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حممد بن زايد.. مبادرات عاملية 
يف مواجهة الأمرا�ض والأوبئة

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  حفلت م�شرية �شاحب 
�لدولة حفظه �هلل بالعطاء و�لدعم و�ملبادر�ت ذ�ت �لتاأثري �لعاملي بهدف 
�لنهو�س بقطاع �لرعاية �ل�شحية يف �لإمار�ت و�لعامل، وتعزيز �ملنظومة 

�لدولية ملكافحة �لأوبئة و�لأمر��س �لأكرث تهديد�ً حلياة �لب�شر.
و�شكلت توجيهات وروؤية �شموه، خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية، �لأ�شا�س �لذي 
و�أعمالها  �ملالية  وم�شاهماتها  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ب��ادر�ت  منه  �نطلقت 
وم�شاريعها �مليد�نية �لتي ��شتهدفت تعزيز �لرب�مج �ل�شحية و�لعالجية، 

وتنفيذ حمالت �لتطعيم، وتوفري �للقاحات حول �لعامل.
�لتي  �ملعا�شرة  �لتحديات  �أ�شعب  �إح��دى   19 كوفيد-  جائحة  و�شكلت 
�لذي  �لإن�����ش��اين  �لبعد   ، �شموه  م��و�ق��ف  �أك���دت  وفيها  �ل��ع��امل،  �جتاحت 
يحمله هذ� �لرجل يف قلبه، حيث مد يده لعون �لقريب و�لبعيد، ود�شن 
�مل�شاعد�ت  و�أر�شل  �لإن�شانية،  �ملدن  و�أق��ام  �للقاحات،  ووفر  �مل�شت�شفيات 

للعامل دون تفرقة �أو متييز.                          )�لتفا�شيل �س2(

حاكم عام نيوزيالندا: حممد بن زايد 
�سيوا�سل م�سرية الإمارات املتميزة

•• اأبوظبي -وام: 

�ل�شمو  �شاحب  �أن  لنيوزيالند�  �لعام  �حلاكم  ك��ريو  �شيندي  �أك��دت 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �شيو��شل 
م�شرية دولة �لإمار�ت �لتي تتميز بالزدهار و�لت�شامح .. لفتة �إىل 
�أن دولة �لإمار�ت متثل مركز �لن�شاط �لدبلوما�شي �لعاملي ما يعك�س 
�لحرت�م و�ملكانة �ملتميزة �لتي حتتلها على �ل�شعيد �لدويل ويج�شد 

�لروؤية �حلكيمة لقيادتها �لر�شيدة.          )�لتفا�شيل �س2(
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ق�شف �شرق اأوكرانيا مع احتدام معركة دونبا�س 

خري�سون اخلا�سعة لل�سيطرة الرو�سية تعلن الروبل عملة ر�سمية !
•• عوا�صم-وكاالت:

منطقة  يف  �ل�����ش��ل��ط��ات  �أع���ل���ن���ت 
�خلا�شعة  �لأوك��ر�ن��ي��ة  خري�شون 
ل��ل�����ش��ي��ط��رة �ل��رو���ش��ي��ة �لإث���ن���ن، 
�إىل  ر�شمية  عملة  �لروبل  �عتماد 

جانب �لهريفنيا �لأوكر�نية.
وكانت عا�شمة �ملنطقة خري�شون 
�أول مدينة كربى ت�شقط يف �أيدي 
�ل���ق���و�ت �ل��رو���ش��ي��ة ب��ع��د �إط����الق 
يف  �لع�شكرية  عمليتها  م��و���ش��ك��و 
�أوكر�نيا يف 24 �شباط- فرب�ير.

�لإقليمية  �لإد�رة  رئ��ي�����س  وق���ال 
�شالدو  فالدميري  ملو�شكو  �مل��و�يل 
�شي�شدر  �لفيديو  يف خطاب عرب 
�لطابع  ي�����ش��ف��ي  م��ر���ش��وم  �ل���ي���وم 
يف  عملتن  �عتماد  على  �لر�شمي 

منطقة خري�شون.
���ش��ع��ر �شرف  ���ش��ي��ك��ون  و�أو�����ش����ح 
�ل���رو����ش���ي ���ش��ع��ف �شعر  �ل����روب����ل 
يف  رو���ش��ي��ان  روب����الن  �لهريفنيا، 

مقابل هريفنيا و�حدة.
جميع  �أن  ي��ع��ن��ي  ه����ذ�  و�أ�����ش����اف 
ل��دي��ه��م �حل���ق - ولحقا  �ل��ت��ج��ار 
�شيجربون على ذلك - يف عر�س 
�لهريفنيا  ب��ع��م��ل��ت��ن،  �لأ����ش���ع���ار 

و�لروبل �لرو�شي.
�أن��ه يف �لأي���ام �لقليلة  �إىل  و�أ���ش��ار 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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منظر جوي ملدينة خري�شون �لأوكر�نية �لتي �عتمدت  �لروبل كعملة ر�شمية �إىل جانب �لهريفنيا �لأوكر�نية   )� ف ب(

�لرئي�س �لأمريكي يتحدث خالل موؤمتر �شحفي مع رئي�س �لوزر�ء �لياباين   )رويرتز(

يقفز  الرو�سي  الروبل 
 7 م�����س��ت��وى يف  لأع��ل��ى 
ال��ي��ورو  مقابل  اأع���وام 

•• مو�صكو-رويرتز:

ق��ف��ز �ل����روب����ل �ل���رو����ش���ي �أك���رث 
�إىل  �ليورو  �أم��ام  باملئة  �شتة  من 
�شبعة  ح��و�يل  م�شتوى يف  �أع��ل��ى 
�أعو�م �أم�س، مدعوما بقيود على 
حتركات روؤو�س �لأمو�ل و�أ�شعار 
ق���وي���ة ل��ل��ن��ف��ط و�ق�������رت�ب فرتة 
�ل�شركات.  ���ش��ر�ئ��ب  م��دف��وع��ات 
بتوقيت   1338 �ل�شاعة  وعند 
مرتفعا  �ل��روب��ل  ك��ان  جرينت�س، 
6.3 باملئة عند 58.75 مقابل 
�أق���وى م�شتوى له  �ل��ي��ورو وه��و 

منذ �أو�ئل يونيو 2015 .
�لدولر  �أمام  باملئة   4.6 و�شعد 
غري   ،57.47 �إىل  �لأم��ري��ك��ي 
ب��ع��ي��د ع����ن �أع����ل����ى م�����ش��ت��وى له 
 2018 م����ار�����س  �أو�خ��������ر  م���ن���ذ 
�شجله  �ل��ذي   57.075 �لبالغ 
�جلمعة. وحقق �لروبل مكا�شب 
مقابل  �مل���ئ���ة  يف   30 ب����ح����و�يل 
�ل���دولر ه��ذ� �ل��ع��ام على �لرغم 
م���ن �أزم�����ة �ق��ت�����ش��ادي��ة ح����ادة يف 
�إنه مما  رو�شيا، ويقول حمللون 
�أي�����ش��ا يف ���ش��ع��ود �لعملة  ���ش��اه��م 
رو�شيا  مطالب  م��وؤخ��ر�  �ملحلية 
�لأجانب  �مل�����ش��رتون  ي��دف��ع  ب���اأن 
�أ�شعار  و�رت���ف���اع  ب��ال��روب��ل  ل��ل��غ��از 

�لنفط.

بكني حتذر الرئي�س الأمريكي من اإ�شاءة التقدير

بايدن: م�ستعدون ل�ستخدام القوة للدفاع عن تايوان !
�سواريخ ال�سيطان النووية.. 

رو�سيا تهدد ب�سالح الرعب جمددا

قرار �شيكون له ما بعده:

اد ال�سغل يرف�ض املُ�ساركة يف احلوار! تون�ض: اتحّ

•• لندن-وكاالت:

يف تهديد رو�شي جديد للغرب، قال رئي�س وكالة �لف�شاء 
�لرو�شية �إن بالده �شيكون لديها عما قريب 50 �شاروخا 
�لأعد�ء  كافة  ت�شطيع حتويل  تر�شانة  نوويا جديد�، يف 

�إىل حفر ن�شطة �إ�شعاعيا، بح�شب تعبريه.
وت��اب��ع دم��ي��رتي روغ���وزي���ن �ل����ذي ي���ر�أ����س وك��ال��ة رو�س 
كو�شمو�س ويو�شف باملقرب جد� من �لرئي�س فالدميري 
�جلديدة   2 �شرمات  �شو�ريخ  م��ن  �لع�شر�ت  �إن  ب��وت��ن، 
ردع  �أج��ل  م��ن  �ملقبل  �خل��ري��ف  بحلول  ن�شرها  �شيجري 
�أعد�ء رو�شيا. وبح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية، 
ف���اإن ط���ول ه���ذه �ل�����ش��و�ري��خ �ل��رو���ش��ي��ة �ل��ت��ي ت��و���ش��ف يف 
بينما  طابقا،   14 من  بناية  يعادل  بال�شيطان،  �لغرب 

ي�شل وزنها �إىل 208 �أطنان.
�ل�شيطان  ب�شو�ريخ  �جل��دي��د  �ل��رو���ش��ي  �لتلويح  وي��اأت��ي 
عقود  منذ  م�شبوق  غري  توتر  و�شط  �لنووية،  و�حل��رب 
بن مو�شكو و�لغرب، على خلفية �إطالق رو�شيا عمليات 

ع�شكرية يف �أوكر�نيا �ملجاورة.
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  ر�أ�شها  وعلى  �لغربية،  �ل��دول  وتقدم 
دعما ع�شكريا �شخيا لأوكر�نيا منذ �أ�شهر، رغم �إحجامها 
24 من  ب��د�أت يف  �لتي  �لتدخل مبا�شرة يف �حل��رب  عن 
ملن  يتبقى  ل  �أن��ه  روغ��وزي��ن  و��شتطرد  �ملا�شي.  فرب�ير 
يتحدثو�  �أن  �شوى  �ل��ق��وة  ه��ذه  �إز�ء  باملعتدين  و�شفهم 

بلباقة مع رو�شيا، يف �إ�شارة �إىل �خل�شوم �لغربين.
»����ش���رم���ات«، عر�س  ���ش��و�ري��خ  ق���وة  لإظ���ه���ار  م�شعى  ويف 
�مل�شوؤول �لرو�شي �شور� حلفرة بعمق 7.9 �أمتار وعر�س 
20 مرت�، عندما جرى �لق�شف جتريبيا بال�شاروخ من 

دون ر�أ�س حربي.
و�أ�شاف: »عندما يكون هذ� �ل�شاروخ حممال، فاإن مثل 
و��شعة  ح�شنا،  �شتكون.  �ل��ع��دو  م��و�ق��ع  يف  �حل��ف��رة  ه��ذه 

وعميقة جد� ون�شطة �إ�شعاعيا«.
�لكبري  باملو�يل  يو�شف  �ل��ذي  �لرو�شي  �مل�شوؤول  و�شرح 
ل��ب��وت��ن، ب���اأن �لأم���ر ل يتعلق ب�����ش��اروخ و�ح���د ف��ق��ط، بل 

ب�شو�ريخ نووية كثرية هي �لأقوى يف �لعامل.
و�أ�شار روغوزين، وهو نائب رئي�س وزر�ء �شابق يف رو�شيا، 
�إىل �أن بالده �شيكون لديها عما قريب نحو 50 �شاروخا 

من �شرمات، رهن �خلدمة �لقتالية.
�آلف  �إىل  ل��ل��ق��ار�ت  �لعابر  �ل�����ش��اروخ  ه��ذ�  م��دى  وي�شل 
�لكيلومرت�ت، وبو�شعه �أن يهاجم �لأهد�ف لدى وجوده 
�ل�شمايل  �لقطبن  طريق  عن  �أو  �خلارجي،  �لف�شاء  يف 

و�جلنوبي.
�أوكر�نيا  باإز�لة  �أ�شبوعن، كان روغوزين قد هدد  وقبل 
���ش��اع��ة، بح�شب  �ل��غ��رب يف ن�شف  م��ن �خل��ارط��ة وحم���و 
يف  �شيما  ل  �لأر����س،  على  �لت�شعيد  ��شتمر  فيما  قوله، 
�إىل  �شمه  تنوي  رو�شيا  �إن  يقال  �ل��ذي  دون��ب��ا���س  �إقليم 

�لحتاد �لرو�شي مبجرد �إحكام �ل�شيطرة عليه.

•• طوكيو-وكاالت:

ق������ال �ل���رئ���ي�������س �لأم����ري����ك����ي جو 
م�شتعد�  �شيكون  �إن��ه  �أم�س  بايدن 
ل����ش���ت���خ���د�م �ل����ق����وة ل���ل���دف���اع عن 
قال  �أح��د م�شاعديه  لكن  ت��اي��و�ن، 
متثل  ل  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات  ه����ذه  �إن 
�لأمريكية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  يف  ت��غ��ي��ري� 
بحكم  تتمتع  �لتي  �جلزيرة  حول 

ذ�تي.
وب����دت ت�����ش��ري��ح��ات ب���اي���دن، �لتي 
�أدىل بها يف �أول زيارة يقوم بها �إىل 
�ليابان منذ توليه من�شبه وبينما 
كان رئي�س �لوزر�ء �لياباين فوميو 
خمالفة  ب��ج��ان��ب��ه،  ي��ق��ف  كي�شيد� 
�لقائمة  �لأم���ري���ك���ي���ة  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
�لغمو�س  ع��ل��ي��ه��ا  ي���ط���ل���ق  �ل����ت����ي 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي يف م��وق��ف��ه��ا من 

تايو�ن.
من  ج��زء�  تايو�ن  �ل�شن  وتعترب 
�أر��شيها وتقول �إنها �لأمر �لأكرث 
عالقاتها  يف  و�أه��م��ي��ة  ح�شا�شية 

بالوليات �ملتحدة.
�أحد  من  �شوؤ�ل  على  �لرئي�س  ورد 
�ل�شحفين عما �إذ� كانت �لوليات 
ر���س��ال��ة دع���م م���ن ب��اي��دن �ملتحدة �شتد�فع عن تايو�ن �إذ� ما 

اليمن يف  ال�����س��راع  لإن��ه��اء 
•• وا�صنطن-وكاالت:

�لرئا�شي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  تلقى 
�أم�س  �ل��ع��ل��ي��م��ي،  ر����ش���اد  �ل��ي��م��ن��ي 
�لرئي�س  م���ن  ب��رق��ي��ة  �لث����ن����ن، 
فيها  هناأه  بايدن،  جو  �لأمريكي 
�لثاين  �لوطني  �لعيد  مبنا�شبة 
�ليمنية  للجمهورية  و�لثالثن 

و�مل�شادف �لأحد.
ويف معر�س ر�شالته، �شدد بايدن 
ب��الده لإن��ه��اء �ل�شر�ع  على دع��م 
ترحيبه  على  م�شدد�ً  �ليمن،  يف 
نقلت  ملا  وفقاً  �حلالية،  بالهدنة 

وكالة �لأنباء �ليمنية.
لتطلعات  ب��الده  تاأييد  ج��دد  كما 
ك��ذل��ك تعّهد  �ل��ي��م��ن��ي.  �ل�����ش��ع��ب 
�ل��ع��م��ل م��ع �حلكومة  مب��و����ش��ل��ة 
�ليمنية لتثبيت �لهدنة و�لتو�شل 
�لنار  ���ش��ام��ل لإط����الق  وق���ف  �إىل 
حد  ع��ل��ى  �شيا�شي،  �ت��ف��اق  يتبعه 

تعبريه.
وك�����ان �ل��ع��ل��ي��م��ي ق���د �أث���ن���ى على 
م�������ش���اع���ي �مل����ب����ع����وث����ن �لأمم�������ي 
و�لأمريكي، و�لأ�شرة �لدولية من 
�أجل �إنهاء معاناة �ل�شعب �ليمني، 

ووقف �لنقالب �حلوثي.

بالدفاع عن تايو�ن.
م�شابه  ب��ت�����ش��ري��ح  ب���اي���دن  و�أدىل 
ب�������ش���اأن �ل�����دف�����اع ع����ن ت�����اي�����و�ن يف 
ذلك  ويف  �لأول.  ت�شرين  �أك��ت��وب��ر 
با�شم  م���ت���ح���دث  ق������ال  �ل�����وق�����ت، 
�لبي�س �لأبي�س �إن بايدن مل يكن 
�ل�شيا�شة  يف  تغيري  �أي  ع��ن  يعلن 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار حملل  �لأم��ري��ك��ي��ة 

�لت�شريح كان زلة ل�شان.
�ل�����ش��ي��ن��ي على  �ل����رد  ي��ت��اأخ��ر  ومل 
بها  �أدىل  �ل����ت����ي  �ل���ت�������ش���ري���ح���ات 
�لرئي�س �لأمريكي جو بايدن، من 
عزم  �لثنن، حول  �أم�س  طوكيو، 
حلماية  ع�شكرياً  �ل��ت��دخ��ل  ب���الده 
غزتها  ح����ال  يف  ت����اي����و�ن  ج���زي���رة 

بكن.
�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  دع�������ت  ف����ق����د 
�إ�شاءة  ع��دم  �إىل  ب��اي��دن  �ل�شينية 
ت�شميم  من  �لتقليل  �أو  �لتقدير 
بكن �لر��شخ على حماية �شيادتها 

و�شوؤونها.
�ملتحدث  ب����ن،  وي����ن  و�ن�����غ  وح����ث 
با�شم �خلارجية، �لوليات �ملتحدة 
على جتنب �إر�شال �إ�شار�ت خاطئة 
�إىل �لقوى �لتي ت�شجع �لنف�شال 

يف جزيرة تايو�ن.

هاجمتها �ل�شن قائال نعم.
�شحفي  م�����وؤمت�����ر  يف  و�أ�������ش������اف 
�لياباين  �ل���زع���ي���م  م���ع  م�����ش��رتك 
ه���ذ� ه��و م��ا ن��ل��ت��زم ب���ه. ن��ت��ف��ق مع 
على  وقعنا  و�ح��دة.  �شن  �شيا�شة 
ذل���ك وع��ل��ى ك���ل �لت���ف���اق���ات �لتي 
�أب���رم���ت ب��ع��د ه���ذه �ل��ن��ق��ط��ة. لكن 

فكرة �ل�شتيالء عليها بالقوة غري 
�أن  �إن���ه ل يتوقع  م��الئ��م��ة. وق���ال 

يحدث ذلك.
وب���ع���د ت�����ش��ري��ح��ات ب����اي����دن، قال 
�إنه  �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س  م�����ش��وؤول يف 
�ل�شيا�شة  يف  ت��غ��ي��ري  ي���وج���د  ل 

�لأمريكية جتاه تايو�ن.

�لرئي�س  م�������ش���ت�������ش���ارو  و�ن����ت����ب����ه 
بينما  �لقومي  لالأمن  �لأمريكي 
ك����ان �ل��رئ��ي�����س ب���اي���دن ي����رد على 
ونظر  بتايو�ن.  �ملتعلق  �ل�ش�����وؤ�ل 
�لأ�شفل  �إىل  م��ن��ه�����������م  ك��ث��ي��������������رون 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  ق���دم  ع��ن��دم��ا 
�أن���ه �ل��ت�����������ز�م ل لب�س فيه  ب���د�  م��ا 

اإ�شابات جدري القردة تقرتب من 100 حالة عامليا
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع توؤكد على جاهزية 

قطاع ال�سحة يف الدولة للتعامل مع املر�ض 
•• اأبوظبي - وام:

مع �قرت�ب عدد �حلالت �مل�شجلة بجدري �لقردة من حاجز �ل� 100�إ�شابة يف �لدول 
�لعامل  ح��ول  �ل�شحية  �ملنظمات  من  �لعديد  ب��د�أت  �ملر�س  فيها  ي�شتوطن  ل  �لتي 
حمالت تق�شي و��شعة لر�شد �حلالت �لأوىل فيها حت�شباً لعدم حتول �ملر�س �إىل 
وباء جديد بغ�س �لنظر عن مدى حدته. و�شجلت منظمة �ل�شحة �لعاملية حتى 21 
مايو 92 حالة موؤكدة خمتربيا و28 م�شتبها بها من 12 دولة ل ي�شتوطن فيها 
�لإ�شابة  �لإب��الغ عن  �أن يت�شبب �خلجل من  �لعاملية من  �ملنظمة  �ملر�س. وح��ذرت 
باملر�س يف ت�شوي�س جهود �لتق�شي عن �لوباء، معللة ذلك بربط �لإ�شابة به ببع�س 
ول  باملر�س  لالإ�شابة  معر�س  �جلميع  وقالت:  و�ل�شلوكية،  �لأخالقية  �ملمار�شات 

ميكن �عتباره مر�شا حمدود �لفئة.                                  )�لتفا�شيل �س3(

�ص 06

�ص 13

�ص 18

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ م�رشوع حديقة 
�لنباتات �مللحية �لتجريبية يف �ل�شهامة

�أخبار �لإمار�ت

عدو بوتني ل يحظى 
ب�شعبية يف رو�شيا...!

عربي ودويل

»10 حمطات« رئي�شية قادت مان�ش�شرت 
�شيتي للقب �لدوري �لإجنليزي

�لفجر �لريا�شي

رو�شي  م�����ش��رف  �شيفتح  �مل��ق��ب��ل��ة، 
و�شيوّفر  خ���ري����ش���ون  يف  ف���رع���ا 

ح�شابات لل�شركات.
و�شيطر �جلي�س �لرو�شي على �شد 
�لطاقة  لإن��ت��اج  رئي�شية  وحمطة 
�أجل  م��ن  �أ�شا�شين  �لكهربائية 
باملياه،  �لقرم  �شبه جزيرة  تزويد 
كانا من �لأهد�ف �لرئي�شية لدى 
�أوكر�نيا  بدء هجوم مو�شكو على 

يف 24 فرب�ير.

وب���ع���د ث���الث���ة �أ����ش���ه���ر، م����ا ز�ل����ت 
�لو�قعة  �مل��ح��ط��ة  يف  �ل��ت��ورب��ي��ن��ات 
منطقة  يف  ك���اخ���وف���ك���ا  ن���وف���ا  يف 
تعمل  �أوكر�نيا  بجنوب  خري�شون 
مل  يتوقف.  ل  �شجيجاً  م�شدرة 
تت�شرر �ملن�شاأة ومنها تتدفق �ملياه 

لت�شب يف نهر �لدنيرب.
ومتكنت وكالة فر�ن�س بر�س من 
�لو�شول �إىل �ملوقع يف 20 مايو، 
خالل زيارة نظمتها وز�رة �لدفاع 

�ل��رو���ش��ي��ة حت���ت م��ر�ق��ب��ة جنود 
ملثمن جمهزين ببنادق ر�شا�شة. 
�مل�شوؤولن  م���ن  �ل��ع��دي��د  و�أ����ش���ار 
�شم  تريد  رو�شيا  �أن  �إىل  �لرو�س 
وز�بوريجا  خ��ري���ش��ون  منطقتي 
وب��ال��ت��ايل ت�شكيل  �لأوك��ر�ن��ي��ت��ن، 
ج�������ش���ر ب������ري ي����رب����ط �لأر�������ش�����ي 

�لرو�شية ب�شبه جزيرة �لقرم.
ت�����ز�ل حتمل  �ل���ت���ي ل  و�مل���ح���ط���ة 
�أل����و�ن �ل��ع��ل��م �لأوك������ر�ين، تعترب 

ح�شا�شاً«،  ��شرت�تيجياً  »م��وق��ع��اً 
وهي تقع على م�شافة بعيدة عن 
�جلبهة �إىل �ل�شمال، لكن �لرو�س 
�لذين يحتلون �ملنطقة يتخوفون 

من عمليات »تخريب«.
�لذي  ليونتييف  ف��الدمي��ري  ق��ال 
ع��ي��ن��ت��ه م��و���ش��ك��و م���������ش����وؤوًل عن 
�لإد�رة �ملدنية و�لع�شكرية ملنطقة 
حماولت  هناك  »كانت  كاخوفكا 
م������ن ق����ب����ل خم�����رب�����ن لإدخ���������ال 
عبو�ت نا�شفة �إىل هناك، لكن مت 

�إحباطها جميعاً«.
وز�رة  ق���ال���ت   ، �أي�������ش���اً  م��ي��د�ن��ي��ا 
قو�تها  �إن  �ل���رو����ش���ي���ة  �ل����دف����اع 
وهجمات  ج���وي���ة  غ������ار�ت  ���ش��ن��ت 
�لأهد�ف  ع�شر�ت  على  باملدفعية 
�أوك���ر�ن���ي���ا ف��ي��م��ا حتاول  يف ���ش��رق 
مدينة  تطويق  �لربية  وحد�تها 
منطقة  يف  ���ش��ي��ف��ريودون��ي��ت�����ش��ك 

دونبا�س.
�لقو�ت  �أن  �ل��������وز�رة  و�أ����ش���اف���ت 
�جلوية �لرو�شية ق�شفت يف �شرق 
للقيادة  م��ر�ك��ز  �أرب��ع��ة  �أوك��ر�ن��ي��ا 
ومنظومة  �ت���������ش����الت  ون���ق���ط���ة 
�شو�ريخ م�شادة للطائر�ت و 87 
و�ملعد�ت  �لقو�ت  لتجمع  منطقة 
بالإ�شافة  �لأوكر�نية  �لع�شكرية 

�إىل �شبعة م�شتودعات للذخرية.

•• الفجر -تون�س

�لوطني  �حل������و�ر  ل��غ��ة  �أن  ي���ب���دو 
�لتون�شي  �لرئي�س  ط��رح��ه  �ل���ذي 
ق��ي�����س ���ش��ع��ي��د، ق���د ت���ع���رثت، و�ن 
با�شتقبال  �ل���رئ���ي�������س  م�����ب�����ادرة 
�لوطنية  �مل����ن����ظ����م����ات  روؤ��������ش�������اء 
كليا،  تثمر  مل  م�شروعه  لإن��ق��اذ 
و��شطدمت بعقبة �أكرب �ملنظمات 
ت��ون�����س، �لحتاد  �جل��م��اه��ريي��ة يف 

�لعام �لتون�شي لل�شغل.
ل���ق���د ق�������ررت �ل���ه���ي���ئ���ة �لإد�ري���������ة 
�لتون�شي  �لعام  �لوطنية لالحتاد 
�لثنن،  �أم�����س  �ملنعقدة  لل�شغل، 
�لدين  نور  �لعام  �لأم��ن  برئا�شة 
�لطبوبي، بالإجماع عدم �مل�شاركة 
يف �حلو�ر �لوطني �لذي دعا �إليه 
�لتون�شي قي�س �شعيد يف  �لرئي�س 

�شيغته �حلالية. 
و�ع������ت������ربت �ل���ه���ي���ئ���ة �لإد�ري������������ة 
�لتون�شي  �لعام  �لوطنية لالحتاد 
 30 ع����دد  �مل���ر����ش���وم  �أن  ل��ل�����ش��غ��ل، 

�لوطنية  �لهيئة  ب��اإر���ش��اء  �ملتعلق 
جمهورية  �أج��ل  م��ن  �ل�شت�شارية 
ت�شاور  ع��ن  منبثق  غ��ري  ج��دي��دة 
�إىل  ي��رق��ى  ول  م�شبق  �ت��ف��اق  �أو 
ي�شتجيب  �لوطنية ول  �لتطلعات 
�لوطنية  �ل��ق��وى  �ن��ت��ظ��ار�ت  �إىل 
�لناطق  �أك���ده  م��ا  وف��ق  �ل�شادقة، 

�ل�شغيلة  �ملنظمة  با�شم  �لر�شمي 
�شامي �لطاهري. 

�نعقاد  ع��ق��ب  �ل���ط���اه���ري،  و�أك�����د 
�ل�شغل  �حت�����اد  مت�����ش��ك  �ل��ه��ي��ئ��ة، 
للخروج  وح��ي��د�  �شبيال  ب��احل��و�ر 
من �لأزمة مذكر� بطبيعة �حلو�ر 

و�أهد�فه و�آلياته ومكوناته.

لقاء �للحظة �لخرية مل ينقذ �ملوقف

بلجيكا ترفع قيود كورونا وتفر�ض 
حجرا �سحيا ب�ساأن جدري القردة

•• بروك�صل-وام:

�أ�شبحت بلجيكا �أول دولة يف �أوروبا 
ثالثة  مل��دة  �شحيا  حجر�  تفر�س 
تظهر  �لذين  لالأ�شخا�س  �أ�شابيع 
�لقردة  ج����دري  �أع���ر�����س  ع��ل��ي��ه��م 
�لعديد من  �أم�����س  رفعت  وق��ت  يف 
�لقيود �ملتعلقة بفريو�س كورونا .

و�أع������ل������ن������ت �خل�������دم�������ة �ل����ع����ام����ة 
لل�شحة  �لبلجيكية  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة 
و�شالمة �أنه بدء� من يوم �لثنن 
مت و���ش��ع ح���د ل��ل��رم��ز �لأ���ش��ف��ر ، 
منذ  بلجيكا  يف  �شاريا  ك��ان  �ل���ذي 
قر�ر  على  ب��ن��اء   ،  2022 م��ار���س 
هذه  وتعني  �ل��ت�����ش��اور.  جلنة  م��ن 
دول  م��ن  �مل�شافرين  �أن  �خل��ط��وة 
خ���ارج �لحت���اد �لأوروب����ي ميكنهم 
بلجيكا  �أر��������ش������ي  دخ�������ول  �لآن 
لأغ�����ر�������س غ����ري ����ش���روري���ة مثل 
�ل�شياحة. ويف �لوقت نف�شه، �ألغت 
باإجر�ء  �لل��ت��ز�م  �أي�شا  �ل�شلطات 
و�ل�شابع  �لأول  �ليوم  يف  �لختبار 
من �لو�شول، ف�شال عن �للتز�م 

باحلجر �ل�شحي ملدة ع�شرة �أيام.

تاأهب اإ�سرائيلي ت�سبًا لرد اإيراين 
على اغتيال قيادي باحلر�ض الثوري

•• القد�س-وكاالت

�لإ�شر�ئيلي  �ل��ب��ث  ه��ي��ئ��ة  �أف������ادت 
ت����اأخ����ذ يف  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  �أن  �أم���������س، 
على  �إي���ر�ن  رد  �إمكانية  �حل�شبان 
�غتيال �لعقيد يف �حلر�س �لثوري 

ح�شن �شياد خد�ئي يوم �أم�س.
حالة  ه���ن���اك  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  وذك�����ر 
ت���اأه���ب يف مم��ث��ل��ي��ات �إ���ش��ر�ئ��ي��ل يف 

�أنحاء �لعامل.
و�أف�����اد �ل��ت��ق��ري��ر ب���اأن خ��د�ئ��ي كان 
�عتد�ء  حم�����اولت  ع���ن  �مل�������ش���وؤول 
ك����ث����رية �����ش���ت���ه���دف���ت م���و�ط���ن���ن 
وكولومبيا  كينيا  يف  �إ�شر�ئيلين 

وقرب�س وتركيا.
�إبر�هيم  �لإير�ين  �لرئي�س  وتعهد 
لدم  ب��ال��ث��اأر  �أم�����س  ���ش��ب��اح  رئي�شي 
وقال  �ل��ث��وري،  باحلر�س  �لقيادي 
�لعاملي  �ل���ش��ت��ك��ب��ار  �أن  ���ش��ك  :ل 

متورط يف �لغتيال.
در�جة  ي�شتقالن  عن�شر�ن  وك��ان 
�لأحد،  �ل��ن��ار ع�شر  �أط��ل��ق��ا  ن��اري��ة 
على خد�ئي يف طهر�ن عند دخوله 

�إىل منزله ما �أدى �إىل مقتله.

لقد ولد بنف�شه اأ�شواأ كوابي�شه
اليوم الذي األقى فيه بوتني بفنلندا يف اأح�سان الناتو

•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�صيباين

طلب  على  �لفنلندي  �ل��ربمل��ان  ���ش��ّوت  �ل��رو���ش��ي،  �لتهديد  م��و�ج��ه��ة  يف 
ع�شوية �لناتو. وبالنظر �إىل �لتاريخ �مل�شطرب بن �لبلدين، فاإن للقر�ر 

�أهمية تاريخية.
هي  �لناتو  حلف  �إىل  �لن�شمام  و�شك  على  و�ل�شويد  فنلند�  �أن  حقيقة 
�أكرث �إثارة مما ت�شّوره �لعديد من و�شائل �لإعالم. مل يحافظ �لبلد�ن 
ذل��ك، وخا�شة  ب��ل فعلتا  ع��دي��دة فح�شب،  لعقود  �مل��درو���س  على �حل��ي��اد 

فنلند�، خ�شوعا ل�شغوط مو�شكو.
متت �شياغة م�شطلح )�لفنلدة( �أثناء �حلرب �لباردة لالإ�شارة �إىل دولة 
م�شتقلة ت�شمح لقوة عظمى جماورة �ن متلي عليها �شيا�شتها �خلارجية 

)و�إىل حد ما �ملحلية(.                            )�لتفا�شيل �س12(

فنلند� توقع طلب �ن�شمامها للناتو
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اأخبـار الإمـارات
تاأ�سي�ض مركز لوج�ستي متطور خلدمة قطاع �سناعة الورق يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

�شركة  م��ع  ��شرت�تيجية  �شر�كة  �تفاقية  �أب��وظ��ب��ي  م��و�ن��ئ  جمموعة  وق��ع��ت 
�جلانبن  ت��ع��اون  على  تن�س  �للوج�شتية"  للخدمات  جلوبال  "�ألك�شندر 
للعمل على تاأ�شي�س مركز �إعادة �شحن �إقليمي خم�ش�س ملناولة لب �خل�شب 
�لتابع  خليفة  ميناء  من  �نطالقاً  �ملركز  �شيعمل  حيث  �لورقية،  و�ملنتجات 

ملجموعة مو�نئ �أبوظبي.
�ملو�نئ، جمموعة مو�نئ  - قطاع  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملزروعي،  �شيف  و�أ�شار 
�لتطور�ت  م�شرية  يف  ف��ارق��ة  حمطة  ي�شكل  �ل��ت��ع��اون  ه��ذ�  �أن  �إىل  �أب��وظ��ب��ي، 
�ملتالحقة �لتي ي�شهدها ميناء خليفة بهدف دعم خطط �لتحول �ل�شناعي 
�أوىل ت�شمن  �إن �لتفاقية خطوة  �ملتحدة. وق��ال  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف دول��ة 
مو��شلة جهود �لتطوير و�لتنمية لبناء مكانة ر��شخة لإمارة �أبوظبي كمركز 

ر�ئد يف �ملنطقة للمنتجات �لورقية و�خلدمات �ملتعلقة بها .
ونوه باأن توظيف �خلرب�ت �لتي تتمتع بها جمموعة مو�نئ �أبوظبي بو�شفهاً 
�ملوقع  ج��ان��ب  �إىل   ، �للوج�شتية  و�خل��دم��ات  للتجارة  ر�ئ����د�ً  ع��امل��ي��اً  حم��رك��اً 
�أبوظبي .. �شيوؤدي دور�ً حمورياً يف دعم هذ� �لتعاون  �ل�شرت�تيجي لإم��ارة 
�للوج�شتية" مبا  للخدمات  "�ألك�شندر جلوبال  �شركة  مع  �مل�شرتك �جلديد 
يلبي �لحتياجات �ملتنامية لقطاع �شناعة �لورق �شريع �لنمو. ويهدف �ملركز 
ملنتجي ومتعاملي  �لعاملية  �لتوريد  ل�شل�شلة  �ملتنامية  تلبية �لحتياجات  �إىل 
لب �خل�شب و�ملنتجات �لورقية، و�شيتم خالل �ملرحلة �لأوىل �لتي من �ملتوقع 
�إمتامها خالل �لربع �لثالث من �لعام �جلاري، تخ�شي�س منطقة تخزين على 
�لر�شيف متتد على م�شاحة 20،000 مرت مربع يف ميناء خليفة، و�شيجري 
من خاللها توزيع �ملنتجات و�ملو�د �خلا�شة ب�شناعة �لورق يف منطقة �خلليج 
�شركة   - �لتنفيذي  �لرئي�س  هيلمري�س،  كار�شتن  وعرب  وخارجها.  �لعربي 

"�ألك�شندر جلوبال للخدمات �للوج�شتية" عن �شعادته باإطالق هذه �ل�شر�كة 
�ل�شرت�تيجية مع جهة ر�ئدة عاملياً مثل جمموعة مو�نئ �أبوظبي معترب� �أن 
�جلمع بن �لإمكانات و�لقدر�ت �ل�شخمة للمجموعة و�ملوقع �ل�شرت�تيجي 
يتيح  �ل�شركة  بها  تتمتع  �لتي  �لو��شعة  و�ملعارف  مليناء خليفة، مع �خل��رب�ت 
توفري حمطة تتمتع باأرقى �ملو��شفات �لعاملية خلدمة قطاع �شناعة �لورق 
�أبوظبي، كما  �إمارة  ولب �خل�شب، وتقدمي خدمات فريدة �إىل �ملتعاملن يف 
�لعديدة  �ملز�يا  �ل�شتفادة من  �أخ��رى عرب  �إىل مناطق  �لو�شول  ميكننا من 
�لتي يوفرها هذ� �ملركز . ويعد �لإعالن عن �تفاقية �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
�جلديدة مع "�ألك�شندر جلوبال للخدمات �للوج�شتية" ��شتكماًل ل�شل�شلة من 
�لتطور�ت يف �مل�شاريع �لتي يتم تنفيذها يف ميناء خليفة و�لر�مية �إىل تعزيز 

قدر�ته ودعم جمموعة متنوعة من �لقطاعات.
م�شاطحة  �تفاقية   2021 ع��ام  يف  وقعت  �أبوظبي  مو�نئ  جمموعة  وكانت 

ومعاجلة  تخزين  من�شاأة  لتطوير  لال�شتثمار  �أنكور�ج  مع  عاماً   50 مدتها 
للحبوب يف ميناء خليفة تتم �إد�رتها من قبل �لوطنية لالأعالف. كما �شهد 
عام 2021 توقيع �ملجموعة لتفاقية �متياز مدتها 35 عاماً مع جمموعة 
"�شي �إم �إيه �شي جي �إم" �لر�ئدة عاملياً يف قطاع �ل�شحن و�خلدمات �للوج�شتية 
تن�س على قيام �جلانبن بتخ�شي�س ��شتثمار يبلغ 570 مليون درهم 154 
مليون دولر �أمريكي يف حمطة يف ميناء خليفة مت �إد�رتها كم�شروع م�شرتك 
بن "�شي �إم �إي �شي جي �إم" بح�شة تبلغ %70 وجمموعة مو�نئ �أبوظبي 
م�شروع  يف  �لتطوير  �أعمال  ت�شري  ذلك  �إىل  بالإ�شافة   .30% تبلغ  بح�شة 
يف  �ل�شائبة  �لكيميائية  �ل�شو�ئل  لتخزين  خم�ش�شة  جتارية  حمطة  �إن�شاء 
مبوجب  وذل��ك  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  يف  نوعها  م��ن  �لأوىل  لتكون  خليفة،  ميناء 
�لتفاقية �ل�شرت�تيجية مع �ل�شركة �لعربية للمحطات �لكيميائية �ملحدودة 

�لتي جرى �لتوقيع عليها يف عام 2020.

حممد بن زايد.. مبادرات عاملية يف مواجهة 
الأمرا�ض والأوبئة

•• اأبوظبي-وام:

حفلت م�شرية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
بهدف  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��اأث��ري  ذ�ت  و�مل���ب���ادر�ت  و�ل��دع��م  بالعطاء  �هلل"  "حفظه 
�ملنظومة  وتعزيز  و�لعامل،  �لإم���ار�ت  يف  �ل�شحية  �لرعاية  بقطاع  �لنهو�س 

�لدولية ملكافحة �لأوبئة و�لأمر��س �لأكرث تهديد�ً حلياة �لب�شر.
�لذي  �لأ���ش��ا���س  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خ��الل  �شموه،  وروؤي���ة  توجيهات  و�شكلت 
�نطلقت منه مبادر�ت دولة �لإمار�ت وم�شاهماتها �ملالية و�أعمالها وم�شاريعها 
�مليد�نية �لتي ��شتهدفت تعزيز �لرب�مج �ل�شحية و�لعالجية، وتنفيذ حمالت 

�لتطعيم، وتوفري �للقاحات حول �لعامل.
�لتي  �ملعا�شرة  �لتحديات  �أ�شعب  �إح��دى   "  19 "كوفيد-  جائحة  و�شكلت 
، �لبعد �لإن�شاين �لذي يحمله  �أكدت مو�قف �شموه  �لعامل، وفيها  �جتاحت 
هذ� �لرجل يف قلبه، حيث مد يده لعون �لقريب و�لبعيد، ود�شن �مل�شت�شفيات 
ووفر �للقاحات، و�أقام �ملدن �لإن�شانية، و�أر�شل �مل�شاعد�ت للعامل دون تفرقة 

�أو متييز.
�أو�ئ��ل �لدول �لد�عمة للمبادر�ت  ومنذ بد�ية �جلائحة، كانت �لإم��ار�ت من 
�لعامل، م�شكلة  �لأزم��ة على م�شتوى  تد�عيات  ت�شتهدف تخفيف حدة  �لتي 
�إجمايل حجم �ل�شتجابة �لدولية للدول �ملت�شررة خالل  80 يف �ملائة من 

�جلائحة.
وتولت �لإمار�ت عملية �إجالء رعايا �لعديد من �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة 
من مقاطعة هوباي �ل�شينية بوؤرة تف�شي فريو�س »كوفيد19-«، ونقلهم �إىل 
»من  م�شح  مر�كز  باإن�شاء  �شموه  وجه  فيما  �أبوظبي،  يف  �لإن�شانية«  »�ملدينة 
�ملركبة« لفح�س فريو�س كورونا �مل�شتجد »كوفيد19-«، و�إن�شاء �مل�شت�شفيات 
باملر�س،  �مل�شابن  ورعاية  �ملر�شى  خلدمة  �لدولة،  م�شتوى  على  �مليد�نية 
جميع  م��ن  �ل��وب��اء  ب�شبب  �ملتوفن  �أ���ش��ر  برعاية  �ل��دول��ة  تكفل  �إىل  �إ���ش��اف��ًة 
�جلن�شيات يف �لدولة، وحتملت �لنفقات �ملرتتبة على عالج �مل�شابن وعزلهم 
�لإن�شانية«  وط��ن   - �لإم����ار�ت  »�شندوق  �أ�ش�شت  كما  �لإ���ش��اب��ة،  ف��رتة  خ��الل 

لتوحيد �جلهود �لوطنية للت�شدي لوباء " كوفيد- 19 " .
ويف �شياق مت�شل، يعد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�ملعنية بالق�شاء على  �مل�شاهمن للمبادر�ت  �أكرب  "حفظه �هلل" �أحد  �لدولة 
�لأمر��س �ملد�رية �ملهملة، �لتي ت�شكل �أكرث �لأمر��س �ملعدية فتكاً يف �لعامل، 
وتخلي�س �لدول �لنامية و�لفقرية من تلك �لأمر��س مثل: �شلل �لأطفال 
و�ملالريا، ومر�س دودة غينيا، و�لعمى �لنهري، ود�ء �لفيالريات �للمفاوي، 

بالتعاون و�مل�شاركة مع �جلهات �لدولية �ملعنية.
و�أطلق �شموه من �أبوظبي يف عام 2017، �شندوق بلوغ �مليل �لأخري ، وهي 
مبادرة مدتها 10 �شنو�ت، بقيمة 100 مليون دولر، بهدف �لتمهيد لإنهاء 
مر�شن مد�رين مهملن ومدمرين، وهما: �لعمى �لنهري ود�ء �لفيالريات 
13.5 مليون  �أكرث من   ،2018 �للمفاوي، كما وفر �ل�شندوق خالل عام 
�لرعاية  �لعاملن يف جم��ال  م��ن  �أل��ف��اً   76 ح��و�يل  ودرب  للمر�شن،  ع��الج 

�ل�شحية، للم�شاعدة يف تو�شيع نطاق �لعالج ومناطقه .
»ريت�س«  معهد   ، نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أ�ش�س 
غيت�س،  وميليند�  بيل  وموؤ�ش�شة  �شموه  بن  �شر�كة  خ��الل  من  �أبوظبي،  يف 
وتن�شب جهود �ملعهد يف ��شتئ�شال خم�شة �أمر��س، حيث تتمحور مهام �ملعهد 
�لأمر��س  ��شتئ�شال  لق�شايا  �ملقدم  �لدعم  تعزيز  وه��ي:  رئي�شة،  جم��الت 
�مل��ع��دي��ة ع��ل��ى م�شتوى �ل��ع��امل، و�ل��ن��ه��و���س ب��اإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات �ل��ق�����ش��اء على 
��شرت�تيجيات وخطط  وتنفيذ  و�شع  �لدعم من خالل  وتقدمي  �لأمر��س، 
للق�شاء على �لأمر��س يف �لبلد�ن �ملت�شررة، و�بتكار �أنظمة و�أدو�ت لتنفيذ 
ري���ادي يف تطوير،  ف��ك��ري  ب���دور  و�ل���ش��ط��الع  �لأم���ر�����س،  خطط مكافحة 

وحت�شن �لأدو�ت و�لأنظمة �ملتاحة للق�شاء على �لأمر��س .
ز�يد،  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  م��ب��ادرة �شاحب  �إط��ار  ويف  ذل��ك،  �إىل جانب 
مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  �لعامل قدم  �لأطفال يف  �شلل  ل�شتئ�شال مر�س 
 583 2016، وحتى �شهر �شبتمرب �لعام �ملا�شي،  باك�شتان منذ بد�ية عام 
مليوناً و240 �ألفاً و876 جرعة تطعيم �شد مر�س �شلل �لأطفال، خالل 

باك�شتاين. طفل  مليون   102 من  لأكرث  �شنو�ت،   8
ظل  ويف  �حلملة،  ف��اإن  باك�شتان،  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  لإد�رة  ووف��ق��اً 
تف�شي فريو�س/كوفيد19-/، وحتدياته �مليد�نية، متكنت منذ �شهر يوليو 
2020 وحتى �شهر �شبتمرب 2021، من �إعطاء 127 مليوناً و664 �ألفاً 
و157 جرعة تطعيم �شد �ملر�س لالأطفال، �مل�شتهدفن بجمهورية باك�شتان 

فرق  ��شتثنائية، حلماية  �حرت�زية  وقائية  �إج��ر�ء�ت  �لإ�شالمية، يف ظل 
�لتطعيم و�لأطفال �مل�شتهدفن وعائالتهم.

وبف�شل جهود �شموه، قادت �لإمار�ت �جلهود �لدولية �لر�مية �إىل ��شتئ�شال 
�أبوظبي،  �لعا�شمة  �حت�شنت  حيث  �لعامل،  دول  من  �لأطفال  �شلل  مر�س 

�أول قمة عاملية للقاحات يف �أبريل عام 2013، لتاأييد �لدور �ملهم �لذي 
�لأطفال،  حلياة  �شحية  بد�ية  توفري  يف  و�لتح�شن  �للقاحات  تلعبه 

 14.7/ دولر  م��ل��ي��ار�ت   4 على  ي��زي��د  م��ا  بجمع  �لقمة  و�نتهت 
�ملن�شود،  �لعاملي  �لهدف  ه��ذ�  حتقيق  بغر�س  دره���م/،  مليار 

وتربع �شموه مببلغ 120 مليون دولر.
وعلى مد�ر �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية، قدم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ما يزيد على 450 
�ل�شحية  �لأو�شاع  حت�شن  �أجل  من  دولر،  مليون 

�مل�شاعد�ت  ه��ذه  وت��وف��ري  �ل��ع��امل،  ح��ول  لل�شعوب 
يف ���ش��ورة ع��الج��ات ورع��اي��ة وقائية وت��دري��ب يف 

�إىل �خلدمات �ل�شحية  �ملجتمعات �لتي تفتقر 
بلوغ  على  خا�س  ب�شكل  �لرتكيز  مع  �جليدة، 

�مليل �لأخري للق�شاء على �لأمر��س.
وتعد دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من بن 
�أكرب �ملانحن لدعم جهود دعم �لق�شاء على 
�ملالريا، مبا يف ذلك �شر�كة �لإد�رة �لقائمة 
من�شة  وه��ي  �مل��الري��ا،  لإن��ه��اء  �لنتائج  على 
�لعامل من  لتخلي�س  �لعمل  لتن�شيق  عاملية 

�أي�شاً  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تعمل  فيما  �مل��الري��ا، 
�لقائمة  �لإد�رة  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  ب�شفتها 

�إجر�ء بحوث ت�شغيلية  على �لنتائج، وت�شهم يف 
�لق�شاء  �أج��ل  من  �إ�شافية،  دف��اع  وجهود  جديدة، 

ع��ل��ى �مل���الري���ا م���ن »����ش���ر�ك���ة دح����ر �مل����الري����ا«، حيث 
حدث �نخفا�س ملحوظ يف حالت �لإ�شابة باملالريا 

و�لوفيات على مدى �ل�شنو�ت �ل� 15 �ملا�شية.

حاكم عام نيوزيالندا: حممد بن زايد �سيوا�سل م�سرية الإمارات املتميزة
•• اأبوظبي -وام: 

�أكدت �شيندي كريو �حلاكم �لعام لنيوزيالند� �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" �شيو��شل م�شرية دولة �لإمار�ت �لتي تتميز بالزدهار 
�لعاملي ما  �لدبلوما�شي  �لن�شاط  �لإم��ار�ت متثل مركز  دول��ة  �أن  �إىل  .. لفتة  و�لت�شامح 
�لروؤية  ويج�شد  �ل��دويل  �ل�شعيد  على  حتتلها  �لتي  �ملتميزة  و�ملكانة  �لح���رت�م  يعك�س 
بالدها  بن  �ل�شد�قة  عالقات  بقوة  �شعادتها  عن  و�أعربت  �لر�شيدة.  لقيادتها  �حلكيمة 

ودولة �لإمار�ت .. موؤكدة حر�شها و�شعيها لتعزيز �لعالقات �لثنائية بن �لبلدين. و�أكدت 
�حلاكمة �لعامة لنيوزيالند� - يف ت�شريحاتها لوكالة �أنباء �لإمار�ت )و�م( على هام�س 
زيارتها للدولة لتهنئة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان مبنا�شبة �نتخابه 
�آل نهيان"  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �لتعازي يف وفاة فقيد �لوطن  رئي�شا للدولة وتقدمي 
و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شية  �لعالقات  �ل�شعبن قد عززت  �لعالقات بن  �أن   -" �هلل  رحمه 
�أن جمموعة من مو�طني نيوزيالند� يعي�شون يف  �إىل  �لبلدين �ل�شديقن.. لفتة  بن 
دولة �لإمار�ت حيث �ألهمتهم قيادة �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان و�هتمامه 

بتاأ�شي�س �قت�شادي قوي وجمتمع مت�شامح و�شجعتهم على �لعي�س يف �لإمار�ت.
و�أو�شحت �أن ح�شور نيوزيالند� يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بد�أ عام 1980 مع �فتتاح 
�أول مكتب جتاري لها يف دبي، ثم تعززت �لعالقات مع �فتتاح �شفارة نيوزيالند� يف �أبوظبي 
عام 2013. و�أ�شافت �أن �لعالقات �لدبلوما�شية بن �لبلدين تطورت مع قر�ر �ملغفور له 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان " رحمه �هلل " �فتتاح �شفارة دولة �لإمار�ت يف ويلينغتون 
و�لتي �فتتحها �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 

عام 2015.

»الوطني التادي« يناق�ض تعديل قانون املنتجات الطبية ومهنة ال�سيدلة واملن�ساآت ال�سيدلنية

خدمات الأرا�سي واملباين متاحة على من�سة ال�سارقة الرقمية

•• دبي- وام:

و��شلت جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية و�لبيئية يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي خالل 
�جتماع عقدته �أم�س يف مقر �لأمانة �لعامة للمجل�س يف دبي، برئا�شة �شعادة 
�للجنة،  رئي�شة  �ملجل�س  لرئي�س  �ل��ث��اين  �ل��ن��ائ��ب  �ل�����ش��ره��ان  ع��ب��د�هلل  ناعمة 
مناق�شة م�شروع قانون �حتادي بتعديل بع�س �أحكام �لقانون �لحتادي رقم 8 

ل�شنة 2019 يف �شاأن �ملنتجات �لطبية ومهنة �ل�شيدلة و�ملن�شاآت �ل�شيدلنية، 
بح�شور ممثلي وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع، حيث جرى مناق�شة مالحظات 
�أع�شاء  �لجتماع  يف  �شارك  �لقانون.  م�شروع  بنود  على  �للجنة  وتعديالت 
حمد  و�أحمد  �للجنة،  مقرر  �ليماحي  حممد  نا�شر  من:  كل  �شعادة  �للجنة 
بو�شهاب، و�شمية عبد�هلل �ل�شويدي، و�شذى �شعيد �لنقبي، وعذر�ء ح�شن بن 

ركا�س، وحممد �أحمد �ليماحي �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي.

•• ال�صارقة - وام:

ك�شفت د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة بال�شارقة" عن �إتاحة خدماتها على من�شة 
حيث  �لذكي  وتطبيقها  �لإل��ك��رتوين  موقعها  عرب  �لرقمية"  "�ل�شارقة 
تتعلق  معامالت  م��ن  يلزم  م��ا  ��شتخر�ج  �مل�شلحة  �أ�شحاب  باإمكان  �أ�شبح 

بالأر��شي و�ملباين و�لأمالك عرب نافذة رقمية و�حدة.
و بالدخول �إىل خدمات قطاع �لعقار�ت على من�شة �ل�شارقة �لرقمية ميكن 
�أو  �لتمليك  �إج���ر�ء�ت  ل�شتكمال  خارطة  �إ���ش��د�ر  �أو  جتديد  طلب  للمالك 
�لتجديد من خالل خدمة �إ�شد�ر �أو جتديد خارطة ر�شمية �أما من خالل 
خدمة "طلب دليل لقطعة �لأر�س" )�عرف موقعك( فباإمكان �ملالك طلب 
�إر�شاد �ملتعامل �إىل  دليل يظهر موقع قطعة �لأر�س بالن�شبة للمنطقة مع 

�أماكن �ملر�فق �خلدمية ومد�خل وخمارج �ملنطقة.
�ملتعاملن  �ملمنوحة" ح�شول  بالأر��شي  �إف��ادة  �شهادة  �إ�شد�ر  "طلب  ويتيح 
على �شهادة بالأر��شي �ملمنوحة موجهة جلهة معينة وتعفى �لطلبات �ملقدمة 
�إىل جهات خريية من ر�شوم هذه �خلدمة. ومن خالل خدمة "خارطة زو�يا 
و�أقطار" يتمكن �ملتعامل من ��شتخر�ج خارطة لتحديد زو�يا قطعة �لأر�س 
قر�س  �أو  منحة  على  �حلا�شلن  �إع��ف��اء  م��ع  �لت�شميم  باأعمال  �ل��ب��دء  قبل 
�لعمر�ين" فتتيح  �لتخطيط  "بيان  خدمة  �أم��ا  �خلدمة.  ر�شوم  من  �شكني 
بالقطعة  �خلا�شة  �لتخطيطية  �ل���ش��رت�ط��ات  وثيقة  �إ���ش��د�ر  للمتعاملن 
مو�شحاً فيها نوع �ل�شتعمال و�لرتفاع و�لرتد�د�ت و�ملو�قف و�أي مالحظات 
تخطيطية �أخرى ويعفى �حلا�شلون على منحة �أو قر�س �شكني من ر�شوم 

هذه �خلدمة �إ�شافة �إىل �لطلبات �ملخ�ش�شة لال�شتعمالت �حلكومية.

جمعية الإمارات للفلك : مو�سم الرثيا يبداأ 7 يونيو املقبل
•• ال�صارقة-وام:

�أن  �أعلنت جمعية �لإم��ار�ت للفلك 
�ل�����ش��ي��ف يف  �ل��ق��ي��ظ -  �أول جن���وم 
�لدولة تبزغ مع طلوع جنوم �لرثيا 
فجر يوم 7 يونيو �ملقبل حيث يبد�أ 
 2 "مو�شم �لرثيا" و ي�شتمر حتى 

يوليو �لقادم.
�لفرتة  ه��ذه  خ��الل  �حل��ر  وي�شتد 
منت�شفه  ويف  �لبارح  ري��اح  وتن�شط 
�أ�شعة  وت���ت���ع���ام���د  �ل����ظ����ل  ي���ن���ع���دم 
�ل�شم�س على مد�ر �ل�شرطان حيث 
لها  م��ي��ل  لأق�����ش��ى  �ل�شم�س  ت�شل 
�شمال ، ويبلغ �لنهار �أق�شى طوله 
و�لليل ق�شره يف �لن�شف �ل�شمايل 
م���ن �لأر�������س و ي��ن�����ش��ج �ل���رط���ب و 
تكون معه كنة �جل��وز�ء و هي تلي 
�ل��ك��ن��ة ه���ي غيوب  �ل���رثي���ا و  ك��ن��ة 

�لنجم عن �لظهور.
�إب���ر�ه���ي���م �جل������رو�ن رئي�س  وق����ال 
�لإم������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
للفلك لوكالة �أنباء �لإمار�ت )و�م( 
 3 �جل����وز�ء تظهر فجر  �إن جن��وم 
يوليو �لقادم ويبد�أ مو�شم "جمرة 
�لقيظ" �أو كما روته �لعرب قدميا 
" حمرة �لقيظ" و"حّمارة �لقيظ" 
و ميتد حتى 10 �أغ�شط�س �لقادم 
حيث ت�شل معدلت �حلر�رة لأعلى 
درجة   50 تبلغ  وق��د  م�شتوياتها 
�ل�شحر�وي  �ل���د�خ���ل  يف  م��ئ��وي��ة 
و  �ل�شموم  و  �جل��ف��اف  فيه  وي�شتد 
�ل�شهيلي  و  �جلنوبية  �لرياح  تهب 
�لأثل  روؤو����س  باحمر�ر  تتميز  كما 
�لعقارب  �ل�����ش��ب��ان وجل���وء  وك���رثة 
ل��ل��ظ��ل و وف�����رة رطب  و�لأف�����اع�����ي 

�لنخيل.

�لقيظ فهو "مو�شم �شهيل" و يبد�أ 
من 11 �أغ�شط�س حتى 2 �شبتمرب 
رياح  ف��ي��ه  ت�شتد  ح��ي��ث  �ل��ق��ادم��ن 
�شرقية  رياح جنوبية  �لكو�س وهي 
د�ف���ئ���ة ورط���ب���ة ق���ادم���ة م���ن بحر 
�حلرب تعمل على تدفق �لرطوبة 
و �لتي ترتفع خا�شة على �ملناطق 
�ل�شاحلية و تتوغل مع طلوع جنم 
حيث  �لكليبين  جن��م  �أو  �ل��ن��رثة 
مع  �لعالية  �لرطوبة  فيه  تتوغل 
�حلر�رة �ملرتفعة مع �شكون �لرياح 
فيكون �جلو  �شدة �حلر  و��شتمر�ر 
�لعرب  ����ش���م���اه  م����ا  وه�����و  جم���ه���د� 
�إجهاد  م���ن  ت�شببه  مل���ا  »�ل���َوْع���ك���ة« 
لتز�من  خ��ان��ق��ة  و�أج��������و�ء  وت���ع���ب 
�حل���������ر�رة �مل���رت���ف���ع���ة و�ل���رط���وب���ة 
ت��ت��وق��د �لأر��������س ليال  �ل��ع��ال��ي��ة و 
قر�بة  �إىل  ب��ح��ر�رت��ه��ا  حتتفظ  �أو 
ن��ت��ي��ج��ة �حلمل  �ل��ل��ي��ل  م��ن��ت�����ش��ف 

�حلر�ري �ملرت�كم خالل �لقيظ.

�ل�شيف   / �لقيظ  �ل��ع��رب  ويعترب 
هو وق��ت �شدة �حل��ر حيث تتجاوز 
درج���ات �حل���ر�رة ن��ه��ار� 42 درجة 
25 درج���ة مئوية  ل��ي��ال  و  م��ئ��وي��ة 
�شمالية  �شيفية  ري���اح  ت�شاحبها 
غربية �أطلق عليها �لعرب �لبو�رح 
فيها  ترتفع  حر  موجات  تتخللها 
درج��ات �حل��ر�رة مبقد�ر ل يقل 4 

درجات مئوية عن �ملعدل.
�لزر�عة يعترب �لقيظ  �أه��ل  و عند 
/ �ل�شيف هو مو�شم ح�شاد وجني 
ثمار �لنخيل يقال " قيظت �لذيد 
ن�شج  �ي   " �لعن  قيظت   ' �أو   "
�لرطب و عندهم قد تقيظ مناطق 
قبل مناطق �أخرى. و لفت �إىل �أن 
�شل�شلة  على  ت��ب��د�أ  �ل�شيف  رو�ي���ح 
جبال �حلجر و�ملناطق �ملحيطة بها 
"جنوم  �أو�ن طلوع  يكون  و خالله 
3 حتى  م��ن  �ل��ف��رتة  �جلوز�ء" يف 
28 يوليو �لقادم، �أما �آخر مو��شم 

 - �أن خ�����روج  و�أ�����ش����اف �جل�������رو�ن 
"�شهيل"  �لنجم   - مو�شم  �ن��ت��ه��اء 
�ل��ث��اين من  �لن�شف  ي��ك��ون خ���الل 
�نتهاء  عالمة  وت�شبقه  �أغ�شط�س 
�حلر�رة  �شدة  بدء جالء  و  �لقيظ 
�أو  �ل�������ش���ف���ري  م���و����ش���م  ي��ت��ب��ع��ه  و 
�خلريف  م��و����ش��م  �أول  �ل�����ش��ف��ري��ة 
�أو�ن  �أن��ه مع دخ��ول  �إىل  .. م�شري� 
دللة   / �لقاليد  مرخيات  مو�شم 
ع��ل��ى �رت���خ���اء ق���الي���د �لإب�����ل �آخر 
�لنهار ب�شبب �لعط�س بعد �أن كانت 
م�شدودة �أول �لنهار وينك�شر �حلر 
�شهيل  جنم  تاأثري  مالمح  وتظهر 
ع��ل��ى �لأ���ش��ج��ار و�ل��ن��ب��ات��ات �لربية 
باطن  وي�����ربد  �جل���م���ال  ���ش��ل��وك  و 
�لأر�س  �أدمي  ي��ك��ون  فيما  �لأر�����س 
رطبا وقت �لفجر ويتحول �لرطب 
�إىل متر و يخرج �لدب�س من �لتمر 
�مل��ك��ن��وز وه�����ذه م���ن م���الم���ح وقت 

طلوع �لنجم �شهيل.
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد عجمان يقدم واجب 

العزاء يف وفاة علي حممد الكعبي
•• عجمان-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�جب �لعز�ء 
�إىل م�شبح علي �لكعبي و �إخو�نه فى وفاة �ملغفور له باذن �هلل و�لدهم علي 
�لعز�ء  مبجل�س  وذل��ك  �ل��ك��ر�م  �لكعبي  وعائلة  �أ���ش��رة  و�إىل  �لكعبي  حممد 

مبنطقة مزيرع �لتابعة لمارة عجمان.
و�شادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  �ل��ع��ز�ء  جمل�س  زي��ارت��ه  خ��الل  �شموه  و�أع���رب 
مو��شاته لأ�شرة �لفقيد �شائاًل �ملوىل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته 

ومغفرته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم �أهله �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

ال�سحة تعلن تقدمي 3,260 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

من  ج��رع��ة   3،260 ت��ق��دمي  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،857،367 �أم�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات 

توزيع �للقاح 251.33 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح "كوفيد19-" و�شعياً �إىل 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

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

ال�سحة جتري 167,861 فح�سا ك�سفت عن 321 اإ�سابة جديدة 
بفريو�ض كورونا و355 حالة �سفاء

••   اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
نطاق �لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت 
19" و�ملخالطن لهم  "كوفيد -  �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
جديد�  فح�شا   167،861 �إج���ر�ء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت   .. وعزلهم 
�ملجتمع  ف��ئ��ات خمتلفة يف  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي��ة   24 �ل����  �ل�����ش��اع��ات  خ���الل 

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

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

جمموع �حلالت �مل�شجلة 905،151 حالة.
  كما �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�شجيل �أي حالة وفاة 
خالل �لأربع و�لع�شرين �شاعة �ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف 

�لدولة 2،302 حالة.
بفريو�س  مل�شابن  ج��دي��دة  حالة   355 �شفاء  ع��ن  �ل����وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س  "كوفيد -  كورونا �مل�شتجد 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 888،939 حالة.

القمة العاملية للحكومات: 5 حلول تفتح اأبوابا جديدة لل�شناعات الإبداعية عامليا

تبني التفكري التكاملي الذي يقوم على اجلمع بني اأكرث من منوذج لتطوير احللول 
اأف�شل منتجات  لتطوير  املتعامل  متطلبات  فهم  يف  الت�شميمي  التفكري  • توظيف 

•• دبي -وام: 

�أكد تقرير معريف �أ�شدرته موؤ�ش�شة �لقمة �لعاملية للحكومات بال�شر�كة مع 
�شركة "كيه بي �إم جي" KPMG بعنو�ن: "م�شتقبل �ملجتمعات: �ل�شبيل 
�إىل �إحياء �لقطاعات �لإبد�عية و�لثقافية من جديد بعد �جلائحة"، �أهمية 
��شتمر�ر �حلكومات يف دعم �لقطاع �لإبد�عي و�لثقايف يف فرتة ما بعد جائحة 
�لإيجابية  و�آثاره  �لعاملي  �لقت�شاد  لدوره �حليوي يف  نظر�  "كوفيد19-"، 

�لكبرية على �ملجتمعات.
و�لبتكارية  �لثقافية  �ل�����ش��ن��اع��ات  دع���م  يف  ب��ال���ش��ت��م��ر�ر  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو����ش���ى 
للحلول  جديدة  �أب��و�ب��ا  تفتح  �أن  ميكنها  تقنيات  بخم�س  كوفيد19-،  بعد 
�لإبد�عية، و�أ�شار �ىل �أن منو �لقطاع �لثقايف ل يتعلق بالعمالت �مل�شفرة �أو 
�لبنية �لتحتية �لرئي�شية �أو خطط �ل�شتثمار، بل بال�شتماع �إىل �لتحديات 
�مل�شرتكة يف هذ� �لقطاع و�لفئات �لرئي�شية �ملرتبطة به وخا�شة من �ملبدعن 
يف �لقطاع �خلا�س و�لتاأمل فيها ومعاجلتها. و�أو�شح �لتقرير �أنه مع ��شتمر�ر 
�إىل مرحلة  �ل��ع��ودة  ف��اإن  �ل���دول،  �لعديد م��ن  �لثقافية يف  �لأم��اك��ن  �إغ���الق 
�لفر�س  وخلق  �لثقافية  �ملنا�شبات  ح�شور  على  �لقادر  �جلمهور  عدد  زي��ادة 
�لتو��شل  على  حت��اف��ظ  مبتكرة  ط��رق��اً  �شتتطلب  بها  �ملرتبطة  �لوظيفية 
على  �لأك��رب  �لتاأثري  ل�شمان  �حلكومية  �ل�شتثمارية  �جلهات  بن  �ملفتوح 
�لقمة  موؤ�ش�شة  نائب مدير  �ل�شرهان،  يو�شف  و�أك��د حممد  �لطويل.  �مل��دى 
�لعاملية للحكومات �أن �لقمة �لعاملية للحكومات عززت موقعها من�شة عاملية 
�شاملة لتعزيز �جلاهزية �حلكومية، ومتكن �حلكومات من تطوير �أنظمة 

عملها و�ل�شتعد�د للتحديات �لتي يحملها �مل�شتقبل مهما كانت.
وقال �إن �لقطاعات �لإبد�عية و�لثقافية حتمل فر�شاً كبرية خالل �ملرحلة 
هذ�  تطوير  يف  �ملجتمع  �أف���ر�د  ملختلف  �لنوعية  �مل�شاركة  وتعزيز  �حلالية، 

عملية  لدعم  حتملها،  �لتي  �لبيانات  من  و�ل�شتفادة  فيه،  و�لعمل  �لقطاع 
تر�شيخ �لبتكار ثقافة �أ�شا�شية يف �ملجتمعات.

من جهته، �أفاد مازن حو�لة، �شريك، رئي�س ق�شم �لقطاع �حلكومي، كي بي �أم 
جي �خلليج �لأدنى، �ن م�شتقبل �ل�شناعات �لإبد�عية يكمن يف تبني �حلكومات 
�لقت�شاد  ي�شهد  وبينما  �ل�شركاء.  �لفريدة ومتكن  وثقافاتها  لختالفاتها 
�ل�شناعات  �شتظل قطاعات مثل  �ليقن،  بعدم  �لنطاق  و��شع  �شعور�  �لعاملي 
�لثقافية بحاجة �إىل دعم �حلكومات ونهجها �ملبتكر. و�أ�شاف �أنه من خالل 
هذ�  من  ��شتنتجنا  للحكومات،  �لعاملية  �لقمة  موؤ�ش�شة  مع  كثب  عن  �لعمل 
�أو  �مل�شفرة  بالعمالت  تتعلق  �لنمو ل  �إىل  �لثقايف  �لقطاع  ع��ودة  �أن  �لتقرير 
�لبنية �لتحتية �لر�ئدة �أو خطط �ل�شتثمار. بل يتعلق �لأمر بال�شتماع �إىل 
�أر�دت  �إذ�  �أنحائها.  �لق�شايا �مل�شرتكة و�لتفكري فيها ومعاجلتها من جميع 
�حلكومات دفع �لتغيري �لكبري �لذي من �شاأنه ت�شريع منو �لقطاع، فعليها 

�أن تفعل ذلك قريبا.

- امل�شتقبل ال�شرتاتيجي للقطاع الثقايف.
�حلكومات  �حت�شان  يف  يكمن  �لثقايف  �لقطاع  م�شتقبل  �أن  �لتقرير  ور�أى 
"�ل�شيا�شة  م��ع  "�لتعامل  �ىل  د�ع��ي��ا  �لأف����ر�د،  متكن  ويف  �لثقافات  ملختلف 
خالل  من  جناحها  على  �حلكم  يتم  عامة"،  "�شيا�شة  �أنها  على  �لثقافية" 
�ملوؤ�شر�ت  مثل  �لتقليدية  �لنتائج  �إىل  �إ�شافة  و�لفر�س،  �مل�شاركة  م�شتويات 
�لأفر�د  و�إ���ش��ر�ك  �مل��و�ه��ب  م��ن  �ل�شتفادة  �إىل  �لتقرير  ودع��ا  �لقت�شادية. 
وت�شكيل  �لإب��د�ع��ي،  �لقطاع  ��شرت�تيجيات  تطوير  يف  و�ملجتمع  و�ملوؤ�ش�شات 
ف��ر���س ع��م��ل و����ش��ح��ة وم�����ش��ت��د�م��ة، و�أك����د �أه��م��ي��ة �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �لبيانات 
�أن  و�أو���ش��ح  �حلكومية،  �ل��ق��ر�ر�ت  و�شناعة  �لأول��وي��ات  حتديد  يف  �لنوعية 
�أف�شل  �أحد  باعتباره  للمجتمع  بالن�شبة  كبرية  �أهمية  له  �لإبد�عي  �لقطاع 

�مل�شار�ت للنمو �لقت�شادي. و�أو�شح �لتقرير �أن �ملناف�شة �شتكون على �ملكان 
�لذي ي�شعر فيه �لنا�س باأكرب قدر من �ل�شعادة، وهو �أمر مبني على مبادئ 
�إ�شر�ك �ملجتمع  ر�أ�س �ملال �لجتماعي وجودة �حلياة، وحث �حلكومات على 
لرو�د  �لفر�س  من  �ملزيد  وخلق  �ل��ق��ر�ر،  و�تخاذ  �لإ�شرت�تيجية  تطوير  يف 

�لأعمال وت�شجيع �ملجتمع على �لبتكار.

- 5 تقنيات تفتح الأبواب اأمام احللول الإبداعية.
�ملرتبطة  و�ل�شناعات  �حلياة  ج��ودة  قطاع  لدعم  حلول  عدة  �لتقرير  وق��دم 
وتقدمي  �لتحتية  �لبنية  وتطوير  �ملبا�شر  �لتمويل  ر�أ�شها  على  بالثقافة، 

�حلو�فز �لتمويلية وغري �لتمويلية وبناء �لعالقات مع �لقطاع �خلا�س.
و�أو�شى با�شتخد�م تقنيات حل �لتحديات �لتي ميكن �أن تفتح �لأبو�ب �أمام 
�ل��ذي يقوم على �جلمع  �لتكاملي  �لتفكري  م��ن خ��الل  �لإب��د�ع��ي��ة،  �حل��ل��ول 
�لت�شميمي �لذي يقوم على فهم متطلبات  �أكرث من منوذج، و�لتفكري  بن 
�لرقمية  �ل�شبكات  على  �لقائم  و�لتفكري  �أف�شل،  منتجات  لتطوير  �ملتعامل 
�لذي يقوم على ��شتخد�م �ل�شبكات �لرقمية للتغلب على �لتحديات يف �ملو�رد 

�ملادية، مثل تكلفة �ملوظفن �أو �شعوبات �لتنقل.
كافة  �إىل  �لو�شول  على  �لقائم  �لإب��د�ع��ي  �لتفكري  فهي  �لر�بعة  �لأد�ة  �أم��ا 
�لأد�ة  وتتمثل  �ل�����ش��وق،  قطاعات  جميع  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  خ��الل  م��ن  �لفئات 
�خلام�شة يف �لتفكري �لقطاعي �لذي يقوم على �إن�شاء �أ�شو�ق جديدة وحتقيق 

�لدخل منها من خالل �لت�شويق لفئات حمددة.

-جتارب دولية رائدة .
و��شتعر�س �لتقرير عدد� من �لتجارب �لدولية �لر�ئدة لدعم �لقطاع �لثقايف 
و�لبتكاري، ومن بينها منح �لنم�شا للعاملن يف �لقطاع �إعفاء�ت من �لر�شوم 

�لت�شيك  قدمت  بينما   ،20% �إىل   25% من  �لدخل  �شريبة  خف�س  مع 
للقطاع تخفي�شا بو�قع �لثلث يف �شريبة �لقيمة �مل�شافة، و�شد�د ن�شف بدل 
�لإيجار�ت عن �ملوؤ�ش�شات، بينما �أ�ش�شت كل من �أيرلند� و�شنغافورة وهولند� 

�شناديق خم�ش�شة لدعم �لقطاع.
�لقر�ر يف عدد من  �شهاد�ت من �شّناع  �لتقرير مر�جعات معمقة مع  وقدم 
�لتي  تاأثري� يف قطاع جودة �حلياة و�لبتكار، مثل بريطانيا  �لأك��رث  �ل��دول 
يبلغ حجم �لقطاع فيها 343 مليار دولر ويعمل فيه 2.1 مليون �شخ�س 
تبلغ م�شاهمتهم يف �لناجت �ملحلي 161 مليار دولر، و�أملانيا �لتي يبلغ حجم 
�لقطاع فيها 210 مليار�ت دولر وي�شكل %3.1 من �إجمايل �لناجت �ملحلي 

ويعمل فيه �أكرث من 1.8 مليون �شخ�س.

-من�شة عاملية ل�شناعة امل�شتقبل.
�جلدير بالذكر، �أن �لقمة �لعاملية للحكومات ركزت منذ �إطالقها على ت�شكيل 
و��شت�شر�ف حكومات �مل�شتقبل وبناء م�شتقبٍل �أف�شل للب�شرية، و�شاهمت يف 
تاأ�شي�س منظومة جديد ة لل�شر�كات �لدولية �لقائمة على �إلهام و��شت�شر�ف 
تقرير�   20 للحكومات  �لعاملية  �لقمة  موؤ�ش�شة  وتطلق  �مل�شتقبل.  حكومات 
�لعاملية،  �لبحثية  �ملوؤ�ش�شات  �أه��م  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  بال�شر�كة  معّمقا  معرفيا 

تتناول جمموعة من �أبرز �ملحاور �لتي ت�شغل �أجند�ت حكومات �لعامل.
�ملجتمعات:  "م�شتقبل  ل��ت��ق��ري��ر  �ل��ك��ام��ل��ة  �لن�شخة  ع��ل��ى  �لط����الع  ومي��ك��ن 
م����ن جديد  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة  �لإب����د�ع����ي����ة  �ل���ق���ط���اع���ات  �إح����ي����اء  �إىل  �ل�����ش��ب��ي��ل 
https://www. �لإل������ك������رتوين:  �ل�����ر�ب�����ط  ع����رب  �جلائحة"  ب���ع���د 
worldgovernmentsummit/�لر��شد/ .org/ar
creative-economies-and-/ �لتقارير/2022/�لتفا�شيل 

cultures-ar

البواردي يبحث التعاون مع �سفري الت�سيك

اإ�شابات جدري القردة تقرتب من 100 حالة عامليا
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع توؤكد على جاهزية قطاع ال�سحة 

يف الدولة للتعامل مع املر�ض 

معر�شا حياته والآخرين للخطر 

�سرطة دبي تقب�ض على �ساب قاد دراجة نارية بطي�ض وتهور يف ال�سارع العام  •• اأبوظبي- وام: 

�أحمد  ب��ن  حممد  م��ع��ايل  ��شتقبل 
ل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  �ل���ب���و�ردي 
�لدفاع  ب��وز�رة  مكتبه  - يف  �لدفاع 
���ش��الف��ي��ك �شفري  ب���ريي  ���ش��ع��ادة   -
�لدولة،  ل��دى  �لت�شيك  جمهورية 
�شامل  �شعادة مطر  وذل��ك بح�شور 
علي �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع 
وم�شوؤويل  �شباط  كبار  من  وع��دد 

�لوز�رة.
�للقاء  ب���د�ي���ة  يف  م��ع��ال��ي��ه  ورح����ب 
و�أك������د عمق   .. �ل�����ش��ف��ري  ب�����ش��ع��ادة 
ع����الق����ات �ل�������ش���د�ق���ة ب����ن دول����ة 
يف  �لت�شيك  وجمهورية  �لإم����ار�ت 
خمتلف �ملجالت خا�شة يف �ملجال 
و�أهمية  و�ل���ع�������ش���ك���ري  �ل���دف���اع���ي 
�لدفع بها نحو �آفاق �أرحب و�أو�شع 
مب���ا ي��ح��ق��ق �ل��ت��ن��م��ي��ة و�لزده�������ار 

•• اأبوظبي - وام:

مع �ق��رت�ب عدد �حل��الت �مل�شجلة 
ب����ج����دري �ل����ق����ردة م����ن ح���اج���ز �ل� 
ل  �ل��ت��ي  �ل����دول  يف  100�إ�شابة 
ي�����ش��ت��وط��ن ف���ي���ه���ا �مل����ر�����س ب�����د�أت 
�ل�شحية  �مل��ن��ظ��م��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
حول �لعامل حمالت تق�شي و��شعة 
لر�شد �حلالت �لأوىل فيها حت�شباً 
لعدم حتول �ملر�س �إىل وباء جديد 

بغ�س �لنظر عن مدى حدته.
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  و�شجلت 
موؤكدة  حالة   92 مايو   21 حتى 
بها  م�����ش��ت��ب��ه��ا  و28  خم���ت���ربي���ا 
فيها  ي�شتوطن  ل  دول���ة   12 م��ن 
�لعاملية  �ملنظمة  وح���ذرت  �مل��ر���س. 
من �أن يت�شبب �خلجل من �لإبالغ 
ت�شوي�س  يف  باملر�س  �لإ���ش��اب��ة  ع��ن 
معللة  �لوباء،  عن  �لتق�شي  جهود 
ذل���ك ب��رب��ط �لإ����ش���اب���ة ب���ه ببع�س 
و�ل�شلوكية،  �لأخالقية  �ملمار�شات 
وقالت: �جلميع معر�س لالإ�شابة 
مر�شا  �عتباره  ميكن  ول  باملر�س 

حمدود �لفئة.
�لعاملية  �ل�شحية  �ملنظمات  وت��رى 
عن  �لإع���������الن  م����ن  �خل�������ش���ي���ة  �أن 
�إف�شال  يف  ت��ت�����ش��ب��ب  ق���د  �لإ����ش���اب���ة 

�لحرت�زية".
�لدولة  ���ش��ك��ان  �ل�������وز�رة  و�أه����اب����ت 
ب�����ش��رورة ����ش��ت��ق��اء �مل��ع��ل��وم��ات من 
تد�ول  و"عدم  �لر�شمية  م�شادرها 
�ملغلوطة"،  و�ملعلومات  �ل�شائعات 
متابعة  �ه���م���ي���ة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�ل�شادرة  و�لإر����ش���اد�ت  �مل�شتجد�ت 

عن �جلهات �ل�شحية �ملعنية.
من جهتها نوهت د�ئرة �ل�شحة يف 
�أبوظبي على كافة �ملن�شاآت �ل�شحية 
ب�شرورة  �لإم����������ارة،  يف  �ل���ع���ام���ل���ة 
�لتق�شي عن مر�س جدري �لقردة، 
حالة  �أي  ع���ن  �لإب������الغ  و�����ش����رورة 
موؤكدة  �أو  حمتملة  �أو  بها  م�شتبه 
ع���رب ن��ظ��ام �ل��ت��ب��ل��ي��غ �لإل���ك���رتوين 

�خلا�س بالأمر��س �ل�شارية.
�ل�شحة  ه��ي��ئ��ة  �أ����ش���درت  ب���دوره���ا 
�ملهنين  ك��اف��ة  �إىل  تعميماً  ب��دب��ي 
�ل�شحية  و�مل���ن�������ش���اآت  �ل�����ش��ح��ي��ن 
�خت�شا�س  ن��ط��اق  �شمن  �لعاملة 
�لوبائي  �لتق�شي  لتعزيز  �لهيئة 
�مل�شتجد  �ل���ق���رود  ج�����دري  مل���ر����س 

�لذي �نت�شر يف عدد من �لدول.
�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  منظمة  وق��ال��ت 
�إن��ه مع  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  نهاية  يف 
تطور �لو�شع وتو�شع �ملر�قبة، من 
من  �ملزيد  حتديد  يتم  �أن  �ملتوقع 

حمالت �لتق�شي يف بد�ية �لإ�شابة 
كبري�ً يف  ي�شكل خرقاً  قد  ما  وه��و 
�إحباط مو�جهة �ملر�س يف بد�يته.

�لتاأكيد  �ل��ف��ريو���س  �نت�شار  و�أع����اد 
تعزيز  �إىل  �مل��ل��ح��ة  �حل���اج���ة  ع��ل��ى 
�ل�����وق�����اي�����ة م�����ن �لأوب�������ئ�������ة ودع�����م 
ت�شبب  �أن  بعد  �ملبكرة  �ل�شتجابة 
تعطيل  يف  كوفيد19  ف���ريو����س 
متفاوت يف �لعامل على مدى �أكرث 

من �شنتن.
�أك��دت وز�رة �ل�شحة  ويف �لإم��ار�ت 
جاهزية  ع��ل��ى  �مل��ج��ت��م��ع،  ووق���اي���ة 
للتعامل  �لدولة  يف  �ل�شحة  قطاع 
م��ع م��ر���س ج����دري �ل���ق���ردة �لذي 
�نت�شر يف �لعديد من �ل��دول حول 
بادرت  �إنها  �ل��وز�رة  �لعامل. وقالت 
ب���در�����ش���ة وت��ق��ي��ي��م خ���ط���ر �ل���وب���اء 
�لدويل،  �ل�شفر  حجم  وفق  حمليا 
تعميما  �أ������ش�����درت  �ن���ه���ا  م����وؤك����دة 
ل��ل��ع��م��ل على  �ل���ط���ب���ي���ة  ل����ل����ك����و�در 
�جلهات  و�إب���الغ  �حل��الت  �كت�شاف 

�ل�شحية عنها.
وذكرت �لوز�رة �أن "�لفريق �لتقني 
�جلائحات  مل��ك��اف��ح��ة  �ل���ش��ت�����ش��اري 
ق�������ام ب�������اإع�������د�د دل�����ي�����ل �ل���رت����ش���د 
�حلالت  و�إد�رة  �ملبكر  و�لكت�شاف 
�مل�����ش��اب��ة �إك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ا و�لج������ر�ء�ت 

حالت جدري �لقردة.
ج����دري  �أن  �مل��ن��ظ��م��ة  و�أو�����ش����ح����ت 
�ل�����ق�����ردة م���ر����س ف���ريو����ش���ي ن����ادر 
فريو�شه  /ُي��ن��ق��ل  �ملن�شاأ  وح��ي��و�ين 
�لإن���������ش����ان/  �إىل  �حل�����ي�����و�ن  م�����ن 
لالإن�شان  �إ�شابته  �أعر��س  ومتاثل 
�ملا�شي  ي�شهدها يف  كان  �لتي  تلك 
�ملر�شى �مل�شابون باجلدري، ولكنه 

�أقل �شّدة.
�لعاملية،  �ل�شحة  منظمة  وبح�شب 
من  ب���امل���ر����س  �ل����ع����دوى  "تنجم 
خمالطة  ع����ن  �ل����د�ل����ة  �حل�������الت 
�مل�شابة  مبا�شرة لدماء �حليو�نات 
�أج�شامها،  ل�����ش��و�ئ��ل  �أو  ب���ع���دو�ه، 
�شو�ئلها  �أو  �جل��ل��دي��ة،  �آف��ات��ه��ا  �أو 
�لتقارير  و�أج��م��ع��ت  �ملخاطية". 
جمموعة  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�شحية 
م��ن �لأع���ر�����س ل��ف��ريو���س جدري 
�لقردة تتمثل يف �حلمى و�ل�شد�ع 
و�آلم  �ل��ع�����ش��الت  و�آلم  �ل�����ش��دي��د 
�لليمفاوية  �لغدد  �لظهر وت�شخم 
و�ل��ط��ف��ح �جل��ل��دي، وي��ب��د�أ �لطفح 
يوم  غ�������ش���ون  ع������ادة يف  �جل����ل����دي 
ب����د�ي����ة  م������ن  �أي�����������ام  ث�����الث�����ة  �إىل 
�حل���م���ى، وت�����ش��ت��م��ر �لأع����ر������س ما 
�أ�شابيع  �أرب��ع��ة  �إىل  �أ�شبوعن  ب��ن 

وتختفي من تلقاء نف�شها.

�إل���ي���ه ت��ه��م��ة قيادة  �أ����ش���ن���دو�  �أن���ه���م 
ت��ع��ر���س حياته  ب��ط��ري��ق��ة  �مل��رك��ب��ة 
وحياة �لآخرين للخطر، ما ت�شبب 
ب����وق����وع ح������ادث ت����ده����ور، وق���ي���ادة 
�لدر�جة يف �لطريق بدون رخ�شة 
در�جة غري  وقيادة  قيادة �شاحلة، 
�ملعنية،  �ل�����ش��ل��ط��ات  م��ن  ُم��رخ�����ش��ة 

و�لهروب من مكان �حلادث".

ُمرخ�شة من قبل  لي�شت  �لدر�جة 
�ل�شلطات �ملعنية.

�ل�شحي  ر�����ش���د  �ل��ع��ق��ي��د  و�أو�����ش����ح 
تعر�س  �لت�شرفات  ه��ذه  مثل  �أن 
�لطريق  وم�����ش��ت��خ��دم��ي  ���ش��اح��ب��ه��ا 
خمالفة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للخطر، 
نتيجة  و�مل��������رور  �ل�������ش���ري  ق����و�ن����ن 
مبيناً  �مل�������ش���وؤول،  غ���ري  ل��ل��ت�����ش��رف 

•• دبي-الفجر:

�ألقت �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، 
بتهمة  خليجي  �شاب  على  �لقب�س 
�أربعة  ذ�ت  ن���اري���ة  در�ج������ة  ق���ي���ادة 
�شارع  يف  وت��ه��ور  بطي�س  �إط������ار�ت 
عام، بدون رخ�شة قيادة خُمت�شة، 
وحياة  �ل�شخ�شية  حياته  معر�شاً 
�خلطر،  �إىل  �لطريق  م�شتخدمي 
�نت�شار  م���ن  ����ش���اع���ات  ب��ع��د  وذل�����ك 
م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ل��ه ع��ل��ى من�شات 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  تطبيقات 
وه���و ي�����ش��ت��ع��ر���س ب���ال���در�ج���ة �لتي 
تدهورت به، لي�شقط على �لأر�س، 
متعر�شاً لإ�شابات، ثم لذ بالفر�ر 

من موقع �حلادث.
�شالح  حممد  ر��شد  �لعقيد  و�أك��د 
�ل�����ش��ح��ي، م��دي��ر م��رك��ز ���ش��رط��ة بر 
دب���ي ب��ال��ن��ي��اب��ة، �أن ف���رق �ل��ع��م��ل يف 
�إل��ق��اء �لقب�س  �مل��رك��ز، متكنت م��ن 
�لبالغ  �خل��ل��ي��ج��ي،  �ل�������ش���اب  ع��ل��ى 
ع��ام��اً يف غ�شون   21 �ل��ع��م��ر  م��ن 
مقاطع  �ن���ت�������ش���ار  م�����ن  �����ش����اع����ات 
منطقة  يف  و�ل�شتعر��س  �لفيديو 
�ل�شاب  �أن  �إىل  م�شري�ً  �خت�شا�شه، 
بدون  �لنارية  �ل��در�ج��ة  يقود  ك��ان 
و�أن  ���ش��خ�����ش��ي��ة،  ق����ي����ادة  رخ�������ش���ة 

�إىل  �ل�شحي  ر����ش��د  �لعقيد  و�أ���ش��ار 
�إىل  �ل�شاب  �أحالت  دب��ي  �شرطة  �أن 
�لإجر�ء�ت  لتخاذ  �لعامة  �لنيابة 
حر�س  م��وؤك��د�ً  بحقه،  �لقانونية 
على  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�أم���ن و���ش��الم��ة �مل��ج��ت��م��ع، د�ع��ي��اً يف 
ن�شر مقاطع  �إىل عدم  ذ�ته  �لوقت 
ويف  وتهور،  بطي�س  للقيادة  فيديو 
غري  جت���اوز�ت  �أي  م�شاهدة  ح��ال��ة 
�ل�شلطات  �إب����الغ  ي��رج��ى  ق��ان��ون��ي��ة 
على �لرقم )901( �أو عرب خدمة 
)عن �ل�شرطة( يف تطبيق �شرطة 

دبي.
�شائقي  �ل�شحي  �لعقيد  ودع��ا  كما 
�لنارية  و�ل������در�ج������ات  �مل����رك����ب����ات 
وخ��ا���ش��ة �ل�����ش��ب��اب، �إىل �حل���د من 
خلف  �شعيا  �ل�شلبية،  �لت�شرفات 
خمالفن  و�لتباهي  �لأن��ظ��ار  لفت 
ب���ذل���ك ق����ان����ون �ل�������ش���ري و�مل�������رور، 
�مل����روري����ة  �ل�������ش���الم���ة  �أن  م�����وؤك�����د�ً 
فيها  يت�شارك  وم�شوؤولية  و�ج���ب 
وبالتايل  ����ش��ت��ث��ن��اء،  دون  �جل��م��ي��ع 
ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود �شر�ئح  لب���د م���ن 
�للتز�م  و���ش��رورة  ك��اف��ة،  �ملجتمع 
و�لتحلي  �لإيجابية  بال�شلوكيات 
�لتز�مهم  خ��الل  م��ن  بامل�شوؤولية 

بقانون �ل�شري و�ملرور.

و�شبل تعزيزها يف خمتلف �ملجالت 
و�لع�شكرية.  �ل��دف��اع��ي��ة  وخ��ا���ش��ة 
�لق�شايا  من  ع��دد�ً  ��شتعر�شا  كما 

للبلدين.
�للقاء  خ����الل  �جل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
�لبلدين  ب���ن  �ل���ت���ع���اون  ع���الق���ات 

�لهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية 
�مل�����ش��رتك وت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر 

حولها.

طرق دبي تفتتح اليوم م�سروع تطوير �سارع �سيح الدحل
•• دبي -وام:

و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  هيئة  تفتتح 
وتو�شعة  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع  �ل���ي���وم 
���ش��ارع ���ش��ي��ح �ل��دح��ل �ل����ذي يربط 
ب���ن ����ش���ارع ���ش��ي��ح �ل�����ش��ل��م وجممع 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة 
�لطريق  ���ش��ي��ز�ل  حيث  �ل�شم�شية 
�لقائم �ملكون من م�شار و�حد بكل 
تنفيذ طريق جديد  و�شيتم  �جتاه 
بطول 11 كم يتاألف من م�شارين 
و3  و�شطية  وج��زي��رة  �جت���اه  ب��ك��ل 
جميع  يف  �حلركة  لت�شهيل  دو�ر�ت 
مع  �لطريق  و�شريبط  �لجتاهات 

مد�خل بحري�ت �لقدرة.
�لطاقة  يف  زي���ادة  �مل�شروع  ويحقق 

تنفيذ طريق جديد ب�شعة م�شارين 
يف كل �جتاه وتنفيذ 3 دو�ر�ت على 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل و�شول  �ل��ط��ري��ق  ط����ول 
�لو�حات  �إىل  �لطريق  م�شتخدمي 
�لطريق  ج��ان��ب�����ي  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة 
وب������ح������ري�ت �ل������ق������درة و�مل����ن����اط����ق 
عملية  وت�����ش��ه��ي��ل  �ل�������ش���ح���ر�وي���ة 

�لدور�ن للخلف.
��شتكماًل  �مل���������ش����روع  ه������ذ�  ي���ع���د 
�لتي  �ل���ت���ط���وي���ري���ة  ل���ل���م�������ش���اري���ع 
�أجنزتها �لهيئة يف �لفرتة �ملا�شية 
وم���ن���ه���ا م���������ش����روع م�������ش���م���ار دب���ي 
طوله  �لبالغ  �لهو�ئية  للدر�جات 
ويرتبط مع  23 كيلومرت�ً  قر�بة 
�لقائم  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  م�شار 
�شارع  يف  �ل�����ش��ل��م  �شيح  منطقة  يف 

 1800 للطريق من  �ل�شتيعابية 
مركبة   4000 �إىل  حالياً  مركبة 
��شتيعاب  ب���ه���دف  �جت������اه  ك����ل  يف 
�لنمو �مل�شتمر يف �لأحجام �ملرورية 
و�لزو�ر  �ل�شكان  و���ش��ول  وت�شهيل 
جانبي  على  �لقائمة  �لو�حات  �إىل 
�ل�شحر�وية  و�مل��ن��اط��ق  �ل��ط��ري��ق 
وجممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

للطاقة �ل�شم�شية.
�لو�قع  �ل���دو�ر  �مل�شروع من  وي��ب��د�أ 
�لدحل  �شيح  ط��ري��ق  ت��ق��اط��ع  ع��ل��ى 
بعد  �شماًل  �ل�شلم  �شيح  ���ش��ارع  م��ع 
حمطة �لقدرة للدر�جات �لهو�ئية 
جممع  �إىل  ب����الجت����اه  م���ب���ا����ش���رة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة 
�مل�شروع  وت�شمن  جنوباً  �ل�شم�شية 

�ل���ق���درة ع��ن��د ب��و�ب��ة م�����ش��م��ار دبي 
للدر�جات �لهو�ئية يف �جتاه �شارع 
لطيفة  ���ش��ارع  �إىل  ومنه  �لإم����ار�ت 
�ل�شيخ حممد  و�شارع  بنت حمد�ن 
�لرب�ري  منطقة  �إىل  ثم  ز�ي��د  بن 
وي�شتمل  �ل�شبا  ند  ملنطقة  و�شوًل 
م�����ش��ار�ت �ل���در�ج���ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة يف 
طوله  �لبالغ  �ل�شلم  �شيح  منطقة 
عدد  على  كيلومرت�   115 ق��ر�ب��ة 
م����ن �مل�����ر�ف�����ق �ل���ع���ام���ة وحم����الت 
�لهو�ئية  �ل������در�ج������ات  ل���ت���اأج���ري 
جانب  �إىل  بها  �ملتعلقة  و�لأدو�ت 
و  �لتجهيز  متكاملة  طبية  ع��ي��ادة 
طول  على  ����ش��رت�ح��ة  ن��ق��اط   10
َدة مب��ق��اع��د ومو�قف  ُم������َزوَّ �مل�����ش�����ار 

للدر�جات.
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حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم

جامعة دبي تتفل بتخريج 240 طالبا وطالبة دفعة اليوبيل الف�سي
•• دبي-الفجر:

�بر�هيم  ب��ن  م��ع��ايل ح�����ش��ن  ك���رم 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حلمادي 
�ل�شابق 240 خريجاً وخريجة من 
جامعة دبي �لدفعة �لتا�شعة ع�شرة 
للجامعة  �لف�شي  �ليوبيل  دف��ع��ة 
حل�شولهم على �شهاد�ت �لدكتور�ة 
و�مل��اج�����ش��ت��ري و�ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات، وذل���ك يف  خمتلف 
�حلفل �لذي �قيم موؤخر� يوم 11 
م��اي��و �حل����ايل حت���ت رع���اي���ة �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 

�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي.
و�أع�شاء  رئ��ي�����س  �حل���ف���ل  ح�����ش��ر 
و�لدكتور  �جلامعة  �أمناء  جمل�س 
�جلامعة  رئي�س  �لب�شتكي  عي�شى 
و�ل������دك������ت������ور ح���������ش����ن �لأح�����م�����د 
لل�شئون  �جل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
نا�شر  و�ل����دك����ت����ور  �لأك����ادمي����ي����ة 
�جلامعة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  �مل����رق����ب 
ل��ل�����ش��ئ��ون �لإد�ري��������ة رئ��ي�����س جلنة 
حفل �لتخرج وعدد من �مل�شئولن 
وعمد�ء �لكليات و�أع�شاء �لهيئتن 
و�خلريجن  و�لإد�رية  �لتدري�شية 
و�خلريجات و�أولياء �أمور �لطلبة.
�قيم  �ل���ذي  ب���د�أت مر��شم �حل��ف��ل 
ب���ن���دوة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ع��ل��وم يف دبي 
م�شرح  �إىل  �خل��ري��ج��ن  ب���دخ���ول 
�لوطني  �لن�شيد  وع����زف  �ل���ن���دوة 
�شعادة  �ألقى  ثم  �لإم����ار�ت،  لدولة 
رئي�س  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ح��م��د  م���اج���د 
دب���ي كلمة  �أم��ن��اء ج��ام��ع��ة  جمل�س 
ح�شن  مبعايل  خاللها  من  رحب 
�حل�����م�����ادي و�حل���������ش����ور �ل���ك���رمي 
جمل�س  و�أع���������ش����اء  و�خل���ري���ج���ن 

�لأمناء و�أ�شرة �جلامعة.
بتخريج  �ل���ي���وم  ن��ح��ت��ف��ل   : وق�����ال 
�لدفعة  �ل��ف�����ش��ي  �ل��ي��وب��ي��ل  دف��ع��ة 
طالبا   240 ت�����ش��م  و�ل��ت��ي   19
�أخ��ذو� على عاتقهم  وطالبة ممن 
ومو�كبة  �لوطن  خدمة  م�شئولية 
جدهم  خ������الل  م����ن  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه 

ع��ن��د �لن���ت���ه���اء م���ن ب���ن���اء �حل���رم 
�لبالتينية  �ل�شهادة  ثم  �جلامعي 
وكذلك  و�ل�����ش��ي��ان��ة  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل  يف 
�شهادة "ليد" للمح�شلة �ل�شفرية 
و�أنه  �ملنطقة  يف  و�ملياه  �لطاقة  يف 
دبي"  "�شم�س  مبادرة  مع  متا�شيا 
�ل�شم�شية  �لطاقة  من  لال�شتفادة 
و�جلامعة  دب��ي  غ��رف��ة  تبنت  فقد 
يعمل  لل�شيار�ت  م��و�ق��ف  م�شروع 

بالطاقة �ل�شم�شية.
و�أ�شاف �أن �جلامعة تفخر بتخريج 
�ل���رب�م���ج  م����ن  ف������رد�   13900
�لأعو�م  خالل  و�لتنفيذية  �ملهنية 
�لتطوير  م����رك����ز  م����ن  �مل���ا����ش���ي���ة 
�لوظيفي و�لذي تتما�شى بر�جمه 
�لعمل  �شوق  متطلبات  مع  �ملهنية 
�إ�شافة �إىل طرح عدد من �لرب�مج 
يتم تدري�شها عن بعد بالتعاون مع 

�أرقى �جلامعات و�ملعاهد �لعاملية.

اجواء جناح اك�شبو 2020
�لب�شتكي  عي�شى  �لدكتور  وتوجه   
لأبنائه  بالتهنئة  �جلامعة  رئي�س 
�خل���ري���ج���ن و�خل���ري���ج���ات وعرب 
بطالبها  �جل����ام����ع����ة  ف���خ���ر  ع�����ن 
رفع  �شاهمو� يف  �ل��ذي  وخريجيها 

مكانتها حمليا وعامليا.

ت��ك��ون دول���ة �لإم����ار�ت  �أن  �هلل" يف 
�ملجالت،  ���ش��ت��ى  يف  ع��امل��ي��ا  ر�ئ�����دة 
�لدولة  �شيا�شة  مع  يتما�شى  ومب��ا 
�حلكيمة وروؤى قادتها بعيدة �ملدى، 
توؤكد  �جلامعة  ��شرت�تيجية  و�أن 
و�لروؤية  و�لب��ت��ك��ار  �لإب�����د�ع  ع��ل��ى 
�لأكادميية �لعاملية و�لرتكيز على 
�لأبحاث �لتطبيقية للم�شاهمة يف 
للطلبة  �لقيادية  �ل�شخ�شية  بناء 
و�خلريجن و�إعد�دهم للمتطلبات 

�مل�شتقبلية.
وقال �إن �جلامعة جنحت يف حتقيق 
�ملتميزة  �لجن���از�ت  من  جمموعة 
مكانتها  ت��ع��زي��ز  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي 
و�أهلتها  �ل���دول���ة  يف  �لأك���ادمي���ي���ة 
لتكون �حدى �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
�لر�ئدة يف �ملنطقة وحتتفل �ليوم 
�لتميز  م����ن  ع���ام���ا   25 مب������رور 
على  ح�شولها  ومنها  و�لجن���از�ت 
�أي  �إ���س  "�إم  �ملالية  �جل��ودة  �شهادة 
 2020 �أو�خر عام  20000" يف 
�لتعليمية  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  ل���ت���ك���ون 
�حلا�شلة  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  �لأوىل 
ع��ل��ى ه����ذه �ل�����ش��ه��ادة و�ل���ت���ي تعد 
باجلودة  متخ�ش�شا  عامليا  معيار� 
ث���م حققت  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �مل���ال���ي���ة 
ملطابقتها  �ل��ع��ام  ه��ذ�  درج���ة متيز 

رئي�شية يف بناء �قت�شاد �مل�شتقبل.
 ثم قام معايل ح�شن بن �بر�هيم 
�حلمادي ير�فقه �شعادة ماجد حمد 
�لدكتور عي�شى  �ل�شام�شي و�شعادة 
على  �ل�شهاد�ت  بتوزيع  �لب�شتكي، 
�خل��ري��ج��ن و�خل���ري���ج���ات، وثمن 
وجناحهم،  �ج���ت���ه���اده���م  م��ع��ال��ي��ه 
�لتي  �لكبرية  �جلهود  على  و�أثنى 
ت��ب��ذل��ه��ا �ل���ق���الع �لأك����ادمي����ي����ة يف 
�لتعليم  بقطاع  للنهو�س  �لإم��ارة، 
�أعرب  �ل��دول��ة، كما  �لأك��ادمي��ي يف 
عن �شعادته بتخريج �أفو�ج جديدة 

من �ل�شباب �ملتميز.
�لب�شتكي  عي�شى  �لدكتور  ق��ام  ث��م 
بناء على �ل�شلطة �لأكادميية �لتى 
�أمناء �جلامعة  له جمل�س  منحها 
�لدفعة  وخريجات  خريجي  مبنح 
خريجا   240 وع�����دده�����م   19
�لعلمية  �ل������درج������ات  وخ����ري����ج����ة 
�إد�رة  يف  �ل�����دك�����ت�����ور�ه  وت�������ش���م���ل 
�إد�رة  يف  و�مل��اج�����ش��ت��ري  �لأع����م����ال 
�لقانون  يف  و�ملاج�شتري  �لأع��م��ال 
�لأعمال  �إد�رة  يف  و�ل��ب��ك��ال��ري��و���س 
و�لبكالريو�س يف �لهند�شة وتقنية 
�ملعلومات كل ح�شب تخ�ش�شه من 
كلية دبي لالأعمال وكلية �لهند�شة 

وتقنية �ملعلومات وكلية �لقانون.

�لأكادميي  �أد�ئ��ه��م  يف  و�جتهادهم 
ليتجزء  ج��زء�  ليكونو�  و�شعيهم 
�ملتطورة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  م��ن 
ولي�شبحو�  �حل��ب��ي��ب��ة  دول��ت��ن��ا  يف 
�لدولية  �مل���ح���اف���ل  يف  ����ش���ف���ر�ءه���ا 
وليكونو� �أف�شل ��شتثمار مل�شتقبلنا 

�ملقبل وطاقة �أمل لغد �أف�شل.
ونوه باأن جامعة دبي �شاهمت منذ 
تاأ�شي�شها عام 1997 بتعليم �أكرث 
وخريجة،  خ��ري��ج��ا   2900 م���ن 
من  �أك��رث  منهم  �ملو�طنون  ي�شكل 
بتعليم  �شاهمت  كما  باملئة،   60
�أن���ح���اء �لعامل  ط��ل��ب��ة م���ن ج��م��ي��ع 
حملية،  "جذور  ب�شعارها  �لتز�ماً 
�جلامعة  و�أن  عاملية"  ت��ط��ل��ع��ات 
�لروؤية  وه��ذه  �ل�شعار  بهذ�  ع��ززت 
�خلا�شة  ب��ال�����ش��رك��ات  ع��الق��ات��ه��ا 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة وط���ورت 
�ل��دول��ي��ة م��ع �لعديد  �ت��ف��اق��ي��ات��ه��ا 
من �ملر�كز �لأكادميية و�جلامعات 

�لعاملية.
على  م�شممة  �جل��ام��ع��ة  �أن  و�أك���د 
مناهجها  ت��ط��وي��ر  يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر 
�لأكادميية حتقيقا لروؤية �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 

�أن  ب��اخل��ري  �أن����ه مم��ا يب�شر  و�أك����د 
�لدفعة  ه�����ذه  ت���خ���ري���ج  ي���ت���ز�م���ن 
دولة  �أج����و�ء جن���اح  نعي�س  ون��ح��ن 
�لإمار�ت يف تنظيم معر�س �إك�شبو 
�لأكرب على  2020 دبي، �حلدث 
�ل���ع���امل، و�ل�����ذي يروي  م�����ش��ت��وى 
تكون  �أن  �ل���دول���ة يف  ق�����ش��ة جن���اح 
�آثار  من  �لتعايف  يف  عاملياً  �لأ���ش��رع 
�إىل  �أم��ل  ر�شالة  ويبعث  �جلائحة، 
�لعامل باإمكانية حتويل �لتحديات 
�لقيادة  بف�شل  و�ع��دة  فر�س  �إىل 
�لر�شيدة، و�لعزمية �لقوية، و�أبناء 
�لذين  �ملخل�شن  و�شبابه  �لوطن 
لأر�شنا  �جل��م��ي��ل  رد  �إىل  ي�شعون 

�لطيبة.
حتر�س  �جل��ام��ع��ة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
د�ئ����م����ا يف خ��ط��ط��ه��ا وب���ر�جم���ه���ا 
تقدمي  وعلى  �لتعليم  ج��ودة  على 
تنا�شب  جت��رب��ة ج��ام��ع��ي��ة ح��دي��ث��ة 
متطلبات  وحت��اك��ي  �ل��ق��ادم  �جليل 
�ملجتمع  ورف��د  �مل�شتقبل،  وظ��ائ��ف 
ب��ك��و�در ج��دي��دة وم���ه���ار�ت �شباقة 
ملو�جهة �لتحديات يف ع�شرنا مبا 
�ل�شرت�تيجية  م�شتهدفات  يحقق 
 2030 �لعايل  للتعليم  �لوطنية 
من خالل تزويد �لطلبة باملهار�ت 
ركيزة  ليكونو�  و�لعملية  �لفنية 

�حل�شول  م���ع���اي���ري  م���ت���ط���ل���ب���ات 
على �ل�����ش��ه��ادة ب��اأك��رث م��ن 80% 
قبلت  وق��د  �لأوىل،  ب��امل��رة  مقارنة 
بالرغم  �ل��ت��ح��دي  ه���ذ�  �جل��ام��ع��ة 
و�أثبتت  �جل��ائ��ح��ة  ت��د�ع��ي��ات  م���ن 
���ش��الب��ة حوكمتها  �ل��ن��ت��ائ��ج  ب��ه��ذه 
�لناجحة  و��شرت�تيجيتها  �ملالية 

يف مو�جهة �لأزمات. 
تقوم  �جل���ام���ع���ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
ومبتكرة  ج��دي��دة  ب��ر�م��ج  بتطوير 
�ل��ع��م��ل و�أنها  ت��ت��م��ا���ش��ى م��ع ���ش��وق 
�إطالق  حاليا ب�شدد �لإع��الن عن 
بكالوريو�س �لقانون وبكالوريو�س 
�لهند�شة  وماج�شتري  �حل��ا���ش��وب 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وم��اج�����ش��ت��ري �لأم����ن 
ح�شولها  بعد  وذل���ك  �ل�شيرب�ين 
�لرتبية  وز�رة  �ع����ت����م����اد  ع���ل���ى 

و�لتعليم.
�أطلقت  �جل��ام��ع��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
برنامج �لدكتور�ه يف �إد�رة �لأعمال 
و�شاهم �لربنامج منذ �نطالقته يف 
 2015/2014 �جلامعي  �لعام 
وحتى �ليوم يف تخريج 26 طالبا 

وطالبة من حملة �لدكتور�ه.
�جلامعة  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و�أك�������د 
�ل����وح����ي����دة �حل���ا����ش���ل���ة على  ه����ي 
جولد"  "ليد  �ل��ذه��ب��ي��ة  �ل�����ش��ه��ادة 

�جلالف  رمي  �خلريجتان  و�أل��ق��ت 
وتقنية  �ل���ه���ن���د����ش���ة  ك���ل���ي���ة  م�����ن 
كلية  من  عقيلي  وفيد�  �ملعلومات 
ك��ل��م��ة �خلريجن  ل��الأع��م��ال  دب���ي 
و�لتقدير  �ل�شكر  عن  فيها  عربتا 
خا�شة  وب�شفة  �جل��ام��ع��ة  لأ���ش��رة 
�لدكتور عي�شى �لب�شتكي ولأولياء 
�لأم�����ور ع��ل��ى م��احت��ق��ق م��ن جناح 
وتوفيق برغم ماتعر�س له �لعامل 

من حتديات.
 و�أ�شارت �لكلمة �إىل �جناز�ت طلبة 
�أو  �ملحلي  �ل�شعيد  على  �جلامعة 
�لعاملي، و�إىل �أن �جلامعة �أ�شبحت 
وج���ه���ة ل���ش��ت�����ش��اف��ة �مل����وؤمت����ر�ت 
و�لأح��������د�ث �مل��ه��م��ة، �إ����ش���اف���ة �إىل 

متيزها مبجتمعها �ملتنوع.
 

دفعة اليوبيل الف�شي بالأرقام
ب��ل��غ ع����دد خ��ري��ج��ي �ل��دف��ع��ة 19 
دف���ع���ة �ل���ي���وب���ي���ل �ل��ف�����ش��ي 240 

خريجا وخريجة منهم 
و9  �مل��اج�����ش��ت��ري  ب���ر�م���ج  يف   44  
�ل��دك��ت��ور�ه، و187 يف  ب��ر�م��ج  يف 
بر�مج �لبكالوريو�س منهم 73 يف 
�إد�رة �لأعمال و114 يف �لهند�شة 
وتقنية �ملعلومات وبلغ عدد �لذكور 

.99 �لإناث  وعدد   141

�سرطة عجمان تطلق مبادرة الرحلة الرقمية 

مالية دبي: �سندوق معا�سات الع�سكريني يف دبي قفزة وا�سعة يف روؤية الإمارة للقطاع الجتماعي

•• عجمان-وام:

�أطلقت �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان مبادرة " �لرحلة �لرقمية " جتريبيا 
يف مركز �شرطة �ملدينة �ل�شامل يف �إطار دعم �لتحول �لذكي.

�ن  �ل�شامل  �ملدينة  �شرطة  مركز  رئي�س  �لكعبي  خليفة  غيث  �ملقدم  و�أو�شح 

" للمتعامل يف مرحلتها �لتجريبية جاء  " �لرحلة �لرقمية  �إطالق مبادرة 
�ملتعاملن وحت�شن جودة حياة  �شعادة  �شمن جهود �شرطة عجمان لتعزيز 
�إج���ر�ء�ت �حل�شول على �خلدمة،  زم��ن  ت�شهيل وتقليل  �لأف���ر�د من خ��الل 
�لرقمية  �لقنو�ت  عرب  للمتعامل  �خلدمة  تقدمي  �مل��ب��ادرة  ت�شتهدف  حيث 

و�لذكية دون �حلاجة للو�شول �إىل كاونرت �خلدمة.

��شتهدفت �خت�شار  �ملبادرة  �أن  �ل�شامل  �ملدينة  �أو�شح رئي�س مركز �شرطة  و 
رحلة �ملتعامل وتقليل مر�حلها لتح�شن جتربته يف �حل�شول على �خلدمات 
�حلكومية �لرقمية فبعد �ن كان �ملتعامل مير مبر�حل �ل�شتف�شار و�ل�شتعالم 
كلها  �مل��ر�ح��ل  �مل��ب��ادرة بدمج  و�لن��ت��ظ��ار قبل �حل�شول على �خل��دم��ة قامت 
�إغ��الق جميع كاونرت�ت  �إىل �لنتظار كما مت  مبرحلة و�ح��دة دون �حلاجة 

�خلدمة خالل �لتجربة .
و ��شار �لكعبي �يل �ن �ملركز قدم 1031 خدمة رقمية مقابل 318 خدمة 
ح�شورية فقط مبجرد تطبيق �ملبادرة مما �أدى �إىل �رتفاع ��شتخد�م �خلدمات 
�لذكية يف �ملركز �إىل 76.4 يف �ملئة فيما و�شلت ن�شبة �شعادة ور�شا �ملتعاملن 

عن �ملبادرة �يل97.7 يف �ملئة .

•• دبي-وام: 

 2022 ل�شنة   7 رق��م  �لقانون  �أح��ك��ام  �إن  دب��ي  حكومة  يف  �ملالية  د�ئ���رة  قالت 
ب�شاأن �شندوق �ملعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعّية للع�شكرين �ملحّلين �لعاملن 
�إم��ارة دبي، �لذي �أ�شدره �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم  يف 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته حاكًما لإمارة دبي، 
و�ملُن�شاأ مبوجب �لقانون رقم 21 ل�شنة 2008، ت�شري باعتباره موؤ�ش�شة عاّمة 
�لأعمال  ملبا�شرة  �لالزمة  �لقانونية  و�لأهلية  �لعتبارية  بال�شخ�شية  تتمّتع 
بد�ئرة  �أُحل��ق��ت  �لتي  �ملوؤ�ش�شة،  ه��ذه  �أه���د�ف  حتقيق  تكفل  �لتي  فات  و�لت�شرُّ

�ملالية.
وتقّدم معايل عبد�لرحمن �شالح �آل �شالح �ملدير �لعام لد�ئرة �ملالية، بال�شكر 
و�لمتنان �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، على ما يوليه 
بالإمارة،  �ملحلين  �لع�شكرين  �ملنت�شبن  ب�شوؤون  و�هتمام  حر�س  من  �شموه 
موؤّكًد� �أن �لقيادة �لر�شيدة كانت و�شتظّل حري�شة على حفظ جميع حقوقهم 
�لتاأمينية و�شمان �حلياة �لكرمية لهم ولأ�شرهم.  وتلبية جميع �حتياجاتهم 
�إن  �ل�شندوق،  ���ش��وؤون  على  �لعام  �لإ���ش��ر�ف  ُمهمة  يتوىّل  �ل��ذي  معاليه،  وق��ال 
�إن�شاء �شندوق �ملعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعّية للع�شكرين �ملحّلين �لعاملن 

يف �إمارة دبي، ي�شّكل "قفزة و��شعة" يف روؤية �لإم��ارة للقطاع �لجتماعي فيما 
و�مل�شاعي  للمنت�ِشبن، ودعم �جلهود  �لجتماعّية  و�لتاأمينات  باملعا�شات  يتعّلق 
لغايات  حتقيًقا  �لإج���ر�ء�ت،  يف  و�لتميز  �لريادة  لتحقيق  �لر�مية  �لتطويرية 
مع  تن�شجم  �ل�شندوق  �أه���د�ف  �أن  على  م�����ش��ّدًد�  �ملجتمع،  �إ�شعاد  يف  �حلكومة 

�ل�شيا�شات و�خلطط �ل�شرت�تيجية �ملعتمدة يف هذ� �ل�شاأن.
�حُلقوق  نقل جميع  �لقانون،  ه��ذ�  �أحكام  �ل��د�ئ��رة، مبوجب  "تعتزم  و�أ���ش��اف: 
و�لتاأمينات  �ملعا�شات  ب��اإد�رة  �ملنوطة  الحيات  و�ل�شّ و�مل�شوؤولّيات  و�للتز�مات 
�لجتماعّية للع�شكرين �ملحّلين، �لتي كانت �أن�شئت يف �لد�ئرة مبوجب قر�ر 
�شابق من �ملجل�س �لتنفيذي، �إىل �جلهاز �لتنفيذي لل�شندوق، وفًقا للت�شريعات 
�شات �ملالّية �ملر�شودة لهذه �لإد�رة يف  �ل�ّشارية يف �لإمارة، كما تعتزم نقل �ملُخ�شّ

�ملُو�زنة �ل�شنوّية لد�ئرة �ملالّية، �إىل �ل�شندوق".
بدوره، �أ�شاد �للو�ء يو�شف عبد�مللك �أهلي، �ملدير �لتنفيذي ل�شندوق �ملعا�شات 
باإ�شد�ر  �إمارة دبي،  و�لتاأمينات �لجتماعية للع�شكرين �ملحلين �لعاملن يف 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
7 ل�شنة  �ل���وزر�ء، رع��اه �هلل، ب�شفته حاكًما لإم��ارة دب��ي، �لقانون رقم  جمل�س 
2022 ب�شاأن �شندوق �ملعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعّية للع�شكرين �ملحّلين 
ل�شمّوه  �ل���ولء  و���ش��ادق  �لتقدير  خال�س  ع��ن  معرًبا  دب��ي،  �إم���ارة  يف  �لعاملن 

�إ�شعاد  �شبيل  يف  د�ئًما  ت�شعى  �أنها  �أّك��د  �لتي  دب��ي،  �إم��ارة  يف  �لر�شيدة  وللقيادة 
�ملنت�شبن و�أ�شحاب �ملعا�شات و�مل�شتحّقن عنهم.

و�أّك����د �ل��ل��و�ء �أه��ل��ي �أن �ل��ق��ان��ون �جل��دي��د ي��ح��ّدد "�جلو�نب و�لأط����ر �لإد�ري����ة 
�حلقوق  باأحكام  يتعلق  فيما  �أن��ه  مو�شًحا  لل�شندوق"،  و�ملالية  و�لتنظيمية 
و�لمتياز�ت �لتاأمينية �ملقّررة للمنت�شبن و�أ�شحاب �ملعا�س و�مل�شتحقن عنهم، 
فهذه "تبقى على ما هي عليه وفق ما ينظمه �لقانون رقم 21 ل�شنة 2008 
�لقانون  يتناول  "ل  �ن��ه  م�شيفا  مبوجبه".  �أن�شئ  ق��د  �ل�شندوق  ك��ان  �ل��ذي 
بها،  �أو متعلقة  �لتاأمينية  �أية م�شائل مرتبطة باحلقوق و�لمتياز�ت  �جلديد 

ول يتطرق يف �أحكامه �إىل �أي منها".
و�أ�شار �إىل �أن د�ئرة �ملالية كانت �أطلقت يف وقت �شابق من �أو�خر �لعام �ملا�شي 
نظام "حتية"، �لنظام �لإلكرتوين �ل�شامل �خلا�س بال�شندوق، و�لذي يهدف 
�ىل �أمتتة �لعمليات �لتي يقوم بها و�خلدمات �لتي يقدمها لأ�شحاب �مل�شلحة، 

تنفيًذ� لروؤية حكومة دبي و��شرت�تيجياتها يف جمال �لتحّول �لرقمي.
ويهدف �شندوق �ملعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعّية للع�شكرين �ملحّلين �لعاملن 
يف �إم��ارة دبي �إىل دعم روؤي��ة �لإم��ارة يف �لقطاع �لجتماعي �خلا�س باملعا�شات 
�لتاأمينّية  �ملُمار�شات  �أف�شل  وتطبيق  للمنت�ِشبن،  �لجتماعية  و�لتاأمينات 
تنظيم  �إىل  �إ�شافة  للُمنت�ِشبن،  �لجتماعّية  و�لتاأمينات  �ملعا�شات  خلدمات 

ا على  �شوؤون �ملنت�شبن و�أ�شحاب �ملعا�س و�مل�شتحّقن عنهم يف �ل�شندوق، حر�شً
�إي�شال جميع حقوقهم وتلبية جميع �حتياجاتهم �لتاأمينية بكل ي�شر  �شمان 
�لتاأمينية  �خل��دم��ات  ج��ودة  تعزيز  �ل�شندوق  �أه���د�ف  ت�شمل  كذلك  و�شهولة. 
�لتي يقدمها، ودعم جهود �لتطوير وم�شاعيه �لر�مية �إىل �لريادة و�لتميز يف 
كفاءة �لإجر�ء�ت، حتقيًقا لغايات �حلكومة يف �إ�شعاد �ملجتمع، هذ� عالوة على 
تاأمن �ملو�رد �ملالية و�ل�شيولة �لنقدية �لالزمة ل�شمان �ل�شتد�مة �ملالية ملو�رد 
و�أ�شحاب  للمنت�شبن  �لتاأمينية  �حلقوق  تغِطية  يف  و��شتمر�رّيته  �ل�شندوق، 
�ملعا�س و�مل�شتحّقن عنهم. كما يتوىّل �ل�شندوق يف �شبيل حتقيق �أهد�فه، عدًد� 
وو�شع  لل�شندوق،  �لعاّمة  �ل�شيا�شة  ر�شم  يت�شمن  و�ل�شالحّيات،  �ملهام  من 
من  ومتكينه  �أهد�فه  لتحقيق  �لالزمة  و�لتطويرّية  �ل�شرت�تيجّية  �لأه��د�ف 
ة باملعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعّية  ه، وتطبيق �لت�شريعات �خلا�شّ ُمز�ولة مهامِّ
ق من �شمان �للتز�م بتطبيق �أحكاِمها، و�قرت�ح حتديثها  للمنت�ِشبن، و�لتحقُّ
و�أ�شوله و��شتثمارها وتنويعها  �ل�شندوق  �أمو�ل  �إد�رة  وتطويرها، عالوة على 
و�ملُحافظة على �لقيمة �ل�شوقّية لها. كذلك ت�شتمل �شالحيات �ل�شندوق على 
ومر�جعة  �ل�شتثمارّية،  �مل�شاريع  يف  و�ملُ�شاهمة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  تاأ�شي�س 
خطط �لتقاعد �ل�شنوية �لتي ُتِعّدها �لد�ئرة، وغريها من �ملهام و�ل�شالحيات 

�لأخرى.
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جامعة الدول العربية تذر من خطورة التجارة غري امل�سروعة بالأ�سلحة
•• القاهرة -وام:

ح����ذرت ج��ام��ع��ة �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، م��ن خ��ط��ورة �ل��ت��ج��ارة غري 
و�لقت�شادية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  و�آث����اره����ا  ب��الأ���ش��ل��ح��ة،  �مل�����ش��روع��ة 
و�لجتماعية و�لإن�شانية على �لأفر�د و�ملجتمعات وخا�شة على 
بوؤر �لتوتر و�لنز�عات، د�عية �ىل �شرورة �أن يكون هناك ت�شور 

�شامل وممنهج ملعاجلتها ب�شكل فعال.
�ل����ذو�دي- �لأمن  �إب��ر�ه��ي��م  �ل�شفري خليل  ذل��ك يف كلمة  ج��اء 
�لعام �مل�شاعد ، رئي�س قطاع �ل�شوؤون �لعربية و �لمن �لقومي 
باجلامعة  �لدولية  �ل�شيا�شية  �ل�شوؤون  قطاع  على  �مل�شرف  و 
�م�س  �جلامعة  نظمته  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  �فتتاح  ،خ��الل  �لعربية 

"مكافحة �لإجتار  بالتعاون مع �لحتاد �لوروبي حتت عنو�ن 
و�لنت�شار غري �مل�شروع لالأ�شلحة �ل�شغرية و�لأ�شلحة �خلفيفة 
يف �لدول �لأع�شاء بجامعة �لدول �لعربية"،،مب�شاركة �ل�شفري 

كري�شتيان بريجر - رئي�س بعثة �لحتاد �لأوروبي بالقاهرة.
وقال �لذو�دي �إن هذ� �ملوؤمتر ميثل مرحلة جديدة من �لتعاون 
بن �ملنظمتن يف جمالت نزع �ل�شالح وعدم �لنت�شار، معربا 
ع��ن �أم��ل��ه �أن ي��ك��ون م��ث��م��ر�ً وف��ع��اًل،ك��ون ه��ذ� �ل��ت��ع��اون �شيعزز 
حم��ال��ة �جل���ه���ود �مل���ب���ذول���ة م���ن ق��ب��ل �مل��ن��ظ��م��ت��ن يف مكافحة 
�لجتار و�لنت�شار غري �مل�شروع لالأ�شلحة �ل�شغرية و�لأ�شلحة 
�لأمم  عمل  برنامج  لتنفيذ  دوره��م��ا  دع��م  وبالتايل  �خلفيفة، 
�ملتحدة �ملعني مبكافحة هذه �لأ�شلحة على �مل�شتويات �لثالثة: 

�لوطنية و�لإقليمية و�لدولية. و�أ�شار �لذو�دي �إىل �أن �لأ�شلحة 
�ل�شغرية لديها ��شتخد�مات قانونية ل غنى للدول و�حلكومات 
عنها كونها �إحدى �أدو�ت حفظ �لأمن وفر�س �لقانون. �إل �أنه 
ل�شيما  خا�شة،  �شفات  من  �لأ�شلحة  هذه  به  تتمتع  ملا  ونظر�ً 
و��شتخد�مها،  و�شيانتها  نقلها  و�شهولة  �لب�شيطة  تكلفتها 
�لقانون  ع��ن  �خل���ارج���ة  ل��ل��ج��م��اع��ات  �مل��ف�����ش��ل  �ل�����ش��الح  جعلها 
وخا�شة �جلرمية �ملنظمة و�لإره��اب �لدويل، و�أ�شبحت ت�شكل 
�إحدى �لأ�شباب �لرئي�شية لزعزعة �ل�شتقر�ر وتفاقم �لتوتر�ت 
�لإقليمية وتو�شع �ل�شبكات �لإرهابية و�لإجر�مية و�ل�شر�عات 
�لتقليدية وغري �لتقليدية �لتي باتت تدمر �ملجتمعات �ملحلية 

وت�شاهم يف �إطالة �أمد �لنز�عات.

راأ�ض اخليمة للموا�سالت تطلق 4 خطوط للنقل العام الداخلي 
•• راأ�س اخليمة - وام:

ر�أ�س �خليمة  ��شرت�تيجيتها وحتقيقا لروؤية حكومة  ر�أ�س �خليمة للمو��شالت �شمن  �أطلقت هيئة 
تغطي  رئي�شية  م�شار�ت   4 ت�شغيل  خالل  من  باحلافالت  �لد�خلي  �لعام  �لنقل  خدمة   2030
مو�قع جغر�فية وحيوية خمتلفة يف �إمارة ر�أ�س �خليمة وذلك بهدف توفري �شبكة نقل �آمنة ومتكاملة 
�إ�شماعيل ح�شن �لبلو�شي مدير  ت�شاهم يف حتقيق �ن�شيابية �لتنقل للجميع. و�شرح �شعادة �ملهند�س 
عام هيئة ر�أ�س �خليمة للمو��شالت �أن �مل�شروع ياأتي �نطالقا من حر�س �لهيئة على تقدمي خدمات 
�لإ�شرت�تيجية  روؤيتها  لتحقيق  �لهيئة  وتعمل  �ملجتمع،  �شر�ئح  كافة  �حتياجات  تلبي  متنوعة  نقل 
ذهاباً  توقف  نقاط  تت�شمن  م�شار�ت   4 ت�شمل  �أن �خلدمة  يذكر  للجميع.  و�شهل  �آم��ن  نقل  لتوفري 
و�إياباً، �مل�شار �لأحمر ينطلق من منطقة �لنخيل �إىل منطقة �جلزيرة �حلمر�ء من خالل وي�شم 13 
نقطة توقف ، و�مل�شار �لأزرق ينطلق من منطقة �لنخيل �إىل منطقة �شعم وي�شم 13 نقطة توقف ، 
و�مل�شار �لأخ�شر ينطلق من منطقة �لنخيل �إىل مطار ر�أ�س �خليمة وي�شم 14 نقطة توقف ، و�مل�شار 

�لبنف�شجي ينطلق من منار مول �إىل �جلامعة �لأمريكية.

حاكم ال�سارقة يقدم واجب العزاء يف وفاة ال�سيخة هناء بنت حمد بن ماجد القا�سمي

�سلطان القا�سمي ي�سدر قانونا ب�ساأن اإعادة تنظيم هيئة تطوير معايري العمل يف اإمارة ال�سارقة

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يفتتح املعر�ض الرابع ع�سر مل�ساريع تخرج طلبة كلية الت�سال بجامعة ال�سارقة

•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قدم 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ، قبل ظهر �أم�س �لإثنن، و�جب �لعز�ء يف 

وفاة �ل�شيخة هناء بنت حمد بن ماجد �لقا�شمي حرم حممد بن حمد�ن 
بن خادم.

�لعز�ء يف منطقة �لطالع مبدينة  و�أع��رب �شموه - خالل زيارته ملجل�س 
�إىل ذوي �لفقيدة، د�عياً  �ل�شارقة - عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته 

جناته،  ف�شيح  ي�شكنها  و�أن  رحمته  بو��شع  يتغمدها  �أن  وج��ل  ع��ز  �مل��وىل 
ويلهم �أهلها �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

�ل�����ش��ارق��ة كل  �ل�شمو ح��اك��م  �إىل ج��ان��ب �شاحب  �ل��ع��ز�ء  و�ج���ب  ق��دم  كما 
و�لتعاي�س،  �لت�شامح  وزير  نهيان  �آل  بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  من معايل 

و�ل�شيخ حمم������د ب������ن حمي������د �لقا�ش������مي رئي�س د�ئرة �لإح�شاء و�لتنمية 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، و�ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �لوقاية 
و�ل�شالمة، و�ل�شيخ حممد بن �شقر �لقا�شمي مدير هيئة تطوير معايري 

�لعمل.

•• ال�صارقة-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�إع��ادة تنظيم  ب�شاأن  م،   2022 ل�شنة  �لقانون رقم )1(  �ل�شارقة  �لأعلى حاكم 

هيئة تطوير معايري �لعمل يف �إمارة �ل�شارقة.
�لكاملة  و�لأهلية  �لعتبارية  بال�شخ�شية  �لهيئة  تتمتع  �أن  �لقانون على  ون�س 
�أهد�فها  حتقيق  تكفل  �ل��ت��ي  و�لت�شرفات  �لأع��م��ال  جميع  ملبا�شرة  و�ل��الزم��ة 
وممار�شة �خت�شا�شاتها على �لقطاع �خلا�س يف �لإم��ارة، ويكون �ملقر �لرئي�س 
للهيئة يف مدينة �ل�شارقة ويجوز بقر�ٍر من �ملجل�س �لتنفيذي �أن ُتن�شئ فروعاً 

�أو مكاتباً لها يف باقي مدن ومناطق �لإمارة.
كما ن�س �لقانون على �أن تهدف �لهيئة �إىل حتقيق ما يلي:.

بيئة عمل متميزة وجاذبة  ل�شمان  تنفيذها  و�آليات  �لعمل  1. تطوير معايري 
للعمال و�أ�شحاب �لعمل.

حقوق  يكفل  مما  �لعمل،  ومعايري  لت�شريعات  و�لمتثال  �لوعي  تعزيز   .2
�لعمال ورعاية م�شالح �أ�شحاب �لعمل.

3. �ل�شعي لتحقيق �لرفاه و�حلياة �لكرمية للعمال وحت�شن �شروط وظروف 
عملهم ومعي�شتهم.

4. تعزيز عالقات �لعمل بن �أ�شحاب �لعمل و�لعمال وحتفيزهم على تطبيق 
ت�شريعات ومعايري �لعمل.

5. �شمان تو�فر �ملعايري و�ملتطلبات �لالزمة يف �ل�شكن �لعمايل وفقاً لأف�شل 
�ملمار�شات.

ووفقاً للقانون فاإنه مبر�عاة �لت�شريعات �لحتادية و�ملحلية ذ�ت �ل�شلة، متار�س 
�لهيئة جميع �لخت�شا�شات و�ل�شالحيات �لالزمة لتحقيق �أهد�فها، ويكون لها 

على وجه �خل�شو�س ما يلي: .

1. و�شع �ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجيات �لالزمة لتعزيز وتطوير �شوق �لعمل يف 
�لإمارة ورفعها للمجل�س لعتمادها.

و�ل�شكن  �لعمل  مبعايري  �ملتعلقة  و�لأنظمة  و�للو�ئح  �لت�شريعات  �قرت�ح   .2
�لعمايل وعر�شها على �ملجل�س لُيقرر ما ير�ه منا�شب.

�لنو�حي  من  �لعمالية  �لكو�در  وتاأهيل  لتدريب  �لعامة  �ملعايري  �ق��رت�ح   .3
و�ملن�شاآت  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق  تنفيذها  و�آل��ي��ات  و�ملهنية  �لفنية 

وعر�شها على �ملجل�س لعتمادها.
�لتطبيق  ذلك  و�أثر  �لعمل  ومعايري  ت�شريعات  تطبيق  و�قع  وتقييم  ر�شد   .4
�ملقرتحات  �لعمالية ورف���ع  �ل��ع��الق��ة  و�أط�����ر�ف  �لإم�����ارة  �ل��ع��م��ل يف  ���ش��وق  ع��ل��ى 

و�لتو�شيات للمجل�س لتخاذ ما يلزم ب�شاأنها.
5. و�شع وتنفيذ بر�مج �لتفتي�س على �ملن�شاآت للتاأكد من �لتز�مها بت�شريعات 
ومعايري �لعمل و�تخاذ �لتد�بري و�لإج��ر�ء�ت �لالزمة لذلك، وذلك بالتن�شيق 

مع وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطن و�جلهات �حلكومية.
�أو  تعرثها  �ملحتمل  للمن�شاآت  وعالجية  وقائية  تد�بري  من  يلزم  ما  �تخاذ   .6
�ل��وز�رة و�جلهات  بالتن�شيق مع  وذل��ك  للعمال  �ل��الزم  �لدعم  �ملتعرثة وتقدمي 

�حلكومية �ملخت�شة.
حالة  يف  للمن�شاآت  �لحرت�زية  و�لتد�بري  �لإج��ر�ء�ت  من  يلزم  ما  �تخاذ   .7
�لوز�رة  بالتن�شيق مع  �ل��الزم  �لدعم  �لطو�رئ وتقدمي  �أو  �لأزم��ات  �أو  �لكو�رث 

و�جلهات �حلكومية.
�لمتثال  ل�شمان  �لعمالية  �ل�شكنات  على  و�لتفتي�س  و�لرقابة  �لإ�شر�ف   .8
�حلكومية  و�جل��ه��ات  �ل�����وز�رة  م��ع  بالتن�شيق  وذل���ك  �ل��ع��م��ايل  �ل�شكن  مل��ع��اي��ري 

�ملخت�شة.
�إد�رة وت�شغيل وتطوير �مل�شاريع و�ملن�شاآت و�ملباين و�ملر�فق يف مناطق �شكن   .9

�لعمال يف �لإمارة.

و�لتحفيزية  و�لتوعوية  �لتثقيفية  و�لرب�مج  و�لدور�ت  �لأن�شطة  تنظيم   .10
ذ�ت �ل�شلة بت�شريعات ومعايري �لعمل.

ودولياً  حملياً  فيها  و�مل�شاركة  �لعمالية  و�لأن�شطة  �لفعاليات  �إق��ام��ة   .11
بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.

12. �إقامة قنو�ت تو��شل فعالة مع �أ�شحاب �لعمل و�لعمال وتلقي �ملقرتحات 
و�لتو�شيات و�ل�شكاوى و�تخاذ ما يلزم ب�شاأنها.

�لإمارة. يف  �لعمل  ب�شوؤون  �لعالقة  ذ�ت  و�لبحوث  �لدر��شات  �إعد�د   .13
مع  بالتن�شيق  �لإم���ارة  يف  �لعمل  �شوق  معلومات  نظام  وتوفري  �إع���د�د   .14

�جلهات �حلكومية �ملخت�شة.
�ل�شر�كات مع  و�إقامة  �لوز�رة و�جلهات �حلكومية  �لتن�شيق و�لتعاون مع   .15

�لقطاع �خلا�س لتحقيق �أهد�ف �لهيئة.
16. �إبر�م �لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم و�ل�شر�كات �لالزمة لتحقيق �أهد�ف 

�لهيئة بعد �عتمادها من �ملجل�س.
�أو  فيها  �مل�شاهمة  �أو  �أنو�عها  بجميع  �ل�شركات  وتاأ�شي�س  �إن�شاء  �قرت�ح   .17
على  وعر�شه  بها  �خلا�شة  �لعقود  يف  �أو  �أعمالها  �أو  مالها  ر�أ����س  يف  �مل�شاهمة 

�ملجل�س لُيقرر ما ير�ه منا�شب.
و�لفني  �لإد�ري  �لدعم  على  للح�شول  �ملخت�شة  باجلهات  �ل�شتعانة   .18
ويجوز لها �ل�شتعانة باخلرب�ء و�ل�شت�شارين وبيوت �خلربة ذ�ت �لخت�شا�س 

يف كل ما يتعلق باأعمالها لتحقيق �أهد�فها.
�لعالقة  ذ�ت  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �لفعاليات  يف  �لإمارة  متثيل   .19

ب�شوؤون �لعمل.
�ملجل�س. �أو  �حلاكم  قبل  من  �لهيئة  بها  ُتناط  �أخرى  �خت�شا�شات  �أي   .20

مر�شوم  بتعيينه  ي�شدر  رئي�س  �لهيئة  �إد�رة  يتوىل  �أن  على  �لقانون  ن�س  كما 
�أمريي ُيعاونه عدد كاٍف من �ملوظفن وفقاً لهيكلها �لتنظيمي �ملعتمد، ويكون 

�لقر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �لهيئة  ���ش��وؤون  لإد�رة  �ل��الزم��ة  و�ل�شالحيات  �ل�شلطات  ل��ه 
�لالزمة لتحقيق �أهد�فها وله بوجه خا�س ما يلي:.

�أهد�ف  1. �قرت�ح �ل�شيا�شة �لعامة و�خلطط �ل�شرت�تيجية �لالزمة لتحقيق 
�لهيئة وعر�شها على �ملجل�س لعتمادها �أو �تخاذ �لالزم ب�شاأنها.

2. �قرت�ح م�شروعات �لقو�نن و�لقر�ر�ت �ملتعلقة بعمل �لهيئة وعر�شها على 
�ملجل�س لُيقرر ما ير�ه منا�شباً ب�شاأنها.

�لنافذة  و�لأنظمة  �لت�شريعات  وفق  �لهيئة  يف  �لعمل  �شري  على  �لإ�شر�ف   .3
و�إ�شد�ر �لقر�ر�ت �لإد�رية ومتابعة تنفيذها.

�ملجل�س  �إىل  ورفعهما  للهيئة  �خلتامي  و�حل�شاب  �ل�شنوية  �ملو�زنة  �إعد�د   .4
لتخاذ �لالزم ب�شاأنهما.

�ملجل�س. على  عر�شه  بعد  �لهيئة  �أمو�ل  ل�شتثمار  نظام  و�شع   .5
�لهيئة. ميز�نية  من  �ل�شرف  �آلية  على  �لإ�شر�ف   .6

وحتديد  للهيئة  �لتابعة  �لعمل  وف��رق  و�ملوؤقتة  �لد�ئمة  �للجان  ت�شكيل   .7
�خت�شا�شاتها ونظام عملها.

8. متثيل �لهيئة �أمام �جلهات �حلكومية و�خلا�شة ويف عالقاتها مع �لآخرين 
و�أمام �لق�شاء.

�لتي  و�ل�شر�كات  �لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  و�لتفاقيات  �لعقود  على  �لتوقيع   .9
تربمها �لهيئة.

�ملجل�س. �إىل  �لهيئة  �أعمال  عن  دورية  تقارير  رفع   .10
وفقاً  �لهيئة  يف  �ملوظفن  لكبار  �خت�شا�شاته  �أو  �شلطاته  بع�س  تفوي�س   .11

للت�شريعات �لنافذة يف �لإمارة.
�ملجل�س. �أو  �حلاكم  من  بها  يكّلف  �أخرى  مهام  �أي   .12

كما ت�شمن �لقانون عدد�ً من �ملو�د �لتنظيمية للمو�رد �ملالية و�لهيكل �لتنظيمي 
و�ل�شبطية �لق�شائية و�إ�شد�ر �للو�ئح و�لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �لقانون.

•• ال�صارقة -وام:

�شلطان  بن  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
جامعة  رئي�س  �ل�شارقة،  حاكم  نائب  �لقا�شمي، 
�ل�شارقة، �شباح �أم�س �ملعر�س �لر�بع ع�شر مل�شاريع 
�ل�شارقة  بجامعة  �لت�شال  كلية  لطلبة  �لتخرج 

حتت �شعار "�شلطان، 50 عاماً عطاء ومناء".
بد�أ حفل �لفتتاح باآيات بينات من �لقر�آن �لكرمي، 
�ألقى بعدها �لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير 
جامعة �ل�شارقة كلمة قدم فيها �ل�شكر و�لتقدير 
ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن �أح���م���د ب���ن �شلطان 
ورعايته  للمعر�س  �شموه  ت�شريف  على  �لقا�شمي 
�لكرمية ملختلف �لفعاليات �لعلمية و�لأكادميية، 
م�شيد�ً بحر�س �شموه على تقدم �جلامعة وتطوير 

معارف وقدر�ت طلبتها يف خمتلف �ملجالت.
�ختيار  �أن  �إىل  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  و�أ����ش���ار 
لعطاء  جت�شيد�ً  ياأتي  �لعام  لهذ�  �ملعر�س  عنو�ن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، يف 
بناء وتطوير �إمارة �ل�شارقة، منذ �أن توىل �شموه 
 ،1972 �ل�شارقة يف �لعام  مقاليد �حلكم لإمارة 
للبحث  للطلبة  حت��ف��ي��ز�ً  مي��ث��ل  �مل��ع��ر���س  �أن  ك��م��ا 

يف ت��اري��خ �لإم����ارة خ��الل ن�شف ق��رن يف جمالت 
و�لإع����الم  و�لتعليم  و�ل��ك��ت��اب  و�مل��ع��رف��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 

و�ل�شياحة وغريها.
�أن معر�س م�شروعات  �إىل  ولفت مدير �جلامعة 
�لتخرج لطلبة �لت�شال ��شتطاع خالل �ل�شنو�ت 
�أح�����د �لأه������د�ف  ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق  �أن  �مل��ا���ش��ي��ة 
�لأ�شا�شية للجامعة يف خدمة �ملجتمع، من خالل 
تدعيم �ل�شر�كة مع �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر 
�حل��ك��وم��ي��ة يف �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة و�ل���دول���ة عموما 
وغريهما من �لأ�شو�ق �ملحيطة من خالل �لعديد 
�لتي  �لت�شال  كلية  لطلبة  �لتخرج  م�شاريع  من 
�أ�شهمت و�إىل حد كبري يف تلبية �حتياجات خمتلف 
�ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل����دو�ئ����ر وخا�شة  ه���ذه 

مب�شاريع �حلمالت �لإعالمية و�لتوعوية.
و�شاهد ح�شور حفل �لفتتاح، عقب ذلك، عر�شاً 
م��رئ��ي��اً ت��ن��اول ق�����ش��ة ب��ن��اء �ل�����ش��ارق��ة، م��ن خالل 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  جتربة  من  حمطات  ر�شد 
�ل�شارقة، وجهود �شموه �لكبرية و�ملتو��شلة طو�ل 
بالرتكيز  �ملجالت،  خمتلف  يف  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
و�ملعرفية  و�ل��ع��ل��م��ي��ة  �لتعليمية  �ل��ن��ه�����ش��ة  ع��ل��ى 
لوجو  هايرو  �لدكتور  �ألقى  جانبه  من  وغريها. 
فيها  �أ���ش��اد  كلمة  �لت�����ش��ال  كلية  عميد  �وك��ان��دو 

�لتي تعمل عليها جامعة  بالروؤية �ل�شرت�تيجية 
ل��دع��م طلبتها يف  �مل��ج��الت  �ل�����ش��ارق��ة يف خمتلف 
كافة �لكليات و�لتخ�ش�شات، و�لتز�مها مب�شتويات 
بيئة  يجعلها  مم��ا  و�ل��ت��ع��ل��م  �لتعليم  يف  متميزة 
خريجيها  وي��ه��ي��ئ  و�لإب������د�ع،  ل��الب��ت��ك��ار  منا�شبة 

لأ����ش���و�ق �ل��ع��م��ل و�مل�����ش��اه��م��ة يف �مل��ج��ت��م��ع، م�شري�ً 
�أن هذ� �ملعر�س مبثابة نافذة نحو �مل�شتقبل،  �إىل 
�ملوؤ�ش�شات  �إىل  و�خل��ري��ج��ات  �خل��ري��ج��ن  وي��ق��دم 
�إىل جانب  باأف�شل �شورة ممكنة،  خارج �جلامعة 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ت��و����ش��ل  يف  �أه���د�ف���ه 

�لإعالمية يف �لإمارة.
�ل�شيخ  �شمو  تف�شل  �لف��ت��ت��اح،  ح��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 
بتكرمي  �لقا�شمي،  �شلطان  بن  �أحمد  بن  �شلطان 
�ل���رع���اة و�ل�����ش��رك��اء، ك��م��ا ت��ف�����ش��ل ���ش��م��وه بزيارة 
�أجنحة �مل�شاريع �خلا�شة بالطلبة من �خلريجن 
و�خل���ري���ج���ات م���ن ك��ل��ي��ة �لت�������ش���ال، و�ل���ت���ي تبلغ 
يف  وطالبة  طالباً   113 �أجنزها  م�شروعاً   78
�شموه  ��شتمع  حيث  �ملختلفة،  �لكلية  تخ�ش�شات 
م�شروعاتهم  ع��ن  �لطلبة  م��ن  مف�شٍل  ���ش��رٍح  �إىل 
ومتميزة  مبدعة  �أفكار�ً  ت�شمنت  و�لتي  �ملختلفة 
يف حقول �لإع��الم، وتناولت ع��دد�ً من �ملحاور يف 

�شنو�ت بناء �إمارة �ل�شارقة.
وت���ن���وع���ت �مل���ع���ار����س �مل���ق���دم���ة م���ن �أق�������ش���ام كلية 
�لت�����ش��ال، ح��ي��ث ق���دم خ��ري��ج��و ق�����ش��م �لعالقات 
�لدر��شات  م��ن  و2  ت��خ��رج  م�����ش��روع   13 �ل��ع��ام��ة 
تتناول  وط���ال���ب���ة،  ط���ال���ب   29 م����ن  �ل���ن���ظ���ري���ة 
�مل��ع��ار���س و�حل��م��الت �لإعالمية  جم��م��وع��ة م��ن 
�ل��ت��ي ت��ع��ر���س م��و���ش��وع��ات م��ب��ت��ك��رة، وق���دم طلبة 
�لت�شميم  تخ�ش�س  �جلماهريي  �لت�شال  ق�شم 
 31 �إع��د�د  من  23 م�شروعاً  �لرقمي  �لإعالمي 
طالب وطالبة، وتوزعت �مل�شاريع ما بن ت�شميم 
�أو  �ل�شارقة  و�إجن��از�ت حاكم  تاريخ  ل�شرد  كتيبات 

مو�قع �إلكرتونية تو�شح �لدور �ملهم �لذي قدمه 
�ملجتمع  و�أث��ر يف وج��د�ن  �ملحلي  �شموه للمجتمع 

و�شاعد على بناء �لفكر و�لوعي يف �ملجتمع.
عر�س  فقد  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون  �لإذ�ع����ة  تخ�ش�س  �أم���ا 
جم��م��وع��ة م��ن �لأف�����الم و�ل����ذي ب��ل��غ ع��دده��ا 32 
فلماً من �إعد�د 37 طالباً وطالبة، ت�شمنت �أفكار 
وقو�لب فنية بن �لأفالم �لت�شجيلية و�لوثائقية 
و�لدر�ما �لق�شرية �لتي تتمتع باحليوية و�لعمق 
�إىل تخ�ش�س  بالإ�شافة  �ملجتمع،  بق�شايا  و�مللمة 
�لذي  �لإجنليزية  باللغة  �جلماهريي  �لت�شال 
16 طالب وطالبة، تعر�س  8 م�شاريع من  قدم 

عدد�ً من �ملحاور �ملتنوعة.
ح�شر فعاليات �لفتتاح، �لدكتور خالد عمر �ملدفع 
رئي�س مدينة �ل�شارقة لالإعالم /�شم�س/، وحممد 
لالإذ�عة  �ل�شارقة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  خلف  ح�شن 
و�لتلفزيون، وطارق �شعيد عالي مدير عام �ملكتب 
�لإعالمي حلكومة �ل�شارقة، و�شيف حممد �ملدفع 
�لرئي�س �لتنفيذي ملركز �أك�شبو �ل�شارقة، و�شهاب 
لالإعالم  �ل�شارقة  مدينة  مدير  �حلمادي  �أحمد 
عام  �أم���ن  �مل��ن�����ش��وري  يعقوب  وح�شن  /���ش��م�����س/، 
جمل�س �ل�شارقة لالإعالم، وعدد كبري من �أع�شاء 

�لهيئة �لتدري�شية و�لطلبة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي – الفجر:

�أبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن���ف���ذت 
و�لنقل،  �لبلديات  لد�ئرة  �لتابعة 
�مللحية  �لنباتات  حديقة  م�شروع 
 2788 �لتجريبية، على م�شاحة 
�ل�شليلة،  مبنطقة  م��رب��ع��اً  م���رت�ً 
�جلغر�يف  �لنطاق  �شمن  �لو�قعة 
مل���رك���ز ب��ل��دي��ة �ل�����ش��ه��ام��ة، وذل���ك 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع �مل����رك����ز �ل������دويل 

للزر�عة �مللحية بدبي )�إكبا(.
�إن�������ش���اء �حل���دي���ق���ة �إىل  وي����ه����دف 
توفري منتزه عام للجمهور مطل 
�لنباتات  با�شتخد�م  �لبحر  على 
�لطبيعي  �ل��ت��ج��م��ي��ل  يف  �مل��ل��ح��ي��ة 
وتر�شيد  �ل�����ش��اح��ل��ي��ة،  و�مل���ن���اط���ق 
وتهيئة  �ل�����ري،  م��ي��اه  ����ش��ت��ه��الك 
ب��ع�����س �ل���ن���ب���ات���ات ل����زي����ادة درج���ة 
حتملها مللوحة مياه �لري، وكذلك 
تعزيز مبد�أ �ل�شتد�مة من خالل 
�ل�شتفادة من �إعادة تدوير بع�س 

�ملو�رد  بع�س  وتوظيف  �ملنتجات 
ت�شجيع  �إىل  بالإ�شافة  �لطبيعية، 
على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث 
ودر��شة  �مل��ائ��ي��ة،  و�ل����رثوة  �لبيئة 
�مللوحة  عالية  باملياه  �ل��ري  تاأثري 
�لنباتية  �لأن���و�ع  بع�س  من��و  على 
مدى  وقيا�س  للملوحة  �مل��ق��اوم��ة 

حتملها لها.
بع�س  زر�ع����ة  �مل�����ش��روع  ويت�شمن 
�حلديقة،  يف  �ل��ن��ب��ات��ي��ة  �لأن�������و�ع 
و�ل�����ت�����ي ي���ت���م ري����ه����ا مب����ي����اه ذ�ت 
تتم  ح��ي��ث  معينة،  م��ل��وح��ة  ن�شبة 
�لوقت،  م��ع  �مللوحة  تركيز  زي���ادة 
ومتابعة حالة �ملزروعات للدر��شة 
�ملتحملة  �لنباتات  �إىل  و�لو�شول 
و�لتي  ع��ال��ي��ة،  ب��درج��ة  للملوحة 
ميكن �ل�شتفادة منها يف م�شاريع 
وزر�عتها  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل��ت��ج��م��ي��ل 
�شو�ء  �مل��ل��وح��ة،  عالية  �مل��ن��اط��ق  يف 

بالرتبة �أو مياه �لري.
�أن����و�ع خمتلفة من  ومت��ت زر�ع���ة 

�لنخيل  �أ���ش��ج��ار  م��ث��ل  �لأ����ش���ج���ار، 
وج������وز �ل���ه���ن���د، و�أ�����ش����ج����ار �لأث�����ل 
�لعربي  و�ل�شنط  و�ل�شمر  و�لغاف 
و�ل���د�م���ا����س �ل��ف�����ش��ي، ك��م��ا متت 

�أن���و�ع  ت��رب��ة م��ن  زر�ع����ة مغطيات 
�شي�شفيم )�شباح �خلري( باللونن 
و�ل�شي�شفيم  و�ل���ب���ن���ي،  �لأح����م����ر 
�ملتقزم، و�لأيبوميا، وكذلك زر�عة 

و�شجري�ت  �لأتربلك�س،  �شجري�ت 
�لر�ك.

تنفيذ  �لأع�����م�����ال  ت�����ش��م��ن��ت  ك���م���ا 
�لنخيل،  ����ش���ع���ف  م�����ن  م����ظ����الت 

�مل�شطحات  م���ن  �أن�������و�ع  وزر�ع�������ة 
�خل�شر�ء مثل �لنجيلة �خل�شر�ء 
�لإ�شباين،  "�لياباين،  �ل��ن��وع   من 
�لبا�شبامل"، وتركيب نظام �شرف 

نظام  وت�شغيل  وتركيب  �شطحي، 
�ل����ري �آل���ي���اً، و����ش��ت��خ��د�م خطوط 
�لري �لقدمية كاأحو��س للزر�عة، 
بالإ�شافة �إىل تنفيذ تقنية "�لبار 

كود" للتعرف على �أنو�ع �لنباتات 
و�لأ���ش��ج��ار �لتي مت��ت زر�ع��ت��ه��ا يف 
�لكود  م�شح  خ��الل  م��ن  �حلديقة 

بالهاتف �لذكي �ملتحرك.

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  للغة  �أبوظبي  مركز  ينظمها  �لتي  للكتاب،  ز�ي��د  �ل�شيخ  جائزة  ت�شارك 
�لتابع لد�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي، بجدول حافل بالفعاليات �لثقافية 
و�لأدبية يف �لدورة �ل�31 من معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب �لذي يقام خالل 

�لفرتة من 23 وحتى 29 مايو �جلاري.
وت�شتعّد �جلائزة �لتي تلّقت هذ� �لعام �أكرث من 3 �آلف م�شاركة من 55 دولة من 
بينها 20 دولة عربية، و35 �أجنبية، وفاز فيها �شبعة �أدباء ومفكرين، بالإ�شافة 
لتكرمي  �ليوم  �للوفر  متحف  ي�شت�شيفه  حفل  لتنظيم  م�شرية،  ن�شر  د�ر  �إىل 
�لفائزين باجلائزة و�لحتفاء بهم، كما تنّظم يف �ليوم ذ�ته جل�شة حو�رية بعنو�ن 
�لعربية يف بناء حركة ن�شر فاعلة" �ل�شاعة 5:30 ع�شر�ً  �لأدبية  �جلو�ئز  "دور 
يف �مل�شرح �لرئي�شي، ملناق�شة دور �جلو�ئز �لأدبية يف حتفيز قطاع �لن�شر و�لكتاب 
جائحة  بعد  خا�شة  للكتب  �ل��رتوي��ج  يف  �جل��و�ئ��ز  تلك  �أهمية  وتظهر  �ل��ع��رب��ي، 

كورونا، �إىل جانب ��شتعر��س دور �ملبادر�ت �لتي تقدمها �جلو�ئز �لأدبية �لعربي 
وتاأثريها يف ن�شر �لأدب �لعربي عاملياً، وكيف ميكن �أن تطور �شناعة �لكتاب يف 

ظّل �لتحديات �لر�هنة وغريها من �ملحاور.
وي�شارك يف �جلل�شة كٌل من �شعادة �لدكتور علي بن متيم، �لأمن �لعام جلائزة 
خليفة،  علي  و�شعادة  �لعربية،  للغة  �أبوظبي  مركز  رئي�س  للكتاب،  ز�ي��د  �ل�شيخ 
عبد�لعزيز  و�شعادة  �لبحرين،  �لإن�شانية،  خلدمة  عي�شى  جلائزة  �لعام  �لأم��ن 
�ل�شبّيل، �لأمن �لعام جلائزة �مللك في�شل، �ململكة �لعربية �ل�شعودية، و�لدكتور 
�لعربية،  �لق�شرية  للق�شة  �مللتقى  �أمناء جائزة  رئي�س جمل�س  �لرفاعي،  طالب 
�لكويت، و�لدكتور ه�شام عزمي، �أمن عام جائزة جنيب حمفوظ، م�شر، و�أ�شعد 
فل�شطن  "ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لأم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  عبد�لرحمن، 

�لدولية"، فل�شطن.
�لتي  �ليوم"،  �ل��ع��امل  يف  �لعربي  �لأدب  �حل���دود:  "عرب  بعنو�ن  جل�شة  وت�شّلط 
ُتعقد يف 25 مايو �جلاري عند �ل�شاعة 2 ظهر�ً بالتعاون مع موؤ�ش�شة ليتربوم 

�لثقافية" �ل�شوء على م�شاهمات �لأدباء و�ملوؤلفن �لعرب و�ملعا�شرين يف �شياق 
�لأدب �لعاملي وح�شورهم، ودور �جلو�ئز و�ملبادر�ت �لثقافية يف �لهتمام و�لرتويج 
لهم، وغريها من �لق�شايا �ملتعّلقة بت�شنيف �لأدب يف �شوق �لكتب �لدولية، حيث 
لالآد�ب  ز�يد  �ل�شيخ  بجائزة  �لفائزة  �إمي��ان مر�شال،  �لكاتبة  �جلل�شة  ي�شارك يف 
بوليجر، حمرر  ولورينز  �أملانية،  لبنانية  �شماع، مرتجمة  وليلى   ،2021 �لعام 
�أول لدى هوفمان وكامب. وت�شت�شيف �جلائزة يف �ليوم ذ�ته، حو�ر�ً مع �لفائزين 
بجائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب يف دورتها �ل�شاد�شة ع�شرة، ير�أ�شه �شعادة �لدكتور علي 
بن متيم، ويديره �لدكتور خليل �ل�شيخ، ع�شو �لهيئة �لعلمية للجائزة، مب�شاركة 
�ل�شاعرة  �لآد�ب  �ل��ف��ائ��زة بفئة  �ل��ع��ام وه���ّم،  �ل��ف��ائ��زي��ن ه��ذ�  �لأدب����اء و�مل��ف��ك��ري��ن 
�لفائزة  دعدو�س  ماريا  �ل�شورية  و�لكاتبة  �شقر،  مي�شون  �لإمار�تية  و�لرو�ئية 
عن فئة "�أدب �لطفل و�لنا�شئة"، و�لكاتب �لدكتور حممد �ملزطوري من تون�س 
�لفائز عن فئة "�ملوؤلف �ل�شاب"، و�لدكتور �أحمد �لعدوي من م�شر، �لفائز عن 
فئة  �لد�هي، عن  �ملغربي حممد  �لكاتب  وي�شارك يف �جلل�شة  "�لرتجمة".  فئة 

كما ي�شارك �لفائز عن فئة "�لثقافة �لعربية يف  �لنقدية"،  و�لدر��شات  "�لفنون 
�للغات �لأخرى" �لدكتور حم�شن جا�شم �ملو�شوي من �لعر�ق/�لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية، وممثلون عن مكتبة �لإ�شكندرية يف م�شر �لتي ح�شدت فئة "�لن�شر 
و�لتقنيات �لثقافية" و�لفائز ب�شخ�شية �لعام �لثقافية �لأ�شتاذ �لدكتور عبد�هلل 
�أربعة فائزين للح�شول  7 م�شاًء  �ل�شاعة  �شيلتقي �جلمهور عند  �لغذ�مي، كما 

على ن�شخهم �ملوّقعة وذلك يف ركن �لتو�قيع.
وت�شت�شيف جامعة �ل�شوربون – �أبوظبي، يف 26 مايو �جلاري ، �ل�شاعة 10:30 
�شباحاً جل�شة حو�رية مع حممد �لد�هي، عن فئة "�لفنون و�لدر��شات �لنقدية"، 
و�ل�شاعرة و�لكاتبة مي�شون �شقر ، �لفائزة باجلائزة عن "فرع �لآد�ب" 2022، 
و�لكاتبة �إميان مر�شال، �لفائزة بجائزة �ل�شيخ ز�يد لالآد�ب �لعام 2021، حيث 
�لعديد من  و�آد�بها �لربوفي�شورة هنا �شبحي  �لفرن�شية  �للغة  �أ�شتاذة  �شتناق�س 
�ملحاور �ملتعّلقة مب�شروعاتهم �لأدبية ودور �جلائزة يف �لتعريف بالأدب �لعربي 

ون�شره، وغريها من �مل�شامن.

•• اأبوظبي-وام:

قال �لدكتور علي بن متيم رئي�س مركز �أبوظبي للغة �لعربية �إن معر�س �أبوظبي 
�ل�شعيد  على  و�ملتنوع  �جل��دي��د  جلمهوره  يقدم   31 دورت���ه  يف  للكتاب  �ل���دويل 
و�لقر�ء  �ملجتمع  فئات  خمتلف  �أذو�ق  تطلعات  ويلبي  و�ملعريف  و�لثقايف  �لفكري 
مبا يعك�س �حلر�ك �لثقايف يف �لدولة خا�شة و�أنه ياأتي بعد �لأثر �لكبري �لذي 

�أحدثته جائحة كورونا يف �شناعة �لن�شر ويف مرحلة �لتعايف �لكامل .
و�أ�شاف يف ت�شريح لوكالة �نباء �لمار�ت "و�م " �أن �ملعر�س خالل دورته �حلالية 

ي�شارك فيه �أكرث 1000 نا�شر من �أكرث من 80 دولة يقّدمون جدوًل متكاماًل 
من �لفعاليات ي�شّم �أكرث من 450 فعالية متنوعة ُتلبي تطلعات �جلمهور من 
و�لفكرية  و�لثقافية  �لأدبية  و�لأم�شيات  و�لندو�ت،  �حلو�رية  �جلل�شات  �شمنها 
وجمموعة كبرية من �لفعاليات �لتعليمية و�أن�شطة �لربنامج �ملهني للنا�شرين، 
يف  و�ملوؤثرين  و�ملتخ�ش�شن  �لأكادميين  من  نخبة  يقدمها  �لطفل  وفعاليات 
�لعامل �لعربي ونوه �إىل �أن �أملانيا �شيف �ل�شرف لعام 2022 يف معر�س �بوظبي 
مربع  مرت   400 م�شاحته  تبلغ  بجناح  ثقافيا  برناجما  تفتتح  للكتاب  �ل��دويل 

يعر�س فيه 34 نا�شر� �أملانيا جمموعة من كتبهم .

و�أبرز مالمح �جلناح ت�شمل م�شرح �شيف �ل�شرف وهو عبارة عن هيكل خم�ش�س 
" فاو�شت للفنان �لإملاين غوته وعالمات  للو�قع �لفرت��شي لعر�س م�شرحية 
م�شيئة متكن �لزو�ر من �مل�شاركة يف ن�شاط �بد�عي .. م�شري� �ىل �إن �ختيار �أملانيا 
�شيف �شرف ياأتي �متد�د� للعالقات �لتاريخية �لتي جتمع دولة �لإمار�ت �لعربية 
بها  �لتي حتظى  �لبارزة  للمكانة  �لحتادية وجت�شيد�  �أملانيا  �ملتحدة بجمهورية 
�أملانيا يف �لقطاع �لأدبي فهي تتمتع برت�ث �أدبي غني ومتنوع كما ترتبط بالعامل 
�لعربي برو�بط ثقافية عميقة ونتطلع لالحتفاء بهذه �لرو�بط وت�شليط �ل�شوء 

على �لتبادل �لثقايف بن �ل�شعوب �لعربية و�ل�شعب �لأملاين على مر �لع�شور.

و�أ�شار �ىل �أن معر�س �بوظبي �لدويل للكتاب �ختار عميد �لدب �لعربي �لدكتور 
فقد  �ل��ذي  �لرجل  ك��ان  حيث  �حلاليه  لدورته  �ملحورية  �ل�شخ�شية  ح�شن  طه 
ب�شره يف �شنو�ت حياته �لأوىل �شاحب ب�شرية جتلى بنورها نتائج لطاملا �ثريت 
به �لعقول و�ن�شغلت باأثره �لقلوب و�لفهام يف خمتلف �نحاء �لوطن �لعربي كما 
�أقر�نهم وجمهورهم  مع  �ملبدعن  �لكتاب  �ملعر�س من�شة للتقاء جتمع  يعترب 
�نه  ع��ن  ف�شال  �لإ���ش��د�ر�ت  �ح��دث  م��ن  �لأوىل  �لن�شخ  على  للح�شول  وفر�شة 
يعترب نقطة جتمع نخبة من �لكتاب و�ل�شعر�ء �لإمار�تين ونخبة من �ملتحدثن 

�لرئي�شين.

على م�شاحة 2788 مرتًا مربعًا

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ م�سروع حديقة النباتات امللحية التجريبية يف ال�سهامة

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب ت�سارك بجدول فعاليات حافل يف معر�ض اأبوظبي للكتاب 

علي بن متيم : اأبوظبي للكتاب يعك�ض احلراك الثقايف يف الدولة

•• اأبوظبي-وام: 

�أبوظبي  معر�س  م��ن   31 �ل���  �ل���دورة  فعاليات  �أم�����س  �نطلقت 
�لعربية  للغة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ينظمه  �ل���ذي  للكتاب،  �ل���دويل 
�لتابع لد�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة - �أبوظبي، وي�شتمر حتى 29 
للمعار�س، مب�شاركة  �لوطني  �أبوظبي  �جل��اري يف مركز  مايو 

نوعية من 1130 نا�شر�ً من �أكرث من 80 دولة.

ومعرفية  ثقافية  فعالية   450 م��ن  �أك���رث  �مل��ع��ر���س  وي�شهد 
�ملجتمع،  فئات  خمتلف  ت�شتهدف  تفاعلية  و�أن�شطة  و�إبد�عية، 
هذ�  للحدث  �شرف  ك�شيف  �لحتادية  �أملانيا  جمهورية  وحتل 
برناجماً  و�لإمار�تية  �لعربية  �لثقافة  جلمهور  لتقّدم  �لعام، 
متكاماًل �شمن جناح خا�س، ي�شارك فيه نخبة من �أبرز �لأدباء 

و�ملثقفن و�ملفكرين �لأملان.
من  نخبة  ب��اإب��د�ع��ات  �خل��ا���س  جناحها  �شمن  �أمل��ان��ي��ا  وحتتفي 

�ملفكرين و�ملبدعن مب�شاركة نحو 80 نا�شر�ً ومثقفاً ومبدعاً 
يقّدمون �أكرث من 14 جل�شة ثقافية ومهنية متنّوعة، ير�فقها 
عرو�س نخبة خمتارة من �لأفالم �لأملانية �مل�شتوحاة من كتب، 
�ل�شاعر  �إبد�عات  �ملحّلي و�لعربي على  �شيتعّرف �جلمهور  كما 
�إىل ج��ان��ب �شرد  ي��وه��ان غ��وت��ه،  �مل�شرحي و�ل��رو�ئ��ي  و�ل��ك��ات��ب 
�لفكري  �لإب���د�ع  من  طويل  لتاريخ  و�إب��د�ع��ي  ومعريف  ب�شري 

و�للغوي و�لأدبي �لأملاين.

انطالق فعاليات الدورة ال� 31 من معر�ض 
اأبوظبي الدويل للكتاب

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2223/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

و�ل�شادر   )000083-000082-000081-000080( �رقام  �ملرجتع  �ل�شيكات  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�شوع 
عن/عرمان ملقاولت �لبناء ذ.م.م بقيمة )90568( درهم .
طالب �لتنفيذ : �شريى لتجارة �لكهربائيات �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �م��ارة دبي -�بوهيل - ديرة - دبي - �شارع �بوهيل - مبنى �شيتى باي - �شقة 114 - 
مقابل �مل�شت�شفى �لكندي

�ملطلوب �إعالنه : 1- عرمان ملقاولت �لبناء ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  قد   : �لإع��الن  مو�شوع 
وقدره )91273.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1038/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�شارف �جلزئية �لثالثة رقم 257
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )خم�شمائة وخم�شة �لفا و�ربعمائة و�ربعة و�ربعون 

درهما وخم�شة و�ربعون فل�شا( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  . 
�ملدعي:بنك دبي �ل�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - وميثله:مكاوي عو�س �ملكاوي ��شماعيل
�ملطلوب �إعالنهما :  1- بهروز مالك �زدر كاظمي �شر�شت 2- دي ��س جي ��س �س.م.ح  -  �شفتهما : مدعي عليهما 

�ملذكورة �عاله  �لدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/2/7 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  :  نعلنكم  �لإع��الن  مو�شوع 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  بت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  عامة  م�شاهمة  �شركة   - �ل�شالمي  دب��ي  بنك  ل�شالح/ 
وبالر�شوم  فل�شا  و�ربعون  وخم�شة  درهما  و�ربعون  و�ربعة  و�ربعمائة  �لفا  وخم�شة  خم�شائة   )505.444.45( وقدره 
و�مل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات ، حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن بالن�شر 

 207/2022/2009 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  عاب�س جليل �بر�هيم ف�شاخ - جمهول حمل �لقامة

)حاليا(  �لم���ار�ت  )م(  ����س.م.ب  �لو���ش��ط(  )�ل�شرق  �لتنفيذ/�ميك�س  �لطالب  �ن  مبا 
�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا( 

وميثله:حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)58132.08( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شامال للر�شوم و�مل�شاريف
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 70021

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
 207/2022/682 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  �بر�هيم حممد حمد�ن �لطر�س - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شركة �مل�شرق �ل�شالمي للتمويل - م�شاهمة عامة 

)�شركة  �ل�شهم  ع��ب��ارة  وه��ي  �خلا�شة  �م��و�ل��ك��م  على  �حل��ج��ز  مت  ب��ان��ه  نعلنكم 
دبي لال�شتثمار عدد �ل�شهم 9.111 - �ل�شركة �لوطنية للتربيد �ملركزي عدد 
�ل�شهم 4588 - وفاء للمبلغ �ملطالب به )591854.5( درهم يف �مللف �عاله وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8140/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ :  

طالب �لإعالن : �شاعد خلدمات �لتوظيف -  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 2- يو�شف حنا زهره - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل �لإقامة 
بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة  �لإع��الن : نعلنكم  مو�شوع 
عن �ل��وح��د�ت �مل�شجلة لكم يف د�ئ��رة �لر����ش��ي و�لم���الك - دب��ي وف��اء للمبلغ 
�ملطالب به وق��دره )1106499.60( درهم يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  321/2022/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 988/2021 عقاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )354.778( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : موؤ�ش�شة عقار

عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نن مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
�ملطلوب �إعالنه : 1- �شعد �هلل بافيف  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )354778.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  319/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1098/2021 عقاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )418.280( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : موؤ�ش�شة عقار
ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���ش��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���ش��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ن م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي
�ملطلوب �إعالنه : 1- زبري �و�ن  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)418280.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق ... رم�صان عطا

فعاليات  �أم���������س  ����ش���ب���اح  �ن��ط��ل��ق��ت 
�أبوظبي  �ل��دورة �ل�31 من معر�س 
�لدويل للكتاب، �لذي ينظمه مركز 
�أبوظبي للغة �لعربية �لتابع لد�ئرة 
�أبوظبي،  يف  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
29 مايو �حل��ايل يف  وي�شتمر حتى 
للمعار�س،  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
نا�شر�ً  مب�شاركة نوعية من 1130 
80 دول����ة، يرت�فق  �أك���رث م��ن  م��ن 
ح�������ش���وره���م م����ع �أك������رث م����ن 450 
و�إبد�عية،  فعالية ثقافية ومعرفية 
و�أن�شطة تفاعلية ت�شتهدف خمتلف 

فئات �ملجتمع.
عبد�هلل  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور  وق������ال 
�ل��ع��ل��ي، �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
تريندز للبحوث و�ل�شت�شار�ت كر�ٍع 
ف�شي يف �لدورة �حلادية و�لثالثن 
من معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب 

:  2022
�إن معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب 
عاملية  ث��ق��اف��ي��ة  م��ع��رف��ي��ة  م��ن�����ش��ة 
لاللتقاء  وف��ر���ش��ة  م��ه��م��ة،  �شنوية 
باملثقفن و�لنا�شرين و�لكتاب، وهو 
باإ�شد�ر�ت  للتعريف  مهمة  حمطة 

�ملركز وبطبيعة عمله �لبحثي.
و�أ����ش���اف �أن م�����ش��ارك��ة »ت��ري��ن��دز« يف 
�إطار  تاأتي يف  �ملعر�س، كر�ٍع ف�شي، 
�لفاعل  �حل�������ش���ور  ع��ل��ى  �حل���ر����س 
للمركز يف �ملحافل �لثقافية �لعاملية، 
حيث  �مل��ح��ف��ل،  ه��ذ�  مثل  يف  خا�شة 
�لعلم و�لفكر و�لثقافة،  �أهل  يلتقي 
�لن�شر  دور  ك��ربي��ات  ف��ي��ه  وت�����ش��ارك 

�لعاملية ومر�كز �لفكر و�لبحوث.
و�أ�شار �لعلي �إىل �أن وجود »تريندز« 
توجهه  يعك�س  للكتاب،  �أبوظبي  يف 
خمتلف  على  �لن��ف��ت��اح  �إىل  �لعاملي 

و�لفكرية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
و�ل��ب��ح��ث��ي��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل، 
معها يف  و�ل�شر�كة  �لتعاون  وتعزيز 
�ملجالت �لتي تخدم �لبحث �لعلمي 

�لر�شن.
وذكر �أن »تريندز« ي�شارك يف معر�س 
�أبوظبي �لفرت��شي للكتاب ل�شمان 
و�شول �إ�شد�ر�ته �ملتنوعة �إىل �أكرب 
كما  �جلمهور،  من  ممكنة  �شريحة 
ينظم على هام�س فعاليات �ملعر�س 
�إ�شد�ر�ته،  بع�س  لتوقيع  جل�شات 
نقا�شية  وحلقات  حو�رية  وجل�شات 

تت�شل بعدد من �لق�شايا �لر�هنة.
�أف�����اد رئ��ي�����س م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي للغة 
�لعربية، �لدكتور علي بن متيم، باأن 
�إقباًل  �شهد   »31 للكتاب  »�أبوظبي 
كبري�ً من �لنا�شرين على �مل�شاركة، 
مل��ع��اي��ري من  ومت �لخ���ت���ي���ار وف���ق���اً 
�أبرزها �جلودة يف �لن�شر و�ملحتوى، 
و�لقدرة  �لفكرية  �مللكية  و�ح���رت�م 

على طرح �أفكار جديدة.
وك�����ش��ف �ل���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن متيم، 
يف  م����رة  لأول  ي�����ش��ه��د  �مل��ع��ر���س  �أن 
ت��اري��خ��ه �ن��ع��ق��اد »�مل���وؤمت���ر �ل���دويل 
ل���ل���ن�������ش���ر �ل����ع����رب����ي و�ل�������ش���ن���اع���ات 
�جلهود  يعزز من  �ل��ذي  �لإبد�عية، 
و�مل�����ش��اري��ع �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن�����ش��ر على 
�لكتاب  يبقي  مبا  �ل�شعد،  خمتلف 
ومكانته  �لأ����ش���ي���ل،  ح���ي���زه  ���ش��م��ن 
مل�شرية  ���ش��روري  ك��ر�ف��د  �لأ�شا�شية 
ي�شت�شيف  كما  �ملجتمعية.  �ل��ب��ن��اء 
معار�س  مل��دي��ري  �ل�19  �لج��ت��م��اع 
جملة  يناق�س  �ل��ذي  �لعرب،  �لكتب 
�لرتقاء  تخدم  �لتي  �لق�شايا  م��ن 
و�لنهو�س مبعار�س �لكتب �لعربية، 
وتعزيز دورها يف رعاية قطاع �لن�شر 

و�لعاملن فيه.
و�أ�شاف بن متيم، �شهد �ملجمع قبل 
�أوىل دور�ت  �ن��ط��الق  ع��ق��ود  ث��الث��ة 
م��ن قائد  ب��روؤي��ة حكيمة  �مل��ع��ر���س، 

ز�يد  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  ��شتثنائي، 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان، ط��ّي��ب �هلل 
�أن  ل��ه��ذ� �حل���دث  �أر�د  �ل���ذي  ث����ر�ه، 
للم�شرية �حل�شارية  يكون منطلقاً 
و�لتنموية �ل�شاملة يف �لدولة، حيث 
و�حل�شار�ت  �لأمم  ب��ن��اء  ب���اأن  �آم���ن 
ينبع من تاأ�شي�س �لإن�شان على �لعلم 
و�ملعرفة، وتدعيم معارفه وخرب�ته 
تقود  �ل��ت��ي  �مل�شامن  م��ن  بالكثري 
نحو �إيجاد جيل قادر على مو��شلة 
�آفاق  �ل��وط��ن نحو  �ل��ع��ط��اء وق��ي��ادة 

و��شعة من �لتطور و�لزدهار.
�لتنفيذي  �ملدير  �أو�شح  من جانبه، 
ملركز �أبوظبي للغة �لعربية بالإنابة، 
م���دي���ر م��ع��ر���س �أب���وظ���ب���ي �ل����دويل 

للكتاب، �شعيد حمد�ن �لطنيجي:
�لعام  ه���ذ�  دورة  يف  �أع���د  �مل��رك��ز  �أن 
حافاًل  ب���رن���اجم���اً  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
يتنا�شب مع مكانة و�أهمية �ملعر�س 
على �ل�شاحتن �لعربية و�لعاملية، يف 

تنوع متو�زن يدمج ما بن �لثقافة 
�ل�شوء  وي�شلط  و�لفنون،  و�لإب��د�ع 
ع��ل��ى م���دى �ل��ت��ك��ام��ل �ل����ذي يربط 
�لدول  ك��ربى  م��ع  ثقافياً  �أب��وظ��ب��ي 
�لعامل،  ح��ول  �لثقافية  و�لعو��شم 
حر�س  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
�أمام  �أك���رب  ب�شكل  �مل��ج��ال  فتح  على 
�لأج���ي���ال �ل�����ش��اب��ة ل��ي��ك��ون ل��ه��ا دور 
مهم يف �حل���ر�ك �ل��ث��ق��ايف، حيث مت 
ت��خ�����ش��ي�����س ف��ع��ال��ي��ات ل��ه��م جتمع 
و�لفكر،  و�لأدب  �مل��ع��رف��ة  ب���ن  م���ا 
و�ل���ف���ن���ون �ل��ب�����ش��ري��ة و�لإب����د�ع����ات 
�حلديثة �إ�شهاماً يف تعزيز معارفهم 
يف  �جل��م��ال  �كت�شاف  نحو  وفكرهم 
�أب�شط �لأ�شياء، حيث يعرف �ملعر�س 
بفنون �ملانغا �ليابانية، وهي و�حدة 
م��ن �أ���ش��ه��ر �ل��ف��ن��ون و�إح�����دى �أجنح 
بالق�ش�س  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  �ل����ت����ج����ارب 
وع�شاق  �ل�شباب  ليكت�شف  �مل�شورة، 
�لكثري من  �لفنون  �ل��ن��وع م��ن  ه��ذ� 

خم�ش�س  جناح  �شمن  �جلماليات 
�أمامهم  ويتيح  جتربتهم،  يحاكي 
�لفر�شة للتعرف عن كثب على هذ� 

�لفن.
مركز  حر�س  �إىل  �لطنيجي  ولفت 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى �أن 
ي��ت��و�زن �ل��ط��رح يف �مل��ع��ر���س وميزج 
�لتقليدي،  �لثقايف  �لنموذج  بن  ما 
�ملزدهر  و�مل��ع��ريف  �لتقني  و�ل��ت��ط��ور 
�ملعر�س  �شيعرف  حيث  ع�شرنا،  يف 
زو�ره على كنوز �ملعرفة �لتي تركها 
طه  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��رب��ي  �لأدب  عميد 
ح�شن، ويف �لوقت ذ�ته يك�شف عن 
�لتي ط��ر�أت على  �لتطور�ت  �أح��دث 

و�قع �لن�شر.
نخبة  يجمع  �مل��ع��ر���س  �أن  و�أ����ش���اف 
�ملجالت  �ملبدعن من خمتلف  من 
ي�شاركون �جلمهور �أكرث من 450 
�إىل جانب  متنّوعة،  ثقافية  فعالية 
نا�شر�   1130 م��ن  �أك����رث  ح�����ش��ور 

عربيا و�أجنبيا.
وقال مدير د�ر ن�شر خالد فهد:

ب���د�ي���ة ج���دي���دة م���ن ع��م��ر �ملعر�س 
�ل����ذي ����ش��ت��ط��اع ع��ل��ى �م���ت���د�د 30 
متقدمة  ملرحلة  يوؤ�ش�س  �أن  ع��ام��اً، 
حتى  �لعميق  �لثقايف  �حل���ر�ك  م��ن 
ب������ات م���ن�������ش���ة ح�������و�ر وت���������الٍق بن 
و�أن  و�ل�����ش��ع��وب،  �ل��ث��ق��اف��ات  خمتلف 
�ملحافل  يحقق مكانة مرموقة بن 
على  �ل��ك��ربى  و�مل��ع��رف��ي��ة  �لثقافية 
�أمام  �ملنطقة، وفتح �ملجال  م�شتوى 
�لثقافتن  ع��ل��ى  ل��ي��ت��ع��ّرف  �ل���ع���امل 

و�حل�شارتن �لعربية و�لإمار�تية.
�ل����دم����رد������س مدير  وق�����ال حم��م��د 
�ملبيعات بكلمات للرتجمة و�لن�شر:

ن�����ش��ارك د�ئ���م���ا يف �مل��ع��ر���س وه���ذه 
�أن  ، و�أع���ت���ق���د  �ل�����ش��اب��ع��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
�أزمة  �ل��ع��ام جيد بعد  �لإق��ب��ال ه��ذ� 
ك���ورون���ا �ل��ت��ي �أمل����ت ب��ال��ع��امل �أجمع 
�أ�شبحت  �لأم������ور  �أن  �هلل  ون��ح��م��د 
�أف�شل وظهرت �لفعاليات �لثقافية 
ومعار�س �لكتاب يف �لوطن �لعربي 
وه���ي حم��اف��ل دول��ي��ة ع��امل��ي��ة ترثي 

�لثقافة و�لفكر . 
تو�جدنا  �ل����دم����رد������س  و�أ������ش�����اف 
يف �مل���ع���ر����س ي���ع���ط���ي ل���ن���ا �إع����الن����ا 
دور  يفيد  وه��ذ�  كبريين  وترويجا 
�حلر�ك  من  ويزيد  �لعربية  �لن�شر 
�لكتاب  �أن  و�أن��ا �شد فكرة   ، �لثقايف 
ت����ر�ج����ع ،ول���ك���ن���ن���ا يف و�ق������ع �لأم�����ر 
ن�شدر  1200 كتاب �إلكرتوين ويف 

�لوقت نف�شه  �لعميل يريد �لن�شخة 
�لورقية منه .

مدير  ي����و�����ش����ف  ول�����ي�����د  و�أو��������ش�������ح 
�لت�شويق �خلارجي للمكتب �مل�شري 

للمطبوعات :
على  �لقر�ء  من  كبري  �إقبال  هناك 
كتب  على  و�أي�����ش��ا  �ل��رت�ث��ي  �لكتاب 
�لأطفال و�لعديد من �أولياء �لأمور 
ي�شجعون �لأبناء على قر�ءة �لكتاب 
وهي ميزة كبرية يتميز بها �ل�شعب 
�لإمار�تي لتو�شيع مد�رك �لأطفال 
و�لتاريخ  �ل���رت�ث  على  و�إط��الع��ه��م 

�لإمار�تي �لعريق.
ويف �ل�شياق نف�شه  قال حممد باكله 

:
بالعديد  لاللتقاء  فر�شة  �ملعر�س 
�مل�شهورة  �لن�شر  ودور  �ملبدعن  من 
يف �ل���ب���ل���د�ن �ل��ع��رب��ي��ة و�لأورب����ي����ة 
ي��ح��م��ل يف طياته  �مل��ع��ر���س  و�أي�����ش��ا 
�لتى  �ل��رت�ث��ي��ة  �لكتب  م��ن  �لعديد 
ت���رثي ل��ن��ا م��ع��ل��وم��ات��ن��ا ع��ن عر�قة 
�لأج���������د�د و�ل���ع���دي���د م����ن �مل���و�ق���ف 
�لف�شل  ل��ه��ا  ك���ان  �ل��ت��ى  �ل�شيا�شية 
�ل��ك��ب��ري يف و���ش��ول �لإم�����ار�ت لهذه 
�ل��ع��امل��ي��ة و�ي�����ش��ا ن�شعى من  �مل��ك��ان��ة 
�آخر  �ل��ت��ع��رف على  �مل��ع��ر���س  خ��الل 
�لثقافية  �حلركة  �إليه  تو�شلت  ما 
يف هذه �لبلد�ن، و�لهتمام بالكتاب 
نعلم مت��ام��ا �أن���ه ق��ّل ب��درج��ة كبرية  
�لتي  �لأن��رتن��ت  �شبكة  ب�شبب  وه��ذ� 
بال  ع��ل��ى  يخطر  م��ا  جميع  �شملت 
�لإن�شان ، ولكن يظل �لكتاب �ملطبوع 
�ملرجعية  وله  به  رونقه �خلا�س  له 
�إىل  �ل��ع��ل��م  ت��و���ش��ل  مهما  �لثقافية 

�خرت�عات تكنولوجية .
وحت��دث عن ر�أي��ه "عادل �ل��ه��ادي " 

مهند�س حيث قال :
للكتاب وفر علينا  �أبوظبي  معر�س 
�لكتب  �إ���ش��د�ر�ت  ع��ن  �لبحث  عناء 
�لتي ل جندها يف �لأ�شو�ق �خلارجية 
للتزود  فهو عبارة عن متجر عاملي 
ملحوظ  �إق��ب��ال  وه��ن��اك   ، بالثقافة 
هذ� �لعام و�أنا �شعيد �أن ن�شبة كبرية 
�هتمت  �لإم�����ار�ت�����ي  �ل�����ش��ب��اب  م���ن 
بالتو�جد و�قتناء �لكثري من �لكتب 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة وه���ذ� يخدم 
�لثقافة  لن�شر  �لإم���ار�ت���ي  �ملجتمع 
عن  �ل�شباب  م��ن  كبري  ن��ط��اق  عند 

طريق �لكتاب .

•• دبي-الفجر:

�ل�شرطة  مركز  �شربيا،  جمهورية  وزر�ء  رئي�شة  برنابيت�س،  �آنا  معايل  ز�رت 
�خلدمات  على  ل��الط��الع  دبي"،  ووك  "�شيتي  منطقة  يف   "SPS" �ل��ذك��ي 

�لذكية �لتي تقدمها �شرطة دبي عرب مر�كزها �لذكية.
�للو�ء  �شعادة  لها،  �ملر�فق  و�لوفد  �ل���وزر�ء  رئي�شة  معايل  ��شتقبال  يف  وك��ان 
�أحمد حممد رفيع، م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لإد�رة، و�لعميد خالد نا�شر 
�لرزوقي، مدير �لإد�رة �لعامة للذكاء �ل�شطناعي، وعدد من �شباط �شرطة 
�لتي  �شرح حول �خلدمات  �إىل  لها،  �ملر�فق  و�لوفد  و��شتمعت معاليها  دبي. 
متعددة من �خلدمات  باقات  "SPS" من  �لذكية  �ل�شرطة  توفرها مر�كز 
�جلنائية و�ملرورية و�ملجتمعية، و�لتي ي�شل عددها �إىل 45 خدمة، ويختلف 

مكان تقدمي بع�شها باختالف �ملركز، �شو�ء كان SPS، �أو "در�يف ثرو" �أو 
�ل�شاعة. مد�ر  على  لغات،  ب�7  وتقدم  �إن"،  "ووك 

���ش��رح ح���ول �خل���دم���ات �جل��ن��ائ��ي��ة و�ملرورية  �إىل  ك��م��ا و����ش��ت��م��ع��ت م��ع��ال��ي��ه��ا 
ت��ق��دمي طلبات  �ل��ذك��ي، وط���رق  �ل�����ش��رط��ة  ي��وف��ره��ا م��رك��ز  �ل��ت��ي  و�ملجتمعية 
�إىل �لتوجه  �حل�شول على ت�شاريح ب�شهولة وي�شر �شديدين، ودون �حلاجة 
�إىل مر�كز �ل�شرطة �لتقليدية، وكذلك �آلية ت�شجيل بالغ جنائي دون �حلاجة 
حتقيق  �شباط  مع  �لفيديو  عرب  �ملبا�شر  و�لتو��شل  موظفن،  مقابلة  �إىل 
يتحدثون بلغات عدة.  وعربت معايل �آنا برنابيت�س، رئي�شة وزر�ء جمهورية 
�ل�شرطة  مركز  يف  �لذكية  �خل��دم��ات  على  ب��الط��الع  �شعادتها  ع��ن  �شربيا، 
باعتباره  �لقيا�شية،  لالأرقام  غيني�س  مو�شوعة  يف  �ملُ�شجل   ،"SPS" �لذكي 

�أول مركز �شرطي ذكي من نوعه يف �لعامل يعمل دون تدخل ب�شري.

باملثقفني  لاللتقاء  وفر�شة  مهمة،  �شنوية  عاملية  ثقافية  معرفية  من�شة   : العلي  • حممد 
اجلودة يف الن�شر واملحتوى اأبرزها  من  ملعايري  وفقًا  امل�شاركني  اختيار   : متيم  بن  • علي 

ما بني النموذج الثقايف التقليدي، والتطور التقني واملعريف املعر�س  يف  الطرح  يتوازن   : الطنيجي  • �شعيد 
ا�شتطاع على امتداد 30 عامًا، اأن يوؤ�ش�س مرحلة متقدمة من احلراك الثقايف فهد  • خالد 

للعامل يف اأح�شن �شورة ليخرج  الفعاليات  وكرثة  بالتنظيم  املعر�س  يتميز   : الدمردا�س  • حممد 
على قراءة الكتاب وهي ميزة كبرية للمجتمع الإماراتي الأبناء  ي�شجعون  الأمور  اأولياء   : يو�شف  • وليد 

يظل الكتاب املطبوع له رونقه اخلا�س وله املرجعية الثقافية  : باكله  • حممد 
الهادي : اأبوظبي للكتاب وفر علينا عناء البحث عن اإ�شدارات الكتب اخلارجية • عادل 

رئي�سة وزراء جمهورية �سربيا تزور مركز ال�سرطة الذكي

»معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب« 

يعاود اإثراء احلياة الثقافية مب�ساركة 1130 نا�سرًا من 80 دولة 

�ملدعو / م��رمي حممود  فقد 
�ل�������ش���وم���ال     ، ع���م���ر  �ح����م����د 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)p00593053(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0507925574

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / حممد م�شطفى 
�ل�شود�ن   ، �شعد�هلل  ��شماعيل 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )P06971640(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �ل�شود�نية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
��شفاق  حممد   / �مل��دع��و  فقد 
باك�شتان   ، م�����ش��ت��اق  حم��م��د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)1846593( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ح���ك���ي���م   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
باك�شتان   ، ج����ى  ب���ي���ن���ا  ج����ي 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)AV8992281( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
حم���م���د   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
باك�شتان  ع��ب��د�مل��ج��ي��د،  �م���ري 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )CG2222621(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة �ل����ش���ه���م رقم 
 ASMAK173681
با�شم / ط��ارق حممد عبد�هلل 
ح�����ش��ن �خل�����وري ����ش���ادرة من 
�لقاب�شة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��رك��ة 
وعلى  �شهم   1200 وع��دده��ا 
بالرقم  �لت�����ش��ال  يجدها  م��ن 

 0566721000
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اأخبـار الإمـارات
جمارك دبي تنفذ 344 دورة تدريبية خالل الربع الأول 

•• دبي- وام :

344 دورة  نفذت جمارك دبي مُمثلة يف مركز �لتدريب �جلمركي 
تدريبية للموظفن خالل �لربع �لأول من �لعام 2022 باإجمايل 
مقابل  وذل��ك  موظفاً،   974 منها  ��شتفاد  تدريبية  �شاعة   6130
تنوعت  و   ،2021 ع��ام  م��ن  �ل��ف��رتة  ذ�ت  يف  تدريبية  دورة   160
 30 �ل��دور�ت �لتدريبية ما بن �لتخ�ش�شية و�لإد�ري���ة، ومت تنفيذ 
تخ�ش�شية  دورة   268 و  �جلمركي  بالعمل  تخت�س  تدريبية  دورة 
�لبيانات  ،علم  �لبتكار  �ملعلومات،  �أمن   : منها  يف جمالت خمتلفة 
�مللكية �لفكرية   ، �مل�شتودعات و�ملخازن  و�لذكاء �ل�شطناعي، و�إد�رة 
،تقنية �ملعلومات، و 34 دورة وور�شة عمل يف مهار�ت �لإد�رية �لعامة 

و 12 دورة لتطوير و�إعد�د �لقادة يف �لد�ئرة.
ق���در�ت مو�ردها  بتعزيز  �ل��د�ئ��رة  �هتمام  م��ن  �ن��ط��الق��اً  ذل��ك  ي��اأت��ي 
-2021 �ل�شرت�تيجية  خطتها  حتقيق  من  ومتكينهم  �لب�شرية، 
2026، �لد�عمة لتحقيق �لتطور �مل�شتمر، لتوفري جتربة وظيفية 
��شتثنائية ملوظفيها ولتطوير بيئة �لعمل. وجاءت �لدور�ت �لتدريبية 
وم�شاعفاً  �رتفاعاً ملحوظاً  �لعام �حلايل حمققة  �لأول من  للربع 
للد�ئرة، من خالل  �ملعرفية  �ملوؤ�ش�شة  لتعزيز  �ل�شابقة  �لأع��و�م  عن 
�لوظيفية  �ل��ك��ف��اء�ت  م�شفوفة  منها  ُم��دخ��الت  ع��ّدة  على  �لرتكيز 
�لفنية و�ل�شلوكية، وكذلك �لتوجهات �حلكومية �حلالية و�مل�شتقبلية 
و�ملتغري�ت يف بيئة �لعمل، عن طريق �تباع منهجية حمددة لتحقيق 
ممكن  م�شتوى  �أف�شل  لتقدمي  للد�ئرة،  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف 

لكافة موظفي جمارك دبي.  و�لتطويرية  �لتدريبية  من �خلدمات 
ودعم تنفيذ �ملهام �حليوية �لتي تقوم بها جمارك دبي على �شعيد 
�ملدير  �لغفاري  حممد  و�و���ش��ح  �لتجارة.  وتي�شري  �ملجتمع  حماية 
�لتنفيذي لقطاع �ملو�رد �لب�شرية بجمارك دبي �أن �لن�شبة �لأكرب يف 
�ل��دور�ت �لتدريبية كانت موجهة للدور�ت �لتخ�ش�شية وذلك  عدد 
من �أجل حتقيق �ل�شمولية جلميع �لأق�شام يف �لد�ئرة وتغطية كافة 
�إد�رة �لرب�مج  �أ�شماء �أحمد مدير �أول  �ملجالت. ومن جانبها �أكدت 
خطة  تنفيذ  �عتمد  �ل��ت��دري��ب  م��رك��ز  �أن  دب��ي  ب��ج��م��ارك  �لتدريبية 
تدريبية لتاأهيل كو�در موؤ�ش�شية قادرة على قيادة �مل�شتقبل و�لرتكيز 
على تلبية �لحتياجات �ملعرفية للموظفن من خالل تنفيذ دور�ت 

متخ�ش�شة يف كافة �ملجالت "�إد�رية، �أمنية، عامة .

•• اأبوظبي-وام:

على  �ل�شائقن  �أبوظبي  �شرطة  حثت 
�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن م��ز�ي��ا �ل��دف��ع �ملبكر 
�مل���روري���ة و�ل��ت��ي ت�شمل  ل��ل��م��خ��ال��ف��ات 
تخفي�س %35 خالل 60 يوماً من 
�رتكاب �ملخالفة، وتخفي�س �ملخالفات 
�ل�شتن  �نق�شاء  بعد   25% بن�شبة 

يوماً با�شتثناء �ملخالفات �خلطرة.
و�أكدت �هتمامها بت�شهيل طرق �لدفع 
�لقنو�ت  خ���الل  م��ن  �ملتعاملن  ع��ل��ى 
�ل��رق��م��ي��ة م��ث��ل �مل���وق���ع �لإل���ك���رتوين 
�ل��ذك��ي��ة، موؤكدة  �ل��ه��و�ت��ف  وت��ط��ب��ي��ق 
�ملجتمع  �أف��ر�د  وحتفيز  على  حر�شها 
على �للتز�م بالنظم و�لقو�نن و�حلد 
، وتخفيف  �مل���روري���ة  �مل��خ��ال��ف��ات  م��ن 
ومتكينهم  عليهم،  �مل��رتت��ب��ة  �لأع��ب��اء 

من ت�شوية �أو�شاعهم �لقانونية.
�أب��وظ��ب��ي وف���رت ميزة  وك��ان��ت �شرطة 
�ملرتتبة  �مل��روري��ة  �ملخالفات  تق�شيط 
على �ملركبات و�ل�شائقن بدون فو�ئد 

�ل�شعادة  لقيم  �أرب��اح، وذلك تعزيز�ً  �أو 
و�لإيجابية مو�شحة �شروط وخطو�ت 
�ل�شتفادة من �خلدمة وهي �أن تكون 
�لبطاقة �لئتمانية �شادرة من �لبنوك 
و�مل�������ش���ارف �مل���ت���ع���اق���دة م��ع��ه��ا وه���ي: 
�أبوظبي  وبنك  �لأول،  �أب��وظ��ب��ي  بنك 
�ل�شالمي،  �مل�شرق  وبنك  �ل��ت��ج��اري، 
وم���������ش����رف �أب����وظ����ب����ي �لإ�����ش����الم����ي، 
وم�������ش���رف �لإم������������ار�ت �ل����ش���الم���ي، 
�لبنوك  ب���اأح���د  م��ب��ا���ش��رة  و�لت�������ش���ال 

�ل��ت��ي ت��ق��دم �خل��دم��ة خ���الل ف���رتة ل 
ت�شديد  تاريخ  من  ��شبوعن  تتجاوز 
�ملخالفات.  ت��ق�����ش��ي��ط  ل��ط��ل��ب  �مل��ب��ل��غ 
�شو�ء  �ملخالفات  دف��ع  �خلدمة  وتتيح 
ل�شرطة  �لتابعة  �خلدمة  مر�كز  عرب 
�أب��وظ��ب��ي �و�ل���ق���ن���و�ت �ل��رق��م��ي��ة مثل 
�لهو�تف  وتطبيق  �لإلكرتوين  �ملوقع 
�شنة  مل���دة  �لتق�شيط  ب��ن��ظ��ام  �ل��ذك��ي��ة 
على  ف��و�ئ��د  �أي  �حت�شاب  دون  و�ح���دة 

�مل�شتفيدين.

•• اأبوظبي-الفجر:

حرمل  ب��ن  �شعيد  علي  �لدكتور  �أك��د 
�لظاهري رئي�س جمل�س �إد�رة جامعة 
�أبوظبي على �أن �لتعليم مثَّل حمور�ً 
�لر�شيدة  �لقيادة  �هتمام  يف  مركزياً 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة 
وم����ن����ذ �ن����ط����الق م�������ش���رية �لحت������اد 
�ملباركة على يد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه  بن �شلطان 
�لأولويات  �أج��ن��دة  يت�شدر  و�لتعليم 
جعل  �ل���ذي  �ملوؤ�ش�س  �ل��ق��ائ��د  فكر  يف 
لالنطالق  �لأوىل  �لركيزة  �لتعليم 
�لنه�شة و�لتقدم  �إىل ع�شر  بالوطن 

و�لزدهار �لذي ن�شهده �ليوم.
دولة  �أن  �إىل  ح��رم��ل  ب���ن  د.  و�أ����ش���ار 
�لحت�������اد ���ش��ج��ل��ت م���ن���ج���ز�ت ر�ئ�����دة 
�لعقود  خ����الل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��رية  يف 
�مل��ا���ش��ي��ة، ر���ش��م��ت خاللها  �خل��م�����ش��ة 
�ل�شيخ  له  للمغفور  �لتمكن  مرحلة 
�هلل  نهيان طيب  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 

�لتعليم  ملنظومة  ب���ارزة  مكانة  ث���ر�ه 
�مل�شتويات  خمتلف  على  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�مل���ح���ل���ي���ة و�لإق���ل���ي���م���ي���ة و�ل����دول����ي����ة، 
�لإمار�تية  �لتعليم  و�رتقت منظومة 
�مل���ت���ق���دم���ة يف  �ل�������دول  م�������ش���اف  �إىل 
�شو�ء  �لدولية  �لتناف�شية  م��وؤ���ش��ر�ت 
قبل  م���ا  �أو  �جل���ام���ع���ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف 
�جلامعي، حيث �شهدت �لدولة حر�كاً 
تعليمياً وتربوياً دفع مبوؤ�ش�شاتها من 
وجامعات  وكليات  ومعاهد  م��د�ر���س 
�لت�شنيفات  يف  �ل�����ش��د�رة  ق��و�ئ��م  �إىل 

�لعاملية �ملرموقة. 
وقال �لدكتور علي �شعيد بن حرمل 
ي�شجل مبد�د  �لتاريخ  �إن  �لظاهري: 
�لثاقبة  �ل�����روؤي�����ة  ت���ل���ك  ذه�����ب  م����ن 
�ل�������ش���ي���خ حممد  ل�������ش���اح���ب �ل�������ش���م���و 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
-حفظه �هلل -�لذي �آمن باأن �لتعليم 
�مل��ت��م��ي��ز و�ل��ن��وع��ي ه���و ط��ري��ق��ن��ا �إىل 
�مل��ئ��وي��ة �جل���دي���دة ل���دول���ة �لإم�����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وم���ن ه��ن��ا جاءت 

�لإ�شرت�تيجية  و�مل�شروعات  �ملبادر�ت 
�لعمالقة �لتي د�شنها �شموه يف قطاع 
�لتعليم خالل �لعقود �ملا�شية، و�لتي 
��شتهدفت بناء �لطالب �ملعتز بهويته 
�حل�شاري  باإرثه  و�لفخور  �لوطنية 
�لع�شر  مو�كبة  �إىل  د�ئ��م��اً  و�ملتطلع 
تقدم  م��ن  ي�شهده  م��ا  م��ع  و�لتفاعل 
�ملجالت،  ج��م��ي��ع  يف  وت��ق��ن��ي  ع��ل��م��ي 
وهو نهج جت�شده �حلكومة �لر�شيدة 

بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل��وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�س جمل�س 
ج���ع���ل من  �ل������ذي  رع������اه �هلل،  دب������ي، 
هيكلة �لتعليم �إحدى �لركائز �لقوية 
�أجندة  وتلبية  �حلياة  لتحقيق جودة 
�خلم�شن �ملقبلة من �لتمّيز و�لريادة 
�ملت�شلحة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  ب��ن��اء  يف 
بالعلوم و�ملعارف ومهار�ت �مل�شتقبل. 
�مل���ي���د�ن  �أن  ح���رم���ل  ب����ن  د.  و�أ������ش�����ار 
دول�����ة  و�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي يف  �ل������رتب������وي 
يتفاعل  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
ب�������ش���ورة ك���ام���ل���ة م����ع ه�����ذه �ل����روؤي����ة 
�خلالقة للقيادة �لر�شيدة �لتي توؤكد 
د�ئماً على مكانة �لتعليم وحموريته 
يف مو��شلة م�شرية �لزدهار و�لتقدم 
�خلم�شن  خ����الل  �ل���وط���ن  ل��ن��ه�����ش��ة 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  وتد�شن  �ملقبلة، 
��شرت�تيجيات  �جل��ام��ع��ات  وخ��ا���ش��ة 
�أك��ادمي��ي��ة ل��الرت��ق��اء ب������الأد�ء وربط 
و�لرب�مج  �ل��ط��ل��ب��ة  م��ن  م��دخ��الت��ه��ا 

باحتياجات  �لعلمية  و�لتخ�ش�شات 
�ملقبلة،  للخم�شن  �لوطنية  �لتنمية 
مبا يحقق �لتن�شيق �ملن�شود بن هذه 
�لعايل  �لتعليم  ملوؤ�ش�شات  �مل��دخ��الت 
من طلبة وخريجن وبر�مج وبحوث 
�حتياجات  وب���ن  ج��ه��ة،  م��ن  علمية 
ومئوية  �مل��ق��ب��ل��ة  �خل��م�����ش��ن  �أج���ن���دة 

�أخرى.  جهة  من  �لإمار�ت 2071 
ب���ن ح��رم��ل خم��ت��ل��ف فئات  ودع����ا د. 
�لروؤية  �ملجتمع لاللتفاف نحو هذه 
�ل��ر���ش��ي��دة �لتي  ل��ل��ق��ي��ادة  �خل���الق���ة 
�لأول،  �مل��رك��ز  �إىل  د�ئ��م��اً  بنا  تخطو 
عاملية  �آف�����اق  �إىل  د�ئ���م���اً  ب��ن��ا  وحت��ل��ق 
�ملحفزة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  ت�����ش��ت��ه��دف 
ل���ك���و�درن���ا �ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى �لإب������د�ع 
و�لب��ت��ك��ار و�ل���ري���ادة، ور���ش��م خارطة 
لالأجيال  د�ئ���م���اً  م�����ش��رق  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
�ملقبلة عرب منظومة متكاملة لتعليم 
لنا  ويفتح  به جميعاً  نفخر  �إم��ار�ت��ي 
�ل��ت��ق��دم و�لزده�������ار يف جميع  �آف�����اق 

جمالت �لتنمية �لوطنية. 

•• ال�صارقة-الفجر:

جميلة  �ل�شيخة  ���ش��ع��ادة  ت�شّلمت 
رئي�س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم���م���د  ب���ن���ت 
للخدمات  �ل���������ش����ارق����ة  م���دي���ن���ة 
�لإن�������ش���ان���ي���ة ����ش���ه���ادة �ل���دك���ت���ور�ة 
�لفخرية يف �لعلوم �لإن�شانية من 
جامعة ولية كاليفورنيا � ت�شيكو، 
مل�شاهمتها  ت��ق��دي��ر�ً  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
جودة  حت�شن  يف  �لكبري  ودوره���ا 
�لإعاقة،  ذوي  �لأ���ش��خ��ا���س  ح��ي��اة 
و�ح�����ت�����و�ئ�����ه�����م وم���ن���ا����ش���رت���ه���م 
ومتكينهم وتعليمهم ودجمهم، يف 

جميع �ملجالت.
هات�شين�شون"  غايل  �لدكتورة   "  
 ، كاليفورنيا  رئي�س جامعة ولية 
ت�شيكو، ثّمنت عالياً كّل ما قّدمتُه 
���ش��ع��ادة �ل�����ش��ي��خ��ة ج��م��ي��ل��ة ط���و�ل 
�أرب��ع��ن ع��ام��اً، وم��ا ز�ل���ت تقّدمُه 
�لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س  لق�شايا 
و�أول���ي���اء �أم���وره���م، ودف��اع��ه��ا عن 

بها،  �ملجتمع  وت��وع��ي��ة  حقوقهم، 
وقالت:     منذ توّلت �إد�رة مدينة 
�لإن�شانية  ل��ل��خ��دم��ات  �ل�����ش��ارق��ة 
وحتى يومنا هذ�، عملت �ل�شيخة 
كقائٍد  وم��ث��اب��رة  ب�����ش��غ��ف  ج��م��ي��ل��ة 
�لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س  حلقوِق 

وو�كبت �أف�شل و�أحدث �ملمار�شات 
�لعاملية يف خدمتهم على �ختالف 
�أ�شد �حلر�س  �إعاقاتهم، حري�شًة 
ع��ل��ى ت���وف���ري ح���ي���اة �أف�������ش���ل لهم 

ولأولياء �أمورهم. 
    وع����رّبت �ل��دك��ت��ورة غ��اي��ل عن 

�شعادة  ب�����اأّن  و�ع���ت���ز�زه���ا  ف��خ��ره��ا 
�ل�شيخة جميلة هي من خريجي 
ج���ام���ع���ة ولي��������ة ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا � 
�شعادتها  ع��ن  ع��رّبت  كما  ت�شيكو، 
�لكبرية بتقدمي �شهادة �لدكتور�ة 
�لفخرية لها يف �لعلوم �لإن�شانية 

 22 �ل���  �ل�شخ�شية  بذلك  لتكون 
�شهادة  �جل��ام��ع��ة  لها  ت��ق��ّدم  �ل��ت��ي 
�لدكتور�ة �لفخرية عرب تاريخها 
منذ 135 ع��ام��اً.      من جانبها 
جميلة  �ل�شيخة  ���ش��ع��ادة  ت��وّج��ه��ت 
باأ�شمى  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن��ت 

�آيات �ل�شكر و�لعرفان �إىل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د 
�لرئي�س  �ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 
ل��ل��م��دي��ن��ة ع��ل��ى دعمه  �ل���ف���خ���ري 
�لد�ئمة  وم�شاندته  �ل��الحم��دود 

�لتي كان لها �لف�شل يف �لو�شول 
و�لعاملية  �ملتميزة  �ملكانة  هذه  �إىل 

�شو�ء لها �شخ�شياً �أو للمدينة. 
�ل�شمو  �أر�د �شاحب  و�أ���ش��اف��ت:     
تكون  �أن  للمدينة  �ل�شارقة  حاكم 
ع���امل���ي���ة تقدم  ع���رب���ي���ة  �ن���ط���الق���ة 
�مل����ج����الت  خ���دم���ات���ه���ا يف ج���م���ي���ع 
مكان  �أي  يف  �لإع���اق���ة  لأ���ش��ح��اب 

على هذه �لب�شيطة،وقالت:
�أهد�فنا  �لبد�يات و�شعنا      منذ 
مع  ين�شجم  مب��ا  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ت���ط���وي���ر وحت�������ش���ن ج������ودة و�ق����ع 
�لإعاقة  ذوي  �لأ���ش��خ��ا���س  وح��ي��اة 
وتقديرهم  �ح��رت�م��ه��م  وت��ع��زي��ز 
ودجمهم  تعليمهم  على  و�ل��ع��م��ل 
و�لتقنيات  �لتكنولوجيا  وتوظيف 

�مل�شاندة خدمة لهم.
�أج��م��ل و�أ�شعد     و�أ���ش��اف��ت: م��ن 
�ملهنية  م�شريتي  خالل  �للحظات 
�ب��ت�����ش��ام��ة ط��ف��ل من  �أرى  ع��ن��دم��ا 
�ملدينة  ���ش��اه��م��ت  �لإع����اق����ة  ذوي 

من  ف����رح  دم���ع���ة  �أو  خ���دم���ت���ه،  يف 
ع��ن �إح���دى �لأم��ه��ات وه��ي ترى 
�أن  بعد  �لأوىل لطفلها  �خلطو�ت 
�أو طالباً  ك��ان ذل��ك جم��رد ح��ل��م، 
م���ن ط����الب �مل���دي���ن���ة وه����و يكمل 

تعليمه يف �جلامعة.
و�أو�شحت رئي�س �ملدينة �أنها ت�شعى 
د�ئ��م��اً م��ع ف��ري��ق �ل��ع��م��ل �ملجتهد 
لتقدمي  و�مل���خ���ل�������س  و�ل��ن�����ش��ي��ط 
�أف�شل �خلدمات لالأ�شخا�س ذوي 
�لإعاقة و�أولياء �أمورهم و�لتوعية 
و�أهمية  وح��ق��وق��ه��م  ب��ق�����ش��اي��اه��م 

دجمهم يف �ملجتمع. 
�ملدينة  رئ��ي�����س  ت��وج��ه��ت  خ��ت��ام��اً، 
�لدكتورة  �إىل  �جل��زي��ل  ب��ال�����ش��ك��ر 
غايل هات�شين�شون" رئي�س جامعة 
و�إىل  ت�شيكو   ، كاليفورنيا  ولي��ة 
�أع�شاء جمل�س �لإد�رة على ثقتهم 
مبنحها �شهادة �لدكتور�ة �لفخرية 
لهم  متمنية  �لإن�شانية  �لعلوم  يف 

دو�م �لتقدم و�لزدهار. 

علي بن حرمل: التعليم على موعد مع ع�سر ذهبي جديد �سرطة اأبوظبي تث ال�سائقني على ال�ستفادة من مزايا الدفع املبكر للمخالفات املرورية

جميلة بنت حممد القا�سمي تت�سلحُّم الدكتوراة الفخرية يف العلوم الإن�سانية  من جامعة ولية كاليفورنيا � ت�سيكو الأمريكية

•• دبي -وام:

لعام  ناقل  تو�شيل  �شركة  لأف�شل  �أم��ازون  "جائزة  على  �لإمار�ت"،  "بريد  حاز 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، و�لتي متنحها "�أمازون"،  2021" يف 

�لأخري. �مليل  تو�شيل  �شريك "بريد �لإمار�ت" حللول 
ز خدمات و�أد�ء "بريد �لإمار�ت" و�شفافيته يف �لعمل،  جاءت �جلائزة تقدير�ً لتميُّ
فرق  بن  و�لتن�شيق  �لتو��شل  كفاءة  �إىل  بالإ�شافة  ل�شركائه،  �لد�عمة  وجهوده 
"بريد �لإمار�ت" و"�أمازون". وتعك�س هذه �جلائزة  �لعمل �ملعنية لدى كل من 

�لتز�م �ل�شركة بر�شالتها �ملوؤ�ش�شية �لر�مية �إىل �مل�شاهمة بفاعلية يف منو قطاع 
�لتوريد  �ملنطقة. وقال ريتي�س �شوماين، مدير �شل�شلة  �لتجارة �لإلكرتونية يف 
�أن  �لإع����الن  ي�شعدنا  �إفريقيا":  و���ش��م��ال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  "�أمازون  �شركة  يف 
�أمازون لأف�شل �شركة تو�شيل" يف  "جائزة  ب�  "بريد �لإمار�ت" هو �لفائز �لأول 
�لإمار�ت"  "بريد  حر�س  �شاهم  وقد  �إفريقيا.  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 

على �لدقة يف �لتخطيط و�لتنفيذ و��شتجابته �ل�شريعة للمتطلبات �ملتغرية يف 
حتقيق توقعات �ملتعاملن خالل عام 2021. و�إننا نهنئ "بريد �لإمار�ت" على 
هذ� �لإجناز، ونتطلع �إىل �ملزيد من �لعمل �مل�شرتك و�لتعاون يف �إطار �شر�كتنا 
�ل�شرت�تيجية." بدوره قال �شتيفن �شتانتون، �ملدير �لتنفيذي لأعمال �لطرود 
�لعمليات  وكفاءة  �ل�شفافية  متثل  �لإمار�ت":  "بريد  لدى  �ل�شريعة  و�خلدمات 

ونفخر  �لإمار�ت".  "بريد  يف  لنا  بالن�شبة  رئي�شية  �أول��وي��اٍت  �خل��دم��ات  وج��ودة 
بح�شولنا على "جائزة �أمازون لأف�شل �شركة تو�شيل لعام 2021" يف منطقة 
�ل�شتثنائية  �ملتميز وخدماتنا  لأد�ئنا  تتويجاً  �إفريقيا،  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
ونعتز  لفريقنا.  �ل���دوؤوب  و�لعمل  �حلثيثة  للجهود  وتقدير�ً  �ملبتكرة،  وحلولنا 
و�لتو��شل  �لتعاون  يف  �أمن��وذج��اً  �شكلت  لطاملا  و�لتي  "�أمازون"،  مع  ب�شر�كتنا 
�لفعال و�لعمل كفريٍق و�حد، ل�شمان ح�شول متعاملينا على �أف�شل �خلدمات. 
لنحقق  �لإمار�ت"  "بريد  وخ��دم��ات  �أد�ء  تطوير  يف  بامل�شي  �لتز�منا  وجن���دد 

طموحاتنا �مل�شتقبلية، ونو��شل جتاوز توقعات متعاملينا و�شركائنا."

بريد الإمارات يفوز بجائزة اأمازون لأف�سل �سركة تو�سيل

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 279/2022/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف �لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �لر�بعة رقم 198

م�شوع �لدعوى : �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك �ملربمة بن طريف �لدعوى بتاريخ 
برد حيازة  �ملدعى عليه  و�ل��ز�م   ، �آث��ار  من  �لف�شخ  على  يرتتب  وما  ومالحقها   2008/07/30
 ، �لعقار وت�شليمه للمدعية خاليا من �ل�شخا�س و �ل�شو�غل وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد 
و�شطب �إ�شارة �لقيد �لعقاري )�إجارة( و�شطب جدول )��شماء �مل�شتاأجرين وح�ش�شهم( . و�شطب عبارة 
)ومت تطبيق �يجارة تنتهي بالتملك من تاريخ 08-05-2015 �إىل تاريخ 08-12-2038 وقيمة 
�مللكية،  �شهادة  يف  �ل���و�ردة  غ��ري(  ل  فقط  درهما  �ألفا  وثمانون  �شتمائة  دره��م   680000 �لي��ج��ارة 
و�إلز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره )53،280( درهم )ثالثة وخم�شون �ألف ومائتان وثمانون 
درهم( قيمة �لأجرة �ملتاأخرة غري �ملدفوعة من تاريخ 2020/7/8 وحتى تاريخ 2021-05-08 
، و ما ي�شتجد من �أجرة من تاريخ 09-05-2021 وحتى تاريخ �لإخالء �لتام و�لفعلي بو�قع �أجرة 
ب��ر�ءة ذمة من �جلهات ذ�ت �لعالقة ، و�لز�م  و�ل��ز�م �ملدعى عليه بتقدمي   ، �شنويا  درهم   30،000
�ملدعى عليه بالتعوي�س بقيمة مبلغ وقدرة )355.000 درهم( )ثالثمائة وخم�شة وخم�شون �لف 

درهم(. وذلك جرب�ً ملا حلق �ل�شركة �ملدعية من �أ�شر�ر ب�شبب �إخالل �ل
�ملدعى : متويل م�شاهمه خا�شه - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - دبي - �شارع �ملكتوم مبني 

بناية بنك دبي �لإ�شالمي- مقابل دناتا
وميثله : نا�شر مال �هلل حممد غامن

�ملطلوب �إعالنه : 1- كالفن د�شوز� �شلفي�شرت د�شوز� - �شفته : مدعى عليه
�ملنتهية  �لج���ارة  �تفاقية  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك���  �أق���ام  ق��د   : �لإع���الن  مو�شوع 
�لف�شخ  على  يرتتب  وما  ومالحقها   2008/07/30 بالتملك �ملربمة بن طريف �لدعوى بتاريخ 
�آثار ، و�لز�م �ملدعى عليه برد حيازة �لعقار وت�شليمه للمدعية خاليا من �ل�شخا�س و �ل�شو�غل  من 
وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد ، و�شطب �إ�شارة �لقيد �لعقاري )�إجارة( و�شطب جدول )��شماء 
-05-08 �مل�شتاأجرين وح�ش�شهم( . و�شطب عبارة )ومت تطبيق �يجارة تنتهي بالتملك من تاريخ 
�ألفا  وثمانون  �شتمائة  دره��م   680000 �ليجارة  وقيمة   2038-12-08 تاريخ  �إىل   2015
درهما فقط ل غري( �ل��و�ردة يف �شهادة �مللكية، و�إل��ز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره )53،280( 
درهم )ثالثة وخم�شون �ألف ومائتان وثمانون درهم( قيمة �لأجرة �ملتاأخرة غري �ملدفوعة من تاريخ 
تاريخ 08-05-2021 ، و ما ي�شتجد من �أجرة من تاريخ 2021-05-09  وحتى   2020/7/8
وحتى تاريخ �لإخالء �لتام و�لفعلي بو�قع �أجرة 30،000 درهم �شنويا ، و�لز�م �ملدعى عليه بتقدمي 
بر�ءة ذمة من �جلهات ذ�ت �لعالقة ، و�لز�م �ملدعى عليه بالتعوي�س بقيمة مبلغ وقدرة )355.000 
�أ�شر�ر  �ملدعية من  �ل�شركة  ملا حلق  وذل��ك ج��رب�ً  دره��م(.  �لف  دره��م( )ثالثمائة وخم�شة وخم�شون 
ب�شبب �إخالل �ل. وحددت لها جل�شة يوم �لإثنن �ملو�فق 2022/6/6 �ل�شاعة 10.00 �شباحا يف 
قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1378/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف �لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �خلام�شة رقم 200

م�شوع �لدعوى : �ملطالبة �أول : ببطالن عقد �لبيع مو�شوع �لدعوى �ملوؤرخ يف 2014/3/27 ب�شاأن 
�لوحدة �ل�شكنية رقم )1303( �لكائنة مب�شروع برج هيليانا ? �لكائنة يف منطقة �ل�شفوح يف �إمارة 
�لدعوى  �ل�شكنية مو�شوع  �لوحدة  لبيع  وذل��ك  �أفينيور  �أكا�شيا  و  تيكوم لند  ? مبجمع تطوير  دبي 
�إلز�م   : �لبيع مع �ملدعى. ثانيا  �إب��ر�م عقد  2010/11/26 قبل  �آخر يف  با�شم م�شرتى  وت�شجيلها 
777،624.74 درهم على  برد مبلغ وقدره  و�لت�شامم  بالت�شامن  و�لثانية  �لأوىل  �ملدعى عليهما 
�ملدعى و�لتي قد قام بت�شليمها للمدعى عليهما �لأوىل و�لثانية مع �إلز�مهم بالفائدة �لقانونية بو�قع 
�لعمولة  مبلغ  برد  �لثالثة  عليها  �ملدعى  �إلز�م   : ثالثا  �لتام.   �ل�شد�د  وحتى  �لت�شلم  تاريخ  5% من 
للمدعى و قدره 34،561 درهم �مل�شلم لها من �ملدعى مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 
 500،000 و�لت�شامم مببلغ  بالت�شامن  �ملدعى عليهم  �إل��ز�م   : ر�بعا  �لتام.  �ل�شد�د  �لت�شليم وحتى 
درهم كتعوي�س عن �لأ�شر�ر �ملادية و�لأدبية �لتي �أ�شابت �ملدعى و ما حلقة من خ�شارة وما فاته من 
ك�شب من جر�ء �إخالل �ملدعى عليهم بالتز�ماتهم �لتعاقدية وعن �مل�شوؤولية �لتق�شريية مع �إلز�مهم 
بالفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. خام�شا : �إلز�م �ملدعى عليهم 

بالر�شوم و �مل�شروفات و مقابل �أتعاب �ملحاماه.
�ملدعى / حاجى حنيف �أحمد حاجي - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لقوز �ل�شناعية �لثالثة - دبي - 

�شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى قرقا�س - �شقة �لول
وميثله / مرمي عبد�هلل مر�د �لبلو�شي

�ملطلوب �إعالنه / 1-�أبيار للتطوير �لعقارى - �شفته : مدعى عليه
مو�شوع  �لبيع  عقد  ببطالن   : �أول  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك���  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�شوع 
�لدعوى �ملوؤرخ يف 2014/3/27 ب�شاأن �لوحدة �ل�شكنية رقم )1303( �لكائنة مب�شروع برج هيليانا 
تيكوم لند و �أكا�شيا �أفينيور وذلك لبيع  ? مبجمع تطوير  دبي  �إمارة  �ل�شفوح يف  ? �لكائنة يف منطقة 
�لوحدة �ل�شكنية مو�شوع �لدعوى وت�شجيلها با�شم م�شرتى �آخر يف 2010/11/26 قبل �إبر�م عقد 
�إل��ز�م �ملدعى عليهما �لأوىل و�لثانية بالت�شامن و�لت�شامم برد مبلغ وقدره   : �لبيع مع �ملدعى. ثانيا 
777،624.74 درهم على �ملدعى و�لتي قد قام بت�شليمها للمدعى عليهما �لأوىل و�لثانية مع �إلز�مهم 
بالفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �لت�شلم وحتى �ل�شد�د �لتام.  ثالثا : �إلز�م �ملدعى عليها �لثالثة 
برد مبلغ �لعمولة للمدعى و قدره 34،561 درهم �مل�شلم لها من �ملدعى مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 
ر�بعا : �إلز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �لت�شليم  تاريخ  5% من 
عن �لأ�شر�ر �ملادية و�لأدبية �لتي �أ�شابت �ملدعى و ما حلقة من خ�شارة  كتعوي�س  درهم   500،000
وما فاته من ك�شب من جر�ء �إخالل �ملدعى عليهم بالتز�ماتهم �لتعاقدية وعن �مل�شوؤولية �لتق�شريية 
�إلز�م   : خام�شا  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  5% من  بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  �إلز�مهم  مع 
�ملدعى عليهم بالر�شوم و �مل�شروفات و مقابل �أتعاب �ملحاماه.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�  بعد  عن  �لتقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   8.30 �ل�شاعة   2022/6/9

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1906/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/1208 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )163012.72( درهم ،  �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : موؤ�ش�شة �ل�شدف للنقليات �لعامة
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - �ملركزية �شرق - �بوظبي - �شارع �لكورني�س - مبنى برج �لبحر - �شقة 

201 - وميثله:ر��شد �شيف �شعيد �شيف �لزبادي
�ملطلوب �إعالنه: 1- هارد وورك لتاجري معد�ت و�ليات �لت�شييد و�لبناء ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  قد   : �لإع��الن  مو�شوع 
وقدره )163012.72( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �شامال للر�شوم و�مل�شاريف ، وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء 

                      يف التنفيذ رقم  1676/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )000388( و�ل�شادر عن/بنك �لمار�ت دبي 
�لوطني بقيمة )395.000( درهم .
طالب �لتنفيذ : تيمور غفوروف

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - منطقة قرية جمري� �لد�ئرية - �شقة رقم 108 - بالقرب 
من �شريكل مول - رقم مكاين:1970773481

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شوهو برمييوم هوكاه �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم ب�شورة من �حلكم مو�شوع �لتنفيذ �ملذيل بال�شيغة �لتنفيذية ونكلفكم 
بوفاء �ملطلوب و�ملذكور بالئحة �لتنفيذ �ملرفق �شورة منها وذلك خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �ملحكمة �شتتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 70533

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:187/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�شر رقم 763
مو�شوع �ملنازعة : لئحة دعوى للمطالبة بالز�م �ملتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ )39.750.00( درهم ت�شعة 
وثالثون �لفا و�شبعمائة وخم�شون درهم �مار�تي و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 

2017/7/31 وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملتنازع �شدها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:كي بي �م جي لو�ر جلف ليمتد - فرع دبي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �شارع �لربج - مبنى بر�مي تاور - �شقة �لعا�شر 
- وميثله:ه�شام خليل حممد �ملطوع

�ملطلوب �إعالنه :  1- نا�شيونال جلف لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م -  �شفته: متنازع �شده
�ملتنازع �شدها بان توؤدي  بالز�م  �لدعوى ومو�شوعها لئحة دعوى للمطالبة  �أق��ام عليك  :  قد  �لإع��الن  مو�شوع 
�لقانونية  و�لفو�ئد  �مار�تي  درهم  و�شبعمائة وخم�شون  �لفا  وثالثون  ت�شعة  درهم   )39.750.00( مبلغ  للمتنازعة 
بالر�شوم  �شدها  �ملتنازع  و�ل���ز�م  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى   2017/7/31 يف  �حلا�شل  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %5 ب��و�ق��ع 
�ل�شاعة 09.00 �س يف  �ملو�فق  2022/6/1   �لربعاء   يوم  لها جل�شة  - وح��ددت  �ملحاماة  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل 
قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:213/2022/486 تعيني خربة 
�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �خلام�شة ع�شر رقم 764

مو�شوع �ملنازعة : �ول بندب �حد �خل��رب�ء �حل�شابن �شاحب �ل��دور يف �جل��دول وتكون مهتمه بعد �لط��الع على �ور�ق �لدعوى وما بها من 
�مل�شددة و�مل�شتحقة من �لثمن  �ملتعاقد عليها وبيان �لدفعات  �لتعاقدية بن �لطر�ف وبيان ثمن �لر�س  �لبيع �شند �لعالقة  م�شتند�ت وعقد 
وبيان مدة �لتاأخري يف �شد�د �ق�شاط �لثمن �لتي حل موعد ��شتحقاقها و�حت�شاب غر�مة �لتاأخري وفقا للن�شبة �ملتفق عليها بالعقد وبالنتيجة 
ت�شفية �حل�شاب بن �لطرفن وبيان �جمايل �ملبالغ �مل�شتحقة للمتنازعة بذمة �ملتنازع وفقا للعقد حتى تاريخ �عد�د �لتقرير  - ثانيا:�لز�م �ملتنازع 

�شده بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:�شركة �خلط �لمامي لد�رة �ل�شتثمار ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - مدينة دبي لالعالم - قرب �لتقاطع مع �شارع حف�شة �لرو�شه - برج �كزكتف هايت�س - هاتف رق��م:043731436 - �لربيد 
�للكرتوين:hlp@hlpawfirm.com - وميثله:عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري

�ملطلوب �إعالنه :  1- عبا�س وحيد وحيد بخ�س -  �شفته: متنازع �شده
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ول بندب �حد �خلرب�ء �حل�شابن �شاحب �لدور يف �جلدول وتكون مهتمه بعد �لطالع 
على �ور�ق �لدعوى وما بها من م�شتند�ت وعقد �لبيع �شند �لعالقة �لتعاقدية بن �لطر�ف وبيان ثمن �لر�س �ملتعاقد عليها وبيان �لدفعات 
�مل�شددة و�مل�شتحقة من �لثمن وبيان مدة �لتاأخري يف �شد�د �ق�شاط �لثمن �لتي حل موعد ��شتحقاقها و�حت�شاب غر�مة �لتاأخري وفقا للن�شبة 
�ملتفق عليها بالعقد وبالنتيجة ت�شفية �حل�شاب بن �لطرفن وبيان �جمايل �ملبالغ �مل�شتحقة للمتنازعة بذمة �ملتنازع وفقا للعقد حتى تاريخ 
�عد�د �لتقرير  - ثانيا:�لز�م �ملتنازع �شده بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2022/6/1  
�ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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•• ابوظبي-الفجر:

وّقع مركز تريندز للبحوث و�ل�شت�شار�ت �تفاقية تعاون م�شرتك مع "مركز 
و�لعلمية  �لبحثية  �مل��ج��الت  يف  �لتعاون  بهدف   )RES( �لإقليمي"  �لتميز 
و�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك �لتي تخدم �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للجانبن، 

ومبا يعزز فر�س ن�شر �ملعرفة �ل�شحيحة ويخدم �شناع �لقر�ر و�ملهتمن.
�لعلي  ع��ب��د�هلل  حممد  �لدكتور  "تريندز"  مركز  جانب  م��ن  �لتفاقية  وق��ع 
"مركز �لتميز �لإقليمي"  �لرئي�س �لتنفيذي للمركز، فيما وقعها من جانب 
�لأ�شتاذ عمرو �ملنري مدير �ملركز. وياأتي توقيع �لتفاقية �لذي جرى يف مقر 
تريندز يف �أبوظبي، تعزيز�ً للبحث �لعلمي و�لتعاون بن �لطرفن، و�شعياً �إىل 
تو�شيع �لقاعدة �ملعرفية و�ل�شتفادة من �خلرب�ت �ملرت�كمة لديهما يف �إعد�د 

�لبحوث �ملفيدة و�ملوثقة، وتعزيز�ً ل�شبل �لتعاون و�لتن�شيق فيما بينهما، مبا 
يخدم ��شرت�تيجياتهما ويحقق �أهد�فهما �مل�شرتكة.

على  و�حلر�س  �مل�شرتكة،  �لبحوث  جم��الت  يف  �لتعاون  �لتفاقية،  وتت�شمن 
�لر�شالة  لتحقيق  و�ل��ب��ح��وث  �ل��ت��دري��ب  ف��ى  م�شتوى  �أف�����ش��ل  حتقيق  �شمان 
�مل�شرتكة للمركزين يف �شوء وجود خرب�ء دولين يف �ملركزين، وتبادل �خلرب�ت 
و�لت�شويق،  �لت�����ش��ال  وم��ه��ار�ت  و�لإع��الم��ي��ة  و�مل��ال��ي��ة  �لقانونية  �مل��ج��الت  يف 
من  و�ل�شتفادة  وتنظيمها،  �مل�شرتكة  �لفعاليات  �إق��ام��ة  جم��ال  يف  و�ل��ت��ع��اون 

قو�عد �لبيانات، و�ملعلومات �ملتاحة لديهما.
و�أو�شح �لدكتور حممد عبد�هلل �لعلي �أن �لتعاون مع "مركز �لتميز �لإقليمي" 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  ���ش��ر�ك��ات��ه  ت��ع��زي��ز  "تريندز" ع��ل��ى  ح��ر���س  منطلق  م��ن  ج���اء 
�لر�شن  �لعلمي  �لبحث  خ��دم��ة  يف  �ل�����ش��ر�ك��ات  ه��ذه  وت��وظ��ي��ف  �ملتخ�ش�شة، 

و�جلاد، ُمعرباً عن �شعادته للتعاون مع �ملركز ملا ي�شم من م�شوؤولن وكو�در 
دولية لديها خربة و��شعة يف �ملنطقة و�لعامل خا�شة يف  جمال �لتدريب �ملهني 

�لهادف.
و�أ�شار �لدكتور �لعلي �إىل �أن �لدور �لذى ت�شطلع به مر�كز �لفكر و�لبحوث 
على �ختالف �أنو�عها و�هتماماتها يكت�شب �أهمية متز�يدة �لآن، وهو ما يفر�س 
�لتعاون �جلاد بن هذه �ملر�كز، موؤكد� �شعي "تريندز" �إىل بناء �شبكة عالقات 
مبا  �لدولية  و�لأكادميية  �لبحثية  �خل��رب�ت  من  و�ل�شتفادة  قوية  و�شر�كات 

يعزز دوره �لعلمي  و�لبحثي على �مل�شتوين �لإقليمي و�لعاملي.
مركز  م��ع  بالتفاقية  ترحيبه  ع��ن  �ملنري  عمرو  �لأ���ش��ت��اذ  �أع���رب  جانبه  وم��ن 
"تريندز" �لعاملي �لتوجه و�لروؤى، مثمناً ما ينتجه  �ملركز من �أعمال بحثية 
ب��ارز�ً ومن�شة ر�قية لكل من  �إن �ملركز بات �ليوم علماً  �أ�شيلة وموثقة، وقال 

ظل  يف  عنهما  غنى  ل  �أم���ر�ن  و�لبحوث  �لتدريب  �أن  م��وؤك��د�  �ملعرفة،  ين�شد 
عامل يتغري بوترية غري م�شبوقة ويتعر�س لأزمات تتطلب مهارة وكفاءة يف 
�لتعامل معها �شو�ء من متخذي �لقر�ر على �مل�شتوي �حلكومي �أو على م�شتوى 
�ملوؤ�ش�شات، م�شدد� على �أن �لتفاقية �شرتكز على هذ� �ملجال من �شمن �أمور 

�أخرى.
وبدوره قال �لدكتور �شامى عبد �لعزيز، �خلبري �لدويل وم�شت�شار مركز �لتميز 
�لإقليمي، �إن �لتعاون مع "تريندز" �شيكون هدفه �لأول تعزيز وتطوير �لعمل 
�لبحثي، ومفاهيم �خلطط �لإعالمية �آخذ� يف �لعتبار �لتطور �ل�شخم �لذى 
�شهدته و�شائل �لإت�شال و�لإعالم على م�شتوى �لعامل، �إ�شافة �إىل تاأهيل جيل 
جديد من �لباحثن وقادة �لتخطيط �لإعالمي ومنفذي �حلمالت �مل�شلحن 

بالعلم و�خلربة و�لروؤية �لإبد�عية �لقادرة على �ملناف�شة.

•• اأبوظبي-وام:

قرقا�س  �أن��������ور  �أك����ادمي����ي����ة  �أط���ل���ق���ت 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتب 
�مل��ب��ع��وث �خل���ا����س ل���دول���ة �لإم������ار�ت 
تدريبيا  ب��رن��اجم��ا  �مل��ن��اخ��ي،  ل��ل��ت��غ��ري 
�ملعرفة  �إث���ر�ء  ب��ه��دف  �ل��ق��در�ت  لبناء 
و�مل���ع���ل���وم���ات و�مل�����ه�����ار�ت �ل����الزم����ة يف 
�إطار  وذل��ك يف  �ملناخي،  �لعمل  جمال 
�لدولة  ����ش��ت�����ش��اف��ة  ل��دع��م  ج��ه��وده��ا 
ل��ل��دورة �ل���� 28 مل��وؤمت��ر �لأط�����ر�ف يف 
�لإط����اري����ة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  �ت��ف��اق��ي��ة 
"COP28" عام  �ملناخ  تغري  ب�شاأن 

باأبوظبي.  2023
متاحا  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج  �شيكون 
و�ملدر�ء  �حلكومين  �مل�شوؤولن  لكبار 
�لتنفيذين لل�شركات و�لدبلوما�شين 
و�شريكز  و�مل�شت�شارين،  و�مل��ف��او���ش��ن 
و�أولويات  �مل��ن��اخ  تغري  �أ�شا�شيات  على 
�ملناخ،  ودبلوما�شية  �لإقليمية،  �ملناخ 
وحت���ول �ل��ط��اق��ة، وم���ب���ادرة �لإم����ار�ت 
�ملناخي  ل���ل���ح���ي���اد  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

.2050
تدريبية  دور�ت  �لربنامج  ي�شمل  كما 
�أ�شحاب  و�إ�شر�ك  بالتو��شل  خمت�شة 
�ملو�شوعات  م���ن  وغ���ريه���ا  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�لقطاعن  دور  ل��ت��ع��زي��ز  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 
�لتقدم  حت��ق��ي��ق  يف  و�خل���ا����س  �ل���ع���ام 

خالل  م��ن  و�لق��ت�����ش��ادي  �لجتماعي 
�لعمل �ملناخي.

 200 �إىل   150 نحو  �ختيار  و�شيتم 
تناف�شية  عملية  خ���الل  م��ن  �شخ�شا 
من  �لأوىل  �ل���دف���ع���ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�شتة  مل��دة  �ملكثف  �لتدريبي  �لربنامج 
ذ�ت  ت�شتمر  ثانية  دفعة  تليها  �أ�شهر، 
�ملدة، وذلك ��شتعد�د� ل�شت�شافة دولة 
�لعام  "COP 28" يف  ل���  �لإم����ار�ت 

�أبوظبي. يف   2023
�لدكتور  معايل  ق��ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
����ش���ل���ط���ان ب����ن �أح����م����د �جل����اب����ر وزي����ر 
�ملتقدمة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل�����ش��ن��اع��ة 
و�مل��ب��ع��وث �خل��ا���س ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
ل��ل��ت��غ��ري �مل���ن���اخ���ي: ت���رك���ز �ل���ق���ي���ادة يف 
دول������ة �لإم����������ار�ت ع���ل���ى ب���ن���اء ق�����در�ت 

وتزويدها  ومتكينها  �لب�شرية  �مل��و�رد 
لإيجاد  �ل��الزم��ة  و�ملعرفة  ب��اخل��رب�ت 
�لتحديات  مل��خ��ت��ل��ف  ع��م��ل��ي��ة  ح���ل���ول 
�لربنامج  ه�����ذ�  �إط�������الق  وي�������ش���رن���ا   ،
�أنور  �أكادميية  �لتدريبي بالتعاون مع 
قرقا�س �لدبلوما�شية و�لذي يعد �أد�ة 
مهمة ملمثلي �لقطاعات �لرئي�شية من 
و�ملندوبن  �حل��ك��وم��ي��ن  �مل�����ش��وؤول��ن 
و�لإد�ري�����ن يف دول���ة �لإم����ار�ت �شمن 
لالإعد�د  و�خل��ا���س،  �لعام  �لقطاعن 
 COP" مل�������وؤمت�������ر  و�ل����ت����ح���������ش����ري 
�لنمو  فر�س  من  و�ل�شتفادة   ،"28
للعمل  و�لج���ت���م���اع���ي  �لق���ت�������ش���ادي 

�ملناخي.
و�أ�شاف معاليه: يهدف �لربنامج �إىل 
دبلوما�شية  جمال  يف  �لقدر�ت  تعزيز 

جديدة  فر�شا  يخلق  �أن���ه  كما  �مل��ن��اخ، 
�أم��������ام �ل����ق����ط����اع �خل����ا�����س يف جم���ال 
�لتنمية �مل�شتد�مة منخف�شة �لكربون 
، وب��ي��ن��م��ا ت�����ش��ت��ع��د دول������ة �لإم��������ار�ت 
ل���ش��ت�����ش��اف��ة ق�����ادة وم���ف���او����ش���ن من 
197 دولة، فاإننا حري�شون على بناء 
�ل�شركاء،  م��ن  و�شامل  و����ش��ع  حت��ال��ف 
تاأخذ  �ل��ت��ي  �ل��رب�م��ج  �شن�شجع  ح��ي��ث 
�لقطاعات  ج���م���ي���ع  م����ن  م����دخ����الت 
�ملدين،  و�ملجتمع  و�خل��ا���ش��ة،  �لعامة 
و�ل����ع����ل����م����اء، و�مل���ه���ن���د����ش���ن، ورج������ال 
حتويل  ع��ل��ى  �شنعمل  ك��م��ا  �لأع���م���ال، 
عملية،  نتائج  �إىل  و�لوعود  �لتعهد�ت 
�لربنامج  ه��ذ�  �أن  م��ن  ثقة  على  و�أن���ا 
و�لقطاع  �حلكومة  قطاعات  �شيمكن 
�خلا�س من �لتو��شل ب�شكل فعال مع 

�ل�شركاء، مبا يرتجم �ل�شرت�تيجيات 
�إىل نتائج على �أر�س �لو�قع.

نيكولي  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�أنور  �أكادميية  عام  مدير  مالدينوف، 
قرقا�س �لدبلوما�شية بالإنابة: ي�شرنا 
مكتب  م��ع  ج��ن��ب  �إىل  جنبا  نعمل  �أن 
�مل��ب��ع��وث �خل���ا����س ل���دول���ة �لإم������ار�ت 
للتغري �ملناخي يف تنفيذ هذ� �لربنامج 
يهدف  �ل�������ذي  �ل���ف���ري���د  �ل���ت���دري���ب���ي 
�ملرتبطة  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ود  دع���م  �إىل 
بتنظيم موؤمتر "COP 28" �لذي 
ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه دول�����ة �لإم��������ار�ت يف عام 
�لإمار�ت  دولة  حددت  ولقد   ،2023
�أه���د�ف���ا وط��ن��ي��ة ط��م��وح��ة، وه���ي على 
��شتعد�د لتعزيز �لقدر�ت و�ملهار�ت يف 
لتقدمي  �حلكومية  �لقطاعات  جميع 
متطلبات موؤمتر "COP 28" مبا 
ي�شمن تقدمي ن�شخة مميزة للموؤمتر، 

وي�شمن جناح �حلدث.
�ملناخي  �ل��ع��م��ل  �لإم���������ار�ت  وت��ع��ت��رب 
�لتدريجي �أمر� �شروريا لالأمن �لعاملي 
�لقت�شادي،  للنمو  ك��ب��رية  وف��ر���ش��ة 
�أول دولة يف �ملنطقة  وكانت �لإم��ار�ت 
�تفاقية باري�س وت�شادق عليها،  توقع 
�لنبعاثات  بخف�س  تلتزم  دول��ة  و�أول 

على م�شتوى �لقت�شاد.
ويف �لعام �ملا�شي، كانت �لإم��ار�ت �أول 
دولة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 

�إفريقيا تعلن عن �ل�شعي للو�شول �إىل 
 2050 ع��ام  �مل��ن��اخ��ي بحلول  �حل��ي��اد 
للحياد  �ل�شرت�تيجية  �ملبادرة  �شمن 
حمركا  متثل  و�لتي   2050 �ملناخي 
�لق���ت�������ش���ادي وخلق  ل��ل��ن��م��و  وط���ن���ي���ا 
�ل�شناعي  و�ل��ت��و���ش��ع  �ل��ع��م��ل  ف��ر���س 
�لذي يتما�شى ب�شكل وثيق مع �أهد�ف 

�لتنمية طويلة �لأجل للدولة.
�مل��ب��ك��ر يف تنويع  �ل���ش��ت��ث��م��ار  و���ش��اه��م 
دولة  ري���ادة  تر�شيخ  يف  �لطاقة  مزيج 
�لنظيفة  �لطاقة  جم��ال  يف  �لإم���ار�ت 
�لنووية،  �أو  م��ن��ه��ا  �مل���ت���ج���ددة  ����ش���و�ء 
ح��ي��ث ق���ام���ت دول�����ة �لإم���������ار�ت ب����اأول 
�لطاقة  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  ����ش��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا 
عاما،   15 م��ن  �أك���رث  م��ن��ذ  �لنظيفة 
لثالثة  موطنا  �لدولة  تعترب  و�ليوم 
�ل�شم�شية  �لطاقة  حمطات  �أك��رب  من 

�لأقل تكلفة يف �لعامل.
�لطاقة  �����ش���ت���ث���م���ار�ت  خ�����الل  وم�����ن 
�ملتجددة يف �أكرث من 40 دولة، تعتزم 
حمفظتها  ت��و���ش��ي��ع  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 

�لعاملية �إىل �أكرث من 100 جيجاو�ت 
تتمتع  ك��م��ا   ،  2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
جمال  يف  حافل  ب�شجل  �أي�شا  �لدولة 
تقوم  ح���ي���ث  �مل���ن���اخ���ي���ة،  �مل�������ش���اع���د�ت 
بتوزيع �أكرث من مليار دولر �أمريكي 
ك��م�����ش��اع��د�ت م��ن��اخ��ي��ة ل ���ش��ي��م��ا على 
�ل�����دول �جل���زري���ة �ل�����ش��غ��رية �لأك����رث 

عر�شة ملخاطر �ملناخ.
ك��م��ا ك��ان��ت دول����ة �لإم������ار�ت ر�ئ����دة يف 
�لكربون  �ل��ت��ق��اط  تكنولوجيا  جم��ال 
من�شاأة  �أول  خ���الل  م���ن  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
على نطاق �شناعي لتجميع وتخزين 
�ألف   800 تلتقط  و�ل��ت��ي  �ل��ك��رب��ون، 
طن من ثاين �أك�شيد �لكربون �شنويا.

�لإم��ار�ت بالنتقال ل�شتخد�م  وبد�أت 
�شال�شل  وتطور  كوقود،  �لهيدروجن 
ت���وري���د �ل���ه���ي���دروج���ن م���ع �لأ����ش���و�ق 
و�ل�شرق  و�أوروب����ا  �آ�شيا  يف  �لرئي�شية 
�لأو�شط ، كما ت�شتك�شف دولة �لإمار�ت 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات م��ن��خ��ف�����ش��ة �ل���ك���رب���ون يف 
�لقطاعات �ل�شناعية �لأخرى ، وعلى 

�لإمار�ت  �شركة  ط��ورت  �مل��ث��ال،  �شبيل 
ت�شنيع  عملية  �أول  لالأملنيوم  �لعاملية 
�ل�شيار�ت  �أل������و�ح  لإن���ت���اج  �ل���ع���امل  يف 

با�شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شية.
وت��ع��د دول���ة �لإم�����ار�ت �أي�����ش��ا حا�شنة 
للعديد من �ل�شركات �لنا�شئة �شريعة 
�لنمو يف جمال �لتكنولوجيا �لزر�عية 
�لتي تنتج �لطعام با�شتخد�م مياه �أقل 
بخم�س مر�ت من �لزر�عة �لتقليدية، 
�أن ت���زده���ر يف  ب������ذور� مي��ك��ن  وت��ن��ت��ج 

�لبيئات �ل�شحر�وية �لقا�شية.
بناء  ب���رن���ام���ج  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر 
ور�س  م��ن  �شل�شلة  ت�شمن  �ل���ق���در�ت 
يقدمها  �لتدريبية،  و�لرب�مج  �لعمل 
مبعرفة  ي��ت��م��ت��ع��ون  ب�������ارزون  خ�����رب�ء 
ذ�ت  �ملناخية  �مل��ج��الت  يف  متخ�ش�شة 
�لتكيف،  �إىل  �لتخفيف  م��ن  �ل�شلة، 
�ملناخ،  �مل���ن���اخ، ودب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ومت��وي��ل 
و�لنظيفة،  �مل����ت����ج����ددة  و�ل���ت���ق���ن���ي���ات 
�لتنمية  �لب��ت��ك��ار�ت يف  م��ن  وغ��ريه��ا 

�لقت�شادية منخف�شة �لكربون.

••ا ل�صارقة-الفجر:

�لتطوعية  �ل��ف��ر���ش��ة  ����ش��ت��ق��ط��ب��ت 
"خطار �لد�ر" و�لتي نظمتها د�ئرة 
�ل�شارقة،  يف  �لجتماعية  �خلدمات 
�مل�شنن،  رع���اي���ة  ب�����د�ر  و�خل���ا����ش���ة 
خ��الل �شهر رم�����ش��ان �مل��ب��ارك، 84 
بلغ عدد �جلهات  متطوعا، يف حن 
يقارب  ما  فيها  �مل�شاركة  �خلارجية 
�ل�25 جهة توزعت ما بن �لدو�ئر 
�حلكومية  و�ل���ه���ي���ئ���ات  و�لإد�ر�ت 
�إىل  بالإ�شافة  و�مل��د�ر���س،  و�لأف���ر�د 
م�شاهمة موظفي �لد�ئرة وفروعها 

بامل�شاركة يف �لفر�شة �لتطوعية. 

مبادرة حمببة
�ل���ق���ط���ري مدير  م����رمي  وب��ح�����ش��ب 

"خطار  ف����اإن  �مل�����ش��ن��ن،   د�ر رع��اي��ة 
�ملحببة  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  �لد�ر" ت��ع��د 
لقلوب كبار �ملو�طنن، و�لتي يلبون 
رم�شان  ���ش��ه��ر  يف  ب��ا���ش��ت��م��ر�ري��ت��ه��ا 

مع  �لأوق����������ات  ب��ق��ي��ة  ويف  �ل����ك����رمي 
ت�شعره  لكونها  �ملنا�شبات،  �ختالف 
�ل��ت��ي يفتقدها  ب���الأج���و�ء �لأ���ش��ري��ة 
لكونها  وك���ذل���ك  ب���ال���ع���ادة.  �مل�����ش��ن 

باأنه  وت�شعره  عزلته،  م��ن  تخرجه 
�لآخرين،  ح��ي��اة  يف  م��ه��م��ا  ي����ز�ل  ل 
�لرم�شانية  �لأج�����و�ء  ع��ن  ن��اه��ي��ك 
و�لأح����ادي����ث و�ل���ذك���ري���ات م���ع كبار 

�ل�����ش��ن و�مل���ع���اي���د�ت �أي�����ش��ا، فخالل 
�أي���ام  ك��ل  ت��ت��ح��ول  �لد�ر"  "خطار 
�أعياد  �أي������ام  �ىل  �مل���ب���ارك  رم�����ش��ان 

وفرحة وبهجة.
وثمنت �لقطري �مل�شاركة �ملجتمعية 
�لتطوعية،  �لفر�شة  حققتها  �لتي 
يف  �ملتطوعن  م��ن  �لكثري  وجت���اوب 
بد�أنا  �أننا  �إىل  �ملبادرة، لفتة  �إجن��اح 
�ل�شهر  بدء  قبل  �لطلبات  ��شتقبال 
�ل��ف�����ش��ي��ل، وه����ذ� ي���دل ع��ل��ى �حل�س 
�لإن�شاين و�لجتماعي �لذي يتحلى 
هذه  على  و�ملقيمن  �مل��و�ط��ن��ن  ب��ه 
�ملتطوعون  ف��ك��ان  �لطيبة،  �لأر����س 
تقت�شر  ومل  م��ت��ن��وع��ة  ج��ه��ات  م���ن 
على جهة و�ح��دة بل من موؤ�ش�شات 

و�أفر�د.
و��شتطردت قائلة: �ن هذه �لفر�شة 

�لتو��شل  و�ملوؤ�ش�شات  لالأفر�د  تتيح 
مع كبار �ل�شن �ملقيمن بد�ر رعاية 
�مل�شنن خالل �شهر رم�شان �لف�شيل 
يف وقت �لإفطار. ومن خاللها يتم 
ب��ر�م��ج متنوعة وه��ي: جل�شة  ط��رح 
�أ�شئلة  ���ش��ح��ي��ة،  ت��وع��ي��ة  ���ش��ع��ري��ة، 
تعلم مهن، جل�شة  ثقافية وتر�ثية، 

�شو�لف، قر�ءة ق�ش�س ق�شرية.

�أم����ا �جل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة ف��ه��ي فندق 
�شنغريلال -دبي-، وفندق �ل�شري�تون 
-�ل�شارقة-، ووز�رة �لتغيري �ملناخي 
و�لبيئة، ومركز �ل�شارقة ل�شعوبات 
�لتعلم، وجمعية �لمار�ت لل�شرطان 
�لعامة،  �ل�شغال  ود�ئ���رة  بالعن-، 
وم��ع��ه��د �ل�����ش��ارق��ة ل��ل��رت�ث، ومركز 
�ل�شارقة �لتخ�ش�شي لطب �لأ�شنان، 

�لنووية،  للطاقة  ظبي  �ب��و  وهيئة 
�شكر�  وف���ري���ق  �ل�������ش���ارق���ة،  وب��ل��دي��ة 
�شجايا  وموؤ�ش�شة  للعمل،  لعطائك 
�حلكومة  ود�ئ��رة  �ل�شارقة،  -فتيات 
وجمعية  ب��ال�����ش��ارق��ة،  �لل��ك��رتون��ي��ة 
�لتقنية  وكلية  �لن�شائية،  �لحت���اد 
�ل�شيخة  للطالبات، ومدر�شة  �لعليا 

بنت حممد �ل�شويدي.

)اأنور قرقا�ض الدبلوما�سية( تطلق برناجما 
تدريبيا لبناء القدرات ت�سريا ل� )كوب 28(

ا�شتقطبت 84 متطوعًا ومتطوعة

)خطار الدار( تول اأيام رم�سان اإىل اأعياد يومية 

تريندز ومركز التميز الإقليمي يوقعان اتفاقية تعاون بحثي وتدريبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لتقت معايل نورة بنت حممد �لكعبي، وزيرة �لثقافة و�ل�شباب  
وفد�ً ي�شم �أع�شاء �ملجل�س �ل�شت�شاري ملركز �ل�شيا�شات �لعامة 
لل�شرق �لأو�شط مبوؤ�ش�شة "ر�ند"  �لأمريكية، برئا�شة مايكل 

ريت�س، مدير �ملوؤ�ش�شة ورئي�شها �لتنفيذي.
و�أكدت معايل نورة �لكعبي يف بد�ية �للقاء على �أهمية تعزيز 
كقيم  و�لت�شامح  �ل�شالم  لرت�شيخ  و�ل��ت��ع��اون  �حل���و�ر  ق��ن��و�ت 
�إن�شانية م�شرتكة يف �ملنطقة و�لعامل، خا�شًة يف �ملجال �لثقايف 

ملا له دور فعال يف بناء �لثقة بن �ل�شعوب و�ملجتمعات، ور�شم 
م�شتقبل �أف�شل لالأجيال �لقادمة.

لل�شالم  �لإب��ر�ه��ي��م��ي  �لت��ف��اق  �أهمية  �إىل  معاليها  و�أ���ش��ارت 
�ملنطقة،  يف  �ل�����ش��الم  لتحقيق  �أرح����ب  �آف����اق  ف��ت��ح  يف  ودوره 
و�لتطور  �لتنمية  لتحقيق  �ملتاحة  �لفر�س  من  و�ل�شتفادة 
�مل�شتد�م لل�شعوب، وهو �لنهج �لذي توؤمن به دولة �لإمار�ت 

وت�شري عليه بدعم من قيادتها.
يف  �لثقافية  �لتنمية  جهود  �للقاء  خ��الل  معاليها  وتناولت 
�لقطاع  تطوير  تدعم  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  لأه��م  �إ�شافًة  �ل��دول��ة، 

�لثقافة  �لإم���ار�ت  حري�شة على  تعزيز  �أن  م��وؤك��دًة  �لثقايف، 
�لدولة،  يف  و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �لتنمية  يف  �أ�شا�شي  كمحور 
�حلو�ر  وتفعيل  �لإن�����ش��اين،  و�لتعاون  �لتعاي�س  قيم  وتعزيز 

و�لتعاون مع خمتلف �لدول و�حلكومات يف �لعامل. 
�ل�شناعات  ��شرت�تيجية  �لكعبي  نورة  ��شتعر�شت معايل  كما 
�لثقافية و�لإبد�عية �لتي تعمل وز�رة �لثقافة و�ل�شباب على 
ت��ط��وي��ره��ا ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م�شاهمة �لق��ت�����ش��اد �لإب���د�ع���ي يف 
�لإقليمي و�لدويل يف  �لتعاون  و�أوجه  �ملنظومة �لقت�شادية، 

�لقطاع �لثقايف و�لإبد�عي.

نورة الكعبي تلتقي وفًدا من املجل�ض ال�ست�ساري ملركز 
ال�سيا�سات العامة لل�سرق الأو�سط مبوؤ�س�سة )راند(
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عربي ودويل
رو�سيا تدر�ض خطة ال�سالم الإيطالية 

•• وا�صنطن-وكاالت

�شبكة  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل���ك���ات���ب  ر�أى 
�أن  غ�����و������س  ب�����وب�����ي  “بلومربغ” 
دربو�  وب��ع��دم��ا  �إي����ر�ن،  يف  �ملت�شددين 
�لهتاف  ع���ل���ى  ���ش��ع��ب��ه��م  م����ن  ج��ي��ل��ن 
فر�شة،  ك��ل  عند  لأمريكا”  ب�”�ملوت 
رمب���ا ب�����د�أو� ي��ت�����ش��اءل��ون ع��ن �حلكمة 
ب���امل���وت على  �ل���دع���اء  م���ن ور�ء ج��ع��ل 
وطنياً.  فعل  رد  مكروهة  �شخ�شيات 
خالل  لبوتن”  ب�”�ملوت  ه��ت��اف��ات 
تظاهر�ت حديثة يف طهر�ن �شد غزو 
�أوكر�نيا ل وبد و�أنها �أحرجت نظاماً 

يجد يف �لزعيم �لرو�شي حليفاً.
لكن ذل��ك ل ي��ق��ارن ب��الن��زع��اج �لذي 
تت�شبب به هتافات “�ملوت خلامنئي” 
يف  ت�شمع  �ل��ت��ي  لرئي�شي”  و”�ملوت 
ت��ظ��اه��ر�ت ع��ل��ى �م���ت���د�د �ل���ب���الد. مع 
لرتفاع  �ملناه�شة  �لتظاهر�ت  ت�شّي�س 
�ملزيد  يوجه  و�ل��وق��ود،  �ل��غ��ذ�ء  �أ�شعار 
�ملر�شد  �شد  غ�شبهم  �لإير�نين  من 
و�لرئي�س  خ��ام��ن��ئ��ي  ع���ل���ي  �لأع����ل����ى 

�بر�هيم رئي�شي.

�لتظاهر�ت �شتتو�شع
�أن  ع��ن  �مل��ع��ت��اد  ع��ذره��م  ��شتنفاد  بعد 
�ل��ع��ق��وب��ات �لأم��ري��ك��ي��ة م�����ش��وؤول��ة عن 
ك���ل م���ا ي�����وؤمل �إي�������ر�ن، حت����رك رج���ال 
�لتي  ب��اء  �خلطة  نحو  �شريعاً  �ل��دي��ن 
و�شجن  قتل  بانتظام:  �إليها  يركنون 
�مل��ت��ظ��اه��ري��ن وح��ج��ب �لإن���رتن���ت عن 
�ملدن �لتي �ندلعت فيها �لحتجاجات. 
�ل���ع���ر����س  ول  �ل���وح�������ش���ي���ة  ل  ل���ك���ن 
�شهرية  مالية  مب�شاعد�ت  �حلكومي 
�لأكرث  للعائالت  دولر�ً   14 بقيمة 

فقر�ً قمعا �ل�شطر�ب.
هنالك كل �لفر�س �ملمكنة كي تتو�شع 
�لتظاهر�ت بالتو�زي مع �رتفاع �أ�شعار 
يزيد  غو�س.  ح�شب  �لأ�شا�شية  �ل�شلع 

فتح  و��شنطن  �ع���ادت  منزعجة،   
����ش���ف���ارت���ه���ا �مل���ح���ل���ي���ة ع���ل���ى عجل 
من   .1993 ع���ام  م��ن��ذ  -مغلقة 
�لأ�شرت�ليون  يتوّج�س  جانبهم، 
ب�شاأن �حتمال �إر�شال قو�ت �شينية 
من  كيلومرت   2000 بعد  على 
حيث  فرن�شا،  وت��رى  �شو�حلهم. 
جد�  قريبة  �جل��دي��دة  كاليدونيا 

من �لرخبيل، �لو�شع “مقلقا«.

لل�شني حاليا قاعدة 
خارجية واحدة

ي�شعف  �أن  مي��ك��ن  ����ش���يء  »�أي    
�مل���و�ق���ف �ل��غ��رب��ي��ة ه��و �أم����ر جيد 
تو�شح  ل��ل�����ش��ي��ن��ي��ن،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�شويف بو��شو دو رو�شيه، �لباحثة 
للمعهد  �ل��ت��اب��ع  �آ���ش��ي��ا  م��رك��ز  يف 
�لدولية،  ل��ل��ع��الق��ات  �ل��ف��رن�����ش��ي 
ف�����ش��اء يعاد  �ل����ه����ادئ  ف��امل��ح��ي��ط 
ت�شليحه، و�أ�شبح م�شرحا ل�شر�ع 

�لقوى.
�ل�شينية  �لبحرية  �ل��غ��زو�ت  �ن   
-لي�س  �لبحرية  �ملنطقة  ه��ذه  يف 

باملقابل.  ت��ن��ازلت  �أي  تقدم  مل  لكنها 
�ليور�نيوم  تخ�شيب  �إي���ر�ن  و��شلت 
�إىل م�شتويات خطرية وبناء خمزونها 
ترف�س  ه����ي  �ل�����ي�����وم،  ل���غ���اي���ة  م����ن����ه. 
�إىل طاولة  �لأم��ري��ك��ي��ن  ع���ودة  ح��ت��ى 
�ملفاو�شات. �أعطت �حلرب يف �أوكر�نيا 
لتجاهل  �آخ�����ر  ع������ذر�ً  ب���اي���دن  �إد�رة 
للعقوبات:  �ملنتهكة  �إي����ر�ن  ���ش��ادر�ت 
على  ���ش��ارة  �آث����ار�ً  �شينتج  �إيقافها  �إن 
�أ���ش��ع��ار �ل��ن��ف��ط. م��ع ف��ر���س عقوبات 
على رو�شيا �لتي متثل م�شدر�ً نفطياً 
�لعربية  �ململكة  رف�����س  وم���ع  ك��ب��ري�ً، 
�ملتحدة  �لعربية  �ل�شعودية و�لإمار�ت 
زيادة �إنتاجهما �لنفطي من �أجل �شد 
�ل��ف��ج��وة، �رت��ف��ع��ت �لأ���ش��ع��ار. بالرغم 
�لحتياطي  ��شتخدم  ب��اي��دن  �أن  م��ن 
يدفع  �لأم����ري����ك����ي،  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
للح�شول  باهظة  �أ�شعار�ً  �لأمريكيون 

على �لغاز.
�آخر  حم��ت��م��اًل  �شبباً  �ل��ك��ات��ب  �أ���ش��اف 
خ��ن��ق طهر�ن:  �أم������ام  ب���اي���دن  ل�����رتدد 
�لإم��������د�د�ت  ق��ط��ع  ي������وؤدي  �أن  مي��ك��ن 
بينما  بكن،  ��شتعد�ء  �إىل  �لإي��ر�ن��ي��ة 
�ل��رئ��ي�����س �ل�شيني  ب��اي��دن م��ن  ي��اأم��ل 
باإنهاء  ب��وت��ن  �إق���ن���اع  جينبينغ  ���ش��ي 
�شي  �أن  �إىل  قليلة  �أدل��ة  �حل��رب. ثمة 
�شيفعل �أي �شيء من هذ� �لقبيل. لكن 
�ل�شينين يقدمون نوعاً خمتلفاً من 
�خلدمة ولو بطريقة غري مق�شودة. 
م�شرتين  �إىل  رو���ش��ي��ا  حت��ت��اج  ب��ي��ن��م��ا 
بدلء لنفطها �لذي مل يعد باإمكانها 
بيعه �إىل �لغرب، ت�شتفيد �ل�شن من 
وذكر  كبري.  ب�شكل  �ملخف�شة  �لأ�شعار 
غو�س �أن �لنفط �لرو�شي �أكرث جاذبية 
لأنه ل يحتاج �إىل �ل�شفر حول ن�شف 
�لعامل كي ي�شل �إىل �ل�شن، كما هي 
�حل����ال م��ع �خل����ام �لإي������ر�ين. نتيجة 
لذلك، �نخف�شت �إم��د�د�ت �إي��ر�ن �إىل 

�ل�شن خالل �لأ�شابيع �لأخرية.

�جل���ف���اف �مل���ط���ول ح��اج��ة �إي������ر�ن �إىل 
و�رد�ت �حلبوب يف وقت تكبل �حلرب 
�أ�شا�شين  كموردين  و�أوكر�نيا  رو�شيا 
�لنظام  ي�����ش��ّع��د  �أن  �مل��رج��ح  م��ن  ل��ه��ا. 
�ل��ق��م��ع ك��م��ا ف��ع��ل يف خ��ري��ف 2019 

حن قتل �ملئات من �ملتظاهرين.
يف ظروف عادية، �شتكون هذه فر�شة 
�ل�شغط  تزيد  ك��ي  �ملتحدة  للوليات 
ت�شديد  ع��رب  ط��ه��ر�ن  يف  �لنظام  على 
بر�فعة  �ح��ت��ف��اظ��ه��ا  م���ع  �ل���ع���ق���وب���ات 
�إد�رة  ل��ك��ن  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة.  �مل�������ش���اع���د�ت 

حيث  ذل��ك،  عك�س  تفعل  كانت  بايدن 
�لعقوبات  ب��ت��ح��دي  لإي�����ر�ن  ���ش��م��ح��ت 
تت�شدق  ب��ي��ن��م��ا  ت���د�ع���ي���ات  دون  م���ن 
بعبار�ت  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة 
بالتجمع  “حقوق )�لإير�نين(  حول 
�لر�أي”.  ع��ن  �لتعبري  وح��ق  �ل�شلمي 
م��ن��ح��ت �حل����رب يف �أوك���ر�ن���ي���ا �إي����ر�ن 
م��ك��ا���ش��ب غ��ري م��ت��وق��ع��ة م��ن عائد�ت 
ب�شكل  �ل�����ش��ن  �إىل  �ل��ن��ف��ط  ����ش���ادر�ت 
�لذي  عينه  �ل�شيء  وه��و  ك��ام��ل،  �شبه 
كان يفرت�س بالعقوبات منعه. تفاخر 

�ل�شادر�ت ت�شاعفت منذ  باأن  رئي�شي 
مو�زنته  وت��ت��وق��ع  �مل��ا���ش��ي  �ل�����ش��ي��ف 
ل��ل�����ش��ن��ة �مل���ال���ي���ة �ل��ق��ب��ل��ة �رت���ف���اع���اً يف 

عائد�ت �ل�شادر�ت بحو�يل �لثلث.
�لإي���ر�ين من خالل  �لنفط  نقل  يتم 
حيلة �إطفاء �لناقالت �أجهزة �لإر�شال 
و�ل���ش��ت��ق��ب��ال �خل��ا���ش��ة ب��ه��ا م��ن �أجل 
حمولتها  حتويل  �أو  م�شار�تها  �إخفاء 
�أمريكية  �إد�رة  �إن  �أخ���رى.  �شفن  �إىل 
تويل �هتماماً وثيقاً باملو�شوع �أمكنها 
روؤي��ة هذ� �خل��د�ع ب�شهولة؛ ي�شتخدم 

�ملحرتفون  �لنفط  ن��اق��الت  متعقبو 
لتحديد  �ل�شطناعية  �لأقمار  �شور 
لكن  �أجهزتها.  �أط��ف��اأت  �لتي  �ل�شفن 
يف  ت��ن��ظ��ر  �أن  �خ���ت���ارت  ب���اي���دن  �إد�رة 
�لجت����اه �لآخ����ر. ي��رج��ع ذل���ك جزئياً 
�إىل �إعطاء �لرئي�س �لأمريكي �أولوية 
�أر�دت  �ل��ن��ووي. لقد  لإح��ي��اء �لت��ف��اق 
على  �لعقوبات  بع�س  تخفيف  �لإد�رة 
�أمل �أن يبدي �لإير�نيون قابلية �أكرب 

للعودة �إىل �شروط �لتفاق.
�لتحلية  لقبول  �شعيدة  طهر�ن  كانت 

�ل�����ش��ف��ن �حل���رب���ي���ة ولكن  ف���ق���ط 
–ت������زد�د  �ل�����ش��ي��د  ���ش��ف��ن  ��ا  �أي�����شً
تتكثف  �أن  توق�������ع  يجب  عمقا: 

هذه �حلركة ».
    وياأتي هذ� �لتقدم �ل�شيني �إثر 
ت�شكيل حتالف �أوكو�س �لع�شكري 
�ملتحدة  و�مل���م���ل���ك���ة  )�أ����ش���رت�ل���ي���ا 
�شبتمرب  �مل��ت��ح��دة( يف  و�ل��ولي��ات 
�ملا�شي. وت�شعى بكن �إىل حتدي 
�لأمريكية يف  �لع�شكرية  �لهيمنة 
�لهادئ،  و�مل��ح��ي��ط  �آ���ش��ي��ا  منطقة 
�ل���ق���و�ع���د  �إىل  ت���ف���ت���ق���ر  ل���ك���ن���ه���ا 
�أ�شطولها  ل���ش��ت��ي��ع��اب  �ل���الزم���ة 
�ل�شفن  م���ن  ع�����دًد�  ي�����ش��م  �ل����ذي 
متتلكها  �لتي  �ل�شفن  عدد  يفوق 

�لبحرية �لأمريكية.
�ل�شيوعي  ل���ل���ن���ظ���ام  مي���ك���ن      
ب��ال��ت��اأك��ي��د �لع��ت��م��اد ع��ل��ى �شبكة 
عاملية تقدر باأكرث من 90 ميناء 
متلكها �أو تديرها �شركات �شينية 

جزئًيا �أو كلًيا. 
للتزود  م���ث���ال���ي���ة  حت���ت���ي���ة  ب���ن���ي���ة 
�ل�شفن  وت������زوي������د  ب������ال������وق������ود، 

ع�شر  خ��م�����ش��ة  �أو  ع�����ش��ر  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�شيكون  �لأف�����ق،  ه���ذ�  ويف  ع���ام���اً. 
جيو�شرت�تيجية  خريطة  لدينا 
�شويف  حت��ل��ل  جديدة”،  ع��امل��ي��ة 

بو��شو دو رو�شيه.
تو��شلت  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون،  ووف����ق     
منذ  �أخ�������رى  دول  م����ع  �ل�������ش���ن 
وغينيا  “ناميبيا   2018 ع���ام 
�ل����ش���ت���و�ئ���ي���ة وك���م���ب���ودي���ا وج���زر 
�جلديدة  غينيا  وب��اب��و�  �شليمان 
وكرييباتي وفانو�تو” ل�شت�شافة 
جن���اح  -دون  ج�����دي�����دة  ق�����و�ع�����د 
�لأخ����ري  �لن���ت���خ���اب  ول��ع��ل  �لآن. 
لفريديناند ماركو�س جونيور يف 
�أعلن عن رغبته  �لفلبن، و�لذي 
��شرت�تيجية  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  يف 
�ملتحدة،  �ل���ولي���ات  ع��ن  �لب��ت��ع��اد 

�شيتم بالتاأكيد ��شتغالله.

اأعمال �شغب
 مناه�شة لل�شني

ه����ذ�  مل����و�ج����ه����ة  حم�����اول�����ة  يف     
�لرئي�س  نظم  �ل�شيني،  �ل�شغط 

لكنها  �ل�شلم.  زم��ن  و�إ���ش��الح��ه��ا 
لن�شر  من�شاآت  �إىل  ��ا  �أي�����شً حت��ت��اج 
وتخزين  ع�������ش���ك���ري���ة  ع���ن���ا����ش���ر 
�حلال  ه��و  كما  وم��ع��د�ت،  �أ�شلحة 
�لأفريقي،  �لقرن  يف  جيبوتي  يف 

عن �ل�شتخد�م �لع�شكري �ملحتمل 
للمو�نئ �لتي �أقيمت حتت م�شّمى 
�إن  �جلديدة”.  �حل��ري��ر  “طرق 
�إن�شاء �شبكة من �لقو�عد ونقاط 
و�شتتطلب  وق��ت��اً،  ي�شتغرق  دع��م 

قاعدة  �أول  �ل�شن  �أق��ام��ت  حيث 
عام  �خل�������ارج  ل���ه���ا يف  ع�����ش��ك��ري��ة 
2017 )يتمركز 1500 جندي 
جيبوتي  ت����ق����دمي  مت  ه�����ن�����اك(. 
لوج�شتية،  ك��ق��اع��دة  �لأ����ش���ل  يف 

�أ�شا�شًيا من رقعة  و�أ�شبحت جزًء 
ثقلها  لكن  �ل�شينية،  �ل�شطرجن 
قاعدة   800 م���ق���اب���ل  ���ش��ع��ي��ف 

�أمريكية.
�خلرب�ء  م��ن  �لكثري  »يت�شاءل     

�سد 600 مهاجر حاولوا 
عبور بحر اإيجه من تركيا 

•• اأثينا-اأ ف ب

ُمنع حو�يل 600 مهاجر �أم�س �لثنن من عبور بحر �إيجه ودخول �ليونان 
م��ن تركيا �مل��ج��اورة، يف �أك��رب حم��اول��ة هجرة ه��ذ� �ل��ع��ام، على م��ا �أع��ل��ن خفر 
�ل�شو�حل �ليوناين. وقال �أحد �ملتحدثن با�شم خفر �ل�شو�حل لوكالة فر�ن�س 
بر�س �إن خم�شة زو�رق و�أربعة مر�كب غادرت متز�منة �ل�شاحل �لرتكي �شباح 
�لث��ن��ن وك��ان��ت م��ت��و�ج��دة يف �مل��ي��اه �ل��رتك��ي��ة ب��ال��ق��رب م��ن ج��زي��رت��ي خيو�س 
�أن  و�أ���ش��اف  �ليوناين.  �ل�شو�حل  خفر  تدخل  عندما  �ليونانيتن  و�شامو�س 
“�لدوريات �ليونانية متكنت ب�شرعة من حتديد موقع �لقو�رب و�إبالغ خفر 
�أو مت  �در�جها  ع��ادت  �إم��ا  �لقو�رب  �أن جميع  �إىل  م�شرًي�  �لرتكي”،  �ل�شو�حل 
�أن جميع �لقو�رب كانت  �عرت��شها من قبل خفر �ل�شو�حل �لرتكي. و�و�شح 
حينها “د�خل �ملياه �لإقليمية �لرتكية«. ولطاملا �تهمت �أثينا �أنقرة بعدم �تخاذ 
�إجر�ء�ت كافية بحق �ملهربن �لذين ير�شلون �ملهاجرين يف قو�رب متهالكة من 

تركيا يف �نتهاك لتفاق عام 2016 بن �أنقرة و�لحتاد �لأوروبي.

�ض عمالءها على  اإيران ترحّ
اإبقاء الفراغ ال�سيا�سي يف العراق

•• الريا�س-وكاالت

حالة  �إبقاء  على  ت�شر  �إي��ر�ن  �أن  �لثنن،  �أم�س  “عكاظ”  �شحيفة  علمت 
�لفر�غ �ل�شيا�شي يف �لعر�ق �إىل �أجل غري م�شمى. وك�شفت م�شادر عر�قية 
لل�شحيفة، �أن �ل�شفري �لإير�ين يف بغد�د �أريج م�شجدي نقل ر�شالة من قائد 
فيلق �لقد�س يف �حلر�س �لثوري �لإير�ين �إ�شماعيل قا�آين �إىل قوى “�لإطار 
�ل�شدري  �لتيار  يقدمها  �شيا�شية  عرو�س  �أي  رف�س  مفادها  �لتن�شيقي”، 
باأن  �مل�شادر  و�أف��ادت  �لعر�ق على ما هو عليه.  �ل�شيا�شي يف  �لو�شع  و�إبقاء 
رئي�س �ئتالف �لوطنية �إياد عالوي �لتقط �لر�شالة �لإير�نية، ودعا �أم�س 
�لأول �لأحد �لقوى �ل�شيا�شية �لوطنية �إىل حو�ر وطني، معترب�ً �أن �لفر�شة 
�لآن �شانحة �أكرث من �أي وقت م�شى لعقد موؤمتر للحو�ر �لوطني. وقال 
عالوي يف تغريدة �شبقت �شل�شلة �ت�شالت �أجر�ها مع قياد�ت �شيا�شية: “�أل 
يكفي ما مير به �لعر�ق من فو�شى، �أل يكفي ما يعي�شه �ل�شعب من معاناة 
وطالب �لقوى �ل�شيا�شية �لوطنية  وظلم، �أما �آن له �أن يهناأ بعي�ٍس كرمي”، 

بتغليب �مل�شلحة �لعامة وو�شع م�شلحة �لعر�ق فوق كل �شيء.

ج��و ب��اي��دن ق��م��ة م��ع دول جنوب 
يف  م����اي����و   12 يف  �آ�����ش����ي����ا  �����ش����رق 
بالنكو  لو�شيو  ويقدر  و��شنطن. 
�ل�شينية  �لدر��شات  �أ�شتاذ  بيتلو، 
�أن  بالفلبن،  مانيال  جامعة  يف 
�لأمريكي  �ل�شيني  �لتوتر  “هذ� 
ميكن �أن يكون له تاأثري ر�دع على 
�ل����دول �لأخ����رى �ل��ت��ي ت��رغ��ب يف 

�إبر�م �تفاقية مع �ل�شن«.
�شليمان  ج�����زر  ق��ط��ع��ت  ل���ئ���ن     
�لعالقات �لدبلوما�شية مع تايو�ن 
2019 لإقامة عالقات مع  عام 
�لعظمى من  �لغالبية  فان  بكن، 
�أقرب  �إنهم  يقولون  �شكان �جلزر 
�لليرب�لية  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ات  �إىل 
م����ن �ل�������ش���ن، ك���م���ا ي��ت�����ش��ح من 
�ملناه�شة  �ملحلية  �ل�شغب  �أعمال 
نوفمرب  يف  وق��ع��ت  �ل��ت��ي  لل�شن 
���ش��ي��ت��ع��ن ع���ل���ى بكن  �مل����ا�����ش����ي. 
�لناعمة”  “قوتها  ب���  �له��ت��م��ام 
للفوز يف هذه �ملعركة �جلديدة يف 

�ملحيط �لهادي.    
        عن لك�شربي�س

التظاهرات تتو�شع يف طهران

بلومربغ: بايدن ي�سيحّع فر�سة ال�سغط على اإيران

ال�شني -الوليات املتحدة:

هكذا ت�ستعد بكني ملعركة املحيط الهادي...!
باإبرامها اتفاقية اأمنية مع جزر �شليمان، تقدم بكني بيادقها يف املنطقة، وحتلم بتو�شيع �شبكة قواعدها الع�شكرية

•• الفجر -خرية ال�صيباين

ا�شتك�شافية  قوة  هبطت   ،1942 عام  �شيف     
اأكرب  ج��وادال��ك��ان��ال،  يف  الأمريكيني  بقيادة 
وطيلة  الهادي.  املحيط  و�شط  �شليمان،  جزر 

ع�شكرية  عملية  احللفاء  اأج��رى  اأ�شهر،  �شتة 
الإمداد  طرق  وتاأمني  اليابانية  القوات  لطرد 
ونيوزيلندا.  واأ�شرتاليا  املتحدة  الوليات  بني 
احلرب.  م�شار  املراقبة  ب��رج  عملية  و�شتغريرّ 
املحيط  وبعد ثمانني عاًما، معركة جديدة يف 

الهادئ م�شرحها الأرخبيل، لكنها هذه املرة �شد 
خ�شم جديد لالأمريكيني: ال�شني.

عت بكني اتفاقية اأمنية مع    يف 19 اأبريل، وقرّ
باحل�شول  لها  ت�شمح  اأن  يحتمل  �شليمان  جزر 

على موطئ قدم ع�شكرًيا هناك.

�تفاق يربك �لمريكان

 التوتر ال�سيني الأمريكي ميكن اأن يكون له تاأثري رادع على الدول الأخرى التي ترغب يف اإبرام اتفاقية مع ال�سني

•• مو�صكو-اأ ف ب

وزير �خلارجية  نائب  �لرو�شية عن  �لأنباء  نقلت وكالت 
رو�شيا  �إن  �لثنن  �أم�س  قوله   رودينكو  �أندريه  �لرو�شي 

تلقت خطة �ل�شالم �لتي �قرتحتها �إيطاليا وتدر�شها.
موؤكد�  وندر�شها”  ق�شري  وق���ت  م��ن��ذ  “تلقيناها  وق���ال 
و�إيطاليا.  رو���ش��ي��ا  ب��ن  حاليا  �ملناق�شة  قيد  لي�شت  �أن��ه��ا 
ر�أينا«.  �شنعطي  در����ش��ت��ه��ا  م��ن  ننتهي  “عندما  و�أ���ش��اف 
�أعلن وزير �خلارجية �لإيطايل لويجي دي مايو �جلمعة 
�أن بالده �قرتحت على �لأمم �ملتحدة ت�شكيل “جمموعة 
�لنار  �إىل وقف لإطالق  �لتو�شل  ملحاولة  تي�شري دولية” 

مايو  دي  �إىل  بالن�شبة  �أوك��ر�ن��ي��ا.  يف  بخطوة”  “خطوة 
فاإن “جمموعة �لتي�شري” �لتي �قرتحتها �لأمم �ملتحدة 
“يجب �أن حت��اول �إع��ادة بناء �حل��و�ر بن طرفن هما يف 
بعد،  تفا�شيل هذه �خلطة  تن�شر  حالة حرب حالًيا«. مل 
فاإن  �لإي��ط��ال��ي��ة  ريبوبليكا”  “ل  ل�شحيفة  وف��ًق��ا  ل��ك��ن 
�ملتحدة وو�شعها  �لتي �شلمت لالأمم  �لتف�شيلية  �لوثيقة 
على  تن�س  �لإيطالية  �خلارجية  وز�رة  من  دبلوما�شيون 
�أرب���ع م��ر�ح��ل: - وق��ف لإط���الق �ل��ن��ار يف �أوك��ر�ن��ي��ا ونزع 

�لأ�شلحة على �جلبهة حتت �إ�شر�ف �لأمم �ملتحدة.
�ل��ت��ي �شتن�شم �ىل  �أوك��ر�ن��ي��ا  ب�����ش��اأن و���ش��ع  - م��ف��او���ش��ات 
�لحتاد �لأوروبي ولي�س حلف �شمال �لطل�شي. - �تفاقية 

�لقرم  ج��زي��رة  �شبه  ب�شاأن  ورو���ش��ي��ا  �أوك��ر�ن��ي��ا  ب��ن  ثنائية 
بحكم  عليها  �ملتنازع  �لأر����ش��ي  ه��ذه  “�شتتمتع  ودونبا�س 
�أم��ن��ه��ا ولكنها �شتكون  ك��ام��ل م��ع �حل���ق يف ���ش��م��ان  ذ�ت���ي 
و�أم��ن يف  �تفاقية �شالم  �إب���ر�م   - �أوك��ر�ن��ي��ة«.  �شيادة  حتت 
�ل�شالح  نزع  رئي�شي هو  �لأط��ر�ف بهدف  �أوروب��ا متعددة 
�ملفاو�س  وق��ال  نز�عات.  ن�شوب  ومنع  �لأ�شلحة  ومر�قبة 
�إن  �لأح���د  �لأول  �أم�����س  ميدين�شكي  ف��الدمي��ري  �ل��رو���ش��ي 
رو�شيا م�شتعدة ل�شتئناف حمادثات �ل�شالم مع �أوكر�نيا 
�لرئي�س  �شدد  و�ل�شبت  تعليقها.  �شبب  كييف  �أن  مو�شحا 
�لأوك��ر�ين فولودميري زيلين�شكي على �أنه ل ميكن �إنهاء 

�حلرب �إل بالو�شائل “�لدبلوما�شية«.

حكومة اإ�سرائيل:ل نية لتغيري 
الو�سع القائم يف احلرم القد�سي

•• القد�س-وكاالت

قالت �حلكومة �لإ�شر�ئيلية  �أم�س �لثنن �إنه لي�س هناك �أي نية لتغيري �لو�شع 
�لقائم يف �حلرم �لقد�شي. وياأتي هذ� غد�ة قر�ر حمكمة �ل�شلح يف �لقد�س باإلغاء 
�أمر �أ�شدرته �ل�شرطة باإبعاد �أربعة يهود عن �حلرم بعد قيامهم ب�شلو�ت يف �ملكان. 
ونقلت هيئة �لبث �لإ�شر�ئيلية عن بيان لأمانة �حلكومة �لقول �إن قر�ر �ملحكمة 
�ل�شالة يف  �لأ�شخا�س ول ين�س على تو�شيع  ه��وؤلء  �إىل ت�شرفات  يتطرق فقط 
�حلرم. وكانت �خلارجية �لفل�شطينية �أد�نت قر�ر �ملحكمة �لإ�شر�ئيلية و�عتربته 
�شريح  “�إعالن  باأنه  وو�شفته  �لقائم”،  �لو�شع  على  ر�شميا  �إ�شر�ئيليا  “�نقالبا 

للحرب �لدينية �لتي تهدد بانفجار �شاحة �ل�شر�ع و�ملنطقة برمتها«.

�شورة جوية للمباين �ملحرتقة �أثناء �أعمال �ل�شغب يف هونيار� يف 25 نوفمرب 2021 يف جزر �شليمان

خماوف متزايدة من حدوث جماعة يف اأوكرانيا  •• اأودي�صا-اأ ف ب

ويو�جه  �أودي�شا  ق��رب  �لالمتناهية  �لقمح  حقول  �إىل  ماتولياك  دمي��رتي  ينظر 
�لنا�س قد يو�جهون جماعة قريبا مع �قرت�ب  �لعديد من  �أن  �شعوبة يف ت�شور 
�لبالغ  �مل��ز�رع  �لوفري. تنوء �حلرب بثقلها على كاهل  ح�شاد مثل هذ� �ملح�شول 
من �لعمر 62 عاما. يف �ليوم �لأول من �لغزو، �أ�شابت غارة جوية �أحد �ملخازن ما 
�أدى �إىل �حرت�ق �أكرث من 400 طن من علف �حليو�نات بينما �نت�شرت �لقو�ت 
�لرو�شية من قو�عدها يف �شبه جزيرة �لقرم و��شتولت على �أجز�ء كبرية من جنوب 
�أوكر�نيا. وقال لوكالة فر�ن�س بر�س “يرجتف �شوتي وتنهمر �لدموع من عيني 
وك��م من  يتاأملون  �لق��رب��اء  وك��م من  م��ات��و�،  �نهم  �أعلم  �لذين  �لنا�س  ع��دد  ب�شبب 

لكنه قد يو�جه �أياًما �أكرث �شو�ًد�. �لنا�س غادرو� �ىل �خلارج”. 
مل يقتحم �لرو�س �أبًد� �ل�شو�طئ يف ميناء �أودي�شا �لقريب كما كان ُيخ�شى، لكن 

يف  �قت�شادي  ب��دم��ار  ت�شبب  فقد  قا�شًيا،  ك��ان  �لأ���ش��ود  للبحر  �مل�شتمر  ح�شارهم 
�أنحاء  و�مل��و�ن��ئ يف  �له���ر�ء�ت  �أخ��رى. متتلئ  �أماكن  ويهدد مبجاعة يف  �وكر�نيا 
تختنق  فيما  لت�شريفها  مكان  ول  �حلبوب  من  �لأطنان  مبالين  �لآن  �أوكر�نيا 
�حل�شاد  مو�شم  يبد�أ  �ملعتدل،  �أوكر�نيا  جنوب  يف  �حل�شار.  ب�شبب  ببطء  �لبالد 
�ل�شيفي يف �لأ�شابيع �ملقبلة لكن قلة من �لنا�س تعرف �أين �شتخزن حم�شول هذ� 
�ملو�شم، ما يثري خماوف من �ن �أج��ز�ء كبرية من �حلبوب وغريها من �ملنتجات 
�لغذ�ئية �شترتك لتتعفن. يقول ماتولياك، “�إنه �أمر ينم عن وح�شية �أن يكون لدى 
بلد ما طعام ُيرتك ليف�شد هكذ� فيما �أ�شخا�س �آخرون فقر�ء وجائعون. ... هذه 
�أخرى لو�شفها«. فيما يبقى �لرتكيز  �إنها وح�شية. لي�س هناك طريقة  فظاعة. 

�أوكر�نيا، فاإن ح�شار  يف �حلرب حاليا على معركة �ل�شتنز�ف �لطاحنة يف �شرق 
�لبحر �لأ�شود قد يوؤدي �إىل تد�عيات و��شعة �لنطاق حيث يطلق خرب�ء حتذير�ت 
�لغزو  قبل  حمتملة.  جماعة  وم��ن  �لغذ�ئية  �مل���و�د  �أ�شعار  �رت��ف��اع  ب�شاأن  �شديدة 
�لرو�شي، كانت تعد �أوكر�نيا و�حدة من �أبرز مزودي مكونات �خلبز يف �لعامل، مع 
ت�شدير حو�يل 4،5 مليون طن من �ملنتجات �لزر�عية �شهريا عرب مر�فئها، مبا 
ي�شمل %12 من �لقمح يف �لعامل و%15 من �لذرة ون�شف حم�شولها من زيت 
دو�ر �ل�شم�س. �أدت �حلرب و�حل�شار �مل�شتمر �إىل توقف �لتجارة �إىل حد كبري فيما 
مل يت�شن جتاوز �لعر�قيل �للوج�شتية و�ملالية �لكربى �أمام �لطرقات �لبديلة عرب 
�لقطار�ت �و �ل�شاحنات لنقل مثل هذ� �لكم من �ملحا�شيل �ىل �لأ�شو�ق �لعاملية. 

هذه  ب�شاأن  ج��د�  و��شحا  غوتريي�س  �أنطونيو  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  �لأم��ن  ك��ان 
�مل�شاألة وقال �لأ�شبوع �ملا�شي �إن �حلرب “تهدد بدفع ع�شر�ت مالين �لأ�شخا�س 
�شكل  �شياأخذ  ذل��ك  يلي  قد  ما  �أن  وح��ذر من  �لغذ�ئي«.  �لأم��ن  �نعد�م  �ىل حافة 
�أزمة قد ت�شتمر ل�شنو�ت«. حتى �لآن،  “�شوء �لتغذية وجوع جماعي وجماعة يف 
ل يز�ل هناك �أكرث من 20 مليون طن من �ملنتجات �لغذ�ئية عالقة يف �أوكر�نيا 
بح�شب �ل�شلطات �لأوكر�نية. يف �أودي�شا ميكن �ل�شعور بالأزمة ب�شكل حاد. ل يز�ل 
�مليناء هادئا مع عدم دخول �أو خروج �أي �شيء منه منذ �أ�شهر. على مدى �أجيال، 
كانت �لقوة �لقت�شادية للمناطق �لزر�عية �خل�شبة يف �أوروبا �ل�شرقية م�شدرها 
�ل�شكك �حلديدية  �لأط��ر�ف ومركز  �ملرت�مي  مينائها  �ىل حد كبري مع  �أودي�شا 
�لذي يربط حقول �لقمح يف �ملنطقة بال�شاحل. هذ� �لر�بط �لذي يعود �ىل قرون 
خلت، �نقطع �لآن. ي�شم ميناء �ملدينة وم�شتودعاتها حاليا �أكرث من �أربعة مالين 

طن من �حلبوب م�شدرها كلها �حل�شاد �ل�شابق.
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�لعا�شمة  �شماء  �لثنن  �أم�س  و�لأت��رب��ة   �لغبار  م��الأ  ج��دي��دة،  م��ّرة 
�لعر�قية بغد�د، ومناطق �أخرى يف �لبالد و�شوًل �إىل �أربيل عا�شمة 
يف  �لر�شمي  �ل��دو�م  تعطيل  �إىل  �ل�شلطات  دف��ع  ما  كرد�شتان،  �إقليم 
�لرت�بية  �لعا�شفة  ب��د�أت  موقتاً.  �جلوية  �حلركة  وتعليق  �لإد�ر�ت 
�لعا�شمة  �شكان  و��شتيقظ  �أن تزول تدريجياً.  �لأح��د مع توقع  ليل 
على طبقات من �لغبار تغّطي منازلهم و�شيار�تهم، فيما كان م�شتوى 
�ملارة،  من  تقريباً  خلت  �لتي  و�لطرقات  �ل�شو�رع  يف  متدنًيا  �لروؤية 
كما لحظ �شحفي يف فر�ن�س بر�س. وت�شببت عا�شفة �أخرية مماثلة 
و�لإد�ر�ت  �ملطار�ت  باإغالق  فقط  و�ح��د  �أ�شبوع  قبل  �لعر�ق  �شربت 
�آلف   10 نحو  �أ���ش��ي��ب  فيما  �لم��ت��ح��ان��ات،  وتعليق  ك��ذل��ك  �ل��ع��ام��ة 
�لأخريتن.  �لرت�بيتن  �لعا�شفتن  خالل  �ختناق  بحالت  �شخ�س 
�لعر�قية  �لأن��ب��اء  وكالة  نقلته  بيان  �ل��دويل يف  بغد�د  و�أع��ل��ن مطار 
“ب�شبب  تعليقها  بعد  �لثنن  �لرحالت �جلوية ظهر  ��شتئناف  عن 
400 مرت«. كذلك،  �إىل  �لروؤية  �لعو��شف �لرت�بية وو�شول مدى 
��شتاأنف مطار �أربيل رحالته بعدما تعليقها، كما �أهلن مدير �ملطار 
�ل��وزر�ء يف  رئا�شة  �لأث��ن��اء، طلبت  بر�س. يف  لفر�ن�س  �أحمد هو�شيار 
بيان م�شاء �أم�س �لأول �لأحد، ��شتباقاً للعا�شفة �لرت�بية، “تعطيل 
�ل����دو�م �ل��ر���ش��م��ي يف �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ر���ش��م��ي��ة، ع���د� �ل���دو�ئ���ر �ل�شحّية 
“ب�شبب �شوء �لأحو�ل  �أم�س �لثنن، وذلك  و�لأمنّية و�خلدمّية”  
�جلوية، ودخول موجة من �لعو��شف �لرت�بية �ل�شديدة �إىل مناطق 

متفرقة من �لعر�ق«.

�لدبلوما�شية  �ل�شرت�تيجية  �أن  �ل�شيني  �خلارجية  وزي��ر  �عترب   
عنه  نقلت  م��ا  بح�شب  بالف�شل،  عليها  حمكوم  �آ�شيا  يف  �لأم��ريك��ي��ة 
بايدن  جو  �لرئي�س  �أك��د  وق��ٍت  يف  لالأنباء،  �لر�شمية  �شينخو�  وكالة 
�لتز�م و��شنطن جتاه �ملنطقة خالل زيارة يجريها لكوريا �جلنوبية 
با�شرت�تيجية  ي�شمى  “ما  �أن  ي��ي  و�ن���غ  �ل��وزي��ر  و�ع��ت��رب  و�ل��ي��اب��ان. 
“هي  �ملتحدة  �لوليات  �لتي تعتمدها  �لهندي و�لهادئ”  �ملحيطن 
يف جوهرها ��شرت�تيجية لإثارة �لنق�شام و�لتحري�س على �ملو�جهة 
�إخفائها،  �أو  تغليفها  كيفية  عن  �لنظر  وبغ�س  �ل�شالم،  وتقوي�س 
فاإنها �شتف�شل حتما يف �لنهاية«. و�شي�شعى بايدن �لثالثاء يف طوكيو 
�آ�شيا و�ملحيط  �ملتحدة يف منطقة  �لر�ئد للوليات  �لدور  �إىل تعزيز 
و�ليابان  و�لهند  �أ�شرت�ليا  ق��ادة  �إىل  �ن�شمامه  خ��الل  م��ن  �ل��ه��ادئ 
خالل قمة للتحالف �لرباعي “كو�د«. وقال �لبيت �لأبي�س �إن هذه 
�لتعاون  تعزيز  ومو��شلة  �لنظر  وجهات  لتبادل  �شرورية  “فر�شة 
على  و�ن��غ  و���ش��دد  و�ل��ه��ادي«.  �لهندي  �ملحيطن  منطقة  يف  �لعملي 
با�شم  �شغرية  تكتالت  “ت�شكيل  على  تعمل  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �أن 
�ل�شن”.  “�حتو�ء  هو  هدفها  �أن  �إىل  م�شري�  و�لنفتاح”،  �حلرية 
تلعب  �ملتحدة  �لوليات  �أن  هو  �لأم��ر �خلطري خ�شو�شا  “�إن  وتابع 
لإح��د�ث فو�شى  و”ورقة بحر �ل�شن �جلنوبي”  ب�”ورقة تايو�ن” 

يف �ملنطقة«.
 
 

�لق�شف  ج��ر�ء  �لدميقر�طية،  �شوريا  ق��و�ت  من  عنا�شر   3 �أ�شيب   
�لرتكي على ريفي تل متر و�أبو ر��شن “زركان” يف ريف �حل�شكة.

نفذته  بق�شف  لرتكيا  �ملو�لية  �لف�شائل  من  عنا�شر   5 �أ�شيب  كما 
“ق�شد” على مناطق “نبع �ل�شالم”، لريتفع عدد �لإ�شابات �إىل 11 
هم 3 مدنين و3 من قو�ت �شوريا �لدميقر�طية، و5 من �لف�شائل 

�ملو�لية لرتكيا، بح�شب ما ذكر �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان.
و��شتهدف �لق�شف �لرتكي �جلديد 12 قرية بريف تل متر �شمال 

غرب �حل�شكة.
كما �أ�شفر �لق�شف عن �أ�شر�ر مادية كبرية مبمتلكات �لأهايل وتدمري 

عدد كبري من منازل �لقرى �لآ�شورية �لتي تركز عليها �لق�شف.
وق�شفت “ق�شد” مو�قع تقع حتت �شيطرة �لف�شائل �ملو�لية لرتكيا 
من  عنا�شر   5 �إ�شابة  �إىل  �أدى  ما  �ل�شالم”،  “نبع  منطقة  �شمن 
يف  لهم  متركز  نقطة  ��شتهد�ف  ج��ر�ء  متفاوتة  ب��ج��روح  �لف�شائل 
ر�شد  �لإن�شان قد  �ل�شوري حلقوق  �ملر�شد  وكان  �لعري�شة.  منطقة 
�إ�شابة 3 مدنين، �أثناء عملهم باحل�شاد �شمن �لأر��شي �لزر�عية، 
ِق��ب��ل �لقو�ت  �مل��ت��و����ش��ل م��ن  �ل�����ش��اروخ��ي و�مل��دف��ع��ي  ج���ر�ء �لق�شف 

�لرتكية على قرى وبلد�ت غرب ناحية تل متر.

عوا�صم

بغد�د

بكني

�أنقرة

رحيل القوات الرو�شية �شيدفع طهران اإىل ملء الفراغ 

الن�سحاب الرو�سي من �سوريا... فر�سة ق�سرية لإ�سرائيل لكبح اإيران

�سحف عربية: رو�سيا تخ�سر اأهدافًا ا�سرتاتيجية وبوتني تت ال�سغط

م يف حمادثات ال�سالم اأرمينيا واأذربيجان تتطلعان للتقدحّ

اإثيوبيا تعتقل 4000 يف حملة اأمنية مبنطقة اأمهرة الأردن يدين قرارًا اإ�سرائيليًا ي�سمح باأداء طقو�ض يف باحات امل�سجد الأق�سى
•• اأدي�س اأبابا-رويرتز

�لإثيوبية  �ل�شلطات  �إن  �أم�س  ر�شمية حملية  �إع��الم  و�شائل  قالت 
�عتقلت �أكرث من 4000 �شخ�س يف منطقة �أمهرة ب�شمال �لبالد 
و�ملعار�شة  �مليلي�شيات  مقاتلي  ��شتهدفت  �أو�شع  قمع  حملة  و�شط 

و�ل�شحافة.
�أمهرة  �إقليم  �إد�رة  با�شم  �ملتحدث  مولونه  جيز��شيو  ي��رد  ومل 
طلبات  على  تولو  ليجي�س  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  با�شم  و�ملتحدث 

للتعليق على موجة �لعتقالت.
وقال دي�شالن تا�شو وهو م�شوؤول يف �أمن �أمهرة لهيئة �لإعالم يف 
�لإقليم �إن �أكرث من مئتن من �مل�شتبه بهم متهمون بالقتل وتنفيذ 

“�أن�شطة غري قانونية” با�شم جماعة فانو �شبه �لع�شكرية. ومل 
يت�شح بعد �شبب �عتقال �لباقن.

بارتكاب  بهم  للم�شتبه  �تهامه  ل��دع��م  �أدل���ة  �أي  تا�شو  ي��ق��دم  ومل 
من  م�شتقل  ب�شكل  �لتحقق  ل��روي��رتز  يت�شن  ومل  قتل.  عمليات 

�ملز�عم.
و�أمهرة هو ثاين �أكرب �أقاليم �لبالد من حيث عدد �ل�شكان ود�ئرة 

�نتخابية مهمة لرئي�س �لوزر�ء �أبي �أحمد.
ودعمت قو�ت �أمهرة وميلي�شيا فانو �لقو�ت �لحتادية �لتي �أر�شلها 
�أبي �أحمد لقتال قو�ت متمردة يف �إقليم تيجر�ي �ل�شمايل عندما 
كبار  بع�س  بن  �لعالقات  لكن   ،2020 يف  هناك  �لقتال  �ندلع 

م�شوؤويل �أمهرة و�حلكومة �ملركزية تدهورت منذ ذلك �حلن.

و�أنه  عام 1967 مبا فيها �لُقد�س �ل�شرقية”، 
ُيعد خرقاً فا�شحاً لقر�ر�ت �ل�شرعية �لدولية 
�ملُتعلقة بالُقد�س، ومنها قر�ر�ت جمل�س �لأمن 
�لتي ُتوؤكد جميعها على �شرورة �حلفاظ على 

و�شع �ملدينة �ملُقد�شة.
و�أ����ش���اف ب�����اأّن �ل���ق���ر�ر ُي��ع��د �ن��ت��ه��اك��اً خطري�ً 
للو�شع �لتاريخي و�لقانوين �لقائم يف �مل�شجد 

�لأق�شى �ملُبارك.
ُم�شدد�ً على �أّن �ململكة، ووفقاً للقانون �لدويل، 
على  �لإ�شر�ئيلي  �لق�شاء  ب�شلطة  تعرتف  ل 

�لُقد�س �ملُحتلة.

وح����ّذر �مل��ت��ح��دث �ل��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م �ل�����وز�رة من 
مغبة �ل�شتمر�ر بال�شماح للمتطرفن باقتحام 

�مل�شجد �لأق�شى �ملُبارك.
و�شّدد على �أّن �مل�شجد �لأق�شى �ملُبارك - �حلرم 
وباحاته  م�شاحته  بكامل  �ل�شريف  �لُقد�شي 
خال�س  عبادة  مكان  هو  دومن��اً   144 �لبالغة 
و�شوؤون  �لقد�س  �أوق��اف  �إد�رة  و�أن  للم�شلمن، 
�لأردن��ي��ة هي �جلهة  �ملُ��ب��ارك  �لأق�شى  �مل�شجد 
�لخ��ت�����ش��ا���س �حل�شري  ���ش��اح��ب��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�لدخول  ���ش��وؤون �حل���رم وتنظيم  ك��اف��ة  ب����اإد�رة 

�إليه.

•• عمان-وكاالت

د�نت وز�رة �خلارجية و�شوؤون �ملغرتبن، قر�ر 
باأد�ء  للمتطرفن  ي�شمح  �إ�شر�ئيلية  حمكمة 
 - �ملُ��ب��ارك  �لأق�شى  �مل�شجد  باحات  يف  طقو�ٍس 

�حلرم �لقد�شي �ل�شريف.
�ل��وز�رة �ل�شفري  وقال �ملتحدث �لر�شمي با�شم 
“�لقر�ر  �إّن  �شحفي  بيان  يف  �لفول  �أب��و  هيثم 
�لقانون  �لقانوين ح�شب  �لأثر  وُمنعدم  باطٌل 
�لق�شاء  ب�����ش��ل��ط��ة  ي��ع��رتف  ل  �ل����ذي  �ل�����دويل 
�لإ�شر�ئيلي على �لأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة 

•• وا�صنطن-وكاالت

�مل�شت�شار  ن���اج���ي���ل،  ي��ع��ق��وب  �ع���ت���رب 
�لإ�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء  لرئي�س  �لأمني 
�ل���������ش����اب����ق ب����ن����ي����ام����ن ن���ت���ان���ي���اه���و 
و�ل����ب����اح����ث �لأم����ري����ك����ي ج���ون���اث���ان 
عن  �ل���دف���اع  “موؤ�ش�شة  م��ن  ���ش��ان��زر 
�نت�شار  خف�س  �أن  �لدميقر�طيات”، 
�ل��ق��و�ت �ل��رو���ش��ي��ة يف ���ش��وري��ا ب�شبب 
�أوك���ر�ن���ي���ا مي��ّث��ل فر�شة  �حل����رب يف 
�لإير�نية  �لقو�ت  لإخر�ج  لإ�شر�ئيل 

من �شوريا.
ت��ق��ري��ر ملجلة  �ل��ب��اح��ث��ان، يف  وك��ت��ب 
رحيل  �أن  �لأمريكية،  “نيوزويك” 
�لقو�ت �لرو�شية من �شوريا، �شيدفع 
ط��ه��ر�ن �إىل م��لء ه��ذ� �ل��ف��ر�غ، لكن 

��شر�ئيل لن ت�شمح بح�شول ذلك.
�ل�شورية  �حل�����دود  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار� 
�لقو�عد  وك���ذل���ك  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، 
�شوريا،  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  و�مل�����ر�ف�����ق 
�شهدت ��شتباكات كبرية يف �ل�شنو�ت 
�لنظام  ي��و����ش��ل  وف��ي��م��ا  �لأخ�������رية. 

هذه  من  �إ�شر�ئيل  ل�شتهد�ف  ق��در�ت��ه  بناء  �لإي���ر�ين 
يف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ت�شتمر  �حل���رب،  مّزقتها  �ل��ت��ي  �ملنطقة 

تقوي�س تلك �لقدر�ت.
ت�شميها  م���ا  ت��خ��و���س  ����ش��ر�ئ��ي��ل  �أن  �ل��ب��اح��ث��ان  و�أك�����د 
�إي��ر�ن يف  بقدر�ت  لالإ�شر�ر  بن �حلروب”،  “�حلرب 
�جلمهورية  فيه  ت�شتعد  مكان  �أي  ويف  و�شوريا  لبنان 

�لإ�شالمية ل�شّن حرب �شد �إ�شر�ئيل.
و�عترب� �أن خروج رو�شيا من �شوريا ي�شكل �لآن خطًر� 
�لإير�نين  �أن  �ل��و����ش��ح  م��ن  �إذ  لإ���ش��ر�ئ��ي��ل،  وف��ر���ش��ة 
ي�شعون مللء �لفر�غ يف �لأر��شي �لرئي�شية �لتي �أخلتها 

•• عوا�صم-وكاالت

دخ��ل �ل��غ��زو �ل��رو���ش��ي لأوك��ر�ن��ي��ا �ل�شهر �ل��ث��ال��ث، دون 
ن�شر”  “�شورة  ر�شم  من  �لرو�شي  �جلي�س  يتمكن  �أن 
و��شحة، �أو حتقيق �أهد�ف �لعملية �لع�شكرية �لرو�شية، 
�لغربية  �ل��دول  �لتي فر�شتها  �لعقوبات  تلقي  يف حن 

على رو�شيا بظالل ثقيلة على �لعامل.
�ل�شوء  �لثنن،  �أم�س  �شادرة  عربية  �شحف  و�شلطت 
ع��ل��ى ت���د�ع���ي���ات ه����ذه �حل�����رب وم�����دى ت���اأث���ريه���ا على 
�لعامل،  على  تاأثري  من  يتبعه  وم��ا  �لرو�شي  �لقت�شاد 
وحتركات حلف �شمال �لأطل�شي لفر�س معادلة جديدة 
و�ل�شويد  فنلند�  �ن�شمام  دع��م  خ��الل  من  رو�شيا  على 

�إليه.

�شيناريو اأفغان�شتان
وقال �لكاتب يف �شحيفة “�لعرب” علي �ل�شر�ف، �إنه 
“ل يهم كيف �شوف يذكر �لعامل هذه �حلرب، يكفي �أن 
�لرئي�س بوتن �شوف يرى بنف�شه كيف تنتهي مغامرته 
تقول  و�حلقيقة  وكربيائها،  تاريخها،  ب��الده،  مبكانة 
�إن رو�شيا تتكبد كل يوم خ�شائر ل معنى لها، بالأرو�ح 

و�ملعد�ت«.
ول�شوف  قتلو�،  �ل��رو���س  �جلنود  من  “�لآلف  و�أ���ش��اف 
�أ�شهر  ثالثة  �حل��رب  �م��ت��دت  م��ا  �إذ�  منهم  �أك��رث  ُيقتل 
�أخ������رى، ح��ت��ى ي��ف��ي�����س ب���ب���الده �ل��ك��ي��ل، ف��ت�����ش��ط��ر �إىل 

�ن�شحاب خمز، كما فعلت يف �أفغان�شتان«.
وي�شري �إىل �أن رو�شيا �كت�شفت �أن لديها جي�شاً من طر�ز 
جيو�س �لعامل �لثالث، دباباتها تتعر�س ملجزرة كل يوم، 
وطائر�تها تتهاوى، وكتائبها تقاتل بو�شائل بد�ئية، ما 

يجعلها عر�شة �شهلة لال�شتهد�ف.
مو�شكو  هزمية  ينتظر  ل  �لغربي  “�لتحالف  �إن  وق��ال 
وعندما  �لقت�شادية،  هزميتها  ينتظر  �إن��ه  ع�شكرياً، 
ب��وت��ن وط��ائ��ر�ت��ه و�أ�شلحته  ف����اإن ك��ل دب���اب���ات  ت��ن��ه��ار، 

�أن  �مل��رج��ح  بالفعل وم��ن  ز�د  ���ش��وري��ا  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف 
يتكثف قريًبا. ورّجحا �أن “يرّحب نظام �لأ�شد بتكثيف 
�أن  معتربين  �لإي��ر�ن��ي��ن،  �شد  �لإ�شر�ئيلية  �حلملة 
�لنظام �لإير�ين “جتاوز مدة �لرتحيب به يف �شوريا، 
عالقاته  ويعرقل  �ل��ب��الد  �شيادة  ينتهك  و�أن���ه  خا�شة 

�لدبلوما�شية مع �لعامل �لعربي«.
وقال: “توؤيد �لعديد من �لدول �لعربية �لرب�غماتية 
�لتخل�س من �لقو�ت �لإير�نية من �شوريا يف حماولة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل����ش���ت���ق���ر�ر يف �مل��ن��ط��ق��ة ب��ع��د ���ش��ن��و�ت من 
“حتى لو طردت  �أنه  ��شتدركا  �ل�شطر�بات«. لكنهما 
�إ�شر�ئيل �إير�ن من �شوريا، فاإن �إنتاج “حزب �هلل” من 

رو���ش��ي��ا، ل��ك��ن م��ث��ل ه���ذه �خل��ط��ط مي��ك��ن �ل��ت��ن��ب��وؤ بها، 
جترب  �أن  �لإ�شر�ئيلية  �لع�شكرية  للعمليات  ومي��ك��ن 
�لرو�س  دون  �أن��ه  �إىل  و�أ�شار  �لإير�نين على �خل��روج. 
و�أنظمة دفاعهم �جلوي �ملتقدمة، ميكن ل�شالح �جلو 

�لإ�شر�ئيلي �أن يتمتع بحرية �أكرب للمناورة.
ترحيب �شوري

و�أو����ش���ح���ا �أن����ه ب��ع��د ���ش��ن��و�ت م���ن �لت���ف���اق �مل����ربم بن 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ورو���ش��ي��ا ح���ول ت��ف��ادي �ل�����ش��د�م بينهما يف 
�شوريا، ميكن للجي�س �لإ�شر�ئيلي �لآن �أن ي�شغط من 
�لرو�س  تركيز  مع  �أن��ه  �إىل  م�شريين  م�شلحته،  �أج��ل 
�لع�شكرية  �جلوية  �لعمليات  عدد  ف��اإن  �أوكر�نيا،  على 

يبدو �أن فالدميري بوتن جاهز لالنتحار، بعد«.
وتابعت “هناك كالم جديد عن حتّول مهم يف مو�قف 
حظر  فر�س  �عتماد  نحو  �لأطل�شي  �شمال  حلف  دول 
�لطري�ن يف �أوكر�نيا، �لأمر �لذي قاومته دول عديدة، 
حدث  ف��اإذ�  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  وكذلك  �أملانيا  فيها  مبا 
��شتباكات  وقوع  �إمكان  فاإن  �لنوعي،  �لتحّول  هذ�  حقاً 
�شبه  ت�شبح  �لناتو  وحلف  رو�شيا  ب��ن  مبا�شرة  جوية 
�ل�شاحة  يف  �شخمة  تطور�ت  على  �لباب  وتفتح  موؤكدة 

�لأوكر�نية و�لأوروبية برّمتها«.
�أن  مو�شكو  “ترى  �لكاتبة:  قالت  ولبنان،  �شوريا  ويف 
�ندلع �أزمة بن حزب �هلل و�إ�شر�ئيل �شيجرب �إ�شر�ئيل 
على �ل�شتعانة برو�شيا ومنا�شدتها للعب دور مع �إير�ن 

�لنووية �شوف تنهار من تلقاء نف�شها«.

خيارات حمدودة لبوتني
درغ���ام،  ر�غ����دة  “�لنهار”  �شحيفة  يف  �ل��ك��ات��ب��ة  ور�أت 
�أو  �ل�شر��شة  حافة  على  �لآن  يقف  بوتن  �لرئي�س  �أن 
�جل��م��ع بن  �شيحاول  �أن���ه  �أو  �ل���ش��ت��در�ك،  ح��اف��ة  على 
يد�همه،  و�لوقت  تتقّل�س،  خيار�ته  حيث  �لنقي�شن، 

و�لناتو يطّوقه.
�لنووية  �لرو�شي  �لرئي�س  “�أور�ق  �إن  �لكاتبة  وق��ال��ت 
�ملفاجاأة  هي  تلك  ولرمبا  يديه،  يف  ت��ز�ل  ل  �لتكتيكية 
�لتي تعّدها مو�شكو رد�ً على طلب هل�شنكي و��شتوكهومل 
ول  �نتحارية  �أور�ق  لكنها  �لناتو،  حلف  �إىل  �لنتماء 

�ل�شو�ريخ �لدقيقة يف لبنان ل يز�ل 
لإ�شر�ئيل  مي��ك��ن  ل  ت��ه��دي��ًد�  مي��ث��ل 

جتاهله«.
����ش��ر�ئ��ي��ل مع  �أن ح��رب  �إىل  و�أ����ش���ار� 
�شتكون  �ل���ل���ب���ن���اين  �هلل”  “حزب 
“�شيئة كثرية بالن�شبة للبنان، �لذي 
�شيا�شية  �أزم����ات  يف  ح��ال��ًي��ا  ي��ت��اأرج��ح 
ي�����درك ح����زب �هلل  �إذ  و�ق��ت�����ش��ادي��ة، 
�شت�شر  لبنان  يف  م��دم��رة  ح��رًب��ا  �أن 

ب�شورته، ناهيك عن قدر�ته«.
�إ�شر�ئيل  ر�شالة  �أن  �أو���ش��ح��ا  ول��ه��ذ� 
يجب �أن تكون �لآن “م�شممة لي�س 
ف��ق��ط حل���زب �هلل ول��ك��ن ل��ل��ن��ظ��ام يف 
عام  �أن��ه يف  �إىل  م�شريين  طهر�ن”، 
2009، وجه �ملر�شد �لأعلى لإير�ن 
لال�شتثمار  ج��ي�����ش��ه  خ��ام��ن��ئ��ي  ع��ل��ي 

بكثافة يف �لذخائر �ملوجهة بدقة.
�لإ�شر�ئيلي  �جل��ي�����س  �أن  و�أ����ش���اف���ا 
�أن �ل�شو�ريخ �لبال�شتية  �أعلن مر�ًر� 
�أخ���ط���ر تهديد  �مل���وّج���ه���ة ه���ي ث����اين 
لإ����ش���ر�ئ���ي���ل، ب���ع���د ب���رن���ام���ج �إي������ر�ن 
�لتفاق  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وقعت  �إذ�  لكن  �لنووي”، 
�لنووي �لذي يلوح يف �أفق معيب �شديد مع �إير�ن، فاإن 
“تخفيف �لعقوبات �لهائل �لذي حت�شل عليه طهر�ن 

�شيكون مبثابة نعمة للجهود �لع�شكرية �لإير�نية«.
“بن رحيل رو�شيا، و�أزم��ة لبنان، و�لعقبة  �أنه  وختما 
�لأخرية يف �ملفاو�شات �لنووية، قد يكون لدى �إ�شر�ئيل 
فر�شة ق�شرية للحد ب�شكل كبري من �لتهديد �لإير�ين 
عالية  ���ش��و�ري��خ  لإن��ت��اج  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  ���ش��وري��ا  يف 
�شيا�شية  لبنان، وميكن دعم ذلك مب�شاعدة  �لدقة يف 
�مل�شاعدة  ه��ذه  وبا�شتثناء  و��شنطن  من  ودبلوما�شية 

يجب على �إ�شر�ئيل �أن تعمل مبفردها«.

تتوّرط  كليهما كي ل  ولل�شغط على  �هلل،  للجم حزب 
�أكرث«.

و�أ�شافت “�لهجمة �لوّدية �لأمريكية و�لأوروبية، على 
�لأهمية  فائقة  دللت  لها  �لعربية  �خلليجية  �ل��دول 
�ل��رو���ش��ي��ة م��ع �لدول  ت�����ش��ّب يف ج���زٍء منها يف �حل���رب 
�شيا�شية.   - و�جل��ي��و  �لنفطية  وت��د�ع��ي��ات��ه��ا  �ل��غ��رب��ي��ة 
من  �شبقها  ما  لإ���ش��الح  ت�شعى  مدرو�شة  خطو�ت  �إنها 
�لأمريكية،  ب��ال��ذ�ت  �لغربية،  �ل�شيا�شات  يف  �عتباطية 

نحو �لدول �خلليجية �لعربية«.

ح�شابات خاطئة
بدوره ر�أى �لكاتب يف �شحيفة “�ل�شرق �لأو�شط” عمر 
�ملقاومة  ه��ذه  مثل  تتوقع  تكن  مل  رو���ش��ي��ا  �أن  �أن��ه��ون، 
�لإ�شر�ر  ذل���ك  ول  �لأر������س،  ع��ل��ى  �ل��ق��وي��ة  �لع�شكرية 
و�ل��ت�����ش��ام��ن �ل���ذي �أب����د�ه �ل��غ��رب، ول �ل��ع��ق��وب��ات �لتي 

فر�شها عليها.
وقال: “كان لالجتياح �لرو�شي تد�عيات تتجاوز حدود 
�أوكر�نيا، تركت �آثارها على �حلياة ب�شور عدة، فالغذ�ء 
�آخ��ذة يف  �لعاملي و�أم��ن �لطاقة باتا يف خطر، و�لأ�شعار 
�لرت��ف��اع يف ك��ل م��ك��ان، و�ل��ع��دي��د م��ن �حل��ك��وم��ات باتت 

معنية بالتاأثري�ت �لجتماعية �ملحتملة«.
و�أ�شاف “عطلت �حلرب �ل�شادر�ت �لزر�عية من رو�شيا 
�شعفاً،  �لأك���رث  �جلغر�فية  �ملناطق  وك��ان��ت  و�أوك��ر�ن��ي��ا، 
ت�شرر�ً،  �لأك���رث  ه��ي  و�أف��ري��ق��ي��ا،  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  مثل 
�لطبيعي  �لغاز  �حتياطيات  �أك��رب  متتلك  �لتي  ورو�شيا 
يف �لعامل، كان هناك �ندفاع ل�شر�ء �لغاز �لذي متلكه، 

و�لآن هناك �ندفاع لتقليل �لعتماد عليه«.
وق��ال: “لقد �أح��دث��ت �حل��رب يف �أوك��ر�ن��ي��ا �لعديد من 
�لتغيري�ت على نطاق عاملي، وهناك بنية �أمنية جديدة 
�حتماًل،  �لأك��رث  �لنتيجة  �لتكوين،  �أوروب���ا يف ط��ور  يف 
�شر�ع  وك��اأن��ه��ا  تبدو  �لأق���ل،  على  �ملتو�شط  �مل��دى  على 

جممد مع ��شتمر�ر �لتد�عيات �لعاملية«.

�نف�شالها عن �أذربيجان مدعومة 
�ن���دلع  �إىل  �أدى  م��ا  ي��رف��ان  م��ن 
�لت�شعينيات  يف  �أوىل  ح������رب 
ت�شببت يف مقتل 30 �ألف �شخ�س 

وتهجري �آلف �لأذربيجانين.
 

ح�شبما  �ملقبل،  �آب-�أغ�شط�س  �أو 
�أفاد رئي�س �ملجل�س �لأوروبي.

�ل�شوفياتي  �لحت���اد  �نهيار  عند 
�لغالبية  �أع���ل���ن���ت   ،1991 يف 
باغ،  ق���ره  منطقة  يف  �لأرم��ي��ن��ي��ة 

و�أثار �لتفاق �لذي ينظر �إليه يف 
“�إذلٌل وطنّي”  �أّنه  على  �أرمينيا 
للحكومة،  مناه�شة  �حتجاجات 
دف���ع���ت ب��ب��ا���ش��ي��ن��ي��ان يف �أي����ل����ول-

لنتخابات  �لدعوة  �إىل  �شبتمرب، 
حزبه  فيها  ف��از  مبكرة  ت�شريعية 

“�لعقد �ملدين«.
يف  ����ش��ت��م��ّرت  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  �أّن  �إل 
�ملعار�شة  ب��دع��وة م��ن  �أّي��ار-م��اي��و 
رئي�س  با�شتقالة  �لآلف  وطالب 

�لوزر�ء.
�آخر  ل��ق��اء  يعقد  �أن  �مل��ت��وّق��ع  م��ن 
ب��رع��اي��ة �لحت�����اد �لأوروب�������ي بن 
با�شينيان وعلييف يف متّوز-يوليو 

ل�شمان ��شتقر�ر �لأو�شاع«.
ي����دور ن����ز�ع ب���ن ي��ري��ف��ان وباكو 
ح�����ول ن����اغ����ورين ق�����ره ب�����اغ منذ 
و�أ���ش��ف��رت �حلرب  �ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات، 
2020 عن  �لأخ���رية يف خ��ري��ف 
�شخ�س   6500 ح����و�ىل  م��ق��ت��ل 
تفاو�شت  بهدنة  تنتهي  �أن  قبل 

عليها رو�شيا.
تنازلت  �لت������ف������اق،  �إط���������ار  ويف 
�لأر��شي  �أج��ز�ء من  عن  �أرمينيا 
منذ  عليها  ت�شيطر  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
مطلع  فيها  �نت�شرت  ح��رب  �أول 
�لت�شعينات ون�شرت رو�شيا حو�ىل 

�ألفي جندي حلفظ �ل�شالم.

و�ملثمرة«.
�أّن  ب���ي���ان  يف  م��ي�����ش��ال  و�أ������ش�����اف 
حتقيق  ع��ل��ى  “�تفقا  �ل��زع��ي��م��ن 
�مل��ح��ادث��ات ح���ول �تفاق  ت��ق��ّدم يف 
�لعالقات  يرعى  م�شتقبلّي  �شالم 
�أّن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �لبلدين”،  ب��ن 
�لأ�شابيع  يف  ���ش��ت��ب��د�أ  �مل���ح���ادث���ات 
�شّدد  �أّن���ه  مي�شال  و�أف����اد  �ملقبلة. 
مر�عاة  �أه��م��ّي��ة  ع��ل��ى  للزعيمن 
باغ  ق����ره  ���ش��ك��ان  و�أم�����ن  “حقوق 

�لأرمن«.
�جتماع  �شيعقد  �ملقبلة  �لأي���ام  يف 
ملناق�شة م�شاألة  للجان �حلدودّية 
�لأف�شل  و”�لطريق  �حل������دود 

•• بروك�صل-اأ ف ب

�أّن  �أعلن رئي�س �ملجل�س �لأوروبي 
�تفقا  و�أذربيجان  �أرمينيا  زعيمي 
خ���الل ل��ق��اء يف ب��روك�����ش��ل  �أم�س 
تقّدم  “�إحر�ز  على  �لأح��د  �لأول 
�تفاق �شالم  حول  يف �ملحادثات” 
يف ناغورين قره باغ �لتي �شهدت 

حرباً بن �لبلدين عام 2020.
�لأوروبي  �ملجل�س  رئي�س  وو�شف 
����ش���ارل م��ي�����ش��ال �مل���ح���ادث���ات بن 
نيكول  �أرم���ي���ن���ي���ا  وزر�ء  رئ��ي�����س 
�لأذربيجاين  و�لرئي�س  با�شينيان 
ب�”�ل�شريحة  ع��ل��ي��ي��ف  �إل�����ه�����ام 
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 اإعـــالن �شطب قيد
للخدمات  �نف�شتكورب  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
قد  )�جلن�شية:�لبحرين(  )مقفلة(-�أبوظبي  �س.م.ب  �ملالية 
تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: 
جزيرة �ملارية-مبنى �ل�شوة �شكوير للعقار�ت ذ م م،  �س.ب:44046( 
و�ملقيدة حتت رقم )5559( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. 
�شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ� 
�ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�شنة 
ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت 
�ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل 
�لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف  �لوز�رة 
 - �لتجاري �س.ب:)901(  �لت�شجيل  �إد�رة  �لقت�شاد  �لتايل: وز�رة 

�بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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••  الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�صيباين
الربملان  ت  ���ش��ورّ ال��رو���ش��ي،  التهديد  مواجهة  يف      
اإىل  وبالنظر  الناتو.  ع�شوية  طلب  على  الفنلندي 
اأهمية  للقرار  فاإن  البلدين،  بني  امل�شطرب  التاريخ 

تاريخية.
اأن فنلندا وال�شويد على و�شك الن�شمام     حقيقة 
ره العديد  اإىل حلف الناتو هي اأكرث اإثارة مما ت�شورّ
من و�شائل الإعالم. مل يحافظ البلدان على احلياد 
ذلك،  فعلتا  بل  فح�شب،  عديدة  لعقود  امل��درو���س 

وخا�شة فنلندا، خ�شوعا ل�شغوط مو�شكو.

فنلند� توقع طلب �ن�شمامها للناتو

�ل�شويد تغادر حقبة لتدخل �خرى

هل على نف�شها جنت بر�ق�س؟

لقد ولد بنف�شه اأ�شواأ كوابي�شه

اليوم الذي األقى فيه بوتني بفنلندا يف اأح�سان الناتو
على مدى ثمانني عاًما، مال الفنلنديني وال�شويديني اإىل احرتام امل�شالح الأمنية ال�شوفياتية ثم الرو�شية، كما حددها الكرملني

م�شطلح  �����ش����ي����اغ����ة  مت�������ت     
�لباردة  �حلرب  �أثناء  “�لفنلدة” 
لالإ�شارة �إىل دولة م�شتقلة ت�شمح 
ل��ق��وة ع��ظ��م��ى جم����اورة �ن متلي 
)و�إىل  �شيا�شتها �خلارجية  عليها 

حد ما �ملحلية(.
�أخذت  عندما  �ل�شبعينات،  يف     
�أملانيا �لغربية زمام �ملبادرة يف دفء 
�لعالقات مع �لحتاد �ل�شوفياتي، 
كان بع�س �مل�شوؤولن �لأمريكين 
من  مو�شكو  ت�شتفيد  �أن  يخ�شون 
هذ� �لنفتاح و “تفنلد” حليفها 
�ل�شرق  ب���ن  �مل���و�ج���ه���ة  خ���ط  يف 
�أ�شهر،  ب�����ش��ع��ة  وق��ب��ل  و�ل����غ����رب. 
فالدميري  جي�س  حا�شر  عندما 
�لبع�س  �ق��رتح  �أوك��ر�ن��ي��ا،  بوتن 

�لفنلدة لتجنب �لغزو.
   ولهذ� �ل�شبب، �أن تكون فنلند�، 
�ل�شويد،  �ملحايدة  جارتها  مبعّية 
لي�س فقط  �لن�شمام  و�شك  على 
�أق�����وى حت��ال��ف ع�����ش��ك��ري يف  �إىل 
حتالف  �إىل  ا  �أي�شً ولكن  �ل��ع��امل، 
على  �ل�شيطرة  �لرئي�شي  ه��دف��ه 

�لعدو�ن �لرو�شي..
عالية  مرتبة  يحتل  �لأم���ر  ف��اإن   
ج����ًد� ع��ل��ى م��ق��ي��ا���س م��ا ه��و بعيد 

�لوقوع.

بدافع من بوتني
   ك��ان غ��زو بوتن لأوك��ر�ن��ي��ا هو 
�مل���ب���ادرة. ومل  �ل��د�ف��ع ور�ء ه���ذه 
يكن طلب ع�شوية �لناتو مدرًجا 
يف برنامج �أي �شيا�شي فنلندي �أو 
�شويدي قبل 24 فرب�ير؛ وكانت 
�لبلدين  ه��ذي��ن  ���ش��ك��ان  غ��ال��ب��ي��ة 
ع����ن �لجن��������ذ�ب لهذه  ب��ع��ي��دي��ن 

�لأ�شغر  �حللف  �أع�شاء  بن  من 
�ل�شمال  يف  ����ش���ع���ًف���ا  و�لأك����������رث 
وع��ل��ى �جل��ان��ب �لآخ����ر م��ن بحر 

�لبلطيق.
    لذلك، ولد بوتن بنف�شه �أ�شو�أ 

كو�بي�شه.
�لقادة  ك��ان   ،1917 ث���ورة  منذ   
�ل����رو�����س قلقن  ث���م  �ل�����ش��وف��ي��ات 
-د�ئ��ًم��ا ب��اإخ��ال���س، و�أح��ي��اًن��ا على 
�أعد�ئهم  “تطويق”  -م���ن  ح��ق 
�ل����ر�أ�����ش����م����ال����ي����ن. و�أع�����������اد غ���زو 
�أوكر�نيا تن�شيط �حللف �لأطل�شي 
وعّمق  ع�شكرًيا،  حتالًفا  باعتباره 
�لأطل�شي  �ملحيط  ع��رب  رو�ب��ط��ه 
و�أجرب  بل  �ملتحدة،  �لوليات  مع 
�أملانيا على رفع جديد يف �لإنفاق 

�لدفاعي. 
على  و�ل�����ش��وي��د  وف��ن��ل��ن��د�  و�لآن، 
�لع�شوين  ت�����ش��ب��ح��ا  �أن  و����ش���ك 
�حل��������ادي و�ل����ث����الث����ن و�ل����ث����اين 
و�لثالثن يف �لناتو، جتد رو�شيا 
�حلريف  باملعنى  حما�شرة  نف�شها 
ل��ل��ك��ل��م��ة -ع���ل���ى ط�����ول ح���دوده���ا 
و�ل�شمالية.     و�لغربية  �جلنوبية 
�شيبقى  �ل���وق���ت  م���ن  ك���م  ي��ه��م  ل 
�شخ�شية  �أو  �ل�شلطة،  يف  ب��وت��ن 
�أن فرتة وليته  �شك  خليفته. ل 
-ع��ق��دي��ن م��ن ح��ك��م زع��ي��م يحّن 
ب���اأن  وي��ح��ل��م  �إم����رب�ط����وري����ة  �إىل 
يكون رجاًل قوًيا -�شُتعترب كارثة 
�لأ�شد  و�لنك�شة  �لرو�شي،  لالأمن 
�ل�شوفياتي.  �لحت��اد  �نهيار  منذ 
وم��ع ذل��ك، نظًر� ل��الإرث �ل�شلبي 
�أن  �لطبيعي  فمن  �لبلدين،  بن 
ت��ك��ون ف��ن��ل��ن��د� ه���ي �ل��ت��ي وجهت 

�ل�شربة �لقا�شية.

�لفكرة، على عك�س �ليوم.
   ومع ذلك، فاإن هذ� �لنهج ل ياأتي 
��ا. ع��ام 1995،  م��ن �ل��ع��دم �أي�����شً
جانب  )�إىل  �ل����ب����ل����د�ن  �ن�������ش���م 
�إىل  للحياد(  �آخر  �لنم�شا، منوذج 
�لحتاد �لأوروبي. يف ذلك �لوقت، 
من  �ل�شر�كة  �إىل  ا  �أي�شً �ن�شمتا 
�أجل �ل�شالم، وهو برنامج �شممه 
كلينتون  بيل  �لأمريكي  �لرئي�س 
�ل�شوفياتية  �لكتلة  دول  مل�شاعدة 
على  �ملحايدة،  و�ل��ق��وى  �ل�شابقة 
�لن��دم��اج م��ع �ل��غ��رب م��ن خالل 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�������ش���وق  �ق���ت�������ش���اد 

�لدميقر�طية.
 ولئن مل تكن �ل�شر�كة من �أجل 
�أنها  �إل  ع�شكرًيا،  حتالًفا  �ل�شالم 
خططت مل�شاعدة هذه �لدول على 
من  يعني،  مما  جيو�شها،  �إ�شالح 
ب��ن �أ���ش��ي��اء �أخ�����رى، ���ش��ر�ء نف�س 
وتعّلم  �لناتو  دول  مثل  �لأ�شلحة 

كيفية ��شتخد�مها.
�أول �شفري  د�ل���در،  �إي��ف��و    يتذكر 
�لناتو،  يف  �أوباما  ب��ار�ك  للرئي�س 
توىل  ع��ن��دم��ا   ،2009 ع���ام  �أن����ه 
و�ل�شويد  فنلند�  كانت  من�شبه، 
معايري  م�شتوى”  ن��ف�����س  “يف 
�ل��ن��ات��و -وه����و �أحد  ومم���ار����ش���ات 
للمطالبة  �مل��ط��ل��وب��ة  �ل�������ش���روط 

بالن�شمام �إىل �حللف.
جنوًد�  �ل���دول���ت���ان  ن�����ش��رت  ل��ق��د   
يف ك��و���ش��وف��و و�أف��غ��ان�����ش��ت��ان، حتى 
خ���دم���ات  ق����دم����ت  �ل�������ش���وي���د  �أن 
لعملية  وم���ر�ق���ب���ة  خم���اب���ر�ت���ي���ة 

�ملتبادل، بد�ية �لفنلدة.
عاًما  �ل���ث���م���ان���ن  م�����دى  ع���ل���ى     
�لفنلنديون  م�������ال  �ل����ت����ال����ي����ة، 
و�ل�شويديون �إىل �حرت�م �مل�شالح 
�لأمنية �ل�شوفياتية ثم �لرو�شية، 
ك���م���ا ح�����دده�����ا �ل����ك����رم����ل����ن، مع 
�ملوؤ�ش�شات  جميع  �إىل  �لن�شمام 
�لغربية با�شتثناء �لناتو “�حللف 
�لأكرث �نخر�ًطا”، ل�شببن: �أوًل، 
لإدر�ك��ه��م��ا �أن ذل��ك ���ش��ي��وؤدي �إىل 
لعدم  وثانًيا،  �لكرملن،  بار�نويا 
�لعتقاد �أنهما بحاجة �إىل حماية 
�لناتو طاملا ظلت عالقاتهما مع 

رو�شيا �شلمية.
   غ����زو ب���وت���ن لأوك���ر�ن���ي���ا غرّي 
�ندلع  عن  ك�شف  لقد  �شيء.  كل 
�لعظمة  ج�����ن�����ون  م������ن  ح�����ال�����ة 
د�خ���ل �ل��ك��رم��ل��ن، وب��ال��ن��ظ��ر �إىل 
�لغزو  �أفهم  �حلقائق �جلغر�فية، 
�أنه  و�ل�����ش��وي��دي��ن  �ل��ف��ن��ل��ن��دي��ن 
قد  �حل��م��اي��ة  بع�س  �ل��ن��ه��اي��ة،  يف 
�لتي  تلك  �شيما  ج��ي��دة-ل  تكون 
معاهدة  م���ن   5 �مل�����ادة  ت�شمنها 
�شمال �لأطل�شي �لأمر �لذي يلزم 
�أي �عتد�ء على  �لأع�شاء باعتبار 
�ملجموعة  ع��ل��ى  �ع���ت���د�ًء  �أح��ده��م 

باأكملها.

ر�شا�شة يف قدم بوتني
و�ل�شويد  فنلند�  �شم  �أن  كما     
من  كبري  ب�شكل  �لناتو  �شي�شاعد 
�إ�شتونيا  دف���اع���ات  ت��ع��زي��ز  خ���الل 
ولت��ف��ي��ا ول��ي��ت��و�ن��ي��ا، و�ل��ت��ي تعّد 

فنلند�  ت�ش�������رتك  ذل���ك،  وم��ع     
 1300 )ول ت������ز�ل ت�شرتك( يف 
ك���ي���ل���وم���رت م����ن �حل�����������������������دود مع 
جيًد�  يعون  قادتها  وكان  رو�شيا؛ 
ميكنهم  �ل�����رو������س  �جل����ن����ود  �أن 
كبي��������رة،  �شعوب����������ة  دون  عبورها 
�حلفاظ  م�شلحة  ويدرك��������ون 
�حل������دود،  ه���ذه  ����ش��ت��ق��ر�ر  ع��ل��ى 
م�ش��������تاأجر  ����ش��������������������ت��ف��ز�ز  وع����دم 
�لإح�شا�س  منحه  �أو  �ل��ك��رم��ل��ن 

باأنه حما�شر.

�لناتو عام 2011 يف ليبيا. لكن 
�ل��وق��ت، مل تكن لديهما  يف ذل��ك 
�إىل  �أدن������ى رغ���ب���ة يف �لن�������ش���م���ام 
ذل���ك، فقد �ختفت  �ل��ن��ات��و. وم��ع 
�حل����رب  م����ع  “�لفنلدة”  ذروة 
�أي زعيم  ل��دى  �ل��ب��اردة: مل يكن 
رو����ش���ي �ل��و���ش��ائ��ل ل��ل��ت��اأث��ري على 
�أو  لفنلند�  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة 
ما  �أق��رب  �لبلد�ن  وب��ات  �ل�شويد، 
ي���ك���ون ل��ي�����ش��ب��ح��ا غ��رب��ي��ن حتى 

�لنخاع.

   ق���اوم �ل��ف��ن��ل��ن��دي��ون لأك���رث من 
�لدبابات  �أ���ش��ه��ر، و���ش��دو�  ث��الث��ة 
�لكمائن  بتكتيكات  �ل�شوفياتية 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات  “�أ�شالف 
�لأوك������ر�ن������ي������ة �حل����ال����ي����ة، وف���ًق���ا 
للبع�س”. �نتهت “حرب �ل�شتاء” 
مب���ع���اه���دة م��ن��ح��ت رو����ش���ي���ا 10 
�شمان  مقابل  فنلند�  من  باملائة 
هذه  و�شكلت  �لفنلندية.  �ل�شيادة 
�لتفاقية، �لتي قننت مزيًجا من 
�مل�شالح و�نعد�م �لثقة و�لحرت�م 

الفنلدة اإىل الأمام
   كان �ملو�شوع �أبعد ما يكون عن 
نوفمرب  يف  �لو�قع،  يف  �لتجريد. 
�أ���ش��ه��ر من  ث��الث��ة  ب��ع��د   ،1939
�لثانية،  �لعاملية  �حل���رب  �ن���دلع 
فنلند�،  �ل�شوفياتي  �لحت��اد  غ��ز� 
ب�شكل �أ�شا�شي ل�شمان �أمن �شانت 
ب��ط��ر���ش��ربغ )ل��ي��ن��ي��ن��غ��ر�د يف ذلك 
�ل���وق���ت( �ل��ت��ي ع��ل��ى ب��ع��د حو�يل 
ث��الث��ن ك��ي��ل��وم��رًت� م��ن �حلدود 

�لفنلندية فقط.

غزو �وكر�نيا غرّي كل �شيء�لناتو �مام فر�شة ذهبية

�شم فنلندا وال�شويد �شي�شاعد الناتو ب�شكل كبري من خالل تعزيز دفاعات اإ�شتونيا ولتفيا وليتوانيا

يحتل ان�سمام ال�سويد وفنلندا اإىل الأطل�سي 
مرتبة عالية جًدا على مقيا�ض ما هو بعيد الوقوع

�سكلت التفاقية, التي قنحّنت مزيًجا من امل�سالح 
وانعدام الثقة والحرتام املتبادل, بداية الفنلدة 

لي�سيت�سان�سك الأوكرانية.. ما هي اأهميتها ال�سرتاتيجية لرو�سيا؟
•• عوا�صم-وكاالت

يف  “لي�شيت�شان�شك”  مدينة  على  متو��شلة  هجمات  �لرو�شية  �لقو�ت  ت�شن 
�إقليم دونبا�س، بينما جتري معارك �شارية على �لأر�س يف حماولة لل�شيطرة 
على �لطريق �لوحيد �لذي يربط �أوكر�نيا ب�شرقها �ملحا�شر وتعزيز نفوذها 
عليه  ي�شيطر  �ل�شرقي من جيب  �جل��زء  �ملدينة  وت�شكل  �لأ�شود.  �لبحر  على 
�لأوكر�نيون، وحتاول رو�شيا جتاوزه منذ منت�شف �أبريل �ملا�شي بعد �أن ف�شلت 

يف �ل�شيطرة على كييف.
من  �أح���ده���ا  لي�شيت�شان�شك،  ن��ح��و  �جت���اه���ات  ث��الث��ة  ع��رب  �ل���رو����س  وي��ت��ق��دم 
نهر  �شوى  لي�شيت�شان�شك  عن  يف�شلها  ل  بلدة  وه��ي  “�شيفريودونيت�شك”، 
�شيفر�شكي دونيت�س، ويبذل �لأوكر�نيون جهود� كبرية يف �ملعركة ملنع �لقو�ت 

�لرو�شية من عبوره.
تدمري  حت��اول  رو�شيا  �إن  غ��اي��د�ي،  �شريهي  لوغان�شك،  منطقة  حاكم  وق��ال 

وهي  �مل��دي��ن��ة،  �شو�حي  يف  �ل��د�ئ��ر  �لقتال  ظ��ل  يف  �شيفريودونيت�شك  مدينة 
“تلغر�م”:  على  لوغان�شك، م�شيفا، يف مقطع م�شور  �إقليم  �أكرب مدن  من 
حماولة  يف  �أي�شا  �لليل  وط��و�ل  �مل�شاء  حتى  �ل�شباح  من  م�شتمر  “�لق�شف 

للو�شول �إىل لي�شيت�شان�شك«.
كما دعا �لرئي�س �ل�شي�شاين رم�شان قديروف، �لقو�ت �لأوكر�نية يف مدينتي 
�شيفريودونيت�شك ولي�شيت�شان�شك �إىل �إلقاء �ل�شالح، قائال عرب ح�شابه على 
“�أرجو جميع من يقاومون يف �شيفريودونيت�شك ولي�شيت�شان�شك،  “تلغر�م”: 
�أن  ويلقو� �شالحهم قبل  يعيدو� ح�شاباتهم  �أن  �ملدينتن،  ويف حميط هاتن 
يتم ح�شرهم يف �لز�وية، و�لق�شاء عليهم �أو جرحهم، فمن خالل �لتخلي عن 
��شتمر�ر �لقتال، �شيوؤكد هوؤلء �لأ�شخا�س �أن �أوكر�نيا ورو�شيا يجب �أن تعي�شا 

ب�شالم«.
�أو كهرباء،  �أي منهما غاز  �إذ ل يوجد يف  �أو�شاعا ماأ�شاوية،  وتعي�س �ملدينتان 

يف  وق��ت��ه��م  معظم  �ل�����ش��ك��ان  م��ن  �شخ�س  �أل���ف  و100   20 ب��ن  م��ا  ويق�شي 
�لختباء حتت �لأر�س.

�أبريل  مطلع  كييف،  �لعا�شمة  حميط  من  �لرو�شية  �لقو�ت  �ن�شحاب  ومنذ 
مو�شكو  وت�شيطر  و�جل��ن��وب،  �ل�شرق  نحو  �لرو�شية  �جلهود  �جتهت  �ملا�شي، 
وقو�ت �لنف�شالين �ملو�لن لها على معظم مناطق �إقليم دونيت�شك، وت�شعى 
�إىل ��شتكمال �ل�شيطرة على �أر��شي دونيت�شك ولوغان�شك �للتن �أعلن فيهما 
قبل  مو�شكو  بهما  و�عرتفت   ،2014 عام  يف  “جمهوريتن”  �لنف�شاليون 

�أيام من بدء عملياتها �لع�شكرية باأوكر�نيا يف 24 فرب�ير �ملا�شي.
�لأمنية  �ل�����ش��وؤون  يف  �ملتخ�ش�س  �ملحلل  ق��ال  لي�شيت�شان�شك،  �أهمية  وح��ول   
و�ل�شرت�تيجية، ليون ر�د�شيو�شيني، �إن هذه �ملنطقة كانت يف �ل�شابق مركز� 
للمقاومة  �لأخ��ري  �جليب  مبثابة  وتعد  �لكيميائية،  و�مل��و�د  �لفحم  لت�شنيع 

�لأوكر�نية يف منطقة لوغان�شك.

بدون  �أنه  نيوز عربية”،  “�شكاي  ملوقع  ت�شريحات  ر�د�شيو�شيني، يف  و�أ�شاف 
ثم  ومن  رو�شيا،  يد  يف  �ملدينتان  �شت�شقط  ثقيلة  و�أ�شلحة  �شريع  غربي  دعم 
تفوق  �لرو�شية  �لقو�ت  �أن  �إىل  لفتا  �ل�شرق،  بف�شل  �لأول  هدفها  ��شتكمال 
نظريتها �لأوكر�نية عدد� وعتاد�، لكن ما يوؤخر �ملهمة هو وعورة �لطرق يف 

هذه �ملنطقة �لتي “حتاول رو�شيا تدمريها ودكها عرب ق�شف متو��شل«.
و�أو�شح �أنه “رغم �حلديث عن تفوق ع�شكري رو�شي على �لأر�س، حيث باتت 
مو�شكو ت�شيطر على نحو 90 يف �ملئة من لوغان�شك، ترف�س كييف �أي �تفاق 

لوقف �إطالق نار يت�شمن �أي تنازلت، ما يعني تاأزم �لأو�شاع«.
دونبا�س  �إحل��اق  هي  �لرو�شي  �لرئي�س  �إليها  ي�شعى  �لتي  “�خلطوة  �أن  و�أك��د 
برو�شيا متاما، كما فعل مع �شبه جزيرة �لقرم بعد �ل�شيطرة على خري�شون 
وماريوبول و�ل�شيطرة على �أكرث من 80 يف �ملئة من �ل�شاحل �لأوكر�ين على 

�لبحر �لأ�شود«.
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عربي ودويل
على عك�س �شورته يف الغرب:

عدو بوتني ل يحظى ب�سعبية يف رو�سيا...!
خرية  –ترجمة  الف��وي  -مارتن  الفجر   ••

ال�صيباين
مه،  �شمرّ اأنه  درجة  اإىل  بوتني  للرئي�س  لدود  عدو     
ُينظر اإىل األيك�شي نافالني يف الغرب على اأنه الرجل 
فقط  �شغرًيا  جزًءا  لكن  رو�شيا.  اإ�شالح  ميكنه  الذي 
من الرو�س يرونه منقًذا، ويثري ما�شي الرجل اأ�شئلة 

اأكرث مما يجلب الأمل. �شورة لرجل اأكرث �شهرة خارج 
رو�شيا منها داخلها.    ُينظر اإىل األيك�شي نافالني على 
اأنه زعيم معار�شة الرئي�س فالدميري بوتني، م�شتنكًرا 
ف�شاد النظام والقمع وغياب الدميقراطية. واأك�شبته 
النظام  ا�شتنكار  نظمها  التي  ال�شعبية  التظاهرات 
والإدانات القانونية، ومنعته من الرت�شح لالنتخابات 

الرئا�شية 2018.   واأ�شبح نافالني �شخ�شية م�شهورة 
اأع�شاب  بغاز  الت�شمم  عاملًيا عندما جنا ب�شعوبة من 
اأغ�شط�س  يف  الرو�شية  املخابرات  ا�شتخدمته  قوي 

.2020
بالعودة  كله  العامل  فاجاأ  اأملانيا،  يف  تعافيه  بعد     
الفور.  �ُشجن على  2021 حيث  يناير  رو�شيا يف  اإىل 

�شنوات  ت�شع  بال�شجن  عليه  حكم  املا�شي،  مار�س  يف 
بتهمة  اأمنيا  م�شددة  �شجنية  موؤ�ش�شة  يف  ون�شف 
الف�شاد.    ومنذ الت�شمم، كان نافالني، وهو �شخ�شية 
الأف��الم  م��ن  العديد  مو�شوع  كاريزمية،  اإعالمية 
اإن،  اإن  الوثائقية، ل �شيما من قبل بي بي �شي و�شي 

مما منحه جمهوًرا دولًيا.

�أليك�شي نافالني يخاطب موؤيديه يف مو�شكو ، قبل يومن من بدء ولية بوتن �لر�بعة�عتقال �ملعار�س خالل مظاهرة عام 2012

البدايات
�ل�شاحة  ع��ل��ى  ن��اف��ال��ن��ي     ظ��ه��ر 
 2000 عام  �لرو�شية  �ل�شيا�شية 
م��ن خ���الل �لن�����ش��م��ام �إىل حزب 

يابلوكو �لليرب�يل.
مل�شاركته   2007 ع��ام  و��شتقال   
قبل عام يف م�شرية رو�شية، جمعت 
�ملتطرفن  �لقومين  �ملتعاطفن 

�لذين يكرهون �لأجانب.
   ه��ذ� �لن��ت��ق��ال م��ن ت��ط��رف �إىل 
�آخ����ر م��ن �ل��ط��ي��ف �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، ل 
�أ�شتاذ  رو�������س،  م��ي�����ش��ي��ل  ي��ف��اج��ئ 
جامعة  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل���ع���ل���وم 
كيبيك يف �شيكوتيمي و�ملتخ�ش�س 

يف رو�شيا.
 ،2002 ع�����ام  رو����ش���ي���ا  يف  ك�����ان   
حيث كان يزورها كل عام تقريًبا 
جرت  عندما   ،1990 ع��ام  منذ 
�لنتخابات  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة 

�لرئا�شية يف فرن�شا.
رو�شيا(  )يف  �جلميع  »يت�شاءل     
ع��م��ا ه���و ف��ظ��ي��ع ج����ًد� يف خطاب 

جان ماري لوبان. 
ل  رو�شيا  يف  ليرب�لًيا  تكون  ف��اأن 
يعني نف�س �ل�شيء كما هو �حلال 
�لليرب�ليون  �لغرب. لقد دّعم  يف 
�نقالب عام 1993 �لذي �أعطى 

�لرئي�س معظم �ل�شلطات.
�أنف�شهم  �ل���ب���ع�������س  وي�������ش���ّم���ي   
ل���ي���رب�ل���ي���ن ب���امل���ع���ن���ى �ل���غ���رب���ي 
منهم  �ل��ع��دي��د  ل��ك��ن  للم�شطلح، 
ل���ي���رب�ل���ي���ون )�ق���ت�������ش���ادي���ا( دون 
باحرت�م  ب���ال�������ش���رورة  �لل����ت����ز�م 
ومناه�شة  �ل���ف���ردي���ة  �حل����ق����وق 
يقول �ل�شيد رو�س. �لعن�شرية”، 

عن�شري؟
�شاهد� على  رو���س  �ل�شيد  ك��ان     
نافالني  ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك  م��ظ��اه��رة 
ذ�ك  ويف   .2007 ع����ام  ح�����و�يل 
نافالني  �أدىل  ����ا  �أي���������شً �ل����وق����ت 
ت����ط����ارده.  ت�������ز�ل  ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات ل 
تالم�س  �ملو�قف  بع�س  “نكت�شف 

�لعن�شرية.
 �إنه يقارن �جلورجين بالقو�ر�س 
�ل��ت��ي ي��ج��ب ط��رده��ا م��ن رو�شيا. 
�ل�شوفياتي  �ل���ن���ظ���ام  ي��ك��ن  ومل 
ل��ي��ت�����ش��ام��ح م���ع �خلطاب  ر���ش��م��ًي��ا 

�لتمييزي... 
ل��ق��د ت��غ��ريت �لأم������ور ق��ل��ي��اًل، مت 
�إط���الق �ل��ع��ن��ان حل��رك��ات �ليمن 
�ل�������ش���ن���و�ت  ت����ل����ك  �مل����ت����ط����رف يف 
�نهيار  بعد  �لتحلل  من  �لرهيبة 
يفلت  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي، ومل  �ل��ن��ظ��ام 
�ل�شيد  يرى  نافالني من ذلك”، 

رو�س.
  »�إن�����ه ي����ديل ب��ت�����ش��ري��ح��ات غري 
وتنطوي  �لإط���الق  على  مقبولة 
ل��الأج��ان��ب. حتدث  ك��ر�ه��ي��ة  على 
عن �لقوقازين مثل �ل�شر��شري، 
لي�س  �ل����ف����رتة  ت���ل���ك  يف  ن����اف����اين 
من  يعتقد  جد�”،  ب��ه  من�شوحا 
�لأ�شتاذ  ب���ري���ول���ت،  ي����ان  ج��ه��ت��ه 
�لع�شكرية  �ل��ك��ل��ي��ة  يف  �مل�����ش��اع��د 
�مللكية يف �شان جان، و�ملتخ�ش�س 

يف �ل�شيا�شة �خلارجية �لرو�شية.
�أن  ب��ري��ول��ت،  �ل�شيد  وي�شيف     
 ،2018 �ن��ت��خ��اب��ات  ن��اف��ال��ن��ي، يف 
دّع���م �مل��ر���ش��ح يف ك��ل د�ئ���رة ميلك 
رو�شيا  حزب  لهزم  فر�شة  �أف�شل 
ب���وت���ن، بغ�س  �مل����وح����دة، ح����زب 

�لنظر عن �نتمائه.
�شي  ل�شبكة  وثائقي  فيلم      ويف 
م�شكلة  نافالني  يجد  ل  �إن،  �إن 

�لقرن  �لأول من  �لعقد  منت�شف 
و�لع�شرين. وعند ظهور  �حلادي 
حو�يل  م�شى  ق��د  ك��ان  �لفيديو، 
15 عاًما على بناء �لق�شر. ق�شر 
مل يتم ��شتخد�مه، وبذ�ت بع�س 
لقد  لالنهيار.  تتعر�س  �أج��ز�ئ��ه 
�شيئ،  ب�شكل  و�شيانته  تعّهده  مّت 
وب�����وت�����ن، ع���ل���ى ح����د ع���ل���م���ي، مل 

يرتدد عليها �أبًد�«.
ن�شر  ذل����������ك،  ع����ل����ى  ع����������الوة     
عام  منذ  للق�شر  ���ش��وًر�  نافالني 
للتو��شل  �شبكاته  على   2015

�لجتماعي.

املعار�شة موجودة
عندما  رو����س  مي�شيل  �نتف�س     
�ُشئل عما �إذ� كان نافالني هو �أهم 
“ما  ممثل ملعار�شة نظام بوتن. 
مع  تعاملنا  طريقة  يف  يوؤ�شفني 
�مل��ع��ار���ش��ة �ل��رو���ش��ي��ة، ه��و حقيقة 
مثل  ب�����ش��خ�����ش��ي��ات  نتم�شك  �أن���ن���ا 
يف  �ملعار�شة  �أن  نافالني، يف حن 

رو�شيا موجودة«.
   وي�شيف �أمثلة: “هناك نقابات 
حلماية  وح��رك��ات  ه��ن��اك،  تكافح 
حقوق �أ�شحاب �لبيوت، وجمعيات 
�أمهات  وجلنة  �مل�شتهلك،  حماية 
�جلنود حلماية �ل�شباب �مللتحقن 
باجلي�س. لأن �خلدمة �لع�شكرية 
�إلز�مية و�أحياًنا يتم �ختطافهم. 
ه������ن������اك ك�������ل ه���������ذه �حل������رك������ات 
�لجتماعية �ملهملة ب�شكل رهيب، 
نتحدث  عندما  لذلك  �آ�شف  و�أن��ا 
�مل��ع��ار���ش��ة يف رو���ش��ي��ا نقول  ع���ن 

نافالني«.
   لكن، يتابع مي�شيل رو�س، هذه 
�حلركات �لحتجاجية ل تتج�شد 

يف معار�شة �شيا�شية.
�ل�شعب ج��د� تنظيم هذه     م��ن 

�ملعار�شة �شيا�شيا. 
ي��ت��ط��ل��ب �حل�������ش���ول ع���ل���ى حزب 
����ش���ي���ا����ش���ي م�����ع�����رتف ب������ه ع�������دًد� 
ك���ب���رًي� ج����ًد� م���ن �ل��ت��وق��ي��ع��ات يف 
ولنتخاب  �ل��ب��الد.  �أن��ح��اء  جميع 
�أع�������ش���اء �ل�����ربمل�����ان، حت���ت���اج �إىل 
ميكروفون للتحدث يف �لن�ش����ر�ت 

�لإخبار�ية.
�شد  �ن���ت���خ���اب���ات  يف  �ل����ف����وز  �إن   
ت���ك���ون خلفه  ع���ن���دم���ا  �ل���رئ���ي�������س 
و���ش��ائ��ل �لإع����الم، وع��ن��دم��ا تكون 
على  ع������ادل������ة  غ������ري  �ل�����ق�����و�ع�����د 
�ل�شهل...  بالأمر  لي�س  �لإطالق، 
و�لربملان، �لدوما، لي�س له �شلطة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة، �ل�����ش��ل��ط��ة ح���ًق���ا يف يد 

يحلل �ل�شيد رو�س. �لرئي�س”، 

�ل��ت��ح��ال��ف مع  يف �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
“�إنهم  �مل��ت��ط��رف��ن:  �ل��ق��وم��ي��ن 
ي��ري��دون حم��ارب��ة ب��وت��ن مثلي. 
ل ميكنني جتاهلهم �إذ� كنت �أريد 
�أن �أ�شبح زعيم �لبالد. �أنا مرتاح 
تبدو  ل  �أ�شخا�س  م��ع  للتو��شل 

�أهد�فهم جيدة بالن�شبة يل ».

ق�شية
2010، �شرع �ملدون     منذ عام 
�لف�شاد  ع��ن  �ل��ب��ح��ث  ن��اف��ال��ن��ي يف 
معركته.  ح�شان  �شي�شبح  �ل��ذي 
�لقادة  كبار  من  �لعديد  �شيدين 
مد�خيلهم  �أن  مو�شًحا  �ل��رو���س، 
مع  ت���ت���م���ا����ش���ى  ل  �ل����ر�����ش����م����ي����ة 
�شيار�تهم �أو منزلهم �لفاخر. ويف 
ب��د�أت م�شاكله  ا،  �أي�شً �لوقت  ذ�ك 

مع �لعد�لة �لرو�شية.
  »�شيثبت نف�شه ك�شخ�شية �أ�شا�شية 
�لجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  يف 
من خالل �متالك ��شرت�تيجيات 

�ت�شال ماهرة للغاية. 
وب�شفته ��شرت�تيجًيا جيًد�، فهو 
مبا�شر،  ب�شكل  ب��وت��ن  يهاجم  ل 
�لذي يتمتع ب�شعبية كبرية، ولكن 
حا�شيته �ملبا�شرة “، يقول �ل�شيد 

بريولت.
   وي���ر����ش���م ه����ذ� �لأخ������ري نقطة 
حت���ول يف ظ��اه��رة ن��اف��ال��ن��ي. عام 
�لرئي�س دميرتي  �أعلن   ،2011
يرت�شح  ل����ن  �أن������ه  م���ي���دف���ي���دي���ف 
لولية ثانية، و�أنه �شيف�شح �ملجال 

ل�شلفه، فالدميري بوتن.
�أن��ه��ا كانت  »ي��ذك��ر ميدفيديف     
مع   2008 عام  مربمة  �تفاقية 

بوتن.
 ���ش��ع��ر �ل��ن��اخ��ب��ون �ل��ذي��ن حلمو� 
برئي�س �إ�شالحي، وبالتقارب مع 
حزب  و�شّجل  باخليانة.  �ل��غ��رب، 
�أدنى  ذل��ك  بعد  بوتن  فالدميري 
�ل�شيد  ي�����ش��رح  له”،  دع���م  م��ع��دل 
على  منخف�شة  ن�شبة  ب��ري��ول��ت 
�لنتخابي  �ل��ت��زوي��ر  م��ن  �ل��رغ��م 

�ملوؤكد.
�مل���ن���ظ���م���ة غري  وث����ق����ت  ل����ق����د     
جولو�س  �لأم��ري��ك��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
ب�����ش��ك��ل ج���ي���د ح�������الت �ل���ت���زوي���ر 

ي�شيف يان بريولت. �لفوز”، 
  م���ن ن��اح��ي��ة �أخ������رى، ف�����اإن هذ� 
�لأخري مقتنع باأنه يف �شياق �آخر 
م�شجوًنا  ي��ك��ن  مل  �إذ�  -وخ��ا���ش��ة 
نافالني  ي�������ش���ب���ح  �أن  -مي����ك����ن 
بوتن.  للرئي�س  حقيقًيا  تهديًد� 
بن  ت���ط���اب���ق  ذل�����ك  م����ع  “هناك 
�ل�شكل و�لدور، ولديه روح دعابة 
بريولت،  �ل�����ش��ي��د  ي��د�ف��ع  ج��ي��دة، 
م���ا ي��ق��ول��ه ع���ن �ل��ف�����ش��اد ه���و �أمر 
معقول متام������ا، لكن ت�����م تدمري 

منظمته.
 يف �لعامن �ملا�شين، �أدى �لقمع 
�حلد  �إىل  م���ا  ح���د  �إىل  �ل�����ش��دي��د 
�لأ�شخا�س على  من قدرة هوؤلء 

تقدمي �أنف�شهم كبديل«.
   و�إذ� كان يعار�س �لآن �حلرب يف 
�لثمن”،  باهظة  “لأنها  �أوكر�نيا 
يبدو  ل  نافالني  ف��اإن  �شرح،  كما 
كحل  ا،  �أي�شً �لطويل  �مل��دى  على 
لل�شالم م��ع ج��ارة رو���ش��ي��ا، ورمبا 
ح����ت����ى ل����رتم����ي����م �جل���������ش����ور مع 

�لغرب.
خياًر�  ن��اف��ال��ن��ي  ي��ع��ت��رب  »ه����ل     
لنا  بالن�شبة  �أك���رث  فيه  م��رغ��وًب��ا 
كانو�  �ل���ذي���ن  �ل��غ��رب��ي��ن،  ن��ح��ن 
يودون روؤية رو�شيا �أكرث �ن�شياعا 
�مام نظام �قت�شادي تهيمن عليه 
�أ�شك يف ذلك،  �ملتحدة؟  �لوليات 
لأنه ل تز�ل هناك ��شتمر�رية يف 
رو�شًيا  وطنًيا  ي��ز�ل  ول  خطابه، 

كبري�. 
مب�شتقبل  �لأم���ر  يتعلق  وعندما 
�أو  �ل���������ق���������رم،  ج�������زي�������رة  �����ش����ب����ه 
�لأوكر�نين، فاإنه، �إىل حد كبري، 
على نف�س �خلط مع �لكرملن”، 

يقول يان بريولت.
رو���ش��ي��ا عام  �إىل  ع���ودت���ه  ب��ع��د     
ن�شر  ت�������ش���ّم���م���ه،  �إث�������ر   2021
للق�شر  ف��ي��دي��و  مقطع  ن��اف��ال��ن��ي 
�لذي بني لبوتن ولقي �شدى يف 
�لغرب. “�لأمر طريف، لكن هذ� 
جديًد�  �شيًئا  يك�شف  مل  �لفيديو 
على �لإطالق، يرى يان بريولت، 
ث��م متويله  �لق�شر  ه��ذ�  ب��ن��اء  مت 
من قبل �أ�شخا�س من حول بوتن 
يف  �لثانية  وليته  فرتة  نهاية  يف 

�شجاًعا  ا  �شخ�شً �ل�شخ�شية  ه��ذه 
باختال�س  �ل��ت��ن��دي��د  ع��ل��ى  ي��ج��روؤ 
ن��خ��ب��ة ف���ا����ش���دة ل�����الأم�����و�ل. لكن 
يعرفون  �ل����رو�����س  م���ن  �ل���ع���دي���د 
د�ئًما  ك�����������������ان  ف�������ش���اًد�،  ه��ن��اك  �أن 

موجود�.  
فعالة،  �حل���ك���وم���ة  �أن  وط���امل���ا     
�إىل  �لو�شول  �إمكانية  وللجميع 
�حلياة  ج�����ودة  و�أن  �خل����دم����ات، 
�ل���ت���ظ���اه���ر بعدم  ي�������ش���ود  ت��������زد�د، 
يحلل  بامل�شاألة كثرًي�”،  �لهتمام 

�ل�شيد بريولت.
   ويرثي مي�شيل رو�س يف �ملعنى 
يحظى  ل  “�لف�شاد   ، ن��ف�����ش��ه 
�أو�ئ������ل عام  ب�����ش��ع��ب��ي��ة ك���ب���رية. يف 
كانت  �أع��ت��ق��د،  م��ا  ع��ل��ى   ،2020
ه���ن���اك �ح���ت���ج���اج���ات يف ح����و�يل 
�شعبية  ل���ك���ن  م����دي����ن����ة،   100

نافالني �ل�شخ�شية منخف�شة ».

يف تراجع
   »لناأخذ فقط ��شتطالع ليفاد�، 

�رتكابها  مت  �ل���ت���ي  �لن���ت���خ���اب���ي 
بح�شو �شغري ل�شناديق �لقرت�ع 
ت�شويرها  ومت  وه�����ن�����اك،  ه���ن���ا 
ون�شرها على �لإنرتنت �لذي كان 

�أكرث حرية يف ذلك �لوقت. 
�ملظاهر�ت،  حركة  د�ئ��رة  �ت�شعت 
ب��ال��ف��ع��ل كو�حد  ن��اف��ال��ن��ي  وب�����رز 
م���ن ق�����ادة ت��ل��ك �مل��ع��ار���ش��ة �لتي 
�ملعايري  �ح��������رت�م  ب����ع����دم  ت����ن����دد 
�ل�شيد  ي�شيف  �لدميقر�طية”، 

بريولت.

العجلة تدور يف مو�شكو
نافالني  ت��ر���ش��ح   ،2013 ع���ام     
وحت�شل  مو�شكو  ع��م��دة  ملن�شب 
ب���امل���ائ���ة من   27 ب��ن�����ش��ب��ة  ع���ل���ى 
للمركز  ج��ي��د  وه����ذ�  �لأ�����ش����و�ت، 

�لثاين. 
   »م���وؤي���دوه ه��م يف �لأ���ش��ا���س من 
و�لليرب�لين  �ل�����ش��ب��اب  �ملهنين 
�إىل  يطمحون  �ل��ذي��ن  و�مل��دن��ي��ن 
معايري �أف�شل للحكم، ويرون يف 

�ملا�شي،  يوليو  يف  �ل�شركة  نف�س 
بيان  �أي  قبل �شن قو�نن تعاقب 
���ش��د ن���ظ���ام ب���وت���ن وج��ي�����ش��ه، �أن 

نافالني يرت�جع.
باملائة   6 و�ف���ق   ،2013 ع���ام     
من �لرو�س على �أن�شطة نافالني. 
باملائة   20 �إىل  �لن�شبة  وق��ف��زت 
عام 2020 بعد ت�شممه مبا�شرة. 
كانت   2021 ي���ن���اي���ر  يف  ل���ك���ن 
يونيو  ويف  ب��امل��ائ��ة،   19 �لن�شبة 
�ل�شتطالع  هذ�  ويف  باملائة.   14
�لذين  �ل�����ش��ب��اب  �أي�����ده  �لأخ������ري، 
و24   18 بن  �أعمارهم  ت��رت�وح 

عاًما فقط بن�شبة 24 باملائة.

ل ي�شكل تهديدا لل�شلطة
  »نتحدث د�ئًما عن نافالني كما 
لو كان مهًما جًد� يف رو�شيا. بينما 
مل  ت�شممه،  قبل  حتى  رو�شيا،  يف 
�ل�شلطة  ت����ه����دد  ظ����اه����رة  ي���ك���ن 
�ل����ق����ائ����م����ة. وح����ت����ى م�����ع �إج�������ر�ء 
ل��ن يتمكن من  �ن��ت��خ��اب��ات ح���رة، 

ي��ت��اب��ع �ل�����ش��ي��د رو�����س، �إن����ه مركز 
�حلكومة  �أن  درج���ة  �ىل  م�شتقل 
عميال  �لآن  ت��ع��ت��ربه  �ل��رو���ش��ي��ة 

�أجنبًيا. 
كانت ن�شبة �ملو�فقة على نافالني 
2 باملائة. �إنه يحفز جزًء �شغرًي� 
�لأكرث  بينهم  م��ن  �ل�����ش��ب��اب،  م��ن 
يجدها  جن����اع����ت����ه،  ت�������ش���ي���ي�������ًش���ا. 
�ل�شبكات  ع��ل��ى  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�����ش��ك��ل 

�لجتماعية.
    مت �إجر�ء �ل�شتطالع �مل�شار �إليه 
يف دي�شمرب 2019، وكان �ل�شوؤ�ل 
“�إذ� كانت هناك �نتخابات �لأحد 
�حتل  �شت�شوت؟”.  مل��ن  �مل��ق��ب��ل، 
ونافالني  �لأول  �مل���رك���ز  ب���وت���ن 

�خلام�س. 
باملائة   48 �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
�إنهم  ق����ال����و�  �مل�����ش��ت��ط��ل��ع��ن  م����ن 
ي��ع��رف��ون ملن  �أو ل  ي�����ش��وت��و�  ل��ن 
���ش��ي�����ش��وت��ون، ف�����ش��ل ن��اف��ال��ن��ي يف 

�لتمّيز.
�أجرته  �آخ��ر  ��شتطالع  و�أظ��ه��ر     

على املدى الطويل، ل يبدو نافالني كحل لل�شالم مع اأوكرانيا، وحتى لرتميم اجل�شور مع الغرب
يراه الغرب منقًذا, األيك�سي نافالني لي�ض كذلك يف نظر الرو�ض

عندما يتعلق الأمر مب�شتقبل �شبه جزيرة القرم، اأو الأوكرانيني، فاإنه على اخلط نف�شه مع الكرملني 

�مل�شعفون بعد �إنز�لهم نافالني يف م�شت�شفى �شاريتيه يف برلنل يرى �لرو�س يف نافالني منقذ�

�شورة له و�أفر�د عائلته على �شريره يف �مل�شت�شفى يف �أملانيا

ت  يحا ت�سر
ت���ن���ط���وي
ع������ل������ى 
ك��راه��ي��ة 
ل��الأج��ان��ب 
وب���ع�������ض 
م���واق���ف���ه 
عن�سري����ة 

من هو اليك�سي نافالني؟
 50 1976 )45 عاًما( يف بوتن ، على بعد  4 يونيو  ◆ ولد يف 

كم من مو�شكو
◆ متزوج من �إيوليا )45 عاًما( منذ عام 2000

◆ لديهما �بنة د�ريا )2001( و�شبي زخار )2008(.
◆ حماٍم ومدون و�شيا�شي

   ينحدر نافالني من عائلة م�شّي�شة، خا�شة بعد حادث ت�شرينوبيل، 
 10 تبعد  ق��ري��ة  م��ن  و�ل���ده  عائلة  تنحدر  �إن.  �إن  �شي  ل�شبكة  ق��ال 
كيلومرت�ت عن �ملحطة �لنووية. وطلبت �ل�شلطات من �ل�شكان زرع 
غادر  طبيعي”.  �لو�شع  ب��اأن  “للتظاهر  �مل�شع  �لغبار  يف  �لبطاط�س 
�ل�شكان �لقرية بعد ذلك بقليل. مبا �أنه كان يق�شي �ل�شيف يف منزل 
جدته، كان من �ملمكن �أن يكون �شحية للكارثة �إذ� حدثت يف يونيو 

بدًل من نهاية �أبريل، كما �أخرب ��شكري عام 2020. 
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��شافة مايد حممد علي �لنايلى �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل حممد عبيد �لنايلى �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

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

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
كونكت  :باور  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لكهربائية للمقاولت و�ل�شيانة
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب : رخ�شة رقم : 3717370 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �منه عبد�هلل نعمان %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �يوب قا�شم نعمان عبد�هلل

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

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

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :بقالة درة �لمار�ت 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب : رخ�شة رقم : 1113341 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شوكت �شالح علي �شالح �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد زياد حممد رئي�شي
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

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

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم : CN 1065711  بال�شم �لتجاري:جموهر�ت 
فار�س �بو�خلري ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري 
هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة 

�ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
�أوف مك�س كافيه  تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مك�س 

رخ�شة رقم : CN 2865969  قد تقدمو� �إلينا بطلب :
تعديل �إ�شم جتاري من/ مك�س �أوف مك�س كافيه

MIX OF MIX CAFE

�إىل/ ميلر لوجن �ند كافيه
 MELER LOUNGE AND CAFE 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة مطعم  5610001
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لنب - بالتجزئة  4721012

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�شادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�شحر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �لفو�كه كافية  رخ�شة رقم:3714621 
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شتوديو 

�يديل كري للطباعة و�لت�شوير
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3920273 

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

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

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�ملكتب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�خلا�س لل�شيخ حمد�ن بن نهيان �ل نهيان لد�رة �لعقار�ت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2711422 
�لغاء رخ�شة

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

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

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�مارل�س 

لتن�شيق �حلد�ئق ومقاولت �شبكات �لري
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2752044 

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

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

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مدينتي للمقاولت �لعامة ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1142967 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة نعمه جمال �شيف �بر�هيم %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد ح�شن حممد عبد�حلميد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جا�شم عبد�لرحيم �حمد �حلمادى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ مدينتي للمقاولت �لعامة ذ.م.م

MADINATHI GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل/ مدينتي للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
MADINATHI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شند�ين لال�شالح و�ل�شيانة ذ.م.م
 - �لثقايف  �لريا�شي  نادي �جلزيرة  �ملالك  مبنى   22/2 �ل�شركة:�شرق  عنو�ن 

ق  - �ملرور  �شارع  �بوظبي  جزيرة   P2A
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2140542 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�شفية �ل�شركة
فرع   - قانونيون(  )حما�شبون  و�شركاه  عبا�س  �ل�شادة/��شعد  تعين   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/18  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �أبوظبي 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر 

تاريخ �لتعديل:2022/5/23 بالرقم:2205018956 
�ملعن  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:مزرعة تالل حفيت للدو�جن ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�لعن - بوكرية - بوح�شن - مزرعة عبد�هلل �حمد �شعيد �حمد 

وجناه ثابت مقبل
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2010374 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�شفية �ل�شركة
2 - تعين �ل�شادة/�لدره للمر�جعة و�لتدقيق )�شليمان �حمد �شامل(  ، كم�شفي 
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/5/20 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205019407 تاريخ 

�لتعديل:2022/5/23
�ملعن  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شركة �شار� للم�شاريع �لتجارية )�شار� برو( ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي - �شرق 0.16 - مبنى �ل�شيد �شلطان �شاهن 

�شيف �شلطان و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1080233 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�شفية �ل�شركة
كم�شفي   ، قانونيون   حما�شبون   - و�شركاه  �ل�شادة/�لهاملي  تعين   -  2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/5/18 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205018920 تاريخ 

�لتعديل:2022/5/23
�ملعن  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شخ�س  �شركة   - �ملعلومات  �لتقنية  ل�شت�شار�ت  جي  �لتجاري:��س  �ل�شم 
�لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي - �شرق 0.11 مبنى معايل مانع �شعيد �حمد 
�لعتيبه

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2977635 
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�شفية �ل�شركة
كم�شفي   ، قانونيون   حما�شبون   - و�شركاه  �ل�شادة/�لهاملي  تعين   -  2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/4/28 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205017258 تاريخ 

�لتعديل:2022/5/22
�ملعن  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شركة قلعة �ل�شمود للكمبيوتر ذ.م.م
د�ئرة  وحدة  �ل�شابع   - �حلائر  بطحاء   - �ل�شناعية  �ل�شركة:�ملنطقة  عنو�ن 

�لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات - بلدية �لعن و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1135747 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�شفية �ل�شركة
لل�شركة  ، كم�شفي قانوين  �ل�شادة/�لقمة - حما�شبون قانونيون   - تعين   2
�لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/19 
تاريخ  بالرقم:2205019146  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري 

�لتعديل:2022/5/23
�ملعن  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شركة �لو�شيحى للمقاولت �لعامة  ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�مل�شفح م 0.26 مبنى �شركة �لوجد�ن لل�شيانة �لعامه ذ.م.م 

و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1033637 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�شفية �ل�شركة
 ، �لظاهري   �شارة   - �حل�شابات  ومر�جعة  لتدقيق  �ل�شادة/�مانة  تعين   -  2
قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/12  لل�شركة  قانوين  كم�شفي 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر 

تاريخ �لتعديل:2022/5/23  22FD4FA0A9A0546B373:بالرقم
�ملعن  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
�لكهربائية  �ملعد�ت  لتجارة  لينك  �ل�ش�����ادة/وورلد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�مليكانيكية ذ.م.م  رخ�شة رقم:1936068 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عادل ح�شن حممد �حمد �لعلى  %25

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شري�ج روهيت باتيل باتيل روهيت بورو�شوتام  %25
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شري�يو روهيت باتيل  %25

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ديبان كومار ماهيندر� باتيل  %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خليل �حمد زين �لعابدين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان �شالح عبد�هلل �شالح �لقا�شمى
تعديل �إ�شم جتاري من/ وورلد لينك لتجارة �ملعد�ت �لكهربائية و�مليكانيكية ذ.م.م

WORLD LINK ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENT TRADING L.L.C
�إىل / برو �ينريجي للمقاولت �لعامه ذ.م.م

 PRO ENERGY GENERAL CONTRACTING L.L.C
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاولت �شبكات وخطوط نقل �لطاقة  4220101

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �ملقاولت �مليكانيكية  4220903
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �ملقاولت �لكهربائية  4220904

تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة معد�ت توليد �لطاقة �لكهربائية ونقلها وتوزيعها - باجلملة 4659104
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة �ملعد�ت �مليكانيكية - باجلملة  4659101
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة �ملعد�ت �لكهربائية - باجلملة  4659102

�أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

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

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شما �خلري للتجارة �لعامة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4437946 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / ��شماء �شامل �حمد �شامل من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ��شماء �شامل �حمد �شامل من 100 % �إىل %51
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شينى مول على كوجنو  %49

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شما �خلري للتجارة �لعامة
SAMA AL KHAIR GENERAL TRADING

�إىل/ �شما �خلري للتجارة �لعامة ذ.م.م
SAMA AL KHAIR GENERAL TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زيرو و�ن زيرو للهو�تف �ملتحركة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3936142 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة بهاء حممود عيا�س %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شهيل عبد�لرحمن �حمد حممد �لنيادى
تعديل نوع رخ�شة / من حرفية �إىل جتارية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ زيرو و�ن زيرو للهو�تف �ملتحركة
ZERO ONE ZERO FOR MOBILE PHONES

�إىل/ زيرو و�ن زيرو للهو�تف �ملتحركة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ZERO ONE ZERO MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط �لب�شمة لل�شيد�ت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1105475 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة م�شبح حممد على �شامل �ل�شيعرى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف عبد�هلل �شعيد خاطر �لو�شاحى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف كود�كات كومار�ن
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل
رئي�ض وزراء اأ�سرتاليا اجلديد يوؤدي اليمني 

•• �صيدين-رويرتز

�ليمن  �ألباني�شي  �أنتوين  �لأ�شرت�يل  �لعمال  �أدى زعيم حزب 
يف  و�لثالثن  �حل��ادي  �ل���وزر�ء  رئي�س  لي�شبح  �لثنن  �أم�س 
�نتخابية  حملة  بعد  �لبالد  بتوحيد  وتعهد  �أ�شرت�ليا،  تاريخ 
مثرية لالنق�شام و�أكد عزمه على معاجلة ق�شايا تغري �ملناخ 

وعدم �مل�شاو�ة.
�شنو�ت يف �شفوف  ت�شع  بعد  �ل�شلطة  �إىل  �لعمال  وع��اد حزب 
�مل��ع��ار���ش��ة بعدما ���ش��اع��دت م��وج��ة م��ن �ل��ت��اأي��ي��د غ��ري �مل�شبوق 
حلزب �خل�شر و�مل�شتقلن �ملهتمن بق�شايا �ملناخ، �أغلبهم من 
�لن�شاء، يف �لإطاحة بالئتالف �ملحافظ يف �لنتخابات �لعامة 

�لتي جرت يوم �ل�شبت. وقال �ألباني�شي يف �أول موؤمتر �شحفي 
له بعد توليه مهام رئي�س �ل��وزر�ء “�أتطلع �إىل قيادة حكومة 
�إىل  ت�شعى  ل  حكومة  بالفخر،  ي�شعرون  �لأ�شرت�لين  جتعل 
�إىل  ت�شعى  ولكنها  وقيعة  �إح����د�ث  �إىل  ت�شعى  ول  �لن��ق�����ش��ام 

توحيد �ل�شفوف«.
��شتمر�ر فرز �لأ�شو�ت وعدم �لنتهاء بعد من ت�شكيل  ورغم 
ديفيد  �لعام  �حلاكم  �أم��ام  �ليمن  �ألباني�شي  �أدى  �حلكومة، 
هرييل يف مر��شم �أقيمت بالعا�شمة كانبري� حتى يتمكن من 
�لرباعي يف طوكيو  �لأمني  �جتماع جمموعة �حل��و�ر  ح�شور 

غد� �لثالثاء.
وت�شم �ملجموعة �لهند و�لوليات �ملتحدة و�ليابان و�أ�شرت�ليا، 

وه���ي جم��م��وع��ة غ��ري ر�شمية ت���روج ل��ه��ا و����ش��ن��ط��ن م��ن �أجل 
�لت�شدي �إىل �لن�شاط �ل�شيا�شي و�لتجاري و�لع�شكري �ملتز�يد 

لل�شن يف منطقة �ملحيطن �لهندي و�لهادي.
وقال �ألباني�شي �إن عالقة �أ�شرت�ليا بال�شن �شتظل “�شعبة” 
جو  �لأمريكي  �لرئي�س  مع  �شتجمعه  �لتي  �لقمة  قبل  وذل��ك 

بايدن ورئي�شي وزر�ء �ليابان و�لهند.
76 مقعد�  �لو�شط على  �ملنتمي لي�شار  �لعمال  وح�شل حزب 
من �أ�شل 151 يف جمل�س �لنو�ب، ومل حت�شم بعد عدة مقاعد 
ت�شهد مناف�شة �شاخنة، وفقا للجنة لالنتخابات �لأ�شرت�لية. 
�أكرث  على  �شيح�شلون  �خل�شر  حزب  �أو  �مل�شتقلن  �أن  ويبدو 
�أُر�شلت  �لتي  �لأ���ش��و�ت  ف��رز  ��شتمر�ر  م��ع  مقاعد  ع�شرة  م��ن 

بالربيد. وقالت �ملر�شحة �مل�شتقلة مونيك ر�يان �إن �ملناخ كان 
تتناف�س  كانت  �لذي  �ملقعد  يف  للناخبن  بالن�شبة  ق�شية  �أهم 
�ل��ذي خ�شره ر�شميا  �ملقعد  عليه يف كويوجن يف ملبورن، وهو 
وزير �خلز�نة يف �حلكومة �ملنتهية وليتها جو�س فر�يدنربج 

�ليوم �لثنن.
وقالت ر�يان “لقد ��شتمعنا �إىل ما يريده �لنا�س، و�ن�شتنا �إىل 

قيمهم ورغباتهم، و�أعددنا برناجما �نتخابيا يعك�س ذلك«.
�ل��ع��م��ال على  �أن يح�شل ح���زب  ي��اأم��ل  �أن����ه  �أل��ب��ان��ي�����ش��ي  و�أك����د 
مقاعد كافية لت�شكيل �حلكومة مبفرده لكنه �أ�شاف �أنه �أبرم 
�تفاقات مع �مل�شتقلن لعدم تاأييد �قرت�حات �شحب �لثقة من 

حكومته.

و�عتربت �لهيئة �لإد�رية �لوطنية 
لالحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل، �أن 
باإر�شاء  �ملتعلق   30 ع��دد  �ملر�شوم 
�ل�شت�شارية  �ل��وط��ن��ي��ة  “�لهيئة 
من �أجل جمهورية جديدة” غري 
�تفاق م�شبق  �أو  منبثق عن ت�شاور 
�لوطنية  �لتطلعات  �إىل  يرقى  ول 
ول ي�شتجيب �إىل �نتظار�ت �لقوى 
�أكده  ما  وف��ق  �ل�شادقة،  �لوطنية 
�ملنظمة  ب��ا���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ن��اط��ق 

�ل�شغيلة �شامي �لطاهري. 
�نعقاد  ع��ق��ب  �ل���ط���اه���ري،  و�أك������د 
�ل�شغل  �حت������اد  مت�����ش��ك  �ل���ه���ي���ئ���ة، 
للخروج  وح��ي��د�  �شبيال  ب��احل��و�ر 
من �لأزمة مذكر� بطبيعة �حلو�ر 

و�أهد�فه و�آلياته ومكوناته.
يف �ملقابل، �أعرب �حتاد �ل�شغل عن 
رف�شه لأي حو�ر �شكلي حتّدد فيه 
�لأدو�ر من جانب و�ح��د، وتق�شى 
و�ملدنية،  �ل�شيا�شية  �ل��ق��وى  ف��ي��ه 
�أن يف�شي �إىل  �إن��ه ل ميكن  قائال 
�ت��ف��اق��ات ج��دّي��ة وغ���ري ق���ادر على 
�إخ����ر�ج �ل��ب��الد م��ن �أزم��ت��ه��ا و�إمنا 

�شيعمقها، وفق �مل�شدر ذ�ته.
�لعودة  �ل�شغيلة  �ملنظمة  ورف�شت 
�إىل ما قبل 25 يوليو، م�شرية �إىل 
�أن �لهيئة �لإد�رية يف حالة �نعقاد 

د�ئم ملتابعة �لو�شع.
وجّدد �لطاهري مطالبة �حلكومة 
�ملن�شور  �لتز�ماتها ب�شحب  بتنفيذ 
�لتفاقيات  وت��ط��ب��ي��ق   20 ع����دد 
�ل�������ش���اب���ق���ة وت���ع���دي���ل �لأج���������ور يف 
يف  و�لرتفيع  �لعمومية  �لوظيفة 

�لأجر �لأدنى.
�لوطنية  �لإد�ري���ة  �لهيئة  وق���ّررت 

•• جنيف-اأ ف ب

�ل�194  �لأع�����ش��اء  �ل����دول  تلتقي 
يف م��ن��ظ��م��ة �ل�����ش��ح��ة �ل���ع���امل���ي���ة يف 
نظام  ب��ن��اء  �شبل  يف  للبحث  جنيف 
�أك��رث يف  �شحي عاملي فّعال وع��ادل 
يف  للحرب  �لعاملية  �لتد�عيات  ظ��ّل 
�أوكر�نيا وجائحة كوفيد-19 �لتي 

ل يبدو �أنها �شتنتهي قريًبا.
وتقف �أوكر�نيا خلف طرح قر�ر من 
جمعية  �إىل  �لأح��د  ُيقّدم  �أن  �ملقّرر 
�لهجمات  وُي��دي��ن  �لعاملية  �ل�شحة 
�ملنظومة  على  مو�شكو  ت�شنها  �لتي 
�خلطرية  و�ل����ع����و�ق����ب  �ل�����ش��ح��ي��ة 
ل��ل��غ��زو و�حل�������ش���ار �مل���ف���رو����س على 
�لإمد�د�ت  على  �لأوكر�نية  �ملو�نئ 
�أ�شعار  يف  �لكبري  و�لرتفاع  �لعاملية 

�حلبوب.
ويقول دبلوما�شي �أوروبي “للحرب 
يف �أوك���ر�ن���ي���ا ت���اأث���ري م��ن��ه��ج��ي على 
�ل��دول��ي��ة لأن��ه��ا تتطلب  �مل��ن��ظ��م��ات 
�مل�شاألة  �إد�رة  يف  طويل  وقت  ق�شاء 
�ل��رو���ش��ي��ة يف �مل��ن��ظ��م��ات وُت���ر�ج���ع 
�ل��ع��و�ق��ب ع��ل��ى ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ة يف 

�أوكر�نيا و�أوروبا و�لعامل«.
تو�زن،  �يجاد  ا  �أي�شً �ملفرت�س  ومن 
حلفاء  �أن  دول  ع���دة  ت��ع��ت��رب  ف��ي��م��ا 
�أوكر�نيا يطّبقون معايري مزدوجة 
�أخ������رى و�أن  �أزم�������ات  وي��ت��ج��اه��ل��ون 
�لتعاون �ل�شحي هو جمال منف�شل 

يجب �حلفاظ عليه.
من �جلانب �لرو�شي، �أر�دت �لبعثة 
�نت�شار  م��ن��ع  ج��ن��ي��ف  يف  �ل��رو���ش��ي��ة 
معلومة مفادها باأن مو�شكو ت�شتعّد 
�ل�شحة  منظمة  م��ن  لن�����ش��ح��اب��ه��ا 

�لعاملية.
وك��ت��ب��ت ع��ل��ى ت��وي��رت يف 20 �أي���ار/

يف  �ل��ع��ام  �لإ����ش���ر�ب  مطلب  تبني 
قطاع �لوظيفة �لعمومية و�لقطاع 
�لعام و�إحالته �إىل �ملكتب �لتنفيذي 

لتحديد تر�تيبه وتوقيته.
و���ش��ي��ع��ق��د �حت������اد �ل�������ش���غ���ل ن����دوة 
���ش��ح��ف��ي��ة ي�����وم �لرب�����ع�����اء �ل���ق���ادم 
نقاط   3 ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  لت�شليط 
ت���ت���ع���ل���ق مب�����وق�����ف �لحت����������اد مما 
��شافة  و�قت�شاديا  �شيا�شيا  يجري 
�ملتعلق  �لج���ت���م���اع���ي  �مل���ل���ف  �ىل 
و�ملفاو�شات  �ل�شغالن  مبطالب 
م���ع �حل���ك���وم���ة، وف����ق م���ا �أف�����اد به 

�لطاهري

»من �شيم الكبار«
لالحتاد  �ل����ع����ام  �لأم�������ن  ووّج�������ه 
نور�لدين  لل�شغل  �لتون�شي  �لعام 
�أم�������س  ت�������ش���ري���ح  �ل����ط����ب����وب����ي، يف 
�أ���ش��غ��ال �لهيئة  �لإث��ن��ن، يف خ��ت��ام 
قي�س  رئي�س  �إىل  ر�شالة  �لإد�ري���ة، 
�شعّيد، قال له فيها �إّن “�لتنازلت 
�لإيجابي،  �لجت��اه  يف  و�ملر�جعات 
هي  �ل��وط��ن  م�شلحة  �أج����ل  وم���ن 
�شيم  من  ولي�شت  �لكبار  �شيم  من 

�ل�شعفاء«.
“�ل�شاطر  �ل��ط��ب��وب��ي:  و�أ�����ش����اف 
�لبالد،  م�شلحة  يف  يفّكر  �يل  هو 
�ل�شكل  ب��ه��ذ�  �حل���و�ر  ه��ل  فلنفكر 
�شيّحل م�شاكل �لبالد �أم �شي�شاعف 

تعقيد�تها؟«.
وك��ان �لأم��ن �لعام لالحتاد �لعام 
�لتون�شي لل�شغل قد ك�شف تفا�شيل 
وقال  �شعيد.  بقي�س  �لح��د  لقائه 
�لطبوبي �إن �لرئي�س �أعلمه ب�شري 
�لأم��ور يف �إط��ار ما كان �أعلن عنه 

تفيد  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ائ��ع��ات  “�إن  م��اي��و 
منظمة  من  �شتن�شحب  رو�شيا  ب��اأن 
بب�شاطة  ه����ي  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل�����ش��ح��ة 
يتّم  �أن  وُي��ت��وّق��ع  ���ش��ح��ي��ح��ة«.  غ��ري 
�ل���ع���ام ملنظمة  ل��ل��م��دي��ر  �ل��ت��ج��دي��د 
�أدهانوم  تيدرو�س  �لعاملية  �ل�شحة 
�شنو�ت  خل���م�������س  غ��ي��ربي��ي�����ش��و���س 
�عتمدها  م���و�ق���ف  رغ���م  �إ���ش��اف��ي��ة، 
�عترب ت�شاحلًيا  �لذي  مثل موقفه 
ج��ًد� حيال �ل�شن يف بد�ية تف�شي 
جًد�  �ل��ب��ط��يء  ورّده  كوفيد-19، 
�جلن�شي  �ل���ع���ن���ف  ف�����ش��ي��ح��ة  ع���ل���ى 
�لذي �رتكبه بن 2018 و2020 
عاملون لدى �ملنظمة يف جمهورية 

�لكونغو �لدميوقر�طية.
لكن كونه بدون مناف�س ومدعوًما 
�ملنظمة،  �ل��ت��اأث��ري يف  �أ���ش��ح��اب  م��ن 

�لجتماعية �لعالقة. 
�ل�شغيلة  �ملنظمة  ع��ام  �أم��ن  وق��ال 
�إنه �أعلم �لرئي�س قي�س �شعيد باأن 
�لتي  وموؤ�ش�شاته  هياكله  لالحتاد 
�شيعر�س على  و�أن��ه  �ل��ق��ر�ر  تتخذ 

من قر�ر�ت تتعلق باحلو�ر.
ووف���ق �مل�����ش��در ذ�ت���ه ت��ن��اول �للقاء 
م��وق��ف �لحت����اد م��ن �مل�����ش��ارك��ة يف 
�حل�����و�ر �ل�����ذي دع����ا �إل���ي���ه ك��م��ا مت 
�لق�شايا  م��ن  ع���دد  �إىل  �ل��ت��ط��رق 

�لوطنية  �لإد�ري�����ة  �لهيئة  �أن��ظ��ار 
�أن �لحتاد  �للقاء موؤكد�  تفا�شيل 
ي�شتند يف مقرتحاته وبد�ئله على 
م��وؤ���ش�����ش��ات��ه وه��ي��اك��ل��ه �ل��ت��ي تقدم 

در��شات علمية.

�لتون�شي  �ل��رئ��ي�����س  �ن  �ىل  ي�����ش��ار 
�أ�����ش����در �جلمعة  �����ش���در  ك����ان ق���د 
“�لهيئة  باإحد�ث  يتعّلق  مر�شوما 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل���ش��ت�����ش��اري��ة م��ن �أجل 
وه����ي  جديدة”،  ج����م����ه����وري����ة 

Assistance publique/
Hopitaux de Paris �لفرن�شي 
�شنوية  ميز�نية  له  مثاًل  �جلامعي 
تبلغ قيمتها نحو 8 مليار�ت دولر.
ك����ون  �إىل  ذل�������ك  ����ش���ب���ب  وي������ع������ود 
منظمة  مليز�نية  �لثابتة  �مل�شاهمات 
�لر�شوم  �أي  �ل���ع���امل���ي���ة،  �ل�����ش��ح��ة 
�لإج���ب���اري���ة �ل��ت��ي ت��دف��ع��ه��ا �ل����دول 
�لأع�شاء، مل ت�شّكل �إّل %16 من 
 .2021-2020 عامي  ميز�نية 
�أّما �لباقي، �أي �مل�شاهمات �لطوعية، 
ويتطّلب  �أ�شعب  لها  فالتخطيط 
يح�شل  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  حثيثة  ج��ه��ود� 
و�شتتمّكن  ج���ًد�.  لأه���د�ف حم���ّددة 
لعب  م��ن  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
دورها ب�شكل �أف�شل �إذ� ُرفعت ن�شبة 
%50 من  �إىل  �لإجبارية  �لر�شوم 

عمله  م���و�����ش���ل���ة  م����ن  ���ش��ي��ت��م��ّك��ن 
�لدبلوما�شي  ويقول  لها.  كرئي�س 
“ننتظر منه بثقة  �لأوروب��ي نف�شه 
�لتز�ًما قوًيا ملو��شلة �إد�رة �جلائحة 
نظام  لإ�شالح  �ل�شخم  وللم�شروع 

ا«. �ل�شحة �لعاملي �أي�شً
�شيتعاقب  �لث��ن��ن،  م��ن  و�ع��ت��ب��اًر� 
�لأع�شاء  �ل���دول  يف  �ل�شحة  وزر�ء 
�أول  خ��الل  �مل��ن��رب  على  �ملنظمة  يف 
لقاء جلمعية �ل�شحة �لعاملية ُيعقد 
�جلائحة،  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ  ح�����ش��ورًي��ا 
على �أن يتّم طرح �لتمويل �مل�شتد�م 
�أكرث  �أحد  �لعاملية،  �ل�شحة  ملنظمة 

�ملو��شيع دّقة و�شعوبة.
�لعاملية  �ل�شحة  تتمّتع منظمة  ول 
مليار�ت   6 ن���ح���و  مب���ي���ز�ن���ي���ة  �إّل 
م�شت�شفى  فيما  عامْن،  لكّل  دولر 

�شنو�ت  ع�شر  مدى  على  ميز�نيتها 
�إجر�ء  عليها  �شيبقى  لكن  تقريًبا، 

ا. �إ�شالحات �أي�شً
وت�شري �شفرية �لوليات �ملتحدة يف 
جنيف �شيبا كروكر �إىل �أن “�شيكون 
من �ملهّم ملنظمة �ل�شحة �لعاملية �أن 
حتى  ب�شرعة”  �لإ���ش��الح��ات  تنّفذ 
�ملتعلقة  �ل���ق���ر�ر�ت  تطبيق  مي��ك��ن 

بالتمويل �مل�شتد�م.
كوفيد-19  ج���ائ���ح���ة  و����ش���م���ح���ت 
بالك�شف عن �خللل يف نظام �ل�شحة 
�جلمعية  �شتنظر  ولذلك،  �لعاملي. 
يف جتديد �للو�ئح �ل�شحية �لدولية 
ب�شرعة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  م��ن  للتمكن 
�لطو�رئ  حل����الت  �أك����رب  وف��ع��ال��ي��ة 

�ل�شحية.
�ل�شحة  جمعية  ع��ل��ى  و���ش��ي��ت��وّج��ب 
��ا �ّت��خ��اذ ق���ر�ر ب�شاأن  �ل��ع��امل��ي��ة �أي�����شً
�إن���������ش����اء جل���ن���ة د�ئ����م����ة ل���ل���ط���و�رئ 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  ع���ن  م��ن��ب��ث��ق��ة 
وتفعيلها  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة 
حالة  يف  ����ش���اع���ة   24 غ�������ش���ون  يف 
حالة  يف  �أي  دولية  �شحية  ط��و�رئ 
ملنظمة  �لتاأهب  من  م�شتوى  �أعلى 

�ل�شحة �لعاملية.
�تفاق  على  �لعمل  �أُطلق  �ملقابل،  يف 
�لعاملية  �ل�شحة  حول  جديد  دويل 
ملزًما  ي���ك���ون  �أن  ي���ج���ب  و�ل�������ذي 
�للو�ئح  ُي��ك��ّم��ل  �أن  ع��ل��ى  مل���وؤي���دي���ه، 
�ل�شحية �لدولية. و�ُشّكلت جمموعة 
�لأول/ كانون  يف  حكومية  تفاو�س 

دي�شمرب للعمل على �لتفاق. وفيما 
�لقردة  ج���دري  م��ر���س  تف�شي  ب���د�أ 
�لفريو�شي غري �خلطري يف �أمريكا 
�ل�شلطات  تقلق  و�أوروب��ا،  �ل�شمالية 
�شحية  �أزم����ة  ط��ي��ف  م��ن  �ل�شحية 

جديدة حمتملة و��شعة �لنطاق.

التاد الأوروبي يقر اإعطاء جرعة ثالثة من »اأ�سرتازينيكا« 
•• لندن-اأ ف ب

�لثنن  �أم�س  �لربيطانية  �أ�شرت�زينيكا  �شركة  �أعلنت 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى �مل���و�ف���ق���ة لإع���ط���اء ج��رع��ة ث��ال��ث��ة من 
لكوفيد  �مل�شاّد   )Vaxzevria( فاك�شزيفريا  لقاحها 
للطو�قم  »ب��ات ميكن  �لوروب����ي.  �لحت���اد  للبالغن يف 
�ل�شحّية ��شتخد�م �للقاح كجرعة ثالثة ملن تلقو� �شابقاً 
�آخر معتمد  �أي لقاح  �أو من  جرعتن من فاك�شزيفريا 
�حلم�س  تقنّية  ي�شتخدم  �لأوروب���ي  �لحت��اد  يف  ر�شمياً 
�لأوروبّية  �لوكالة  �شمحت  �ملر�شال«.  �لريبي  �لنووي 
لالأدوية بذلك �خلمي�س “بعد �حل�شول على جمموعة 
كافية من �لأدّلة توؤّكد �أّن جرعة ثالثة من هذ� �للقاح 
لقاح  من  جرعتن  تلت  �إذ�  �ملناعّية”  �ل�شتجابة  تعّزز 
�أ���ش��رت�زي��ن��ي��ك��ا �أو م���ن ل���ق���اٍح �آخ����ر م��ع��ت��م��د يف �لحت���اد 

�لأوروبي، بح�شب بياٍن ن�شرته على موقعها.
ل��الأدوي��ة على  �ل��وك��ال��ة �لأوروب���ي���ة  �لآن، و�ف��ق��ت  حتى 
����ش��ت��خ��د�م خ��م�����ش��ة ل��ق��اح��ات وه����ي ل��ق��اح��ات �حلم�س 
وموديرنا  فايزر  �شركتي  من  �ملر�شال  �لريبي  �لنووي 

ومناف�شه  �أ�شرت�زينيكا  �شنع  من  ولقاح  �لأمريكيتن 
�لأمريكي جون�شون �أند جون�شون و�لتي ت�شتخدم ناقال 

فريو�شيا ولقاح نوفافاك�س.
وق���د �أع��ل��ن �مل��خ��ت��رب �ل�����ش��وي��دي-�ل��ربي��ط��اين �لعمالق 
�لأدوية  بف�شل  �لأّول  �ل��رب��ع  يف  مبيعاته  يف  قفزة  ع��ن 
و�للقاحات �مل�شادة لكوفيد-19، لكّنه يف �ملقابل توّقع 

�نخفا�شاً يف �ملبيعات مع تر�جع خطر كوفيد-19.
لقاح  ت��خ��رت  �ل��ربي��ط��ان��ّي��ة مل  �حل��ك��وم��ة  �أّن  �إىل  ي�����ش��ار 
�أوك�شفورد  جامعة  مع  بالتعاون  �مل�شّنع  �أ�شرت�زينيكا 
��ل��ت ل��ق��اح��ي فايزر  حل��م��ل��ة �جل���رع���ات �مل����ع����ّززة، وف�����شّ
فاك�شزيفريا  �أّن  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  وذل���ك  وم��ودي��رن��ا. 
وكان  �لأ�شو�ق  �لتي طرحت يف  �للقاحات  �أّول  كان من 
ل ل�شلطات �ململكة �ملّتحدة �ل�شحّية خالل حملة  �ملف�شّ
�أ�شرت�زينيكا  �شركة  طرحت  جرعتن.  ب���اأول  �لتلقيح 
على  �جل��ائ��ح��ة  ظ��ل  يف  �لكلفة  ب�شعر  لقاحها  �أ���ش��ا���ش��ا 
�أ�شارت  لكنها  ف��اي��زر،  فيها  مبا  مناف�شة  �شركات  عك�س 
يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب �إىل �أنها �شتبد�أ يف �لبيع مع 

حتقيق �أرباح.

لرئي�س  ُملزمة  لي�شت  خمرجاتها 
�جل��م��ه��وري��ة �ل����ذي مُي��ك��ن ل���ه �أن 
�أو كلّيا، مّما يحّد  يرف�شها جزئّيا 

كثري� من جناعة تكوينها«.
�أم�س  ل���ه  ب��ي��ان  �مل��ر���ش��د يف  وق����ال 
على  �لع����ت����م����اد  “�إن  �لإث�����ن�����ن، 
�للجنة  �حل��ق��وق يف  كليات  ع��م��د�ء 
نظر�  ُمطْمِئنا،  “لي�س  �لقانونية، 
خمت�شن  كلهم  لي�شو�  �أن��ه��م  �إىل 
يف �لقانون �لد�شتوري، عالوة عن 
ُم��ن��ه��م��ك��ون يف ه���ذه �لفرتة  �أن��ه��م 
لمتحانات  �لإع���د�د  يف  �لق�شرية 

طلبة كلياتهم«.
على  “�لعتماد  �أن  و�أ�������ش������اف 
لإي���ج���اد �حللول  �مل��ح��ام��ن  �أح�����د 
�لقت�شادية  ل����الأزم����ة  �مل���الئ���م���ة 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة غ���ري �مل�����ش��ب��وق��ة يف 
ت��ون�����س، غ��ري ُم���وّف���ق، و�حل����ال �أن 
�لعالية  ب��ال��ك��ف��اء�ت  ت��ع��ّج  �ل���ب���الد 
و�ملالية  �لقت�شادية  �مل��ج��الت  يف 

و�لجتماعية«.
�حل����و�ر  �أن  �ل���ب���ي���ان  ج����اء يف  ك��م��ا 
جماله  “�شيقت�شر  �ل����وط����ن����ي، 
�ل���زم���ن���ي، ح�����ش��ب �مل���ر����ش���وم، على 
�لذي  �لأ�شبوع  وهو  و�ح��د،  �أ�شبوع 
 ،2022 ي��ون��ي��و   20 ي���وم  ي�شبق 
�خلارطة  مكّونات  �أه��م  و�شُيق�شي 
ة منها  �ل�شيا�شية �لتون�شية، وخا�شّ
ت��ق��م حمكمة  �ل��ت��ي مل  �لأح�������ز�ب 

�ملحا�شبات باإد�نتها«.
ك���م���ا ع�����رّب ع�����دد م����ن �لأ�����ش����ات����ذة 
وعمد�ء  و�جلامعيات  �جلامعين 
�ل�شيا�شية  و�لعلوم  �حلقوق  كليات 
للمر�شوم  رف�شهم  ع��ن  ر�شالة  يف 
�لرئا�شي عدد 30 �ملتعلق باإحد�ث 
عمد�ء  من  متكونة  قانونية  هيئة 
�مل��ذك��ورة، كما ع��ربو� عن  �لكليات 
م�شاريع  يف  �ل����دخ����ول  رف�����ش��ه��م 

�شيا�شية و�شفوها بامل�شقطة.
ر�شالتهم  يف  �جل��ام��ع��ي��ون  و�ن��ت��ق��د 
�مل�شقط يف  “�ل�شلوب  ما �عتربوه 
عن  بعيد�  �للجنة  �أع�شاء  �ختيار 
ك��ل ت�����ش��اور وحت����اور وط��ن��ي و��شع 
م��ا ج��اء يف ن�س  وف��ق  وحقيقي”، 

�لر�شالة. 
�أن  �إىل  ر���ش��ال��ت��ه��م  يف  ل��ف��ت��و�  ك��م��ا 
“عمد�ء وعميد�ت كليات �حلقوق 
من  وه��ن  ه��م  �لقانونية  و�ل��ع��ل��وم 
�لأ�����ش����ات����ذة �ل����ذي����ن و�ل����الت����ي مت 
�نتخابهن و�نتخابهم ملا لهم ولهن 
�ل�شاأن  لإد�رة  �أكادميية  قيمة  من 
ولي�س  �ل��ك��ل��ي��ات  د�خ�����ل  �ل��ع��ل��م��ي 
يف  �مل�����ش��ارك��ة  يف  ه��ن   - لتوريطهم 

�لأعمال �ل�شيا�شية«.

و�لتي  �ل���وط���ن���ي  �حل��������و�ر  جل���ن���ة 
“جلنة  م��ن  �ملر�شوم  وف��ق  ترتكب 
من  تتكّون  قانونية”،  ��شت�شارية 
و�لعلوم  �حل���ق���وق  ك��ل��ي��ات  ع���م���د�ء 
بتون�س،  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�لأع�شاء  �أك���رب  رئا�شتها  وي��ت��وىل 
م�شروع  �إع��������د�د  ���ش��ت��ت��وىل  ����ش���ن���اّ، 
لتطلعات  “ي�شتجيب  د����ش���ت���ور 
�ل�����ش��ع��ب وي�����ش��م��ن م���ب���ادئ �لعدل 
و�حلرية يف ظل نظام دميقر�طي 
��شت�شارية  وجل���ن���ة  حقيقي”، 
لل�شوؤون �لقت�شادية و�لجتماعية 
�إبر�هيم  �ملحامن  عميد  يرت�أ�شها 
بودربالة وترتكب من ع�شو ميثل 
�ل��ع��ام �لتون�شي  ك��اّل م��ن �لحت���اد 
و�حتاد  �لع����ر�ف  و�حت����اد  لل�شغل 
�ملز�رعن و�لحتاد �لوطني للمر�أة 
�لتون�شية  و�ل��ر�ب��ط��ة  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 

للدفاع عن حقوق �لإن�شان.
�حل�����و�ر  جل���ن���ة  �أّن  �إىل  وي�������ش���ار 
�أع�شاء  تتكون من  و�لتي  �لوطني 
�شتتوىل  �ل�شت�شاريتن  �للجنتن 
�لتي  �مل���ق���رتح���ات  ب���ن  �ل���ت���األ���ي���ف 
تتقّدم بها كّل جلنة بهدف تاأ�شي�س 
جت�شيما  ج�����دي�����دة  ج����م����ه����وري����ة 
�مل�شروعة  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  ل��ل��ت��ط��ل��ع��ات 
�لدولة  رئي�س  �إىل  ت��ق��دم  �أن  على 
�أق�شاه  �أج��ل  يف  �لنهائي  �لتقرير 

يوم 20 يونيو �ملقبل.
�أ�شتاذ  �لتون�شي،  �لرئي�س  وك��ّل��ف 
رئا�شة  بلعيد،  �ل�����ش��ادق  �ل��ق��ان��ون 
�للجنة �ل�شت�شارية، وبذلك يكون 
قد ��شتبعد �لأحز�ب �ل�شيا�شية من 

�إعادة هيكلة �لنظام �ل�شيا�شي.
�لر�شمية  �جل�����ري�����دة  و�أوردت 
�أن����ه ي��ت��ع��ن ع��ل��ى �ل��ل��ج��ن��ة تقدمي 
تقريرها يف 20 يونيو �إىل رئي�س 
�لبالد. وتتكون �للجنة من عمد�ء 

�لقانون و�لعلوم �ل�شيا�شية.
ت�شكيل  ذل���ك، مت  م��ع  وب��ال��ت��و�زي 
موؤ�ش�شات  �شت  ت�شم  �أخ��رى  جلنة 
ب��ي��ن��ه��ا �لحت������اد �لعام  ع���ام���ة م���ن 
لتقدمي  �ل��ق��وي  لل�شغل  �لتون�شي 
م���ق���رتح���ات ل����الإ�����ش����الح����ات. ول 
�أي حزب  �أي�شاً  �للجنة  ت�شم هذه 

�شيا�شي.

اق�شاء
�لوطني  �مل���ر����ش���د  و�ع����ت����رب  ه�����ذ� 
ل���ل���دف���اع ع���ن م��دن��ي��ة �ل����دول����ة �أن 
“�لهيئة �لوطنية �ل�شت�شارية من 
و�لتي  جديدة”  ج��م��ه��وري��ة  �أج���ل 
�ملر�شوم  مب���وج���ب  �إح����د�ث����ه����ا  مت 
�أّن  �أي  ��شت�شارية،  “هي هيئة   30

�حتاد �ل�شغل ...مر�شوم �لهيئة �ل�شت�شارية ل يرقى �إىل �لتطلعات �لوطنية

لقاء �للحظة �لخرية مل ينقذ �ملوقف

قرار �شيكون له ما بعده:

اد ال�سغل يرف�ض املُ�ساركة يف احلوار...! تون�ض: اتحّ

اإ�شراب عام يف القطاع العام والوظيفة العمومية

•• الفجر - تون�س
يبدو اأن لغة احلوار الوطني الذي طرحه الرئي�س 
مبادرة  واأن  ت��ع��رثت،  ق��د  �شعيد،  قي�س  التون�شي 
الرئي�س با�شتقبال روؤ�شاء املنظمات الوطنية لإنقاذ 
اأكرب  بعقبة  وا�شطدمت  كليا،  تثمر  مل  م�شروعه 
العام  الحت��اد  تون�س،  يف  اجلماهريية  املنظمات 

التون�شي لل�شغل.
ل للحوار يف ن�شخته احلالية

لقد قررت الهيئة الإدارية الوطنية لالحتاد العام 
برئا�شة  الثنني،  اأم�س  املنعقدة  لل�شغل،  التون�شي 
عدم  بالإجماع  الطبوبي،  الدين  نور  العام  الأم��ني 
امل�شاركة يف احلوار الوطني الذي دعا اإليه الرئي�س 

التون�شي قي�س �شعيد يف �شيغته احلالية. 

»ال�سحة العاملية« تبحث تداعيات كوفيد واحلرب الأوكرانية 
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أم 19 مركز خدمة �ل�شيار�ت ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2627990 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد عبد�هلل عبد�لرحمن �ملن�شورى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف مهند �شامل غازى مرزوك �لعميم
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لعزيز �شامل غازى �لعميم

تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �أم 19 مركز خدمة �ل�شيار�ت ذ.م.م
M 19 CAR SERVICE CENTER L.L.C

�إىل/ �أم 19 مركز خدمة �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
M 19 CAR SERVICE CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
�شركة   - وم�شاوي  معجنات  �ل�ش�����ادة/�ل�شام  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�شة رقم:1033400 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ل�شام معجنات وم�شاوي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

ALSHAM PASTRY & GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ وين �شيك بال�س مطعم ومعجنات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

WIN CHICK PALACE RESTAURANT AND PASTRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا(  5610003

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تو�شيل �لطلبات  8299010

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�رت زون لل�شيانة �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2969920 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �رت زون لل�شيانة �لعامة

ART ZONE GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ �رت زون للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
ART ZONE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات جتميل �حلد�ئق و�ملنتزهات  8130002
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها  4100002

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري 
م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت 

�ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ون ديرك�شن للعقار�ت ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1199114 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جمعه عبد�ملعطى �شليم عبد�ملتعال �مل�شلمى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حمده عبا�س زبري ح�شن �لعبيدىل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جمعه عبد�ملعطى �شليم عبد�ملتعال �مل�شلمى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ ون ديرك�شن للعقار�ت ذ.م.م
ONE DIRCTION REAL ESTATE L.L.C

�إىل/ ون ديرك�شن للعقار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 ONE DIRCTION REAL ESTATE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اإعـــالن �شطب قيد
��س  �يه  نوربالن  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  )�جلن�شية:ناورو( 
 16 �شرق  �ل�شالم  �شارع   - )�لعنو�ن: �س.ب:47405  �بوظبي  �إمارة 
�شي 4 - مكتب 1308 - بناية حممد �حمد جوعان ر��شد �لظاهري 
�ل�شركات  �شجل  يف   )1241( رقم  حتت  و�ملقيدة  �س.ب:47405(   -
رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ�  �لوز�رة.  يف  �لجنبية 
�لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2(
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س 
�لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة 
�ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من 
تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

فقدان �سهادات ا�سهم
فقد ال�شيد / �شيف حميد علي �شامل الدرعي 

)اإماراتي اجلن�شية(
�شهادات ا�شهم �شادرة من/

 )�شركة منازل العقارية �س.م.خ(.
1 - رقم ال�شهادة 101723عدد الأ�شهم 200.000 �شهم
2 - رقم ال�شهادة 104621 عدد الأ�شهم 7.218 �شهما.

3 - رقم ال�شهادة 106954 عدد الأ�شهم 414.436 �شهما.
الرجاء ممن يجدهم ت�شليمهم لل�شركة املذكورة اعاله او 

الت�شال على تلفون رقم  0506128811  م�شكورا.
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العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيوتيلو 

لتجميل �ل�شيد�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4377254 

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

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

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�ل�شدرة  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

لبيع �لغنام
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1131738 

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

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

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:لند �شتريلينغ لال�شت�شار�ت �لعقارية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:م�شفح م 15 - قطعة 41 - طابق 1 - مكتب رقم 39 - وحدة 

�ملالك/�لحتاد �لدولية لال�شتثمار ذ.م.م
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 2055333 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�شفية �ل�شركة
2 - تعين �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات  ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
�لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/23 
تاريخ  بالرقم:2205019597  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري 

�لتعديل:2022/5/23
�ملعن  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن قرار بالتنفيذ  

                      يف التنفيذ رقم  4579/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 3469/2020 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )469629.37( درهم  �شامال للر�شوم و�مل�شاريف  .

طالب �لتنفيذ : موؤ�ش�شة مايا للمقاولت و�د�رة �لعقار�ت
- وحدة   510 رق��م  �خلام�س مكتب  �لطابق   -  c118 ق   -  4 غ   - �خلالديه   - -�بوظبي  عنو�نه:�لمار�ت 

�ملالك/�شلمى �شعيد خلفان �ملن�شوري - وميثله:ي�شلم �شالح �حمد �ل�شعدي
�ملطلوب �إعالنه : 1- مودلر كون�شبت�س �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة يف �مللف �حلجز �لتحفظي جتاري رقم 
89-2021 وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )469629.37( درهم وتقرر حتويل �حلجز �لتحفظي �ىل حجز 
بناء على  للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا  تنفيذي يف ملف رقم 4579/2021 تنفيذ جت��اري وذل��ك 

قر�ر قا�شي �لتنفيذ .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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اعالن بالن�شر 

 207/2022/1989 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  حممد جهاد عبد�للطيف عبد�لهادي - جمهول حمل �لقامة

)حاليا(  �لم���ار�ت  )م(  ����س.م.ب  �لو���ش��ط(  )�ل�شرق  �لتنفيذ/�ميك�س  �لطالب  �ن  مبا 
�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا( 

وميثله:حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)24491.51( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شامال للر�شوم و�مل�شاريف
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن بالن�شر 

 207/2020/3332 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  حممد يا�شر خان حممد �ف�شل خان - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )م( �لمار�ت 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ  �لتنفيذ  وق��دره )65070( درهم �ىل طالب 

ر�شوم خلزنية �ملحكمة.
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 70021

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:758/2022/60 امر اداء 

�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203
ب�شد�د مبلغ )9.770.000(  �ملدعي عليهما جمتمعن ومت�شامنن  بالز�م  �لمر  با�شد�ر  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
�ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم فيما  درهم ت�شعة مالين و�شبعمائة و�شبعن �لف درهم فقط لغري - و�ل��ز�م 
بالت�شامن  �شدهما  �ملطلوب  �ل��ز�م   - �ملعجل  بالنفاذ  �لقر�ر  و�شمول  �ملبلغ  على  قانونية  فائدة   %9 ي��وؤدو�  ب��ان  بينهم 

و�لت�شامم فيما بينهما بامل�شروفات و�لر�شوم ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�ت�س �م �ي بي للمقاولت �س.ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - مبنى بناية �لوحدة - �شقة 501 - مقابل دي تو دي - رقم 
مكاين:3183194292

�ملطلوب �إعالنه :  1- زهري ها�شم �شاكر خليل  -  �شفته : مدعي عليه
�ملدعي  بالز�م   - ب��ت��اري��خ:2022/4/5  �لبتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة  �أد�ء فقد  �أم��ر  ��شت�شد�ر  �لإع��الن :طلب  مو�شوع 
عليهما بالت�شامن بان يوؤدو� للمدعية مبلغ وقدره )9.770.000( درهم ت�شعة مالين و�شبعمائة و�شبعن �لف درهم 
فقط لغري و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت طلب �لنفاذ �ملعجل ، ولكم �حلق يف �لتظلم �لمر �و ��شتئنافه بح�شب �لحو�ل وفق 

�لحكام �لو�ردة يف �ملادة 66 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  322/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به  مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 885/2021 عقاري جزئي 
وقدره )1.498.042( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : موؤ�ش�شة عقار
ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���ش��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���ش��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ن م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي
�ملطلوب �إعالنه : 1- خالد حممود جمددي  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1.498.042( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن بالن�شر 

 207/2020/2932 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  ��شد �شديقى �شميع �لدين - جمهول حمل �لقامة

)حاليا(  �لم���ار�ت  )م(  ����س.م.ب  �لو���ش��ط(  )�ل�شرق  �لتنفيذ/�ميك�س  �لطالب  �ن  مبا 
�شركة �مريكان �ك�شرب�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا( 

قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)568271( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  125/2018/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
بال�شتئناف  و�ملعدل  كلي  جت��اري   2116/2013 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
رقم 504 + 2016/478 جتاري ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )318.531.579.26( درهم ،  �شامال للر�شوم 

و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : بنك �مل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة - و�خرون

عنو�نه:وعنو�نه/�مارة دبي/ديرة - �شارع عمر بن �خلطاب - بناية بنك �مل�شرق - بجو�ر مركز �لغرير - 
بوكالة �ملحامين ر��شد بوج�شيم وعبا�س �ملالكي - مكاين:3046495727

�ملطلوب �إعالنه : 1- ماجد �شيف �حمد �لغرير - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �أ�شهم عائده لكم لدى 
للمبلغ  وف��اء   - �شهم   1.020.245 عددها  ويبلغ  �ت�شالت  �شركة  )��شهم  �ملالية  ل���الور�ق  �أبوظبي  �شوق 

�ملطالب به يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن بالن�شر        

 795/2022/11 مدين جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �شرف دي جي �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :نادر جالل عبد�لفتاح حممد 

 )1534( مبلغ  يوؤديان  بان  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�ملادي و�لدبي  �ل�شرر  و�لتعوي�س عن  �لعادل  �ملنفعة  �ملنتج �جلديد ومقابل فو�ت  درهما قيمة 
و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شد�د  متام  وحتى   %12 بن�شبة  �لقانونية  �لفو�ئد  �ليهما  م�شافا 
�و  و�ي��ة م�شارف  دع��و�ه  �ملدعي يف  تكبدها  �لتي  �لز�مهما  كفالة مع  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
نز�ع   695/2022 رقم  ملف  و�شم  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  �لدعوى  �شري  �ثناء  ت�شتحدث  نفقات 
قاعة  �شباحا يف   09:00 �ل�شاعة  �مل���و�ف���ق:2022/5/30  �لثنن  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  م��دين. 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

Date 24/ 5/ 2022  Issue No : 13551
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No : 211/2022/321 - real estate execution 
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 988/2021_ partial 
real estate, By paying the amount Executed amounted to (AED 354.778), including 
the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation.Address : Emirate of Dubai | Airport St | Port 
Saeed area | Business Point Building | Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email: 
Execution1@omalc.ae | Makkani: 3244594826 | IBAN AE090500000000020106942 
Notifiee : 1- Sadullo Bafeav, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 354778.00) to 
the execution applicant or court's treasury.  Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by / Amal Abdullah Mohammed.
Date of approval/ 19-05-2022 11:59:21

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 24/ 5/ 2022  Issue No : 13551
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/319- real estate execution 
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1098/2021_ 
partial real estate, By paying the amount executed amounted to (AED 418.280), 
including the Fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation. Address : Emirate of Dubai | Airport St | Port 
Saeed area | Business Point Building | Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email: 
Execution1@omalc.ae | Makkani: 3244594826 | IBAN AE090500000000020106942 
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi.
Notifiee : 1-Zubair Awan, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 418280.00) to 
the execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/ Hessa Mohammed Al Balushi.
Date of approval/ 19-05-2022 09:32:14

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 24/ 5/ 2022  Issue No : 13551
Dubai Court of First Instance 

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/322- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 885/2021_ partial 
real estate, By paying the amount executed amounted to (AED 1.498.042), including 
the Fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation. Address : Emirate of Dubai | Airport St | Port 
Saeed area | Business Point Building | Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email: 
Execution1@omalc.ae | Makkani: 3244594826 | IBAN AE090500000000020106942 
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi.
Notifiee : 1- Khalid Mahmood Mujadidi, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to Pay the amount executed amounting to (AED 1.498.042), Including 
the Fees and expenses. Accordingly, the court will proceed the execution procedures 
against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the 
date of publishing this notification.
Prepared by/ Hager Mohammed Al Balushi.
Date of approval /23-05-2022 06:21:26

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530Date 24/ 5/ 2022  Issue No : 13551
Legal Notice by Publication 

No. (109043/2022 )
The Notifying Party / Youssef Qader Fathi
The First Notified Party / Distinguished Building Materials Trading Co LLC
The Second Notified Party / Ahmad Ayaz Tamiz

Subject : Legal Notice No. 99582/1/2022
The Notifying Party hereby notifies the Notified Parties of the necessity to pay 
an amount of AED 500.000 (AED Five Hundred Thousand) owned by you and 
due for payment, the value of our indebtedness by virtue of a bank check issued 
by the Notified Parties. This is within a maximum of five days from the date of 
your receipt of this Notice; otherwise we will have to take all necessary legal 
measures against you in order to pay that amount and to preserve the rights of 
our Principal. While preserving the right of the Notifying Party to claim legal 
interest and compensation.
Yours sincerely yours and appreciation,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 24/ 5/ 2022  Issue No : 13551
Notification by publication in the executive case

Payment notice 
in the case No. AjCEXCIPOR2022/0000900 - Commercial (Partial)

To : The convict : BSEL Infrastructure Realty
Whereas the court has issued a judgment attached herewith against you to the 
favor of/ Bharath kalyan kumar c kalyan prakash, Indian Nationality, in the said 
case mentioned above.
And since the abovementioned plaintiff submitted a request to execute the said 
judgment and pay the fees stipulated in the same, and whereas the required 
execution of judgment is as follows:
The grand total of the sums including fees and expenses: 207107.0
Therefore, you are required to execute what was stated in the aforementioned 
judgment within (15) days from the day of publishing this notification.
And in the event of failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement procedures prescribed by law
Judge / Wagdi Al Chadli Ben Ahmed
Ajman Federal Court
Civil Court of execution

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70630
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•• دبي-وام:

بينه  �تفاقية رعاية  �لإم��ار�ت للرجبي عن توقيع  �أعلن �حتاد 
�خلدمات  لتقدمي  �شنو�ت   3 " هابين�س" مدتها  عيادة  وب��ن 
�لطبية لفريقا �شاهن و�ملها. وي�شم �لفريقان لعبن ولعبات 

من �ملو�طنن و�ملو�طنات حتت �إد�رة �حتاد �لإمار�ت للرجبي.
�لكتف  على  "هابين�س"  �شعار  �شيظهر  �لت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 
�شاهن  ولع��ب��ات  لالعبي  و�لتدريب  �للعب  لأقم�شة  �لأي�شر 
و�ملها، كما حت�شل "هابين�س" على �لعديد م�ن �ملز�يا و�حلقوق 

�لت�ي ت�ش�مل �لفعاليات و�حلمالت �لت�شويقية.
�لإد�رة رئي�س  �لنعيمي، ع�شو جمل�س  �أعرب �شعود عبد �هلل  و 
عن  للرجبي  �لإم�����ار�ت  ب��احت��اد  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �لت�شويق  جل��ن��ة 

�شعادته بتوقيع تلك �لتفاقية، موؤكد� على �أن �حتاد �لإمار�ت 
للرجبي يحر�س د�ئما على �بر�م �شر�كات تعود بالفائدة على 
تاأتي  لعبيه ومنت�شبيه يف �لأندية و�ملنتخبات �لوطنية، حيث 
ن�شاطاته،  تطوير  يف  �لحت���اد  جل��ه��ود  تتويجا  �ل��رع��اي��ة  ه��ذه 

و�لبحث �لد�ئم عن رعاة جدد لها.
�لتنفيذي  �لرئي�س  ت��ورن��ون  م��ارك  �لدكتور  ق��ال  جانبه  وم��ن 
و�ملها  ���ش��اه��ن  ف��ري��ق��ا  ب��رع��اي��ة  ���ش��ع��د�ء  "هابين�س" :  ل��ع��ي��ادة 
و�لتعاون مع �حتاد �لإمار�ت للرجبي من �أجل بناء قاعدة من 
�لوطنية  �ملنتخبات  �ىل  بهم  و�ل��و���ش��ول  �مل��و�ط��ن��ن  �لالعبن 
ونحن فخورون بدعمنا لريا�شة �لرجبي وب�شر�كتنا مع �حتاد 

�لإمار�ت للرجبي.
وكان برنامج "�شاهن" لتطوير لعبة �لرجبي قد بد�أ يف �لعام 

م�شار  من  رئي�شي  �إمار�تي  عن�شر  عن  م�شوؤول  وهو   ،2014
تطوير �لأد�ء للعبة �لرجبي يف دولة �لإمار�ت.

وقد بد�أ �لربنامج مع 20 لعباً �إمار�تيا ل ميتلكون �أي خلفية 
يزيد  م��ا  �لآن  ي�شم  �أ�شبح  لكنه  �لرجبي،  ريا�شة  ع��ن  فعلية 
على 400 لعبا، تبد�أ �أعمارهم من 16 �شنة، وقد �أحرز لقب 

�لدوري للم�شتوى �لثاين للمو�شم 2021.
�أما فريق �ملها فقد �شهد �أول ظهور له يف عام 2015 وهو �أول 
16 عاما وهن طالبات  �أقل من  �أعمارهن  �لفتيات  فريق من 
باملد�ر�س، وتعد لعباته �أول جمموعه فتيات مو�طنات ميار�شن 
لعبة �لرجبي، حيث يعتربن �لنو�ة �لأ�شا�شية لتكوين منتخب 
�لإم����ار�ت للرجبي على دعم  �إم��ار�ت��ي، وح��ر���س �حت��اد  وطني 
�لفريق �لذي �أ�شبح ي�شارك حاليا يف �لدوري �ملحلي لل�شيد�ت.

•• راأ�س اخليمة-وام:

ن���ال ب��ط��ل ���ش��ب��اق��ات �ل��ك��ارت��ي��ن��ج �ل��ع��امل��ي لوي�س 
�أيامي  "حتدي  بطولة  يف  �لأول  �مل��رك��ز  �شمث 
�ك�س30 �لإم��ار�ت للكارتينج " �جلولة �لأوىل 
ت���ر�ك  �ل���ت���ي ج����رت ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا يف ح��ل��ب��ة ر�ك 
بر�أ�س  للكارتينج يف منطقة �جلزيرة �حلمر�ء 
،و جاء تنظيمها �شمن جهود حكومة  �خليمة 
�لأن�شطة  خمتلف  ��شت�شافة  يف  �خليمة  ر�أ���س 
و�لرتويج  و�لثقافيةو�لرتفيهية  �لريا�شية 

لها.
و�شرق �لبطل �ل�شاب لوي�س �إ�شمث، �لبالغ من 

تى  بى  جى  موؤ�ش�شة  برعاية  عاماً،   16 �لعمر 
�شناعات  �ل��ر�ئ��دة يف جم��ال  �لعاملية  �ي��روت��ك، 
دع����م ���ش��ن��اع��ة �ل����ط����ري�ن، �لأ�����ش����و�ء م���ن 12 
�ل��ع��امل وذل��ك يف  �أن��ح��اء  مت�شابقا م��ن خمتلف 
�أكرث  منالعمر  �لبالغن  للكبار  �أك�س30  فئة 
ر�فايل جي�شو�س  وح��ل كل من  16 عاما.  من 
و�لثالث  �لثاين  �ملركزين  يف  كوينتاريل  وماتو 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل. وق����اد ل��وي�����س ���ش��ي��ارت��ه مبهارة 
عالية خالل جولت �ل�شباق �ل� 3 حيث حل يف 
�ملركز �لثاين يف �جلولة �لأوىل �ملوؤهلة لل�شباق 
�أن  �إىل  �ل�شباق  �لأول يف جولة ما قبل  و�ملركز 
�نتهى باملركز �لأول كذلك يف �جلولة �لأخرية 

م��ن جميع  �لإ���ش��ادة  �أد�وؤه  ووج��د  �ملناف�شة  م��ن 
هذ�  وميثل  و�جل��م��ه��ور.  �ل�شباق  يف  �مل�شاركن 
ك��ب��رية يف م�شاعي  �ل��ب��اه��ر خ��ط��وة  �لن��ت�����ش��ار 
لوي�س لأن ي�شبح و�ح��د�ً منكبار جنوم ريا�شة 

�لكارتينج يف �لعامل.
وعلى �لرغم من �ل�شعوبة �لبالغة �لتي �أحاطت 
بال�شباق، حيث بلغت درجة �حلر�رة 36 درجة 
جولة  من19  �أك��رث  �ملت�شابقون  �أكمل  مئوية، 
جولة   21 م��ن  و�أك���رث  �ل�شباق  قبل  متهيدية 
من  �ل��ع��دي��د  تخللتها  ن��ف�����ش��ه  �ل�����ش��ب��اق  خ���الل 
�لتحديات و�ملو�قف �ل�شعبة ، �إل �أنلوي�س متكن 

من جتاوز كل ذلك �إىل �أن حل �لأول.

•• دبي-وام: 

�ل�شارقة  ن�������ادي  ف����ري����ق  ت�������ش���در 
�لدولة  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  �ل��ري��ا���ش��ي 
"�لكاتا"،  ل��ل��ك��ار�ت��ي��ه  �مل��ف��ت��وح��ة 
ملونة  ميد�لية   19 حقق  بعدما 
ف�شيات  و6  ذهبيات   8 ب��و�ق��ع   "
مناف�شات  خ���الل  ب��رون��زي��ات،  و5 
�شالة  على  �أقيمت  �لتي  �لبطولة 
نادي �شباب �لأهلي يف دبي، و�شهدت 
من  ولعبة  لعبا   155 م�شاركة 
13 ناديا ومركز� تناف�شو� يف 16 

م�شابقة للكاتا.
وح�������ل ف�����ري�����ق ن���������ادي �ل�������ش���ارق���ة 
�لنف�س  ع���ن  �ل����دف����اع  ل���ري���ا����ش���ات 
ح�شد  �أن  ب��ع��د  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  يف 
ملونة  م���ي���د�ل���ي���ة   16 لع����ب����وه 
4 ذهبيات و4 ف�شيات و8  بو�قع 
�لذيد  نادي  بينما جاء  برونزيات، 
ب��ع��دم��ا ح�شد  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  يف 

ميد�ليتن ذهبيتن.
�لأ�شبال  �مل�شابقات لفئات  و�أقيمت 
و�لنا�شئات  و�لنا�شئن  و�لفتيات 
للدرجتن  و�لآن�������ش���ات  و�ل�����ش��ب��اب 
�لأوىل و�لثانية من عمر 12 �شنة 

وحتى 19 �شنة.
وت�����وج �ل���ف���ائ���زي���ن �ل���دك���ت���ور عبد 
�مل�شاعد  �لعام  �لأم��ن  �لبادي  �هلل 
لحت������اد �ل����ك����ار�ت����ي����ه، و�إب����ر�ه����ي����م 
�لنعيمي ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد 

جلنة  رئي�س  للكار�تيه،  �لإم���ار�ت 
�شري  ه�شام  وبح�شور  �مل�شابقات، 

ل���الحت���اد، و�حلكم  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر 
�لدويل حممد عز�زي مقرر جلنة 

�حلكام، ومدربي �ملنتخب �لوطني 
للكاتا.

•• اأبوظبي-وام:

�أدن����وك  م���ن دوري   25 م��ن��اف�����ش��ات �جل���ول���ة  ع���ن  �لأول  �أم�������س  �ل�����ش��ت��ار  �أ����ش���دل 
للمحرتفن، وهي �جلولة �لتي �شهدت ��شتمر�ر تفوق �ل�شارقة يف �ملركز �لثاين/
�إحالة  م��ع  ب��ف��ارق نقطتن،  �ل��ث��ال��ث،  �مل��رك��ز  �ل��وح��دة �شاحب  �ل��و���ش��ي��ف/، على 
�لإعالن عن �لو�شيف �لنهائي �إىل �جلولة �لأخرية، وكذلك تاأجيل ح�شم ثاين 
�لفرق �لهابطة �إىل دوري �لأوىل �لذي �شيكون �إما �لظفرة �أو �لعروبة بعد فوز 

�لأول على �لن�شر، وتعادل �لثاين مع �لو�شل.
�لثالثة  " �لعن" م��ن �جل��ول��ة  �مل�����ش��اب��ق��ة  ب��ط��ل  ل��ق��ب  �ل��رغ��م م��ن ح�شم  وع��ل��ى 
�إىل  و�شوله  بعد  �لقيا�شية  لالأرقام  وحتقيقه  تاألقه  و��شل  �أن��ه  �إل  و�لع�شرين، 

�لنقطة 64 يف �شد�رة جدول ترتيب �مل�شابقة.
وتر�شد "وكالة �أنباء �لإمار�ت" / و�م/ يف �لتقرير �لتايل �أبرز �أرقام �جلولة.

64 حمققا  �إىل �لنقطة  �أن ي�شل  بد�ية ��شتطاع فريق �لعن مت�شدر �مل�شابقة 
رقما قيا�شيا مل يحققه من قبل يف م�شابقة �لدوري بع�شر �لحرت�ف، حيث كان 
�أكرب رقم �شجله 62 نقطة يف مو�شم 2012 - 2013، كما �أن فوزه على فريق 
عجمان �أم�س �لأول كان �ل�شابع له على �لتو�يل يف م�شابقة �لدوري، وهو �لذي 

مل يتحقق منذ ن�شخة 2015-2016 من �مل�شابقة.
و��شتطاع فريق �لوحدة بفوزه على �جلزيرة بهدفن مقابل هدف يف قمة مباريات 
�جلولة �أن ي�شل �إىل �لنقطة 52 ويو��شل مالحقته لفريق �ل�شارقة �لو�شيف 
لالعبن   6 منها   ، هدفا   24 ت�شجيل   25 �جل��ول��ة  و�شهدت   .54 �لآن  حتى 
"�لعروبة"، وعلي مبخوت" �جلزيرة"  �ملو�طنن، وهم حممد خلفان �مل�شماري 

�حلمادي  و�إ�شماعيل  �لأهلي"،  "�شباب  عبا�س  برمان" �لعن" ،ووليد  و�أحمد   ،
و�حد من ركلة  هدف  ت�شجيل  �أي�شا  �جلولة  �شهدت  كما  " خورفكان" هدفن. 
جز�ء �شجله لعب �شباب �لأهلي �شيكنا دومبيا وذلك يف مرمى فريق بني يا�س. 
وبالن�شبة للبطاقات فقد �أ�شهر �حلكام 24 بطاقة �شفر�ء كان �أكرثها يف مبار�ة 
�جلزيرة و�لوحدة بو�قع 8 بطاقات، 5 للوحدة و3 للجزيرة، بينما كان فريق 
�لعن �لوحيد �لذي مل يتلق لعبوه �أي بطاقات، يف حن �أ�شهر حكام �ملباريات 
من �شاهن عبد �لرحمن" �ل�شارقة"،  كل  ن�شيب  من  كانت  حمر�ء  بطاقات   4
معروف  وج��م��ال  "�لإمار�ت"،  �ل�شحي  �هلل  وع��ب��د  "�جلزيرة"،  ���ش��امل  ون���و�ف 
�شيد لعب فريق بني يا�س  خمي�س  �لتنز�ين  ت�شجيل  لفتا  وكان  "خورفكان". 
�أهد�فه مع �لفريق هذ� �ملو�شم وذلك يف مرمى �شباب �لأهلي، حيث جاء  لأول 
�لهدف بعد 23 مبار�ة خا�شها �لالعب مع فريقه يف �ملو�شم �حلايل. وبالن�شبة 
جلدول ترتيب �لهد�فن فقد و��شل �لتوجويل لبا كودجو لعب �لعن تاألقه 
بعدما  وذل��ك  �مل�شابقة،  ه��د�يف  ترتيب  ���ش��د�رة  26 هدفا يف  �إىل  ر�شيده  ورف��ع 
�أقرب مالحقيه  �لفارق بينه وبن  �شجل هدفا يف مرمى فريق عجمان، معزز� 
لعبي �لوحدة عمر خريبن وجو�و بيدور 14 هدفا لكل منهما. وجاء ترتيب 
64 نقطة/  �ل�شد�رة  �مل�شابقة كالتايل عقب ختام �جلولة :" �لعن يف  جدول 
�ل�شارقة ثانيا 54 نقطة/ �لوحدة ثالثا 52 نقطة/ �جلزيرة ر�بعا 45 نقطة/ 
�شباب �لأهلي خام�شا 39 نقطة/ �لو�شل �شاد�شا 33 نقطة/ عجمان �شابعا 32 
نقطة/ �لن�شر ثامنا 32 نقطة/ بني يا�س تا�شعا 30 نقطة/ خورفكان عا�شر� 
28 نقطة/ �حتاد كلباء حادي ع�شر 27 نقطة/ �لظفرة ثاين ع�شر 21 نقطة/ 

�لعروبة ثالث ع�شر 18 نقطة/ �لإمار�ت ر�بع ع�شر 10 نقاط/.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  ف���ري���ق  ب������د�أ   
يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ����ش��ت��ع��د�د�  ت��دري��ب��ات��ه   للجوجيت�شو  
بطولة �ل�شرطة �لثالثة للجوجيت�شو وبطولة �لفنون 
�لقتالية �ملختلطة  MMA "�لأوىل" و�لتي �شتقام 
يف �إمارة �أم �لقيوين �شمن درع �لتفوق �لعام �لريا�شي 
لوز�رة �لد�خلية للمو�شم �لريا�شي 2022-2021 
قطاع  مدير  �لنعيمي  �شاهن  �شامل  �ل��ل��و�ء  و�أك���د    .
للفريق يف  �ل�شرطية   �لقيادة  دعم  �لب�شرية   �مل��و�رد 
م�شاعيه  للح�شول على كاأ�س �لبطولة على م�شتوى 
�لقياد�ت �لعامة لل�شرطة يف �لدولة  وحتفيزه  على 
ج��م��ع �أك����رب ع���دد م��ن �ل��ن��ق��اط و�مل��ي��د�ل��ي��ات يف هذه  

�لبطولت. 

لعبي  �أف�������ش���ل  ي�������ش���م   �ل���ف���ري���ق  �أن   �إىل   و�أ������ش�����ار 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف   MMAو �جلوجيت�شو 
�إد�ري  طاقم  قبل  م��ن  عليهم  �لإ���ش��ر�ف  مت  �أبوظبي 
و  �مل�شرفة  �لنتائج  �إىل   م�����ش��ري�ً   خمت�س  وت��دري��ب��ي 
ور�شدها  �لفريق   حققها  �لتي  �لإيجابية  �ملوؤ�شر�ت 

�شمن �إجناز�ته  يف �ملو�شم �لريا�شي �ملا�شي .
�أ�شهمت  ومت����ي����زه    �ل��ف��ري��ق  ج��ه��ود  �أن  �إىل   ول��ف��ت 
وزير  �شمو  درع   على  �أب��وظ��ب��ي   �شرطة  ح�شول  يف  
�لد�خلية للتفوق �لريا�شي �لعام  يف مو�شم 2020-

�مل�شتمر  �أبوظبي   �شرطة  �هتمام   م��وؤك��د�ً    2021
بتحفيز منت�شبيها �لريا�شين  على حتقيق  �لريادة 
و�لتميز �نطالقاً من �إميانها �لعميق باأهمية ريا�شة 
�جلوجيت�شو وتاأثريها �لإيجابي يف �جلو�نب �لنف�شية 

و�ل�شحية و�لبدنية لعنا�شر �ل�شرطة.

»هابين�ض« توقع اتفاقية رعاية مع اتاد الإمارات للرجبي

حلبة راأ�ض اخليمة للكارتينج ت�ست�سيف اأوىل 
جولت بطولة »اأيامي اك�ض 30 الإمارات«

نادي ال�سارقة يت�سدر بطولة الدولة 
املفتوحة للكاراتيه »كاتا«

دوري املحرتفني.. تاأجيل ح�سم »ثاين الهابطني«

فريق �سرطة اأبوظبي ي�ستعد  لبطولتي اجلوجيت�سو والفنون القتالية  

•• العني-وام:

هناأ معايل �ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن طحنون �آل نهيان �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
فريق  تتويج  مبنا�شبة   ،" �شيتي  "مان�ش�شرت  ن��ادي  مالك  �لرئا�شة 
"مان�ش�شرت �شيتي" ببطولة �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم 

.2022  -  2021 مو�شم  "�لربميريليج" - 
بتتويج  نهيان  �آل  بن طحنون  �شعيد  �لدكتور  �ل�شيخ  و�أ�شاد معايل 

قيادة  حتت  �ل�شاد�شة  للمرة  �ملمتاز  �لإجنليزي  ب��ال��دوري  �ل�شيتي 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، و�لثامنة يف تاريخ �لنادي .. 
موؤكد�ً �أن هذ� �لإجناز يعك�س فر�دة �لنموذج �لريا�شي �لذي يقدمه 

�لنادي .
�لفني  �جلهازين  و�أع�شاء  �لنادي،  على  �لقائمن  معاليه  هناأ  كما 
�ملو�شم  ب��ذل��وه م��ن ج��ه��ود خ���الل  م��ا  ع��ل��ى  و�لإد�ري، و�ل��الع��ب��ن، 
�لنت�شار�ت  و�شنع  �لإجن����از�ت  م��ن  م��زي��د�ً  لهم  متمنياً   ، �حل��ايل 

و�لفوز بالبطولت.. وهناأ جماهري �لنادي �لعريق حول �لعامل .

�سعيد بن طحنون يهنئ من�سور بن زايد بتتويج 
مان�س�سرت �سيتي بلقب الدوري الإجنليزي

"�لفيفا" طاقم �حلكام  �ل��ق��دم  لكرة  �ل���دويل  ب��الحت��اد  �حل��ك��ام  �خ��ت��ارت جلنة 
مبار�ة  لإد�رة  ح�شن  ع��ب��د�هلل  حممد  بقيادة  "�ملونديايل"  �لإم��ار�ت��ي  �ل���دويل 
كو�شتاريكا ونيوزلند�، يف �مللحق �ملوؤهل �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل 2022، و�لتي 

تقام يوم 14 يونيو �ملقبل يف ��شتاد �أحمد بن علي- قطر.
وي�شم �لطاقم حممد �أحمد يو�شف " م�شاعد �أول " ح�شن �ملهري " م�شاعد ثان 
" و�لقطري عبد�لرحمن �جلا�شم " حكماً ر�بعاً " و�شعود �أحمد " حكماً م�شاعد�ً 
" عبد�هلل �ملري " حكم فيديو " خمي�س �ملري " حكم فيديو �أول " طالب �ملري 

." ثان  فيديو  " حكم 
مونديال  مباريات  �إد�رة  يف  للم�شاركة  �ملونديايل  طاقمنا  �ختار  �لفيفا  وك��ان 

�لتو�يل بعد �مل�شاركة �ملميزة يف ن�شخة 2018. على  �لثانية  للمرة   2022

طاقم اإماراتي دويل ُيدير مواجهة كو�ستاريكا ونيوزلندا يف ملحق املونديال

الأوكراين زينت�سينكو يهدي لقب الربميريليغ لبالده 
�أم�س �لأول  �أح��رزه   �ل��دوري �لإنكليزي �ملمتاز لكرة �لقدم �لذي  �أولك�شندر زينت�شينكو لقب  �أهدى �ملد�فع �لدويل �لأوك��ر�ين 
�لأحد مع فريقه مان�ش�شرت �شيتي، �ىل بالده �لغارقة يف �حلرب نتيجة �لغزو �لرو�شي. و�حتفظ �شيتي بلقب �لدوري �ملمتاز 
�لأحد بعد فوزه �لدر�ماتيكي على �شيفه �أ�شتون فيال 3-2 بعدما كان متخلفاً بهدفن نظيفن، لينهي �ملو�شم بفارق نقطة 
عودة �شيتي  يف  دور�ً  زينت�شينكو  ولعب  متخلفاً.  �أي�شاً  كان  بعدما  فقط �أمام ليفربول �لفائز بدوره على ولفرهامبتون 1-3 
�ىل �للقاء بعد دخوله يف بد�ية �ل�شوط �لثاين �لذي �شهد ت�شجيل ثالثة �أهد�ف لفريق �ملدرب �لإ�شباين جوزيب غو�رديول يف 
غ�شون خم�س دقائق بن �لدقيقتن 76 و81، بينها ثنائية للبديل �لآخر �لأملاين �إلكاي غوندوغان. وبد�أ �لتاأثر كبري�ً على 
�لظهري �لأوكر�ين بعد �لفوز و�إحر�ز �للقب، وقام بلف كاأ�س �لدوري بالعلم �لأوكر�ين خالل �حتفالت �لتتويج. وقال �بن �ل�25 
عاماً تعليقاً على ما قام به "�أنا فخوٌر جد�ً لأين �أوكر�ين و�أود لو �أمتكن يف يوم من �لأيام من �لإتيان بهذ� �للقب �ىل �أوكر�نيا 
من �أجل كل �ل�شعب �لأوكر�ين لأنهم ي�شتحقون ذلك". وكما حال جميع مو�طنيه، ترك �لغزو �لرو�شي لأوكر�نيا �أثره �لكبري 
على زينت�شينكو �لذي �شارك يف وقفات �حتجاجية �شلمية �شد �حلرب يف مدينة مان�ش�شرت و�نتقد ب�شدة �لغزو �لرو�شي لبالده. 
�ل��دوري �ملمتاز للمرة �لر�بعة يف �ملو��شم �خلم�شة �لأخ��رية كانت  �إح��ر�ز لقب  �أجل  �أن م�شاعدته ل�شيتي من  ور�أى زينت�شينكو 

�لطريقة �ملثلى لرد �جلميل ملدربه غو�رديول وزمالئه وم�شجعي �لنادي �لذين �شاندوه جميعاً يف هذه �لأوقات �ل�شعبة جد�ً.
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الفجر الريا�ضي

•• الكويت-وام: 

للجودو  �لإم��ار�ت  ي�شتهل منتخب 
دورة  يف  م�شريته  �ل��ث��الث��اء  �ل��ي��وم 
�لتي  �لثالثة،  �خلليجية  �لأل��ع��اب 
�لكويت  دولة  فعالياتها  ت�شت�شيف 
مناف�شات  وت���ن���ط���ل���ق  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة 
�جل����ودو ب�����ش��ال��ة �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د �هلل 
على  �خلفيف  �ل��وزن  بفئة  �جلابر 
�أن تختتم غد� �لأربعاء مبناف�شات 

�لوزن �لثقيل.
حتت  �ل�����ش��اب،  منتخبنا  و��شتكمل 
�إ�شر�ف مدربه فيكتور �شيكرتوف، 
�ملناف�شات.  لن��ط��الق  ��شتعد�د�ته 
�لفتتاحية  �جل�����ول�����ة  وت�������ش���ه���د 
�خلفيف  ل��ل��وزن  �جل���ودو  ملناف�شات 
منتخبنا  م��ن  لع��ب��ن   3 م�شاركة 

�أح���م���د ج��ا���ش��م يف وزن حتت  وه���م 
"حتت  �شغيلي  وج��ور  كجم،   60
"حتت  66 كجم"، و�شعيد �لنقبي 
ختام  يف  يلعب  فيما  كجم"،   73
م��ن��اف�����ش��ات �ل��ب��ط��ول��ة غ���د� ك��ل من 
 81 "حتت  �حل���و����ش���ن���ي  خ��ل��ي��ف��ة 

"حتت  �شغيلي  ون��وج��ز�ري  كجم"، 
"حتت  ري����ان  و�ر�م  كجم"،   90
معروف  وم���اج���و  كجم"،   100

كجم".  100 "فوق 
ثعلوب  بن  حممد  �شعادة  وحر�س 
�ل���درع���ي رئ��ي�����س �حت����اد �لإم�����ار�ت 
على  و�جل��������������ودو  ل����ل����م���������ش����ارع����ة 
�لبعثة  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  �لط��م��ئ��ن��ان 
فور  �لهاتفي  �ت�شاله  خ��الل  م��ن 

و�شولها دولة �لكويت.
و�أك����������د ع����ل����ى �أه����م����ي����ة �مل�������ش���ارك���ة 
للم�شاهمة يف �إجناح جتمع �لأ�شقاء 
�لتي  �ل����دورة  تلك  يف  �خلليجين 
قبل  تاأتي  كونها  �أهميتها  تكت�شب 
للم�شاركة  ج��ورج��ي��ا  �ىل  �ل��ت��وج��ه 
�شالم  ج��ر�ن��د  تبلي�شي  بطولة  يف 
�إىل   3 م��ن  �جلورجية  بالعا�شمة 

تعقبها  و�ل��ت��ي  �مل��ق��ب��ل،  ي��ون��ي��و   5
باتور"  "�أولن  بطولة  يف  �مل�شاركة 
ل��ل��ج��ودو مبنغوليا  ���ش��الم  ج��ر�ن��د 
�ملقبل،  ي��ون��ي��و   26 �إىل   24 م���ن 

ت��ط��ل��ع��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة �لإي��ج��اب��ي��ة يف 
ب��ط��ول��ة �أب�����و ظ��ب��ي ج���ر�ن���د �شالم 
�ل��ك��ربى، �ل��ت��ي ت��ق��ام م��ن 21 �إىل 

�أكتوبر �ملقبل.  23

•• الذيد-الفجر:

�لثالثة  �خلليجية  �لريا�شية  �لأل��ع��اب  دورة  يف  �مل�شاركن   للرماة  تقدير� 
�إد�رة  جمل�س  و�أع�شاء  رئي�س  قام  موؤخر�  و�ختتمت  بالكويت  �أقيمت  و�لتي 
نادي �لذيد با�شتقبال �لوفد خالل عودته من �لكويت مبطار دبي وتقدير 

�لوفد وتهنئته على �لإجناز ورفع ��شم �لدولة .
رئي�س  ه��وي��دن  ب��ن  حممد  �شامل  �شعادة  �ل��وف��د  م�شتقبلي  مقدمة  يف  وك��ان 
�لتنفيذي  �ملدير  �لكتبي  �جل��اري  �شيف  �شامل  و  �لذيد  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
و�إد�ري  وم��درب��ي  �لطنيجي  �شعيد  حممد  �لأول  �لفريق  وم���درب  للنادي 

�لنادي
و�شافح �بن هويدن �لوفد من �لرماة و�إد�ري �لفريق علي بن نومه �لكتبي 

و�أ�شاد  �لريا�شي  �لإجن��از  �لعالف وهناأهم على هذ�  �لفريق معمر  وم��درب 
عاليا مبا حققه من تفوق يف هذ� �ملحفل يف ظل �لتفوق �لكبري �لذي يبديه 

�لرماة.
و�أ�شاد �شعادة �شامل حممد بن هويدن  بهذ� �لإجناز ورفعهم علم �لإمار�ت يف 
�ملحافل �لدولية و�لتي متثلت بتحقيق عدد كبري من �مليد�ليات و�لتي من 
بينها ح�شول �لالعب �أحمد عبد�هلل �لأمريي لعب نادي �لذيد على �ملركز 
�لذيد  نادي  �إبر�هيم خليل من  و�لالعب  10م  �مل�شد�س  �لثاين يف م�شابقة 

على �ملركز �لثاين بندقية 10 �أمتار 
وتقدم �بن هويدن بال�شكر للرماة وبارك لهم هذ� �لإجناز كما و�أثنى على 
�لالعبن  ومتكن  حتفيز  على  وحر�شه  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  دع��م 

و�أبناء �لوطن من �مل�شاركة وحتقيق �لنتائج �لريا�شية.

•• دبي -وام:

�لأرجنتيني  بقيادة  �ل��ق��دم،  لكرة  �لأول  �لإم���ار�ت  ملنتخب  �لفني  �جلهاز  �أعلن 
�لذي  �ملنتخب  لت�شكيلة  لالن�شمام  لعباً   30 ت�شم  قائمة  �أرو�بارينا،  رودلفو 
�لدوحة، يف  �ملقبل يف  يونيو  �ل�شابع من  �لأ���ش��رت�يل يف  ملو�جهة نظريه  ي�شتعد 
كاأ�س  لنهائيات  ب��دوره  �مل��وؤه��ل  �لعاملي  للملحق  �مل��وؤه��ل  �لآ�شيوي  �مللحق  م��ب��ار�ة 

�لعامل 2022.
�شمت قائمة �ملنتخب كل من حر��س �ملرمى خالد عي�شى وحممد �ل�شام�شي وعلي 
خ�شيف، و�لالعبون فهد �لظنحاين، بندر �لأحبابي، عبد �لعزيز هيكل، وحممد 
�لها�شمي،  وخالد  �لعطا�س،  حممد  �حل��م��ادي،  خليفة  عبا�س،  ووليد  م���رزوق، 
�لزعابي، وعبد�هلل  نادر، وطحنون  ويحيي  و�حل�شن �شالح،  �لظنحاين،  وخالد 

وعبد�هلل  ح�شن،  وماجد  �لرحمن،  عبد  وعمر  �لنقبي،  وعبد�هلل  �شاملن،  حمد 
وخليل �حلمادي، وحارب  كانيدو،  وكايو  ر��شد،  وماجد  �شاملن،  وعلي  رم�شان، 
تيجايل،  و�شيبا�شتيان  �شالح،  وعلي  مبخوت،  علي  �لغ�شاين،و  ويحيي  �شهيل، 
و�شلطان عادل. ومن �ملقرر �أن يبد�أ منتخب �لإمار�ت غد�ً مع�شكره �لتح�شريي 
�أعلن عنه  و�أن  �شبق  �لذي  �لربنامج  �ملرتقبة، وفق  للمو�جهة  ��شتعد�د�ً  دبي  يف 
�أرو�بارينا �ل�شهر �ملا�شي، و�لذي يت�شمن خو�س مبار�ة جتريبية يوم 29 مايو 
�جلاري �أمام منتخب جامبيا يف دبي، على �أن تغادر بعثة منتخب �لإم��ار�ت �إىل 
�لدوحة يف �لأول من يونيو �ملقبل، لالنتظام يف مع�شكر خارجي هناك، ي�شتمر 
�ل�شابع من يونيو، و�ملر�شح لال�شتمر�ر حتى  ��شرت�ليا يف  حتى موعد مو�جهة 
�لر�بع ع�شر من �ل�شهر نف�شه، يف حال �لفوز على �أ�شرت�ليا ملالقاة منتخب بريو 

يوم 14 يونيو يف مبار�ة �مللحق �لعاملي.

ا�ستقبال حافل من نادي الذيد لأبطاله امل�ساركني  
يف دورة الألعاب الريا�سية اخلليجية بالكويت

30 لعبا يف قائمة منتخب الإمارات ا�ستعدادا 
للملحق املوؤهل لكاأ�ض العامل 2022

•• اأبوظبي-وام:

ع���ل���ى م������د�ر �ل�������ش���ن���و�ت �ل���ت���ي توىل 
جو�رديول  جو�شيب  �لإ�شباين  فيها 
لفريق  �ل���ف���ن���ي  �مل����دي����ر  م�������ش���وؤول���ي���ة 
مان�ش�شرت �شيتي، كان �لأد�ء �جلمايل 
وفل�شفة �ل�شتحو�ذ �لكبري على �لكرة 
�للعب هي  و�ل�شيطرة على جمريات 

�ل�شائدة يف �أد�ء �لفريق.
ولكن هذ� مل يحرم مان�ش�شرت �شيتي 
م����ن حت��ق��ي��ق �ل���ع���دي���د م����ن �لأرق�������ام 
�لقيا�شية �ملميزة على مد�ر �ل�شنو�ت 
�ملا�شية، ومل يخل �ملو�شم �حلايل من 
�أكدت  �لتي  �لقيا�شية  �لأرق���ام  بع�س 
�أن جنوم مان�ش�شرت �شيتي هم "ملوك 
�لفريق  �إن  ب��ل  �لقيا�شية"،  �لأرق����ام 
�حل����ايل مل��ان�����ش�����ش��رت ي��ع��د م���ن �أعظم 
�ل���ف���رق ع��ل��ى م�����د�ر ت���اري���خ �ل�����دوري 

�لإجنليزي.
ومع فوز �لفريق بلقب �لدوري �أم�س 
فيال  �أ���ش��ت��ون  ع��ل��ى  ب��ال��ت��غ��ل��ب  �لأول 
�أول  �أ�شبح  3-2 يف �جلولة �لأخرية 
�لإجنليزي  �ل���دوري  ت��اري��خ  يف  فريق 
بالنظام �حلايل، و�لذي بد�أ يف مو�شم 
�للقب  يح�شم   1993  /  1992
 4 يف �جل��ول��ة �لأخ���رية م��ن �مل�شابقة 
م��ر�ت حيث ك��رر �لفريق ما فعله يف 
فيما  و2019  و2014   2012
 3 يف  ذل��ك  يونايتد  ملان�ش�شرت  �شبق 
يف  مو��شم   9 ب��ن  م��ن  فقط  مو��شم 
تاريخ �لبطولة كان ح�شم �للقب فيها 

من خالل �جلولة �لأخرية.

حقق  �للقب،  نحو  م�شريته  وخ��الل 
م��ان�����ش�����ش��رت رق��م��ا ق��ي��ا���ش��ي��ا م��ه��م��ا يف 
�لفريق  �ل��ن��ادي حيث ح��اف��ظ  ت��اري��خ 
ع��ل��ى �شجله خ��ال��ي��ا م��ن �ل��ه��ز�ئ��م يف 
ملعبه،  خ���ارج  متتالية  م��ب��ار�ة   18
�شيتي  لي�شرت  ف��وزه على  وذل��ك منذ 
وحتى   2021 ���ش��ب��ت��م��رب   11 يف 
مايو   15 ي��وم  وي�شتهام  م��ع  تعادله 
�شيتي  مان�ش�شرت  وي�شتطيع  �حلايل. 
تعزيز هذ� �لرقم �لقيا�شي من خالل 

مبارياته يف �ملو�شم �لقادم.
�حلايل،  �ملو�شم  يف  م�شريته  وخ��الل 
���ش��اه��م م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي �أي�����ش��ا يف 
�ل���������دوري  حت���ق���ي���ق رق�������م مم����ي����ز يف 
�لإجنليزي حيث �شجل 99 هدفا من 

�لدوري  �شهدها  هدفا   1069 ب��ن 
�لإجنليزي هذ� �ملو�شم لي�شبح ثاين 
�أكرث �ملو��شم تهديفا يف تاريخ �ل� 30 

مو�شما بالدوري �لإجنليزي �ملمتاز.
مان�ش�شرت  �أن  �إىل  �لإ�����ش����ارة  جت����در 
ق��ب��ل يف حتقيق  ���ش��اه��م م���ن  ���ش��ي��ت��ي 
�ل���ت���اري���خ���ي بهذ�  �ل��ق��ي��ا���ش��ي  �ل���رق���م 
�للقب  �لفريق  �أح���رز  عندما  �ل�����ش��اأن 
يف مو�شم -2018 2019 م�شجال 
1072 هدفا يف  بن  من  هدفا   95
 93 �لفريق  �شجل  كما  �ملو�شم  ذل��ك 
هدفا من بن 1066 هدفا �أحرزت 
�لذي   2012  -  2011 مو�شم  يف 
ثالث  وه��ي  باللقب،  �أي�����ش��ا  فيه  ت��وج 
تاريخ  يف  تهديفية  ح�شيلة  �أف�����ش��ل 

ل��ي��ك��ون م��ان�����ش�����ش��رت �شيتي  �مل�����ش��اب��ق��ة 
�أف�����ش��ل ثالثة  م�����ش��رتك��ا يف  ع���ام���ال 
تاريخ  م���د�ر  ع��ل��ى  تهديفيا  م��و����ش��م 

�لبطولة.
وم����ن �لأرق�������ام �مل��م��ي��زة �أي�����ش��ا �لتي 
ح���ق���ق���ه���ا �ل����ف����ري����ق ولع������ب������وه ه����ذ� 
�لرب�زيلي  ر�شيد  �رت��ف��اع  هو  �ملو�شم 
 14 �إىل  �لفريق  م��ع  فريناندينينو 
ل��ق��ب��ا يف خم��ت��ل��ف �ل��ب��ط��ولت خالل 
م�����ش��ريت��ه م��ع �ل��ف��ري��ق م��ع��ادل بهذ� 
�شيلفا،  ديفيد  �ل�شابق  زميله  ر�شيد 
�ل���ن���ج���م �ل����رب�زي����ل����ي على  و�أ�����ش����ب����ح 
�لرقم  م��ع��ادل��ة  م��ن  و�ح���د  لقب  بعد 
�لأرجنتيني  با�شم  �مل�شجل  �لقيا�شي 

�شريخيو �أجويرو "15 لقبا" .

•• اأبوظبي -وام:

توج مان�ش�شرت �شيتي م�شريته �ملميزة يف �ملو�شم �حلايل بلقب جديد يف �لدوري 
تاريخ  �آخر خم�شة مو��شم و�لثامن يف  �لر�بع له يف  �لقدم هو  �لإجنليزي لكرة 
خالل  من  �شفوفه  و�كتمال  قوته  على  �لفريق  وبرهن  بالبطولة.  م�شاركاته 
برغم  �لنهاية  حتى  �مل�شو�ر  ��شتكمال  على  وق��درت��ه  �حل��ايل  �ملو�شم  يف  نتائجه 
من  �لأخ��رية  �جلولة  حتى  �لعنيد  ليفربول  من  وجدها  �لتي  �لقوية  �ملناف�شة 
�ملو�شم  يف  �لناجحة  م�شريته  على  �ل�شتار  �شيتي  مان�ش�شرت  و�أ���ش��دل  �مل�شابقة. 
�حلايل للدوري �لإجنليزي، بفوز ثمن على �أ�شتون فيال 3-2 �أم�س يف �جلولة 
�مل�شابقة. ومل يكن طريق مان�ش�شرت �شيتي مفرو�شا بالورود نحو  �لأخرية من 
طريقه  يف  �ملهمة  �ملحطات  من  بعدد  �لفريق  مر  حيث  باللقب  �لتتويج  من�شة 
�إىل لقب �لبطولة �لذي �شي�شتقر يف ��شتاد "�لحتاد" مبان�ش�شرت للمو�شم �لثاين 
م�شتوى  بن  �لفارق  وبرغم  عاما.   11 �آخ��ر  يف  �ل�شاد�شة  وللمرة  �لتو�يل  على 
�لفريقن، مل تكن مبار�ة �أم�س �لأول �أمام �أ�شتون فيال �شهلة على �لإطالق يف 
ظل �ل�شغوط �لو�قعة على مان�ش�شرت �شيتي وحاجته �إىل �لفوز على فريق يدربه 

�شتيفن جري�رد �أحد �أ�شاطري ليفربول �ل�شابقن.
"و�م" �أبرز �ملحطات يف م�شرية مان�ش�شرت �شيتي  �أنباء �لإم��ار�ت  وتر�شد وكالة 
هذ� �ملو�شم نحو من�شة �لتتويج بلقب �لدوري �لإجنليزي: �ملحطة �لأوىل: يف 
مان�ش�شرت  ك��ان   /0-5 �شيتي  نورويت�س   × �شيتي  /مان�ش�شرت  �لثانية  �جلولة 
هزميته  بعد  �جلولة  هذه  يف  �شيتي  نورويت�س  على  للفوز  ما�شة  بحاجة  �شيتي 
�آمال  �ل��ف��ري��ق  يخيب  ومل   ،  1-0 ت��وت��ن��ه��ام  �أم����ام  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف  �مل��ف��اج��ئ��ة 
جماهريه و�أمطر �شباك نورويت�س بخما�شية نظيفة ليوؤكد �جتيازه هذه �لكبوة 

�ملبكرة وقدرته على �لدفاع عن لقبه.
�جتاز   /0-5 �أر�شنال   × �شيتي  /مان�ش�شرت  �لثالثة  �جلولة  �لثانية:  �ملحطة 
مان�ش�شرت �شيتي و�حد� من �أف�شل فرق �لدوري بفوز كبري على �أر�شنال بخما�شية 
نظيفة لتكون �ملبار�ة �لثانية على �لتو�يل �لتي يفوز فيها مان�ش�شرت �شيتي بهذه 

�لنتيجة �لكبرية لت�شبح د�فعا قويا له يف �ملباريات �ملقبلة.
�ملحطة �لثالثة: يف �جلولة �ل�شاد�شة /ت�شيل�شي × مان�ش�شرت �شيتي 0-1/ و�جه 
دوري  لقب  حامل  ت�شيل�شي  �أم��ام  ملعبه  خ��ارج  �شعبا  �ختبار�  �شيتي  مان�ش�شرت 
5 مباريات خا�شها بامل�شابقة وتعادل  �أول  4 من  ، و�ل��ذي فاز يف  �أوروب��ا  �أبطال 
يف �ملبار�ة �لأخرى مع ليفربول ، و�جتاز مان�ش�شرت هذ� �لختبار �ل�شعب بهدف 

نظيف ليو��شل �نطالقته �لناجحة يف رحلة �لدفاع عن �للقب.

�ملحطة �لر�بعة: يف �جلولة �ل�شابعة /ليفربول × مان�ش�شرت �شيتي 2-2/ بعد 
�أ�شبوع و�حد فقط من �لفوز على ت�شيل�شي يف عقر د�ره، خا�س مان�ش�شرت �شيتي 
�أخ��رى �شعبة خارج ملعبه يف مو�جهة ليفربول لكنه جنح يف �جتيازها  مبار�ة 
2-2 ليو��شل جمع �لنقاط من �لفرق �لكبرية �ملناف�شة له على  بتعادل ثمن 
مان�ش�شرت   × يونايتد  /مان�ش�شرت   11 �جلولة  يف  �خلام�شة:  �ملحطة  �للقب. 
�شيتي 0-2/ و�شط �ن�شغال مان�ش�شرت �شيتي مببارياته �ملتتالية يف دور �ملجموعات 
�أوروب��ا ، كانت مبار�ة �لديربي مع جاره مان�ش�شرت يونايتد على  لدوري �أبطال 
ملعب �لأخري حتظى باأهمية بالغة لدى �لفريق يف ظل حاجته للعودة �إىل �شجل 
قدم  وبالفعل   .  2-0 بال�س  كري�شتال  �أم��ام  �ملفاجئة  بعد هزميته  �لنت�شار�ت 
مان�ش�شرت �شيتي عر�شا قويا على ��شتاد "�أولد تر�فورد" و�نتزع فوز� ثمن 0-2 
�شيتي  × مان�ش�شرت  /�أر�شنال   21 �ل�شاد�شة: يف �جلولة  �ملحطة  يونايتد.  على 
�شيتي  مان�ش�شرت  خا�س   ،2021 عام  نهاية  يف  �ملباريات  �شغط  و�شط   /2-1
مبار�ة �شعبة جد� �أمام م�شيفه �أر�شنال ، و�لتي كانت �لثالثة للفريق يف غ�شون 
7 �أيام فقط، ولكنه جدد �لفوز على �أر�شنال يف �لدوري و�نتزع 3 نقاط ثمينة 
 × �شيتي  /مان�ش�شرت   22 �جل��ول��ة  يف  �ل�شابعة:  �ملحطة  ملعبه.  خ��ارج  �أخ���رى 
ت�شيل�شي 1-0/ جدد مان�ش�شرت �شيتي �نت�شاره على ت�شيل�شي يف �لدوري وتغلب 

عليه بهدف نظيف �شجله �لبلجيكي كيفن دي بروين.
�ملحطة �لثامنة: يف �جلولة 28 /مان�ش�شرت �شيتي × مان�ش�شرت يونايتد 1-4/ 
�لثانية يف  �ملدينة وفاز للمرة  �لتامة على ديربي  �شيتي هيمنته  �أكد مان�ش�شرت 
�ملو�شم �حلايل على جاره يونايتد ولكن يف هذه �ملرة بنتيجة �أكرب 4-1 ليو��شل 

�لفريق تربعه على عر�س مان�ش�شرت.
جنح   /2-2 × ليفربول  �شيتي  /مان�ش�شرت   32 �جلولة  يف  �لتا�شعة:  �ملحطة 
2-2 مع  �لثمن  بالتعادل  للدوري  �شيتي يف �حلفاظ على �شد�رته  مان�ش�شرت 
�ل��ث��اين ب��ف��ارق نقطة و�ح���دة بعد م��ب��ار�ة مثرية  ليفربول �ل��ذي ظ��ل يف �مل��رك��ز 

وممتعة من �لفريقن على ��شتاد "�لحتاد" يف مان�ش�شرت.
× �أ�شتون  �شيتي  /م��ان�����ش�����ش��رت  �لأخ�����رية   38 �جل��ول��ة  يف  �ل��ع��ا���ش��رة:  �مل��ح��ط��ة 
�جلولة  يف  فيال  �أ�شتون  على  للفوز  بحاجة  �شيتي  مان�ش�شرت  كان   /2-3 فيال 
�لأخرية من �مل�شابقة للتتويج باللقب بغ�س �لنظر عن نتيجة مبار�ة ليفربول 
ليفربول.  تف�شله عن  �لتي  �لو�حدة  �لنقطة  ف��ارق  وولفرهامبتون يف ظل  مع 
باأهم و�أ�شرع رميونتاد� له حيث  �أن قام  3-2 بعد  وبالفعل حقق �لفريق �لفوز 
كان متاأخر� بهدفن ، و�نتف�س يف 6 دقائق لي�شجل 3 �أهد�ف يف �لن�شف �لثاين 

من �ل�شوط �لثاين وليتوج جهوده هذ� �ملو�شم بلقب جديد يف �مل�شابقة.

مان�س�سرت �سيتي.. »ملك« الأرقام القيا�سية

»جودو« الإمارات يبداأ م�سواره اليوم يف الدورة اخلليجية الثالثة بالكويت

»10 حمطات« رئي�سية قادت مان�س�سرت �سيتي للقب الدوري الإجنليزي

•• ال�صارقة-وام:

6 ميد�ليات ملونة  �لريا�شة للمر�أة  �ل�شارقة  نادي  ح�شدت لعبات 
يف بطولة �لإمار�ت �ملفتوحة للقو�س و�ل�شهم �لتي �أقيمت على مد�ر 
 11 58 لعبا ولعبة من  �ل�شارقة مب�شاركة  �شرطة  بنادي  يومن 

نادياً من دولة �لإمار�ت و �لكويت و �ل�شود�ن �شمن 13 فئة .
وتوجت رو�شة �لعو�شي بذهبية �لقو�س �لأوملبي مل�شافة 60 مرت فيما 
�لرئي�شي  م��الك  وح�شلت  �لف�شية  بامليد�لية  �لبلو�شي  هند  توجت 

على برونزية �مل�شابقة.
ويف م�شابقة �لقو�س �لأوملبي مل�شافة 70 مرت ظفرت عائ�شة �آل علي 
�لف�شية  بامليد�لية  �لعو�شي  ح�شة  ف��ازت  فيما  �لذهبية  بامليد�لية 

و�آمنة �لعو�شي بامليد�لية �لربونزية.
و قالت �لالعبة عائ�شة �آل علي �أن �لبطولة �شهدت تقدمي م�شتويات 
د�خل  ���ش��و�ء  خمتلفة  م��د�ر���س  م��ن  �مل�شاركن  جميع  قبل  م��ن  قوية 
�لذهبية  �مليد�لية  بتحقيق  �شعادتها  عن  معربة  خارجها  �أو  �لدولة 
و�ل�شهم  �لقو�س  لحت��اد  نوعها  م��ن  �لأوىل  تعد  �لتي  �ملناف�شات  يف 

مب�شاركة متعددة وو��شعة.
و �أ�شارت رو�شة �لعو�شي �إىل �أهمية �لتو�جد يف �لبطولة بهدف زيادة 
رم��اة من دول  �لتناف�س مع  و�أن مع حتقق فر�شة  �لحتكاك خا�شة 
ب�شورة  �لر�ميات  �أد�ء جميع  ينعك�س على  �ل��ذي  �لأم��ر  وه��و  �أخ��رى 
�جليد  و�لإع����د�د  �مل�شتوى  ت��ط��ور  م��ن  مل��زي��د  �مل��ج��ال  ويفتح  �إيجابية 

للمحافل و�ل�شتحقاقات �لريا�شية �ملقبلة.

وال�سهم للقو�ض  الإمارات  ببطولة  للمراأة  ال�سارقة  نادي  لالعبات  ميداليات   6

•• دبي -وام:

فز�ع  بطولة  من  �لر�بعة  �لن�شخة  فعاليات  �ليوم  تنطلق 
�لدولية للري�شة �لطائرة لأ�شحاب �لهمم /دبي 2022/ 
للعبة،  �ل��دويل  لالحتاد  �لعاملية  �جلولة  مناف�شات  �شمن 
دول����ة، برعاية   30 م��ن  247 لع��ب��ا ولع��ب��ة  مب�����ش��ارك��ة 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س 
�مل�شاركة  �ل��وف��ود  طالئع  وب���د�أت  �لريا�شي.  دب��ي  جمل�س 
�ملنتخبات  ت�شعى  تباعا حيث  للدولة  �لو�شول  �حل��دث  يف 
�ملختلفة لرتك ب�شمة يف ثاين بطولت فز�ع �لدولية لعام 

.2022
ويتكون منتخبنا �مل�شارك يف �لبطولة من حميد �ل�شناين 
و�شالمة �خلاطري، وي�شعى �لالعبان لالحتكاك و�كت�شاب 
�ملزيد من �خلربة يف هذ� �حلدث �لعاملي �ملهم. وتوجه ثاين 
لأ�شحاب  دب��ي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  بالرقاد  جمعة 
�ل�شيخ  �شمو  �إىل  بال�شكر  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لهمم 
من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي 
�لكبريين  و�هتمامه  دعمه  على  �حل��دث  ر�ع��ي  �لريا�شي 
على  �لإي��ج��اب��ي  �مل����ردود  ل��ه  ك��ان  �لهمم" مم��ا  ب�"�أ�شحاب 

م�شريتهم يف كافة �لأ�شعدة. كما وجه بالرقاد �ل�شكر �إىل 
جمل�س دبي �لريا�شي على متابعته لكل تفا�شيل بطولت 
فز�ع �ملختلفة لتحقيق �لنجاح �ملن�شود، حيث باتت �لبطولة 
حدثا عامليا مهما يف ظل �لنجاح �ملن�شود �لذي حققته على 
�مل�شاركن  د�ئ���رة  و�ت�شاع  و�لتنظيمي  �لفني  �ل�شعيدين 
�ل��ر���ش��ي��دة توجه  �ل��ق��ي��ادة  �إن  وق���ال  ن�شخة لأخ����رى.  م��ن 
�لرتقاء  �شبل  كافة  وتوفري  �لهمم،  �أ�شحاب  بدعم  د�ئما 
"�أر�س  بقدر�تهم ومو�هبهم �لريا�شية، ما منح �لإمار�ت 
�ملبادر�ت" دور� كبري� يف تنظيم كربى �لأحد�ث �لريا�شية 
/ متكن  �شعار  حتت  جمتمعنا  يف  مهمة  بفئة  و�لهتمام 

�أ�شحاب �لهمم/، ليكتمل �ندماج �ملجتمع مع بع�شه حيث 
�ل�شرت�تيجية  وف��ق  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  لتعزيز  جميعا  ن�شعى 
و�أك��د حممود  �لنجاحات.  للمزيد من  ونتطلع  �ملو�شوعة 
طيفور مدرب منتحبنا �أن �لهدف من هذه �مل�شاركة يتمثل 
و�شقل  �ل��الع��ب��ن  م�شتوى  على  و�ل��ت��ع��رف  �لح��ت��ك��اك  يف 
�ملهار�ت، م�شري� �إىل �أن �ملرحلة �ملقبلة �شت�شهد �ت�شاع د�ئرة 
�شيكون  ما  �خلليج،  دول  �شعيد  على  �للعبة  يف  �مل�شاركن 
له �لأثر �لكبري يف �رتفاع �مل�شتوى �لفني، وحتقيق نتائج 

�إيجابية يف كل �ملحافل.

اليوم.. انطالق »دولية فزاع« للري�سة الطائرة لأ�سحاب الهمم مب�ساركة 30 دولة
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•• دبي-الفجر

�أعلنت �للجنة �ملنظمة ل�شباق �لقفال 
 60 31 لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 
ق���دم���اً و�ل�����ذي ي��ن��ظ��م��ه ن����ادي دبي 
بدعم  �لبحرية  للريا�شات  �لدويل 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  ورع��اي��ة 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، 
ع��ن ت��اأج��ي��ل م��وع��د �ل�����ش��ب��اق �لذي 
-27 �لفرتة  �شابقا  له  مقرر�  كان 

29 �جلاري وذلك ب�شبب �لأحو�ل 
�لبحرية  �لن�شرة  وتقارير  �جلوية 

�ملتوقعة يف �لأيام �ملقبلة.
�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  وت���در����س 
لل�شباق �ختيار �ملوعد �ملنا�شب على 
ح�����ش��ب ظ�����روف وح���ال���ة �ل��ب��ح��ر يف 
�ليام �ملقبلة من خالل مر�قبة كل 
�لبحر  بحالة  �خلا�شة  �لتفا�شيل 
ومتابعة �لتقارير �ليومية لختيار 

�ملوعد �ملنا�شب لقامة �ل�شباق.
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ق��ر�ر  وج��اء 
م�شحار،  ب��ن  �شعيد  �أح��م��د  برئا�شة 
دبي  ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
نائب  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل 
للريا�شات  �لم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س 
�لبحرية، باإرجاء �لنطالقة تنفيذ�ً 
لتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
ر�عي  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�حلدث و�لذي وجه �للجنة �ملنظمة 
بالعمل على حتقيق مبد�أ �ل�شالمة 
ل��ل��م�����ش��ارك��ن و�إق����ام����ة �ل�����ش��ب��اق يف 
�أف�شل �لظروف و�لعمل على تهيئة 
خالل  للم�شاركن  �ملنا�شبة  �ل�شبل 
�ل��دول��ة نحو  ���ش��و�ط��ئ  م��ن  �لتنقل 
عمق  يف  بونعري"  "�شري  ج���زي���رة 

هناك  من  و�لعودة  �لعربي  �خلليج 
مرة �أخرى ب�شالم �إىل �شو�طئ دبي 

يوم �ل�شباق.
�إن  ب��ن م�شحار  �شعيد  �أح��م��د  وق��ال 
�للجنة �لعليا �ملنظمة ظلت تر�قب 
�ل��ت��ق��اري��ر �خلا�شة  ك��اف��ة  ع��ن كثب 
ب����الأح����و�ل �جل���وي���ة وح���رك���ة �ملوج 
�لعربي  �خل��ل��ي��ج  ب��ح��ر  و�ل���ري���اح يف 
و�لأيام  �ل�شاعات  خ��الل  و�ملتوقعة 
�لإلكرتونية  �مل��و�ق��ع  عرب  �لقادمة 
�ملتخ�ش�شة وتقارير �ملركز �لوطني 
ل��الأر���ش��اد و�ل��ت��ي �أ���ش��ارت �إىل حالة 
تنقل  ي��ت��ع��ذر معها  ����ش��ت��ق��ر�ر  ع���دم 
نحو  و�ملحامل  و�ل�شفن  �مل�شاركن 
�أم���ان  يف  بونعري"  "�شري  ج��زي��رة 
�تخاذ  ��شتدعى  مم��ا  �ل�شباق  قبل 
جديد  موعد  بتحديد  �شريع  ق��ر�ر 
�لتظاهرة  ه����ذه  �إجن�����اح  �أج����ل  م���ن 

�ل�شنوية.
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  و�أو������ش�����ح 
�إن   31 �ل��ق��ف��ال  ل�����ش��ب��اق  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لنادي  �ملعاونة يف  و�للجان  �للجنة 
وم�شتمر  د�ئ�����م  ت��ن�����ش��ي��ق  ح���ال���ة  يف 
�لدو�ئر  م���ن  �ل��ن��ج��اح  ���ش��رك��اء  م���ع 
�لوطنية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�حد  ك��ف��ري��ق  يعملون  وجميعهم 
م���ن �أج����ل �ل��و���ش��ول ب���احل���دث �إىل 
توفري  خ��الل  من  �ملطلوب  �لنجاح 
�ملتطلبات وتاأمن خط �شري �ل�شباق 

�إىل  �مل�شاركن  و���ش��ول  ذل��ك  وق��ب��ل 
مكان بد�ية �ل�شباق و�ل�شتعد�د من 

هناك لبدء �حلدث يف موعده.
م�شحار  ب��ن  �شعيد  �أح��م��د  و�أو���ش��ح 
للريا�شات  �ل����دويل  دب���ي  ن���ادي  �أن 
مع  م�شتمر  تو��شل  على  �لبحرية 
�شو�ًء  و�لبحارة  و�لنو�خذة  �مل��الك 
�لأح���د�ث  ب��اق��ي  �أو  �ل�شباق  ه��ذ�  يف 
يف  م�����ش��ي��د�ً  �ل���ن���ادي  ينظمها  �ل��ت��ي 
�لكبري  ب��ال��ت��ع��اون  �خل�شو�س  ه��ذ� 
كافة  يف  �لبحر  �أه��ل  يظهره  �ل��ذي 
بينها  وم����ن  و�لأح���������د�ث  �مل���ح���اف���ل 
�شباق �لقفال حيث يتم �لتن�شيق يف 
�لبد�ية  �لتحرك نحو مكان  كيفية 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
و�لبحارة  �ل�شفن  �شالمة  ل�شمان 
�لتعليمات  كافة  وتنفيذ  �مل�شاركن 
�لنادي  م��ن  �ل�����ش��ادرة  و�ل�����ش��روط 

و�خلا�شة بامل�شاركة.
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  و�أك��د 
جتربة  ق����دم  �ل���ن���ادي  �أن  ل��ل�����ش��ب��اق 
ب��ع��د ت�شكيل  �مل��و���ش��م  ه����ذ�  ف���ري���دة 
نو�خذة   5 ت�شم  ��شت�شارية  جلنة 
�ل�شر�عية  �ل��ق��و�رب  مت�شابقي  من 
�للجنة  �إ������ش�����ر�ف  حت����ت  �مل���ح���ل���ي���ة 
�لنادي  ل���دع���م  وذل�����ك  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
ومت����ث����ي����ل �مل���ت�������ش���اب���ق���ن وت����ق����دمي 
�مل��ق��رتح��ات مم��ا ج��ع��ل �أه���ل �لبحر 
تقدمي  يف  �ل����ن����ادي  م����ن  ق���ري���ب���ن 

�مل�شورة فيما يخ�س �ل�شباقات وقد 
وقبول  مو�فقة  �لتاأجيل  ق��ر�ر  ن��ال 

تاأمن من هذه �للجنة.
 

50
�لقفال  �شباق  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
و�ملخ�ش�س  �ل��ط��وي��ل��ة  ل��ل��م�����ش��اف��ات 
لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدماً 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  �أ�ش�شه  و�ل��ذي 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن 
 ،1991 ع����ام  ث�����ر�ه-  �هلل  -ط��ي��ب 
ينطلق من خط �لبد�ية يف جزيرة 
�خلليج  عمق  يف  بونعري"  "�شري 
�لعربي مرور�ً بخط �لنهاية �لأول 
بن  "نيوه  �ل��ق��م��ر  ج���زي���رة  ق��ب��ال��ة 
�لنهاية  �إىل خط  حنظول" و�شوًل 
ت��زي��د عن  مل�شافة  دب���ي  ���ش��و�ط��ئ  يف 

بحرياً. مياًل   50
�ل�شباق  ي��ج��م��ع  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن 
و�ل��ذي يج�شد رح��الت ع��ودة �لآباء 
م���ن مو�شم  �مل��ا���ش��ي  و�لأج�������د�د يف 
�لغو�س و�شيد �للوؤلوؤ يف "هري�ت" 
 3000 من  �أكرث  �لعربي،  �خلليج 
�شخ�شاً �شيج�شدون ملحمة تر�ثية 
و�لتي  �شفنهم  م��ن  على  م�شيئة 
���ش��رتف��ع �أ���ش��رع��ت��ه��ا �ل��ب��ي�����ش��اء على 
�شفحة مياه �خلليج �لزرقاء لتذكر 
باملا�شي �جلميل  �ملتعاقبة  �لأجيال 
بن �أرقى وجهات �حلا�شر �مل�شرق.

•• دبي-الفجر:

�أعلن �جلهاز �لفني ملنتخبنا �لأوملبي لكرة �لقدم بقيادة �لإ�شباين 
دين�س �شيلفا عن قائمة �ملنتخب للتجمع �لد�خلي �لذي �شينطلق 
يف دبي �عتبار�ً من �ليوم �لثالثاء ��شتعد�د�ً للم�شاركة يف نهائيات 
كاأ�س �آ�شيا حتت 23 عاماً �ملقررة يف �أوزبك�شتان للفرتة من �لأول 
حتى �لتا�شع ع�شر من �شهر يونيو �ملقبل ، حيث يلعب منتخبنا 

�ليابان   ، �ل�شعودية  منتخبات  جانب  �إىل  �لر�بعة  �ملجموعة  يف 
وطاجيك�شتان. و�شمت قائمة �لأبي�س �لأوملبي 28 لعباً هم : 
�إدري�س ، ز�يد �شلطان ، ر�كان وليد ) �جلزيرة ( �شعيد  عبد�هلل 
 ) �لو�شل   ( علي  غ��امن   ، �مل��ه��ريي  يو�شف   ) عجمان   ( �شليمان 
�أحمد حممود ، �شعيد عبيد ، فار�س خليل ، �شهيل �ملطوع ، فهد 
�لبلو�شي  ( خالد  �لوحدة   ( �ملنهايل  ( من�شور  �لإم���ار�ت   ( بدر 
عبد�لرحمن   حممد   ، �شامل  ر��شد   ) �لعن   ( �ل�شكيلي  نا�شر   ،

 ، حممد  عبد�لعزيز   ، خمي�س  عيد   ) �لن�شر   ( مهدي  ح�شن   ،
حممد عبد�هلل ، �شلطان علي ، ر�ئد ر�شا ، �أحمد جميل ) �شباب 
�لأهلي ( عبد�هلل �شلطان ) بني يا�س ( عي�شى �أحمد ، يا�شر ح�شن 
) �حتاد كلباء ( عبد�هلل عبد�لرحمن ) خورفكان ( �أحمد دروي�س 
) �لفجرية (. ومن �ملقرر �أن يخو�س �ملنتخب مبار�ة ودية �أمام 
فيتنام يوم 28 مايو �جلاري قبل �ل�شفر �إىل �لعا�شمة ط�شقند 

للم�شاركة يف �لبطولة.

الأوملبي  منتخبنا  قائمة  يف  لعبًا   28
ا�ستعدادًا لنهائيات كاأ�ض اآ�سيا

•• عوا�صم -وام:

على مد�ر مو�شم طويل و�شاق ، برز �لعديد من �لالعبن من �أ�شحاب �لقيمة 
مد�ر  على  �لنت�شار�ت  من  �لعديد  يف  و�شاهمو�  فرقهم  مع  �لعالية  �ل�شوقية 

�ملو�شم.
يف  لفرقهم  فائدتهم  م��دى  �لكبرية  �ل�شوقية  �لقيمة  �أ�شحاب  �لالعبون  و�أك��د 

�ملو�شم �ملنق�شي مع �إ�شد�ل �ل�شتار على فعاليات �لدوريات �لكربى يف �أوروبا.
وعلى �شبيل �ملثال ، �شارك �لالعبون �خلم�شة �أ�شحاب �لقيمة �ل�شوقية �لأعلى 
176 مبار�ة مبختلف  ي��ورو، يف  610 مالين  ، و�لبالغ جمموعها  يف فرقهم 

�لبطولت و�شجلو� خاللها 147 هدفا.
وتر�شد وكالة �أنباء �لإمار�ت / و�م/ يف هذ� �لتقرير �أرقام و�إح�شائيات �أغلى 5 

لعبن يف �لدوريات �لكربى هذ� �ملو�شم، وما قدموه مع فرقهم ، بح�شب موقع 
ماركت" . "تر�ن�شفري 

ويت�شدر �لفرن�شي كيليان مبابي لعب باري�س �شان جريمان ، و�ملتوج معه بلقب 
�لدوري �لفرن�شي، قائمة �أغلى �لالعبن بقيمة �شوقية تبلغ 160 مليون يورو، 
دقيقة،   3912 بو�قع  م��ب��ار�ة   46 يف  �ملو�شم  ه��ذ�  فريقه  مع  �لالعب  و���ش��ارك 

وذلك بجميع �لبطولت حيث �شجل 39 هدفا، و�شنع 26.
مان�ش�شرت  �شفوف  �إىل  موؤخر�  �ملن�شم   ، هالند  �إيرلنج  �لرنويجي  ثانيا  وياأتي 
�لقيمة  تبلغ  حيث   ، �لأمل���اين  دورمت��ون��د  بورو�شيا  من  قادما  �لإجنليزي  �شيتي 
150 مليون يورو، و�شارك مع دورمتوند هذ� �ملو�شم بجميع  �ل�شوقية لالعب 
�لبطولت يف 30 مبار�ة بو�قع 2388 دقيقة، �شجل خاللها 29 هدفا، و�شنع 

�أهد�ف.  8

وجاء ثالثا �لرب�زيلي فيني�شيو�س جونيور لعب ريال مدريد �لإ�شباين ، و�لبالغ 
 51 �ملو�شم  ه��ذ�  فريقه  مع  خا�س  حيث  ي��ورو،  مليون   100 �ل�شوقية  قيمته 
مبار�ة بو�قع 4184 دقيقة، �شجل خاللها 21 هدفا، و�شنع 20 هدفا. وحل 
ر�بعا �مل�شري حممد �شالح لعب ليفربول ، وتبلغ قيمته �ل�شوقية 100 مليون 
دقيقة   3924 بو�قع  مبار�ة   50 �ملو�شم  ه��ذ�  فريقه  ، وخا�س مع  �أي�شا  ي��ورو 
�شجل خاللها 31 هدفا يف جميع �لبطولت و�شنع 16 هدفا، وتوج بلقب هد�ف 
يف  هدفا   23 �شجل  بعدما  �ل��ت��و�يل،  على  �لثالث  للمو�شم  �لإجنليزي  �ل���دوري 

�لبطولة ، و�شنع 14 هدفا.
قيمته  وتبلغ   ، توتنهام  ه��اري كن لع��ب  �لربيطاين  �خلام�س  �ملركز  وج��اء يف 
 4250 بو�قع  50 مبار�ة  و�شارك مع فريقه يف  ي��ورو،  100 مليون  �ل�شوقية 

دقيقة، و�شجل 27 هدفا، و�شنع 10 �أهد�ف.

اأغلى 5 لعبني يف العامل �سجلوا 147 هدفا
 يف 176 مباراة هذا املو�سم

�شتيفانو  للمدرب  �شخ�شياً  �نت�شار�ً  �لإيطايل  �ل��دوري  بلقب  مليالن  �لتاريخي  �لظفر  ُيعّد 
�إىل  �لطريق  يف  نف�شها  فر�شت  �لتي  �ل�شابة  للمو�هب  و�لهادئ  �لدمث  �لعّر�ب  بيويل، 

�ل�"�شكوديتو".
يف �لدوري �لذي عادة ما ينفجر فيه �ملدّربون به�شترييا �لغ�شب قبل �ملباريات 
وبعدها، ُيعترب بيويل �شخ�شية متزنة ن�شبياً ونادر�ً ما تفقد �أع�شابها يف �لعلن، 

ويحظى بتعاطف و��شح من لعبيه.
منتخب  مرمى  ح��ار���س  �أم��ث��ال  ك��ب��ار�ً  لعبن  ميالن  خ�شارة  م��ع  تعامل  لقد 
جرمان  �شان  باري�س  �إىل  �ل��ن��ادي  غ��ادر  �ل��ذي  دون��اروم��ا  جانلويجي  �إيطاليا 
�لفرن�شي كالعب حّر، من دون �إثارة �شجة، وتكّيف مع �لو�شع لقيادة فريق 
و�لربتغايل  تونايل  �شاندرو  غ��ر�ر  على  �شابة  مو�هب  ي�شم  باحلياة  ناب�س 

ر�فايل لياو، و�لإنكليزي فيكايو توموري.
ف���وز م��ي��الن ب����اأول ل��ق��ب ل��ه يف �ل�����دوري م��ن��ذ �ل��ع��ام 2011، ه��و �أول لقب 

�ل�شاد�شة  ر�ئع حتقق وهو يف  تكرمي  ويعترب مبثابة  لبيويل كمدرب،  كبري 
�إىل قمة  بالو�شول  توؤ�ّشر  و�خلم�شن من عمره وبعد م�شرية تدريبية مل 

مماثلة من قبل.
قبل و�شوله �إىل ميالن، ��شتهر بيويل بكونه مدرباً لفيورنتينا عندما ُعرث 
�أ�شتوري جثة  �ل�"فيول" د�فيد  2018 على قائد فريق  �آذ�ر-م��ار���س  يف 

هامدة يف غرفة فندقية قبل مبار�ة �أمام �أودينيزي.
�ملاأ�شاة  تلك  �أع��ق��اب  يف  �مل�شائل  �إد�رة  على  قدرته  حينها  بيويل  �أظهر 

�لعاطفية، وو�شم ر�شماً لأ�شتوري تخليد�ً لذكرى �لالعب �ل�شهري.
"كنا �شوياً لفرتة ق�شرية، لكنها كانت جتربة  قال بيويل �لعام �ملا�شي 

�شتبقينا �شوياً لبقية حياتي".
و�أ�شاف "يف كل مرة �أتلقى فيها مكاملة هاتفية غري متوقعة، �أعي�س من 

جديد �شدمة ل �أعتقد �أن �أياً مّنا قد جتاوزها".
عندما و�شل بيويل �إىل ميالن يف ت�شرين �لأول-�أكتوبر 2019، بعد �شتة �أ�شهر 

على ��شتقالته من فيورنتينا، كان ل�شتالم زمام �لقيادة بعد ماركو جامباولو، �ملدرب 
غري �ملنتظم و�آخر �ملدربن �لذي مّرو� على "رو�شونريي" يف �ل�شنو�ت �لثماين �لبائ�شة 

�لتي تلت فوزهم باآخر �ألقاب �لدوري.
مل تكن �لتوقعات عالية باأنه ميكن لبيويل �لقيام بالكثري مع فريق فاز بثالث مباريات 

�أن عقد�ً حتى نهاية �ملو�شم حينها مل  �أربعاً من مبارياته �ل�شبع �لفتتاحية، كما  وخ�شر 
يكن موؤ�شر�ً على قدر كبري من �لإميان من قبل �إد�رة ميالن.

ثالثة  جامباولو:  ق��ي��ادة  حت��ت  عليه  كانت  مم��ا  �أك��رث  م�شجعة  �لأول��ي��ة  �لنتائج  تكن  مل 
�نت�شار�ت فقط بن تعين بيويل وعطلة �ل�شتاء.

�أ�شو�أ   ،2019 مباريات  �آخ��ر  يف  �أتالنتا  يف  نظيفة  بخما�شية  �ملذلة  �خل�شارة  كانت  ورمب��ا 
�أي�شاً. لكن بعد و�شول  و�أث��ارت دع��و�ت كبرية لإقالته  �للحظات يف م�شرية بيويل �ملهنية، 

�ل�شويدي �ملخ�شرم زلتان �إبر�هيموفيت�س خالل عيد �مليالد، تغرّي �شيء ما.
وتاأهل  �ل�شاد�س  �ملركز  �إىل  �خل��ارق، �شعد ميالن  �ل�شويدي  �لنجم  �لبد�ية من  يف  مدعوماً 
�إىل �أوروبا، و�أدت �لنتائج �جليدة يف �لنهاية �إىل عدم تعاقد ميالن مع �لأملاين ر�لف ر�نغنيك 

ومنح بيويل فر�شة لدفع �لنادي �إىل �لأمام.
هذ� �لإميان �لذي تلقاه بيويل �أتى ثماره للطرفن، له وللنادي، حيث �حتل مركز �لو�شيف يف 

�ملو�شم �ملا�شي و�أعقبه �لآن بلقب �لدوري �لذي مل يتوقعه �أحد يف بد�ية �ملو�شم.
�لآن �أ�شبح بيويل وميالن جنباً �إىل جنب يف حماولتهما لإعادة �أحد �أكرث �لفرق �لأوروبية 

عر�قة، �إىل قمة �للعبة.

لقب ال� »�سكوديتو« انت�سار 
�سخ�سي لبيويل املُتحّزن 

اللجنة املنظمة تتابع تقارير الأر�شاد اجلوية

تاأجيل �سباق القفال 31 وحالة البحر تدد املوعد اجلديد
بن م�شحار: ن�شعى لإقامة احلدث يف اأف�شل الظروف �شمانًا ل�شالمة املت�شابقني



ق�سة �سعر تنقذ حياتها من ورم يف راأ�سها
�كت�شفت �مر�أة �أ�شرت�لية �أنها م�شابة بورم يف ر�أ�شها بعد �أن قامت 

بق�س �شعرها لدى م�شففة �شعر.
و كانت يل كينج )43 عاماً( تقوم بق�س وت�شفيف �شعرها عندما 
لحظت م�شففة �ل�شعر عالمة كبرية على فروة ر�أ�شها. يف �لبد�ية، 
جتاهلت �لأمر، حيث ظننت �أن �بنها لوكا�س، �لبالغ من �لعمر �شبع 
�شنو�ت قد �شدها من �شعرها، لكن م�شففة �شعرها ريت�شي حثتها 
على �لتحقق من هذه �لبقعة. و �أخرب �لأطباء يل �أنها م�شابة بورم 
ي�شمى �لوحمة �لزرقاء، وهو حميد ب�شكل عام، لكن هذه �لوحمة 
ب�شرعة كبرية. و�حتاجت  �أن ت�شبح خبيثة لأنها منت  كان ميكن 
يل وهي �أم لطفل و�حد �إىل ثالث عمليات جر�حية لإز�لة �لوحمة 

بالكامل، بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
�أنقذت  �شعري  "ق�شة  �لأ�شرت�لية  ب��ريث  مدينة  م��ن  يل  قالت  و 
عادة  ولكن  خبيثة  لي�شت  ع��ام  ب�شكل  �ل��زرق��اء  �ل��وح��م��ات  حياتي. 
ب��ح��ج��م وخ���ز �ل��دب��و���س و�أي ���ش��يء ي��ن��م��و ب��ه��ذ� �حل��ج��م مي��ك��ن �أن 
يتحول �إىل �شيء خطري، ورمبا كانت �شتتحول وت�شبح خبيثة و�أنا 

حمظوظة لكت�شافها قبل حدوث ذلك".
و ك�شف �لأطباء �أن �لوحمة �لزرقاء ناجتة عن �ل�شوء �ملتقطع، و�أن 

�ل�شامة تكونت على جانب ر�أ�شها �ملعر�س لل�شم�س �أثناء �لقيادة.

فقدان وزنها ينقذها من ال�سرطان
�لوزن  بفقد�ن  جناحها  �أن  كيف  �أ�شرت�لية،  دك��ت��ور�ة  طالبة  ك�شفت 
باأنها  �كت�شفت  بعدما  حياتها  �أنقذ  منه،  تعاين  كانت  �ل��ذي  �لز�ئد 
لحظت   ،2021 �أغ�شط�س  يف  �لليمفاوية.  �لغدد  ب�شرطان  م�شابة 
�شيلي بي�شوب، من بريزبن، وجود كتلة �شغرية بحجم حبة �لعنب 
على عظم �لرتقوة، لكن �لأطباء �عتقدو� �أن �لعقد �لليمفاوية لديها 
�لأ���ش��ه��ر، لحظت  م���رور  م��ع  �لأن��ف��ل��ون��ز�.  �أو  �ل���ربد  ب�شبب  منتفخة 
�ل�شابة �لبالغة من �لعمر 30 عاًما �أن �لورم "يبدو �أكرب" وعادت �إىل 
�لختبار�ت  �إج��ر�ء مزيد من  وبعد  لأخ��ذ خزعة جر�حية.  �لطبيب 
و�خلزعة �جلر�حية، مت ت�شخي�س �إ�شابة �شيلي بالورم �لليمفاوي يف 
�ملرحلة �لثانية يف 30 مار�س 2020. وقال �لأطباء �إن فقد�ن �ل�شابة 
45 كيلوغر�ماً من وزنها، �أنقذ حياتها، حيث مل يكن �لنتوء مرئياً 
ديلي  �شيلي ل�شحيفة  �ل��وزن. وقالت  زي��ادة  كانت تعاين من  عندما 
"يف منت�شف �شهر مار�س، خ�شعت خلزعة جر�حية  �أ�شرت�ليا:  ميل 
�كت�شفت  لأن��ن��ي  ممتنة  كنت  ولكنني  يل،  �شادمة  �لنتيجة  وج���اءت 
لل�شرطان  �لأ�شا�شي  �ملوقع  على  �لعثور  مت  يتفاقم"  �أن  قبل  �ل��ورم 
�إ�شابتها  ت�شخي�س  ومت  ورئتيها  بقلبها  �ملحيطة  �شيلي  �شلوع  خلف 

بال�شرطان يف �ملرحلة �لثانية لأنها �نتقلت �إىل �لعقد �لليمفاوية.

ظهور القرية الغارقة باإيطاليا لأول مرة منذ 30 عاما
�أنها  �أحيانا  تبدو  �أن  ميكن  �لتي  �لغريبة  بالق�ش�س  �ل��ع��امل  يعج 
�لآخر  �لبع�س  وهب  �لبع�س،  عاي�شه  ملمو�س  و�قع  لكنها  خر�فة، 
لروؤيته. ينطبق هذ� على قريبة فابري�شي دي كارجيني �لإيطالية، 
�لب�شرية، حيث غمرت  �مل�شاريع  ب�شبب  بق�شة غريبة  �لتي حظيت 
�ملياه �لقرية بالكامل قبل عقود �إبان ت�شييد بحرية �شناعية خلف 
�شد عمالق يف �ملنطقة �ملحيطة بها. لكن هذه لي�شت �لركن �لوحيد 
يف ق�شة �لقرية �لتي كان ي�شكنها �ملئات قبل غرقها، فبن �حلن 
و�لآخر يظهر بع�س من مباين �لقرية على �شطح �ملاء، قبل �أن تعود 
�إىل �لقاع جمدد�. ومن �ملتوقع �أن تظهر �لقرية بالكامل فوق �شطح 
�ملاء �لعام �ملقبل، لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاما، وفق تقرير 

ملوقع تر�فيل بوك �لأملاين �ملعني بالغر�ئب ومو�شوعات �ل�شفر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كويكب �سخم يتجه نحو الأر�ض 
"�إمباير �شتيت" مبدينة نيويورك �لأمريكية، من  �أ�شعاف ناطحة �ل�شحاب  �أربعة  �شيقرتب كويكب �شخم بحجم 

�لأر�س يف 27 مايو، وفقا ملركز در��شات �لأج�شام �لقريبة من �لأر�س �لتابع لوكالة نا�شا.
JA(، �شيكون على بعد نحو 2.5 مليون ميل )4 مالين كيلومرت( - �أو ما يقرب  و�لكويكب، �مل�شمى 7335 )1989 

من 10 �أ�شعاف متو�شط �مل�شافة بن �لأر�س و�لقمر.
�لأر�س،  ن�شبًيا من  1.8 كم( وقربها  �أو   ، 1.1 ميل  �لف�شائية )قطرها  لل�شخرة  �لهائل  ومع ذلك، نظًر� للحجم 
�شنفتها نا�شا على �أنها "كويكب يحتمل �أن يكون خطري�"، مما يعني �أنه ميكن �أن يلحق �أ�شر�ر� ج�شيمة بكوكبنا �إذ� 

كان مد�ره يتغري با�شتمر�ر.
�لعلماء  ويقدر  �لعام،  �لأر���س هذ�  �شيقرتب من  كويكب  �أك��رب  هو   ،)JA  1989( 7335 ف��اإن  نا�شا،  لوكالة  ووفقا 
�أ�شرع من �لر�شا�شة  20 مرة  �أو  76000 كم -�شاعة،  47200 ميل يف �ل�شاعة  �أن �لكويكب ي�شافر ب�شرعة حو�يل 
�ل�شريعة، ولن يقوم بتحليق قريب �آخر حتى 23 يونيو 2055، عندما مير على م�شافة �أبعد من هذه �لتحليق، �أو 

يف حدود 70 �شعف �مل�شافة بن �لأر�س و�لقمر.
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التنمر يت�سبب بقطع اإ�سبع طفل يف مدر�سة
جنحت �مر�أة بجمع مبلغ كبري لطفلها بعدما ُبرت �إ�شبعه �أثناء هروبه من 

جمموعة من �لتالميذ �ملتنمرين �لعن�شرين.
�إ�شبعه يف  �أن علقت  11 عاًما، �إىل عملية جر�حية بعد  �حتاج رحيم بيلي، 
�ل�شياج �أثناء فر�ره بعيًد� عن �لتالميذ يف مدر�شته. وتقول و�لدته �شانتال 
بارتياد  بد�أ  �أن  "�إ�شاءة عن�شرية وج�شدية" بعد  يو�جه  كان  �بنها  �إن  بيلي 

مدر�شة جديدة يف �شبتمرب من �لعام �ملا�شي.
تقول �شانتال �إن �بنها ��شتكى من �أن زمالءه من �لتالميذ �ل�شر�شن، بعد 
�أن بد�أ بارتياد مدر�شة "�إبريتيلريي كومينتي" �لتي ت�شم 1600 تلميذ، يف 

منطقة جوينت بجنوب ويلز.
بها �شباح  �ت�شل  �بنها حتى  ب��ه  ك��ان مي��ر  م��ا  م��دى  ت���درك  �لأم مل  ول��ك��ن 
للركل  تعر�س  رحيم  �إن  وت��ق��ول  �لأمل.  م��ن  ي�شرخ  وه��و  �ملا�شي  �لثالثاء 
و�ل�شرب ب�شكل متكرر من جمموعة من �لتالميذ يف ذلك �ليوم، قبل �أن 

يفر منهم وتعلق �إ�شبعه يف �شياج قريب.
وعندما علمت �إدر�ة �ملدر�شة بامل�شكلة، �ت�شلت بالإ�شعاف، حيث قال �مل�شعفون 
مت  �مل��ط��اف،  نهاية  ويف  �مل��ك��ان.  �إىل  ي�شلو�  حتى  ل�شاعتن  يحتاجون  �إنهم 
��شتخد�م �إحدى حافالت �ملدر�شة لنقل رحيم �إىل وحدة �لإ�شابات �لطفيفة، 

رغم �أن �إ�شابته كانت خطرية.
وبعد ذلك �نتظر �لطفل وو�لدته خم�س �شاعات حتى و�شلت �شيارة �إ�شعاف 

لنقلهما �إىل �شو�ن�شي، ليخ�شع لعملية جر�حية.

م�سري على اأعتاب الربملان الكندي لفرتة ثانية
�لنتخابات  خل��و���س  �شبعاوي،  �شريف  �مل�����ش��ري،  �ل��ك��ن��دي  �ل��ن��ائ��ب  ي�شتعد 
�لربملانية مبقاطعة �أونتاريو �إليز�بيث، لفرتة ثانية عن حزب �ملحافظن، 
�آخر  على  �شنو�ت  �أرب���ع  بعد  �ملقبل،  يونيو  م��ن  �ل��ث��اين  يف  عقدها  و�مل��زم��ع 

�نتخابات جرت يف �ملقاطعة.
�أونتاريو، دوج فورد، بدء �حلملة �لنتخابية  �أعلن رئي�س وزر�ء  �أيام،  وقبل 
تو�جد عدد كبري  و�شط  �لكندي لالنتخابات،  �لتقدمي  �ملحافظن  حلزب 

من �جلالية �مل�شرية لدعم �إعادة تر�شح �شبعاوي.
ويقود �شريف �شبعاوي حملة قوية لإعادة �نتخابه يف �لربملان يف �لنتخابات 
�أ�شكال دعائية عديدة يف و�شائل  �ملقبل، تتخذ  �لثاين من يونيو  �ملقررة يف 
وبربناجمه  به  للتعريف  �لجتماعي  �لتو��شل  ومو�قع  �ملختلفة،  �لإع��الم 
حملة  �شبعاوي  يقود  �لنتخابية،  �لدعاية  و�شائل  ب��ن  وم��ن  �لنتخابي. 

لطرق �أبو�ب �لناخبن يف �ملقاطعة حلثهم على �نتخابه.
و�أكد �شبعاوي، �لذي يعد �أول برملاين من �أ�شول م�شرية يف كند�، يف حديث 
خا�س ل�"�شكاي نيوز عربية" �أن "هذه هي �ملرة �لثانية خلو�س �لنتخابات 
على م�شتوى مقاطعة �أونتاريو، وعند فوزي �شتكون �شابقة �أويل من نوعها 

يف تاريخ �جلالية بكند�".

رونالدينو يخطف 
الأنظار يف تون�ض

خ����ط����ف �أ�������ش������ط������ورة ك�������رة �ل����ق����دم 
�لأ�شو�ء  رون��ال��دي��ن��و،  �ل���رب�زي���ل���ي 
يف ت��ون�����س، وذل����ك م��ن��ذ ح��ل��ول��ه يف 
زي�������ارة ت���ب���دو م����ن �أج������ل �ل���رتوي���ج 
تز�ل  ل  لكنها  �لتون�شية،  لل�شياحة 
ت���ث���ري �ل���ك���ث���ري م����ن �جل������دل حول 
با�شتثمارها  �ل�شلطات  جن��اح  م��دى 
�لذي  �ل�شياحي،  �ل��ق��ط��اع  لإن��ع��ا���س 
�لعامن  يف  ملحوظا  رك��ود�  يعاين 
�لأخريين. وو�شل رونالدينو، �أحد 
�أف�شل لعبي كرة �لقدم �لرب�زيلين 
على مر �لتاريخ، �إىل تون�س �جلمعة 
�ملا�شي، يف زيارة تدوم 3 �أيام، وذلك 
�لر�ب  مغني  �شديقه،  م��ن  ب��دع��وة 
�ملعروف  �ل��غ��رب��ي  ك���رمي  �ل��ت��ون�����ش��ي 
�ملغني  وك�����ش��ف  "كادورمي".  ب��ا���ش��م 
زيارة  �أن  �إع��الم��ي��ة  ت�شريحات  يف 
�لرب�زيل  منتخب  مع  �لعامل  بطل 
على  للت�شجيع  ت��اأت��ي   ،2002 ع���ام 
زيارة تون�س بهدف �إنعا�س �شياحتها 
ملا  لها كوجهة حم��ب��ذة،  و�ل��رتوي��ج 
طبيعية  م��ن��اط��ق  م��ن  فيها  ي��ت��وف��ر 
و�شكلت  خالبة.  و�أث��ري��ة  و�شياحية 
بر�شلونة  جن��م  رون��ال��دي��ن��و،  زي����ارة 
جرمان  ����ش���ان  وب������اري  �لإ����ش���ب���اين 
�لفرن�شي وميالن �لإيطايل �شابقا، 
حدثا بارز� ��شتقطب �لهتمام عرب 
ويف  �لجتماعي  �لتو��شل  من�شات 
خمتلف و�شائل �لإعالم، لي�س فقط 
به  ي��ح��ظ��ى  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ري  لل�شيت 
كونه و�حد� من �أف�شل �لالعبن يف 
�لعامل، و�إمنا �أي�شا لأن تلك �لزيارة 
�لقدم  هي �لأوىل لأح��د جنوم كرة 
�أنها تاأتي  �لرب�زيلين لتون�س، كما 
يف ظرف �شعب متر به �لبالد على 

�مل�شتوين �لقت�شادي و�ل�شياحي.

جنم لعبة احلبار 
ي�ستعر�ض يف فيلم جديد

)�شكويد  ف��ي��ل��م  جن���م  ي�����ش��ت��ع��ر���س 
جوجن  يل  �حلبار"  "لعبة  ج��ي��م( 
�ل��ف��ن��ي��ة يف فيلم  ع�����ش��الت��ه  ج����اي 
تاأليفه  م��ن  "مطاردة"  )ه���ان���ت( 
�أي�شا،  ومتثيله  و�إنتاجه  و�إخر�جه 
ي���دور ح��ول ق�شة جت�ش�س  و�ل���ذي 

مثرية.
لأول مرة  �ل��ف��ي��ل��م  ه���ذ�  وُي��ع��ر���س 
خ�����الل ف���ع���ال���ي���ات م���ه���رج���ان كان 
�لأف��الم خارج  ق�شم  �ل�شينمائي يف 

�مل�شابقة �لر�شمية.
���ش��ري��ع��ة ومفعمة  �ل��ف��ي��ل��م  �أح�����د�ث 
رجلي  ح����ول  ت�����دور  �إذ  ب�����الإث�����ارة، 
�جلنوبية  ك���وري���ا  م���ن  خم���اب���ر�ت 
�أفر�د  �أح���د  ع��ن  بالك�شف  مكلفن 
�ل�شمالية،  ك��وري��ا  م��ن  �مل��خ��اب��ر�ت 
�لطرفن  ب��ت��ب��ادل  �لأم����ر  وينتهي 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ا. وي��ل��ع��ب يل )49 
ع��ام��ا( دور �ل��ب��ط��ول��ة ك��و�ح��د من 
�أمام �شديقه �لقدمي  �جلا�شو�شن 
و����ش���ري���ك���ه �ل����ت����ج����اري ج������وجن وو 
�شوجن. وقال �إن حياته �ملهنية �لتي 
��شتمرت ما يقرب من ثالثة عقود 
�أقدم  عندما  له  كبري�  عونا  كانت 

على خطوة �لإخر�ج.
و�أ����ش���اف ل��روي��رتز يف م��دي��ن��ة كان 
كثرية  ن��وع��ي��ات  يف  م��ث��ل��ت  "لقد 
�لأف������الم، وميكنني  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 
�شورتها  �ل��ت��ي  �مل�شاهد  �أت��ذك��ر  �أن 
كممثل وكان من �ل�شعب ت�شويرها 

�أو �أنها مل تظهر كما توقعت".
�أتذكر  �أن  "حاولت  �ل��ق��ول  وت��اب��ع 
ت��ل��ك �مل�����ش��اه��د ع��ن��دم��ا ك��ن��ت �أكتب 
ميكن  �أنني  من  للتاأكد  �ل�شيناريو 
تنفيذها(  )ع��ل��ى  ق����ادر�  �أك����ون  �أن 

بقدر �لإمكان عند �لإخر�ج".

كاردا�سيان تتقدم بدعوى 
بحق معجب مهوو�ض

كارد��شيان   �لو�قع  كيم  تلفزيون  جنمة  تقدمت 
ب�شكوى �شد معجب مهوو�س هّددها بتفجريها، 
�لذي  و�لأم���ر  تلقتها،  ر�شالة  م��ن خ��الل  وذل��ك 

�أ�شعرها باخلوف ودفعها للجوء لل�شرطة.
و�أكدت كيم كارد��شيان �أنها تاأخذ تلك �لتهديد�ت 
بكامل �جلدية خا�شة بعد �أن �أ�شبحت �أما لأربع 

�أطفال.
�أحدث �خلرب �شجة كبرية بن �ملتابعن �لذين 
عن  وع���ربو�  �خلا�شة  �شفحاتهم  ع��رب  تناقلوه 
�أن  �ل�شرطة  وط��ال��ب��و�  ك��ارد����ش��ي��ان  على  قلقهم 

تتحرك باأ�شرع وقت ممكن.
وظهرت كيم بال�شورة بدون مكياج، ما �أثار ده�شة 
�ملتابعن و�شدمتهم لالختالف �لكبري جد� بن 
�شكلها مع مكياج  وبدونه ما �أبرز بع�س �لعيوب 
وب�شرتها  ج���د�ً،  مرهقة  ب��دت  حيث  وج��ه��ه��ا،  يف 

�شفتيها. يف  ت�شققات  من  وتعاين  "جافة"، 

بعمر ال�82.. حققت حلمها وتخرجت من اجلامعة
يف  �م����ر�أة  �أثبتته  م��ا  ه��ذ�  �مل�شتحيل،  ت��ع��رف  ل  �لأح����الم 
من  �لتخرج  يف  جنحت  عمرها،  م��ن  و�لثمانن  �لثانية 
�إد�رة  يف  �لبكالوريو�س  درج��ة  على  و�حل�شول  �جلامعة 

�لأعمال، يف ولية مرييالند �لأمريكية.
لقبول  �مل�����ش��رح  ع��ل��ى  بال�شري  حلمها  ب��ي��ل  م���اي  وح��ق��ق��ت 
قررت  �أن  بعد  م��ريي��الن��د،  م��ن جامعة  �ل��ت��خ��رج  ���ش��ه��ادة 

�لعودة للدر��شة يف �أو�خر �ل�شبعينيات من عمرها.
لكنها  كممر�شة،  طويلة  مهنية  مب�شرية  بيل  وحظيت 
قررت �لعودة �إىل �جلامعة لدر��شة �إد�رة �لأعمال، كو�شيلة 
تنظيم  مب��ج��ال  �خل��ا���ش��ة  �أع��م��ال��ه��ا  تنمية  يف  مل�شاعدتها 
جمال  يف  للعمل  دفعها  �ل��ذي  �ل�شبب  وع��ن  �لفعاليات. 
تنظيم �لفعاليات بعد �مل�شرية �لطويلة بالتمري�س، قالت 
ماي ملحطة "WJLATV" �لتابعة ل�شبكة "�إيه بي �شي" 
نيوز �لأمريكية، �إنها "حظيت بالكثري من �لدعم و�لثناء 
على جهودها يف تنظيم �لفعاليات، �أثناء عملها يف مر�كز 
�لطبية".  للرعاية  �لإن�شانية  و�خلدمات  �ل�شحة  وز�رة 
�شيئا مميز�. عندما  �أن لدي  �مل�شرفون  "�عتقد  وتابعت: 
كنت �أعمل يف مر�كز خدمات �ل�شحة قمت بتنظيم بع�س 
�لأحد�ث �لكبرية وقد �أعجب �جلميع بها، لذلك بد�أت يف 

تن�شيق موؤمتر�ت تكنولوجيا �ملعلومات �خلا�شة بهم".

جتمع ثروة يف عامني بف�سل اإي باي
 18 عمرها  يتجاوز  ل  �شغرية  �أ�شرت�لية  �شابة  ت�شتمتع 
�لفاخرة  باملالب�س  م��اك��دون��ال��دز،  يف  تعمل  ك��ان��ت  ع��ام��اً، 
�ملنتجات  بيع  بف�شل  �ل��ك��ربى  �ملطاعم  و�رت��ي��اد  و�ل�شفر 

�لع�شرية على موقع "�إي باي".
للتجارة  متجًر�  ملبورن،  من  بريكوكو،  �أوليفيا  �أطلقت 
�لإلكرتونية على "�إي باي" يف عام 2020 قبل �أن ت�شرب 
جائحة كورونا �أ�شرت�ليا، وبد�أت ببيع �لكثريمن �ملنتجات 
على �ملوقع. و�أخربت �لفتاة �شحيفة ديلي ميل �أ�شرت�ليا 
�لذي  �شيبينغ"  "دروب  �أع���م���ال  من����وذج  ت�شتخدم  �أن��ه��ا 
يت�شمن �شحن �ملنتجات من �ل�شركة �مل�شنعة مبا�شرة �إىل 

�لعميل دون �أن متر ببائع �لتجزئة على �لإطالق.
�ألف دولر يف   500 �أنها ربحت �أكرث من  �أوليفيا  وتدعي 
�ألف دولر يف �شهر و�حد   50 عامن فقط، و�أنها ك�شبت 
فقط، من خالل تتبع و�شائل �لتو��شل �لجتماعي ملعرفة 
�ملنتجات �لأكرث طلًبا. يف وقت فر�غها خالل �أول �إغالق 
ب�شبب �جلائحة يف ملبورن، تعلمت �أوليفيا كل �شيء عن 

دروب �شيبينغ من خالل م�شاهدة مقاطع �ليوتيوب.

مت�ساح هارب يثري الذعر يف م�سر.. ما الق�سة؟
ع��ا���س ���ش��ك��ان �إح����دى �ل��ق��رى �مل�����ش��ري��ة ح��ال��ة ذع���ر، عقب 

هروب �أحد �لتما�شيح من مالكه.
وقدم بع�س �أهايل قرية كفر م�شيلحة مبحافظة �ملنوفية 
هروب  بعد  �ملعنية،  �جلهات  �إىل  بالًغا  �لقاهرة،  �شمايل 

مت�شاح من �أحد مربي �لزو�حف هناك.
عيان،  �شهود  م��ن  �إع���الم حملية  و�شائل  نقلته  م��ا  ووف��ق 
قفز �لتم�شاح، وهو �شغري �حلجم، �إىل �إحدى �لرتع، ومل 
يتمكنو� من �لعثور عليه. وعلى �لفور، توجهت قوة من 
�شرطة �مل�شطحات و�لبيئة �إىل �ملنطقة بحًثا عن �لتم�شاح 
�لهارب، تز�مًنا مع مبا�شرة جهات �لتحقيق مبديرية �أمن 

�ملنوفية لتحرياتها ب�شاأن �لو�قعة.

اإىل اأي مدى تنجح العالجات البديلة يف �سبط ال�سكري؟
�جللوكوز م�شدر رئي�شي للوقود خلاليا �جل�شم، 
�لدم  يف  للجلوكوز  �لأن�����ش��ول��ن  ه��رم��ون  وي�شمح 
�ل�شكري  �إىل تلك �خلاليا. ويف مر�س  بالدخول 
م��ن �ل��ن��وع 2 ت����وؤدي �ل��ع��و�م��ل �ل��ور�ث��ي��ة �أو منط 
��شتقالب  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  �ن��خ��ف��ا���س  �إىل  �حل���ي���اة 

�جللوكوز بكفاءة.
وي��ع��ن��ي ذل���ك �أن �جل�����ش��م ل ي��ن��ت��ج م��ا ي��ك��ف��ي من 
�أن �خلاليا تقاوم تاأثري �لأن�شولن،  �أو  �أن�شولن، 
ي��رت�ك��م يف جمرى  �ل��ك��ث��ري م��ن �جل��ل��وك��وز  و�أن 
��شتمرت م�شتويات �جللوكوز �ملرتفعة  و�إذ�  �لدم. 
يف �لدم، قد يوؤدي ذلك �إىل تلف �لعينن �أو �لقلب 

�أو �لكلى �أو �لأع�شاب.
�لعالجات �لبديلة: تاأكد من مناق�شة �أي عالجات 
مع  بع�شها  يتفاعل  قد  بديلة مع طبيبك، حيث 
�لأدوية �لتي قد تتناولها بالفعل، وقد حتتاج هذه 
�لأدوية بعد ذلك �إىل تعديلها ملنع �نخفا�س ن�شبة 

�ل�شكر يف �لدم �أكرث من �لالزم.
�مل��ن��ا���ش��ب م��ث��ل �لأدوي������ة �لتي  وم���ن دون �ل��ع��الج 
�أو �حلقن وفح�س �ل�شكر  توؤخذ عن طريق �لفم 

�إىل  �ل�شكري  بانتظام، قد يتطور مر�س  �لدم  يف 
م�شاعفات �أكرث خطورة.

�جلين�شنغ  �أن  در������ش����ات  �أظ����ه����رت  �جل��ي��ن�����ش��ن��غ: 
�لأمريكي قد يح�شن ب�شكل كبري �لتحكم يف ن�شبة 
�ل�شكر يف �لدم عن طريق زيادة ح�شا�شية �جل�شم 

لالأن�شولن.
�أ�شا�شي  م��ع��دن  ه���و  �ل���ك���روم  �ل���ك���روم:  م��ك��م��الت 
�لكربوهيدر�ت و�لدهون  ��شتقالب  يلعب دور�ً يف 
ب�شكل  �ل�شتجابة  على  �جل�شم  خ��الي��ا  وي�شاعد 
�شحيح لالأن�شولن. وتوجد در��شات غري قاطعة 
له  �أن  ويعتقد  لل�شكري،  �ل��ك��روم  بفو�ئد  تتعّلق 
فو�ئد لكن فعالية ��شتخد�مه على نطاق و��شع يف 

رعاية مر�شى �ل�شكري حمدودة �إىل حد ما.
ب�شكل  م��وج��ود  م��ع��دن  �ملغني�شيوم  �ملغني�شيوم: 
�لورقية  �خل�����ش��رو�ت  مثل  �لأط��ع��م��ة  يف  طبيعي 
و�مل���ك�������ش���ر�ت و�ل����ب����ذور و�حل����ب����وب �ل��ك��ام��ل��ة ويف 
�ملغني�شيوم  �إىل  حاجة  هناك  �لغذ�ئية.  �ملكمالت 
تفاعل كيميائي حيوي خمتلف   300 لأك��رث من 

د�خل �جل�شم.

املمثلة زار اأمري اإبراهيمي خالل ح�شورها مهرجان كان ال�شينمائي اخلام�س وال�شبعني  - رويرتز

�سيلينا غوميز تلقي كلمة يف البيت الأبي�ض
منتدى  بح�شور  �لأبي�س،  �لبيت  يف  كلمة  غوميز   �لعاملية  �شيلينا  �لنجمة  �ألقت 
عمل �ل�شباب لل�شحة �لعقلية �لذي مت ت�شكيله حديًثا، و�لذي مت جتميعه مًعا من 

. Rare Beauty's Rare Impact Fund و MTV قبل
حتيط  �ل��ت��ي  �ل��ع��ار  و�شمة  �إن��ه��اء  على  �لعمل  �إىل  �شيلينا  دع��ت  �لتفا�شيل  ويف 
بال�شحة �لعقلية، بالتعاون مع �لقادة �ل�شباب �لذين يعملون يف هذ� �ملجال عن 

طريق �ملنا�شرة �أو ريادة �لأعمال �أو كليهما.
�أكرث  لتكون  �لعمل  ق��و�ن��ن  تغيري  م��ن  �ملنتدى  ه��ذ�  يتمكن  �أن  �لنجمة  ومتنت 
�إ�شايف   PTO ح�شا�شية لحتياجات �ل�شحة �لعقلية، مبا يف ذلك �حل�شول على 
�ملر�س.  �أي��ام  تقريًبا مثل  �لتعامل معه  �شيتم  و�ل��ذي  �لعقلية،  لل�شحة  ا  خ�شي�شً
ون�شرت �لنجمة �لعديد من �ل�شور لها على ح�شابها يف موقع �لتو��شل �لجتماعي 

�إن�شتغر�م خالل وجودها يف �لبيت �لأبي�س للم�شاركة باملنتدى.


