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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
الكامريون باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  بعث �شاحب 
جمهورية  رئي�س  بيا  ب��ول  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه 

الكامريون مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
»رع��اه اهلل« برقية تهنئة  دب��ي  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 

مماثلة اإىل فخامة الرئي�س بول بيا.
برقية  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وب��ع��ث 
تهنئة مماثلة اإىل معايل الدكتور جوزيف ديون نغوتي رئي�س وزراء 

جمهورية الكامريون.

مبر�شوم اأ�شدره حممد بن را�شد 
اإلغاء جلنة الف�ضل يف منازعات ت�ضوية الو�ضع 

املايل ملوؤ�ض�ضة دبي العاملية وال�ضركات التابعة لها
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
ال��وزراء ، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً لإم��ارة دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
الق�شائية اخلا�شة  اللجنة  باإلغاء   2022 املر�شوم رقم /20/ ل�شنة 
دبي  ملوؤ�ش�شة  امل���ايل  ال��و���ش��ع  بت�شوية  املُ��ت��ع��ِلّ��ق��ة  املُ��ن��ازع��ات  يف  للف�شل 
اللجنة  ُتلغى  اأن  على  املر�شوم  ون�ّس  لها.  التابعة  وال�شركات  العاملية 
الق�شائية اخلا�شة املُ�شّكلة مُبوجب املر�شوم رقم /57/ ل�شنة 2009، 
ة جميع الدعاوى والطلبات املُتعلِّقة  على اأن ُتقّيد لدى املحاكم املُخت�شّ
بت�شوية الو�شع املايل ملوؤ�ش�شة دبي العاملية وال�شركات التابعة لها، التي 

يتم تقدميها بعد العمل بهذا املر�شوم.             )التفا�شيل �س2(
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رئي�س الدولة يتقبل تعازي قادة عدد من الدول يف وفاة فقيد الوطن ال�ضيخ خليفة
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تقبل 
واملعايل  والفخامة  ال�شمو  اأ�شحاب  من  عدد  تعازي  اأم�س  اهلل«  »حفظه 
قادة الدول ال�شقيقة وال�شديقة وممثليها يف وفاة فقيد الوطن الكبري 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان »رحمه اهلل«.
 .. اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  امل�����ش��رف يف  ���ش��م��وه يف ق�شر  اإىل  ال��ت��ع��ازي  وق���دم 
وفخامة  الحت��ادي��ة  نيجرييا  جمهورية  رئي�س  ب��خ��اري  حممد  فخامة 
اأنغول ومعايل الدكتور حممدو باوميا  جواو لورن�شو رئي�س جمهورية 
وزراء  رئي�س  روبلي  ح�شني  حممد  ومعايل  غانا  جمهورية  رئي�س  نائب 
بن  الفي�شل  تركي  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  ال�شومال  جمهورية 

عبد العزيز اآل �شعود.
واأع������رب اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و وال��ف��خ��ام��ة وامل���ع���ايل ع���ن خ��ال�����س تعازيهم 
اهلل«  »رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  اأجن��ال  اإىل  وموا�شاتهم 
الوطن  فقيد  يف  الإم����ارات  �شعب  واإىل  ال��ك��رام  نهيان  اآل  عائلة  وع��م��وم 
م�شتذكرين ماآثره الطيبة وقيادته احلكيمة لدولة الإمارات التي جتلت 
على  والقائمة  العامل  دول  مع  البناءة  وعالقاتها  التنموية  نه�شتها  يف 

التعاون والثقة والحرتام املتبادل.
وتقبل التعازي اإىل جانب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو   .. من  كل 
منطقة العني و�شمو ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي 
والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن 
الوطني و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل و�شمو ال�شيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية 
و�شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد 

العليا لأ�شحاب الهمم.                            )التفا�شيل �س3(
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حافلة تقل جنود اأوكرانيني ا�شت�شلموا يف م�شنع اآزوف�شتال مبدينة ماريوبول     »رويرتز«

حممد بن زايد يتلقى التعازي من رئي�س جمهورية نيجرييا الحتادية   )وام(

توقف القت�ل يف م�شنع اآزوف�شت�ل ب�أمر من كييف

رو�ضيا تن�ضىء قواعد ع�ضكرية غربا ملواجهة تو�ضع الناتو
ب��ش�غ�: ملتزمون بوقف اإطالق الن�ر

امل�ضاورات الليبية - الليبية تختتم باأجواء اإيجابية
•• عوا�صم-وكاالت:

فتحي  الربملان  من  املكلفة  الليبية  احلكومة  رئي�س  اأك��د 
اتفاق  على  احل��ف��اظ  مب��ب��داأ  وحكومته  ال��ت��زام��ه  با�شاغا، 
املجتمع  مطالباً  امل��دن��ي��ني،  و�شالمة  ال��ن��ار  اإط���الق  وق��ف 

الدويل اأن يقوم بدوره جتاه هذه الت�شرفات.
ويف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه ال��ر���ش��م��ي ع��رب م��وق��ع تويرت 
مكاملة  اليوم  تلقيت  با�شاغا:  ق��ال  الجتماعي  للتوا�شل 
اململكة  ���ش��ف��رية  ه��ارن��دل  ك��ارول��ني  ال�����ش��ي��دة  م��ن  هاتفية 
الت�شعيد  ت��ن��اق�����ش��ن��ا ح����ول  ل��ي��ب��ي��ا، ح��ي��ث  ل����دى  امل��ت��ح��دة 

الع�شكري الذي اأقدمت عليه جماعات م�شلحة.
هذا واختتمت اأم�س اجلمعة يف القاهرة امل�شاورات الليبية 

الليبية حول ملف الد�شتور وعدد من امللفات العالقة.
اأكدت  جهتها،  من  ويليامز،  �شتيفاين  الأممية  امل�شت�شارة 
والدولة  النواب  ملجل�شي  امل�شرتكة  اللجنة  م�شاورات  اأن 
بروح  يومها اخلام�س،  ات�شمت يف  بالقاهرة،  ال�شت�شاري، 

التعاون والإيجابية.

وقالت ويليامز عرب »تويرت« اأن م�شاورات اللجنة امل�شرتكة 
ملجل�شي النواب والأعلى للدولة، �شعت اإىل توافق يف الآراء 
يف  وطنية  انتخابات  لإج��راء  �شامل  د�شتوري  اإط��ار  ب�شاأن 

اأقرب وقت ممكن.
هذا وبحث رئي�س الوزراء املكلف من قبل الربملان يف ليبيا 
فتحي با�شاغا مع ال�شفرية الربيطانية كارولني هورندل، 
الت�شعيد الع�شكري الذي اأقدمت عليه جماعات م�شلحة 

تابعة حلكومة الدبيبة يف طرابل�س.
كما حث يف الوقت ذاته املجتمع الدويل، على القيام بدوره 

جتاه ت�شرفات حكومة الدبيبة.
التزامه  ليبيا،  ل��دى  بريطانيا  ل�شفرية  با�شاغا،  وج��دد 
مب��ب��داأ احل��ف��اظ على ات��ف��اق وق��ف اإط���الق ال��ن��ار و�شالمة 

املدنيني.
الوطنية  ال����وح����دة  ح���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ط����م����اأن  وت����زام����ن����ا، 
عبداحلميد الدبيبة البعثات الدبلوما�شية وممثلي الدول 
اإن  الدبيبة  وق���ال  العا�شمة.  يف  الأو���ش��اع  على  ليبيا  يف 

الأو�شاع الأمنية يف العا�شمة الليبية طرابل�س م�شتقرة.

•• عوا�صم-وكاالت:

اخلا�شة  الع�شكرية  العملية  دخلت 
اأوكرانيا  يف  رو�شيا  تخو�شها  التي 
حيث  اجلمعة  اأم�����س  ال�86  يومها 
توا�شل القوات الرو�شية ا�شتهداف 
الع�شكرية  التحتية  البنية  مواقع 
الأوك����ران����ي����ة وم��ه��اج��م��ة اأرا����ش���ي 
دونبا�س، فيما ي�شتمر الغرب يف دعم 
كييف بالأموال والعتاد الع�شكري. 
وت�����ش��ع��ى م��و���ش��ك��و خ�����ش��و���ش��ا اإىل 
منطقة  ك���ام���ل  ع���ل���ى  ال�������ش���ي���ط���رة 
والتي  بالرو�شية  الناطقة  دونبا�س 
لها  املوالون  النف�شاليون  ي�شيطر 

على جزء منها منذ 2014.
اأع��ل��ن القائد  اآخ��ر ال��ت��ط��ورات،  ويف 
ديني�س  الأوك�����������راين  ال���ع�������ش���ك���ري 
ر�شالة  يف  اجل��م��ع��ة،  ب��روك��وب��ي��ن��ك��و، 
اجلنود  اآخ�����ر  اأن  ال���ف���ي���دي���و،  ع���رب 
م�شنع  يف  املتح�شنني  الأوكرانيني 
مدينة  يف  ل��ل�����ش��ل��ب  اآزوف���������ش����ت����ال 
اأم���ًرا م��ن كييف  م��اري��وب��ول، تلقوا 
ب������اأن »ي���ت���وق���ف���وا ع����ن ال����دف����اع عن 
وهو  بروكوبينكو،  وق��ال  امل��دي��ن��ة«. 
اإح����دى  اآزوف،  ك��ت��ي��ب��ة  ق�����ادة  اأح�����د 
ال��وح��دات الأوك��ران��ي��ة امل��وج��ودة يف 
الع�شكرية  »ال���ق���ي���ادة  اإن  امل�����ش��ن��ع، 
حياة  ب��اإن��ق��اذ  الأم���ر  اأع��ط��ت  العليا 

فنلندا  ان�����ش��م��ام  ط��ل��ب  اأن  م���وؤك���داً 
التهديدات  �شمن  للناتو  وال�شويد 
ومو�شكو  مو�شكو،  تواجهها  ال��ت��ي 

تتخذ »اإجراءات م�شادة منا�شبة«.
وق������ال وزي������ر ال�����دف�����اع ال���رو����ش���ي: 
ع�شكرية  ق��واع��د  ب��اإن�����ش��اء  »�شنقوم 
غرب البالد ملواجهة تو�شع الناتو«، 
بت�شكيل  »�شنقوم  بالقول:  م�شرياً 
على  جديدة  ع�شكرية  وح��دة   12
نهاية  ب��ح��ل��ول  ال��غ��رب��ي��ة  ح���دودن���ا 

.»2022
بطلب  وال�شويد  فنلندا  وتقدمت 
احللف  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام  ر����ش���م���ي 

الدفاعي الغربي يوم الأربعاء.
ودخلت العملية الع�شكرية اخلا�شة 
اأوكرانيا  يف  رو�شيا  تخو�شها  التي 
حيث  اجلمعة  اأم�����س  ال�86  يومها 
توا�شل القوات الرو�شية ا�شتهداف 
الع�شكرية  التحتية  البنية  مواقع 
الأوك������ران������ي������ة وحت�����ري�����ر اأرا������ش�����ي 
الغرب  ي�����ش��ت��م��ر  ف��ي��م��ا  دون����ب����ا�����س، 
والعتاد  ب���الأم���وال  ك��ي��ي��ف  دع���م  يف 

الع�شكري.
وت�����ش��ع��ى م��و���ش��ك��و خ�����ش��و���ش��ا اإىل 
منطقة  ك���ام���ل  ع���ل���ى  ال�������ش���ي���ط���رة 
والتي  بالرو�شية  الناطقة  دونبا�س 
لها  املوالون  النف�شاليون  ي�شيطر 

على جزء منها منذ 2014.

ال��دف��اع عن  اجل��ن��ود، والتوقف عن 
املدينة«.

الرو�شي  ال����دف����اع  وزي������ر  و�����ش����رح 
باأن  اجلمعة  اأم�س  �شويغو  �شريغي 
جمهورية  اأرا����ش���ي  حت��ري��ر  عملية 
على  ���ش��ارف��ت  ال�شعبية  لوغان�شك 
ا�شت�شالم  اإىل  واأ�����ش����ار  الن���ت���ه���اء. 
يف  اأوك������راين  1900مقاتل  ن��ح��و 
عنه  نقلت  م��ا  بح�شب  اآزوف�����ش��ت��ال، 

و�شائل الإعالم الرو�شية.
املقاتلني  م����ن  امل����ئ����ات  وا���ش��ت�����ش��ل��م 
الأوك���ران���ي���ني ال��ذي��ن حت�����ش��ن��وا يف 
لكن  اآزوف�شتال،  واأنفاق يف  مالجئ 
تقديرات  ق��دم��ت��ا  وك��ي��ي��ف  مو�شكو 

خمتلفة عن الأعداد.
وقال �شويغو اأمام م�شوؤويل وقيادات 
»وح�����دات  اإن  ال���رو����ش���ي،  اجل��ي�����س 
فرق  مع  الرو�شية  امل�شلحة  القوات 

جمهوريات  يف  ال�شعبية  امليلي�شيا 
ال�شعبيتني،  ودونيت�شك  لوغان�شك 
ت���وا����ش���ل ب�����ش��ط ال�������ش���ي���ط���رة على 
اأرا�شي دونبا�س. حترير جمهورية 
�شبه  ب�����ات  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ل��وغ��ان�����ش��ك 

منجز«.
وترية  »ارت���ف���اع  ع��ل��ى  ���ش��دد  �شويغو 
التهديدات الع�شكرية قرب حدودنا 
والناتو«،  اأم��ريك��ا  ب�شبب  الغربية 

يف جل�شة ت�أبني ب�لأمم املتحدة
غوتريي�س يدعو ال�ضتلهام التجربة 

واحلكمة من �ضرية املغفور له ال�ضيخ خليفة
•• نيويورك-وام:

دولة  و�شعب  حلكومة  تعازيه  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  ج��دد 
الإمارات يف وفاة املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان .ودعا غوتريي�س يف بيان اأمام 
جل�شة تاأبني خا�شة عقدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اأم�س يف مقرها الرئي�شي 
بنيويورك..املجتمع الدويل ل�شتلهام التجربة من حكمة املغفور له ال�شيخ خليفة ومن 
�شريته وقيادته احلافلة باملواقف والإجنازات الإن�شانية والتنموية والإن�شانية املتعددة 
الأطراف، والتي اُ�شتندت على الأ�ش�س التي و�شعها الأب املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان.
واأ�شار الأمني العام اإىل مقولة املغفور له ال�شيخ خليفة: والدي هو اأ�شتاذي..اأتعلم منه 
�شيًئا كل يوم، واأتبع نهجه واأ�شتوعب منه قيمه واحلاجة اإىل ال�شرب واحل�شافة يف كل 

�شيء"، موؤكدا على اأن ال�شيخ خليفة تعلم هذه الدرو�س جيًدا.   )التفا�شيل �س2(
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احلاكم العام لأ�سرتاليا يتطلع لتعزيز 
العالقات مع الإمارات بقيادة حممد بن زايد

اأخبار الإمارات

ال�سويد وفنلندا �سمن »الناتو«..
ما هي خيارات مو�سكو للرد؟

عربي ودويل

رونالدو ومي�سي وبنزمية اأمام فر�سة 
اأخرية ملعانقة املجد العاملي

الفجر الريا�سي

بايدن يف كوريا اجلنوبية يف م�ضتهل جولة اآ�ضيوية
•• �صيوؤول-وكاالت

و�شل الرئي�س الأمريكي جو بايدن اإىل كوريا اجلنوبية اأم�س اجلمعة يف 
املحطة الأوىل من اأول جولة يقوم بها يف اآ�شيا منذ توليه من�شبه.

وكان يف ا�شتقباله بالقاعدة اجلوية الأمريكية يف اأو�شان وزير اخلارجية 
كوريا  يف  الأمريكية  للقوات  العام  والقائد  جني  باك  اجلنوبي  الكوري 

بول لكامريا، وم�شوؤولون اأمريكيون وكوريون جنوبيون اآخرون.
مع  لالإلكرتونيات  �شام�شوجن  ل�شركة  تابع  م�شنع  يف  ب��اي��دن  والتقي 
رئي�س كوريا اجلنوبية يون �شوك يول الذي توىل من�شبه يف 10 مايو-

اأيار، وتعهد بتوثيق اأوا�شر العالقات مع وا�شنطن.
ال�شمالية  ك��وري��ا  اأك���ر �شرامة �شد  م��وق��ف  ي��ون بحملة لت��خ��اذ  وق���ام 

وتعزيز التحالف الذي دام 70 عاًما مع الوليات املتحدة.
وياأمل الرئي�س الكوري اجلنوبي يف احل�شول على تاأكيدات من بايدن باأن 
تعزز الوليات املتحدة قوة الردع يف مواجهة تهديدات كوريا ال�شمالية، 

مع تو�شيع نطاق التحالف امل�شتمر منذ عقود للت�شدي لق�شايا اأخرى.
وم��ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ط��رح ب��اي��دن م��و���ش��وع م��واج��ه��ة ال��ن��ف��وذ ال�شيني يف 

املنطقة.
خالل  اخلارجية  ال�شيا�شة  ق�شايا  م��ن  العديد  اإىل  ب��اي��دن  و�شيتطرق 

زيارته اإىل كوريا اجلنوبية واليابان والتي ت�شتغرق خم�شة اأيام.
م�شت�شار  ق��ال  الأم��ريك��ي��ة،  الرئا�شة  ط��ائ��رة  م��ن  على  ت�شريحات  ويف 
الأمن القومي للبيت الأبي�س، جيك �شوليفان، اإن ا�شتثمار �شام�شونغ يف 
تك�شا�س �شيعني وظائف ذات رواتب جيدة لالأمريكيني، والأهم من ذلك، 

�شيعني املزيد من مرونة �شل�شلة التوريد.

الأ�شهر القليلة املقبلة ح��شمة يف بن�ئه:

اأي »جمموعة �ضيا�ضية اأوروبية« للم�ضتقبل ؟
•• الفجر -فلوران بارمنتييه * -فلوران مار�صياك **

تفر�س احلرب التي ت�شهدها اأوكرانيا حقائق جيو�شيا�شية جديدة على 
ت��وؤث��ر على عالقتهم  اإن��ه��ا  وقناعاتهم.  الأوروب��ي��ني  وت���رّج يقني  ال��ق��ارة 
اإع��ادة تعريف  بالأمن وبجريانهم وت�شع الحتاد الأوروب��ي امام حتدي 

موؤيدي البناء الأوروبي.
احلدودية  الأع�شاء  ال��دول  على  حكرا  كانت  -التي  الأوكرانية  امل�شاألة 
الدقيق  باملعنى  اأ�شبحت   ،- الالجئني  هائل من  لتدفق  الآن  ومعّر�شة 

للكلمة، ق�شية �شيا�شية للقارة باأكملها.    )التفا�شيل �س11(

•• بريوت-وكاالت:

يواجهها  التي  الغذائية  الأزم���ة  اإىل  اإ�شافية  اإ���ش��ارة  يف 
لبنان جراء التدهور امل�شتمر للعملة الوطنية، اأقدم عدد 
من الالجئني ال�شوريني على ال�شتيالء على اأكيا�س من 

اخلبز من داخل اإحدى �شيارات التوزيع.
وذك����رت ت��ق��ري��ر ال��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���الإع���الم اأن بع�س 
خبز  ربطة  ع�شرين  م��ن  اأك��ر  على  ا�شتولوا  الالجئني 
يف جنوبي البالد، ولكن اأو�شحت الوكالة على اأن هوؤلء 

دفعوا ثمنها قبل مغادرتهم املكان.
النبطية،  منطقة  يف  الأف�����ران  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���ار 

جنوبي لبنان، ت�شلم عدداً قلياًل من ربطات اخلبز، مبا 
ل يزيد عن 10 ربطات لكل متجر اأو حمل، فيما بيعت 
ل��رية، بينما  األ��ف   35 ب�  ربطة اخلبز يف ال�شوق ال�شوداء 
ب�شناعة  تقنني  وياأتي  ل��رية.  األ��ف   16 الر�شمي  �شعرها 
وتوزيع اخلبز على الرغم من رفع الدعم عن الطحني 

والزيادة الأخرية التي �شهدها �شعر ربطة اخلبز.
اللبنانية  ال��ق��وات  ح��زب  رئي�س  اأع��ل��ن  اأخ����رى،  م��ن جهة 
���ش��م��ري ج��ع��ج��ع  ي���وم اخل��م��ي�����س ف���وز ح��زب��ه ب��اأك��رب تكتل 
تكتل  ن��واب  اأن  اإىل  م�شريا  اجل��دي��د،  النيابي  املجل�س  يف 
»القوات« لن ينتخبوا الرئي�س احلايل نبيه بري لرئا�شة 

املجل�س اجلديد.

اأزمة خبز يف لبنان مع ا�ضتمرار ال�ضح يف التوزيع

تبدو طريقه مفرو�شة ب�لورود:
الواليات املتحدة: اختيارات احلزب اجلمهوري !

•• الفجر -اأنطوان دي تاريل –ترجمة خرية ال�صيباين

�شعبية  ت��زال  ل  اجلمهوري.  للحزب  يبت�شم  �شيء  كل  اأن  يبدو  ب��داه��ة، 
احلاكم  الدميقراطي  احل��زب  يجد  للغاية،  منخف�شة  بايدن  الرئي�س 
والأغلبية  الي�شاري  جناحه  بني  النق�شامات  على  التغلب  يف  �شعوبة 
الو�شطية. وفجاأة، تب�شر النتخابات الو�شيطة التي �شتجرى يف نوفمرب 

املقبل )منت�شف املدة( باأن يحقق جناحا باهرا.    )التفا�شيل �س12(

ميي�ييضييابيين  و8  قيييتيييييييالن 
�ضيكاغو يف  نيييار  بييياإطيييالق 

•• �صيكاغو-وكاالت:

مقتل  الأمريكية  ال�شلطات  اأعلنت 
�شخ�شني واإ�شابة 8 اآخرين، بحادث 

اإطالق نار يف �شيكاغو.
ووقع اإطالق النار ال�شاعة 10:40 
على  مطعم  ق���رب  اخلمي�س  م�����ش��اء 
اجل����ان����ب ال�������ش���م���ايل ال���ق���ري���ب من 
امل��دي��ن��ة. وق��ال��ت ال�����ش��رط��ة يف بيان 
على  معه  وع��ر  اعتقل  �شخ�شا  اإن 
�شالح، فيما مل تن�شر اأ�شماء اأو اأعمار 
عن  يقل  ل  م��ا  �شقط  ه��ذا  القتلى. 
ع�شرة قتلى يف متجر ال�شبت املا�شي 
نيويورك،  ولي��ة  ب�شمال  بوفالو  يف 
م��ع��ظ��ه��م اأم���ري���ك���ي���ون م����ن اأ����ش���ول 
�شاب  ن��ار نفذه  اإط��الق  اأفريقية، يف 
اأبي�س، �شنفتها ال�شلطات على اأنها 
القاتل  واأوق���ف  عن�شرية.   جرمية 
ال��واق��ع��ة، وهو  ال��ف��ور يف مكان  على 
ال��ع��م��د مع  »ال��ق��ت��ل  م��الح��ق بتهمة 

�شبق الإ�شرار« وقد اأوِدع ال�شجن. 

يف  اأقلية  ي�ضبح  بينيت  ائتالف 
نائبة ا�ضتقالة  بعد  الكني�ضت 

•• القد�س-وكاالت:

الإ�شرائيلي  الئ���ت���الف  اأ���ش��ب��ح 
بعد  برملانية  اأقلية  ميثل  احلاكم 
حزب  من  عربية  نائبة  ا�شتقالة 
ي�شاري، مما يجعل قب�شة رئي�س 
الوزراء نفتايل بينيت اأقل اإحكاما 

على ال�شلطة.
غيداء  ال��ن��ائ��ب��ة  ا���ش��ت��ق��ال��ة  واأدت 
بينيت  ت���رك  اإىل  زع��ب��ي  ري��ن��اوي 
فقط  م��ق��ع��دا   59 ع��ل��ى  ي�شيطر 
البالغ  ال��ك��ن�����ش��ي��ت  م��ق��اع��د  م���ن 
عددها 120. واأرجعت ا�شتقالتها 
اختالفات  اإىل  لبينيت  ر�شالة  يف 

اأيديولوجية.
ل�شتغالل  املعار�شة  ت�شعى  وق��د 
يوم  اق���رتاح  بتقدمي  ا�شتقالتها 
واإجراء  احلكومة  حل��ل  الأرب��ع��اء 
انتخابات مبكرة. وامتنعت غيداء 
عن القول باأنها �شت�شوت ل�شالح 
الق����رتاح، مم��ا ق��د ميهل بينيت 

وقتا اأطول يف احلكم.

حاكم فلوريدا رون دي �شانتي�س جنم اجلمهوريني احلايل

ت�شور فرن�شي جديد لالحتاد الوروبي
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اأخبـار الإمـارات
يف جل�شة ت�أبني ب�لأمم املتحدة

غوتريي�س يدعو ال�ضتلهام التجربة واحلكمة من �ضرية املغفور له ال�ضيخ خليفة
•• نيويورك-وام:

تعازيه حلكومة  اأنطونيو غوتريي�س  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  جدد 
و�شعب دولة الإمارات يف وفاة املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اجلمعية  عقدتها  خا�شة  ت��اأب��ني  جل�شة  اأم���ام  بيان  يف  غوتريي�س  .ودع���ا 
بنيويورك..املجتمع  الرئي�شي  مقرها  يف  اأم�س  املتحدة،  ل��الأمم  العامة 
ومن  خليفة  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  حكمة  م��ن  التجربة  لإ�شتلهام  ال���دويل 
والتنموية  الإن�شانية  والإجن�����ازات  ب��امل��واق��ف  احل��اف��ل��ة  وق��ي��ادت��ه  �شريته 
اُ�شتندت على الأ�ش�س التي و�شعها  والإن�شانية املتعددة الأط��راف، والتي 

الأب املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان.

هو  وال���دي  ال�شيخ خليفة:  ل��ه  املغفور  مقولة  اإىل  ال��ع��ام  الأم���ني  واأ���ش��ار 
قيمه  منه  واأ�شتوعب  نهجه  واأت��ب��ع  ي��وم،  ك��ل  �شيًئا  منه  اأ���ش��ت��اذي..اأت��ع��ل��م 
ال�شيخ  اأن  على  م��وؤك��دا  �شيء"،  كل  يف  واحل�شافة  ال�شرب  اإىل  واحل��اج��ة 

خليفة تعلم هذه الدرو�س جيًدا.
وقال :على هذه الأ�ش�س التي و�شعها املغفور له ال�شيخ زايد .. قاد املغفور 

له ال�شيخ خليفة الإمارات لرنى اليوم اأعظم املدن الكربى يف عاملنا.
الذي  احل�شاري  التحول  مظاهر  من  جانبا  ال��ع��ام،  الأم��ني  وا�شتعر�س 
املتعدد  العاملي  العمل الإن�شاين  الإم��ارات يف جم��الت دعم  �شهدته دول��ة 
الطاقة  جم��ال  يف  والأب��ح��اث  ال�شتثمارات  وتعزيز  والتنمية  الأط���راف، 
وغريها.  القادمة  لالأجيال  الكوكب  حلماية  املناخي  والعمل  املتجددة 

وال�شعب  خليفة  ال�شيخ  "كرم  دائ��م��ا  اأت��ذك��ر  :���ش��وف  غ��وت��ريي�����س  وق���ال 
الإماراتي جتاه املحتاجني..هذه الزيادة الهائلة يف دعمه للعمل الإن�شاين 
متعدد الأطراف اأ�شهمت يف اإنقاذ عدًدا ل يح�شى من الأرواح، بل وحفزت 

ا". الآخرين على العطاء اأي�شً
املناخي  والعمل  امل�شتدامة  التنمية  تعزيز  يف  له  املغفور  دور  اإىل  واأ���ش��ار 
حلماية كوكبنا لالأجيال القادمة وماترتب عليه من تعزيز ال�شتثمارات 
البالد  يف  الطاقة  مزيج  لتنويع  املتجددة  الطاقة  جم��ال  يف  والأب��ح��اث 
حمطة  لأك��رب  زيارتي  اأذهلتني  "لقد  الكربون..وقال  انبعاثات  وتقليل 
للطاقة ال�شم�شية يف موقع واحد يف العامل وهو "نور اأبو ظبي"، املت�شمنة 
لأكر من 3 ماليني لوح �شم�شي متتد عرب ال�شحراء، وهو الأمر الذي 

اإعتربه كان منطقيا ليجعل من مدينة اأبوظبي، املقر الرئي�شي للوكالة 
على  ح�شرًيا  تركز  دولية  منظمة  اأول  وهي  املتجددة،  للطاقة  الدولية 
اإىل  انتقالها  يف  ال��ب��ل��دان  دع��م  يف  حيوًيا  دوًرا  وتلعب  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 

م�شتقبل الطاقة امل�شتدامة".
وقال غوتريي�س، "يف وقت احلداد هذا نتذكر ن�شيحة املغفور له ال�شيخ 
خليفة اأن "ال�شتعداد للم�شتقبل - القريب اأو البعيد - يبداأ اليوم ولي�س 
غًدا داعيا املجتمع الدويل اإىل تعزيز ال�شراكة مع دولة الإمارات العربية 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  املتحدة 
والكرامة  والزده���ار  ال�شالم  ي�شوده  ع��امل  اهلل" ولبناء  "حفظه  الدولة 

للجميع .

احلاكم العام الأ�ضرتاليا يتطلع لتعزيز العالقات مع االإمارات بقيادة حممد بن زايد

لفتا  امل��ت��ج��ددة..  الطاقة  وم�شادر 
حتويل  م�شروعات  تطوير  اأن  اإىل 
النفايات اإىل طاقة هو جمال واعد 
للتعاون بني الدولتني و�شيتم افتتاح 
اأ�شرتاليا  يف  امل�����ش��اري��ع  ه����ذه  م��ث��ل 
من  ال�شركات  ب��ني  �شراكة  اإط���ار  يف 
ك��ال ال��ب��ل��دي��ن. وق���د اأع��ل��ن��ت �شركة 
"م�شدر"  امل�شتقبل  اأبوظبي لطاقة 
يف  عامليا  ال��رائ��دة  ال�شركات  اإح���دى 
جمال الطاقة املتجددة، وجمموعة 
اإن���ف���را����ش���رتاك���ت�������ش���ر، وهي  ت���راي���ب 
للبنية  ا�شت�شارية وتطويرية  �شركة 
م�������ش���روع م�شرتك  ع���ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
ل���ت���ط���وي���ر م�������ش���اري���ع ال���ط���اق���ة من 
اأ�شرتاليا،  اأنحاء  النفايات يف جميع 
ف�شاًل عن دعمها ت�شليم واإدارة هذه 

لأ�شرتاليا  ال��ع��ام  احل��اك��م  وو���ش��ف 
باأنه   " اهلل  رحمه   " خليفة  ال�شيخ 
وات�شح  عظيمة  روؤي��ة  امتلك  رج��ل 
قاد  التي  املنهجية  خ��الل  ذل��ك من 
ب��ه��ا ت��ط��ور دول����ة الإم�������ارات خالل 

فرتة توليه قيادتها.
زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  اأن  واأو���ش��ح 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
لدولة  الأ�شا�س  حجر  و�شع  ثراه" 
بن  خليفة  ال�شيخ  و���ش��ار  الإم�����ارات 
درب�����ه، وعزز  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ان���ف���ت���اح الإم�����������ارات ع���ل���ى ال���ع���امل، 

ومنحها مكانة دولية.
وقال هرييل اإن البلدين ال�شديقني 
التقنيات  يف  ي��ت��ع��اون��ان  اأن  مي��ك��ن 
املتقدمة ل �شيما تكنولوجيا الف�شاء 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ف��خ��ام��ة دي��ف��ي��د ه���رييل حاكم 
عام اأ�شرتاليا رغبة بالده يف تعزيز 
عالقات التعاون مع دولة الإمارات 
يف ظل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 

الدولة "حفظه اهلل".
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإن  وق����ال 
ن��ه��ي��ان �شيعزز  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 
من ري��ادة دول��ة الإم���ارات يف جمال 
وعلى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�شعيد العاملي من خالل النتقال 
من العتماد على الوقود الأحفوري 
من  متكاملة  جمموعة  اعتماد  اإىل 
بناء  اإىل  اإ�شافة  املختلفة  التقنيات 
الأجل  وط��وي��ل  م�����ش��ت��دام  م�شتقبل 
الوقود  ع��ل��ى  يعتمد  ل  ل���الإم���ارات 

الأحفوري.
واأ����ش���اف ف��خ��ام��ت��ه يف ح����وار خا�س 
" وام" على  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة 
لتهنئة  ل���ل���دول���ة  زي����ارت����ه  ه���ام�������س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
انتخابه  مبنا�شبة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
يف  التعازي  وتقدمي  للدولة  رئي�شا 
خليفة  ال�شيخ  ال��وط��ن  فقيد  وف���اة 
 .." اهلل  نهيان" رحمه  اآل  زاي��د  بن 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اجن��ازات  اأن 
�شت�شتمر  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 
وتتوا�شل .. لفتا اإىل اأنه يتفق مع 
.. موؤكدا  �شموه يف مواقف متعددة 
برهنت  الإب��راه��ي��م��ي��ة  امل��ع��اه��دة  اأن 
على حكمة وذكاء �شموه وعلى كيف 

�شتغري دولة الإمارات العامل.

امل�شاريع.
الإم����������ارات  اأن  ه������رييل  واأو�������ش������ح 
لتوقيع  حمادثات  بداأتا  وا�شرتاليا 
�شاملة  اقت�شادية  �شراكة  اتفاقية 
جتارية  عالقات  لتطوير  اأداة  وهي 

طويلة املدى بني اجلانبني.
واأك�����د اأن�����ه ي����رى ���ش��ي��ئ��اً ج���دي���داً يف 
الإم����ارات يف ك��ل م��رة ي��زوره��ا فيها 
.. مثمنا جهود متكني املراأة يف دولة 
الوزيرات  بعدد  منوها   .. الإم���ارات 
واإىل  احل���ك���وم���ة  يف  وامل�����������ش�����وؤولت 

كفائتهن يف العمل.
الأ�شرتالية  العالقات  تطورت  وقد 
املجالت  من  العديد  يف  الإماراتية 
ح����ي����ث ك�������ان لأ������ش�����رتال�����ي�����ا وج������ود 
دب��ل��وم��ا���ش��ي يف الإم������ارات م��ن��ذ عام 
2004. ومنذ ذلك احلني ، تعززت 
ب�شكل  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
القت�شادي  ال�شعيد  وع��ل��ى  ك��ب��ري. 
الأ�شرتالية  ال�شركات  ع��دد  ارتفع   ،
 50 ال���ع���ام���ل���ة يف الإم������������ارات م����ن 
اأك���ر من  اإىل   2004 ع���ام  ���ش��رك��ة 
تنوعت   2022 عام  �شركة   300
كبرية  جمموعة  لت�شمل  جمالتها 
التقنيات  ذل��ك  املجالت مبا يف  من 
جامعة  اف��ت��ت��ح��ت  ك��م��ا  احل���دي���ث���ة. 
اأ�شرتالية  جامعة  ك���اأول  ولونغونغ 
يف دب�����ي وح������ذت ج���ام���ع���ات اأخ�����رى 
ح��ذوه��ا. ويف ق��ط��اع ال��دف��اع ، منت 
زاد  ك��م��ا  م��ل��ح��وظ،  ب�شكل  ال��ع��الق��ة 
ع��دد الأ���ش��رتال��ي��ني ال��ذي��ن يقيمون 
عام  يف   4000 م���ن  الإم�������ارات  يف 
 15000 ح������وايل  اإىل   2004

اأ�شرتايل الآن.

الرتبية : اإ�ضافة 124 مركزا الأداء اختبار االإمارات القيا�ضي اإم�ضات

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  الختبارات  اإدارة  اأعلنت 
القيا�شي  الإم������������ارات  واخ����ت����ب����ار 
مركزا،   124 اإ�شافة  "اإم�شات"، 
الرتبية  وزارة  روؤي����ة  م��ع  متا�شيا 
وال���ت���ع���ل���ي���م ل���ت���ط���وي���ر اخل����دم����ات 
الفئات  ودع����م  ل��ل��ط��ل��ب��ة،  امل��ق��دم��ة 
املراكز  ع���دد  ل��ريت��ف��ع  امل�شتهدفة، 
 214 اإىل  م��اي��و احل����ايل  ب��ن��ه��اي��ة 
الدولة،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  م��رك��زا 
اليوم  يف  مقعد  األ���ف   14 ب���زي���ادة 

الختباري الواحد.
القيا�شي  الإم��ارات  اختبار  ويعترب 
جمموعة من اختبارات اإلكرتونية 
املعايري  ع���ل���ى  م��ب��ن��ي��ة  م���ع���ي���اري���ة 
اأداء  وت��ق��ي��ي��م  ل��ق��ي��ا���س  ال��وط��ن��ي��ة، 
على  وتطبق   ، ال��دول��ة  يف  الطلبة 
الدرا�شية،  امل��راح��ل  من  جمموعة 
املعارف  ع��ل��ى  ح�شولهم  ل�����ش��م��ان 
وال�����ع�����ل�����وم وامل�������ه�������ارات ال����الزم����ة 
املجتمع  يف  ال��ف��ع��ال��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

القت�شادي املعريف.
ويتم التقدمي لالختبار اإلكرتونيا 
من خالل النظام، وذلك عند فتح 
باب الت�شجيل يف اجلل�شات املختلفة، 

املمار�شات  اأف�شل  مع  يتما�شى  مبا 
التكنولوجيا  ع���ل���ى  والع����ت����م����اد 
الختبار  اأداء  لت�شهيل  والب��ت��ك��ار، 
واأكدت  ك��ان��وا.  اأينما  الطلبة  على 
ح�شة الوهابي، مدير اإدارة تطبيق 
يف  والدولية  الوطنية  الختبارات 
اأهمية  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
الذي  القيا�شي  الإم�����ارات  اخ��ت��ب��ار 
ي��وف��ر ج��م��ع ب��ي��ان��ات دق��ي��ق��ة حول 
م�����ع�����ارف وم������ه������ارات ال���ط���ل���ب���ة يف 
الدرا�شية  املو�شوعات  يف   ، الدولة 
درا���ش��ي��ة خمتلفة،  م��راح��ل  وع���رب 
وطنية،  قيا�شية  معايري  �شوء  يف 
العام،  التعليم  منظومة  وتقييم 
واتخاذ القرارات الالزمة لتح�شني 

وتطوير نظام التعليم.
ي�شاعد  الخ��ت��ب��ار  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
امل�شارات  حت���دي���د  ع���ل���ى  ال��ط��ل��ب��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ن��ا���ش��ب��ة ل���ه���م، كما 
متعلقة  ق���������رارات  يف  ي�������ش���ت���خ���دم 
موؤ�ش�شات  يف  اجل��ام��ع��ي  ب��ال��ق��ب��ول 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل داخ������ل ال���دول���ة 

بناء على الأجندة املعتمدة، بجانب 
اختبار  يف  الت�شجيل  اإع���ادة  خدمة 
الإم��ارات القيا�شي بعد م��رور 60 
ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ت��ق��دمي الختبار 

ال�شابق.
مراكز  اإ�شافة  ال���وزارة  وت�شتهدف 
حكومية  �شبه  جامعات  يف  جديدة 
الطاقة  لزيادة  حكومية  ومدار�س 
الختباري  ل��ل��ي��وم  ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
الواحد، لي�شمل اأكر من 25 األف 
ع��دد ممكن  اأك��رب  لتغطية  مر�شح، 
امل�����ش��ت��ه��دف��ة لتقدمي  ال��ف��ئ��ات  م���ن 
تتم  ال��الزم��ة، بحيث  الخ��ت��ب��ارات 
للتي�شري  اجلغرايف  التنوع  مراعاة 

على الطلبة.
وفق  الإم�شات  مراكز  اعتماد  ومت 
العاملية  واملوا�شفات  املعايري  اأعلى 
وتتفاوت  القيا�شية،  ل��الخ��ت��ب��ارات 
ال�شعة بني مركز واآخر،  من حيث 
ال�شروط  ت���واف���ر  م���راع���اة  ت��ت��م  اإذ 
التقنية، والإ�شراف الإداري والتنوع 
التحتية،  البنية  اجلغرايف، وجودة 

الدرا�شية  واملنح  البعثات  وكذلك 
ومعادلة �شهادات املناهج الأجنبية، 

وحتديد م�شتوى الطلبة وطنيا.
حري�شة  ال������������وزارة  اإن  وق�����ال�����ت 
املقدمة  اخل���دم���ات  ع��ل��ى حت�����ش��ني 
لقرتاحات  وال�شتجابة  للطلبة، 
املتعاملني، وتقدمي الختبارات يف 
اأق��رب فر�شة ممكنة، مبا ميكنهم 
القبول  اج������راءات  ا���ش��ت��ك��م��ال  م���ن 
وذلك  املهني،  والتطور  اجلامعي، 
امل�شتهدف  ال���غ���ر����س  ع���ل���ى  ب���ن���اء 
لفئات  الخ����ت����ب����ارات  ت���ق���دمي  م���ن 
اأن  واأو���ش��ح��ت  املختلفة.  املجتمع 
اأف�شل  ا�شتخدام  ت�شتهدف  الوزارة 
التوجهات  حتاكي  التي  التقنيات 
امل�شتقبلية يف الذكاء ال�شطناعي، 
والتكنولوجيا  ال���وج���ه،  وب�����ش��م��ة 
اخلطة  �شمن  والبتكار،  الرقمية 
تعمل  ال��ت��ي  ال�شاملة  التطويرية 
يحقق  مبا  تنفيذها،  على  ال���وزارة 
اأف�شل  ومواكبة  املتعاملني،  ر�شا 

املمار�شات العاملية.

جمارك اأبوظبي تطلق خا�ضية الرد االآيل ملبالغ التاأمن مبا�ضرة
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي خا�شية جديدة خلدمة رد التاأمينات 
بحيث يتم الرد الآيل ملبالغ التاأمني مبا�شرة وخالل ثواٍن على مدار ال�شاعة 
طوال اأيام الأ�شبوع بعد تقدمي طلب اخلدمة من قبل العميل عرب من�شة 
اخلدمات احلكومية املوحدة "مت"، وذلك �شعياً لتوثيق العالقة مع ال�شركاء 

ورفع م�شتوى الثقة املتبادلة واللتزام بالت�شريعات اجلمركية.
وت�شاهم اخلا�شية اجلديدة التي تعتمد على التكنولوجيا املتطورة بتوفري 
الوقت وال�شيولة املدارة لل�شركات عرب ت�شريع عملية رد مبالغ التاأمني التي 
اأو  ترانزيت  كتاأمني  الإج��راءات اجلمركية  بع�س  املتعاملني ح�شب  يدفعها 

امل�شبق  الإج���راء  ك��ان  حيث  ع��ادي،  تاأمني  اأو  لل�شحنات  بنكي  �شمان  تاأمني 
يتم با�شتقطاع مبلغ التاأمني من ح�شاب العميل، وعند قيام العميل باإنهاء 
اأ�شباب التاأمني يقوم بتقدمي طلب رد مبلغ التاأمني عرب من�شة  متطلبات 
املوافقات  اإعطاء  قبل  والتدقيق  املراجعة  كانت تخ�شع لإجراءات  اإذ  "مت"، 
اإطالق الإجراء اجلديد  الالزمة ولفرتات انتظار متفاوتة يف املدة. وياأتي 
يف اإطار جهود جمارك اأبوظبي لالرتقاء مب�شتوى العمل اجلمركي و�شمن 
جهودها امل�شتمرة لتطوير م�شتوى اخلدمات والت�شهيالت التجارية املقدمة 
واأبوظبي،  الإم��ارات  دولة  القت�شادية يف  التنمية  مل�شرية  للمتعاملني دعماً 
مبا يحقق روؤيتها باأن تكون هيئة جمركية رائدة عاملياً، تقود التغيري �شعياً 

لتعزيز الأمن وت�شهيل التجارة وتقدمي خدمات متميزة.

مبر�ضوم اأ�ضدره حممد بن را�ضد .. اإلغاء جلنة الف�ضل يف منازعات 
ت�ضوية الو�ضع املايل ملوؤ�ض�ضة دبي العاملية وال�ضركات التابعة لها

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
لإم��ارة دبي املر�شوم رقم  ، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 
/20/ ل�شنة 2022 باإلغاء اللجنة الق�شائية اخلا�شة للف�شل يف املُنازعات 
لها.  التابعة  وال�شركات  العاملية  دبي  ملوؤ�ش�شة  املايل  الو�شع  بت�شوية  املُتعِلّقة 
مُبوجب  املُ�شّكلة  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  ُتلغى  اأن  على  املر�شوم  ون�ّس 
ة  املُخت�شّ املحاكم  ل��دى  ُتقّيد  اأن  على   ،2009 ل�شنة   /57/ رق��م  املر�شوم 
جميع الدعاوى والطلبات املُتعلِّقة بت�شوية الو�شع املايل ملوؤ�ش�شة دبي العاملية 

وال�شركات التابعة لها، التي يتم تقدميها بعد العمل بهذا املر�شوم.
زالت  ما  التي  والطلبات  الدعاوى  بنظر  اللجنة  ت�شتمر  للمر�شوم،  ووفقاً 
قبل  فيها  الف�شل  يتم  اأن  على  املر�شوم،  بهذا  العمل  وقت  اأمامها  منظورة 
تاريخ 13 دي�شمرب 2022، على اأن حُتال جميع الّدعاوى والّطلبات التي 
ة،  مل يتم الف�شل فيها بُحكم بات خالل املُهلة املُ�شار اإليها اإىل املحاكم املُخت�شّ
وذلك طبقاً لقواعد الخت�شا�س الق�شائي املن�شو�س عليها يف الت�شريعات 

ال�شارية يف اإمارة دبي، وبدون ا�شتيفاء اأي ر�شوم جديدة.
وُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�شريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا 

املر�شوم الذي ُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

 

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية 
للم�ضاهمن  ب�ضركة جلف كابيتال �س.م.خ  

بدعوتك����م  )"ال�شركة"(  ���س.م.خ  كابيت�����ال  جل���ف  �شرك������ة  اإدارة  جمل�س  ي�ش�����ّر 
حل�ش����ور اجتم���اع اجلمعية العم����ومية املق����رر انعقاده  يف متام ال�شاعة  05:00 
من م�ش��������اء يوم الأثنني املوافق  13 يونيو 2022 _باحل�ش���ور و الت�شويت 

الإلكرتوين، ملناق�ش�����ة الأمور املدرج����ة يف ج����دول الأعم����ال املبنّي اأدناه:
1 - ال�شتماع اإىل ومناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها 

املايل خالل ال�شنة املالّية املنتهية يف 2022/3/31 والت�شديق عليه.
املالّية  ال�شنة  عن  احل�شابات  مدققي  تقرير  مناق�شة  و  اإىل  ال�شتماع   -  2

املنتهية يف 2022/3/31  والت�شديق عليه.
3 - مناق�شة ميزانّية ال�شركة وح�شاب الأرباح واخل�شائر لل�شنة املالّية املنتهية 

يف 2022/3/31 والت�شديق عليهما.
املقبلة. �شنوات  الثالث  ملدة  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  انتخاب   -  4

5 - تعيني مدققي احل�شابات لل�شركة لل�شنة املالية املنتهية يف 2023/3/31 
وحتديد اأتعابهم.

امل�شوؤولّية عن  الإدارة و مدققي احل�شابات من  اأع�شاء جمل�س  ذّمة  اإبراء   -  6
اأعمالهم خالل ال�شنة املالّية املنتهية يف 2022/3/31.

املنتهية  املالية  لل�شنة  اأرباح  توزيع  ب�شاأن  الإدارة  اقرتاح جمل�س  النظر يف   -  7
يف 2022/3/31 و حتديد ن�شبتها و امل�شادقة عليه.

8 -  النظر يف اقرتاح جمل�س الإدارة بعدم توزيع مكافات على اأع�شاء جمل�س 
الأدارة لل�شنة املالية املنتهية يف 2022/3/31.

التالية: الأمور  ب�شاأن  خا�س  قرار  واإتخاذ  يف  النظر   -  9
املالية  لل�شنة  ال�شركة  على  املرتاكمة   املالية  اخل�شائر  اطفاء   على  املوافقة  اأ . 
املنتهيه كما يف 2021/3/31 و تخفي�س را�شمال ال�شركة بن�شبة 42.2 % 
املادة )5( من النظام الأ�شا�شي تبعاأً لذلك و تفوي�س رئي�س جمل�س  و تعديل 
هذا  تنفيذ  ا�شتكمال  لغايات  ال�شركة  متثيل  التنفيذي   الرئي�س  و/اأو  الدارة 
القرار امام اجلهات املخت�شة مبا فيها وزارة القت�شاد و بالتوقيع و عمل كل ما 

يلزم لغايات تعديل النظام الأ�شا�شي و عقد تاأ�شي�س ال�شركة  . 
ب . اإقرار و املوافقة على تعديل النظام الأ�شا�شي لل�شركة  فيما يتعلق بن�شاطات 
ال�شركة املن�شو�س عليها يف املادة )4( من النظام الأ�شا�شي و ذلك بحذف ن�شاط 
تفوي�س  اخلا�شة  الأم��وال  يف  الأ�شتثمار  بن�شاط  ا�شتبداله  و  امل��ايل  الأ�شتثمار 
و عمل  بالتوقيع  التنفيذي  الرئي�س  و/اأو  الإدارة  لرئي�س جمل�س  ال�شالحيات 

كل ما يلزم لغايات تعديل النظام الأ�شا�شي و عقد تاأ�شي�س ال�شركة.
املحددين  وال�شاعة  اليوم  يف  بعد(  )ع��ن  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  ُتعقد 
ومقرر  وامل�����ش��ج��ل  احل�����ش��اب��ات  وم��دق��ق  الإدارة  جمل�س  بح�شور  وذل���ك  اأع����اله 
امل�شاهمني من خالل  ال�شادة  ويكون ح�شور  الأ�شوات فقط،  الجتماع وجامع 

امل�شاركة الإلكرتونية وبدون ح�شور �شخ�شي.
�شوف يتم ا�شتخدام الرابط التاىل لت�شجيل احل�شور والت�شويت على كافة بنود 

جدول الأعمال اأعاله و�شوف يتم تفعيل الرابط قبل 24 �شاعة من الجتماع.
https:// www.smartagm.ae

يرجى من كل م�شاهم حتديث رقم هاتفه النقال وت�شجيل ح�شوره عن طريق 
ا�شئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال خالل  اية  ، يجوز للم�شاهم ادخال  الرابط 
يوم العمل ال�شابق لنعقاد الجتماع اأي�شا من خالل الرابط ، �شتتيح ال�شركة 
اخلارجى  واملدقق  املجل�س  و�شيقوم  لالجتماع  وال�شوتى  املرئى  التوا�شل  اآلية 

بالرد على ا�شتف�شاراتكم ويتم ت�شجيل وقائع الجتماع.
حق   2022/05/23 بتاريخ  ال�شركة  اأ�شهم  �شجل  فى  م�شجل  م�شاهم  لكل 
غري  م��ن  يختاره  م��ن  عنه  ينيب  اأن  ول��ه  لل�شركة  العمومية  اجلمعية  ح�شور 
توكيل  اأع��اله مبوجب  الجتماع  ال�شركة حل�شور  اإدارة  اأع�شاء جمل�س  ال�شادة 
خا�س ثابت كتابة على اأ�شل منوذج التوكيل املرفق ، ويجب اأن ل يكون الوكيل 
ال�شركة فيما عدا  م��ال  راأ���س  %( من  اك��ر من )5  ال�شفة على  بهذه  ح��ائ��زاً 
الأهلية  ناق�س  )وميثل  ال�شركة  فى  امل�شاهمة  وال�شركات  للموؤ�ش�شات  املمثلني 
الربيد  على  التوكيل  اإي��داع  يتم  اأن  وميكن  قانونا(  عنهم  النائبون  وفاقديها 
الإل���ك���رتوين ق��ب��ل ي��وم��ني ع��ل��ى الق���ل م��ن ال��ت��اري��خ امل��ح��دد ل��الأج��ت��م��اع وذلك 
لتدوينه فى ال�شجالت اخلا�شة فيكون للوكيل احلق فى الت�شويت فى اجلمعية 

العمومية .
�شيكون اجتماع اجلمعية العمومية �شحيحاً اذا ح�شره عدد من امل�شاهمني ميثلون 
الن�شاب  يكمل  مل  واذا   ، ال�شركة  م��ال  راأ����س  جمموع  م��ن   )%  50( الق��ل  على 
 20 القانونى لهذا الجتماع ف�شوف ينعقد الجتماع الثانى يوم الثنني املوافق 

يونيو 2022 ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاأً بنف�س طريقة الإنعقاد مبن ح�شر.
لأي  ون��اف��ذة  �شحيحة  الول  الج��ت��م��اع  حل�شور  ال�����ش��ادرة  ال��ت��وك��ي��الت  تعترب 
اجتماعات لحقة ما مل يتم اإلغاوؤها �شراحة من قبل امل�شاهم باإ�شعار يوجه اىل 
اأمني �شجل م�شاهمى ال�شركة وذلك قبل يومني على الأقل من موعد الجتماع 

الالحق .
مل����زيد من املعلوم�����ات يرج������ى الت�شال بعالق���ة امل�شاهم���ني مع ال�شرك������ة على 

الرق���م   :  971503119721+ اأو عن���������وان الربي�����د الإلكت���������روين:
Shareholder-Relations@gulfcapital.com   

حل�شور  عنهم  ي��ن��وب  م��ن  توكيل  يف  ي��رغ��ب��ون  ال��ذي��ن  امل�شاهمني  ال�����ش��ادة  على 
حل�ش�����ور  تقدميه  يت�������م  كت�������ابي  خا�س  توك��������يل  ي��ح��رروا  اأن  الجتم����������اع 

الإجتماع اإىل الب������ريد اللك����������رتوين:
موعٍد  يف    Shareholder-Relations@gulfcapital.com  
وفقاً  م�����ش��اءاً   4:00 ال�شاعة  يونيو2022   12 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم  اأق�����ش��اه 

للنموذج املرفق اأدناه.
ويرجى اأخذ العلم باأن الن�شاب القانوين لإنعقاد اجلمعية العمومية هو ح�شور 
ال�شركة، وفى  اأ�شهم  % من كامل   50 اأو من ينوب عنهم، ميثلون  م�شاهمني 
حال عدم توفر الن�شاب القانوين للح�شور، �شيجرى تاأجيل اإجتماع اجلمعية 
واإعادة اإنعقاده يوم الثنني املوافق 20 يونيو 2022 ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاأً. 
ن�شبة  كانت  اأي��ا  ح�شر  مبن  �شحيحا  الثاين  الإجتماع  يكون  احلالة  ه��ذه  ويف 

الأ�شهم املمثلة بامل�شاهمني اأو من ينوب عنهم يف هذا الإجتماع.

لوا بقبول ف�ئق التّقدير والحرتام،،  وتف�شّ
رئي�ش جمل�ش الإدارة- �شركة جلف ك�بيت�ل �ش.م.خ.

The Board of Directors of Gulf Capital Pvt. JSC  (the “Company”) is 
pleased to invite the Company’s shareholders to attend the Meeting of 
the General Assembly which will be held on Monday, 13 June 2022 at 
05:00 PM electronically and remotely, to consider the following agenda 
items:
1. To hear and discuss the Board of Directors’ report regarding the 
Company’s activities and its financial position for the financial year 
ended 31 /3 /2022 and to approve the same.
2. To hear and discuss the report of the auditors regarding the 
Company’s financial year ended 31 /3/ 2022 and to approve the same.
3. To discuss and approve the balance sheet and profit and loss 
account of the Company for the financial year ended 31 /3 /2022.
4. To elect the Board of Directors for the next three years.
5. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending 
31 /3 /2023 and determine their remuneration.
6. To discharge the members of the Board of Directors and the 
auditors from their liability with respect to their work for the period 
ended 31 /3/ 2022.
7. To discuss and approve the Board of Directors’ proposal in relation 
to declaring dividends and determining the dividends ratio for the 
financial year ended 31 /3/ 2022.
8. To discuss and approve the Board of Directors’ decision not to 
distribute remuneration to the members of Board of Directors for the 
financial year ended 31 /3/ 2022. 
9. To consider and approve by a Special Resolution the following: 
A. write off accumulated losses as at 31 /3/ 2021 by reducing the 
Company’s share capital by 42.2% and amending Article (5) of the 
Company’s Articles of Association accordingly, and to delegate powers 
to the Chairman and/or CEO to sign, represent the Company before the 
concerned authorities including the Ministry of Economy and do such 
further acts as the Chairman and/or the CEO shall deem necessary or 
appropriate for the purpose of amending the Company’s memorandum 
and articles of association  
B. to consider and approve by a Special Resolution the Restated 
Articles of Association of the Company in relation to the Company’s 
objectives as stated in Article (4) by replacing the Financial Investment 
activity with Private Funds Investment activity and to delegate powers 
to the Chairman and/or CEO to sign and do such further acts and things 
as the Chairman and/or the CEO shall deem necessary or appropriate 
for the purpose of amending the Company’s memorandum and articles 
of association.   
The Meeting will be held virtually on the day and time specified above, 
in the presence of the Board of Directors, the Auditors, the Registrar, 
the AGM Secretary and Votes Collector only. Shareholders will be able 
to attend the Meeting electronically. 
The following link will be used to register shareholders’ attendance and 
to vote on the above agenda items. The link will be activated 24 hours 
prior to the commencement of the Meeting. https://www.smartagm.ae
Each shareholder is requested to update his mobile phone number 
and register his attendance through the link. The shareholders may 
also enter any questions related to the agenda items prior to the 
commencement of the Meeting through the link. The Company will 
provide a video and audio communication mechanism for the Meeting. 
The Board and the external auditor will respond to the shareholders’ 
inquiries.  The Meeting proceedings will be recorded.
Every shareholder as of 23 /05/ 2022 shall have the right to attend the 
General Assembly and shall have a number of votes equal to the number 
of his shares. Any shareholder that has the right to attend the General 
Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other 
than a member of the Company’s Board of Directors, under a special 
written proxy. Each shareholder holding a proxy shall not hold in his 
capacity over 5% of the capital of the Company. Shareholders who 
are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal 
representatives.
In the event that the quorum is not met at the set time and date above, 
the Meeting will be adjourned and reconvened on Monday 20 June 
2022 at 5:00 pm; and at such time the General Assembly Meeting shall 
be validly convened regardless of the percentage of shares held by the 
shareholders present or represented at such second Meeting.
Powers of attorney issued by the shareholders to attend the first 
Meeting shall be considered valid and enforceable for any subsequent 
meetings unless they are expressly canceled by the shareholder by a 
notification addressed to the Company’s shareholder registrar, at least 
two days prior to the date of the next meeting.
For more information about the registration process and electronic 
voting kindly contact the shareholders relations team on
 +971 50 311 9721 or email address: 
Shareholder-Relations@gulfcapital.com.
The shareholders who wish to appoint a proxy shall fill the attached 
form and send it to Shareholder-Relations@gulfcapital.com no later 
than Sunday 12th June 2022 at 4:00 PM.   
Please also note that the quorum of the General Assembly Meeting 
shall be met by having shareholders or their representatives holding or 
representing 50% of the share capital of the Company. In the event that 
the quorum is not met at the set time and date above, the Meeting will 
be adjourned and reconvened on Monday 20 June 2022 at 5:00 pm; and 
at such time the General Assembly Meeting shall be validly convened 
regardless of the percentage of shares held by the shareholders present 
or represented at such second Meeting.

Yours faithfully, Chairman of the Board of Directors
 Gulf Capital Pvt. JSC

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL 
ASSEMBLY MEETING FOR THE 
SHAREHOLDERS OF GULF CAPITAL PVT. JSC
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تقبل 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
اهلل" اأم�س تعازي عدد من  "حفظه 
واملعايل  والفخامة  ال�شمو  اأ�شحاب 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال����دول  ق����ادة 
الوطن  ف��ق��ي��د  وف�����اة  يف  ومم��ث��ل��ي��ه��ا 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال��ك��ب��ري 

نهيان "رحمه اهلل".
ق�شر  يف  �شموه  اإىل  ال��ت��ع��ازي  وق���دم 
امل�����ش��رف يف ال��ع��ا���ش��م��ة اأب���وظ���ب���ي .. 
رئي�س  ب�����خ�����اري  حم����م����د  ف����خ����ام����ة 
ج���م���ه���وري���ة ن���ي���ج���ريي���ا الحت����ادي����ة 
رئي�س  ل���ورن�������ش���و  ج������واو  وف���خ���ام���ة 
الدكتور  وم��ع��ايل  اأن��غ��ول  جمهورية 
رئي�س  ن�����ائ�����ب  ب����اوم����ي����ا  حم�����م�����دو 
ج���م���ه���وري���ة غ���ان���ا وم����ع����ايل حممد 
ح�شني روبلي رئي�س وزراء جمهورية 
امللكي  ال�شمو  و���ش��اح��ب  ال�����ش��وم��ال 
الأم������ري ت���رك���ي ال��ف��ي�����ش��ل ب���ن عبد 

العزيز اآل �شعود.
والفخامة  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واأع���رب 
تعازيهم  خ���ال�������س  ع�����ن  وامل�����ع�����ايل 
ال�شيخ  اأجن�������ال  اإىل  وم���وا����ش���ات���ه���م 
"رحمه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الكرام  نهيان  اآل  اهلل" وعموم عائلة 
واإىل �شعب الإمارات يف فقيد الوطن 

وقيادته  الطيبة  ماآثره  م�شتذكرين 
احلكيمة لدولة الإمارات التي جتلت 
وعالقاتها  ال��ت��ن��م��وي��ة  نه�شتها  يف 
البناءة مع دول العامل والقائمة على 

التعاون والثقة والحرتام املتبادل.
�شاحب  جانب  اإىل  ال��ت��ع��ازي  وتقبل 
ال�������ش���م���و ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن زاي����د 

ال�شيخ  ���ش��م��و   .. م���ن  ك���ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون 
و�شمو  ال���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م 
ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل نهيان ممثل 
حاكم اأبوظبي والفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 

اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو 
نهيان م�شت�شار الأمن الوطني و�شمو 
ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان ع�شو 
اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  و�شمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
زايد  بن  ال�شيخ عمر  و�شمو  ال��دويل 

اأمناء  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة 
لالأعمال اخلريية والإن�شانية و�شمو 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ���ال���د  ال�����ش��ي��خ 
زايد  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
العليا لأ�شحاب الهمم و�شمو ال�شيخ 
ع�شو  ن��ه��ي��ان  اآل  خليفة  ب��ن  حم��م��د 

ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خالد بن حممد 
رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب 
ال�����ش��ي��خ ذي����اب ب���ن حم��م��د ب���ن زايد 
دي�����وان ويل عهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  و�شمو  اأب��وظ��ب��ي 

هناأ  كما  نهيان.  اآل  زاي��د  بن  حممد 
واملعايل  والفخامة  ال�شمو  اأ�شحاب 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  .. �شاحب 
زايد اآل نهيان مبنا�شبة توليه رئا�شة 
دولة الإمارات.. متمنني له التوفيق 
يف قيادة الدولة نحو مرحلة جديدة 
تعظم خاللها ازدهارها ومكت�شباتها 
اخلري  فيه  مل��ا  النوعية  واإجن��ازات��ه��ا 

لدولة الإمارات و�شعبها.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ك��ر  ج��ان��ب��ه  م���ن 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
اأ�شحاب ال�شمو والفخامة واملعايل .. 
معرباً عن بالغ تقديره ملا اأبدوه من 
م�شاعر ت�شامن جتاه دولة الإمارات 
توجه  ك��م��ا   .. م�شابهم  يف  و�شعبها 
عربوا  مل��ا  والتقدير  بال�شكر  �شموه 
عنه من الأمنيات والتهاين بانتخابه 
ل�شعوبهم  م��ت��م��ن��ي��اً  ل��ل��دول��ة  رئ��ي�����ش��اً 
مزيداً  وال�شديقة  ال�شقيقة  ودولهم 
الأمن  ودوام  والزده���ار  التقدم  من 

وال�شتقرار.

رئي�س الدولة يتقبل تعازي قادة عدد من الدول يف وفاة فقيد الوطن ال�ضيخ خليفة
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اأخبـار الإمـارات
ال�ضحة جتري 258,009 فحو�ضات ك�ضفت عن 362 اإ�ضابة 

جديدة بفريو�س كورونا و378 حالة �ضفاء 
••   اأبوظبي-وام:

لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع  متا�شيا 
ب��ه��دف الكت�شاف  ال��دول��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات يف  ن��ط��اق  وزي����ادة 
امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  امل�شابة  احل��الت  وح�شر  املبكر 
اأعلنت   .. وع��زل��ه��م  ل��ه��م  وامل��خ��ال��ط��ني   "19  - "كوفيد 
258،009 فحو�شات جديدة خالل  اإج��راء  ال���وزارة عن 
املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات 
با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.   و�شاهم 
وتو�شيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج����راءات  تكثيف 
عن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات  ن��ط��اق 

من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة   362
وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات 
يبلغ جمموع احلالت  وبذلك  الالزمة،  ال�شحية  للرعاية 
ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا  ح��ال��ة.   904،093 امل�شجلة 
الأربع  وف��اة خالل  اأي حالة  ت�شجيل  املجتمع عدم  ووقاية 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين 
 378 �شفاء  عن  ال���وزارة  واأعلنت  حالة.   2،302 ال��دول��ة 
"كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة 
تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  19" وتعافيها   -
الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 887،924 حالة.

ال�ضحة تعلن تقدمي 9,024 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19خالل الي 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي-وام:

من  ج��رع��ة   9،024 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،838،264 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 251.14 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعياً اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س " كوفيد - 19".

جمعية النا�ضرين تخاطب االأطفال بي127 كتابا 
يف مهرجان ال�ضارقة القرائي للطفل 

•• ال�صارقة -وام:
اك�شبو  مركز  يف  للطفل"  القرائي  "ال�شارقة  يف  الإم��ارات��ي��ني  النا�شرين  جمعية  جناح  ي�شت�شيف 
اأدب الأطفال واليافعني من خالل  127 عنواناً يف  اأع�شائها تعر�س  17 دار ن�شر من   .. ال�شارقة 
مبادرة "من�شة" التي تهدف لتوحيد جهود النا�شرين املن�شوين حتت اجلمعية ودعم قطاع الن�شر يف 
د يحت�شن اأبرز اإ�شداراتهم. واأكد را�شد الكو�س املدير التنفيذي  الإمارات من خالل توفري جناح موحَّ
جلمعية النا�شرين الإماراتيني احلر�س على اإثراء مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل باإ�شدارات تعنى 
باأدب الأطفال واليافعني وتر�شخ القيم والأخالقيات البّناءة يف نفو�شهم من خالل نخبة خمتارة من 
الكتب التي تتنوع ما بني الق�ش�س الرتبوية والتعليمية واإ�شدارات تري مهارات الأطفال الفكرية 
والعملية واأخرى تربز قيم وجماليات الرتاث املحلي اأمام الأطفال ما يعطي ال�شغار واأولياء الأمور 

فر�شة الختيار بني املو�شوعات التي تنا�شب اأعمارهم وميولهم القرائية.

معر�س اأبوظبي للكتاب.. 41 عاما من التوهج الثقايف واملعريف
•• اأبوظبي-وام:

تنطلق يوم الثنني املقبل، فعاليات 
اأبوظبي  مل��ع��ر���س   31 ال����  ال�����دورة 
الدويل للكتاب، بح�شور نخبة من 
كبار الأدباء، واملفكرين، ومب�شاركة 
 80 م��ن  نا�شر   1000 م��ن  اأك���ر 
ج����دوًل متكاماًل  ي��ق��ّدم��ون  دول����ة، 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ي�����ش��ّم اأك�����ر من 

متنوعة. فعالية   400
التوهج  ح���ال���ة  امل��ع��ر���س  وي��ع��ك�����س 
الإمارات  دول��ة  يف  واملعريف  الثقايف 
ال�شنوات  خ�����الل  حت����ول����ت  ال����ت����ي 
من  لكوكبة  حا�شنة  اإىل  املا�شية 
املبدعني، واملفكرين، والأدباء  اأبرز 

املحليني، والعامليني.
وجن����ح امل���ع���ر����س خ����الل ال������دورات 
املا�شية يف جذب اأف�شل دور الّن�شر 
حتت �شقف واحد، وا�شتقطاب اأهم 
���ش��م��اء الفكر  ال���ب���ارزة يف  الأ���ش��م��اء 
وال���ث���ق���اف���ة وامل����ع����رف����ة، والإب���������داع، 
�شمن برنامج فكري ثري ومتعدد، 
يف  الأ�شخم  من  ي�شنف  ب��ات  حتى 
املنطقة العربية وال�شرق الأو�شط، 
من ناحية عدد دور الن�شر والدول 
امل�����ش��ارك��ة، م��ع��ززا م��ك��ان��ت��ه كمركز 
ثقل على ال�ّشاحة الثقافية العاملية، 
الثقافات  وح��وار  للت�شامح  وواح��ة 

معينة  دول��ة  با�شت�شافة  ب��داأ  حيث 
من  دورة  كل  �شرف" يف  "�شيف  ك� 
وتقدم  لتعر�س  ال��الح��ق��ة  دورات����ه 
الفعاليات  م��ن  متنوعة  جمموعة 
وتراثها  الثقايف  اإرثها  تعك�س  التي 
ال���ذي عزز  الفني والأدب����ي، الأم���ر 
ال�����ذي يلعبه  ال��ك��ب��ري  ال������دور  م���ن 
الثقافات  النفتاح على  املعر�س يف 
البتكار  ع��ل��ى  وق���درت���ه  الأخ������رى 
وال��ت��ف��اع��ل م���ع اجل���م���ه���ور. ومنذ 
�شيوف  قائمة  �شمت   2011 عام 
واململكة  فرن�شا  م��ن  ك��ال  ال�����ش��رف 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  امل���ت���ح���دة 
وال�شويد  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل���دول 
وال�شني  واإي���ط���ال���ي���ا  واآي�������ش���ل���ن���دا 
واأملانيا.  ورو���ش��ي��ا  والهند  وب��ول��ن��دا 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  واأ���ش��ه��م 
يف  الطويلة  م�شريته  عرب  للكتاب 
والكتاب  الن�شر  ب�شناعة  الرت��ق��اء 
لتقدم  وامل���ن���ط���ق���ة  الإم������������ارات  يف 
وفعاًل  م��ت��ق��دم��اً  ع��رب��ي��اً  من���وذج���اً 
امللكية  حقوق  بحماية  يتعلق  فيما 
ال��ف��ك��ري��ة، وم���ن امل��ق��رر ه���ذا العام 
املوؤمتر  من  الأوىل  ال���دورة  انعقاد 
الدويل للن�شر العربي وال�شناعات 
الإب���داع���ي���ة، ال���ذي ُي��ع��ق��د ي���وم 22 
ال�31  الدورة  مايو، قبيل انطالق 

من املعر�س.

احت�شن  حيث  للمعار�س،  الوطني 
ال��راب��ع��ة م��ن احل��دث عام  الن�شخة 
1994، متو�شحاً ب�شكل التظاهرة 
اجلمهور،  ع���دد  جل��ه��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
الّن�شر،  دور  ك����ربي����ات  وح�������ش���ور 
الثقافية والفكرية  ورموز احلركة 

اإقليمياً وعربياً.
 20 ال�  الن�شخة  املعر�س يف  وحقق 
تطورا نوعيا لفتا فقد و�شل عدد 
 ،823 اإىل  امل�����ش��ارك��ة  ال��ّن�����ش��ر  دور 
لي�شل  ال����دول  ع���دد  ت�شاعف  ك��م��ا 
واأجنبية،  ع��رب��ي��ة  دول����ة   68 اإىل 
 1200 م����ن  اأك������ر  وا���ش��ت�����ش��اف��ة 
ب�شوؤون  امل��ع��ن��ي��ني  م���ن  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
وخ���رباء  وال���ف���ن  والأدب  ال��ث��ق��اف��ة 
جميع  م����ن  ال���ك���ت���اب  ����ش���ن���اع���ة  يف 
150 فعالية  العامل، ونحو  اأنحاء 
ثقافية �شمن الربنامج امل�شاحب، 
ن�شف  م�����ن  لأك��������ر  ع����ر�����س  م�����ع 
الن�شر  مليون ع��ن��وان. وب��رز »رك��ن 
ال�شوء  ل��ت�����ش��ل��ي��ط  الإل�����ك�����رتوين« 
امل�������ش���ت���ج���دات يف عامل  اآخ������ر  ع���ل���ى 
املعر�س  واحتفى  الرقمي.  الن�شر 
��ي يف ال��ن�����ش��خ��ة ال�  ب��ي��وب��ي��ل��ه ال��ف�����شّ
القائد  ذكرى  يخّلد  بربنامج   25
ال�شيخ زايد بن  املغفور له  املوؤ�ش�س 
�شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« 
ك�شخ�شية حمورية، بجانب تو�ّشع 

مفهوم  وتعزيز  ال��ف��ك��ري،  وال��ّت��ن��وع 
اأمثل للثقافة اجلماهريية.

وجاءت الن�شخة الأوىل من املعر�س 
 50 مب�����ش��ارك��ة   ،1981 ع����ام  يف 
اإ�شافة  ولبنان،  م�شر  من  نا�شراً، 
املحّلية،  الّن�شر  ودور  املكتبات  اإىل 
وقد اأمر املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
ب�شراء ما تبّقى من كتب، وتوزيعها 
العامة  وامل��ك��ت��ب��ات  اجل���ه���ات  ع��ل��ى 
لة، وكانت هذه  واملوؤ�ش�شات ذات ال�شّ
الكتب  »دار  لتاأ�شي�س  ن��واة  امل��ب��ادرة 

الوطنية« يف الّدولة.
املعر�س  ���ش��ه��د   ،1986 ع���ام  ويف 
م���رح���ل���ة ج����دي����دة م����ن ت���اري���خ���ه، 
عنوان  الّن�شخة  تلك  حملت  فقد 
»معر�س الكتاب الأول يف اأبوظبي«، 
وتلتها  ن�����ش��ر،  دار   70 مب�����ش��ارك��ة 
�شنتني  ب���ع���د  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ّن�������ش���خ���ة 
دور  ع����دد  يف  ب����زي����ادة   /1988/
الّن�شخة  اأق��ي��م��ت  ح��ني  يف  ال��ن�����ش��ر، 
 ،1993 ع��ام  احل��دث  م��ن  الثالثة 
�شنوات ويف ذلك   3 دام  بعد توّقف 
ال���ع���ام مّت اإق������رار ان��ت��ظ��ام احل���دث 

ب�شكل �شنوي.
بعد  وا�شعة،  �شهرة  املعر�س  وحقق 
التي  امل��ع��ار���س،  اأر����س  اإىل  انتقاله 
اأبوظبي  م��رك��ز  ا���ش��م  الآن  حت��م��ل 

مرت  األ���ف   32 نحو  اإىل  م�شاحته 
الن�شر  دور  فيما و�شل عدد  مربع، 
وقد  دول���ة،   63 م��ن   ،1181 اإىل 
على  الن�شخة  تلك  املعر�س يف  ركز 
الّن�شر  ع��امل  يف  املحرتفني  متكني 
من خالل اإطالق مبادرة »اأكادميية 
للكتاب«،  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
نوعية  م��ه��ن��ي��ة  حم���ط���ة  ل��ي�����ش��ب��ح 
الثالثني  دورت��ه  الن�شر. ويف  ل��دور 
ال��ت��ي ع��ق��دت ال���ع���ام امل��ا���ش��ي �شكل 
املعر�س بارقة اأمل لإنعا�س �شناعة 
العربي  امل�شتوى  على  الكتب  ن�شر 
الكبرية  اخل�����ش��ائ��ر  ب��ع��د  وال���ع���امل���ي 
التي منيت بها خالل فرتة تف�شي 
تلك  �شهدت  حيث  كورونا،  جائحة 
ال����دورة م�����ش��ارك��ة اأك���ر م��ن 800 
عار�س، من 46 دولة حول العامل، 
و»الفرتا�شي«  »احل�����ش��وري«  ب��ني 
احرتازية  اإج�������راءات  ت��ط��ب��ي��ق  م���ع 

دقيقة ب�شبب اجلائحة.
الدويل  اأبوظبي  "معر�س  وميثل 
للكتاب" ج�شرا لتالقي احل�شارات 
املعرفية  وال���ت���ج���ارب  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ع��ل��ى اأر�����س دول���ة الإم�����ارات وذلك 
الثقايف  وال����راء  للتنوع  جت�شيدا 
املحلي.  جمتمعها  به  يتميز  ال��ذي 
وي�����ش��ل��ط امل���ع���ر����س ال�������ش���وء على 
امل�����ش��اه��د ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ب��ل��دان عدة 

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يعتمد 
نظام ر�ضد املبيعات يف دورته الي31

•• اأبوظبي -وام:

اعتمد مركز اأبوظبي للغة العربية 
وال�شياحة  الثقافة  لدائرة  التابع 
– اأبوظبي "نظام ر�شد املبيعات"، 
الذي �شيطبق يف الدورة ال�31 من 
للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
معلومات  بتقدمي  ي�شمح  وال���ذي 
ف��وري��ة وحم���ّدث���ة ع��ن ح��رك��ة بيع 
الكتب واملواد داخل املعر�س، ويتيح 
على  احل�شول  اإمكانية  للعار�شني 
حول  تف�شيلية  وت��ق��اري��ر  ب��ي��ان��ات 

املبيعات ب�شكل يومي.
وي�����ش��ع��ى امل����رك����ز م����ن خ�����الل هذا 
بيع  جت���رب���ة  ت���وف���ري  اإىل  ال���ن���ظ���ام 
�شهلة ومريحة للعار�شني والزّوار 
على حّد �شواء، كما ي�شهم يف و�شع 
درا�شة فاعلة تر�شد واقع مبيعات 
املجال  وت��ف��ت��ح  ال��ك��ت��ب،  م��ع��ار���س 
ل����الط����الع ع����ن ق�����رب اأك������ر على 
ورغباتهم،  اجل��م��ه��ور  اه��ت��م��ام��ات 
قاعدة  اإىل  ال��و���ش��ول  ج��ان��ب  اإىل 
بعمليات  يتعّلق  بيانات موّثقة مبا 

مما  املعرو�شة  وامل���واد  الكتب  بيع 
ويرتقي  امل�شتقبلية  ال��روؤى  يخدم 
واإمكاناتها  اخل���ط���ط  مب�����ش��ت��وى 

التطويرية.
الطنيجي،  ح��م��دان  �شعيد  وق����ال 
اأبوظبي  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
ب���الإن���اب���ة ومدير  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة 
للكتاب:  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
ميتاز  متطوراً  ع�شراً  الآن  نعي�س 
باإمكانياته التكنولوجية املتقدمة، 
على  امل�����رك�����ز  يف  ح���ر����ش���ن���ا  وق������د 
التقنيات  تلك  ك��ّل  م��ن  ال�شتفادة 
وت�شخريها خدمة للحراك الثقايف 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  ومكانة 
ننظمها يف  التي  واملعار�س  للكتاب 
املركز، مبا ي�شهم يف الرتقاء بواقع 
واإيجاد  ال��ك��ت��اب،  و�شناعة  الن�شر 
الكتب،  بيع  لعمليات  جديد  اآليات 
بتوفري  ال���ن���ظ���ام  ي�����ش��ط��ل��ع  ح��ي��ث 
والذكاء  ال��دّق��ة  فائقة  تقنية  بنية 
�شتوفر  التي  املعايري  باأعلى  متتاز 
املالية  والتكاليف  والوقت  اجلهد 
بدّقة خدمة  البيع  وتر�شد حركة 

للعار�شني والزّوار على حّد �شواء، 
التقنية  ه���ذه  ت��ك��ون  لأن  ونتطلع 
ل��ل��ن��ه��و���س بقطاع  ف��ر���ش��ة واع�����دة 
اأننا اليوم يف فرتة  الن�شر ل �شيما 
ال��ت��ع��ايف م��ن اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي اأثرت 
عربياً  الكتب  مبيعات  حجم  على 

وعاملياً.
وميتاز النظام بقدرته على تقليل 
عمليات  ع��رب  الب�شرية  الأخ���ط���اء 
يقوم  للمعلومات  دق��ي��ق��ة  فح�س 
ب��ه��ا ل��ل��ت��اأك��د م���ن ���ش��ح��ة الأرق������ام 
يف  فاعاًل  دوراً  يلعب  كما  املدخلة، 
ت�شهيل عمليات ال�شراء وا�شتخراج 
املطلوبة  وال���ب���ي���ان���ات  ال���ف���وات���ري 
وت���وف���ري ت��ف��ا���ش��ي��ل وت��ق��اري��ر لكل 
عمليات بيع الكتب يف املعار�س، كما 
يخدم النظام العار�شني من خالل 
وت�شمينها  املبيعات  ر�شد  اإمكانية 
حجم  ُيظهر  ل�شجل  يومي  ب�شكل 
املخزون وي�شّهل من عملية تتبعها، 
ال��ن��ظ��ام يف  ذات���ه ي�شهم  ال��وق��ت  يف 
وغريها  امل��ال��ي��ة  التكاليف  ت��وف��ري 
من الإمكانات املتطورة والدقيقة.

م�ش�ركة ف�علة ورع�ية ف�شية للدورة )31(

تريندز  يرفد اأبوظبي الدويل للكتاب باأكرث من 150 اإ�ضدارًا بحثيًا متنوعًا

ومراكز  العاملية  الن�شر  دور  كربى 
الفكر والبحوث.

اأن  اإىل  ال��ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
"اأبوظبي  يف  "تريندز"  وج�����ود 
روؤيته  خ��الل  من  ي�شعى  للكتاب"، 
النفتاح  اإىل  ال���ع���امل���ي  وت���وج���ه���ه 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  على 
املنطقة  يف  وال��ب��ح��ث��ي��ة  وال��ف��ك��ري��ة 
التعاون  اأوج����ه  وت��ع��زي��ز  وال���ع���امل، 
التي  امل��ج��الت  يف  معها  وال�شراكة 
الر�شني،  العلمي  ال��ب��ح��ث  ت��خ��دم 
وت�شهم يف ن�شر املعرفة التي ت�شنع 
املنحرف  الفكر  وتواجه  امل�شتقبل 
وال���ك���راه���ي���ة، وت��ن�����ش��ر ق��ي��م اخلري 

واملو�شوعية،  بامل�شداقية  حتظى 
للباحثني  موثوقاً  مرجعاً  وب��ات��ت 
وال�����دار������ش�����ني والأك�����ادمي�����ي�����ني يف 

املنطقة والعامل.
هذه  اأن  اإىل  امل����رزوق����ي  واأ�����ش����ارت 
ال�شبعة  الكتب  ت�شمل  الإ���ش��دارات 
حول  تريندز"  "مو�شوعة  م���ن 
وهي:  امل�شلمني؛  الإخ��وان  جماعة 
امل�شلمني..  الإخ��������وان  "جماعة 
والتاأ�شي�س"،  ال���ن�������ش���اأة  ظ������روف 
جلماعة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  و"الهيكل 
ال�شمات..  امل�����ش��ل��م��ني:  الإخ�������وان 
و"النظام  امل�شتقبل"،  الأه����داف.. 

اخل������ا�������س جل����م����اع����ة الإخ������������وان 
امل�����ش��ل��م��ني.. ال���ن�������ش���اأة، الأه�������داف، 
القت�شادي  و"البناء  التطور"، 
امل�شلمني..  الإخ����������وان  جل���م���اع���ة 
�شبكات املال والأعمال والتمويل"، 
جماعة  داخ���ل  الأج���ي���ال  و"�شراع 
تاريخية  امل�����ش��ل��م��ني..  الإخ��������وان 
امل�شتقبلية"،  وم�����ش��ارات��ه��ا  الأزم����ة 
مو�شوعة  م���ن  ال�����ش��اب��ع  وال���ك���ت���اب 
"الن�شاط  امل�����ش��ل��م��ني  الإخ����������وان 
جلماعة  والت�������ش���ايل  الإع����الم����ي 
الإخوان امل�شلمني الروؤية والأهداف 
اأي�شاً  القائمة  وت�شم  وامل�شتقبل"، 

وال�شالم والتعاي�س والت�شامح.
وذكر اأن "تريندز" �شي�شارك اأي�شاً 
الفرتا�شي  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  يف 
اإ�شداراته  و�شول  ل�شمان  للكتاب 
ممكنة  �شريحة  اأك��رب  اإىل  املتنوعة 
على  �شينظم  ك��م��ا  اجل��م��ه��ور،  م��ن 
جل�شات  املعر�س  فعاليات  هام�س 
لتوقيع بع�س اإ�شداراته، وجل�شات 
تت�شل  نقا�شية  وح��ل��ق��ات  ح��واري��ة 
ب����ع����دد م�����ن ال���ق�������ش���اي���ا ال���راه���ن���ة 
املفكرين  م����ن  ن��خ��ب��ة  مب�������ش���ارك���ة 

والباحثني والإعالميني.
ب���دوره���ا ق���ال���ت رو����ش���ة امل���رزوق���ي 
واملعار�س  الت�شويق  اإدارة  م��دي��رة 
مبركز تريندز اإن املركز �شي�شارك يف 
الن�شخة 31 من اأبو ظبي الدويل 
للكتاب بقائمة وا�شعة تفوق 150 
وثرياً، حيث تغطي  نوعياً  اإ�شداراً 
طيفاً وا�شعاً من الق�شايا الإقليمية 
والعاملية، من مثل: ق�شايا حركات 
والتكنولوجيا  ال�شيا�شي،  الإ�شالم 
والت�شامح  ال�شطناعي،  وال��ذك��اء 
القت�شادية،  والتنمية  والتعاي�س، 
امل�شتدامة،  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
املركز  اإ�������ش������دارات  اأن  م��و���ش��ح��ة 

•• اأبوظبي -الفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ي�����ش��ارك 
وال�شت�شارات كراٍع ف�شي يف الدورة 
احل��ادي��ة وال��ث��الث��ني م��ن معر�س 
 ،2022 للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
الفرتة  يف  فعالياته  تنطلق  ال��ذي 
من 23 اإىل 29 مايو اجل��اري يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، 
من  اأك��ر  م�شاركة  �شي�شهد  ال��ذي 
األف نا�شر من 80 دولة؛ ما ي�شّكل 
منرباً معرفياً عاملياً ويعد من اأهم 
معار�س الكتب واأبرزها يف الوطن 

العربي والعامل.
جناحه  يف  "تريندز"  وي���ع���ر����س 
القاعة  يف   G05 رق����م  اخل���ا����س 
ال���ع���ا����ش���رة ب���امل���ع���ر����س، اأك������ر من 
كتب  ب��ني  ت��ت��ن��وع  اإ����ش���داراً   150
وجمموعة  وم���رتج���م���ة  اأ����ش���ي���ل���ة 
م����ن ال�������ش���ال����ش���ل ال���ع���ل���م���ي���ة ه���ي: 
ا�شرتاتيجية"،  "اجتاهات  �شل�شلة 
اقت�شادية"،  "اجتاهات  و�شل�شلة 
ح�����ول  "اجتاهات  و�����ش����ل���������ش����ل����ة 
و�شل�شلة  ال�شيا�شي"،  الإ�����ش����الم 
"اأوراق  و�شل�شلة  �شيا�شة"،  "اأوراق 

اإ�شدارات اأخرى منها "كتاب اإدارة 
العابرة للحدود: مداخل  الأزم��ات 
ا�شرتاتيجية لتحويل املخاطر اإىل 
واملجتمع  "املراأة  وك��ت��اب  فر�س"، 
لبناء  ال���ث���ال���ث  ال���ط���ري���ق  امل������دين 
باللغة  الكتب  م��ن  وع���دد  ال��دول��ة، 
الإجن��ل��ي��زي��ة ول���غ���ات اأخ�����رى. كما 
تت�شمن هذه الإ�شدارات جمموعة 
التحولت  تر�شد  التي  الكتب  من 
التي �شهدها العامل يف ظل جائحة 

"كوفيد19-".
من جانبها قالت الأ�شتاذة اليازية 
الإع���الم  اإدارة  م��دي��رة  احل��و���ش��ن��ي 
م�شاركة  اإن   ،" تريندز  "مركز  يف 
الدويل  اأبوظبي  املركز يف معر�س 
امل�شاحبة  والأن�������ش���ط���ة  ل��ل��ك��ت��اب 
�شتحظى بتغطية اإعالمية مبا�شرة 
التوا�شل  ح�شابات  على  ومتنوعة 
لرتيندز،  ال��ت��اب��ع��ة  الج���ت���م���اع���ي 
وك������ذل������ك م������ن خ�������الل الأخ������ب������ار 
عليها  ي�شرف  التي  والفيديوهات 
ف��ري��ق ع��م��ل م��ت��خ�����ش�����س، م�شرية 
اكتملت  كافة  ال�شتعدادات  اأن  اإىل 
لإبراز هذه امل�شاركة الفعالة يف هذا 
احلدث العاملي الثقايف املعريف املهم 

حما�شرات"، وغريها.

رعاية  يف  ن�شارك  العلي:  د.حممد 
املعر�س حلر�شنا على ن�شر املعرفة 

والتوا�شل مع اأهل الفكر
عبداهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
للمركز  التنفيذي  الرئي�س  العلي 
اإن معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 
ي�شكل من�شة معرفية ثقافية عاملية 
لاللتقاء  وفر�شة  مهمة،  �شنوية 
والكتاب،  وال��ن��ا���ش��ري��ن  ب��امل��ث��ق��ف��ني 
للتعريف  م���ه���م���ة  حم���ط���ة  وه������و 
عمله  وبطبيعة  املركز  ب��اإ���ش��دارات 
معار�س  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��داً  البحثي، 
والرتقاء  الثقافة  ن�شر  يف  الكتب 

باملعرفة وا�شت�شراف امل�شتقبل.
اأن م�شاركة مركز تريندز  واأ�شاف 
يف امل��ع��ر���س، ال���ذي اأ���ش��ب��ح عالمة 
الإقليمي  الن�شر  �شناعة  يف  فارقة 
والعاملي، كراٍع ف�شي تاأتي يف اإطار 
الفاعل  احل�����ش��ور  ع��ل��ى  احل���ر����س 
الثقافية  امل���ح���اف���ل  يف  ل���ل���م���رك���ز 
ال���ع���امل���ي���ة، خ���ا����ش���ة يف م���ث���ل ه���ذا 
العلم  اأه����ل  يلتقي  ح��ي��ث  امل��ح��ف��ل، 
وال��ف��ك��ر وال��ث��ق��اف��ة، وت�����ش��ارك فيه 

وفق اأحدث التقنيات الإعالمية.
من  ال�شنة  ه��ذه  دورة  يف  وي�شارك 
ي��ن��ظ��م��ه مركز  ال������ذي  امل���ع���ر����س، 
التابع  ال��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��غ��ة  اأب���وظ���ب���ي 
وال�شياحة  ال����ث����ق����اف����ة  ل������دائ������رة 
الأدباء،  كبار  من  نخبة  باأبوظبي، 
جميع  من  والنا�شرين  واملفكرين، 
اأن����ح����اء ال����ع����امل، وي�����ش��م��ل ج����دوًل 
وا�شعاً من الأن�شطة، التي تت�شمن 
اأكر من 400 فعالية متنوعة من 
وندوات،  حوارية،  جل�شات  �شمنها 
وفكرية،  وثقافية  اأدبية  واأم�شيات 
اإىل ج��ان��ب جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
واأن�شطة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  الأن�����ش��ط��ة 
للنا�شرين،  امل���ه���ن���ي  ال����ربن����ام����ج 

واأن�شطة تعنى بالأطفال.
وحتل اأملانيا الحتادية �شيف �شرف 
ال���ع���ام، ك��م��ا اختار  امل��ع��ر���س ه����ذا 
مركز اأبوظبي للغة العربية، عميد 
الأدب العربي طه ح�شني، �شخ�شية 
ال��ع��ام امل��ح��وري��ة ل��ه��ذه ال����دورة من 
اأب��و ظبي ال��دويل للكتاب،  معر�س 
الكبرية  لإ�شهاماته  تقديراً  وذلك 
تاريخ  يف  ر�شخها  ال��ت��ي  وامل�شيئة 

الثقافة العربية.

معظم اإ�شداراته حتتفي مبنطقة الظفرة، ويغطي بفع�لي�ته جميع اأي�م املعر�ش

االأر�ضيف واملكتبة الوطنية يطلع جمهور »اأبوظبي الدويل للكتاب« على اإ�ضداراته وخدماته
•• اأبوظبي-الفجر:

قال �شعادة عبد اهلل ماجد اآل علي 
املدير العام بالإنابة: اإن الأر�شيف 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ���ش��ي��د���ش��ن يف 
من�شته مبعر�س اأبوظبي الدويل 
من  ال����ع����دي����د  للكتاب2022 
واملرتجمة،  احلديثة  الإ���ش��دارات 
ويف مقدمتها الكتب التي حتتفي 
فتتناول  ال����ظ����ف����رة؛  مب���ن���ط���ق���ة 
ت���اري���خ���ه���ا، وت����راث����ه����ا ال���ع���ري���ق، 
وغريها،  امل���ائ���ي���ة...  وم����وارده����ا 
التاريخية  لالأهمية  يعود  وه��ذا 
تاريخ  ���ش��م��ن  ال���ظ���ف���رة  مل��ن��ط��ق��ة 
اإمارة اأبوظبي، و�شينظم الأر�شيف 
واملكتبة الوطنية برناجماً ثقافياً 

على هام�س فعاليات املعر�س.
�شعادته  ح��دي��ث  ذل��ك �شمن  ج��اء 
واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  م�����ش��ارك��ة  ع��ن 
للكتاب  ال�������دويل  يف   ال���وط���ن���ي���ة 
مبن�شة   31 ال��������  ن�������ش���خ���ت���ه  يف 
القدمية  اإ�شداراته  فيها  يعر�س 

احل�شن.. �شرية حكام اأبو ظبي"، 
و"زايد من التحدي اإىل الحتاد"، 

و"زايد رجل بنى اأمة". 
واملكتبة  الأر�����ش����ي����ف  وي���������ش����ارك 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ربن��ام��ج ث��ق��ايف حافل 
القرائية  وال��ور���س  ب��امل��ح��ا���ش��رات 
بقاعة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م��ن�����ش��ة  يف 
وت��دور هذه  املعر�س،  الأطفال يف 
الثقافية  وال���ور����س  امل��ح��ا���ش��رات 
ح����ول: ك��ت��اب زاي����د م��ن التحدي 
اإىل الحت��اد، وكتاب خليفة رحلة 
التعليمي  والكتيب  امل�شتقبل،  اإىل 
ق�شر  وكتاب  الإم����ارات(،  )وطني 
اإ�شدارات  يف  وق����راءات  احل�����ش��ن، 
الوطنية  وامل���ك���ت���ب���ة  الأر�����ش����ي����ف 
املعر�س  )امل�شرية(. وعلى هام�س 
�شيقدم الأر�شيف واملكتبة الوطنية 
الإم���ارات  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
املدار�س  لطلبة  املدر�شي  للتعليم 

العديد من الور�س التعليمية.
وبالإ�شافة اإىل ذلك فاإن الأر�شيف 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ���ش��وف يقدم 

م�شاريعه  اأج���ن���دة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
و�شيطلع  امل���ج���الت،  خم��ت��ل��ف  يف 
الإ�شدارات  على  املعر�س  جمهور 
تد�شينها يف  �شيتم  التي  اجلديدة 
هام�س  على  و�شي�شارك  املعر�س، 
املحا�شرات  من  بالعديد  املعر�س 

الوطنية وور�س العمل.
واملكتبة  الأر�شيف  من�شة  ومتثل 
اأب����و ظبي  ال��وط��ن��ي��ة يف م��ع��ر���س 
نافذة يطل منها  للكتاب  ال��دويل 
فيه  وامل�شاركون  املعر�س  جمهور 

بتاريخ  ت��ه��ت��م  ال���ت���ي  واحل���دي���ث���ة 
وت���راث دول���ة الإم�����ارات ومنطقة 
اخل������ل������ي������ج، وحت�������ف�������ل امل����ن���������ش����ة 
ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��غ��ط��ي جميع 
ال�شوء  و�شي�شلط  امل��ع��ر���س،  اأي���ام 
على م�شاريعه املختلفة وخدماته 
التي يقدمها للباحثني واملهتمني 
بتاريخ الإمارات وتراثها العريق.

�شعادته:  قال  امل�شاركة  هذه  وعن 
واملكتبة  الأر������ش�����ي�����ف  ي���ح���ر����س 
امل�شاركة  ع��ل��ى  ك��ع��ادت��ه  ال��وط��ن��ي��ة 
الثقافية  ال���ت���ظ���اه���رة  ه�����ذه  يف 
التثقيفي،  دوره  ليج�شد  الكربى 
القراءة،  ثقافة  ن�شر  على  ويحفز 
اجلمهور  اأي���������ادي  ب����ني  وي�������ش���ع 
التي  والرتاثية  التاريخية  كتبه 
والأمينة  املوثقة  املعلومات  تقدم 
النتماء  روح  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ك��ف��ي��ل��ة 
للوطن والولء لقيادته احلكيمة، 

وتر�شيخ الهوية الوطنية.
الأر�شيف  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����اف 
�شي�شلط  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���ك���ت���ب���ة 

يقدمها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ع���ل���ى 
املتمثل  ال��وط��ن��ي  م��ث��ل��ث��ه  ���ش��م��ن 
الوطنية،  وامل��ك��ت��ب��ة  ب��الأر���ش��ي��ف، 

ومبنى "احلفظ والرتميم".
اأن الأر�شيف  اإىل  وجت��در الإ���ش��ارة 
�شيد�شن  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���ك���ت���ب���ة 
من�شته  يف  ال��ت��ال��ي��ة  الإ�����ش����دارات 
املعر�س:  يف  ب��ه��ا  ي�����ش��ارك  ال���ت���ي 
وكتاب  الظفرة"،  "ح�شن  ك��ت��اب 
الظفرة"، وكتاب  "مهاجرون من 
"منطقة الظفرة يف مذكرة وكيل 
�شنة  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  ح���ك���وم���ة 
املياه  "موارد  وكتاب  1955م" 
الظفرة"،  منطقة  يف  التاريخية 
وم���ا  ال�����ع�����رب  "جزيرة  وك�����ت�����اب 
الغربيني..  رح����الت  يف  ج���اوره���ا 
امليالد  قبل  اخلام�س  ال��ق��رن  م��ن 

اإىل مطلع القرن الع�شرين".
لغات  اإىل  املرتجمة  الكتب  وم��ن 
من�شة  ت�شهد  �شوف  اأخ��رى،  حية 
الوطنية  وامل���ك���ت���ب���ة  الأر�����ش����ي����ف 
"ق�شر  التالية:  للكتب  تد�شيناً 

املالئمة ووفق املعايري املثالية.
الأر����ش���ي���ف  م��ن�����ش��ة  اأن  وي����ذك����ر 
تعر�س  ���ش��وف  الوطنية  واملكتبة 
على واجهاتها وثائق توؤرخ ملراحل 
مهمة من تاريخ الإمارات وتظهر 
واملكتبة  الأر����ش���ي���ف  وم���ه���ام  دور 
ال�������رتاث  ح����ف����ظ  ال����وط����ن����ي����ة يف 
مقدمة  ويف  ل��ل��دول��ة.  ال��وث��ائ��ق��ي 
التاريخية  ال�شور  الوثائق  ه��ذه 
ل�شيوخ الإمارات الذين ا�شتطاعوا 

حم���ا����ش���رات اأه���م���ه���ا: الإم�������ارات 
وط����ن ال��ت�����ش��ام��ح، وط���م���وح زاي���د 

يعانق الف�شاء.
و���ش��ت��ح��ف��ل امل��ن�����ش��ة ب��رك��ن خا�س 
بالرتميم يعّرف اجلمهور باأهمية 
خمترب الرتميم التابع لالأر�شيف 
واملكتبة الوطنية يف اإعادة الوثائق 
ومنح  احل��ي��اة،  اإىل  للتلف  الآي��ل��ة 
ال��وث��ائ��ق ال��ق��دمي��ة ع��م��راً اأط���ول 
الظروف  يف  وحفظها  برتميمها 

اأن يبهروا العامل باإجنازاتهم، اإىل 
ج��ان��ب ال�����ش��ا���ش��ات ال��ك��ب��رية التي 
ق�����ش��رية توثق  اأف����الم����اً  ت��ع��ر���س 
حم���ط���ات م���ن ن��ه�����ش��ة الإم������ارات 
العظام  قادتها  وجهود  وازدهارها 
ال����ذي����ن ����ش���ي���دوا ����ش���رح الحت�����اد 
وارتقوا بالإن�شان واملكان، وجعلوا 
الإم����ارات دول���ة ع�شرية لها  م��ن 
خريطة  على  امل��رم��وق��ة  مكانتها 

العامل.
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�ضرطة دبي تتلقى اأكرث من 145 األف طلب فح�س جنائي خالل 4 �ضنوات

تعزيز التعاون بن مركز حممد بن را�ضد للف�ضاء واالإمارات لالأملنيوم

•• دبي- وام:

لالأدلة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ت��ل��ق��ت 
اجل���ن���ائ���ي���ة وع����ل����م اجل����رمي����ة يف 
�شرطة دبي خالل الأرب��ع �شنوات 
و322 طلب  األفاً   145 املا�شية 
فحو�شات وردت من جهات داخلية 
وخ��ارج��ي��ة ت�����ش��م��ل اأح������راز واآث����ار 
ل�شروط  وف��ق��اً  لفح�شها  م��ادي��ة 
���ش��ي��ا���ش��ة ق��ب��ول وف��ح�����س الأدل����ة 
امل��ع��ت��م��دة م���ن م���رك���ز الإم�������ارات 

.EIAC العاملي لالعتماد
خالد  اأول  خ��ب��ري  ال��ع��م��ي��د  واأك����د 
اإدارة  م��دي��ر  ال�����ش��م��ي��ط��ي  ح�����ش��ني 
القيادة  ح��ر���س  الفنية  ال�����ش��وؤون 
ممثلة  دب�����ي  ل�������ش���رط���ة  ال���ع���ام���ة 

اأو تربئة  اأبرياء  اأ�شخا�س  واإدان��ة 
جمرمني.

من جانبه اأو�شح املالزم اأول عبد 
اهلل الرئي�شي رئي�س ق�شم الرقابة 
الفنية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  يف  الفنية 
اآليات تعتمدها �شرطة دبي يف   4
وت�شليم  ا�شتالم  اإج���راءات  تنفيذ 
الأح�����راز والأدل�����ة امل���ادي���ة تتمثل 
�شيا�شة قبول وفح�س  يف تطبيق 
الأدلة واآيزو املختربات 17025 
للتعامل  حمددة  منهجية  واتباع 
اتباع  ج���ان���ب  اإىل  الأح��������راز  م���ع 
اآلية خا�شة لر�شد الأخطاء عند 

ا�شتالم الأدلة املادية.
وبنّي اأن ن�شبة الطلبات املرفو�شة 
قبول  ل�شيا�شة  مطابقتها  ل��ع��دم 

�شيا�شة قبول  اأهداف  اإىل  م�شرياً 
الرامية  املعتمدة  الأدل��ة  وفح�س 
ومتميز  دق��ي��ق  ب�����ش��ك��ل  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
املادية  م��ع جميع الآث���ار والأدل���ة 
القانونية  الإج����������راءات  ح�����ش��ب 

العامة لالأدلة اجلنائية  ب��الإدارة 
تطبيق  ع���ل���ى  اجل����رمي����ة  وع���ل���م 
العاملية  وال�������ش���روط  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
ا�شتالم  اإج��������راءات  يف  امل��ع��ت��م��دة 
املادية  والآث����ار  الأح����راز  وت�شليم 

واملعايري الفنية املعتمدة وتطبيق 
اأثناء  وال�شالمة  الأم���ن  معايري 
واملحافظ�����ة  اخل������دمة  ت��ق��دمي 
وفقاً  الأدل���ة  �شبط  �شل�شلة  على 
ومعاجلة  امل���ت���ب���ع���ة  ل���ل���م���ع���اي���ري 
الفح�س  ط���ل���ب���ات  ازدواج�������ي�������ة 

وتر�شيد النفقات.
ا�شتالم  اإج��������راءات  ان  واأ�����ش����اف 
املادية  والآث����ار  الأح����راز  وت�شليم 
يف الق�شايا الواردة اإىل خمتربات 
���ش��رط��ة دب���ي ت��ع��د اأم�����راً يف غاية 
اأي  ورود  لأن  وذل���ك  احل�شا�شية 
القانونية  الإج�������راءات  يف  خ��ط��اأ 
اإ����ش���دار  ي��ن��ج��م ع��ن��ه  ال��ف��ن��ي��ة  اأو 
ما  وه��و  خطاأ  نتائج  ذات  تقارير 
ق�شايا  جمرى  تغيري  يف  يت�شبب 

للجهة  اإعادتها  ويتم   0،62%
املطالبة باإجراء الفح�س لت�شتويف 

وف��ح�����س الأدل�����ة اجل��ن��ائ��ي��ة على 
بلغ  املا�شية  �شنوات  الأرب��ع  م��دار 

ال�شروط كاملة قبل ت�شلمها من 
قبل اإدارة ال�شوؤون الفنية.

•• اأبوظبي -وام:

بن  م���رك���ز حم���م���د  م����ن  وف�����د  زار 
را�شد للف�شاء برئا�شة �شعادة �شامل 
ال��ع��ام للمركز  امل��دي��ر  امل��ري  حميد 
العاملية  الإم�������ارات  ���ش��رك��ة  م��ق��ر   ،
التعاون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ل��الأمل��ن��ي��وم 
امل��ج��ال البحثي  ب��ني اجل��ان��ب��ني يف 
من  ال�شركة  منتجات  وا���ش��ت��خ��دام 
الأمل���ن���ي���وم امل�����ش��ّن��ع ب�����الإم�����ارات يف 

�شناعة الف�شاء.
وكان يف ا�شتقبال الوفد ، يف موقع 
دبي،  يف  لل�شركة  التابع  علي  جبل 
الرئي�س التنفيذي عبد النا�شر بن 
خرباء  كبار  من  وجمموعة  كلبان 

الف�شاء. نتطلع اإىل فر�س التعاون 
الإم�����ارات  ���ش��رك��ة  م��ع  امل�شتقبلية 
اإع����داد  واإىل  ل��الأمل��ن��ي��وم،  ال��ع��امل��ي��ة 
املهند�شني  م���ن  ج���دي���دة  اأج����ي����ال 
الإماراتيني  والباحثني  واخل��رباء 
ا�شرتاتيجية  اإجن������ازات  ي��ق��دم��ون 
م�شتقبلية  وع��ل��م��ي��ة  وم�����ش��ت��دام��ة 
الإمارات  دول��ة  يف  الف�شاء  لقطاع 
". كان الأملنيوم املادة الأ�شا�شية يف 
اأول  اإط���الق  منذ  الف�شاء  رح��الت 
 ،1957 ال���ع���ام  ���ش��ن��اع��ي يف  ق��م��ر 
حتمل  يف  خل�شائ�شه  نظراً  وذل��ك 
ال�شغط ال�شديد ودرجات احلرارة 
الأملنيوم  ي��ب��ق��ى  ل����ذا،  امل��ن��خ��ف�����ش��ة. 
املركبات  ل�شناعة  املف�شل  امل��ع��دن 

والآلت املتطورة ومرافق الت�شنيع 
وم�شادر املواد.

كلبان،  ب���ن  ال��ن��ا���ش��ر  ع��ب��د  وق�����ال 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإمارات 
اإىل  "نتطلع  ل��الأمل��ن��ي��وم:  ال��ع��امل��ي��ة 
مركز  مع  التعاون  عالقات  تعزيز 
حممد بن را�شد للف�شاء، لت�شاهم 
الأملنيوم يف دولة الإمارات  �شناعة 
الو�شول  يف حتقيق طموحاتها يف 
اإىل م�شتوى الف�شاء. ونظراً لكون 
الأملنيوم خفيف الوزن وقوي وقابل 
ب�شكل ل حمدود،  التدوير  لإع��ادة 
رئي�شية يف قطاع  كمادٍة  دخل  فقد 
اإىل  اأتطلع  بدايته.  منذ  الطريان 
ف��ي��ه منتجاتنا  ن���رى  ال���ذي  ال��ي��وم 

�شركة  يف  العاملني  التكنولوجيا 
الإمارات العاملية لالأملنيوم.

وقام الوفد خالل الزيارة، بجولة 
والتطوير  ال���ب���ح���ث  م����راف����ق  يف 
زي����ارة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  احل���دي���ث���ة 
واملختربات  امل��ع��ادن  �شب  عمليات 

التابعة لل�شركة.
التعاون  ���ش��ب��ل  ال��ط��رف��ان  ون��اق�����س 
ذلك  يف  مب��ا  املحتملة،  امل�شتقبلية 
ا�شتخدام منتجات �شركة الإمارات 
مركز  قبل  م��ن  لالأملنيوم  العاملية 
بناء  يف  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حممد 
م��رك��ب��ت��ه ال��ف�����ش��ائ��ي��ة ال���ق���ادم���ة، 
اخل������ربات  ت�����ب�����ادل  اإىل  اإ������ش�����اف�����ًة 
املختربية  امل���ج���الت  يف  وامل��ع��رف��ة 

منخف�س  الأملنيوم  من  امل�شنوعة 
ال��ك��رب��ون يف دول��ة الإم����ارات تغادر 
كوكبنا كجزء من مركبة ف�شائية 
اإماراتية ال�شنع". من جهته، قال 
���ش��ع��ادة ���ش��امل امل����ري، امل��دي��ر العام 
للف�شاء:  را���ش��د  ب��ن  حممد  مل��رك��ز 
"اأود اأن اأعرب عن امتناين العميق 
للح�شول على هذه الفر�شة لزيارة 
ال�شناعية  ال�شركات  اأك��ر  اإح��دى 
اب��ت��ك��اراً يف دول���ة الإم������ارات. حيث 
اأ�شبحت دولة الإمارات من خالل 
لالأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  �شركة 
العامليني  امل���ن���ت���ج���ني  اأه�������م  اأح�������د 
ي��ع��ت��رب املعدن  ل��الأمل��ن��ي��وم، وال����ذي 
الأ�شا�شي للمركبات التي ت�شتك�شف 

الف�شائية ومكوناتها.
العاملية  الإم�����ارات  ���ش��رك��ة  وق��ام��ت 
ل����الأمل����ن����ي����وم وم�����رك�����ز حم���م���د بن 
متبادلة  ب���زي���ارات  للف�شاء  را���ش��د 
ملرافقهما، وعمل كٍل منهما ب�شكل 
من  �شل�شلة  ا�شت�شافة  على  وثيق 
الندوات عرب الإنرتنت التي تركز 
ا�شتك�شاف  يف  الب��ت��ك��ار  دور  ع��ل��ى 

الف�شاء و�شناعة الأملنيوم.
العاملية  الإم�����ارات  �شركة  وت��ه��دف 
العقود  م������دى  ع���ل���ى  ل���الأمل���ن���ي���وم 
رائدًة  �شركًة  تكون  اأن  اإىل  املقبلة 
�شناعة  جم�����ال  يف  ت���ك���ن���ول���وج���ي���اً 
الأملنيوم عاملياً، مبا يف ذلك مفاهيم 
وتعزيز  الرابعة  ال�شناعية  الثورة 

مبتكرة مع عمالئها والأكادمييني 
ل���ت���ط���وي���ر ����ش���ب���ائ���ك ج����دي����دة من 
باأف�شل  وت����زوي����ده����ا  الأمل����ن����ي����وم 
اخل�شائ�س امليكانيكية مقارنًة مع 

ال�شبائك املوجودة.

ك���م���ورد مف�شل  ال�����ش��رك��ة  م��ك��ان��ة 
�شناعي  ن��ظ��ام  واإن�������ش���اء  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
دولة  يف  وم��زده��ر  مبتكر  متكامل 

الإمارات العربية املتحدة.
م�شاريع  ع��ل��ى  ال�����ش��رك��ة  وت��ع��م��ل 

�ضرطة اأبوظبي : تق�ضيط ر�ضوم دورات برامج النقاط املرورية
•• اأبوظبي-وام:

دع���ت ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي اجل��م��ه��ور ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن "تق�شيط 
اأرباح،  اأو  فوائد  املرورية" بدون  النقاط  برامج  دورات  ر�شوم 
الر�شوم  تق�شيط  على  بنوك  خم�شة  م��ع  اتفاقها  خ��الل  م��ن 
بهدف  وذلك  عنها  ال�شادرة  الئتمانية  البطاقات  با�شتخدام 

تعزيز قيم ال�شعادة والإيجابية للمتعاملني.
بقطاع  الالحقة  والرعاية  ال�شرطية  املتابعة  اإدارة  واأو�شحت 
ال�شتفادة من  اأنه مت حتديد �شروط وخطوات  املجتمع  اأمن 
املتعامل حا�شاًل على بطاقة  يكون  اأن  التق�شيط حيث يجب 
ائ��ت��م��ان ب��ط��اق��ة م��غ��ط��اة ���ش��ادرة م��ن ال��ب��ن��وك اخلم�شة وهي 
امل�شرق  التجاري، وبنك  اأبوظبي  الأول، وبنك  اأبوظبي  "بنك 

اأبوظبي الإ�شالمي، وم�شرف الإمارات  ال�شالمي، وم�شرف 
تقدم  ال��ت��ي  ال��ب��ن��وك  ب��اأح��د  مبا�شرة  والت�����ش��ال  الإ�شالمي" 

اخلدمة لتو�شيح اآليتها يف عملية التق�شيط.
وت��ت��ي��ح اخل��دم��ة دف���ع ال��ر���ش��وم ع��رب م��راك��ز اخل��دم��ة التابعة 
العامة  بالقيادة  الالحقة  والرعاية  ال�شرطية  املتابعة  لدارة 
ل�شرطة اأبوظبي بنظام التق�شيط دون احت�شاب اأي فوائد على 
امل�شتفيدين. وتهدف اخلدمة اإىل و�شع الت�شهيالت لل�شائقني 
بدورات  التحاقهم  اإج���راءات  و�شرعة  بي�شر  املبالغ  لتق�شيط 
ووفقا  والظفرة  والعني  اأبوظبي  يف  امل��روري��ة  النقاط  برامج 
درهم   800 الت�شجيل  مبلغ  دف��ع  بالإمكان  التق�شيط  لآلية 
بالتن�شيق  دف��ع��ات  على  امل��روري��ة  النقاط  تخفي�س  لربنامج 
ا�شرتجاع  لربنامج  دره��م   2400 مبلغ  ودف��ع   ، البنوك  مع 

ل�شائقي  بالن�شبة  دره���م   2400 وك��ذل��ك  ال��ق��ي��ادة،  رخ�����ش��ة 
واأ�شارت  مي�شرة.  مالية  اأق�شاط  على  وذلك  الثقيلة  املركبات 
اإىل اأن خطوات التق�شيط تتم عرب املوقع الإلكرتوين وتطبيق 
�شرطة اأبوظبي الذكي وفقا للتايل : اأول طلب اخلدمة من 
اأحد البنوك املعتمدة ، ثانياً : التقدم ملراكز اخلدمة يف امل�شفح 
دفع   : راب��ع��اً   ، وال��ق��ب��ول  الت�شجيل  ثالثا:  وال��ظ��ف��رة،  وال��ع��ني 
الر�شوم با�شتخدام بطاقة الئتمان ، خام�شاً : ح�شور الدورة 
ال�شرطية  املتابعة  اإدارة  واأك���دت  ال��ق��ي��ود.  ت�شديد   : �شاد�شاً   ،
والرعاية الالحقة بقطاع اأمن املجتمع حر�س �شرطة اأبوظبي 
الأنظمة  تطبيق  ع��رب  واملجتمعي  الأم��ن��ي  ال��وع��ي  ن�شر  على 
التاأهيلية  للربامج  ودعمها  امل��روري��ة  ال�شالمة  وا�شرتاطات 

لل�شائقني لتعزيز ال�شالمة على الطرقات .

تقرير للقمة الع�ملية للحكوم�ت : 

تغيري جذري للموؤ�ض�ضات التعليمية والربامج وال�ضهادات ملواكبة متطلبات الع�ضر 
•• دبي-وام:

ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر م���ع���ريف ����ش���ادر عن 
ال���ق���م���ة ال���ع���امل���ي���ة ل��ل��ح��ك��وم��ات اأن 
�شواء  التقليدية،  التعليم  جت��رب��ة 
على �شعيد مناذج عمل اجلامعات 
ال�شهادات،  اأو  التعليم  ب��رام��ج  اأو 
مواكبة  على  ق���ادرة  غ��ري  اأ�شبحت 
العامل،  �شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ي��ريات 
اأكر  تعليم  بناء نظم  اأهمية  واأك��د 
مفاهيم  تتجاوز  ور���ش��اق��ة،  م��رون��ة 
تتبنى  باأن  واأو�شى  املا�شي.  القرن 
العايل  التعليم  وق���ادة  احل��ك��وم��ات 
ن��ظ��رة ب��ع��ي��دة امل�����دى، حت��ق��ق فيها 
اأنظمة التعليم توازنا بني املتطلبات 
احلالية  وامل��ه��ن��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
التفكري  م��ث��ل  ال��دائ��م��ة  وامل���ه���ارات 
والبتكار  امل�شكالت  وح��ل  النقدي 
وال���ذك���اء ال��ع��اط��ف��ي وال���ق���درة على 

التكيف والقيادة.
القمة  اأَعدته  الذي  التقرير  ولفت 
جي"،  اأم  ب��ي  "كي  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة 
التعليم  "م�شتقبل  ع��ن��وان:  حت��ت 
اىل  املعرفة"،  اق��ت�����ش��اد  يف  ال��ع��ايل 
بالعمل  املحيطة  العاملية  البيئة  اأن 
والتعليم تبّدلت ب�شرعة يف العقود 
الأخ��رية، ما اأدى اإىل ب��روز اأمناط 
ومتطلبات  م�������ش���ت���ح���دث���ة  ع���م���ل 
ال��ت��ع��ل��ي��م، فيما  ن���ظ���ام  ج���دي���دة يف 
ت�شارعت التغريات يف هذه املجالت 
 – "كوفيد  جائحة  باآثار  مدفوعة 
ا�شتيعاب  اإن  التقرير  وقال   ."19
امل�شهد  عرب  الرقمية  التكنولوجيا 
يف  ب�شرعة  مت  ب��اأك��م��ل��ه،  التعليمي 
العامني املا�شيني مع زيادة مهارات 
جمال  يف  التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء 
الإنرتنت،  عرب  والتقييم  التعليم 
واأ�شار اىل اأن الإقبال على الدورات 
التدريبية عرب الإنرتنت زاد ب�شكل 
ك��ب��ري يف ال��ع��ق��د امل��ا���ش��ي، وذك���ر اأن 
"�شانعي ال�شيا�شات احلكومية من 
ذوي التفكري املتقدم يف القت�شادات 
املتطورة مثل اليابان، يركزون على 
ت���وازن مماثل  على  الطويل  امل��دى 
يقوم على ت�شمني مهارات الإبداع 

والت�شال يف البيئة التعليمية.

والتكلفة مقابل  والواقع،  الرقمية 
احلكومي  الإ���ش��الح  ودور  القيمة، 
بال�شتثمار  واأو���ش��ى  والتنظيمي. 
التكنولوجية  التحتية  البنية  يف 
التنظيم،  جيدة  البيانات  وم��راك��ز 
وحتقيق التوازن يف مناذج التمويل 
وال�شتثمار  ال�������ش���وق  ط���ل���ب  ب����ني 
املهارات  م���ن  اأو����ش���ع  جم��م��وع��ة  يف 
بني  �شراكات  وتكوين  ال�شخ�شية، 
التعليم  وم��وؤ���ش�����ش��ات  احل���ك���وم���ات 
العايل وال�شناعة لتطوير الدورات 
وامل��ن��اه��ج، وال��ع��م��ل ب��ا���ش��ت��م��رار مع 
والدول  الرائدة  املحلية  اجلامعات 
لال�شتثمار  ال��دول��ي��ة،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
والتمييز  وال����ع����ل����وم،  ال���ب���ح���ث  يف 
والتخ�ش�س يف املجالت امل�شتهدفة 
الوطنية،  الأول�����وي�����ات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 
وبناء قدرات املواهب على امل�شتوى 
ال���وط���ن���ي وا����ش���ت���ق���ط���اب امل����واه����ب 
الدولة  تناف�شية  لتعزيز  العاملية 
والتخ�ش�شات  العلمية  املجالت  يف 

امل�شتقبلية.

نحو  الإنرتنت  عرب  التعليم   -
منو متوا�شل.

عرب  التعليم  اأن  التقرير  وك�شف 
الإن�����رتن�����ت ���ش��ي��وا���ش��ل ال���ن���م���و اإذ 
القت�شادي  الن��ك��م��ا���س  ����ش���ي���وؤدي 
العاملي وا�شتمرار املخاوف ال�شحية 
اإىل زي�����ادة ال��ت�����ش��ج��ي��ل امل��ت��زاي��د يف 
ب���رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م ع���رب الإن���رتن���ت، 
التعليمية  ال��ن��م��اذج  اأن  اىل  واأ���ش��ار 
فال�شهادات  ���ش��ت��ت��ك��اث��ر،  ال��ب��دي��ل��ة 
اجل��زئ��ي��ة، وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ق��ائ��م على 
ال����ك����ف����اءة، ك����ان����ت م�����وج�����ودة منذ 
���ش��ن��وات و���ش��ت��وا���ش��ل ال��ن��م��و. وراأى 

ال�شرهان،  ي��و���ش��ف  حم��م��د  واأك�����د 
نائب مدير موؤ�ش�شة القمة العاملية 
القمة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  ل��ل��ح��ك��وم��ات، 
على  حت��ر���س  للحكومات  العاملية 
مركزاً  ال��ع��امل��ي  م��وق��ع��ه��ا  ت��ر���ش��ي��خ 
ي�شمن  مب��ا  احل��ك��وم��ي��ة،  للمعرفة 
ت��ع��زي��ز ال���ق���درات احل��ك��وم��ي��ة على 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف خمتلف  ا���ش��ت�����ش��راف 
وتعزيز  احل����ي����وي����ة،  ال���ق���ط���اع���ات 
وا�شتعدادها  ومرونتها  جاهزيتها 
للمتغريات، وتطوير منوذج متقدم 
يحدد التوجهات، ما ي�شمن متكني 
التنمية  موا�شلة  م��ن  احل��ك��وم��ات 

امل�شتدامة.
التعليم  "م�شتقبل  تقرير  اإن  وقال 
الذي  املعرفة"  اقت�شاد  يف  ال��ع��ايل 
اأطلقته املوؤ�ش�شة بال�شراكة مع "كي 
�شرورة  ع��ل��ى  ي��رك��ز  جي"،  اإم  ب���ي 
ب���ن���اء ال����ق����درات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة عرب 
تطوير اأنظمة تعليمية م�شتقبلية، 
وتوظف  التكنولوجيا  على  ترتكز 
ال��رق��م��ي��ة مب��ا ي�شمن  ال��ت��ط��ورات 
احلياة،  ط��وال  التعلم  مبداأ  تعزيز 
وت��ط��وي��ر امل��ه��ارات ب��الع��ت��م��اد على 
وبناء  املختلفة،  املعلومات  م�شادر 
تواكب  م���رن���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اأن���ظ���م���ة 

تطلعات اجليل التايل.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال م������ازن ح���وال���ة، 
القطاع  ق�������ش���م  رئ���ي�������س  ����ش���ري���ك، 
احل��ك��وم��ي، ك��ي ب��ي اأم ج��ي اخلليج 
للعمل  العاملية  البيئة  الأدن��ى دعت 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل���ت���غ���رية ب�����ش��رع��ة اىل 
مرنة  تعليم  اأنظمة  على  العتماد 
البحث  ه����ذا  ي���رك���ز  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 
ال�����ذ مت اإط����الق����ه ب���ال�������ش���راك���ة مع 
للحكومات  العاملية  القمة  موؤ�ش�شة 

املوؤ�ش�شات  من  العديد  اأن  التقرير 
تنظيم  لإع���ادة  �شتكافح  التعليمية 
اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ومن���اذج 
عن  بحثها  يف  و�شتكافح  الت�شغيل، 
واملتربعني،  املتقدمني  م��ن  امل��زي��د 
اأكرب  ب�شكل  امل��وؤ���ش�����ش��ات  و���ش��ت��ع��م��ل 
الت�شويق  تقنيات  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
ببناء  ولل�شركات  لها  ت�شمح  ال��ت��ي 
بالبيانات  غ��ن��ي��ة  ت��ع��ري��ف  م��ل��ف��ات 
التوا�شل.  ع��م��ل��ي��ات  وت��خ�����ش��ي�����س 
املتطورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأن  واأو�����ش����ح 
اأف�شل  نتائج  حتقيق  اإىل  ���ش��ت��وؤدي 
خالل  م����ن  مي���ك���ن  اإذ  ل���ل���ط���الب، 
ا���ش��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��م الآيل 
تلقائيا  وحتليلها  البيانات  جلمع 
ت�شمل  اأه���������داف،  ث���الث���ة  حت��ق��ي��ق 
املتعرين  ال��ط��الب  اإىل  ال��و���ش��ول 
املوارد  خ��الل  م��ن  ا�شتباقي  ب�شكل 
والتعليمات املخ�ش�شة، وتوقع اأداء 
الدرا�شية  الف�شول  يف  ط��ال��ب  ك��ل 
بدائل  اأو  م����وارد  واق����رتح  امل��ق��ب��ل��ة، 
مالحظات  وت����ق����دمي  اإ�����ش����اف����ي����ة، 
ال�شطناعي يف  الذكاء  اإىل  ت�شتند 
واملوارد  املهام  حول  الفعلي  الوقت 
ال��درا���ش��ة. -  مل��زي��د م��ن  املخ�ش�شة 

برامج تعليمية حتاكي امل�شتقبل.
واأو�شح التقرير اأن دور احلكومات 
الهادفة  للبحوث  اأ�شا�شي  كممّول 
تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ح���ل  اإىل 
املجتمع، يحتاج اإىل تغيري ليحاكي 
م��ت��ط��ل��ب��ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل، م���ن خالل 
للتعلم  ال���ت���م���وي���ل  ت���وج���ي���ه  ت��ب��ن��ي 
تطوير  وتعزيز  مماثلة،  بطريقة 
التعليمية  والأن���ظ���م���ة  ال����ربام����ج 
ال��ت��ي ل يتم حت��دي��ده��ا م��ن خالل 
ال���ع���امل احل��ق��ي��ق��ي التي  حت���دي���ات 

ع��ل��ى ث��الث��ة م��وا���ش��ي��ع ه��ي العامل 
مقابل  والتكلفة  والواقع،  الرقمي 
احلكومي  الإ���ش��الح  ودور  القيمة 
املوؤ�ش�شة  دور  ليوؤكد  والتنظيمي، 
الإي��ج��اب��ي يف اإح�����داث ال��ت��غ��ي��ري يف 

القطاعات احليوية.
الذهبي"  "الع�شر  اأن  واأ�����ش����اف 
املتقدم  ال����ع����امل  يف  ل���ل���ج���ام���ع���ات 
ارتفاع  اأن  ي���ب���دو  ح��ي��ث  ي��ت��ال���ش��ى 
ا�شتعداد  يقابله  يعد  مل  التكاليف 
احلكومات والطالب لدفع ثمنها. 
املن�شات  توفر  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
التكلفة  منخف�س  بدياًل  الرقمية 
وتتما�شى  ���ش��ه��ول��ة  اأك������ر  لأن����ه����ا 
امل�شتمر  ال��ت��ع��ل��م  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى  م��ع 
واإعادة املهارات. لذلك يحتاج قادة 
اإطار  اإن�����ش��اء  اإىل  ال��ع��ايل  التعليم 
واملتعددة  املختلطة  للربامج  عمل 
متطلبات  تلبي  التي  التخ�ش�شات 
العمل  واأم��اك��ن  الرقمي  القت�شاد 

املتغرية با�شتمرار.

6 تو�شي�ت لتعزيز ج�هزية   -
التعليم الع�يل للم�شتقبل.

التعليم  "م�شتقبل  ت��ق��ري��ر  وق����ّدم 

املعرفة" نظرة  اقت�شاد  يف  ال��ع��ايل 
الذهبي"  "الع�شر  ع��ل��ى  ���ش��ام��ل��ة 
الذي  املتقدم  العامل  يف  للجامعات 
اأن��ه اأ�شبح من املا�شي، يف ظل  اأك��د 
تواجهها  التي  الكبرية  التحديات 
بدائل  مواجهة  يف  املوؤ�ش�شات  ه��ذه 
تكلفة، ولفت  واأق��ل  فعالة  تعليمية 
املن�شات  ت���وف���ر  اأن  اح���ت���م���ال  اإىل 
التكلفة  منخف�س  بدياًل  الرقمية 
اجلامعي،  احل����رم  داخ����ل  للتعليم 
ي�شهل  تعليمية  ق��ن��وات  خ��الل  م��ن 
ال���و����ش���ول اإل���ي���ه���ا، وت��ت��م��ا���ش��ى مع 
وتقوم  ال��ع��م��ل،  م���ك���ان  ال��ط��ل��ب يف 
واإعادة  امل�شتمر  التعلم  م��ب��داأ  على 
مل��ع��اجل��ة الجتاهات  امل���ه���ارات  ب��ن��اء 
التكنولوجيا  خ�شو�شاً  احلديثة، 
ال��رق��م��ي��ة. و����ش���دد ال��ت��ق��ري��ر على 
و�شانعي  ال��ع��ايل  التعليم  ق���ادة  اأن 
ابتكار  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  ال�شيا�شات 
املختلطة  ل���ل���ربام���ج  ع���م���ل  اإط�������ار 
اأجل  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات م���ن  م��ت��ع��ددة 
الرقمي  القت�شاد  متطلبات  تلبية 
با�شتمرار،  املتغرية  العمل  واأماكن 
مع الرتكيز على املوا�شيع الرئي�شية 
الأ�شطورة  ب��ني  التعليم  ال��ث��الث��ة: 

يتعني حلها. 
تعزز  اأن  وج�����وب  ال��ت��ق��ري��ر  واأك������د 
ال�����ذي يزود  ال��ت��ع��ل��ي��م  احل���ك���وم���ات 
الأ�شا�شية  ب���امل���ه���ارات  امل��ت��ع��ل��م��ني 
لالإنتاجية  �شرورية  �شتكون  التي 
الذكاء  ع�شر  يف  وال��ن��ج��اح  املهنية 
العمل  م��ه��ارات  مثل  ال�شطناعي 
م���ع ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي /حمو 
الأم������ي������ة ال���ت���ق���ن���ي���ة/، وم�����ه�����ارات 
ا����ش���ت���خ���دام ال���ب���ي���ان���ات وف��ه��م��ه��ا /
م���ع���رف���ة ال����ب����ي����ان����ات/، وامل�����ه�����ارات 
ميكن  ل  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  الب�شرية 
الإبداع،  مثل  تكرارها،  للروبوتات 
والتعاطف،  الثقافية،  وال��ر���ش��اق��ة 
الأمية  /حم����و  الأع����م����ال  وري�������ادة 
احلكومات  واأو����ش���ى  ال��ب�����ش��ري��ة/. 
بتبني نظرة  العايل  التعليم  وق��ادة 
املهارات  اإىل  م�شريا  امل���دى،  بعيدة 
اأ�شحاب العمل اليوم  التي يطلبها 
ق���د ت���ك���ون زائ�����دة ع���ن احل���اج���ة يف 
ما  ع���ام���اً،   20 اإىل   10 غ�����ش��ون 
املرنة  التعليم  اأنظمة  من  يتطلب 
املتطلبات  ب���ني  ت���وازن���ا  حت��ق��ق  اأن 
واملهارات  احلالية  واملهنية  التقنية 
النقدي  ال��ت��ف��ك��ري  م��ث��ل  ال���دائ���م���ة 
والذكاء  والبتكار  امل�شكالت  وح��ل 
التكيف  ع��ل��ى  وال���ق���درة  ال��ع��اط��ف��ي 

والقيادة. 

- من�شة ع�ملية ل�شن�عة امل�شتقبل.
التقارير  القمة من خالل  وت�شعى 
املعرفية اإىل تعزيز احلوار الدويل 
ح���ول اأب����رز ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
ت�شهم يف  التي  القطاعات احليوية 
تعزيز اخلطط خالل العقد املقبل، 
وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات  وو���ش��ع 
جاهزية  تعزز  م�شتقبلية  وخطط 
للمرحلة  وم��رون��ت��ه��ا  احل��ك��وم��ات 

التالية من التطور.
للحكومات  العاملية  القمة  ورك��زت 
على   ،2013 ع��ام  اإط��الق��ه��ا  منذ 
حكومات  وا����ش���ت�������ش���راف  ت�����ش��ك��ي��ل 
اأف�شل  م�شتقبٍل  وب��ن��اء  امل�شتقبل 
تاأ�شي�س  يف  و���ش��اه��م��ت  ل��ل��ب�����ش��ري��ة، 
لل�شراكات  ة  ج����دي����د  م���ن���ظ���وم���ة 
ال����دول����ي����ة ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى اإل����ه����ام 

وا�شت�شراف حكومات امل�شتقبل.
الن�شخة  ع���ل���ى  الط�������الع  ومي���ك���ن 
"م�شتقبل  ل���ت���ق���ري���ر  ال����ك����ام����ل����ة 
اق���ت�������ش���اد  ال������ع������ايل يف  ال���ت���ع���ل���ي���م 
ال���������راب���������ط  ع�����������رب  املعرفة" 
https://www. الإل�����ك�����رتوين: 
worldgovernmentsummit.
org/ar/ال����������������������را�����������������������ش����������������������د/
/ التقارير/2022/التفا�شيل 
future-of-work-education-
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأ���ش��در م��ع��ايل ع��ب��داهلل �شلطان بن 
قراراً  ال��ع��دل  وزي���ر  النعيمي  ع���واد 
وزاري��اً رقم /205/ ل�شنة 2022 
املوجهني  ���ش��ل��وك  وث��ي��ق��ة  ����ش���اأن  يف 
الأ�����ش����ري����ني يف م����راك����ز الإ�����ش����الح 
باملحاكم  الأ�������ش������ري  وال����ت����وج����ي����ه 

الحتادية.
ال�شلوك  ق���واع���د  ال���ق���رار  وت�����ش��م��ن 
ومعايري الكفاءة املهنية وال�شخ�شية 
املحاكم  يف  الأ���ش��ري��ني  للموجهني 
الحت�����ادي�����ة وال����ت����ي ي���ت���وج���ب على 
امل���وج���ه الأ����ش���ري ب���ذل ك���ل اجلهود 
القواعد  ه��ذه  ونية  ب��روح  لاللتزام 
مبا�شرته  اأث����ن����اء  امل���ع���اي���ري،  وت���ل���ك 

لإجراءات عمله.
ب���ه���دف تعزيز  ال���ق���رار  وج�����اء ه����ذا 
خالل  من  الأ�شري،  ال�شلح  مفهوم 
واإ�شالح  ال��ن��ظ��ر،  وج��ه��ات  ت��ق��ري��ب 
اخل���الف���ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة بني 

النزاعات  وت�����ش��وي��ة  الأ����ش���رة  اأف�����راد 
ا�شتقرار  ع��ل��ى  ح���ف���اظ���اً  الأ����ش���ري���ة 
القيم  الأ����ش���رة ومت��ا���ش��ك��ه��ا، ودع����م 
ال�شلوك  وقواعد  الأ�شا�شية،  املهنية 
بها  يتحلى  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  امل��ه��ن��ي 
امل���وج���ه���ني الأ�����ش����ري����ني، م����ن اأج����ل 
الإر�شادية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي 
للمتنازعني،  الأ�����ش����ري  امل���ج���ال  يف 
النزاهة  ����ش���م���ان  ب���ه���دف  وك����ذل����ك 
مبا�شرة  عند  وامل�شاءلة  وال�شفافية 
اإجراءات التوجيه الأ�شري، وواجبات 
املوجهني الأ�شريني و�شلوكهم اأثناء 
وتعزيز  الإج�����راءات،  تلك  مبا�شرة 
البديلة  بالأنظمة  الأط��راف  اإمي��ان 
للتقا�شي من خالل توفري احللول 

الإيجابية لهم.
الرابعة  امل�������ادة  يف  ال����ق����رار  وح������دد 
التي  الأ�شا�شية  املهنية  القيم  منه، 
ي���ج���ب ع���ل���ى امل����وج����ه الأ������ش�����ري اأن 
وهي  عمله،  تاأدية  اأثناء  بها  يتحلى 
النزاهة وال�شفافية والكفاءة املهنية 

وال�������ش���دق والأم������ان������ة واحل���ي���ادي���ة 
والعدالة  والت�شامح  وامل��و���ش��وع��ي��ة 
وامل�شاواة واحرتام حقوق الآخرين، 
املعلومات  ���ش��ري��ة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
ب�شبب  اأو  اأث��ن��اء  عليها  يطلع  ال��ت��ي 

تاأدية املهام املكلف بها.
امل����ادة احلادية  ال���ق���رار يف  اأك���د  ك��م��ا 
التاأهيل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م��ن��ه  ع�����ش��رة 
�شرطان  واع���ت���ربه���م���ا  وال����ك����ف����اءة، 
التوجيه  م��ه��ام  اأداء  يف  ج��وه��ري��ان 
املوجه  م��ن  يتطلب  الأ���ش��ري، حيث 
كافية  خ��ط��وات  يتخذ  اأن  الأ����ش���ري 
معارفه  وتو�شيع  مهاراته  لتطوير 
تعزيز  يف  ت�شاهم  وال��ت��ي  وم���دارك���ه 
لأداء  ال��الزم��ة  ال�شخ�شية  �شفاته 
واج���ب���ات���ه ع���ل���ى ن���ح���و ���ش��ل��ي��م، واأن 
ي�����ش��ت��ف��ي��د م����ن ب����رام����ج ال���ت���دري���ب 
التي  امل����ع����ريف  وال���ت���ع���ل���م والإث����������راء 

توفرها وزارة العدل.
بكفاءة  واج��ب��ات��ه  جميع  ي���وؤّدي  واأن 
واإن�������ش���اف، وب��ال�����ش��رع��ة ال��ت��ي تكفل 

امل��ت��ن��ازع��ني ع��ل��ى حقوقهم  ح�����ش��ول 
اآج����ال م��ن��ا���ش��ب��ة، واأن  امل�����ش��روع��ة يف 
جميع  يف  ال���ن���ظ���ام  ع���ل���ى  ي���ح���اف���ظ 
امل���ع���رو����ش���ة ع��ل��ي��ه، واأن  امل���ن���ازع���ات 
يكون �شبورا ووق��ورا ودم��ث اخللق 
املتنازعة  الأط����راف  م��ع  عالقته  يف 
وامل��ح��ام��ني وغ��ريه��م مم��ن يتعامل 
يت�شّرف  واأل  ب�������ش���ف���ت���ه،  م���ع���ه���م 
واجباته  اأداء  مع  تتعار�س  بطريقة 

وطبيعة عمله.

وحدد القرار كذلك معايري الكفاءة 
امل���ه���ن���ي���ة ل���ل���م���وج���ه���ني الأ�����ش����ري����ني 
وال���ت���زام���ه���م ب������اأن ي��ت��ح��ل��وا ب���اأرف���ع 
املعايري الأخالقية وقواعد ال�شلوك 
يكونوا  واأن  الع����مل،  داخ���ل  املهني 
والقرارات  القوانني  ملمني بجميع 
والتعاميم  وال���ل���وائ���ح  والأن���ظ���م���ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��م��ل��ه��م وال���ت���ع���دي���الت 

اجلارية عليها واللتزام بها.
بطريقة  الإج�������راءات  ي��ت��م��م��وا  واأن 
التوقيت،  وح�����ش��ن  احل���ر����س  ت��ع��زز 
وم�������ش���ارك���ة الأط��������راف والح������رتام 
املتبادل بني كل امل�شاركني، وحتديد 
مواعيد مالئمة لالجتماعات التي 
ت��ع��ق��د ب��ني الأط������راف ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
التاأجيالت  ت��ك��ون  واأن  ظ��روف��ه��م، 
بقدر  الج����ت����م����اع����ات  ب����ني  وامل��������دد 
واأن  ق�شرية،  ف��رتات  على  الإم��ك��ان 
ت��ق��ن��ي��ات الت�����ش��ال املرئي  ي��وظ��ف��وا 
والإعالنات،  الج��ت��م��اع��ات  عقد  يف 
الأط���راف  م��ن  امل�شتندات  وا���ش��ت��الم 

وعر�شها عليهم، كلما اأمكن ذلك.
واأك����د ال���ق���رار ك��ذل��ك ع��ل��ى �شرورة 
حر�س املوجه الأ�شري على حتقيق 
امل�شاواة بني الأ�شخا�س كافة، �شواء 
زم���الئ���ه من  اأو  م��ت��ن��ازع��ني  ك���ان���وا 
اأو  النحياز  يجتنب  واأن  املوظفني، 
بينهم  التمييز  اأو  لأحدهم  املحاباة 
العرق  اأو  الدين  اإىل  تعود  لأ�شباب 
اأو اللون، واأن يح�شن معاملتهم واأل 
يغلظ عليهم يف القول اأو الفعل ول 
اأو  م��ادي  �شغط  اأي  عليهم  ميار�س 

معنوي.
وت�������ش���م���ن ال������ق������رار ال�������������وزاري يف 
امل�����ادة ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة م��ن��ه الأم����ور 
امل���ح���ظ���ورة ع��ل��ى امل���وج���ه الأ����ش���ري 
اأهمها:  ن��ق��اط م��ن  ب��ع��دة  وح��دده��ا 
ال��ن��ظ��ر يف ن����زاع ق��ائ��م اأم�����ام دوائ���ر 
الأح���������وال ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، ب����ني ذات 
واإجراء  املو�شوع،  الأط��راف وبنف�س 
باملخالفة  اتفاق  اأي  واإثبات  ال�شلح 
لأح���ك���ام ال�����ش��ري��ع��ة الإ���ش��الم��ي��ة اأو 

الآداب،  اأو  العام  النظام  اأو  القانون 
وك����ذل����ك ح���ظ���ر ال���ن���ظ���ر يف ال���ن���زاع 
اأو  بالن�شب  قريبا  اأو  زوج��ا  ك��ان  اإذا 
لأحد  ال��راب��ع��ة،  ل��ل��درج��ة  امل�شاهرة 
لأحد  اأو  ل��ه  ك���ان  اإذا  اأو  الأط�����راف 
م�شلحة  اأو  قائمة  خ�شومة  اأقاربه 
مع اأحد الأطراف، اأو اإذا كان وكيال 
لأحد الأطراف يف اأعماله اخلا�شة، 
اأحد  اأو على  اأو قيما عليه  اأو و�شيا 
اأقرابه من الدرجة الرابعة، وكذلك 
الأ�شري،  املوجه  على  ال��ق��رار  حظر 
املعرو�شة  امل��ن��ازع��ة  اأ����ش���رار  اإف�����ش��اء 
اأو التي ات�شلت بعلمه بحكم  اأمامه 
بالت�شريحات  الإدلء  اأو  وظيفته، 
الإعالم  و�شائل  ملختلف  واملعلومات 
با�شرها  التي  ب��الإج��راءات  املتعلقة 
ب�شكل  ���ش��واء  الأ���ش��ري،  التوجيه  يف 
بتزويدها  اأو  ر�شمي  غري  اأو  ر�شمي 
ب��اإذن خا�س  اإل  للن�شر،  مبطبوعات 

من دائرة التفتي�س الق�شائي.
وح��ظ��ر ال��ق��رار ك��ذل��ك ع��ل��ى املوجه 

اأن  اأو  نف�شه،  ُيعلن عن  اأن  الأ���ش��ري 
ي�شعى اإىل ذلك بو�شائل الدعاية اأو 
الرتغيب، ب�شكل يت�شمن معلومات 
مغلوطة اأو غري حقيقية اأو خمالفة 
واأن  العامة،  الآداب  اأو  العام  للنظام 
للح�شول  عمله  اأو  من�شبه  ي�شتغل 
اأو  م���ادي���ة  م��ن��ف��ع��ة  اأو  م��ن��ح��ة  ع��ل��ى 
معنوية لنف�شه اأو لغريه، اأو لإجناز 
ال�شرر  اإحل���اق  �شاأنها  م��ن  عمليات 
بالغري، اأو الت�شبب يف وقوع حوادث 
الأحكام  ويف  ع��م��وم��ي��ة.  اأو  مهنية 
اخلتامية ن�س القرار على اأن تتوىل 
ورئي�س  الق�شائي  التفتي�س  دائ���رة 
ك���ل  وال��ق��ا���ش��ي  املخت�شة  امل��ح��ك��م��ة 
ومتابعة  الإ����ش���راف  يخ�شه  ف���يما 
ويت�بع  ال���ق���رار،  ه���ذا  اأح��ك��ام  تنفيذ 
القواعد  لأح�����ك��ام��ه  امل��خ��ال��ف��ة  ع��ن��د 
اأعوان  لتاأديب  املقررة  والإج���راءات 
واأن  الت�حادية.  املح�اكم  الق�شاة يف 
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره 

ون�شره يف اجلريدة الر�شمية.

•• الدوحة-وام:

ب��ط��اًل لدورته  ال�شمري  ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل مطر  ال��ع��رب��ي  ال��ق��راءة  ت���ّوج حت���ّدي 
 279 17،800طالب وطالبة من  ال�شاد�شة على م�شتوى دولة قطر من بني 
العربية  باللغة  عاملياً  نوعها  الأك��رب من  القرائية  التظاهرة  يف  �شاركوا  مدر�شة 

وطوروا مهارات نوعية يف جمال القراءة.
ومت تتويج بطل حتدي القراءة العربي واملدر�شة املتميزة وامل�شرف املتميز على 
م�شتوى دولة قطر خالل فعالية ختامية اأقيمت يف العا�شمة القطرية الدوحة 
برعاية وح�شور �شعادة اإبراهيم بن �شالح النعيمي، وكيل وزارة الرتبية والتعليم، 
النعيمي، مدير مكتب مبادرات  �شارة  وم�شاركة  دولة قطر،  العايل يف  والتعليم 
العربي،  ال��ق��راءة  لتحدي  املنظمة  اجلهة  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
وعدد من امل�شوؤولني والرتبويني القائمني على املبادرة. وح�شدت مدر�شة البيان 
البتدائية الثانية �شمن املنطقة التعليمية يف الدوحة لقب املدر�شة املتميزة يف 

الدورة ال�شاد�شة من حتدي القراءة العربي على م�شتوى دولة قطر.
 558 �شمن  امل��ري من  اأن���وار حممد  الأ�شتاذة  املتميز  امل�شرف  لقب  على  وح��از 
م�شرفاً وم�شرفة �شاركوا يف متكني الطالب امل�شاركني يف التحدي على م�شتوى 
جلان  اخ��ت��ارت  الوطني،  امل�شتوى  على  النهائية  الت�شفيات  وعقب  قطر.  دول��ة 

من  ال�شاد�شة  ال��دورة  يف  الأوائ��ل  الع�شرة  قائمة  العربي  القراءة  حتدي  حتكيم 
حتدي القراءة العربي على م�شتوى دولة قطر.

وتلى الفائز الأول عبداهلل مطر ال�شمري من ال�شف الثاين ع�شر مبدر�شة ابن 
تيمية الثانوية كل من عبداهلل حممد عبداهلل الرّبي من ال�شف الرابع مبدر�شة 
الزبري بن العوام، وو�شحة جا�شم احلميدي من ال�شف العا�شر مبدر�شة اخلور 
ال�شاد�س مبدر�شة جابر بن  الق�شاة من ال�شف  الثانوية للبنات، واملظفر عامر 
ال�شف اخلام�س مبدر�شة  باهر علي هيبة من  واأروى  للبنني،  البتدائية  حيان 
اأم �شالل حممد البتدائية للبنات، واأن�س اأحمد حامد عبد العليم من ال�شف 
احلادي ع�شر مبدر�شة م�شيعيد الإعدادية الثانوية للبنني وماريا حممد �شقاف 
ال�شليم  اأمين  للبنات، وحال  البتدائية  الرابع مبدر�شة اخلوارزمي  ال�شف  من 
اللطيف  عبد  وحممد  للبنات،  الإع��دادي��ة  الوكرة  مبدر�شة  الثامن  ال�شف  من 
واأ�شماء  للبنني،  الثانوية  الوكرة  مبدر�شة  ع�شر  الثاين  ال�شف  من  البوعينني 

عمرو يحي عايد من ال�شف ال�شابع مبدر�شة غرناطة الإعدادية للبنات.
العربي م�شاركة  القراءة  ال�شاد�شة من حتدي  ال��دورة  ال�شاد�شة و�شهدت  ال��دورة 
األف  و126  مدر�شة  األ��ف  و92.5  وطالبة  طالب  مليون   22.27 م��ن  اأك��ر 

م�شرف من 44 دولة.
�شهد  العامل  ح��ول  املعريف  امل�شهد  اأن  النعيمي،  �شالح  بن  ابراهيم  �شعادة  واأك��د 

خالل العامني املا�شيني تغيريات جذرية يف اأمناط التعّلم التي تنوعت وتعددت 
جديدة  اآفاقاً  فتح  ما  وهو  التكنولوجيا،  على  وانفتاحاً  مرونة  اأك��ر  واأ�شبحت 
للطلبة يف املنطقة العربية والعامل لتعزيز قدراتهم وتطوير اإمكاناتهم املعرفية، 
لفتاً اإىل اأنه مهما تعددت اأمناط اكت�شاب املعرفة تبقى القراءة واملطالعة مكوناً 
اأجيال  ل��دى  امل�شتمر  التعلم  ثقافة  وتر�شيخ  الوعي  بناء  مكونات  من  اأ�شا�شياً 
يف  الفاعلة  امل�شاركة  على  قطر  دول��ة  يف  الطلبة  اإقبال  اأن  اإىل  ولفت  امل�شتقبل. 
القراءة  حت��دي  يف  كما  للمعرفة،  كلغة  العربية  باللغة  حتتفي  نوعية  فعاليات 
العربي، يعك�س حر�شهم على تنمية قدراتهم وتطوير ذاتهم وامل�شاهمة يف تنمية 
واحل�شارات  والثقافات  والآداب  العلوم  على  الط��الع  خ��الل  من  جمتمعاتهم 
العاملية ومواكبة البتكارات والتوجهات املعرفية اجلديدة. وهّناأ �شعادته جميع 
م��ن ���ش��ارك يف حت���دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي ع��ل��ى م�شتوى دول���ة ق��ط��ر م��ن الطلبة 
يف  فائز  الكل  اأن  م��وؤك��داً   .. التعليمية  املناطق  خمتلف  يف  وامل��دار���س  وامل�شرفني 

�شباق م�شماره الكتاب.
ال�شاد�شة من حتدي القراءة  ال��دورة  "�شهدت  من جهتها، قالت �شارة النعيمي: 
الدرا�شية  امل��راح��ل  كافة  م��ن  والطالبات  ال��ط��الب  م��ن  مميزة  م�شاركة  العربي 
والفئات العمرية يف دولة قطر، وكانت خياراتهم القرائية متنوعة غطت خمتلف 
مو�شوعات العلوم والتكنولوجيا والإبداع والبتكار والأدب، وهو ما يدعم ر�شالة 

الإيجابية  والأف��ك��ار  باملعارف  العربي يف متكني اجليل اجلديد  ال��ق��راءة  حت��دي 
والإبداعية. واأ�شادت بالدور النوعي الذي لعبته كافة اجلهات الداعمة لتحدي 
دولة قطر، ويف مقدمتها  التعليمية يف  املنظومة  م�شتوى  على  العربي  القراءة 
وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل، مبا �شّهل و�شول امل�شاركني يف التحدي 
اإىل املواد القرائية التي يحتاجونها وح�شولهم يف الوقت ذاته على الدعم الفني 
والرتبوي الذي يحتاجونه لإمتام التحدي وقراءة الكتب التي توؤهلهم لالنتقال 

اإىل الت�شفيات النهائية.
الذين  العربي يف دول��ة قطر والطلبة  ال��ق��راءة  اأب��ط��ال حت��دي  النعيمي  وه��ّن��اأت 
العربي  ال��ق��راءة  اأي من دورات حت��دي  " كل من �شارك يف   : �شاركوا قائلة لهم 
م�شتقبل  ت�شميم  م�شرية  يف  وم�����ش��ارك  وجمالياتها  العربية  للغة  �شفري  ه��و 
العربي،  ال��ق��راءة  حت��دي  وعاملنا." وي��ه��دف  ملنطقتنا  املعرفة  على  قائم  م�شرق 
الذي تنظمه مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية للدورة ال�شاد�شة على 
اإنتاج حراك قرائي ومعريف �شامل، ير�شخ قيم التوا�شل والتعارف  التوايل، اإىل 
واحلوار والنفتاح على الثقافات املختلفة، ويكّر�س القراءة واملطالعة والتح�شيل 
ويعزز  العربية،  اللغة  ن  ويح�شّ الطلبة،  حياة  يف  يومية  ثقافة  واملعريف  العلمي 
دورها كوعاء لنقل واإنتاج ون�شر املعرفة وامل�شاركة يف اإثراء التقدم الب�شري ورفد 

احل�شارة الإن�شانية وا�شتئناف م�شاهمة املنطقة فيها.

ط�لب وط�لبة من املدار�ش القطرية �ش�ركوا يف الدورة ال�ش�د�شة من التحدي القرائي الذي ي�شم 44 دولة  17،800

عبداهلل ال�ضمري بطل حتدي القراءة العربي يف قطر

•• دبي - وام:

املتميزة  ال�شتدامة  جائزة  على  العاملية  دبي  موانئ  ح�شلت 
تقديراً  وامل��راف��ئ،  للموانئ  ال���دويل  الحت���اد  ينظمها  ال��ت��ي 
املانغروف  اأ�شجار  م��ن  ج��دي��دة  غ��اب��ات  زراع���ة  يف  مل�شاهمتها 
حول ميناء غواياكيل يف الإكوادور. وجاءت "دي بي ورلد – 
بو�شورجا" التي تدير ميناء غواياكيل يف املركز الأول �شمن 
اأ���ش��ج��ار املانغروف  فئة امل��ن��اخ وال��ط��اق��ة ع��ن م�����ش��روع زراع���ة 
م�شروًعا   237 م��ع  تناف�شت  حيث  فيدا"،  "�شيمرباندو 

اآخًرا من 26 دولة.
باللغة  يعني  ال���ذي  فيدا"،  "�شيمرباندو  م�����ش��روع  وي�شمل 

اأ�شجار  م��ن  ه��ك��ت��اًرا   65 زراع���ة  احلياة"،  "زرع  الإ���ش��ب��ان��ي��ة 
الأمد  ب��ون��ا، كجزء م��ن خطة طويلة  امل��ان��غ��روف يف ج��زي��رة 
لحتجاز الكربون وتخزينه. كما �شتوّلد اخلطة نظماً بيئية 
جديدة، و�شتحمي البيئات احلالية التي تعترب حيوّية لقطاع 

�شيد الأ�شماك وال�شلطعون.
متطوعني  جانب  اإىل  العاملية  دب��ي  موانئ  موظفو  و���ش��ارك 
م��ن امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة يف غ��واي��اك��ي��ل يف زراع����ة اأك���ر من 
املانغروف احلمراء يف جزيرة  اأ�شجار  الف �شجرة من   150
2020. وي��ج��ري ح��ال��ًي��ا تو�شيع  اأواخ����ر  ب��ون��ا، وذل���ك م��ن��ذ 
امل�شروع بهدف الو�شول اإىل زراعة 100 هكتار من الغابات 
بحلول 2024. وقال كارلو�س مريينو، الرئي�س التنفيذي 

نحن فخورون  الإك���وادور:  يف  العاملية  دب��ي  موانئ  ملجموعة 
ل��الإك��وادور، والذي  اأهمية كبرية  ال��ذي ميثل  التكرمي  بهذا 
يعزز التزامنا بالعمل امل�شتدام مع البيئة واملجتمع املحليني. 
واملور  بو�شورجا  �شكان  جميع  م��ع  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ونت�شارك 
وجزيرة بونا ومدينة غواياكيول، حيث تعمل ’دي بي ورلد‘. 
اإن�شاء هذه النظم  ا كل من تطّوع للم�شاركة يف  اأي�شً ون�شكر 

البيئية اجلديدة من اأ�شجار املانغروف".
الإك����وادور  – بو�شورجا" يف  العاملية  دب��ي  " م��وان��ئ  ومت��ل��ك 
دولر  مليار   1.2 ا�شتثمار  مت  حيث  عاًما،   50 ملدة  امتياًزا 
اأمريكي، وميثل ذلك ال�شتثمار واحًدا من اأكرب ا�شتثمارات 

القطاع اخلا�س يف تاريخ الإكوادور.

موانئ دبي العاملية حت�ضل على جائزة دولية عن م�ضروع غابات املانغروف باالإكوادور

وزير العدل ي�ضدر قرارا ب�ضاأن وثيقة �ضلوك املوجهن االأ�ضرين 

حول الع�مل �شهد خالل الع�مني امل��شيني تغيريات جذرية يف اأمن�ط التعّلم التي تنوعت وتعددت واأ�شبحت اأكرث مرونة وانفت�حً� على التكنولوجي�  املعريف  امل�شهد  النعيمي:  �ش�لح  بن  • اإبراهيم 
ب�ملع�رف والأفك�ر الإيج�بية والإبداعية اجلديد  اجليل  متكني  العربي  القراءة  حتدي  ر�ش�لة  النعيمي:  • �ش�رة 

و558 م�شرف� وم�شرفة يف الفع�لية القرائية الأكرب من نوعه� ع�مليً� ب�للغة العربية مدر�شة   279 م�ش�ركة  �شجلت  قطر  • دولة 

•• ال�صارقة-الفجر:

العربية  ال��ل��غ��ة  "جممع  ي�����ش��ارك 
بال�شارقة"، يف الدورة ال� 31 من 
اأبوظبي للكتاب"، الذي  "معر�س 
من  ال��ف��رتة  يف  فعالياته  تنطلق 
م��اي��و اجل���اري،   29 وح��ت��ى   23
وي��ع��رف م��ن خ��الل من�شته، رقم 
التعليمية  ب��اأن�����ش��ط��ت��ه   ،D28
والبحثية، واأبرزها م�شروع املعجم 
وبرامج  العربية،  للغة  التاريخي 
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم 

بغريها.
املعر�س،  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  وخ�����الل 
ن��دوة حوارية حتت  املجمع  ينظم 
التاريخي  امل��ع��ج��م  "دور  ع��ن��وان: 
ت��وث��ي��ق تطور  ال��ع��رب��ي��ة يف  ل��ل��غ��ة 
امل�������ش���ط���ل���ح���ات ع������رب ال���ع�������ش���ور 
من�شة  يف  املهاجرة"،  والأل���ف���اظ 
ال�����ش��ب��اب يف امل��ع��ر���س، وذل���ك يوم 
اجل��اري، عند  مايو   24 الثالثاء 
وي�شارك  ع�شراً،   3:00 ال�شاعة 

ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن ال���دك���ت���ور احممد 
�شايف امل�شتغامني، اأمني عام جممع 
اللغة العربية بال�شارقة، والدكتور 
حم����م����د الأم�����������ني ال���������ش����م����اليل، 
الثقافة  ب��دائ��رة  ال��ل��غ��وي  اخل��ب��ري 
غ�شان  وال���دك���ت���ور  ال�������ش���ارق���ة،  يف 
الإ�شالمي  الفقه  اأ���ش��ت��اذ  ال�شيخ، 
واأ�شوله، ويديرها الدكتور عي�شى 
الرتبوي  املركز  مدير  احل��م��ادي، 

للغة العربية لدول اخلليج.
وت�����ش��م��ل ال����ن����دوة ���ش��ب��ع��ة حم���اور 

املعجم  م�������ش���روع  رح���ل���ة  ت���ت���ن���اول 
التاريخي للغة العربية منذ تبلور 
الفكرة وحتى ال�شروع يف تنفيذها، 
ودور املعجم يف م�شاعدة الباحثني 
على  امل�������ش���ت���ق���ب���ل  يف  ال���ل���غ���وي���ني 
امل�شطلحات  ت��ط��ور  ت��اري��خ  ت��ت��ب��ع 
ودللتها منذ ن�شاأتها حتى وقتنا 
"ولدة  ت��وث��ي��ق  واأث������ر  احل���ا����ش���ر، 
متتاز  ما  اإث��ب��ات  امل�شطلحات" يف 
ال��ع��رب��ي��ة م���ن مرونة  ال��ل��غ��ة  ب���ه 

وحيوية، وغريها.
جناحه  ل�شيوف  امل��ج��م��ع  وي��ق��ّدم 
العدد  من  اإ���ش��دارات  املعر�س،  يف 
ل�شاين"  "العربية  ملجلة  اجلديد 
بت�شليط  ت��ع��ن��ى  ال��ت��ي  ال��ف�����ش��ل��ي��ة، 
الق�شايا  العديد من  ال�شوء على 
التي تهم اللغة العربية وامل�شتغلني 
�شل�شلة  ع��ر���س  ج��ان��ب  اإىل  فيها، 
م���ن ال��ف��ي��دي��وه��ات امل��رئ��ي��ة التي 
تعّرف باأعمال املجمع وتعاونه مع 
العربية ومعاهد تدري�س  املجامع 

اللغة يف املنطقة. 

•• اأبوظبي-وام:

ال���ت���ق���ى م����ع����ايل ال����دك����ت����ور اأن������ور 
امل�شت�شار  ق���رق���ا����س  حم���م���د  ب����ن 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
رئي�س الدولة، وفداً رفيع امل�شتوى 
ل�  ال�شت�شاري  املجل�س  اأع�شاء  من 
لل�شرق  العامة  ال�شيا�شات  "مركز 
 /CEMPP/ الأو�شط" 
 ،/RAND/ "راند"  مبوؤ�ش�شة 
ي�������ش���م ع����������دداً م�����ن امل���������ش����وؤول����ني 
وامل�شرفني  ال�شابقني  احلكوميني 
على اأعمال خريية ورجال اأعمال، 
يوؤدونها  زي��ارة  هام�س  على  وذل��ك 

حالياً لدولة الإمارات.
ويراأ�س الوفد ال�شيد مايكل ريت�س، 
ورئي�شها  ران�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���دي���ر 
كروكر  راي��ان  وال�شفري  التنفيذي، 
ملركز  ال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س 
ال�شيا�شات العامة لل�شرق الأو�شط، 
الرئي�س  ب��ريم��ان  ه����وارد  وال�����ش��ي��د 
اخلارجية  ال�شوؤون  للجنة  ال�شابق 
ليندا  وال�شيدة  ال��ن��واب،  مبجل�س 
ال�شيا�شات  روبن�شون مديرة مركز 
والباحثة  الأو�شط  لل�شرق  العامة 

الدولية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  جم�����ال  يف 
والدفاع يف موؤ�ش�شة راند.

ملعايل  ال����وف����د  اأع���������ش����اء  واأع���������رب 
قرقا�س،  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور 
ع����ن خ���ال�������س ال����ت����ع����ازي يف وف����اة 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  له  املغفور 
لدولة  ب����ارك����وا  ك��م��ا   ، ن��ه��ي��ان  اآل 
انتخاب  و���ش��ع��ب��اً  ق���ي���ادة  الإم�������ارات 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

زايد اآل نهيان "حفظه اهلل"رئي�شا 
ا�شتعر�س  اللقاء،  .وخالل  للدولة 
دولة  من��وذج  قرقا�س  اأن���ور  معايل 
وال�شيا�شي  ال��ت��ن��م��وي  الم�������ارات 
الناجح، موؤكداً حر�س الدولة على 
لتعزيز  م�شاعيها  يف  ال���ش��ت��م��رار 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  موقعها 
املناخ  وت�شجيع  اجل�شور  بناء  عرب 
التعاي�س  وتعزيز قيم  ال�شتثماري 

والتعاون الإن�شاين.
وتناول معاليه توجهات الدولة يف 
اأن  مو�شحاً  اخلارجية،  عالقاتها 
المارات ت�شعى اإىل تعزيز النموذج 
الذي يقوم على التوا�شل والتعاون 
ال�شيا�شية  والق�شايا  امل�شائل  وحل 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي موؤكدا  امل�����ش��ار  ع��رب 
ب��ق��ي��م احل����وار  اإمي�����ان ال���دول���ة  اأن 
والتعاون متاأ�شل يف �شيا�شتها وهو 

املرحلة احلرجة  ���ش��روري يف  اأم��ر 
التي مير بها العامل حالياً.

ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر ب�������ش���اأن الت���ف���اق 
يف  واأهميته  لل�شالم  الإب��راه��ي��م��ي 
فتح اآفاق اأرحب لتحقيق ال�شالم يف 
عدد  مناق�شة  اىل  اإ�شافة  املنطقة، 
من الق�شايا والتطورات الإقليمية 

والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.

قرقا�س يلتقي وفدا رفيع امل�ضتوى
 من موؤ�ض�ضة »راند«

ينظم جل�شة حوارية حول املعجم الت�ريخي للغة العربية

»جممع اللغة العربية بال�ضارقة« ي�ضارك يف »معر�س اأبو ظبي 
للكتاب« الي 31 مبن�ضة تعر�س براجمه واإ�ضداراته
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

 ، املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  برئا�شة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  يعقد 
جل�شته احلادية ع�شرة من دور انعقاده العادي الثالث للف�شل الت�شريعي ال�شابع 
املجل�س  مبقر  زاي��د  قاعة  يف   ، اجل��اري  مايو   24 املوافق  الثالثاء  ع�شر، يوم 
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  �شيا�شة  يناق�س خاللها مو�شوعي  اأبوظبي،  يف 

و�شيا�شة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان.
ويناق�س املجل�س يف جل�شته تقرير جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف واملرافق 
التحتية وفق  ب�شاأن مو�شوع �شيا�شة وزارة الطاقة والبنية  اأعدته  الذي  العامة 
م�شاريع  و�شيانة  وت�شغيل  واإدارة  تنفيذ  ب�شاأن  ال����وزارة  دور  التالية:  امل��ح��اور 
البنية التحتية الحتادية واملرافق العامة مبا يحقق ا�شتدامتها، و�شبكة الطرق 
املائية  والقنوات  ال�شدود  ومن�شاآت  وا�شتغاللها،  ا�شتخدامها  وتنظيم  الحتادية 

واملباين الحتادية.
ك��م��ا ي��ن��اق�����س م��و���ش��وع ���ش��ي��ا���ش��ة ب��رن��ام��ج ال�����ش��ي��خ زاي����د ل��الإ���ش��ك��ان وف��ق��ا ملحاور 
ا�شرتاتيجية الربنامج يف �شاأن تلبية الحتياجات ال�شكنية احلالية وامل�شتقبلية 

ال�شكنية  البيئة  وتطوير  توفري  �شاأن  يف  الربنامج  وا�شرتاتيجية  للمواطنني، 
امل�����ش��ت��دام��ة وامل��ب��ت��ك��رة، و���ش��ي��ا���ش��ة ال��ربن��ام��ج ب�����ش��اأن ال��دع��م وال���ش��ت��ق��ط��اع املايل 
للم�شتفيدين، وجهود الربنامج يف التن�شيق مع اجلهات املعنية والقطاع اخلا�س 

يف �شاأن الإ�شكان.
من  ال���واردة  القوانني  م�شاريع  املجل�س  يحيل  اجلل�شة  اأع��م��ال  ج��دول  وح�شب 
اإىل  يحيل  ،حيث  وال�شناعية  والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  اإىل  احلكومة 
احتادي  بقانون  املر�شوم  اأح��ك��ام  بع�س  بتعديل  احت��ادي  قانون  م�شروع  اللجنة 
رقم /26/ ل�شنة 2019 يف �شاأن املالية العامة ، وم�شروع قانون احتادي ب�شاأن 
املوحد  اخلتامي  احل�شاب  اعتماد  �شاأن  يف  احت��ادي  قانون  م�شروع  و  التعاونيات 
-12-31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  ع��ن  امل��وح��دة/  املالية  /البيانات  ل��الحت��اد 
تو�شيات جلنة �شوؤون التعليم والثقافة  تقرير  املجل�س  يناق�س  كما   .  2021
وال�شباب والإعالم والريا�شة يف �شاأن مو�شوع "�شيا�شة وزارة الثقافة وال�شباب" 
"�شيا�شة  مو�شوع  �شاأن  يف  والبيئية  ال�شحية  ال�شوؤون  جلنة  تو�شيات  وتقرير 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع يف �شاأن تعزيز ال�شحة النف�شية يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة".

»الوطني االحتادي« يعقد جل�ضته الي 11 الثالثاء املقبل

•• عجمان -الفجر:

ا�شتكملت هيئة النقل – عجمان الربنامج التدريبي املكثف )دبلوم التميز يف 
الإدارة( الذي طرحته ملوظفيها بالتعاون مع اجلامعة المريكية يف ال�شارقة 
قدرات  بناء  اأج��ل  وذل��ك من  التنفيذي  التعليم  بعنوان  عام2021  نهاية  يف 
الأه���داف  وحتقيق  الأداء  تطوير  يف  ي�شهم  مب��ا  امل��وظ��ف��ني  م��ه��ارات  وتنمية 
الذي يعتمد على رفع م�شتوى  الب�شري  املال  راأ�س  ال�شرتاتيجية يف تطوير 
الكفاءة الوظيفية. واأنظم للدبلوم 25موظف وموظفة من خمتلف الفئات 
الوظيفية مبجموع �شاعات48 �شاعة تدريبية للموظف وذلك �شمن اخلطط 

التطويرية الوظيفية لرفع كفاءة الأداء الوظيفي .
و مت خالل الفرتة التدريبية اطالع املوظفني على اف�شل املمار�شات املطبقة 

يف خمتلف املجالت و تبادل اخلربات و املعارف مع الكادمييني من اجلامعة 
الهيئة تهدف  ان  بالندب  العام  املدير  ال�شام�شي  ال�شيدة ر�شا خلف  . و اكدت 
مبا  املواطنة  الب�شرية  ال��ك��وادر  تاأهيل  و  موظفيها  ك��ف��اءات  تنمية  و  لتعزيز 
باملهارات  تزويدهم  خ��الل  من   ، امل�شتقبلية  و  احلالية  املتطلبات  مع  يتالءم 

التخ�ش�شية الالزمة لتحقيق الأهداف املوؤ�ش�شية. 
امل��وارد الب�شرية يف الهيئة اىل تنمية القوى العاملة يف  اإ�شعاد  و يهدف ق�شم 
الهيئة مبختلف الفئات الوظيفية و �شمان ت�شاوي الفر�س التدريبية لكافه 
لإميانها  الب�شرية  الكوادر  تنمية  يف  الهيئة  خلطة  تطبيقاً  ذلك  و  املوظفني 
ب�����ش��رورة ب��ن��اء ال��ع��ق��ول و ت��ط��وي��ر اخل����ربات الإداري�����ة ال�����ش��روري��ة للتحقيق 

التناف�شية و التميز يف العمل احلكومي. 
و يعزز اإ�شعاد املوارد الب�شرية  جاهزية املوظفني ملواجهة التحديات امل�شتقبلية 

و دع��م��ه��م م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر  م��ه��ارات��ه��م و ق��درات��ه��م يف خمتلف الوحدات 
التنظيمية من خالل ح�شولهم على �شهادات لدورات تدريبيه تخ�ش�شية و 
مهنية من خمتلف جهات التدريب املعرتف بها عامليا و حملياً، و �شم الدبلوم 
عدة حماور رئي�شية هي : - القيادة الأ�شيلة - اإدارة امل�شاريع لتميز الأعمال 
والذكاء  الإلكرتونية  التجارة   - ديناميكية  بيئة  يف  العمالء  جتربة  اإدارة   -
ت�شليط  مت  التدريبي  الربنامج  ختام  يف  و  الرقمي.   والتحول  ال�شطناعي 
اأعلى  حتقيق  وكيفية   ، الهيئة  يف  الب�شرية  الكوادر  اأداء  تطوير  على  ال�شوء 
و  العاملية  التناف�شات  و  التحديات  ملختلف  املوظفني  لتاأهيل  وظيفية  كفاءة 
املحلية . و اأ�شادت الهيئة بالتعاون املثمر مع اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة و 
نوهت على اأهمية ا�شتمرار ال�شراكة ال�شرتاتيجية ملا لها من اأهمية يف تطوير 

خمتلف املجالت املعرفية و تبادل اخلربات .

نقل عجمان ي�ضتكمل دبلوم التميز يف االإدارة بالتعاون مع اجلامعة االأمريكية يف ال�ضارقة

•• اأبوظبي-الفجر:

�شلطان  م������ريه  �����ش����ع����ادة  �����ش����ارك����ت 
الوطني  املجل�س  ع�شو  ال�����ش��وي��دي 
ال�شعبة  جمموعة  ع�شو  الحت���ادي، 
ال��ربمل��ان��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف الحت���اد 
ال����ن����دوة  ال�����������دويل، يف  ال������ربمل������اين 
يف  الربملانات  "اإ�شراك  الفرتا�شية 
للق�شاء  "�شيداو"  اتفاقية  تنفيذ 
على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا الحت������اد م�����ش��اء يوم 

اخلمي�س 19 مايو 2022.
ال�شويدي  مرية  �شعادة  وا�شتعر�شت 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  اإجن������ازات 
املتحدة يف متكني املراأة، والت�شريعات 
التي  وال�شرتاتيجيات  وال���ق���رارات 
امل�������راأة يف  ل��ت��ع��زي��ز دور  اأ����ش���درت���ه���ا 

املجتمع يف جميع املجالت، وتاأكيدها 
على تكامل دور املراأة مع الرجل دون 
القيادة  اإمي��ان  من  انطالقا  متييز، 
الر�شيدة منذ تاأ�شي�س الدولة يف عام 
1971 باأهمية دور وم�شاهمة املراأة 

البالد  ورف��اه��ي��ة  التنمية  ج��ه��ود  يف 
وال�شتدامة.

واأكدت على التزام دولة الإمارات يف 
اإقرار حقوق املراأة والرجل على حد 
�شواء، وتعزيزها يف خمتلف امليادين 

والقت�شادية  الجتماعية  ل�شيما 
د�شتور  اأن  اإىل  م�شرية  وال�شيا�شية، 
امل�شاواة  ع��ل��ى  اأك����د  الإم������ارات  دول����ة 
القانون،  اأم���ام  للجميع  احل��ق��وق  يف 
وكذلك يف احل�شول على اخلدمات 
ال�شحية والتعليمية وفر�س العمل.

اأهمية  ���ش��ع��ادة م��رية على  و���ش��ددت   
اإ�شراك الربملانات يف تطبيق اتفاقية 
الربملانات  لخت�شا�س  “�شيداو”، 
الت�شريعي والرقابي يف متكني املراأة 

ومنحها حقوقها وحمايتها.
الحت�����اد  ي���ق���وم  اأن  اق����رتح����ت  ك���م���ا 
ال�����ربمل�����اين ال���������دويل ب����ال�����ش����رتاك 
للق�شاء  امل��ت��ح��دة  الأمم  جل��ن��ة  م��ع 
بالتوعية  امل�����راأة،  ���ش��د  ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى 
تثقيفية  ور�����س  وع��ق��د  ب��الت��ف��اق��ي��ة 

واأدلة عمل للربملانيني حولها.

•• اأبوظبي-وام:

����ش���ارك���ت ����ش���ع���ادة ن���اع���م���ة ع���ب���داهلل 
لرئي�س  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب  ال�����ش��ره��ان 
ع�شو  الحت�����ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
جم����م����وع����ة ال�������ش���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
الإم��ارات��ي��ة يف ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي، يف 
املوؤمتر الفرتا�شي "حوار الربملانات 
العربية حول املراجعة الرابعة خلطة 
لل�شيخوخة"،  الدولية  مدريد  عمل 
املتحدة  الأمم  جل��ن��ة  نظمته  ال���ذي 
لغربي  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
اآ���ش��ي��ا /الإ���ش��ك��وا/، و���ش��ن��دوق الأمم 
الإقليمي  – املكتب  لل�شكان  املتحدة 

للدول العربية.
م��داخ��ل��ة يف  �شعادتها خ��الل  وق��ال��ت 
اإن ك��ب��ار امل��واط��ن��ني يف دولة  امل��وؤمت��ر 
رع��اي��ة متقدمة  ي��ت��ل��ق��ون  الإم������ارات 

القيادة  م��ن  ال��ك��ب��ري  ال��دع��م  بف�شل 
الر�شيدة وحر�شها على تطوير كافة 
املجتمع،  يف  لهم  املقدمة  اخل��دم��ات 
والثقايف  الإن�شاين  البعد  يوؤكد  مبا 
الإم���ارات���ي،  للمجتمع  واحل�����ش��اري 
الذي تربى على القيم النبيلة لنهج 

املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه".

اأن دولة الإم��ارات اأجرت  ولفتت اإىل 
بيانات  قاعدة  لو�شع  �شاماًل  م�شحاً 
واحتياجاتهم،  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار  ع��ن 
وب���ح���ث ت���ق���دمي اأف�������ش���ل اخل���دم���ات 
القانون  اإق�������رار  ع���ن  ف�����ش��اًل  ل���ه���م، 
الحت������������ادي ب���������ش����اأن ح�����ق�����وق ك���ب���ار 
املواطنني، والذي يهدف اإىل �شمان 
باحلقوق  امل����واط����ن����ني  ك���ب���ار  مت���ت���ع 
ال��ت��ي كفلها  واحل���ري���ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
واخلدمات  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��د���ش��ت��ور، 
الرعاية  وتوفري  بحقوقهم  املتعلقة 
والجتماعي  النف�شي  وال���ش��ت��ق��رار 

وال�شحي لهم.
عبداهلل  ن���اع���م���ة  ����ش���ع���ادة  واأ������ش�����ارت 
ال�������ش���ره���ان ب�����ش��ف��ت��ه��ا ع�����ش��و جلنة 
والرتبوية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������ش���وؤون 

وال���ث���ق���اف���ي���ة وامل����������راأة وال�������ش���ب���اب يف 
ك��ل��م��ة خالل  ال���ع���رب���ي يف  ال����ربمل����ان 
املوؤمتر اإىل اأن الربملان العربي يويل 
اهتماماً كبرياً لفئة كبار ال�شن، من 
تلبية  يف  ال��ربمل��ان��ي��ني  دور  م��ن��ط��ل��ق 
من  وذلك  واأولوياتهم،  احتياجاتهم 
الوطنية  الت�شريعات  اإق����رار  خ���الل 
ال��ت��ي ت�شمن ح��ق��وق ك��ب��ار ال�����ش��ن يف 
والأ�شرية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
وال�������ش���ح���ي���ة، وت���ف���ر����س ال���ت���زام���ات 
لتلبية  املجتمع،  وعلى  ال��دول��ة  على 
ظل  يف  ل�شيما  احتياجاتهم،  ك��اف��ة 
اأعداد كبار ال�شن  الرتفاع املطرد يف 
يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال���ع���رب���ي���ة. واأك������دت 
العربية  ال���دول  تبني  ���ش��رورة  على 
كبار  ورعاية  حلماية  ا�شرتاتيجيات 
الأزمات  فرتات  اأثناء  خا�شة  ال�شن، 

والطوارئ والأوبئة.

•• ال�صارقة-الفجر:

راف��ق��ت ال��ك��ات��ب��ة الإم���ارات���ي���ة فايزة 
من  ال�13  ال������دورة  زّوار  م��ب��ارك��ي 
ال���ق���رائ���ي  ال�������ش���ارق���ة  "مهرجان 
للطفل" يف جل�شة معرفية حتدثت 
كتابها  تاأليف  يف  رحلتها  ع��ن  فيها 
زوجها  مب�����ش��ارك��ة  القهوة"،  "روح 
ال��ك��ات��ب ع���دن���ان ال��ط��ن��ي��ج��ي، حيث 
التقاليد  ب���ني  ال��ت�����ش��اب��ه  اأن  اأك�����دت 
واليابانية  الإم���ارات���ي���ة  وال����ع����ادات 
خالل  م��ن  ذل��ك  توثيق  يف  األهمتها 
اإ�شدار يربط بني الثقافتني ويربز 

كنوزهما. 
فايزة  اأ�شارت  جل�شتها،  م�شتهل  ويف 
اأول  يعترب  الكتاب  اأن  اإىل  مباركي 
اإم��ارات��ي مي��زج بني  تاأليفي  م�شروع 
واليابانية،  الإم��ارات��ي��ة  الثقافتني 
عن طريق اإحياء املوروث الق�ش�شي 
اخل����ي����ايل ال���ع���رب���ي والإم�������ارات�������ي، 

يف  اليابانية،  نظرائها  مع  ودجمها 
القراء  تعريف  اإىل  يهدف  م�شروع 
بالثقافة العربية واليابانية، كنموذج 
لإب��������راز ال���ق���وا����ش���م امل�������ش���رتك���ة بني 
الثقافات العاملية، كما تعزز ق�ش�س 
ال��ق��ارئ املخزون  ال��ف��ت��ى  ال��ك��ت��اب يف 
ال��ل��غ��وي ال��ي��اب��اين، ال���ذي ي��وؤه��ل��ه يف 
نف�شه  ع��ن  للتعريف  امل��ط��اف  نهاية 

باأب�شط العبارات اليابانية. 

 3 ه��ن��اك  اأن  اإىل  م��ب��ارك��ي  ول��ف��ت��ت 
تتوفر  اأن  يجب  مت�شل�شلة  ع��وام��ل 
الثقافات  اإىل  ن���ت���ع���رف  ع���ن���دم���ا 
ياأتي يف مقدمتها احلوار  الأخ��رى، 
وال�شتماع  الآخ����ر،  م��ع  وال��ت��وا���ش��ل 
وفهم  اح��رتام،  بكل  اإليه  والإن�شات 
اأو  تقليد  ال��ك��ام��ن��ة خ��ل��ف  ال����دللت 
ي���اأت���ي التقبل  ث���م  ���ش��ع��ب��ي،  م�����وروث 
والف�شول الذي يدفع اإىل الت�شاوؤل 
ون�شاأتها  ال������ع������ادات،  ت���ل���ك  ح������ول 
التوا�شل  ف��اإن  واأخ����رياً،  وتاريخها، 
الثقايف ل ُيلزمنا باأن نتبنى ثقافات 
مرحلة  ت����اأت����ي  ول���ك���ن  الآخ������ري������ن، 
الختبار والت�شفية، بحيث ن�شتفيد 
م���ن ث��ق��اف��ة الآخ���ري���ن مب���ا يتالءم 
ونحرتم  وع����ادات����ن����ا،  م��ب��ادئ��ن��ا  م���ع 
ل��ي��ك��ون عن�شر  ي��ت��ف��ق م��ع��ن��ا،  م���ا ل 
بني  م�شرتكة  اإن�شانية  حلياة  اإث��راء 

اجلميع. 
"ركزنا  م���ب���ارك���ي:  ف���اي���زة  وق���ال���ت 

ع��ل��ى ال���ق���ه���وة ال��ع��رب��ي��ة لأن���ه���ا من 
يف  املوروثة  الرتاثية  العنا�شر  اأه��م 
والإماراتية  عامًة  العربية  الثقافة 
خا�شًة، وهي من العنا�شر التي لها 
اليابانية،  ال��ث��ق��اف��ة  م��ع  ا���ش��رتاك��ات 
وهو  "ت�شادو"،  ����ش���راب  ي��ع��د  ح��ي��ث 
ن����وع م���ن ال�������ش���اي ال���ي���اب���اين ال���ذي 
امل��ات�����ش��ا، من  م�����ش��روب  ع��ل��ى  يعتمد 
اأه���م امل�����ش��روب��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة ال��ت��ي ل 
ت��خ��ل��و ع��ن��ه��ا جم��ال�����ش��ه��م، ف��ك��م��ا اأن 
القهوة العربية خمتلفة يف اأ�شمائها 
دوراً  ولعبت  حت�شريها،  وط��ري��ق��ة 
كذلك  العربية،  الثقافة  تكوين  يف 
الثقافة  ت�شكيل  يف  املات�شا  اأ�شهمت 
الق�ش�س  كانت  هنا  ومن  اليابانية. 
ف�شاء  القهوة"  "روح  يف  امل��ح��ك��ي��ة 
لجتماع �شخ�شيات خيالية اإماراتية 
ويابانية، لتربز اأن الختالفات التي 
بينها ل تنفي اأن هناك نقاط التقاء 

وتوا�شل جتمعها". 

•• العني-وام:

بالعني  احل���ي���وان���ات  ح��دي��ق��ة  ق���دم���ت 
54 جهوداً وجناحات  �شنواتها  خالل 
على  احل�����ف�����اظ  يف  ك�����ب�����رية  ن����وع����ي����ة 
احل����ي����وان����ات امل�����ه�����ددة ب���الن���ق���را����س، 
ي�شهد  وع��امل��ي��اً  حملياً  داع��م��اً  جعلتها 
والتنوع  الطبيعة  �شون  جم��ال  يف  ل��ه 

البيولوجي وحفط احلياة الربية.
خالل  من  احلديقة  انطالقة  وكانت 
واحلبارى  العربي  املها  حماية  برامج 
ورعاية  ب��ت��وج��ي��ه��ات   1968 ع���ام  يف 
اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور 
الأول  البيئة  رج��ل  اهلل،  رحمه  نهيان 
امل��ت��ق��دم يف احلفاظ  ال��ف��ك��ر  و���ش��اح��ب 
اأ�شبحت  ال���ربي���ة، ح��ت��ى  ع��ل��ى احل��ي��اة 
لأكر من  اآمناً  الآن موطناً  احلديقة 
مهدد  منها   30% ح��ي��وان   4000
على  اإكثارها  يقت�شر  ل  بالنقرا�س؛ 
احلفاظ  واإمنا  اأعدادها فح�شب  زيادة 

على الأ�شول الوراثية لها وتنوعها.
وتوالت جهود احلديقة يف اإكثار ورعاية 
املهددة  احليوانات  من  ن��ادرة  ف�شائل 
ع���ايل اخلطورة  ب�����ش��ك��ل  ب��الن��ق��را���س 
مثل غزال الداما ومها اأبوعد�س وقط 
ومها  العربي  والنمر  العربي  الرمال 
اأبو حراب والطهر العربي التي اأو�شك 

وانقر�س  الن���ق���را����س  ع��ل��ى  ب��ع�����ش��ه��ا 
ب�شكل  ال���ربي���ة  م���ن  الآخ������ر  ب��ع�����ش��ه��ا 
الب�شرية  امل��م��ار���ش��ات  ن��ت��ي��ج��ة  ن��ه��ائ��ي 
والزحف  امل�����ش��روع  غ��ري  مثل الجت���ار 

العمراين وال�شيد اجلائر.
ويف اإح�شائية احلديقة للعام املن�شرم 
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ب���الن���ق���را����س مت  263 م���ه���دد  م��ن��ه��ا 
وباأف�شل  ع��امل��ي��ة  مب��ع��اي��ري  اإك���ث���اره���ا 
احليوانات،  ورعاية  لإدارة  املمار�شات 
بالعني  احليوانات  حديقة  تعد  حيث 
وهي الأكرب يف ال�شرق الأو�شط؛ مركزاً 
عامليا لبحوث حماية واإكثار احليوانات 
امل����ه����ددة ب���الن���ق���را����س ب��ال��ت��ع��اون مع 

�شراكات وموؤ�ش�شات عدة.
ومت���ت���د ج���ه���ود ح���دي���ق���ة احل���ي���وان���ات 
املهددة  الأن��������واع  ح��م��اي��ة  يف  ب��ال��ع��ني 
والتعليم  ال��ت��وع��ي��ة  اإىل  ب��الن��ق��را���س 
الفعاليات  خ������الل  م����ن  وال���ث���ق���اف���ة 
الطالبية  وامل���خ���ي���م���ات  وال����ت����ج����ارب 
اجلامعات  طلبة  وت��دري��ب  املو�شمية 
والزيارات التعليمية التي تفوق �شنويا 
وتوعية  وتثقيف  زي���ارة،  األ��ف  اأرب��ع��ني 
���ش��رائ��ح��ه��م، برفقة  ب��ك��اف��ة  اجل��م��ه��ور 
يف  اإم��ارات��ي��ني  وخمت�شني  م��ر���ش��دي��ن 
جمال �شون الطبيعة وحماية الأنواع 

املهددة بالنقرا�س.

•• ال�صارقة-الفجر:

املا�شي  اإىل  ب��احل��ن��ني  ي�����ش��ع��رون  مل���ن 
عندما يعرون على اآلة اأو اأداة قدمية 
كانت ت�شتخدمها اجلدات اأو الأمهات، 
ال�شارقة  "معر�س  يف  زاوي��ة  �شتنقلهم 
لر�شوم كتب الطفل" اإىل عامل مماثل 
م��ن ال��ذك��ري��ات، ع��ن��دم��ا ي��ق��ف��ون اأمام 
لوحتني تظهر فيهما ماكينة اخلياطة 
عجلتها  �شوت  ارت��ب��ط  التي  القدمية 
اإبرتها  وح��رك��ة  ال�����ش��غ��رية  ال��دائ��ري��ة 
يعتمدن  الأمهات  كانت  بعقود م�شت، 
املاكينات  النوع من  خاللها على ذلك 
التي ل ميكن ن�شيان �شكلها املحفور يف 
هذا  الكثريين.  لدى  الطفولة  ذاك��رة 
مر�شومة  ق�شة  ك��ان حم��ور  امل��و���ش��وع 
والر�شامة  الأط�����ف�����ال  ك���ت���ب  مل���وؤل���ف���ة 
الإماراتية ميثاء اخلياط، التي عر�شت 
لوحتني من ر�شومها يف املعر�س الذي 
يقام �شمن فعاليات الدورة ال� 13 من 
"مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل"، 

 22 ال�شارقة حتى  اإك�شبو  وي�شتمر يف 
ت��اأخ��ذ ميثاء اخلياط  اجل����اري.  م��اي��و 
م��ن ي�����ش��اه��د ر���ش��وم��ه��ا اإىل ع���امل من 
تفا�شيل من  فيها  وت��ربز  ال��ذك��ري��ات، 
التقليدي،  اخل����ي����اط  وم���ه���ن���ة  ح���ي���اة 
لتخاطب ذكريات الكبار وحنينهم اإىل 
املا�شي، كما تقدم لل�شغار ملحة جميلة 
زمن  يف  كانت  التي  املاكينة  �شكل  عن 
بيت.  كل  يف  اأ�شياًل  ج��زءا  تعد  م�شى 

اخلياط  ي��ظ��ه��ر  الأوىل  ال��ر���ش��م��ة  يف 
ال��ع��ج��وز م��ن��ه��م��ك��اً، وه���و ي��دي��ر عجلة 
كاأنها  بها  ويلتحم  اخل��ي��اط��ة  ماكينة 
على  و�شاعد  جل�شمه،  ام��ت��داداً  ت�شكل 
تاأكيد هذا النطباع مهارة الر�شامة يف 
امل�شهد على خلفية ملونة، فيما  اإبراز 
بالأبي�س  يظهران  واملاكينة  اخلياط 
ماركة  اأو  �شعار  ا�شتثناء  والأ���ش��ود، مع 
املاكينة الذي ي�شيطر اأي�شا على مركز 

ال�شعار  يظهر  حيث  الثانية،  الر�شمة 
بهدوء  يرب�س  ذهبي  اأ���ش��د  �شكل  على 
ي�شار  الأل��ي��ف.  املا�شي  ت�شبه  و�شكينة 
ور�شامة  كاتبة  اخلياط  ميثاء  اأن  اإىل 
ومدربة اإماراتية يف اأدب الأطفال، من 
مواليد راأ�س اخليمة، ولها العديد من 
الإ�شدارات املوجهة للطفل، وترجمت 
الإجنليزية  اللغتني  اإىل  كتبها  بع�س 

والرتكية.

مرية ال�ضويدي ت�ضارك يف ندوة الربملان الدويل 
حول اإ�ضراك الربملانات يف تنفيذ اتفاقية »�ضيداو«

ال�ضعبة الربملانية ت�ضارك يف موؤمتر االأمم املتحدة »حوار الربملانات 
العربية حول املراجعة الرابعة خلطة عمل مدريد الدولية لل�ضيخوخة«

يف جل�شة للك�تبة ف�يزة مب�ركي �شمن »ال�ش�رقة القرائي للطفل« الـ13

مكونات الثقافة االإماراتية 
واليابانية متتزج يف »روح القهوة«

حديقة احليوانات بالعن تتبنى جهودا نوعية حلماية االأنواع املهددة باالنقرا�س

الر�ش�مة الإم�راتية ميث�ء اخلي�ط تنقل لل�شغ�ر تف��شيل من مهنة اخلي�ط التقليدي

لوحات معرو�ضة يف »ال�ضارقة لر�ضوم كتب الطفل« ت�ضتعيد م�ضاهد من ذاكرة الطفولة
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العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
الرفيع  :اخليط  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب : لل�شيانة العامة رقم : 1747250 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حم�شن �شعيد عمر �شعيد العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شعيد حممد الهام الظاهري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :تكنيكال لعمال 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب : التكييف رقم : 2434148 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شعيد م�شبح �شعيد الغفلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل خليفة عبيد الكعبي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شالون فالديفيا 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب : للحالقة رقم : 1169472 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل زياد حممد رئي�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد مطر علي را�شد الكعبي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ويب ويلد لتقنية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب : املعلومات رقم : 2717842 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل �شعيد حممد اجلابري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شطفى مو�شى علي الكعبي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دي�شينيل 

لالعمال ال�شحية والكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3808021 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوك�شيكري 

CN للتجارة رخ�شة رقم:3665906 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برتاتيك 

ل�شيانة وا�شالح التمديدات الكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3839628 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

CN حمرة الوز رخ�شة رقم:3669657 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/يورو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شكاي للمقاولت وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3644354 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ملتي فيت ويلن�س ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2474473 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شرى �شينغ اجاى �شينغ %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شمري كابور فرييندر كابور %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على ح�شن على ال�شيخ الرميثي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ملتي فيت ويلن�س ليمتد
MULTIFIT WELLNESS LIMITED

تعديل اإ�شم جتاري من/ ملتي فيت ويلن�س ذ.م.م 
MULTIFIT WELLNESS L.L.C 

اإىل /ويلن�س بوينت اإدارة املن�شاآت الريا�شية ذ.م.م 
WELLNESS POINT SPORTS AND FACILITIES MANAGMENT L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ادكتيد ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2823322 
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم ادكتيد ذ.م.م

ADDICTED RESTAURANT L.L.C

اإىل /مطعم راوند تو ذ.م.م
ROUND TWO RESTAURANT L.L.C

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

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عيادة الندل�س لطب الأ�شنان

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1112817 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مازن ا�شعد حممود ديبه %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / على ح�شن احمد ح�شن ال�شحى من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / على ح�شن احمد ح�شن ال�شحى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000
تعديل نوع نرخ�شة / من مهنية اإىل جتارية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ عيادة الندل�س لطب ال�شنان 

AL ANDALUS DENTAL CLINIC 

اإىل /عيادة الأندل�س لطب الأ�شنان ذ.م.م 
AL ANDALUS DENTAL CLINIC L.L.C L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
ال�شخ�س  النقية- �شركة  ال�ش�����ادة/رويال للمياه  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:2996116 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عدنان عادل عثمان %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / هبه فاروق كامل جوده من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / هبه فاروق كامل جوده من 100 % اإىل %50

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ رويال للمياه النقية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م 

ROYAL PURE WATER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اإىل/رويال للمياه النقية ذ.م.م 
ROYAL PURE WATER L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/روف اند �شيف للمواد العازلة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2179036 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ا�شف �شهاب �شهاب الدين من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / ا�شف �شهاب �شهاب الدين من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فهد احمد عبداهلل هادى ال�شعدى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ روف اند �شيف للمواد العازلة ذ.م.م 

ROOF & SAFE INSULATION MATERIALS L.L.C

اإىل /روف اند �شيف للمواد العازلة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
ROOF & SAFE INSULATION MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امال حممد عمر للمحاماه  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2310478 
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ اأمال حممد عمر للمحاماه 
AMAL MOHAMED OMAR FOR LAWYER 

اإىل /امال حممد عمر للمحاماه- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
AMAL MOHAMED OMAR FOR LAWYER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:م�شبغة بابلز  ذ.م.م
عنوان ال�شركة:حمل رقم 1، 2 وحدة املالك/ �شامل حممد بالعكم العامري- 

S13 بني يا�س بني يا�س غرب 2 قطعة
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2338627 

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

2 - تعيني ال�شادة/زايد ت�شارترد اكاونتانت لتدقيق احل�شابات- �شركة ال�شخ�س 
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/18  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م  الواحد 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2022/5/20 بالرقم:2205018947 
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برايت رايز لل�شيانة العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1937557 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شما رفيق �شودهريى حممد رفيق �شودهريى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حماد رفيق �شودهريى حممد رفيق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيلي�س �شودرى كرونا �شودرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عتيق العامل ليت حممد نور ح�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالواحد ف�شل الرحمن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمدان حممد عبداهلل اجلعيدى احل�شرمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ت�شاودهرى حممد رفيق ت�شاودهرى اهلل داد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ برايت رايز لل�شيانة العامة ذ.م.م 
BRIGHT RISE GENRAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل /والن�شيا العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
VALENCIA PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين 4329901

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
�شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اكادميية المارات العلمية ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1397038 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خمي�س قران خمي�س را�شد املن�شورى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك جريو حممد عمري املن�شورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد ف�شل �شيف ح�شني العريفى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اكادميية المارات العلمية ذ.م.م 

EMIRATES EDUCATION ACADEMY L.L.C

اإىل /اكادميية المارات العلمية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
EMIRATES EDUCATION ACADEMY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معمل الرتاث لطابوق الزينة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1108140 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد خليل ابراهيم ادري�س %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد خليل ابراهيم ادري�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شاكر حممد عبداهلل البلو�شي

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ معمل الرتاث لطابوق الزينة ذ.م.م 

AL TURATH DECORATION BLOCK FACTORY L.L.C

اإىل /معمل الرتاث لطابوق الزينة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
AL TURATH DECORATION BLOCK FACTORY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/القنا�س 

لالعمال الكهربائية وال�شحية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1144718 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



السبت    21  مايو    2022  م   -    العـدد   13549  
 Saturday     21   May   2022   -  Issue No   13549 عربي ودويل

09

اأعلنت �شنغهاي اأم�س اجلمعة عن اأول اإ�شابات جديدة بكوفيد-19 
خارج مناطق احلجر ال�شحي منذ خم�شة اأيام، مما اأدى اإىل ت�شديد 
القيود واإجراء اختبارات جماعية يف اأحد الأحياء، لكن خطط اإلغاء 
املركز  �شنغهاي،  اكت�شفت  م�شتمرة.  زال��ت  ما  العام  العزل  اإج���راءات 
ن�شمة، ثالث  مليون   25 �شكانه  يبلغ عدد  ال��ذي  ال�شيني  التجاري 
�شينجبو.  مبنطقة  واح��دة  عائلة  يف  بكوفيد-19  جديدة  اإ�شابات 
اللقاح  اإن اجلميع ح�شلوا على ثالث جرعات من  ال�شلطات  وقالت 
اإن  ال�شلطات  وقالت  دوري��ة.  اختبارات  اأثناء  اكُت�شفت  اإ�شاباتهم  واإن 
اأربعة  زاروا  لكنهم  اأ�شبوعني،  منذ  منطقتهم  ي��غ��ادروا  مل  الثالثة 
اإغ��الق��ه��ا جميعا  اأم��اك��ن على الأق����ل، مب��ا يف ذل��ك متجر ك��ب��ري، مت 
يزيد  الذين  املنطقة  ل�شكان  الفحو�س  اإج���راء  واأُع��ي��د  وتطهريها. 
النتائج �شلبية. وق��ال ت�شانغ  األ��ف وج��اءت جميع   200 عددهم عن 
يان، نائب رئي�س منطقة �شينجبو، يف موؤمتر �شحفي عرب الإنرتنت 
و�شتبذل  الدقيقة،  وال�شيطرة  الوقاية  اإج��راءات  “�شتتخذ منطقتنا 
جهدا كبريا يف الوقاية من اجلائحة ومكافحتها«. وقال م�شوؤولون 
�شنغهاي  يف  بالتدريج  لطبيعتها  احل��ي��اة  ع��ودة  خ��ط��وات  اإن  اآخ���رون 
من  اعتبارا  ال�شواحي  يف  حدائق  افتتاح  املقرر  من  حيث  م�شتمرة، 
يوم الأحد. وميكن فتح املتنزهات الأخرى اعتبارا من يونيو حزيران 

اإذا ا�شتوفت �شروطا معينة لكن مرافق الرتفيه بها �شتظل مغلقة.
وقالت حكومة املدينة اإن خطة اإعادة فتح اأربعة خطوط مرتو اعتبارا 

من يوم الأحد ما زالت قائمة.
  

اأحدهم حالته حرجة يف هجوم  الأق��ل  اأ�شخا�س على  اأ�شيب ثالثة 
بال�شكني اأم�س اجلمعة يف جنوب �شرق الرنوج، وفق ما اأفادت ال�شرطة 
الرنوجية. واأعلنت ال�شرطة املحلية على تويرت القب�س على م�شتبه 
به، دون اأن حتدد اأ�شباب الهجوم. وكتبت ال�شرطة يف تغريدة قد ت�شري 
اإىل اأن احل�شيلة قد ترتفع “يف هذه املرحلة: ثالث اإ�شابات واإ�شابة 
موقع  على  دق��ائ��ق،  ب�شع  بعد  ال�شرطة  واأو�شحت  خ��ط��رة«.  واح��دة 
تقدمي  دون  به”،  امل�شتبه  اجل��اين  على  “ت�شيطر  اأنها  ا،  اأي�شً تويرت 
الرنوجية  الإع��الم  و�شائل  نقلته  ما  التفا�شيل. وبح�شب  مزيد من 
و�شيارات  ال�شرطة  دوري��ات  العديد من  اإر���ش��ال  عيان، مت  �شهود  عن 
اإىل ثالث مروحيات طبية. وذكرت  بالإ�شافة  املوقع،  اإىل  الإ�شعاف 
و�شائل الإعالم اأن الهجوم وقع يف واٍد ي�شمى نوميدال يف قرية نور. 
اأ�شخا�س  خم�شة  قتل  حيث  كونغ�شربغ،  �شمال  يف  املنطقة  هذه  تقع 
يف هجوم بالقو�س وال�شكني يف ت�شرين الأول-اأكتوبر املا�شي. ارتكب 
الهجوم دمناركي يعاين من ا�شطرابات نف�شية، بح�شب خرباء، وتتم 

حماكمته منذ اخلمي�س يف الرنوج.

 
ُي�شري افتتاح املو�شم النتخابي يف الوليات املتحدة، من خالل جدارية 
عمالقة لدونالد ترامب يف مقطع فيديو لأغنية راب مناه�شة جلو 
بايدن واإعالن تلفزيوين يتعّهد بفعل “كّل ما يلزم” لإعادة اأمريكا 
برعاية املر�ّشح لالنتخابات الن�شفية جاي. “جمدها ال�شابق”  اإىل 

ار.ماجيو�شكي، اإىل منّو التطّرف ال�شيا�شي يف البالد.
يحاول  امل��ع��ت��دل،  الو�شطي  ال�شيا�شي  ال��ت��ي��ار  ال��ب��الد  تفقد  ح��ني  يف 
من  جاي.ار.ماجيو�شكي  منع  اأوهايو  غرب  �شمال  يف  اجلمهوريون 
عن  الكونغر�س  يف  مبقعد  املقبل  الثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف  الفوز 
له جمهوريني مبئات  احل��زب، من خالل متويل حمالت مناف�شني 

اآلف الدولرات.
غري اأنهم ل يحرزون جناًحا كافًيا.

لالنتخابات  احل��م��الت  ر�شمًيا  ب���داأت  ح��ني  اأي��ار-م��اي��و  مطلع  فمنذ 
التمهيدية الن�شفية التي �شتحدد توازن القوى ال�شيا�شية يف الوليات 
من  املدعومني  املر�شحني  غالبية  ف��ازت  املقبلة،  لل�شنوات  املتحدة 
الرئي�س اجلمهوري ال�شابق دونالد ترامب، ما اأثار ا�شتياء املحافظني 

املعتدلني القلقني على تال�شي الأفكار الو�شطية تدريجًيا.

عوا�صم

بكني

اأو�سلو

وا�سنطن

طاجيك�ضتان توقف 100 �ضخ�س 
يف عملية »مكافحة اإرهاب« 

•• دو�صانبي-اأ ف ب

اأعلنت �شرطة طاجيك�شتان اعتقال اأكر من 100 �شخ�س يف عملية “مكافحة 
اإرهاب” يف �شرق الدولة الواقعة يف اآ�شيا الو�شطى والتي ت�شهد ا�شتباكات م�شلحة 
“جماعة  يف  اأع�شاء  وثمانية  ع�شكري  بينهم  اأ�شخا�س  ت�شعة  وُقتل  با�شتمرار. 
م�شلحة غري �شرعية” الأربعاء يف العملية التي �ُشّنت يف منطقة غورنو باداخ�شان 

املتمتعة باحلكم الذاتي والواقعة قرب احلدود مع اأفغان�شتان.
 114 اعتقال  الطاجيكية اخلمي�س، مت  الداخلية  وزارة  اأ�شدرته  بيان  وبح�شب 
اأولية  ح�شيلة  وكانت  ا�شمها.  تذكر  مل  اإرهابية”  جماعة  “اأع�شاء  من  �شخ�شا 

اأ�شدرتها الوزارة الأربعاء اأفادت باعتقال اأكر من 70 �شخ�شا.
وغورنو باداخ�شان املتمتعة باحلكم الذاتي منطقة جبلية �شا�شعة يف جبال بامري 
ومتثل نحو ن�شف م�شاحة طاجيك�شتان ولكن ل ي�شكنها �شوى 200 األف �شخ�س 
املنطقة على احل��دود مع  البالغ عددهم ت�شعة ماليني. وتقع  البالد  من �شكان 
على  الإرهاب”  مكافحة  “عملية  انطلقت  وقرغيز�شتان.  وال�شني  اأفغان�شتان 
خلفية توتر متزايد يف الأ�شهر الأخرية مع �شخ�شيات حملية، ل �شيما مع اأن�شار 
مامادبوكري مامادبوكريوف الذي ت�شفه ال�شلطات الطاجيكية ب�”زعيم جماعة 
املنطقة  اأنحاء  الإنرتنت يف  الطاجيكية قد قطعت  ال�شلطات  وكانت  اإجرامية«. 
منذ اأ�شهر. وطاجيك�شتان الواقعة يف اآ�شيا الو�شطى هي اأفقر جمهوريات الحتاد 
ال�شوفياتي ال�شابق، وتعي�س اإىل حد كبري بف�شل حتويالت عمالها املهاجرين يف 
رو�شيا. و�شهد البلد يف الت�شعينيات حربا اأهلية دامية مع اإ�شالميني ومعار�شني 
اإم��ام علي رحمن الذي ت�شجب   1992 للنظام احلاكم. ويقود البالد منذ عام 
ال�شتبدادي.  نزوعه  الغربية  والعوا�شم  احلكومية  غري  املنظمات  من  العديد 
اإ�شالميني  وم��ع  م�شلحة  وجماعات  الطاجيكية  ال��ق��وات  بني  ال�شتباكات  كانت 
اأفغان�شتان، �شائعة جدا يف العقد الأول من القرن احلادي  وجتار خمدرات من 

والع�شرين ثم تراجعت يف العقد التايل.

مرحلة حرجة مل� قبل ع��شفة انتخ�ب رئي�ش جمل�ش النواب 

انتخابات فاجاأت اجلميع.. لبنان يخ�ضى »انتقام« حزب اهلل

ت�أ�شي�ش ن�شخة جديدة من ع�مل اأح�دي القطبية م�شتمر 

وحدة الغرب جتاه رو�ضيا لن ت�ضمد طوياًل

موزمبيق تقر قانونا �ضارما ملكافحة االإرهاب باك�ضتان: اآفاق احلوار مع الهند »حمدودة جدا« 
•• مابوتو-اأ ف ب

وافق برملان موزمبيق اأم�س الأول اخلمي�س على قانون جديد �شارم ملكافحة الإرهاب ين�ّس على اإنزال عقوبات 
�شجن م�شّددة بحق متطرفني مدانني واأّي �شخ�س ين�شر معلومات كاذبة عن التمّرد الإرهابي يف البالد. ولقيت 
هذه الإجراءات التي تن�ّس على عقوبة بال�شجن ت�شل اإىل 24 عاما بحّق املدانني بالإرهاب، دعما وا�شعا. لكّن 
املعار�شة تخ�شى ا�شتخدام بع�س البنود املتعّلقة بالت�شليل، من اأجل قمع و�شائل الإعالم. وقال املتحدث با�شم 
ال�شمال”،  الإرهابية يف  للهجمات  واملبا�شرة  القا�شية  التاأثريات  “موزمبيق تعاين جراء  اإن  احلكومة اخلمي�س 
م�شيفا “نريد تعزيز القانون من اأجل مكافحة الإرهاب«. وُقتل نحو 3900 �شخ�س ونزح 820 األفا منذ بدء 
وانت�شر اأكر من 3100 ع�شكري من  التمّرد الإرهابي يف �شمال موزمبيق يف ت�شرين الأول-اأكتوبر 2017. 
اإرهابية منذ نهاية  اأعمال عنف  ت�شهد  التي  املا�شي يف منطقة كابو ديلغادو  اإفريقّية عّدة يف متوز-يوليو  دول 
اإفريقيا،  الإط��الق يف  الأك��رب على  ا�شتثمارات هي  البالد  الطبيعي يف  الغاز  ا�شتخراج  اجتذبت جهود   .2017
اإنرجيز. لكّن الإرهابيني �شّعدوا ال�شنة املا�شية  16،5 مليار يورو ملجموعة توتال  مبا يف ذلك م�شروع بقيمة 

هجماتهم، ما اأجرب �شركة الطاقة الفرن�شية العمالقة على تعليق م�شروعها للغاز امل�شال حتى اإ�شعار اآخر.

للدول التحدث مع بع�شها وحّل اخلالفات«.
ال�شلوك  ه��ذا  اإىل  بالنظر  اأن��ه  “األحظ  وت��اب��ع 
ال���ع���دواين وال��ع��دائ��ي )ل��ل��ه��ن��د( خ��ا���ش��ة يف هذا 
ال���وق���ت، ف����اإن امل�����ش��اح��ة ال��ع��م��ل��ي��ة حل����دوث ذلك 

حمدودة للغاية«.
نهاية  يف  ا�شتبعدت  ق��د  ال��ه��ن��د  ك��ان��ت  ب���دوره���ا، 
ني�شان-اأبريل الدخول يف حمادثات ر�شمية مع 
ل�”الإرهاب  الأخ��رية حداً  باك�شتان ما مل ت�شع 

عرب احلدود«.
وت���ف���اق���م ت���وت���ر ال���ع���الق���ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن بعد 
احلكم  و�شع  اإلغاء   2019 عام  نيودلهي  ق��رار 
ال���ذات���ي اجل��زئ��ي ملنطقة ج��ام��و وك�����ش��م��ري ذات 

ال��غ��ال��ب��ي��ة امل�����ش��ل��م��ة. ك��م��ا ان��ت��ق��د ب���ي���الوال بوتو 
الهند موؤخًرا  اأدخلتها  التي  التعديالت  زرداري 
على الدوائر النتخابية والتي يقول منتقدون 
التي  املنطقة  يف  امل�شلمني  اأ�شوات  ت�شعف  اإنها 

ت�شيطر باك�شتان على جزء منها.
خ��الل زي��ارت��ه ل���الأمم امل��ت��ح��دة، اأج���رى الوزير 
الباك�شتاين اجلديد البالغ 33 عاما، وهو جنل 
رئي�شة الوزراء ال�شابقة بينظري بوتو والرئي�س 
مع  حم���ادث���ات  زرداري،  ع��ل��ي  اآ����ش���ف  ال�����ش��اب��ق 
نظريه الأمريكي اأنتوين بلينكن والأمني العام 
اأنطونيو غوتريي�س وم�شوؤولني  لالأمم املتحدة 

اآخرين.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ال��ب��اك�����ش��ت��اين اجلديد  ق����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة 
بيالوال بوتو زرداري اإنه من غري املرجح عقد 
حوار بني باك�شتان والهند، م�شتنكًرا الإجراءات 

الهندية يف ك�شمري املتنازع عليها بني البلدين.
وقال خالل موؤمتر �شحفي مبقر الأمم املتحدة 
التعامل مع دولة  ال�شعب  اإنه من  نيويورك  يف 

وك�شمري«. جامو  يف  عن�شرية  �شيا�شة  “تطبق 
اأن  ن����درك مت���اًم���ا  “ومع ذل����ك، ن��ح��ن  واأ����ش���اف 
الن�شاط القت�شادي واحلوار والدبلوما�شية هي 
تتيح  التي  والو�شائل  الطرق  املطاف  نهاية  يف 

•• عوا�صم-وكاالت

اللبنانية  الن��ت��خ��اب��ات  اأج��ري��ت  اأن  بعد 
وال��ت��ي ج����اءت ب��ن��ت��ائ��ج ف���اج���اأت اجلميع 
ورمب��������ا ان����ت����زع����ت اأن������ي������اب الئ����ت����الف 
الوطني  وال��ت��ي��ار  اهلل  “حزب  احل��اك��م 
مرحلة  يف  الآن  لبنان  اأ���ش��ب��ح  احلر”، 
رئي�س  انتخاب  عا�شفة  قبل  ما  حرجة 
ت�شكيل  �شيعقبه  وال��ذي  النواب  جمل�س 
ووف������ق �شحف  اجل�����دي�����دة.  احل���ك���وم���ة 
ع���رب���ي���ة �����ش����ادرة اأم���������س اجل���م���ع���ة، هل 
املن�شغل حالياً  الدويل  املجتمع  �شيدعم 
الو�شع  الرو�شية،  الأوك��ران��ي��ة  باحلرب 
ملواجهة  �شعبه  بجانب  ويقف  لبنان  يف 
�شالح حزب اهلل بدل تركهم يخ�شعون 

لبتزازه وقدرته على فر�س ما يريد.

مرحلة حرجة
اإن لبنان  ال��راأي  وقال تقرير ل�شحيفة 
بني  “ما  ا�����ش����رتاح����ة  يف  ك����اأن����ه  ي���ب���دو 
ونتائجها  الن��ت��خ��اب��ات  عا�شفتني”، 
الئ��ت��الف احلاكم )حزب  ف��اج��اأت  التي 
وانتزعت  احل��ر(،  الوطني  والتيار  اهلل 
اأنياب اأكريته النيابية، وال�شتحقاقات 

التي  ال�شلطة  ت���داُول  دورة  باإكمال  املرتبطة  الد�شتورية 
2022 ثم ت�شكيل  اأن متّر بانتخاب رئي�ٍس لربملان  يتعنّي 
اأن النكما�س البارز  حكومة جديدة. واأو�شحت ال�شحيفة 
اأرقام التيار الوطني احلر قابلْته م�شيحياً قفزٌة كبرية  يف 
حلزب القوات اللبنانية التي حققت نحو 202 األف �شوت 
وبزيادة  التيار احلر(  عن  األفاً   70 )بفارق نحو  تف�شيلي 
2018، وه���و م��ا يف�ّشر  األ���ف ���ش��وت ع��ن   40 اأك���ر م��ن 
اأعطت  الن��ت��خ��اب��ات  نتائج  اأن  على  ر���ش��ت  ال��ت��ي  ال���ق���راءات 
التفوي�س ال�شعبي م�شيحياً للقوات وخياراتها على ح�شاب 

متْو�شعات التيار الوطني وحتالفه مع حزب اهلل.
الربملان  رئي�س  انتخاب  جل�شة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
حتّولت ال�شغل ال�شاغل يف لبنان املاأخوذ هذه الأيام �شعبياً 
الرغيف  احل��ارق، من  “وهجها”  ا�شتعادت  التي  بالأزمات 
الذي بات �شبه مفقود اإل يف �شوق �شوداء جتاوز فيها �شعر 
رب��ط��ة اخل��ب��ز 30 األ���ف ل��رية يف ظ��ل ع��دم اإي��ج��اد ح��ل بعد 
موافقة  )بانتظار  القمح  ا�شترياد  دولرات  توفري  لكيفية 
دولر ما  ال��دويل(، و”لهيب”  البنك  الربملان على قر�س 
وكلها  جم��دداً،  املحروقات  اأ�شعار  وا�شتعال  األفاً،   30 فوق 
اختناقات ت�شي باأنها �شتتوّغل اأكر يف يومياٍت عادت اإليها 
اأن  ال����راأي  �شحيفة  اأك���دت  كما  الحتجاجية.  ال��ت��ح��رك��ات 
املرات  2022 لن يكون نزهة على غ��رار  انتخاب بري يف 
هي  ينالها  ال��ت��ي  الأ����ش���وات  ت��ك��ون  اأن  ي��رّج��ح  اإذ  ال�شابقة، 
دخ��ل على خطه حزب  1992 ويجري ح�ْشٌد  الأق��ل منذ 
اهلل ملحاولة األ ينزل تفوي�س �شريكه يف الثنائية ال�شيعية، 
زائد  الن�شف  ع��ن  املن�شب،  ه��ذا  على  ل��ه  مناف�س  ل  ال��ذي 
الربملان.  منهم  يتاألف  الذين   128 ال�  النواب  من  واح��د 
علماً اأن ن�شاب التئام جل�شة انتخاب رئي�س جمل�س النواب 
الأك��ري��ة املطلقة  اإىل  ال��دورة الأوىل  65، ويحتاج يف  هو 
الثالثة  ال��دورة  يف  الن�شبية  الأكرية  واإىل  املقرتعني  من 

وما فوق.

•• عوا�صم-وكاالت

الرو�شي  “املجل�س  ع����ام  م��دي��ر  ت��وق��ع 
اأندريه  ال��دك��ت��ور  الدولية”  ل��ل�����ش��وؤون 
ك����ورت����ون����وف ظ���ه���ور ان���ق�������ش���ام���ات بني 
بالرغم  الطويل  امل��دى  على  الغربيني 
اأنهم يظهرون احت��اداً غري م�شبوق  من 

يف الوقت احلايل دعماً لأوكرانيا.
فنلندا  �شم  على  العمل  ع��رب  للناتو  احل��ايل  التو�شيع  اإن 
امل�شتمر  التعزيز  على  مثال  اأو���ش��ح  رمب��ا  ي�شكل  وال�شويد 
جلماعية الغرب. والتغيري يف الو�شع ال�شيا�شي والع�شكري-

ال�شرتاتيجي لدولتني اأوروبيتني كانتا حمايدتني ل يوؤدي 
اإىل قلب الو�شع اجليو�شيا�شي ل�شمال اأوروبا راأ�شاً على عقب 
وح�شب، بل يقرب الناتو والحتاد الأوروبي من بع�شهما. 
ال�شرتاتيجية”  “ال�شتقاللية  اآف���اق  الأم���ر  ه��ذا  ي��دف��ع 

لالحتاد الأوروبي اإىل م�شتقبل غري موؤكد.
الغربي  التوطيد  من  احلالية  املوجة  اأن  كورتونوف  راأى 
بداأت منذ فرتة طويلة ومل تنجم فقط عن دخول ال�شراع 
يف اأوكرانيا مرحلة حادة. بداأ امل�شار يف الغرب بالعودة اإىل 
املتحدة منذ  الوليات  ال��ذي متثله  الأح��ادي  الثقل  مركز 
�شنة ون�شف على الأقل، مع النت�شار الرئا�شي جلو بايدن، 
ولوحدة  لالأطل�شي  ال��ع��اب��رة  للوحدة  ث��اب��ت  منا�شر  وه��و 

الدميوقراطيات الليبريالية.
ب��داي��ة العملية  ع��الوة على ذل��ك، وقبل ف��رتة طويلة م��ن 
الغرب  يف  ال�شيا�شية  النخب  دف��ع  مت  اخلا�شة،  الع�شكرية 
املتزايد  ال��وج��ودي  للتحدي  اإدراك��ه��م  بفعل  التقارب  نحو 
للناتو  التو�شع احلايل  روؤي��ة  ال�شني. يجب  الذي فر�شته 
تاأ�شي�س حتالف  رم��وز احلقبة اجلديدة، مثل  على خلفية 
املتحدة  الوليات  واإ�شرار  املا�شية  ال�شنة  الثالثي  اأوكو�س 
العاملية  القمة  اأو  ال��رب��اع��ي  ال��ك��واد  حت��ال��ف  ماأ�ش�شة  على 

للدميوقراطيات التي عقدت منذ اأ�شهر قليلة.
فارق ثانوي بني بو�س البن وبايدن

24 فرباير -�شباط توطيد العالقات هذا  اأعطت اأحداث 
ل�شيناريو م�شابه  ي�شتعد  الغرب  دفعة جديدة وقوية. كان 
واأعماله  ق��ادت��ه  فعل  رد  اإن  ه��ن��ا،  م��ن  ط��وي��ل��ة:  ف��رتة  منذ 
و���ش��ن��اع ال��ن��ف��وذ ف��ي��ه ع��ل��ى حت���رك���ات م��و���ش��ك��و يف 2022 
كانت عليه يف و�شع م�شابه  تن�شيقاً مما  واأك��ر  اأ�شرع  كان 
التي  واملت�شرعة  املتوقعة  غري  القرارات  اإن   .2014 �شنة 

الره�ن على نت�ئج النتخ�ب�ت
اأما �شحيفة “ال�شرق الأو�شط” قالت اإن الذين يراهنون 
على قدرة نتائج النتخابات التي جرت يف لبنان على تغيري 
عليه  ي�شري  ال���ذي  الطريق  حت��وي��ل  اأو  ال�شيا�شي،  امل�شهد 
“حزب  اآخ��ر، جاَء اجل��واُب �شريعاً من قادة  البلد اإىل خطٍّ 
واأميِنه العام ح�شن ن�شر اهلل، من خالل ما عّدوها  اهلل” 

قراءة مو�شوعية لتلك النتائج.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن هناك اأربعة عناوين حتدد م�شروع 
اأو ما ميكن ت�شميتها »و�شفة« ملا  احلزب للمرحلة املقبلة، 
بعد النتخابات. ومعروف اأنَّ الو�شفات التي يقررها حزب 
اهلل للواقع اللبناين قلياًل ما تخطئ يف اإ�شابة هدفها حيث 
التي  وبالثالثية  اهلل  ح��زب  ب�شالح  الأول  العنوان  يتعلق 
مَتكَّن  والتي  واملقاومة(  وال�شعب  ي�شميها ذهبية )اجلي�س 
التي  لكل احل��ك��وم��ات  ال���وزاري���ة  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن فر�شها يف 
معار�شي  حلملة  اأ�شا�شاً  لت  �شكَّ الق�شية  هذه  فيها.  �شارك 
احلزب، الذين �شملوا معظم الطوائف والأحزاب اللبنانية، 
با�شتثناء الطائفة ال�شيعية التي باتت قدرتها على مواجهة 
اأمل قدرة حم��دودة، لالأ�شباب  خطاب »حزب اهلل« وحركة 

املعروفة.
نتائج  خ��الل  ا�شتنتج من  اهلل  ح��زب  اأن  ال�شحيفة  واأك���دت 
ول�شالحه،  للحزب  اأم���ان«  »�شبكة  لت  �شكَّ ��ه��ا  اأنَّ النتخابات 
اإنها �شّوتت ملر�شحيه يف مناطق  بف�شل احل�شود التي قال 
نفوذه، خ�شو�شاً يف اجلنوب والبقاع، والتي راأى، مبقيا�س 
اأعداد املقرتعني الذين جتاوزوا ن�شف مليون ناخب، اأنهم 
حزب  اأنَّ  يعني  وه��ذا  جانبه،  اإىل  �شعبية  اأكرية  ي�شكلون 
اهلل يرى اأنَّ معار�شيه ف�شلوا يف هدفهم الأ�شا�شي من هذه 
قوة  اأي  وج��ود  ومنع  الدولة  �شيادة  ا�شتعادة  وه��و  املعركة، 

م�شلحة خارج �شالح القوى ال�شرعية.
هي  ه���ذه  اأن  اإىل  الأو�شط”  “ال�شرق  �شحيفة  واأ����ش���ارت 
وللمعنيني  للبنانيني  اهلل  ح���زب  يقدمها  ال��ت��ي  ال�����ش��ورة 
يتغري  مل  الأخ��رية:  النتخابات  نتائج  حول  لبنان  بو�شع 

 انت�ش�ر �ُشنة لبن�ن
فيما تناولت �شحيفة “عكاظ” فكرة �شردّية الزعيم عند 
ال�ُشّنة منذ عام 2017، والتي كانت خوف اإن اأردنا جتّنب 
وفقاً  وملي�شياته  ال�شالح  ح��زب  فمواجهة  ت��واط��وؤ،  ع��ب��ارة 
ل�شردّية الزعيم �شتوؤّدي اإىل تهجري ال�ُشّنة يف لبنان متاماً 
امللتب�س  �ُشّنة �شوريا والعراق، فكان هذا اخلوف  ُهّجر  كما 
وحلفائه  للحزب  ال��ت��ن��ازلت  لتقدمي  ب��واب��ة  ال��ت��واط��وؤ  م��ع 
ال�شغري منهم والكبري، حتى قال جربان با�شيل مرة كان 

يعطينا اأكر مما نطلب منه.
وبعد ف�شل �شردّية اخلوف والتنازلت واملحا�ش�شة، انتقل 
هي  النيابية،  لالنتخابات  املقاطعة  ���ش��ردّي��ة  اإىل  الزعيم 
واأنه  وح��ل��ف��ائ��ه،  اهلل  ح��زب  م��ع  التحالف  تالم�س  ���ش��ردّي��ة 
مبواجهة �شردّية الزعيم كان ل�ُشّنة لبنان بكافة تلوناتهم 
�شردّية خمتلفة  وموؤ�ش�شات،  دين، وجمعيات مدنية  رجال 
موؤّكدين اأنهم لن ي�شلموا، ولن ي�شت�شلموا بل ذاهبون اإىل 

�شناديق القرتاع وهكذا فعلوا.
امل��ق��اط��ع��ة وح�����زب اهلل،  ح��ل��ف  “ُهزم  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
على  ح�شلوا  لبنان  �ُشّنة  جديدة  معادلة  النتائج  واأر���ش��ت 
الربملان. يف مدينة  الأكرية يف  حريتهم وح��زب اهلل فقد 
جدال،  اأي  دون  املقاطعة  �شقطت  اجلنوب،  عا�شمة  �شيدا 
فانت�شرت لئحة النائب اأ�شامة �شعد امل�شتبك مع حزب اهلل 
منذ ثورة 17 اأكتوبر. فما حققه اأ�شامة �شعد وحلفاوؤه يف 
�شيدا كان من املمكن اأن ينقلب هزمية �شاملة لو جنحت 
املدينة  اكت�شاح  �شُتمّكن حزب اهلل من  التي كانت  املقاطعة 

اجلنوبية انتخابيا..
 كما اكت�شحها ع�شكرياً عندما ورط ال�شيخ اأحمد الأ�شري يف 

ال�شتباك مع اجلي�س اللبناين.
�ُشّنة  وحتديداً  انت�شرت،  لبنان  يف  النا�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
م��ع ح���زب اهلل،  ال���داع���ي للمقاطعة  ع��ل��ى احل��ل��ف  ل��ب��ن��ان، 
ف��امل��ق��اط��ع��ة مل ي��ك��ن ه��دف��ه��ا ت��ع��ري��ة احل���زب ب��ق��در م��ا كان 

هدفها ت�شليم احلوا�شن ال�شّنية اللبنانية للحزب.

جماعي. لكن ذلك ل يغري املو�شوع: يتعلق الأمر با�شتعادة 
و�شوحاً  اأق����ل  ب�شكل  ذل���ك  ك���ان  واإن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 

وبطريقة اأقل ا�شتفزازاً.
اأ����ش���اف ال��ك��ات��ب اأن ال��ن��ج��اح ال��ط��وي��ل امل���دى ل��ه��ذا اجلهد 
اأن  م��ن  بعيد  ك��ه��ذا  ع��امل��ي  ن��ظ��ام  ا�شتعادة  اأج���ل  م��ن  املكثف 
مل  عموماً  الغرب  كما  املتحدة  ال��ولي��ات  م�شموناً.  يكون 
كانا  كما  ع�شكرياً  اأو  �شيا�شياً  اأو  اقت�شادياً  قويني  ي��ع��ودا 
منذ عقدين. لقد حتول ميزان القوة يف عامل اليوم ب�شكل 
وي�شتمر  الغربية  غ��ري  وامل��ن��اط��ق  ال���دول  ل�شالح  ملحوظ 
هذا الجتاه الثابت يف الت�شارع. فقد املجتمع الدويل منذ 
ل��الأمن��اط القت�شادية  ال��ت��ق��وى اجل��احم��ة  ف���رتة ط��وي��ل��ة 

حيادهما  ع��ن  للتخلي  و�شتوكهومل  هل�شينكي  اتخذتها 
التقليدي ل�شالح الن�شمام اإىل الناتو تت�شاوى مع املظاهر 
ب�شكل بديهي  لكورتونوف.  الغرب، وفقاً  لتوحيد  الأخرى 

اإن الوليات املتحدة هي اأكر امل�شتفيدين من ذلك.
ل�شتعادة  ناجحة متاماً  لي�شت  املراقبون حم��اولت  ي�شهد 
الواحد  ال���ق���رن  ب���داي���ة  ال��ق��ط��ب��ي��ة يف  الأح��������ادي  ال���ع���امل 
لي�س  الفطن  ب��اي��دن  ج��و  اإن  احل���ال،  بطبيعة  والع�شرين. 
جورج بو�س البن الب�شيط التفكري، مما يعني اأن تاأ�شي�س 
بدقة  م�شتمر  القطبية  اأح���ادي  ع��امل  م��ن  ج��دي��دة  ن�شخة 
و�شناعة  ال��ت��ع��ددي��ة  �شكليات  جلميع  الم��ت��ث��ال  م��ع  طبية 
ب�شكل  املركزي  ذات الهتمام  بالق�شايا  املرتبطة  القرارات 

�شيء. نحن هنا بجهوزيتنا وب�شالحنا. 
تعنينا  ول  بانتخاباتكم  مهتمني  ل�شنا 
ت�شتخدموا  اأن  �شئتم  واإذا  اأكريتكم. 
يف  �شنعّدكم  وجهنا،  يف  دميقراطيتكم 
�شف العمالء، و�شتكون احلرب الأهلية 

�شبيلنا لت�شفية احل�شاب معكم.
واأكدت اأنه يجب العرتاف باأنَّ “حزب 
اهلل” على حق. اإذ ل معنى لالنتخابات 
يف بلد ميلك فيه اأحد الأحزاب امل�شاِركة 
ق��ادراً على فر�س �شطوته على  �شالحاً 
النتائج  خرجت  اإذا  ال�شيا�شية،  العملية 

من ال�شناديق بغري ما ي�شتهي.

حم�ية ال�شعب اللبن�ين
ال��ك��ات��ب خ��ري اهلل خ��ري اهلل  ق���ال  فيما 
“اإنه على الرغم من نتائج النتخابات، 
القّوة  ب��ن��ق��اط  ال���ش��ت��خ��ف��اف  ل مي��ك��ن 
الذي  احل����زب،  ميتلكها  ي���زال  ل  ال��ت��ي 
ل����واء يف احل��ر���س الثوري  ���ش��وى  ل��ي�����س 
الإي����راين وال���ذي ي��ع��رتف اأم��ي��ن��ه العام 
اأّن  وال�����ش��ورة  بال�شوت  ن�شراهلل  ح�شن 
كّل ما لدى احلزب م�شدره اجلمهورّية 
واأّن��ه جم��ّرد جندي يف جي�س  الإيرانية 
ال����ويّل ال��ف��ق��ي��ه. م��ن ب��ني ن��ق��اط القّوة 

متكنه من ال�شتحواذ على جميع النواب ال�شيعة ال�27«.
اأّنه  يعني  ه��ذا  اأن  “العرب”  ب�شحيفة  مقاله  يف  واأو���ش��ح 
مع  خ���الف  ع��ل��ى  �شيعي  ن��ائ��ب  اأي  وج���ود  م�شموحاً  لي�س 
ال�شرعي  غري  �شالحه  مو�شوع  ط��رح  على  يتجّراأ  احل��زب 
واإخ�شاع  الف�شاد  �شوى حماية  له  ال��ذي ل مهّمة حقيقية 
اإليه ذلك من عزلة  اإي��ران مع ما ي��وؤدي  اللبنانيني مل�شيئة 
العزلة  ه��ذه  ثمن  غاليا  اللبنانيون  يدفع  للبنان.  عربّية 
�شعبه،  ل��دى  طموح  ل  بائ�شا  بلدا  بلدهم  من  جعلت  التي 

خ�شو�شا ال�شباب �شوى الهجرة.
ال�شيعية  املناطق  اإخ�شاع  ا�شتطاع  اهلل  اأن حزب  اإىل  واأ�شار 
اأ���ش��وات من  ال��رغ��م م��ن وج��ود  �شبه ك��ام��ل، على  اإخ�شاعاً 
الأ�شوات  ه��ذه  ا�شتطاعت  ل��ه.  معار�شة  الطائفة  داخ���ل 
اإ�شقاط مر�شح درزي واآخر اأرثوذك�شي من التابعني للحزب 

يف اإحدى دوائر اجلنوب. وهذا اإجناز يف حد ذاته.
واأكد خري اهلل اأنه �شيكون �شعباً على حزب اهلل التعاطي مع 
جمل�س للنواب ل �شيطرة لديه عليه، خ�شو�شا بعد و�شعه 
اتفاق  كّر�شه  ما  عرب  اإن  ال�شيا�شي،  للعمل  جديدة  اأ�ش�شا 
بريوت  غ��زوة  بعد  املعّطل،  الثلث  ي�شّمى  م��ا  اأي  ال��دوح��ة، 
اإي�����ش��ال مي�شال  اأو ع��رب   2008 – مايو  اأي���ار  واجل��ب��ل يف 
عون و�شهره جربان با�شيل اإىل ق�شر بعبدا يف 31 ت�شرين 

الأّول – اأكتوبر 2016.
ل  ق��ال��وا  ال��ع��امل.  اللبنانيون  “فاجاأ  ق��ائ��اًل  مقاله  وخ��ت��م 
التي يحاول فر�شها على  املوت  ل�شالح حزب اهلل ولثقافة 
البلد. كيف �شيتعامل الأمريكيون والأوروبيون مع الأمل 
ال���ذي ول���د م��ن رح���م الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ّي��ة؟ ُي��ف��رت���س يف 
هناك  جم���ّددا.  للبنان  ظهره  اإدارة  ع��دم  ال��دويل  املجتمع 
حّي  اأبناء  فعله  ما  ه��ذا  للمواجهة.  م�شتعد  لبناين  �شعب 
عني الرمانة، امل�شيحي قرب بريوت، عندما ت�شّدوا للحزب 
ب�شكل مك�شوف هيمنة احلزب  املا�شي. رف�س هوؤلء  العام 

والحتالل الإيراين«.

الليبريالية  وال�شيا�شية-الجتماعية 
التي كانت �شائدة مطلع القرن احلايل، 
ع�شكرية  عملية  اأي  ت�شتطيع  ل  بينما 
الف�شل  ك��ام��ل  ب�شكل  متحو  اأن  خا�شة 
يف  وحلفائها  املتحدة  للوليات  ال��ذري��ع 

اأفغان�شتان من عقول املعا�شرين.
اإن تغيرياً اآخر يف ناقل اجلذب املركزي 
اإىل م�شارات الطرد املركزي �شيبداأ مع ال�شني عو�شاً عن 
ال�شراع  يف  حمتمل  انق�شام  ع��الم��ة  روؤي���ة  ميكن  رو���ش��ي��ا. 
ليتوانيا  ب��ني  املا�شية  ال�شنة  ان��دل��ع  ال��ذي  الديبلوما�شي 
وال�شني حني اختارت معظم الدول الأوروبية البقاء خارج 
الدعم  نف�شها يف  فيلنيو�س وبكني فح�شرت  اخل��الف بني 
الت�شريحي ل�شركائها الليتوانيني. وت�شميم معظم الدول 
الأوروبية على منح وا�شنطن دعماً غري م�شروط اإذا ح�شل 
ت�شعيد يف م�شيق تايوان هو اأمر م�شكوك فيه للغاية وفقاً 

لكورتونوف.
م��ن �شمن حلف  خ��الف��ات حتى  �شتربز  اآج����اًل،  اأم  ع��اج��اًل 
الناتو حني يت�شل املو�شوع بامللف الرو�شي. حتى يف الو�شع 
الأوكرانية  الأزم��ة  حلل  فرن�شا  مقاربات  تختلف  الراهن، 
عن تلك املتبعة يف اململكة املتحدة اأو الوليات املتحدة ب�شكل 
ملحوظ. مبجرد انتهاء املرحلة احلادة من ال�شراع، يرجح 
اأن تتعمق هذه التناق�شات مبا اأن اأع�شاء الناتو الأوروبيني 
مهتمون با�شتعادة وحدة القارة املنق�شمة اأكر من حليفهم 
يف ما وراء البحار. واأي حدث �شخم ميكن اأن يكون عامل 
تغيري: على �شبيل املثال، فوز ترامب بالنتخابات الرئا�شية 
يف 2024 اأو جميء �شيا�شي فرن�شي مثل مارين لوبن اإىل 
ال�شلطة، اأو حتى ابتعاد الدول الأوروبية عن �شدام ع�شكري 
اجلنوبي.  ال�شني  بحر  يف  وال�شني  املتحدة  الوليات  بني 
وينطبق الأمر نف�شه على �شراع بني �شفتي الأطل�شي حول 

ق�شايا جتارية واقت�شادية مهمة للطرفني.
انق�شاماً  تتوقع  األ  مو�شكو  ك��ورت��ون��وف  ي��دع��و  ذل���ك،  م��ع 
عابراً لالأطل�شي يف امل�شتقبل القريب. �شيكون على رو�شيا 
ال��غ��رب اجل��م��اع��ي املعزز  ال���ش��ت��ع��داد مل��واج��ه��ة مطولة م��ع 
بينما من املرجح اأن تف�شل حماولة اللعب على التناق�شات 
الكاتب  واأوروب��ا. ووجد  املتحدة  الوليات  الأو�شاع بني  يف 
اأن العامل احلديث، حل�شن احلظ، اأو�شع بكثري من الغرب 
التاريخي  م�����ش��ريه  م���وؤخ���راً  اأدرك  ول���و  ح��ت��ى  اجل��م��اع��ي 

امل�شرتك.
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عربي ودويل

الربملان الرو�ضي يدر�س ال�ضماح ملن فوق االأربعن بااللتحاق باجلي�س 

ن�فذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمن� ولكنه� متنحن� فر�شة اكت�ش�ف كيف يفكر الآخر

•• نورمان لي�صرت

   ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��رئ��ي�����س ج���و ب���اي���دن، ف����اإن املذبحة 
يف  اأ�شخا�س  ع�شرة  �شحيتها  راح  التي  العن�شرية 
حي تقطنه اأغلبية من ال�شود هي “اإرهاب داخلي” 
وقد دعا اإىل اتخاذ تدابري ملراقبة ال�شالح. هذا ما 
الدموية  املذابح  ه��ذه  حت��دث  عندما  دائًما  يفعله 
امل��ت��ك��ررة. واأق���ر ب��اي��دن ب��اأن ه��ذا ل��ن يكون �شهاًل: 
فالأمر لي�س موكول له، ولكن للكوجنر�س الذي 

ل يفعل اأي �شيء.
2022، حدثت يف الوليات     حتى الآن، يف عام 
املتحدة ما ل يقل عن 198 عملية قتل جماعي، 
اأو  اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة  مقتل  اأنها  على  ُت��ع��ّرف  والتي 

اأكر بالر�شا�س، با�شتثناء مطلق النار.

جم�نني ال�شالح
   ي�شمت ال�شيا�شيون، لأن حرية حمل “ال�شالح” يف 
كل مكان وطوال الوقت مقد�شة عند الأمريكيني.

العدد  م��ع  ث��م��ًن��ا جمتمعًيا خم��ي��ًف��ا  ���ش��ي��دف��ع��ون     
ي��ع��ان��ون من  ال��ذي��ن  امل�شلحني  ل���الأف���راد  امل��ت��زاي��د 
اأمرا�س عقلية و / اأو الذين اأغوتهم اأيديولوجيات 

املوؤامرة اليمينية املتطرفة.
عاًما   18 العمر  م��ن  البالغ  امل�شطرب  ال�شاب     
اأفلت  ال�شبت،  النار اجلماعي يوم  باإطالق  واملتهم 
ب�شهولة من القانون الذي كان يجب اأن مينعه من 

امتالك �شالح.
   لقد ن�شر �شل�شلة من العبارات ال�شاخبة املعادية 
“نظرية  ب�  الإنرتنت، منها ما ي�شمى  لل�شود على 
�شد  امل��زع��وم��ة  امل���وؤام���رة  العظيم”،  ال���ش��ت��ب��دال 

الأمريكيني البي�س.
   وحث الزعيم الدميقراطي يف جمل�س ال�شيوخ، 
روبرت  ن��ي��وز،  فوك�س  ق��ن��اة  م��ال��ك  ���ش��وم��ر،  ت�شاك 
ع���ن ت�شخيم هذه  ف�����وًرا  ال��ت��وق��ف  ع��ل��ى  م�����ردوخ، 
النظرية على موجات �شبكته التي جتذب جمهوًرا 

من البي�س غري املتعلمني.
اآخر �شائع من قبل الدميقراطيني.     هذا جهد 

داعية  وه����و  ك���ارل�������ش���ون،  ت���اك���ر  ف��وك�����س  اإن جن���م 
ت�شونامي  يجلب  ودمي��اغ��وج��ي،  متطرف  مييني 
م���ن ال�������دولرات مل��������ردوخ.    م��ن��ذ ����ش���ن���وات، يزعم 
تتاآمر  وا�شنطن  يف  نخبوية  زم���رة  اأّن  ك��ارل�����ش��ون 
من  مبهاجرين  البي�س  الأم��ري��ك��ي��ني  ل�شتبدال 
اأمريكا الالتينية واإفريقيا وال�شرق الأو�شط، وهو 

املو�شوع العزيز على دونالد ترامب.
بر�س  ا�شو�شيتد  وكالة  اأج��رت��ه  ا�شتطالع  ووف��ق     
الذين  الأمريكيون  يوؤمن  اأن  املرجح  موؤخًرا، من 
ي�شاهدون قناة فوك�س نيوز ب�شكل اأ�شا�شي بنظرية 
اأك�����ر م���ن اأول����ئ����ك الذين  ال����ش���ت���ب���دال ال��ع��ظ��ي��م 

ي�شاهدون �شي ان ان، اأو ام ا�س ان بي �شي.
العن�شرية  ال��ن��ظ��ري��ات  ه���ذه  اأن  ���ش��وم��ر،  ك��ت��ب      
اإنه  الأم��ري��ك��ي��ة...  احل��ي��اة  هام�س  على  م��وج��ودة 
خمطئ، فهم جزء من النظرة الأمريكية للعامل. 
موؤامرة  ه��ن��اك  اأن  ال��ب��ال��غ��ني  ث��ل��ث  ح���وايل  يعتقد 
باملهاجرين  الأ���ش��ل��ي��ني  الأم��ري��ك��ي��ني  ل���ش��ت��ب��دال 

لتحقيق مكا�شب انتخابية.

املتع�شبون البي�ش واجلمهوريون
   تقول ليز ت�شيني، الزعيمة اجلمهورية ال�شابقة 
احلزب  ع��ن  انف�شلت  وال��ت��ي  ال���ن���واب،  جمل�س  يف 
ب�شبب ترامب، اإن قيادة احلزب تقبل مفهوم تفوق 

البي�س.
“جتمع  اإن�شاء  يف  فكروا  اجلمهوريني  اأن  حتى     
“التقاليد  ع��ل��ى  ي���رك���ز  ال�����ذي  اأوًل”،  اأم���ري���ك���ا 
النائبان  وح�شر  �شاك�شونية”.  ال�شيا�شية الأجنلو 
اجل��م��ه��وري��ان م���ارج���وري ت��اي��ل��ور ج���ري���ن، وبول 
جو�شار موؤخًرا موؤمتراً ا�شت�شافه نا�شط من اتباع 

نظرية تفوق العرق الأبي�س.
   واإذا ا�شتمر هذا الجتاه -ويبدو اأنه يتزايد حالًيا 
-فاإن حزب تفوق العرق الأبي�س اليميني املتطرف 
ال����ذي اأ���ش��ب��ح ع��ل��ي��ه احل����زب اجل��م��ه��وري، �شيفوز 
باأغلبية مقاعد جمل�س ال�شيوخ وجمل�س النواب يف 

انتخابات التجديد الن�شفي يف اخلريف.
ترجمة خرية ال�شيباين

بايدن ي�ضتنكر مذبحة بوفالو... وماذا بعد...؟

* كاتب �شحفي، وموؤلف كتب وا�شعة النت�شار منها “الكتاب الأ�شود لكندا الإجنليزية”، 
و”ق�شية جريار بول”  و”حتقيقات حول الأجهزة ال�شرية” و”اأ�شرار خيار كندا”، 

و”�شجني يف بانكوك” “�شرية ذاتية«. 

»الفيتو« الهنغاري على احلزمة ال�ضاد�ضة..اإنقاذ لرو�ضيا اأم للغرب؟
•• عوا�صم-وكاالت

خالفا ملا يظهر من تاأزم حاد بني هنغاريا والحتاد الوروبي بعد رف�س بوداب�شت مترير حزمة العقوبات ال�شاد�شة على رو�شيا، يرى 
خرباء اأن املوقف املجري ي�شب يف م�شلحة اأوروبا التي تود معظم دولها ا�شتمرار تدفق الغاز الرو�شي لأرا�شيها، ولكنها مكبلة بال�شغط 
الأمريكي. ووا�شل رئي�س الوزراء الهنغاري فيكتور اأوربان، عرقلة جهود الحتاد لفر�س حظر تام على النفط الرو�شي ب�شكل تدريجي، 
اأن رغبة  اأورب��ان  اعترب  �شابق،  اأوكرانيا. ويف وقت  الع�شكرية يف  بعد عمليتها  العقوبات على مو�شكو  ال�شاد�شة من  كجزء من احلزمة 
الحتاد الأوروبي فر�س حظر على واردات النفط الرو�شية جتاوز مرفو�س، م�شيفا اأن هنغاريا وافقت على احلزم اخلم�س الأوىل من 
اإف�شال الإجماع املاأمول على  هو حظر الطاقة. ويعني املوقف املجري  العقوبات، لكنها اأو�شحت منذ البداية اأن هناك “خطا اأحمر” 
احلزمة اجلديدة بني الدول ال�27 اأع�شاء الحتاد. وتعليقا على املوقف الهنغاري، اعترب الأ�شتاذ امل�شاعد بالعالقات الدولية يف جامعة 
اأوروبيا،  اأ�شا�شه يعك�س موقفا  اأعلنته بوداب�شت من رف�س حلزمة العقوبات ال�شاد�شة يف  اأن ما  لوبات�شيف�شكي الرو�شية، عمرو الديب، 
اإعالنه �شراحة نتيجة لل�شغوط الأمريكية والربيطانية. واأكد الديب ا�شتمرار هذا املوقف، م�شتدل  ولكن ل ت�شتطيع دول الحتاد 
باأن دول اأوروبا ال�شرقية التي تعاين اقت�شادياتها لن تر�شخ لتلك العقوبات، فهنغاريا دولة تعتمد ب�شكل كامل على الطاقة الرو�شية، 

واقت�شادها ل ميكن مقارنته باقت�شاديات الدول الأوروبية الغربية، ول حتمل م�شاعر عداء لرو�شيا.

ل��ل��م��ع��ل��وم��ات امل�����ش��ل��ل��ة ح���ول )ال�����ش��وي��د( وح����زب العمال 
ال��ك��رد���ش��ت��اين، ن���ود ال��ت��ذك��ري ب����اأن ح��ك��وم��ة اأول�����وف بامله 
)ال�شويدية( كانت اأول )دولة( بعد )تركيا( ت�شنف حزب 

العمال الكرد�شتاين منظمة اإرهابية عام 1984«.
“�شار الحت��اد الأوروب��ي على النهج  نف�شه عام  واأ�شافت 

2002 ... هذا املوقف مل يتغري«.
ال�شويد  اإن  اأردوغ���ان  الرئي�س الرتكي رج��ب طيب  وق��ال 
مكررا  “لالإرهابيني”،  وفنلندا توفران املاأوى والتمويل 
تعتربها  جماعات  يدعمان  البلدين  ب��اأن  اأنقرة  اتهامات 
اإره��اب��ي��ة، ع��ل��ى غ���رار ح���زب ال��ع��م��ال الكرد�شتاين  ت��رك��ي��ا 

ووحدات حماية ال�شعب الكردية ال�شورية.

•• ا�صتوكهومل-رويرتز

اأم�س اجلمعة  اآن لينده   ال�شويد  انتقدت وزيرة خارجية 
العمال  وح���زب  ال�شويد  ح��ول  “ت�شليل”  اإن���ه  ق��ال��ت  م��ا 
ب���الده���ا بتقدمي  ت��رك��ي��ا  ات��ه��م��ت  اأن  ب��ع��د  ال��ك��رد���ش��ت��اين، 
الدعم للجماعة امل�شلحة، فيما يعقد تو�شيع حلف �شمال 

الأطل�شي.
اإىل  الن�شمام  من  وفنلندا  ال�شويد  مبنع  تركيا  وتهدد 
هذا  الن�شمام  بطلب  تقدمتا  اأن  بعد  الغربي  التحالف 

الأ�شبوع.
الوا�شع  لالنت�شار  “نظرا  تويرت  على  لينده  اآن  وكتبت 

ال�ضويد تنتقد »الت�ضليل« ب�ضاأن العمال الكرد�ضتاين 

متخ�ش�شني على درجة عالية من الحرتافية. وتظهر 
التجربة اأنهم ي�شبحون كذلك يف �شن 45-40«.

ويف ال�شابق، كان باإمكان الرو�س الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 18 و 40 عاما والأجانب الذين ترتاوح اأعمارهم 

بني 18 و 30 عاما فقط التعاقد مع اجلي�س.
فادحة  وخ�شائر  �شخمة  انتكا�شات  من  رو�شيا  وعانت 
يف الأفراد واملعدات يف احلرب امل�شتمرة منذ 86 يوما، 
مما دفع املحللني الع�شكريني الغربيني اإىل القول اإنها 

بحاجة ما�شة اإىل ح�شد املزيد من اجلنود.
ال�شهل  من  �شتجعل  املزمعة  امل��ب��ادرة  اإن  املجل�س  وق��ال 
اأطباء ومهند�شني مدنيني ومتخ�ش�شني  اأي�شا تعيني 

يف العمليات والت�شالت.

•• لندن-رويرتز

جهودها  لتعزيز  امللحة  رو�شيا  حاجة  على  موؤ�شر  يف 
اإنه  اجلمعة  اأم�س  الربملان   قال  اأوكرانيا،  يف  احلربية 
تزيد  ال��ذي��ن  للرو�س  ي�شمح  ق��ان��ون  م�شروع  �شيدر�س 
اأعمارهم عن 40 عاما والأجانب الذين تزيد اأعمارهم 

عن 30 باللتحاق باجلي�س.
وقال املوقع الإلكرتوين ملجل�س الدوما، املجل�س الأدنى 
من  اجل��ي�����س  �شتمكن  اخل��ط��وة  ه���ذه  اإن  ال���ربمل���ان،  يف 

ال�شتفادة من مهارات املتخ�ش�شني الأكرب �شنا.
وت�شغيل  الدقة  عالية  الأ�شلحة  “ل�شتخدام  واأ���ش��اف 
الأ���ش��ل��ح��ة وامل����ع����دات ال��ع�����ش��ك��ري��ة، ه���ن���اك ح���اج���ة اإىل 

•• الفجر -خرية ال�صيباين 
الأم��ري��ك��ي من  ال��رئ��ي�����س     ي�شغط 
اإن�شاء جبهة موحدة يف املنطقة  اأجل 
ال�شينية  ال��ت��ه��دي��دات  م��واج��ه��ة  يف 
ت�شهد  وق��ت  يف  ال�شمالية  وال��ك��وري��ة 

العالقات بني �شيول وطوكيو دفئا.
اإغ��واء بني �شيول وطوكيو.     عملية 
اجلنوبي  ال���ك���وري  ال��رئ��ي�����س  ب���داأه���ا 
امل��ح��اف��ظ اجل��دي��د ي���ون ���ش��وك يول، 
ت��ه��دف ه���ذه امل��رح��ل��ة اجل���دي���دة، اإىل 
�شاد  الذي  الدبلوما�شي  التوتر  اإنهاء 
وهذا  اإن.  ج��اي  م��ون  �شلفه،  عهد  يف 
بايدن  ج��و  ي�شعد  اأن  مي��ك��ن  ال����دفء 
ف��ق��ط، ح��ي��ث ي��ق��وم ب���زي���ارة حليفني 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف ���ش��رق اآ���ش��ي��ا يف 

الفرتة من 21 اإىل 24 مايو.
    يف بزة ع�شكرية منذ الغزو الرو�شي 
البيت  ي��ري��د م�����ش��ت��اأج��ر  لأوك���ران���ي���ا، 
يف  الأمريكي  الوجود  تاأكيد  الأبي�س 
جبهة  اإن�����ش��اء  نحو  وال��دف��ع  املنطقة، 
التهديدات  م���واج���ه���ة  يف  م����وح����دة 
كل  ال�شمالية.  وال��ك��وري��ة  ال�شينية 
هذا بينما ميكن لبيونغ يانغ اإطالق 
نووية  جت���رب���ة  ح���ت���ى  اأو  ����ش���واري���خ 

جديدة خالل زيارته.
التقارب  ع��الم��ات  ت�شاعفت  لقد      
بني اليابانيني والكوريني اجلنوبيني 
م��ن��ذ ان��ت��خ��اب ي���ون يف م���ار����س. وبني 
مايو،   10 يف  والتن�شيب  الت�شويت 
ع��ه��د ي���ون ب��ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة اإىل 
ب���ارك ج���ني، امل���ع���روف مب��داخ��ل��ه اىل 

طوكيو. 
اليابان،  يف  ج��دي��دا  �شفريا  ع��ني  كما 
ال�شابق  امل����دي����ر  م������ني،  دوك  ي������ون 
الكورية،  الدبلوما�شية  لالأكادميية 
اليابانية،  ك��ي��و  ج��ام��ع��ة  م��ن  وت��خ��رج 
وي��ت��ح��دث ال��ي��اب��ان��ي��ة، وال����ذي يعتقد 
ال�شعوبات  “حل  امل��م��ك��ن  م���ن  اأن�����ه 
الدبلوما�شي  وامل�شت�شار  القائمة”. 
الرئي�س،  من�شب  توليه  قبل  ل��ي��ون 

“النازيني اجلدد” ولي�س جنودا.
ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د اآخ��������ر، ت����ه����دد احل����رب 
العاملية  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأزم�����ة  بت�شعيد 
الن�شاط  يف  خ��ط��رية  ب��ل��ب��ل��ة  ت��ث��ري  اإذ 
يف  احلبوب  ت�شدير  وحركة  الزراعي 

رابع  الآن  حتى  كانت  التي  اأوك��ران��ي��ا 
و�شك  وعلى  العامل  يف  للذرة  م�شدر 

اأن ت�شبح ثالث م�شدر للقمح.
الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  واأع���ل���ن 
الدويل  الأم��ن  ملجل�س  اجتماع  خالل 

اإعاقة  ع��ن  “توقفوا  اخلمي�س  م�شاء 
ا�شمحوا  الأ�شود!  البحر  موانئ  عمل 
والقطارات  لل�شفن  التنقل  ب��ح��ري��ة 
من  الأغ��ذي��ة  تنقل  التي  وال�شاحنات 

اأوكرانيا«.

•• كييف-اأ ف ب

اأعلن الرئي�س الأوك��راين فولودميري 
القوات  اأن  اجلمعة  اأم�����س  زيلين�شكي 
منطقة  يف  ال�شغط  ت�شدد  الرو�شية 
“جحيم”،  اإىل  دونبا�س التي حولتها 
معتربا من جهة اأخرى اأن امل�شاعدات 
وا�شنطن  اأع���ل���ن���ت  ال���ت���ي  ال�����ش��خ��م��ة 
ا�شتثمارا  ت�����ش��ك��ل  ل��ك��ي��ي��ف  ت��ق��دمي��ه��ا 
الكونغر�س  وواف����ق  ال���غ���رب.  اأم����ن  يف 
على  اخلمي�س  الأول  اأم�س  الأمريكي 
لأوكرانيا  ���ش��خ��م��ة  م�����ش��اع��دة  رزم����ة 
بقيمة اأربعني مليار دولر لدعم جهود 
اأوكرانيا الع�شكرية يف مواجهة رو�شيا، 
جمموعة  م����ال  وزراء  ب�����داأ  وق����ت  يف 
ميكن  التي  املليارات  مناق�شة  ال�شبع 

لكّل دولة تقدميها لكييف.
وقال زيلين�شكي يف ر�شالة عرب الفيديو 
اإىل  “بالن�شبة  اجلمعة  اخلمي�س  ليل 
اإنفاق  جم��رد  لي�س  الأم���ر  �شركائنا، 
م�شاهمتهم  “هذه  م�شيفا  اأو تربع” 

تعني  اأوكرانيا  حماية  لأن  اأمنهم،  يف 
حمايتهم �شد حروب واأزمات جديدة 
قد تت�شبب بها رو�شيا«. وُيفرت�س اأن 
الأمريكية  امل�����ش��اع��دات  رزم���ة  ت�شمح 
اجلديدة لأوكرانيا بالتزّود خ�شو�شا 
دفاعها  وت��ع��زي��ز  م�����ش��ّف��ح��ة  ب���اآل���ي���ات 
اجلوي، يف وقت ترّكز رو�شيا جهودها 
ف�شلها  بعد  وجنوبها  البالد  �شرق  يف 
وخاركيف  كييف  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  يف 
خ�شو�شا  م��و���ش��ك��و  وت�����ش��ع��ى  ���ش��م��ال. 
منطقة  ك��ام��ل  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  اإىل 
والتي  بالرو�شية  الناطقة  دون��ب��ا���س 
لها  امل��وال��ون  النف�شاليون  ي�شيطر 
وقال   .2014 منذ  منها  ج��زء  على 
امل�شلحة  القوات  “ُتوا�شل  زيلين�شكي 
اإح�����راز ت��ق��دم يف حترير  الأوك���ران���ي���ة 
املحتلني  ل���ك���ن  خ���ارك���ي���ف.  م��ن��ط��ق��ة 
دونبا�س.  ال�شغط يف  زي��ادة  يحاولون 
مبالغة«.  لي�شت  وه��ذه  اجلحيم،  اإن��ه 
ب�شقوط  ال��رو���ش��ي  الق�شف  وت�شبب 
اخلمي�س  ج��ري��ح��ا  و40  ق��ت��ي��ال   12

منطقة  يف  ���ش��ي��ف��ريودون��ي��ت�����ش��ك  يف 
للحاكم  وف��ق��ا  )����ش���رق(،  ل��وغ��ان�����ش��ك 
املحلي �شريغيه غايداي الذي قال اإّن 
�شكنية  مبايَن  اأ�شاب  الق�شف  معظم 

واإّن احل�شيلة قد ترتفع.
و�شاهد فريق من وكالة فران�س بر�س 
م��وج��ود يف امل��ك��ان كيف حت��ّول��ت هذه 
اإىل  ع��دة  اأي��ام  منذ  ال�شناعية  املدينة 
الق�شف  ج���راء  وُدّم����رت  ق��ت��ال  �شاحة 
 65( كا�شكينا  نيال  وقالت  املدفعي. 
البلدية  يف  ال�شابقة  امل��وظ��ف��ة  ع��ام��ا( 
ال���وق���ت ميكننا  م���ن  ك���م  اأع�����رف  “ل 
�شيفريودونيت�شك  وُت�شّكل  ال�شمود«. 
ولي�شيت�شان�شك اللتني يف�شل بينهما 
للمقاومة  الأخ��������ري  اجل����ي����ب  ن����ه����ر، 
لوغان�شك.  منطقة  يف  الأوك���ران���ي���ة 
ال����رو�����س هاتني  وُي���ح���ا����ش���ر اجل���ن���ود 
لق�شف  تخ�شعان  اللتني  املنطقتني 
الرو�س  اجل��ن��ود  قتل  كما  م��ت��وا���ش��ل. 
منطقة  يف  مدنيني  خم�شة  اخلمي�س 
بح�شب  دون����ب����ا�����س،  يف  دون���ي���ت�������ش���ك، 

واأعلنت  كرييلينكو.  ب��اف��ل��و  احل��اك��م 
 800 ن���ح���و  اأن  اخل���م���ي�������س  رو����ش���ي���ا 
متح�شنني  ك��ان��وا  اأوك����راين  ع�شكري 
يف جم���م���ع اآزوف���������ش����ت����ال ل��ل�����ش��ل��ب يف 
ال�شاعات  خالل  ا�شت�شلموا  ماريوبول 
يرفع  ما  ال�شابقة،  والع�شرين  الأرب��ع 
العدد الإجمايل للذين ا�شت�شلموا اإىل 

1730 منذ الثنني.
ُتظهر  ������ش�����ورا  م���و����ش���ك���و  ون���������ش����رت 
جم��م��وع��ات رج���ال ي���رت���دون مالب�س 
قتالية، بع�شهم على عكازات وبع�شهم 
اأ�شبحت  بعد معركة طويلة  م�شّمد، 
ل��ل��م��ق��اوم��ة الأوك���ران���ي���ة للغزو  رم����ًزا 
جنوب  ماريوبول  مدينة  يف  الرو�شي 
���ش��رق ال��ب��الد ال��ت��ي ُدّم���ر 90 يف املئة 
 20 منها وُق��ِت��ل فيها م��ا ل يقل ع��ن 

األف �شخ�س بح�شب كييف.
اإّن  ال��رو���ش��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  وق���ال���ت 
جريًحا   80 وبينهم  اجل��ن��ود  ه���وؤلء 
املقابل  يف  اأ���ش��رى«.  اأنف�شهم  “جعلوا 
مل تتحدث كييف عن ا�شت�شالم وقال 

“اأبذل  اخل��م��ي�����س  م�����ش��اء  زيلين�شكي 
ك���ل م���ا اأم��ك��ن��ن��ي ح��ت��ى ت��ك��ون القوى 
ال���دول���ي���ة الأك������ر ن���ف���وذا ع��ل��ى علم، 
اأبطالنا«.  اإنقاذ  يف  �شالعة  اأمكن  واإذا 
اإجالوؤهم  مت  ال��ذي��ن  املقاتلون  وك���ان 
وم��ع��ظ��م��ه��م م���ن م�����ش��اة ال��ب��ح��ري��ة اأو 
اأن�شاأها  التي  اآزوف  كتيبة  يف  عنا�شر 
منذ  متح�شنني  اأوكرانيون،  قومّيون 
اأ���ش��اب��ي��ع يف دهليز م��ن الأن��ف��اق حتت 
الأر�س حفرت يف احلقبة ال�شوفياتية 
حتت املجمع ال�شناعي ال�شخم الذي 

تعر�س لق�شف رو�شي مركز.
اخل���م���ي�������س،  ن���������ش����رت  ف����ي����دي����و  ويف 
اآزوف  ك��ت��ي��ب��ة  ق���ائ���د  م�������ش���اع���د  اأك������د 
يف  زال  ما  اأن��ه  بالمار  �شفياتو�شالف 
امل�شنع مع باقي القيادة، راف�شا ك�شف 

تفا�شيل “العملية” اجلارية.
ويبقى م�شري اجلنود عالقا اإذ تعتزم 
اأ�شرى  تبادل  عملية  تنظيم  اأوكرانيا 
حرب غري اأن رو�شيا اأبلغت اأنها تعترب 
الأق��ل مقاتلني من  ق�شما منهم على 

ال�������وزراء  ال���ت���ق���ى ب��رئ��ي�����س  ���ش��ب��ق ان 
الياباين فوميو كي�شيدا.

جروح ت�ريخية
 ونزاع�ت اقت�ش�دية

   م�����ب�����ادرات ل��ق��ي��ت ا���ش��ت��ح�����ش��اًن��ا يف 
طوكيو، والتي ا�شتجابت باإر�شال وفد 
ومع  ي���ون.  تن�شيب  ح��ف��ل  اإىل  ك��ب��ري 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ب��ن��اء  ف���اإن  ذل���ك، 

�شيكون �شعبا. 
�شهدت ال�شنوات اخلم�س التي ق�شاها 
اخلالفات،  ت�شاعد  املن�شب  يف  م��ون 
وحت������ّول ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة اإىل 
غري  بطريقة  اقت�شادية  م�شاحنات 
العالقات  ت��اأ���ش��ي�����س  م��ن��ذ  م�����ش��ب��وق��ة 
بني   1965 ع�����ام  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 

)بني  ال�شابقة  وم�شتعمرتها  اليابان 
1910 و1945(.

عام  ال�شلطة  اإىل      مبجرد و�شوله 
 2015 اتفاق  م��ون  �شجب   ،2017
رجعة  ل  وب�شكل  “نهائًيا  ح��ل  ال��ذي 
“ن�شاء  ب����  ي�����ش��م��ى  م���ا  ق�����ش��ي��ة  فيه” 
الالئي اأجربن على ممار�شة  املتعة”، 
الدعارة مع اجلنود اليابانيني خالل 

احلرب العاملية الثانية. 
اجلنوبية  الكورية  املحاكم  اأدان��ت  ثم 
نيبون  م��ث��ل  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  ال�����ش��رك��ات 
الذين  ال��ك��وري��ني  لتعوي�س  ���ش��ت��ي��ل، 
اأج������ربوا ع��ل��ى ال��ع��م��ل م��ع��ه��م خالل 
بفر�س  اليابانيون  رد  ال�شراع.   هذا 
كوريا  واأع���ل���ن���ت  جت����اري����ة،  ع���ق���وب���ات 
املنتج�����ات  م��ق��اط��ع��������������ة  اجل��ن��وب��ي��ة 

من  بالن�ش��حاب  وه���ددت  اليابانية، 
اتفاقية تبادل املعلومات ال�شتخبارية 

الع�شكرية.
تقلي�س  اإىل  امل�شاحنات  ه��ذه  اأدت     
اإىل احلد الأدنى، واحباط  التبادلت 
وا�شنطن القلقة ب�شاأن �شعود ال�شني، 
للقرن  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي  حت����د  “اأكرب 
وزي���ر  وف����ق  والع�شرين”  احل������ادي 
ويبدو  بلينكني.  اأنتوين  اخلارجية   
الو�شع  يون م�شّمم على حت�شني  اأن 
“انطالقة  ب������الده  م���ن���ح  اأج������ل  م����ن 
غ�شب  ب���اإث���ارة  -خم���اط���را  جديدة” 
يتحا�شاه  م���ون  ك���ان  ال����ذي  ال�����ش��ني، 
-م����ن خ����الل ت��ر���ش��ي��خ��ه��ا ب��ق��وة اأكرب 
داخل البنية الأمنية اجلديدة ملنطقة 
امل��ح��ي��ط��ني ال��ه��ن��دي وال���ه���ادئ، حيث 

حتتل اليابان. مكانا مركزيا. 
اإيجابي”  “لتحليل  ا�شتعداد  على     
ل����ل����ت����ق����ارب م�����ع احل����������وار ال����رب����اع����ي 
ل��الأم��ن )ك������واد(، وه���و ه��ي��ك��ل يجمع 
والهنود  وال��ي��اب��ان��ي��ني  الأم��ري��ك��ي��ني 
امل�شاركة  ي��ري��د  كما  والأ���ش��رتال��ي��ني، 
للمحيطني  الق��ت�����ش��ادي  الإط����ار  يف 
امل�������ش���ّم���م �شد  ال���ه���ن���دي وال������ه������ادئ 
�شيطلقه  وال���ذي  ال�شيني،  التو�شع 
اأنتوين بلينكني، رئي�س الدبلوما�شية 

الأمريكية، من طوكيو.
اإىل  ب��ارك جني، يدعو  اإن وزيرها  بل 
التقارب مع اوكو�س )حتالف ع�شكري 
ثالثي الأطراف: اأ�شرتاليا والوليات 

املتحدة واململكة املتحدة(.

اإحج�م الراأي الع�م
   ال��ق��م��ة م��ع ب��اي��دن ي��ج��ب اأن تريح 
على  وي����ون  ب���اي���دن  “�شيعمل  ي����ون. 
اإزال�����ة ب��ع�����س الأ����ش���رار ال��ت��ي حلقت 
من  وطوكيو  �شيول  ب��ني  بالعالقات 
حول  اإيجابية  ببيانات  الإدلء  خالل 
ث��الث��ي��ة الأط������راف و����ش���رورة توحد 
التهديدات  م���واج���ه���ة  يف  احل���ل���ف���اء 
املنطقة”،  يف  وامل��ت��ن��ام��ي��ة  اخل��ط��رية 
ت�������ش���ا، م����ن مركز  ف���ي���ك���ت���ور  ي���ت���وق���ع 

الدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية.
   ومع ذلك، فاإن جناح هذه اخلطط 
التغلب  على  ال��ق��درة  على  �شيتوقف 
ع��ل��ى اإح���ج���ام ال�����راأي ال���ع���ام. ل يزال 
مرتابني  اجل���ن���وب���ي���ون  ال����ك����وري����ون 
اليابان،  ويف  ال�شابق،  امل�شتعمر  م��ن 
ال��ت��ق��ارب م��ع ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة لي�س 

بالأمر ال�شهل.
كي�شيدا  ال������وزراء  رئ��ي�����س  اأراد  ل��ق��د   
ح�����ش��ور ح��ف��ل ت��ن�����ش��ي��ب ي�����ون، لكن 
احلزب  يف  امل��وؤث��ر  امل��ح��اف��ظ  الف�شيل 
)احلاكم(  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ل��ي��ربايل 
ق��راره، معتربين  دفعه للرتاجع عن 
�شيتعني  لأوان��ه��ا.  �شابقة  امل��ب��ادرة  ان 
على بايدن م�شاعفة جهوده ل�شمان 

عدم انح�شار الزخم بني البلدين.
عن لك�شربي�ش

»جحيم« يف دونبا�س وم�ضاعدة اأمريكية �ضخمة لكييف  

ب�يدن يزور �شيول وطوكيو:

مواجهة التهديدات ال�ضينية والكورية ال�ضمالية

الت�أكيد على �شرورة توحد احللف�ء يف مواجهة التهديدات اخلطرية واملتن�ميـة يف املنطقة  

ت�ضهد العالقات بن �ضيول وطوكيو دفئا وهذا ي�ضعد الرئي�س االأمريكي

مل�شقات ت�شيد بالتحالف مع الوليات املتحدة

لفتة ترحب بالرئي�س المريكي بايدن يف �شيول
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عربي ودويل
الأ�شهر القليلة املقبلة ح��شمة يف بن�ئه:

اأي »جمموعة �ضيا�ضية اأوروبية« للم�ضتقبل...؟
•• الفجر - فلوران بارمنتييه   - فلوران مار�صياك 

حق�ئق  اأوكــرانــيــ�  ت�شهده�  الــتــي  احلـــرب  تــفــر�ــش      
الأوروبيني  يقني  وترّج  الق�رة  على  جديدة  جيو�شي��شية 
وبجريانهم  ب�لأمن  عالقتهم  على  توؤثر  اإنه�  وقن�ع�تهم. 
وت�شع الحت�د الأوروبي اأم�م حتدي اإع�دة تعريف موؤيدي 

البن�ء الأوروبي.
   امل�ش�ألة الأوكرانية -التي ك�نت حكرا على الدول الأع�ش�ء 
 ،- الالجئني  من  ه�ئل  لتدفق  الآن  ومعّر�شة  احلدودية 
للق�رة  �شي��شية  ق�شية  للكلمة،  الدقيق  ب�ملعنى  اأ�شبحت 

ب�أكمله�. م� وراء امل�ش�عدات الإن�ش�نية وامل�لية والع�شكرية 
ب�ت على  ل�شنوات عديدة،  اإىل كييف  التي يجب تقدميه� 
�شي��شية،  مب�درة  خالل  ومن  �شيء،  كل  قبل  الأوروبــيــني، 
وب�لت�يل،  وجغرافيتهم،  ت�ريخهم  يف  النخراط  ــ�دة  اإع
اأو  الحت�د  �شرق  يف  �شواء  املرحلة،  لتحدي�ت  ال�شتج�بة 

يف غرب البلق�ن. 

اقرتحه�  التي  الأوروبية”،  ال�شي��شية  و”املجموعة      
اإىل  تهدف  �شرتا�شبورغ،  يف  م�يو   9 يف  م�كرون  اإمي�نويل 
اأن  يحب  ميرتان  فران�شوا  كــ�ن  التحدي.  هــذا  مواجهة 
يقول اإن اجلغرافي� ال�شي��شية لأوروب� بح�جة اإىل نظرية 
املجموع�ت. فهل ميكن لهذه املجموعة ال�شي��شية الأوروبية 
الكونفدرالية  تخيلته  عم�  خمتلًف�  م�شرًيا  تعرف  اأن 

 1989 ع�مي  بني  الفرن�شي  الرئي�ش  ودعــم  الأوروبــيــة 
و1991؟ بال �شك، �شرط جت�وز امل�شروع الأ�شلي، وتكييفه 
مع احلق�ئق اجلديدة لعقد الع�شرين�ت، وجعله راأ�ش ج�شر 
من  جديد  جيل  ينمو  بحيث  ــي،  الأوروب للم�شروع  �شي��شي 

املواطنني يتق��شمون ثق�فة دميقراطية واحدة.
     يف الأ�ش�بيع املقبلة، �شيكون الره�ن ب�خت�ش�ر هو ر�شم 
الأوروبيني  املواطنني  لكونفدرالية  العري�شة  اخلطوط 
ويف  وتو�شيعه،  الأوروبـــي  البن�ء  تعميق  يف  ت�ش�هم  التي 
اإجن�زات  مع  يتوافق  جديد  اأوروبــي  �شي��شي  نظ�م  تكوين 

الحت�د الأوروبي.

ان�شمام اوكرانيا يطرح ا�شئلةدول البلقان تنتظر دورها
من الكونفدرالية اإىل 

املجموعة ال�شي��شية الأوروبية
العميقة يف  التغيريات  ف��رتات  اإن      
النظام الأوروبي مواتية لظهور اأفكار 
ج��دي��دة. ُول���د الحت���اد الأوروب����ي عام 
1989 يف �شياق اأوروبا التي ما زالت 
ت��ع��م��ي��ق ق���وي للبناء  م��ن��ق�����ش��م��ة، م���ن 

الأوروبي وخماوف جدية يف ال�شرق.
   وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن���ه ك��ان واع���ًدا، 
ف��ق��د واج���ه امل�����ش��روع ���ش��ري��ًع��ا العديد 
املتعلقة  تلك  �شيما  ل  امل��خ��اوف،  م��ن 
ال�شرقية  اأوروب������ا  دول  اىل  ب��ت��ق��دمي 
فقط،  �شرعتني  ذات  اأوروب���ا  اإمكانية 
اإىل  لالن�شمام  بالتق�شيط  ب��دي��ل  اأو 

املجموعة الأوروبية.
الحت�����اد  ي���ك���ن  اأمل  ال�����واق�����ع،  ويف     
الأوروبي مع اأوروبا غربية، ول �شيما 
و�شيلة  املعبد”،  “حار�شة  ف��رن�����ش��ا 
وال�شرقية  ال��و���ش��ط��ى  اأوروب�����ا  لإب��ع��اد 
ب�شكل دائم خارج اأوروبا املن�شغلة بدعم 
بنائها؟ ومن هذا املنظور، ال يف�شي 
مقرتح اإميانويل ماكرون واقعيا اىل 
ا�شتبعاد ان�شمام اأوكرانيا ال�شريع اإىل 
الحت��اد الأوروب���ي، وبذلك، ال ُين�شئ 
غ���رف���ة ان��ت��ظ��ار ج���دي���دة ت���ك���ون فيها 
وجورجيا  )اأوكرانيا  ال�شرقية  الدول 
البلقان )من  ومولدوفا( ودول غرب 
األبانيا والبو�شنة والهر�شك وكو�شوفو 
الأ�شود  واجلبل  ال�شمالية  ومقدونيا 
النتظار  منها  و�شُيطلب  و���ش��رب��ي��ا( 

ل�شنوات عديدة اأخرى؟

تو�شيع الحت�د الأوروبي
   بالن�شبة جلميع ه��ذه ال��دول، تظل 
الع�شوية الكاملة يف الحتاد الأوروبي 
هدًفا مهًما، ولكن ما مل تتم مراجعة 
يكون  اأن  ميكن  كوبنهاغن،  معايري 
ه���دًف���ا ط��وي��ل الم�����د، وغ����ري موؤكد، 
ل ت��رتدد ال���دول الأع�����ش��اء نف�شها يف 
اأك���ر �شعوبة.  اإل��ي��ه  ال��و���ش��ول  ج��ع��ل 
الثمن  ال���ب���ل���ق���ان  غ�����رب  دول  ت���دف���ع 
اآفاقها  تت�شح  اأن  دون  طوال عقدين، 

لع�شوية الحتاد الأوروبي.
ال�شمالية،  اإح��داه��ا، مقدونيا  اإن  بل    
اأجل  م��ن  ا�شمها  تغيري  على  واف��ق��ت 
متار�شه  ال������ذي  ال��ن��ق�����س  ح����ق  رف�����ع 
اليونان داخل املجل�س، قبل اأن يحظر 
ع����ادل م��ن قبل  دخ��ول��ه��ا ب�شكل غ��ري 

بلغاريا.
  اإن عقيدة كوبنهاغن، ومنطق ترابط 
معاهدة  منذ  ي�شود  ال��ذي  احلكومات 
ل�شبونة، يجعالن اأي طريق خمت�شر 
من  قائمة  متاًما.  وهمًيا  لالن�شمام 
اأ�شا�س اجل��دارة، فاإن  حيث املبداأ على 
قبل  ت��غ��ذي  ال��ي��وم  ال��ت��و���ش��ي��ع  �شيا�شة 
ك��ل ���ش��يء اإح��ب��اط��ات ه��ائ��ل��ة يف غرب 
بنف�س  تو�شعها  ي���وؤدي  ول��ن  البلقان. 
ال�شرقية،  اأوروب���ا  دول  اإىل  ال�شروط 
اإىل تعوي�س افتقار الحتاد الأوروبي 
ال���ذي ي�شب  امل�����ش��داق��ي��ة، الأم����ر  اىل 
)رو�شيا  املناف�شة  القوى  م�شلحة  يف 
وال�شني وتركيا( ، بل على العك�س من 
ذلك، فاإنها تخاطر بتعميق اله�شا�شة 

امل�شرتكة.

الره�ن على التعمق املتم�يز
   غري ان احللول موجودة، لأن اأوروبا 
اندماج  فاأكر من خ��الل  اأك��ر  ُتبنى 
بع�س  اأن  ال���وا����ش���ح  وم����ن  م��ت��م��اي��ز. 
ال���دول ق��د اخ��ت��ارت ال��ي��وم و�شعا اأقل 
ان��دم��اًج��ا -م��ن خ��الل ع��دم النتماء 
اإىل منطقة اليورو اأو �شنغن اأو الدفاع 
الأوروب��ي. يف حني ي�شارك اآخ��رون يف 
من  ال���ش��ت��ف��ادة  دون  ال�شيا�شات  ه��ذه 

اأن��ه��ا مترين  اإل��ي��ه��ا على  النظر  امل��ه��م 
واإعداد  الت�شاركية،  الدميقراطية  يف 
الأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة م���ن الأوروب���ي���ني 
غ�شون  ويف  ك��م��واط��ن��ني.  ل����دوره����م 
ذل�����ك، مي��ك��ن دع�����وة ���ش��ع��وب اأوروب������ا 
بلدهم  بقاء  ب�شاأن  للت�شويت  بانتظام 
نف�س  يف  ل،  اأم  ال���ك���ون���ف���درال���ي���ة  يف 
النتخابات  فيه  جُت��رى  ال��ذي  الوقت 
وه�����ك�����ذا لن  ب������الده������م.  ال����ع����ام����ة يف 
الدول  يف  ال�شيا�شية  الأح��زاب  تتمكن 
الأوروب����ي����ة م���ن ال��ت��غ��ا���ش��ي ع���ن هذه 
بال�شباب  املتعلقة  الأ�شا�شية  الق�شايا 
واملواطنة والدميقراطية والفيدرالية 

الأوروبية.
   يجب دعوة جميع الدول الأوروبية 
الكونفدرالية  ه���ذه  اإىل  لالن�شمام 
-دول اأوروبا ال�شرقية اأو دول البلقان 
ب��ن��ف�����س ع���ن���وان ال�����دول الأع�������ش���اء يف 
– مبجرد �شمان  الأوروب����ي  الحت���اد 
التعددية احلزبية والنتخابات احلرة 

والنظام التمثيلي وحرية العالم.
اجلميع  ي��خ��ت��ار  األ  امل��ح��ت��م��ل  م���ن     
وراء م�شاألة  م��ا  لأن���ه  ب��ذل��ك،  ال��ق��ي��ام 
امل����ع����اي����ري ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة ال����ت����ي حت���دد 
الروؤية  تقا�شم  ف���اإن  الع�شوية،  ه��ذه 
الفيدرالية الأوروبية هي التي �شتكون 
لها الأ�شبقية يف قرار الن�شمام. ومن 
ان تتجه  الكونفدرالية يجب  فاإن  ثم 
نحو  تقدمها  يكون  التي  ال��دول  نحو 
���ا. اما  ال��دمي��ق��راط��ي��ة وا���ش��ًح��ا اأي�������شً
عمله  ف�شيوا�شل  الأوروب�����ي  الحت���اد 
للتكامل والندماج من خالل ال�شوق 

ومن خالل القانون.  
ال�شرقية  اأوروب���ا  دول  اإىل  وبتو�شعه    
ذلك،  يف  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  البلقان  ودول 
فاإن البناء الأوروب��ي، من خالل هذه 
لهذه  مكانة  �شيعطي  الكونفدرالية، 
الحتاد  من  حالًيا  امل�شتبعدة  البلدان 
اإط�����اًرا م�شرتًكا  الأوروب������ي، وخ��ا���ش��ة 
مًعا.  الغد  ودميقراطية  اأوروب��ا  لبناء 
فخر  م�شدر  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة  �شتكون 
والتزام جيلي ولي�س �شيا�شة قطاعية 

جديدة لالحتاد الأوروبي.
�شتكون  املقبلة  القليلة  الأ�شهر  ان     
الأوروب�����ي،  للبناء  بالن�شبة  حا�شمة 
موا�شلة  ال�������ش���روري  م���ن  و���ش��ي��ك��ون 
الإ����ش���الح���ات ال���ت���ي ب����داأه����ا الحت����اد 
بوظائفه  ت��ت��ع��ل��ق  وال���ت���ي  الأوروب��������ي 
و�شيا�شة ع�شويته. لكن هذه العمليات 
العامل يتغرّي  ان  �شت�شتغرق وقًتا، مع 
تكوين  و�شي�شمح  ج��ن��ون��ي��ة.  ب�شرعة 
حينها  الأوروب������ي������ني  ك���ون���ف���درال���ي���ة 
تعميق  التاريخية.  ال��دائ��رة  برتبيع 
اإ�شفاء  خ��الل  من  الأوروب���ي  امل�شروع 
مع  ع��ل��ي��ه،  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  روح 
تو�شيعه لي�شمل ال�شعوب التي ت�شاركه 
مثله؛ والعمل اليوم من خالل تنفيذ 
م�شاريع ملمو�شة وجريئة، مع ت�شكيل 
ال��ت��ي �شتقود  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ق��وى 
حتّققها؛  اإىل  ال��ك��ربى  اأوروب������ا  غ����ًدا 
اأوروبا  ب��ث حياة ج��دي��دة يف  واأخ����رياً، 
م��ع احل��ف��اظ على الحت���اد الأوروب����ي 

ومنطقه يف التكامل والندماج.
*الأمني الع�م لـ مركز البحوث يف 
معهد العلوم ال�شي��شية، وا�شت�ذ 
حم��شر يف معهد العلوم ال�شي��شية 
بب�ري�ش، ب�حث م�ش�رك يف املركز 
اجليو-�شي��شي للمدر�شة العلي� 
للتج�رة.

** ن�ئب الأمني الع�م للمركز 
الفرن�شي النم�ش�وي للتق�رب 
الأوروبي، مدير مر�شد البلق�ن يف 
موؤ�ش�شة ج�ن جوري�ش، ب�حث يف 
املركز الدويل للتدريب الأوروبي.

و���ش��ع ال���دول���ة ال��ع�����ش��و. ول��ئ��ن يثري 
م�شروعة  اأ���ش��ئ��ل��ة  امل��ت��م��اي��ز  ال��ت��ك��ام��ل 
متاًما من حيث التجان�س، فاإنه يوفر 
هام�شا للمناورة ي�شمح بتو�شيع البناء 
الأوروبي مع امل�شاهمة يف تعميقه. ان 
التفكري  يجب   ،2022 ع��ام  اأوروب����ا 
املتمايز  التعمق  �شوء منطق  فيها يف 

هذا.
   ه��ن��ا، ت��اأخ��ذ ت��اأم��الت اإن��ري��ك��و ليتا، 
ميرتان  فرن�شوا  مفهوم  يتبّنى  الذي 
الكامل.  معناها  الأوروب����ي،  ل��الحت��اد 
بالن�شبة  احل��ال  هو  كما  ل��ه،  بالن�شبة 
لإمي���ان���وي���ل م���اك���رون، ي��ت��ع��ل��ق الأم���ر 
ب��ال��ت��ف��ك��ري يف م�����ش��ت��ق��ب��ل اأوروب�������ا من 
وامل�شاريع  املجموعات  نظرية  خ��الل 
امللمو�شة، التي ل حتل حمل العملية 
اإىل الحت����اد  ل��الن�����ش��م��ام  ال��ر���ش��م��ي��ة 
وتعززها.  تكملها،  ولكنها  الأوروب���ي، 
ما  لكن  الأ���ش��ال��ي��ب،  ننتقد  اأن  ميكن 
امل�����ش��اري��ع اجل��ي��دة ه��و الإجابة  مي��ي��ز 
على �شوؤال كبري، ويف هذه احلالة، كما 
ي��ذك��رن��ا ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي: “كيف 
تنظم اأوروبا من وجهة نظر �شيا�شية 

واأو�شع من الحتاد الأوروبي؟«.
اأن الع�شوية الفورية خادعة،     ومبا 
مواطني  اأن  اإدراك  اليوم  ميكن  كيف 
اأوروب��ا ال�شرقية ودول  اأوكرانيا ودول 
عائلة  اإىل  ينتمون  الأخ���رى،  البلقان 
امل�شروع  ن��ف�����س  يف  ت�����ش��رتك  اأوروب���ي���ة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي؟ وك��ي��ف ال���ش��ت��ج��اب��ة اىل 
تطلعاتهم يف املواطنة والدميقراطية 
الأوروب�����ي�����ة؟ وك��ي��ف ن��ف��ع��ل ذل����ك مع 
ال��ق��ارة و�شالبة  وح��دة  احلفاظ على 

الحتاد؟

على اأوروب� مواجهة مع�شالته�
الع�شرين  ال�������ش���ن���وات  م����دى  ع��ل��ى     
املا�شية، تعّمق الحتاد اإىل حد كبري، 
وعلى الرغم من الأزمات، فقد تو�ّشع 
 ،2007 ث����م   ،2004 ع�����ام  ت���ب���اع���ا 
الّتعميق  ه��ذا  لكن   .2013 واأخ���ريا 
مل يكن موحدا. لقد �شاهم بال �شك 
يف توطيد اأوروبا الأ�شواق، مع تدابري 
متزايد،  ب�����ش��ك��ل  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ام��ل 
وتلك اخلا�شة باأوروبا التقنيني، مما 

ال��دول الأع�شاء يف الحت��اد، يجب اأن 
املواطنة الدميقراطية  يكون تدري�س 
والتاريخ والثقافة والأخالق واللغات 
الأوروبية جزًء ل يتجزاأ من الربنامج 
مهمة  وت��ت��م��ث��ل  ال��وط��ن��ي.  التعليمي 
ال�شيا�شي  ال��وع��ي  اإي��ق��اظ  الحت���اد يف 
ل��ل�����ش��ب��اب الأوروب��������ي، وت��ع��زي��ز ظهور 
�شيم�س  اأوروب��ي��ة.  دميقراطية  ثقافة 
وال�شالحيات  الم�����ت�����ي�����ازات  ذل������ك 
الأع�شاء  ال����دول  ب��ه��ا  ال��ت��ي حت��ت��ف��ظ 
يف الحت�����اد الأوروب��������ي، ول��ك��ن ميكن 
الأ�ش�س  على  الغر�س  لهذا  العتماد 

التي و�شعها جمل�س اأوروبا.
   ول��ب��ن��اء ه����ذا اجل��ي��ل اجل���دي���د من 
الكونفدرالية  �شتكون  الأوروب���ي���ني، 
برناجمها  ت���اأ����ش���ي�������س  ع���ل���ى  ق��������ادرة 
ال�شيا�شي على التنقل، خا�شة يف �شّن 
ت�شّكل هويات املواطنني ال�شباب )من 
برامج  ت�شمح  اأن  مي��ك��ن   .)12 ���ش��ن 
للمراهقني  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة  ال��ت��ب��ادل 
وتكوين  الأوروب�����ي،  التنقل  بتجربة 
اأخ���رى، وتطوير  ���ش��داق��ات يف ب��ل��دان 
قاري.  نطاق  على  املدنية  م�شاركتهم 
وتوجد هذه الربامج اليوم يف اأ�شكال 
ال�شباب  )مكتب  ثنائية  اأو  تطوعية 
املثال(،  �شبيل  على  الأمل��اين  الفرن�شي 
رافعة  اأن تكون مبثابة  يف حني يجب 
من  اأوروب���ي  جيل  لظهور  اأرخميد�س 

املواطنني.
    وي��وج��د يف غ���رب ال��ب��ل��ق��ان منوذج 
الإقليمي  امل���ك���ت���ب  امل����ج����ال،  ه�����ذا  يف 
اأن  ميكن  وال���ذي  ال�شبابي،  للتعاون 
جميع  لي�شمل  الكونفدرالية  تو�شعه 
املدار�س  اأط��ف��ال  تنقل  ان  اأع�شائها. 
اأن يكون هو القاعدة  اأوروب��ا يجب  يف 
اإن�شاء  فاإن  وباملثل،  ال�شتثناء.  ولي�س 
اأوروبية  ع�شكرية  اأو  م��دن��ي��ة  خ��دم��ة 
�شيجعل من املمكن زيادة تقوية تنقل 
ال�شباب واإثارة �شعور الولء ال�شروري 
ال�شتقالل  ح��ول  املناق�شات  وق��ت  يف 

ال�شرتاتيجي.
اإن تكوين مثل هذه الكونفدرالية،     
التي ت�شع املواطنة الأوروبية يف قلب 
النخب  تدعمه  اأن  ميكن  ل  امل�شروع، 
ذل���ك، من  العك�س م��ن  وح��ده��ا. على 

 قدرة اأوروب� على اإع�دة 
اخرتاع نف�شه� يف اختب�ر

   املع�شلة الأوىل التي تواجه اأوروبا، 
بحيث  لتعّمقها،  ال��ت��وازن  اإع����ادة  ه��ي 
ي��ظ��ه��ر ع��ل��ى امل�����دى ال���ط���وي���ل، نظام 
مدفوًعا  م��ن��ا���ش��ب،  اأوروب�����ي  �شيا�شي 
للدميقراطية  وط��ن��ي  ف���وق  مب��ف��ه��وم 
الأوروب��������ي��������ة، وي�������ش���ك���ن���ه م���واط���ن���ون 
اأوروبيون يعتربون اأنف�شهم اأوروبيون 

متاًما. 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي اجلديد  ال��ن��ظ��ام  ه����ذا     
لكنه  البناء.  ينتظر  املواطنة  لأوروب��ا 
اأن  اإىل  ت�شري  ال��ت��ي  املع�شلة  يتجاوز 
�شاأنه  م��ن  الأوروب����ي  الحت���اد  تو�شيع 
ل��ل��خ��ط��ر. على  ت��ع��م��ي��ق��ه  ي��ع��ّر���س  اأن 
امل��ا���ش��ي��ني، �شاعف  ال��ع��ق��دي��ن  م���دى 
الحت���اد الأوروب����ي ع��دد دول��ه تقريًبا 
عام  الربيك�شيت  واح��دة، مع  -وخ�شر 
2020. وعلى الرغم من اله�شا�شة، 
يواجه الحتاد الأوروبي اليوم اأزمات 

تاريخية.
باأي  ال�شابقة  التو�شعات     مل تتحول 
اإىل نقاط �شعف،  الأح���وال  ح��ال من 
العك�س متاًما. ومع ذل��ك، ل  بل على 

مك�شب  نطاق  تو�شيع  اإىل  دائ��ًم��ا  اأدى 
املجموعة.

   ه���ذا ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تعميق اأوروب����ا 
والثقة  التقنيني،  واأوروب�����ا  الأ����ش���واق 
الوظيفي،  امل���ن���ط���ق  يف  امل���و����ش���وع���ة 
الدعوة  ط��وي��ل��ة  ل���ف���رتة  اأه���م���ال  ق���د 
واجته  الأوروب�����ي.  للبناء  ال�شيا�شية 
الأوروبية،  ال�شعوب  رد فعل جزء من 
قراءة  عند  متاًما  متوقًعا  ك��ان  ال��ذي 
هابرما�س،  ي���ورغ���ن  اأو  دي����وي  ج���ون 
حينها اإىل ا�شتياء متزايد �شد م�شروع 

البناء الأوروبي.
���ا ب�شعود  اأي�������شً ذل����ك  ُت���رج���م  ك��م��ا     
اخل�����رباء،  دور  ورف�������س  ال�����ش��ع��ب��وي��ة، 
ب�شكل عام  واأزمة  القوميات،  وانبعاث 
يف ال��دمي��ق��راط��ي��ات. ل��ق��د ج��ل��ب هذا 
الأ�شواق  جم��الت  يف  للتكامل  اجلهد 
اأوروب������ا، لكن  اإىل  ال��ك��ث��ري  وال��ق��ان��ون 
مما  اأك���ر  ال��ي��وم  احلقيقي،  التعميق 
ي��ك��م��ن يف   ،1989 ع����ام  ع��ل��ي��ه  ك����ان 
م��ن��ط��ق ال��ت��ك��ام��ل ه����ذا ال����ذي يهدف 
�شيا�شية،  ب����روح  اأوروب������ا  ت���زوي���د  اإىل 
والأوروبيني بوعي ن�شط مبواطنيتهم 

الأوروبية.

الأوروبي يف �شيا�شة التو�شيع يف غرب 
البلقان.

كونفدرالية الأوروبيني، راأ�ش 
احلربة لأوروب� ال�شي��شية

   م��ن خ���الل و���ش��ع ه���ذه املع�شالت 
فكرة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  الع���ت���ب���ار،  يف 
م���ي���رتان ع���ن ك��ون��ف��درال��ي��ة اأوروب���ي���ة 
مب��ث��اب��ة م�����ش��در اإل��ه��ام ال��ي��وم: م��ا هو 
هذه  تتخذه  اأن  ميكن  ال���ذي  ال�شكل 
-املنفتحة  اجل���دي���دة  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة 
على ال��دول غري الأع�شاء يف الحتاد 
التحديات  -مل����واج����ه����ة  الأوروب������������ي 

التاريخية التي تواجه اأوروبا؟
     ق��ب��ل ك��ل ���ش��يء، م��ن امل��ه��م ت�شور 
ه����ذه ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة ك��م�����ش��اه��م��ة يف 
ال��ب��ن��اء الأوروب��������ي يف جمال  ت��ع��م��ي��ق 
اأ����ش���ا����ش���ي ي���ج���د الحت�������اد الأوروب��������ي 
�شعوبة للعمل من اأجله: خلق عر�س 
اأوروبي. يجب اأن تعمل الكونفدرالية 
جليل  كمهد  م��ا  بطريقة  الأوروب���ي���ة 
ج��دي��د م���ن امل��واط��ن��ني الأوروب����ي����ني، 
خالل  م���ن  تن�شئتهم،  ي��ج��ب  ال���ذي���ن 
مدار�س  ويف  م��ل��م��و���ش��ة.   م�����ش��اري��ع 

قوياً  عائقاً  ت�شكل  املع�شلة  هذه  تزال 
دول  ان�شمام  اأن  حيث  التو�شع،  اأم��ام 
تاأ�شي�س  حول  ت�شاوؤلت  يثري  جديدة 
ميكن  ك��ي��ف  ول��ك��ن  �شيا�شية.  اأوروب�����ا 
لهذه اأن ترى النور، اإذا ظل ما يحظى 
بالأولوية من حيث التكامل الأوروبي 
اأوروبا  بني الدول الأع�شاء ومع دول 
منطق  ه����و  وال����ب����ل����ق����ان،  ال�������ش���رق���ي���ة 
مع  والقانون؟  ال�شوق  عرب  الندماج 
املجموعة ال�شيا�شية الأوروبية، يتمثل 
ال��ره��ان يف اإخ���راج الحت���اد الأوروب���ي 
وج���ريان���ه م���ن امل�����اأزق ال����ذي يجدون 

اأنف�شهم فيه.
   وتعترب احل��رب يف اأوك��ران��ي��ا حلظة 
حم���وري���ة ت�����ش��ع الحت������اد الأوروب�������ي 
ام�������ام حت������دي ق�����درت�����ه ع���ل���ى اإع�������ادة 
اكت�شاف نف�شه، ومل يعد الأمر يتعلق 
ب��امل��رون��ة وال�����ش��م��ود ف��ق��ط. ول��ئ��ن قد 
اإىل تف�شيل  مييل الحت��اد الأوروب���ي 
ا  اأي�شً اأنه مطالب  اإل  الطويل،  املدى 
على  ا�شرتاتيجية  دف��ع  ق��وة  بتوفري 
التوقيت  مع�شلة  ان  الق�شري.  امل��دى 
التاآكل  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ح���رج���ة،  ه����ذه 
ال���درام���ات���ي���ك���ي مل�����ش��داق��ي��ة الحت�����اد 

تفر�ش احلرب الأوكرانية حق�ئق جيو�شي��شية جديدة على الق�رة وترّج يقني الأوروبيني وقن�ع�تهم

الرتكيز على اأوروب� ال�شوق واأوروب� التقنيني، قد اأهمل لفرتة طويلة الدعوة ال�شي��شية للبن�ء الأوروبي

م�شتقبل اوروبا حتت جمهر البحثت�شور فرن�شي جديد لالحتاد الوروبي

اوروبا املواطنة هي الهدف
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عربي ودويل

دونالد ترامب �شيد املوقف

ان�شار ترامب عن�شر �شاغط داخل اجلمهوريني

حاكم فلوريدا رون دي �شانتي�س جنم اجلمهوريني احلايل

ميت�س مكونيل منزعج

داخل اجلمهوريني جي دي فان�س قّبل يد ترامب ليتم انتخابه

احلزب الكبري القدمي مل يتغلب على 
خم�طر الت�أثري املفرط لأن�ش�ر ترامب

اجلمهوري اأكرث م�شداقية من خ�شمه فيم� 
يتعلق ب�إدارة القت�ش�د وحم�ربة الت�شخم

الأم���������ر  ي����ت����ع����ل����ق  وع�����ن�����دم�����ا     
تعتقد  ال��ن�����ش��ف��ي��ة،  ب��الن��ت��خ��اب��ات 
اأنه من الأف�شل للبالد  الأغلبية 
اأن يقع الكوجنر�س حتت �شيطرة 

اجلمهوريني. 
ل�شتياء  ال���رئ���ي�������ش���ي  وال�������ش���ب���ب 
املرتفع  امل�����ش��ت��وى  ه��و  ال��ن��اخ��ب��ني 
للت�شخم، والذي ي�شل اإىل حوايل 
8 باملائة على اأ�شا�س �شنوي، بينما 
ترتفع الأجور ب�شكل اأبطاأ بكثري، 
ال�شرائية  امل��ق��درة  اأن  درج���ة  اىل 
املواطنني  من  العظمى  للغالبية 

اآخذة يف النخفا�س.
    ي��ت��ن��اق�����س ه����ذا ال���و����ش���ع مع 
ترامب  ل��ولي��ة  الأرب����ع  ال�شنوات 
م�شتوى  خ��الل��ه��ا  حت�����ّش��ن  ال��ت��ي 
املعي�شة جلميع ال�شرائح والفئات. 
لذلك لي�س م�شتغربا اأن يرى 50 
باملائة من الناخبني، يف ا�شتطالع 
وا�شنطن  �شحيفة  ن�شرته  للراأي 
اأن  م���اي���و،  م���ن  الأول  يف  ب��و���ش��ت 
احل��زب اجل��م��ه��وري ه��و الأف�شل 
وحم���ارب���ة  الق���ت�������ش���اد  اإدارة  يف 
الت�شخم مقابل 36 باملائة فقط 

للدميقراطيني.
للقلق  اإث��������ارة  الأك�������ر  الأم�������ر    
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني، هو 
يف  كانت  التي  مواقعهم  اإ�شعاف 
داخل  هيمنتهم  حت��ت  م�شى  م��ا 
الذين  ال��الت��ي��ن��ي��ني،  ال��ن��اخ��ب��ني 
مي��ث��ل��ون ح���وايل 16 ب��امل��ائ��ة من 
ال���ن���اخ���ب���ني. ومي���ي���ل الأخ�������ريون 
الت�شويت  اإىل  ف����اأك����ر  اأك�������ر 
تك�شا�س  يف  خا�شة  للجمهوريني، 
وفلوريدا، وهما وليتان مهّمتان 
ب�����ش��ب��ب ث��ق��ل��ه��م��ا ال���دمي���وغ���رايف 
لي�شا  انهما  ويبدو  والقت�شادي، 

يف متناول الدميقراطيني.
   ت��ر���ش��م ا���ش��ت��ط��الع��ات ال�����راأي 
اإيجابية  اأك����ر  ���ش��ورة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
للحزب اجلمهوري. فهذا الخري 
اأكر م�شداقية من خ�شمه فيما 
ب��اإدارة القت�شاد وحماربة  يتعلق 
الت�شخم. عالوة على ذلك، على 
ال��رغ��م م��ن ج��ه��ود ب���اي���دن، فاإنه 
البي�س  غالبية  ب��دع��م  يحتفظ 

العتقاد  يف  احل���زب  ه��ذا  ناخبي 
ق���د مت   2020 ان��ت��خ��اب��ات  ب�����اأن 
فاإن  بايدن،  بها ل�شالح  التالعب 
اأن  ي��ع��ت��ق��دون  ب��امل��ائ��ة ف��ق��ط   45
التاأثري  ميكنه  ال�شابق  الرئي�س 

على ت�شويتهم.
 وه����ذه ال��ن�����ش��ب��ة اأق����ل ب��ك��ث��ري بني 
امل�شجلني”  “غري  امل�����ش��ت��ج��وب��ني 
ر�شمًيا  منتمني  لي�شوا  )ال��ذي��ن 
 40 اإىل ح��زب( وال��ذي��ن ميثلون 
الناخبني،  ج��م��ه��ور  م���ن  ب��امل��ائ��ة 
وبالتايل يكون لهم تاأثري حا�شم.

انحراف اجلمهوريني
 نحو اليمني م�شتمر

   ل���ذل���ك، م���ن غ���ري امل����وؤك����د اأن 
ترامب �شيكون حا�شرا يف اقرتاع 
العديد  ب����داأ  وق���د   ،2024 ع���ام 
م����ن امل���ر����ش���ح���ني امل��ح��ت��م��ل��ني يف 
للنظر،  ال��الف��ت  ان  ال  ال��ظ��ه��ور. 
اأي��ا م��ن ه���وؤلء املتقدمني  اأن  ه��و 
ع���ل���ى الب����ت����ع����اد عن  ي����ج����روؤ  مل 
املواقف املحافظة للغاية للرئي�س 

ال�شابق.
ال��رج��ل الأب����رز يف املع�شكر      ان 
حاكم  ه����و  ال����ي����وم  اجل����م����ه����وري 
فلوريدا رون دي �شانتي�س. �شاب، 
وهارفارد،  ييل  جامعتي  وخريج 
ال�شخ�شية،  �����ش����ورت����ه  ت����ب����دو 
ظ���اه���رًي���ا، خم��ت��ل��ف��ة مت���اًم���ا عن 

�شورة ترامب. 
م���واق���ف���ه  ت���ع���ك�������س  امل�����ق�����اب�����ل،  يف 
املعتقدات  باأمانة  الأيديولوجية 
ال�شائدة للناخبني اجلمهوريني: 
وحقوق  ل���الإج���ه���ا����س،  ال�����ع�����داء 
والهجرة،  اجل��ن�����ش��ي��ة،  الأق��ل��ي��ات 
والتطعيم الإجباري �شد كوفيد.

 وقد تعر�شت عمليته “تطهري” 
م���ك���ت���ب���ات امل������دار�������س ال���ع���ام���ة يف 
ف�����ل�����وري�����دا م������ن خ��������الل ح����ذف 
ال��ت��ي تعترب خ��ط��رة على  ال��ك��ت��ب 
مل  انها  غري  لنتقادات  ال�شباب، 
ي�شتعدون  ال��ذي��ن  ناخبيه  ت��زع��ج 
يف  دعمه  انتظار  يف  ل��ه  للتجديد 
الرئا�شية  التمهيدية  النتخابات 

املقبلة.
يف  ُن���������ش����ر  رائ���������ع  حت���ل���ي���ل  يف     
اأ�شارت  م��اي��و،   5 ال��ن��ي��وي��ورك��ر يف 
اأمل  ل  اأن���ه  اإىل  جال�شر  ���ش��وزان 
اليوم يف روؤية احلزب اجلمهوري 
يناأى بنف�شه عن التجاوزات التي 
ي�����ش��ج��ع��ه��ا ت���رام���ب. ع����الوة على 
انتخابي  ن���ظ���ام  وب��ف�����ش��ل  ذل�����ك، 
ي��خ��دم احل���زب الأق��ّل��ي م��ن حيث 
الوطني،  امل�شتوى  على  ال�شوات 
الحتفاظ  يف  ي���اأم���ل  اأن  مي��ك��ن��ه 
اأو ال���ف���وز مب��ن��ا���ش��ب رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
جمل�س ال�شيوخ والوليات وداخل 
ينتخب  ال��ذي  النتخابي  املجّمع 
اأقلية  ف�����اإن  وه����ك����ذا،  ال���رئ���ي�������س. 
الدميقراطي  �شلوكها  ي��رتاج��ع 
تفر�س نف�شها يف بلد مير باأزمة.

*اأ�شت�ذ �ش�بق يف كلية 
ال�شح�فة مبعهد العلوم 

ال�شي��شية بب�ري�ش

ال���ذي���ن ميثلون  امل���وؤه���ل���ني  غ���ري 
م���ا ي���ق���رب م���ن 45 ب���امل���ائ���ة من 
ال���ن���اخ���ب���ني، مم����ا مي��ن��ح��ه ميزة 
الأو�شط  الغرب  اأكيدة يف ولي��ات 

مثل مي�شيغان اأو اأوهايو.
ال������ظ������روف،  ه�������ذه  ظ������ل  ويف     
ال�شيطرة  اجلمهوري  �شي�شتعيد 
وال�شيوخ  ال��ن��واب  جمل�شي  ع��ل��ى 
�شيحكم  مم��ا  امل��ق��ب��ل،  نوفمرب  يف 
على الرئي�س بايدن بال�شلل التام 
لعام  الرئا�شية  النتخابات  حتى 

.2024
الع��ت��ب��ار حقيقة  اأخ��ذن��ا يف  واإذا   
املحكمة  اأع���������ش����اء  غ���ال���ب���ي���ة  اأن 
اليمني  9، ل�شالح  6 من  العليا، 
من  ولي�����ة   28 واأن  امل���ح���اف���ظ، 
احلزب  عليها  ي�شيطر   50 اأ�شل 
اجل���م���ه���وري، ف��م��ن ال���وا����ش���ح اأن 
يهيمن  اليوم  اجلمهوري  احلزب 
على امل�شهد ال�شيا�شي الأمريكي.

   وم���ع ذل����ك، ف����اإن ال�������ش���وؤال هو 
الو�شع  ه���ذا  ك���ان  اإذا  م��ا  م��ع��رف��ة 
العوائق  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  اأو  دائ���ًم���ا، 
�شتوؤدي  التي يعاين منها احلزب 

يف النهاية اإىل اإعاقة �شعوده.
ال����ع����ائ����ق ال���رئ���ي�������ش���ي ه�����و يف     
الرابحة  ال���ورق���ة  ال���وق���ت  ن��ف�����س 
بالفوز  ل��ل��ح��زب  ���ش��م��ح��ت  ال���ت���ي 
لعام  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

2016، انه دونالد ترامب. 
ل����ق����د ت����ع����ر�����س ل���ل���ه���زمي���ة ع����ام 
فوزه  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى   2020
مقارنة  ����ش���وت  م���الي���ني  ب�����ش��ت��ة 
وعلى  وم��ن��ذئ��ذ،    .2016 ب��ع��ام 
عك�س اأ�شالفه، ظل ن�شًطا للغاية، 

بروليتاريني بي�س من اأبالت�شيا 
ال���ذي مت��ك��ن م��ن دخ���ول جامعة 
ي��ي��ل، وه���ي م��ن م��ع��اه��د النخبة. 
كان فان�س قد انخرط يف هجمات 
 ،2015 عنيفة �شد ترامب عام 
خطابه  غ������رّي   ،2022 وع�������ام 
مواقف  بجميع  ومت�ّشك  مت��اًم��ا، 
الرئي�س ال�شابق الذي �شار راعيه. 
يف  ف��از  فقد  وا���ش��ح��ة،  والنتيجة 
بن�شبة  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
الأ���ش��وات مقابل  باملائة من   32

22 باملائة ملناف�شه الرئي�شي.
النتخابات  ت��ظ��ه��ر  م���ن���ذئ���ذ،     
نربا�شكا  يف  الأخ���رى  التمهيدية 
ووي�شكون�شن اأن املر�شحني الذين 
ب�شدة  ويدينون  ترامب  ي��وؤي��دون 
 2020 لعام  املزور”  “القرتاع 
�شد  للفوز  اأك���رب  فر�شة  لديهم 
خ�شوم اأكر حتفًظا، فيما يتعلق 

بالرئي�س ال�شابق.
  هل يعني هذا اأنه �شيكون مر�شح 
احلزب عام 2024، واأن انحراف 
اليمني  ن����ح����و  اجل����م����ه����وري����ني 
�شيجعل  ال���ذي  الأم���ر  �شي�شتمر، 
مع  التعاون  اأ�شكال  من  �شكل  اأي 

الدميقراطيني م�شتحياًل؟
الأ�شئلة،  ه��ذه       لالإجابة على 
م����ن ال���������ش����روري ال��ت��م��ي��ي��ز بني 
ال�شخ�شي  ت������رام������ب  م�������ش���ري 
للحزب  الأيديولوجية  والأ�ش�س 

اجلمهوري.
يحتفظ  ت��رام��ب  اأن  بالتاأكيد،     
باأتباع خمل�شني بني اجلمهوريني، 
يتدهور  م��وق��ف��ه  اأن  ي��ب��دو  ل��ك��ن 
ببطء. لئن ا�شتمر 60 باملائة من 

ي�����ش��ت��دع��ون��ه ب�����ش��ك��ل م��ت��ك��رر، هي 
عالمة وا�شحة على اأن نفوذه ل 
ي��زال قوياً وحتى حا�شماً يف عدد 
معني من احلالت.    هذا الو�شع 
ل ير�شي ق��ادة احل��زب ول �شيما 
الأقلية  زع��ي��م  م��ك��ون��ي��ل  م��ي��ت�����س 

اجلمهورية يف جمل�س ال�شيوخ.
ت���رام���ب،  اأن  ي���الح���ظ���ون  ان���ه���م   
ال�شيطرة، ل  اخل��ارج عن  الرجل 
للحزب  احلقيقي  الرئي�س  ي��زال 
اجل��م��ه��وري، وه��م قلقون م��ن اأن 

حيث يلعب على �شعبيته الكبرية 
اجلمهوريني  ال���ن���اخ���ب���ني  ب�����ني 
ب��ن�����ش��ب��ة تزيد  ي���وؤي���دون���ه  ال���ذي���ن 
وا�شل  ل���ق���د  ب���امل���ائ���ة.   70 ع����ن 
 2020 ت�شويت  ب���اأّن  الت�شريح 
انتخب، ولي�س  واأن��ه  ت��زوي��ره،  مت 
قرر  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة  بايدن. 
من  املر�شحني  ملئات  رعايته  منح 
انتخابات  يواجهون  الذين  حزبه 
متهيدية يف جميع اأنحاء البالد. 
املر�شحني  ه�����وؤلء  اأن  وح��ق��ي��ق��ة 

اختبار  ه��ي  الأوىل  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
 3 يف  ال�����ش��اب��ق.  الرئي�س  ل�شلطة 
ُع���ق���دت ان��ت��خ��اب��ات ولية  م���اي���و، 
جمل�س  يف  مقعد  ل�شغل  اأوه��اي��و 
عليها     ي�شيطر  ولي��ة  يف  ال�شيوخ 
احل��زب اجل��م��ه��وري. ك��ان املر�شح 
فان�س،  دي  ج���ي  ه���و  ال��رئ��ي�����ش��ي 
واملثرية  امل���ع���روف���ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
هيلبيلي  ك��ت��اب  م��وؤل��ف  ل��ل��ج��دل، 
الأن���ي���ق الأك�����ر م��ب��ي��ًع��ا، وال����ذي 
ابن  باعتباره  رحلته  فيه  ي���روي 

ج��م��ي��ع ت�����ش��ري��ح��ات��ه ت��ت��ع��ل��ق مبا 
ي�شمى بالحتيال النتخابي لعام 
واأزمة  الت�شخم  بينما   ،2020
القوية  امل��وا���ش��ي��ع  م���ن  ال��ه��ج��رة 
الدميقراطيني  ���ش��د  ل��ل��ح��م��ل��ة 
على  ال�شيطرة  يف  ف�شلوا  ال��ذي��ن 

اأي منهما.

اختب�ر النتخ�ب�ت 
التمهيدية

  ونتيجة لذلك، فاإن النتخابات 

تبدو طريقه مفرو�شة ب�لورود:

الواليات املتحدة: اختيارات احلزب اجلمهوري...!
•• الفجر -اأنطوان دي تاريل 

ترجمة خرية ال�صيباين
   بداهة، يبدو اأن كل �شيء يبت�شم للحزب اجلمهوري. 
للغ�ية،  منخف�شة  ب�يدن  الرئي�ش  �شعبية  تــزال  ل 
يجد احلزب الدميقراطي احل�كم �شعوبة يف التغلب 

والأغلبية  الي�ش�ري  جن�حه  بني  النق�ش�م�ت  على 
الو�شطية. 

�شتجرى  التي  الو�شيطة  النتخ�ب�ت  تب�شر  وفج�أة، 
يحقق  ـــ�أن  ب املــــدة(  )منت�شف  املــقــبــل  نــوفــمــرب  يف 
للفوز  جيدة  فر�شة  احلــزب  وملر�شح  ب�هرا،  جن�ح� 

ب�لنتخ�ب�ت الرئ��شية لع�م 2024.

   ومع ذلك، ف�إن احلزب الكبري القدمي، مل يتغلب على 
خم�طر الت�أثري املفرط لأن�ش�ر دون�لد ترامب، وغري 
ق�در على حتديد هوية جديدة من �ش�أنه� اأن ت�شمن 
اأزمة  اإن  الع�م.  الــراأي  من  الو�شطي  اجلزء  دعم  له 
كبري،  حد  اإىل  اأي�شً�،  هي  الأمريكية  الدميقراطية 

اأزمة احلزب اجلمهوري.

الراأي الع�م مع اجلمهوريني
الدميقراطيني.  على  ق��شية  ــراأي  ال ا�شتطالع�ت    
ت�شنيف  ُيظهر  اإيت”،  ثريتي  “ف�يف  موقع  ووفــق 
فجوة  الــراأي  ا�شتطالع�ت  جميع  يف  ب�يدن  �شعبية 
والآراء  ب�مل�ئة(   42( املوؤيدة  الآراء  بني  نق�ط   10

ال�شلبية )52 ب�مل�ئة(. 

 الرجل االأبرز يف املع�ضكر اجلمهوري
 اليوم هو حاكم فلوريدا رون دي �ضانتي�س

النتخ�ب�ت التمهيدية الأوىل
 هي اختب�ر ل�شلطة الرئي�ش ال�ش�بق

تر�ضم ا�ضتطالعات الراأي املختلفة 
�ضورة اأكرث اإيجابية للحزب اجلمهوري
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عربي ودويل
بول�ضونارو ي�ضكك بالنظام االنتخابي الربازيلي 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

�شكك الرئي�س اليميني املتطرف جايري بول�شونارو جمددا 
اأ�شهر  اأقل من خم�شة  بالنظام النتخابي يف الربازيل قبل 
على النتخابات الرئا�شية التي يطمح اأن تبقيه يف ال�شلطة 

لولية ثانية.
انتخابي  نظام  لدينا  يكون  اأن  “ل ميكن  بول�شونارو  وق��ال 

يخيم عليه ال�شك«.
كان بول�شونارو الذي تتوقع كل ا�شتطالعات الراأي خ�شارته 
الرئي�س  مب��واج��ه��ة  الأول-اأك���ت���وب���ر  ت�شرين  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
�شهور  منذ  يحاول  �شيلفا،  دا  ل��ول  اإينا�شيو  لوي�س  الأ�شبق 

الت�شكيك بنزاهة القرتاع الإلكرتوين.
يف  الق���رتاع  نتيجة  معرفة  اإمكانية  الت�شويت  ه��ذا  ويتيح 
عدد  والبالغ  ال�شا�شع  البلد  ه��ذا  يف  النتخابات  ي��وم  م�شاء 

�شكانه 213 مليونا.
الدميوقراطية،  روح  هو  “الت�شويت  اإن  بول�شونارو  وق��ال 
ولهذا ال�شبب يجب فرز الأ�شوات بطريقة علنية والتحقق 
و�شبق اأن اأعلن يف وقت �شابق هذا ال�شهر  من هذا الفرز”. 
اأن حزبه ال�شيا�شي �شيوقع عقدا مع �شركة خا�شة للتدقيق 

يف القرتاع.
اأي انتخابات يف الربازيل.  اأدنى خمالفة يف  ومل يتم ك�شف 
للتحكم  اأ�شاليب خمتلفة  العليا  النتخابية  املحكمة  ولدى 

لبول�شونارو  املتكرر  الت�شكيك  ودف��ع  واأمنها.  بالنتخابات 
املحكمة العليا اإىل فتح حتقيق بحقه بتهمة ن�شر معلومات 
ذل��ك مل مينعه من  ل��ك��ّن  الن��ت��خ��اب��ي.  النظام  ع��ن  م�شللة 
ت��ك��رار ادع���اءات���ه ح��ول ه��ذا ال��ن��ظ��ام، يف وق��ت جت��د مواقفه 

�شدى وا�شعا بني موؤيديه.
وح����ذر ب��ول�����ش��ون��ارو يف وق���ت ���ش��اب��ق ه���ذا الأ���ش��ب��وع م��ن اأن 
اأم�س  وق��ال  م�شطربة”.  انتخابات  ت�شهد  “قد  ال��ربازي��ل 
“تخيلوا  الأعمال  رواد  اأم��ام جمموعة من  الأول اخلمي�س 
اأن ُي��راود هذا الطرف اأو ذاك �شّك، يف م�شاء يوم القرتاع، 

باأّن النتخابات مل تخُل من �شوائب. نحن ل نريد ذلك«.
تنتهي  لن  النتخابات  ب��اأن  �شّرح  اأن  لبول�شونارو  �شبق  كما 

وهو موقف اأثار خ�شية  اإل ب�”ال�شجن اأو املوت اأو الن�شر”، 
�شيناريو  يف  ال��ه��زمي��ة،  تقّبل  يرف�س  ق��د  اأن��ه  م��ن  املحللني 
 2021 م�شابه للهجوم الذي �شّنه يف كانون الثاين-يناير 
على مبنى الكابيتول يف وا�شنطن اأن�شار للرئي�س الأمريكي 

ال�شابق دونالد ترامب.
و�شرح النائب املوؤيد لبول�شونارو، دانييل �شيلفريا، لوكالة 
اأنف�شنا  وج��دن��ا  “اإذا  اخلمي�س  الأول  اأم�����س  ب��ر���س   فران�س 
�شيدافع  الرئي�س  ف��اإن  وا�شحة،  احتيال  ق�شية  مواجهة  يف 
“نتيجة  اأن  على  نف�شه  الوقت  يف  �شدد  لكنه   ، الوطن  عن 
اأي  “احتمال ح�شول  م�شتبعدا  النتخابات �شيتم تقّبلها”، 

انقالب«.

املحيطة  الأ���ش��غ��ر  ال���دول  توظيف 
خماوفها  اإث��ارة  وحماولة  برو�شيا، 
وهي  عليهم،  وتاأليبها  الرو�س  من 
فمثال  ح��ق��ي��ق��ي��ة  غ�����ري  خم�������اوف 
فنلندا وال�شويد طيلة عقود احلرب 
حمايدين  بلدين  لكونهما  الباردة 
اإقحامهما يف تلك احلرب،  مل يتم 
الطلب  تقدميهما  م��ع  الآن  ل��ك��ن 
فاإنهما  ال��ن��ات��و،  ل��دخ��ول  ال��ر���ش��م��ي 
احل���ي���اد، وتدخالن  ع���ن  ت��ت��خ��ل��ي��ان 
اأتون  يف  احل��ال  بطبيعة  نف�شيهما 

مواجهة مبا�شرة مع رو�شيا«.
للناتو  الن�شمام  عملية  وت�شتغرق 
���ش��ه��را، لكن   12 اإىل   8 ع���ادة م��ن 
ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي ي��ري��د اأن 
للتهديد  ن��ظ��را  ب�����ش��رع��ة  ي��ت��ح��رك 
الذي ت�شكله رو�شيا على الدولتني.

ت�شديق  اإن  دبلوما�شيون  وي��ق��ول 
الأع�شاء،  ال���دول  ب��رمل��ان��ات  جميع 
���ش��ي��ت��م يف  30 ع�������ش���وا  وع�����دده�����ا 

غ�شون �شهور.
فنلندا  يف  ال���ع���ام  ال�������راأي  وحت�����ول 
نيل  ل�شالح  كبري  ب�شكل  وال�شويد 
رو�شيا  ب��داأت  منذ  الناتو،  ع�شوية 
يف  اخل��ا���ش��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  عمليتها 

اأوكرانيا يف 24 فرباير املا�شي.
الثنني  ق���ال،  ق��د  الكرملني  وك���ان 
وال�شويد  فنلندا  ق��رار  اإن  املا�شي، 
�شمال  ح����ل����ف  اإىل  الن���������ش����م����ام 
اإىل حت�شني  ي����وؤدي  ل��ن  الأط��ل�����ش��ي 

الأمن يف اأوروبا.
الكرملني  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وذك����ر 
لل�شحفيني:  ب��ي�����ش��ك��وف  دمي����رتي 
“ل�شنا مقتنعني باأن ان�شمام فنلندا 
وال�شويد اإىل حلف �شمال الأطل�شي 
يح�ّشن  اأو  م���ا  ب��ط��ري��ق��ة  ���ش��ي��ع��زز 
قارتنا”،  يف  الأم��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ات 
خطرية  ق�����ش��ي��ة  “هذه  م�����ش��ي��ف��ا: 
و�شنتابع  قلقنا،  تثري  ق�شية  وه��ي 
ب��ع��ن��اي��ة ���ش��دي��دة م��ا ���ش��ت��ك��ون عليه 
نتائج ان�شمام فنلندا وال�شويد اإىل 
فيما  العملية  الناحية  م��ن  الناتو 
�شمانه  يجب  ال��ذي  باأمننا،  يتعلق 
ب���ط���ري���ق���ة غ����ري م�������ش���روط���ة على 

الإطالق«.
باملقارنة  اأن��ه  اإىل  اأي�شا  اأ�شار  لكنه 
ب���ني رو�شيا  ل��ي�����س  اأوك���ران���ي���ا،  م���ع 
على  ن���زاع  اأي  ال�شويد  اأو  وفنلندا 

الأرا�شي.

•• عوا�صم-وكاالت

مو�شكو  م��وق��ف  م��وؤ���ش��رات  تتباين 
و���ش��ك��ل وط��ب��ي��ع��ة رده����ا ع��ل��ى ح�شم 
اأمرهما  وفنلندا  ال�شويد  م��ن  ك��ل 
وتقدمهما �شوية، بطلب الن�شمام 
الأطل�شي  ���ش��م��ال  حل��ل��ف  ر���ش��م��ي��ا 

)الناتو(.
الت�شريحات  اأن  حم��ل��ل��ون  وي����رى 
واملواقف الر�شمية الرو�شية من هذه 
امل�شاألة، تبدو كما ولو اأنها يكتنفها 
وتتباين  ال�شيء،  بع�س  الغمو�س 
دبلوما�شية  اأدوار  ت��وزي��ع  ب��اب  م��ن 
والتلويح  خمتلفة،  ر�شائل  واإر�شال 
ت��ارة بالع�شا وت��ارة ب��اجل��زرة، فيما 
م��ل��ف حتول  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي  يخ�س 
لعا�شمتني  و�شتوكهومل  هل�شنكي 
املتحدثة  اأن  ل��درج��ة  اأطل�شيتني، 
الرو�شية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم 
م��اري��ا زاخ���اروف���ا، حت��دث��ت ع��ن اأن 
مفاجاأة،  ���ش��ي��ك��ون  ال��رو���ش��ي  ال����رد 
م�شراعيه  ع���ل���ى  ال����ب����اب  ف���احت���ة 

لتاأويالت املراقبني وتوقعاتهم.
ت�شهم  اأن  م���ن  م��راق��ب��ون  وي���ح���ذر 
هذه اخلطوة يف جّر منطقة اأوروبا 
ال�شمالية التي لطاملا كانت معروفة 
م��ع��ظ��م دولها،  ب��ح��ي��ادي��ة  ت��اري��خ��ي��ا 
الت�شلح  ���ش��ب��اق��ات  ع���ن  وب��ب��ع��ده��ا 
وال���ش��ط��ف��اف �شمن  وال��ع�����ش��ك��رة 
اإىل  والأم��ن��ي��ة،  الع�شكرية  امل��ح��اور 
والف�شاءات  النفوذ  �شراعات  اأتون 
العاملية  ال����ق����وى  ب����ني  احل���ي���وي���ة 

الكربى.
طول  اأن  اإىل  امل���راق���ب���ون  وي�����ش��ري 
يزيد  الرو�شية،  الفنلندية  احلدود 
م��ن فر�س الح��ت��ك��اك ورمب��ا حتى 
ان�����دلع امل��واج��ه��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة بني 
رو�شيا وحلف الناتو، الذي �شت�شاف 
حلدوده مع رو�شيا يف حال ان�شمام 
1300 كيلومرتا  فنلندا له، نحو 
لتكرار  رمب��ا  يقود  قد  ما  اإ�شافية، 

ال�شيناريو الأوكراين.
اأن ثمة  ي����رون  اآخ�����رون  م��راق��ب��ون 
اختالفات بني احلالتني الأوكرانية 
واأن�����ه ل ميكن  والإ���ش��ك��ن��دن��اف��ي��ة، 
اإ�شقاط ما يحدث يف اأوكرانيا على 
اأوروب�����ا، ف��ال��رو���س يركزون  ���ش��م��ال 
اخللفية  ح��دي��ق��ت��ه��م  ت���اأم���ني  ع��ل��ى 
الأوكرانية، ولي�شوا معنيني بنف�س 

ال��درج��ة م��ن الأه��م��ي��ة، مبنع �شم 
للناتو  الإ�شكندنافيتني  جاريهما 

وتخليهما عن �شيا�شة احلياد.
وي��ع��ت��ق��د ه����وؤلء اأن ق����راءة م��ا بني 
�شطور املواقف الرو�شية من عملية 
و�شتوكهومل  ه��ل�����ش��ن��ك��ي  ان�����ش��م��ام 
التهويل  ع���دم  اإىل  ت�شري  ل��ل��ن��ات��و، 
اأكرب  حجما  امل�شاألة  اإع��ط��اء  وع��دم 
الرو�شي  الرئي�س  اأن  بدللة  منها. 
رو�شيا  اأن  اأك����د  ب��وت��ن،  ف��الدمي��ري 
فنلندا  م��ع  م�شكالت  لديها  لي�س 
الناتو  اإىل  وان�شمامهما  وال�شويد، 
�شيثري  ل��ك��ن��ه  ت��ه��دي��دا،  ي�شكل  ل��ن 
كلمته  خ����الل  وذل����ك  رو����ش���ي���ا،  ردا 
الأمن  معاهدة  منظمة  قمة  اأم���ام 
“فيما  ق��������ال:  ح���ي���ث  اجل����م����اع����ي 
ذلك  يف  مب��ا  الناتو،  بتو�شع  يتعلق 
الأع�شاء اجلدد يف احللف، فنلندا 
وال�شويد، لي�س لدى رو�شيا م�شاكل 
معهما، وهذا يعني اأن التو�شع من 
خاللهما ل يخلق تهديدا مبا�شرا 
لرو�شيا، لكن تو�شيع البنى التحتية 
الع�شكرية يف هذه املناطق، �شيوؤدي 
بناء  وذل��ك  اإج���راءات  اإىل  بالتاأكيد 

على التهديدات التي �شتن�شاأ لنا«.

دخولهما حلف الناتو لي�س تهديدا 
مبا�شرا لبالده«.

القليوبي،  رام������ي  ي���ق���ول  ب�������دوره 
ال�شت�شراق  ك���ل���ي���ة  يف  الأ�����ش����ت����اذ 
مبدر�شة مو�شكو العليا لالقت�شاد، 
نيوز  “�شكاي  مل���وق���ع  ح���دي���ث  يف 
تقدمي  اأن  “�شحيح  عربية”: 
ال�شويد  م���ن  ك���ل  ان�����ش��م��ام  ط��ل��ب 
الناتو  اإىل  فنلندا  خا�شة  وب�شفة 
اآم�����ال رو���ش��ي��ا، ب�شبب  اأث�����ار خ��ي��ب��ة 
امتداد احلدود الرو�شية الفنلندية 
وقربها  كاملة،  كيلومرت  ل�1300 
الرو�شية  ال�شمالية  العا�شمة  من 
����ش���ان���ت ب����ط����ر�����ش����ب����ورغ، ول����ك����ن يف 
رو�شيا  ل��دى  ت��زال  ل  نف�شه  الوقت 
الن�شمام  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  يف  اآم����ال 
اإج���رائ���ي���ا ل��ال���ش��ت��ف��ادة ف��ق��ط من 
الناتو  املادة اخلام�شة من معاهدة 
اخل��ا���ش��ة ب��ال��دف��اع اجل��م��اع��ي، من 
اأجنبية  ع�شكرية  قواعد  ن�شر  دون 
اأرا����ش���ي  ن���ووي���ة ع��ل��ى  اأ���ش��ل��ح��ة  اأو 
الدمنارك  وف���ق من���وذج  ال��ب��ل��دي��ن، 
والرنويج اللتني ان�شمتا اإىل حلف 

الناتو يف عام 1949«.
يف  اخلبري  ي�شيف  رو�شيا،  اأن  كما 

الرو�شي،  امل���وق���ف  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
يقول جمال اآريز، الكاتب والباحث 
“�شكاي  ال�شيا�شي، يف حديث ملوقع 
تدرك  “مو�شكو  عربية”:  ن��ي��وز 
جاريها  ان�������ش���م���ام  م���و����ش���وع  اأن 
بات  الناتو  حللف  الإ�شكندنافيتني 
فاملقاربة  ول��ه��ذا  حا�شل،  حت�شيل 
الرو�شية ترتكز على تخفيف وطاأة 
هذا الن�شمام، و�شمان تلبية اأكرب 
����ش���روط مو�شكو  ق���در مم��ك��ن م���ن 
اإي�����ش��ال��ه��ا لالأطراف  ال��ت��ي حت���اول 
املعنية، واأهمها األ يتم ن�شب قواعد 
تر�شانات  ول  اأط��ل�����ش��ي��ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
ال�شويد  داخل  ومن�شات �شاروخية 
املناطق  ق���رب  �شيما  ول  وف��ن��ل��ن��دا، 
للرو�س  املتاخمة  لهما  احل��دودي��ة 

والقريبة منها«.
الإ�شارات  “تتواىل  اآري���ز:  واأ���ش��اف 
هذه  اأن  اإىل  تلمح  ال��ت��ي  ال��رو���ش��ي��ة 
امل�����ش��األ��ة ت��خ��ت��ل��ف ع���ن الأزم������ة مع 
الأم���ور  اأن  يعني  وه���ذا  اأوك��ران��ي��ا، 
ل��ن ت��ذه��ب حل��د اإ���ش��ع��ال ح��رب من 
باب  واأن  البلدين،  مع  رو�شيا  قبل 
لي�س  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ال��ت��ف��اه��م��ات 
اأن  اأع��ت��رب  بوتن  اأن  حتى  مو�شدا، 

اأن  تعترب  “ل  الرو�شية:  ال�����ش��وؤون 
للناتو  وال�����ش��وي��د  فنلندا  ان�شمام 
الع�شكرية  للعملية  نتيجة مبا�شرة 
اأوك��ران��ي��ا، ب��ل يندرج  ال��رو���ش��ي��ة يف 
وا�شعة  الأم��ريك��ي��ة  احلملة  �شمن 
النطاق حل�شد احللفاء �شد رو�شيا، 
وقطع الطريق اأمامها اإىل منطقة 
الأهمية  ذات  ال�����ش��م��ايل  ال��ق��ط��ب 
باملوارد  وال��غ��ن��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
والبحرية،  الطبيعية  وال�����روات 
واأكدت رو�شيا مرارا يف هذا الجتاه 
لفنلندا  ت���ه���دي���دا  ت�����ش��ك��ل  ل  اأن���ه���ا 
الأحوال  وب��اأي حال من  وال�شويد، 
البلدين  ل��ه��ذي��ن  ال��ن��ظ��ر  ل مي��ك��ن 
على اأنهما منطقة للنفوذ الرو�شي 
املبا�شر، مثل اأوكرانيا حتى تتدخل 

مو�شكو فيهما ع�شكريا«.
ويف ذات ال�شياق، تقول لنا بدفان، 
العالقات  يف  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ب��اح��ث��ة 
والأوروب�����ي�����ة، يف حديث  ال��دول��ي��ة 
عربية”:  ن���ي���وز  “�شكاي  مل���وق���ع 
“رو�شيا عانت طيلة العقد ال�شابق 
اخلارجية  التدخل  حم���اولت  م��ن 
الأط���ل�������ش���ي���ة �����ش����ده����ا، ف�����الأزم�����ة 
الأوك���ران���ي���ة واحل�����ال ه���ذه لي�شت 

وليدة اللحظة، بل هي تعود ملا قبل 
8 �شنوات، رغم حر�س مو�شكو على 
عرب  والدبلوما�شي  ال�شلمي  احل��ل 
وب�شمانات  مين�شك  اتفاقية  عقد 
اأوروبية والتي مل تلتزم بها كييف، 
اأزم��ات مماثلة  هناك  كانت  وقبلها 
يف جورجيا ومولدوفا وبيالرو�شيا، 
لطاملا  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����دول  اأن  ح��ي��ث 
خا�شة  رو����ش���ي���ا  ت���ط���وي���ق  ح����اول����ت 
املن�شوية �شمن  عرب اجلمهوريات 
ال�شابق،  ال�����ش��وف��ي��ي��ت��ي  الحت�������اد 
ول��ه��ذا ت��ت��وق��ع رو���ش��ي��ا دوم���ا وجود 
ا�شتفزازية �شدها، وهي  حم��اولت 
هذه املرة تتم عرب ال�شويد وفنلندا 
وزعزعة  رو���ش��ي��ا  ا���ش��ت��ق��رار  ل�شرب 
وا�شتنزاف  القومي، وتهديد  اأمنها 
ول  ال��ه��ائ��ل��ة،  الطبيعية  م���وارده���ا 

�شيما حتت �شعار العقوبات«.
�شيكون  للناتو  البلدين  فان�شمام 
بالدرجة  عليهما  كبرية  اأ�شرار  له 
الأوىل اقت�شاديا واأمنيا، كما تو�شح 
ال��ب��اح��ث��ة ب��ال��ع��الق��ات الأوروب����ي����ة، 
ت�شتورد  م��ث��ال  “فنلندا  م��ت��اب��ع��ة: 
الرو�شيني  وال��ن��ف��ط  ال��غ��از  بكثافة 
على  الكبري  اعتمادها  على  ع��الوة 

اإم��دادات الكهرباء الرو�شية، ورغم 
العقوبات  �شيا�شة  على  موافقتها 
ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى م��و���ش��ك��و، ل��ك��ن��ه��ا ل 
ت�����ش��ت��ط��ي��ع ع��م��ل��ي��ا ال���ش��ت��غ��ن��اء عن 

واردات الطاقة الرو�شية لها«.
تبعات  ����ش���رح  يف  ب���دف���ان  ومت�����ش��ي 
وال�شويدي  الفنلندي  الن�����ش��م��ام 
ذلك  “�شي�شكل  قائلة:  الناتو،  اإىل 
ال���دويل وملوازين  ل��الأم��ن  ت��ه��دي��دا 
�شيكون  ح���ي���ث  ال���ع���امل���ي���ة،  ال����ق����وى 
لرو�شيا  ج���دي���دة  ح�����ش��اب��ات  ه��ن��اك 
اإرها�شاته  ع���ن  ي��ك�����ش��ف  م���ا  وه����و 
وال�شويد  لفنلندا  ال��رو���س  اعتبار 
وبالتايل  �شديقتني،  غري  دولتني 
يطال  ج��ان��ب��ه��م��ا  م���ن  ت��ه��دي��د  اأي 
�شيرتتب  ال���رو����ش���ي���ة،  الأرا������ش�����ي 
رو�شي مبا�شر يف  رد ع�شكري  عليه 

العمقني الفنلندي وال�شويدي«.
وتبنّي املتحدثة اأن “خيارات رو�شيا 
ق��ب��ل ان������دلع ه����ذه احل�����رب كانت 
بزعزعة  القبول  فاإما  جدا،  �شعبة 
اأمنها القومي والتو�شع والتطويق 
الأطل�شيني لها، واإما املبادرة لوقف 
الناتو،  ح�شن  نحو  كييف  اجن��رار 
دوم���ا على  ف��ال��غ��رب يعمل  وه��ك��ذا 

•• عوا�صم-وكاالت

املتحدة  ال����ولي����ات  ق�����ادة  ي��ل��ت��ق��ي 
وال���ه���ن���د وال����ي����اب����ان واأ����ش���رتال���ي���ا 
طوكيو  يف  امل����ق����ب����ل  الأ������ش�����ب�����وع 
اأر����ش���ي���ة  اإىل  ل���ل���ت���و����ش���ل  ����ش���ع���ي���ا 
ت���واف���ق مب��واج��ه��ة ال�����ش��ني، رغم 
حيال  امل����واق����ف  يف  الخ���ت���الف���ات 

الغزو الرو�شي لأوكرانيا.
الآن  ن���ي���ودل���ه���ي ح���ت���ى  وت���رف�������س 
ال��ت��ن��دي��د ب��ه��ج��وم م��و���ش��ك��و على 
الدولة املجاورة وقاومت املحاولت 
ل�شمها اإىل التحرك الدويل �شد 

رو�شيا.
والتحالف الرباعي للحوار الأمني 
وا�شنطن  ي�����ش��م  ال�����ذي  )ك�������واد( 
ونيودلهي  وك���ان���ب���ريا  وط���وك���ي���و 
متحد لت�شكيل قوة م�شادة لنفوذ 
والع�شكري  الق��ت�����ش��ادي  ال�����ش��ني 
منطقة  يف  املتزايد  والتكنولوجي 

اآ�شيا واملحيط الهادي.
ويجتمع حتالف كواد الثالثاء يف 

وق��ت ي��ح��ّذر ال��ع��دي��دون ب��اأن بكني 
تراقب عن كثب الرد الدويل على 
اأوك��ران��ي��ا وت��در���س خياراتها  غ��زو 
تايوان  “اإعادة توحيد”  اأجل  من 

مع الرب ال�شيني.
وق��ال روب��ري دوجاريك من معهد 
يف  املعا�شرة  الآ�شيوية  الدرا�شات 
فران�س  لوكالة  “متبل”  جامعة 
�شيبحثون  ك����واد  ق����ادة  اإن  ب��ر���س 
والتعاون  ال�����ردع  ت��ع��زي��ز  “�شبل 
ال�شني  مب���واج���ه���ة  الع�شكري” 
لبكني  “�شيظهرون  اأن��ه��م  م��وؤك��دا 
لحتوائها  م��ع��ا  ي��ع��م��ل��ون  اأن���ه���م 
وردع��������ه��������ا«. وي���������ش����ل ال���رئ���ي�������س 
الأم��ريك��ي ج��و ب��اي��دن الأح���د اإىل 
زي����ارة م��ن��ذ تويل  اأول  ال��ي��اب��ان يف 
مهامه الرئا�شية، ومن املتوقع اأن 
الوزراء  رئي�س  مع  لقاءاته  يغتنم 
خماوفه  لعر�س  كي�شيدا  فوميو 

حيال بكني.
بايدن  اأن  اإع���الم  و�شائل  واأوردت 
وك��ي�����ش��ي��دا ����ش���ي�������ش���دران اإع���الن���ا 

يوؤكدان  اللهجة  �شديد  م�شرتكا 
على  ل�”الرد”  ا�شتعدادهما  فيه 
يقو�س  ال���ذي  ال�شيني  ال�����ش��ل��وك 

ال�شتقرار يف املنطقة.
تكون  اأن  امل����رت����ق����ب  م�����ن  ل����ك����ن 
���ش��ّدة، على  اأق���ل  ك���واد  ت�شريحات 
اأجل  من  ال�شادرة  النداءات  غرار 
جعل “منطقة املحيطني الهندي 
ومفتوحة”،  ح��������ّرة  وال������ه������ادي 
وال������ت������ح������ذي������رات م������ن خ����ط����وات 
املنطقة، بدون ذكر  يف  “اأحادّية” 

بكني بال�شم.
ال��ق��م��ة م�شاألة  ع��ل��ى  ت��ط��غ��ى  وق���د 
ال�����ش��م��ال��ي��ة يف وق���ت تفيد  ك���وري���ا 
وا�شنطن اأنها تعّد لعمليات اإطالق 

����ش���واري���خ ج���دي���دة ورمب����ا كذلك 
لتجربة نووية. كما تبدي اليابان 
خماوف من الوجود ال�شيني حول 
البلدين،  بني  عليها  متنازع  ج��زر 
فيما تتكثف املحادثات حول �شبل 
ال�شينية  ال��ت��ه��دي��دات  ع��ل��ى  ال���رد 
واأج��رى وزير اخلارجية  لتايوان. 
لأول  حمادثات  الأربعاء  الياباين 
م��ع نظريه  اأ���ش��ه��ر  �شتة  م��رة منذ 
ال�شيني داعيا بكني اإىل لعب “دور 
الدولية.  ال�شاحة  على  م�شوؤول” 
اأن  م��ن جانبها، ح��ذرت بكني م��ن 
املعلومات التي تفيد باأن وا�شنطن 
قواهما”  “�شتوحدان  وط��وك��ي��و 
على  �شلبياً  تنعك�س  ال�شني،  �شد 

ك��ب��ري م�شوؤويل  وح���ذر  الأج������واء. 
ال�������ش���وؤون اخل���ارج���ي���ة يف احل���زب 
جي�شي  ي��ان��غ  ال�شيني  ال�شيوعي 
ا�شتمرت  اإذا  ب��اأن��ه  ت��اي��وان  ب�����ش��اأن 
الطريق  “يف  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة 
الو�شع حتما  ف�شتو�شل  اخلاطئ، 

اإىل نقطة خطرية«.
اإىل  ت�شعى  وا���ش��ن��ط��ن  اأن  وي��ب��دو 
الأمن  م�شت�شار  اأك���د  اإذ  التهدئة 
الأبي�س جايك  البيت  القومي يف 
“ل  ب���اي���دن  اأن ر���ش��ال��ة  ���ش��ال��ي��ف��ان 

ت�شتهدف اأي بلد حتديدا«.
بايدن  �شي�شعى  اأخ���رى  جهة  م��ن 
الهندي  الوزراء  ورئي�س  وكي�شيدا 
ن�����اري�����ن�����درا م��������ودي وال����ف����ائ����ز يف 

من اآ�شيا واملحيط الهادي والقارة 
الأمريكية.

م�����ش��رتك قد  م��وق��ف  اأي  اأن  غ��ري 
الهند،  م���ع  ب��خ��الف��ات  ي�����ش��ط��دم 
حتالف  يف  ال����وح����ي����دة  ال�����دول�����ة 
ك�����واد ال���ت���ي ام��ت��ن��ع��ت ح��ت��ى الآن 
ع��ن ال��ت��ن��دي��د مب��و���ش��ك��و ب��ع��د �شن 
هجومها على اأوكرانيا، ل بل زادت 
وارداتها النفطية من رو�شيا رغم 

النتقادات.
وقال مي�شيتو ت�شورووكا املحا�شر 
يف جامعة كيو اإن “كواد بداأ كاإطار 
برناجما  الآن  ل��دي��ه  ل��ك��ن  اأم��ن��ي، 
القت�شاد”  ن��ح��و  اأك����ر  م��وج��ه��ا 
الهند  م��ع  ال�شعوبات  ���ش��وء  على 

النتخابات الت�شريعية الأ�شرتالية 
للتو�شل  اأي�����ار/م�����اي�����و   21 يف 
التعاون  �شعيد  ع��ل��ى  ت��واف��ق  اإىل 
مبواجهة  �شيما  ول  الق��ت�����ش��ادي 

عرقلة �شال�شل الإمداد.
و�شتك�شف الوليات املتحدة مبادرة 
القت�شادي  “الإطار  با�شم  ُتعرف 
وهو  والهادئ”،  الهندي  ملنطقة 
جتمع جتاري جديد يعترب و�شيلة 
لإق����ام����ة ���ش��ال���ش��ل اإم�������داد ب���دون 

ال�شني.
اجلديدة  امل����ب����ادرة  ه����ذه  وت����اأت����ي 
ان�����ش��ح��اب وا���ش��ن��ط��ن املفاجئ  ب��ع��د 
عرب  “ال�شراكة  م��ن   2017 ع��ام 
التي ت�شم دول  املحيط الهادي” 

حول امل�شائل الدفاعية.
ت��ت��م��ك��ن قمة  اأن  امل�����ش��ت��ب��ع��د  وم����ن 
ت��غ��ي��ري هذا  اأي���ار-م���اي���و م���ن   23
الو�شع براأي جيتندرا ناث مي�شرا 
ال�شابق  ال��ه��ن��دي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
جيندال  ج���ام���ع���ة  يف  وامل�����در������س 
وا�شنطن  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  العاملية. 
تدرك  اأن���ه���ا  “اأثبتت  وح��ل��ف��اءه��ا 
روابطها  اإىل حماية  الهند  حاجة 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ع�����ش��ك��ري��ة مع 
رو�شيا لتطوير قدراتها مبواجهة 

ال�شني«.
الهند  ع��ل��ى  “ال�شغط  اأن  وت��اب��ع 
اإقامة  اإىل  الغرب  ل يخدم حاجة 

حتالف للت�شدي لل�شني«.

حمللون : املواقف الر�شمية الرو�شية يكتنفه� الغمو�ش     

ال�ضويد وفنلندا �ضمن »الناتو«..ما هي خيارات مو�ضكو للرد؟

�ضبح جتربة نووية كورية �ضمالية حمتملة يخيرّم على رحلة بايدن  •• قاعدة اأو�صان اجلوية-اأ ف ب

و�شل الرئي�س الأمريكي جو بايدن اإىل كوريا اجلنوبية اأم�س اجلمعة يف م�شتهل 
جولة اآ�شيوية يوؤكد خاللها طموحات الوليات املتحدة يف املنطقة، فيما يخيم 

�شبح جتربة نووية كوريا ال�شمالية حمتملة على زيارته.
ومن قاعدة اأو�شان اجلوية الذي هبطت طائرته فيها، من املقرر اأن يتوّجه يف 
البداية اإىل م�شنع ل�شركة �شام�شونغ الكورية اجلنوبية العمالقة يف بيونغتايك 
يف جنوب �شيول، حيث �شيلتقي للمرة الأول الرئي�س الكوري اجلنوبي اجلديد 

يون �شوك-يول.
بعد كوريا اجلنوبية �شيتوجه بايدن الأحد اإىل اليابان وهي اأول زيارة للرئي�س 
الوليات  مواجهة  اأن  يعترب  وه��و  تن�شيبه،  منذ  املنطقة  اإىل  ال��دمي��وق��راط��ي 

املتحدة وال�شني هي املو�شوع اجليو�شيا�شي الرئي�شي لل�شنوات املقبلة.
وتقّدر الوليات املتحدة اأن هناك “احتماًل حقيقًيا” اأن جتري كوريا ال�شمالية 

“جتربة �شاروخية اأخرى” اأو “جتربة نووية” خالل زيارة بايدن للمنطقة.
التح�شريات لإج���راء جتربة  “اجنزت  ال��ب��الد،  ك��ورون��ا يف  تف�شي فريو�س  رغ��م 
النائب  قال  ما  لتنفيذها، ح�شب  املنا�شب”  الوقت  ينتظرون فقط  وهم  نووية 
دائرة  من  تلقاها  معلومات  وف��ق  لل�شحفيني  تاي-كونغ  ها  اجلنوبي  ال��ك��وري 

�شلبية  ر�شالة  لي�شت  لكنها  بكني.  اإىل  �شت�شل  الر�شالة  ه��ذه  اأن  “نعترب  وتابع 
ولي�شت موجهة اإىل دولة واحدة«.

كذلك، �شتكون ال�شني وتايوان يف الواجهة. فقد نّبه مدير وكالة ال�شتخبارات 
املركزية الأمريكية )�شي اآي ايه( وليام برينز اأخريا اىل اأن ال�شني تتابع “من 
النزاع  هذا  من  العرب  الأرج��ح  على  و�شتاأخذ  لأوكرانيا،  الرو�شي  الغزو  كثب” 
على  ال�شيطرة  اإىل  الهادفة  خططها  لتكييف  والتداعيات”  “التكاليف  ب�شاأن 

تايوان.
واأ�شار البيت الأبي�س اإىل اأن الرئي�س الأمريكي لن يذهب اإىل املنطقة املنزوعة 
الزعيم   2019 العام  يف  ترامب  دونالد  التقى  حيث  الكوريتني،  بني  ال�شالح 
الكوري ال�شمايل كيم جونغ اأون يف اطار قمة لفتة اإل اأنها مل ت�شاهم يف تغرّي 

م�شار النظام.
اأبدت اإدارة بايدن مراراً ا�شتعدادها للتوا�شل مع كوريا ال�شمالية، لكن الأخرية 

مل تتجاوب وكثفت اإطالق ال�شواريخ منذ بداية العام.

املخابرات الوطنية يف �شيول. اأعلن رئي�س كوريا اجلنوبية املنتخب حديًثا، يون 
�شوك-يول، لل�شحفيني اأم�س اجلمعة اأن زيارة بايدن فر�شة لتعزيز العالقات 

بني �شيول ووا�شنطن وجعلها “اأكر �شمولية«.
التحالف  ب��اأن  مقتنع  “اأنا  ب��اي��دن  و���ش��ول  م��ن  �شاعات  قبل  تويرت  على  وكتب 
بقيم  التم�شك  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي  امل��ت��ح��دة،  وال���ولي���ات  اجلنوبية  ك��وري��ا  ب��ني 

الدميوقراطية وحقوق الإن�شان، �شيتعزز يف امل�شتقبل«.
يف  وج��وده  خ��الل  وي�شارك  اليابان  وزراء  رئي�س  مع  اجتماعات  بايدن  �شيعقد 
اأ�شرتاليا  ي�شم  ال��ذي  )ك���واد(  الرباعي  للتحالف  الإقليمية  القمة  يف  طوكيو 

والهند واليابان والوليات املتحدة.
اأو�شح م�شت�شار الأمن القومي جايك �شاليفان من على من طائرة “اإير فور�س 
اأن يكون عليه العامل  “تاأكيد �شورة ما ميكن  اأّن الوليات املتحدة تريد  وان” 
اإذا اجتمعت الدميوقراطيات واملجتمعات املنفتحة لإمالء قواعد العمل )وفق( 

ح�س القيادة” الأمريكي.

الفور،  النووية على  التجارب  اأن ت�شتاأنف بيونغ يانغ  وتتوقع �شيول ووا�شنطن 
بعد اأن اأجرت �شت جتارب بني عامي 2006 و2017.

واأكدت اإدارة بايدن قبل مغادرته وا�شنطن، اأّن وفقاً للمخابرات الأمريكية هناك 
بعد و�شول  “ا�شتفزازي”  باأن تقوم كوريا ال�شمالية بعمل  “احتمال حقيقي” 

جو بايدن اإىل �شيول اجلمعة.
�شواريخ  �شاروخية جديدة، جتارب  “جتارب  يعني  قد  ذلك  اإن  �شاليفان  وقال 

بعيدة املدى اأو جتربة نووية، اأو كليهما” قبل اأو اأثناء اأو بعد جولة بايدن.
وتواجه كوريا ال�شمالية تف�شيا لوباء كوفيد-19 مع جتاوز عدد الإ�شابات حتى 

الآن 1،7 مليون بح�شب ال�شحافة الر�شمية.
كذلك اأكد جايك �شاليفان اأن اإجراء كوريا ال�شمالية جتربة نووية �شيوؤدي اإىل 
“تعديالت يف و�شع قواتنا امل�شلحة يف املنطقة”، لكنه نفى اأن ُينظر اإىل مثل هذا 

احلدث على اأنه انتكا�شة لدبلوما�شية جو بايدن.
لكنه اأ�شاف اأن “من �شاأنه اأن يوؤكد اإحدى الر�شائل الرئي�شية لهذه الرحلة، وهي 

اأن الوليات املتحدة تقف اإىل جانب حلفائها و�شركائها«.
واأ�شار الأ�شتاذ يف جامعة الدرا�شات الكورية ال�شمالية يانغ مو جني اإىل اأن كوريا 
ال�شمالية �شتتابع على اأي حال نتائج اجتماع يون وبايدن، “وبناء على النتيجة، 

�شتقرر ت�شريع اأو اإبطاء” برامج اأ�شلحتها، على حد قوله.

حتالف »كواد« ي�ضعى لتوحيد 
ال�ضفيوف يف مواجهيية بكن 
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املال والأعمال
خالل م�ش�ركته� يف معر�ش �شيرتيد كروز جلوب�ل 2022

»االقت�ضاد وال�ضياحة بدبي« ت�ضلرّط ال�ضوء على مكانة االإمارة الرائدة يف قطاع ال�ضياحة البحرية العاملي 

•• اأبوظبي-وام:

اأوىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ل  ال�شياحة  قطاع  اهلل”  “حفظه 
اهتماما  الأع���م���ال  ���ش��ي��اح��ة  ���ش��ي��م��ا 
ك���ب���ريا ف���ه���و ج�����زء ل ي���ت���ج���زاأ من 
م�شرية  ل���ت���ع���زي���ز  ����ش���م���وه  روؤي���������ة 
التنويع  عرب  امل�شتدا�شمة  التنمية 
ال�شناعات  وت��ط��وي��ر  الق��ت�����ش��ادي 
احليوية  وال���ق���ط���اع���ات  ال��وط��ن��ي��ة 
معارف  ت��ن��م��ي��ة  يف  وال����ش���ت���ث���م���ار 
وخ���������ربات ال������ك������وادر وال����ك����ف����اءات 

الوطنية يف املجالت كافة.
وجتلى اهتمام �شموه بقطاع �شياحة 
الأعمال وحر�شه على تطويره من 
خالل رعايته للعديد من املعار�س 
املتخ�ش�شة يف �شناعات امل�شتقبل 
وزيادة  دعم  يف  �شاهمت  والتي 
ال�شرتاتيجية  ال�شتثمارات 
يف جمال التقنيات املتقدمة 
تقنيات  واع��ت��م��اد  واملبتكرة 
ال���������ث���������ورة ال���������ش����ن����اع����ي����ة 
ال�������راب�������ع�������ة مب��������ا ي����ع����زز 
مركزا  ال����دول����ة  م��ك��ان��ة 
لالبتكار  رائ�����دا  ع��امل��ي��ا 

والتكنولوجيا.
ال�����روؤي�����ة  ر�����ش����خ����ت  و 
الثاقبة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ال�شمو  ل�������ش���اح���ب 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
نهيان  اآل  زاي���������د 
رئ����ي���������س ال�����دول�����ة 
اهلل”  “حفظه 

مثالية  م��ن�����ش��ة  ت���وف���ريه���ا  ع����رب 
ال�شرتاتيجية،  ال�����ش��راك��ات  لعقد 
ال�شركات  ك�����ربى  م����ع  وامل���ث���م���رة 
املتخ�ش�شة،  والإقليمية  العاملية 
م�ش�����اهمتها  اإىل  وب��الإ���ش��اف�����������������ة 
هذه  تناف�شية  تعزي����ز  يف  اأي�����ش��اً 
خالل  م��ن  ومتكينها  ال�شناعات، 
وت�شليط  م���ن���ت���ج���ات���ه���ا،  ع����ر�����س 
وتطورها  ج��ودت��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
وهو ما �شاهم يف فتح اآفاق جديدة 
لت�شويق  املحلية  ال�����ش��رك��ات  اأم����ام 
الأ�شواق  يف  وابتكاراتها  منتجاتها 
الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة ع���ل���ى حد 

�شواء.
جمموعة  اإن  ال���ظ���اه���ري  وق������ال 
روؤية  بف�شل  ال��ي��وم  ب��ات��ت  اأدن��ي��ك 
الر�شيدة  القيادة  وتطلعات  �شموه 
النهو�س  امل�شاهمني يف  اأك��رب  اأح��د 
بواقع وم�شتقبل قطاعي ال�شياحة 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة و ���ش��ي��اح��ة الأع���م���ال 
ع����ل����ى ال�������ش���ع���ي���دي���ن الإق���ل���ي���م���ي 
وذل���ك مب��ا متتلكه من  وال�����دويل 
اإم��ك��ان��ات وم��ق��وم��ات وب��ن��ى حتتية 
متطورة، وكفاءات وطنية متميزة، 
وتعزيز  البتكار  لتحفيز  ومن�شة 
املعرف�����ة  ون�ش����ر  الفكرية  الريادة 
والتوظيف الأمثل للبيئة املحفزة 
ال��ق��ط��اع��ات غري  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
ال���ن���ف���ط���ي���ة ال����ت����ي ت���ع���ت���رب رك���ي���زة 
اخلطط  خم���ت���ل���ف  يف  اأ����ش���ا����ش���ي���ة 
امل�شتقبلية  احلكومية  وال��ربام��ج 
امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  لدفع 
و�شناعة م�شتقبل اأف�شل لالأجيال 

القادمة.

وال�������ش���ح���ة وال���ب���ي���ئ���ة وال���ط���اق���ة 
والنقل و�شوًل لل�شناعات الثقيلة 
املتقدمة  التكنولوجيا  بالإ�شافة 
اأثبتت  ح���ي���ث  ال���ك���ث���ري  وغ����ريه����ا 
ال��وط��ن��ي��ة قدرتها  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ش��ة  ع��ل��ى 
الإقليمي والدويل لت�شكل ق�ش�س 
جن���اح ن��ف��اخ��ر ب��ه��ا ال��ع��امل وراف����داً 

مهماً لالقت�شاد الوطني.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي����ة  اإط����ار  و يف 
امل�شتقبلية  ال�������دول�������ة  رئ����ي���������س 
�شياحة  ل����ق����ط����اع  وال����ط����م����وح����ة 
اإن�شاء  �شموه  دع��م  فقد  الأع��م��ال 
اأبوظبي الوطني للمعار�س  مركز 
خطة  مع  يتما�شى  مبا  “اأدنيك” 
اأب����وظ����ب����ي وي���ن�������ش���ج���م م����ع روؤي������ة 
الم��ارات لي�شكل من�شة للتوا�شل 
وتطور  الأع����م����ال  من���و  وحت��ف��ي��ز 
وذات  احليوية  القطاعات  جميع 
للدولة  ال�شرتاتيجية  الأه��م��ي��ة 
ا�شت�شافة  خ������الل  م�����ن  وذل��������ك 
خم���ت���ل���ف ال����ف����ع����ال����ي����ات وك������ربى 
املعار�س واملوؤمترات على م�شتوى 
امل�شاهمة  �شاأنها  والتي من  العامل 
و  املعرفة  وت��وط��ني  نقل  تعزيز  يف 
بخربات  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  رف��د 
عاملية ودعم م�شرية تطور وتطوير 
احليوية  والقطاعات  ال�شناعات 
الإم���ارات  مئوية  ل��روؤي��ة  الداعمة 
2071 والتي ت�شتهدف باأن تكون 
دول����ة الإم�������ارات اأف�����ش��ل دول����ة يف 

العامل على جميع امل�شتويات �
مكانة  تر�شيخ  يف  �شموه  واأ���ش��ه��م   
اأبوظبي مبثابتها عا�شمة لقطاعي 

وال�شياحة  الأع������م������ال  ����ش���ي���اح���ة 
الرتفيهية عرب ا�شتقطاب �شياحة 
الأع������م������ال وال����رتف����ي����ه وت����روي����ج 
ومعاملها  ال���ع���ا����ش���م���ة  م���ق���وم���ات 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة لإح����داث 
واجتماعي  اقت�شادي  اإيجابي  اأثر 
وع����ائ����د م��ل��م��و���س ع���ل���ى الإم�������ارة 

والدولة ككل.
الظاهري،  م���ط���ر  ح��م��ي��د  وق������ال 
ال����ع���������ش����و امل�����ن�����ت�����دب وال����رئ����ي���������س 
التنفيذي ل�شركة اأبوظبي الوطنية 
وجمموعة  “اأدنيك”  للمعار�س 
ال�������ش���رك���ات ال��ت��اب��ع��ة ل���ه���ا: اإمي����ان 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
“حفظه اهلل” الرا�شخ بدور قطاع 
هذه  حتقيق  يف  الأع��م��ال  �شياحة 
وتوفري  ال�شرتاتيجية  الأه���داف 
فر�س العمل للمواطنني وحتفيز 
ريادة الأعمال وتاأ�شي�س امل�شروعات 
يدعم  مم��ا  واملتو�شطة  ال�شغرية 
باعتباره  ال���وط���ن���ي  الق���ت�������ش���اد 
م�شدراً حيوياً من م�شادر الناجت 
املحلي الإجمايل وم�شاهماً فاعاًل 
يف دع��م ع��دد كبري من القطاعات 
القت�شادية الأخرى، ومن اأبرزها 
الرتفيهية  ال�����ش��ي��اح��ة  ق��ط��اع��ات 
والنقل  وال����ف����ن����ادق  وال�����ط�����ريان 
واملتاحف، وغريها من القطاعات 

امل�شاندة.
واأ�شاف الظاهري: لعبت املعار�س 
مهماً  دوراً  املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة 
وكبرياً يف دعم منظومة ال�شناعات 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

م��ك��ان��ة الإم�������ارات ع��ا���ش��م��ة قطاع 
املنطقة  يف  الأع������م������ال  ����ش���ي���اح���ة 
واإجن����ازات  مم��ي��زة  نتائج  وحققت 
اإيجابية  اآث�������ار  ل���ه���ا  ك�����ان  م��ه��م��ة 
وخمتلف  امل�����ش��ت��وي��ات  جميع  ع��ل��ى 
القطاعات، فقد �شاهمت يف حتقيق 
واجتماعية  اقت�شادية،  م�شاهمات 
م��ب��ا���ش��رة وغ����ري م��ب��ا���ش��رة كبرية 
واأبوظبي  الم�������ارات  دول�����ة  ع��ل��ى 
القت�شادية  الناحية  من  حتديداً 
يف حتقيق  “اأدنيك”  �شاهم مركز 
مبا�شرة  وغ����ري  م��ب��ا���ش��رة  ع���وائ���د 
 39.7 الجمالية  قيمتها  فاقت 
مليار درهم من خالل ا�شتقبال ما 
العام  زائ��ر منذ  20 مليون  يفوق 
من  اأك�����ر  وا���ش��ت�����ش��اف��ة   2005
 15 م����دار  ع��ل��ى  ف��ع��ال��ي��ة   3900
عاماً حيث �شاهمت هذه الفعاليات 
واأدنيك  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ان��ة  بتعزيز 
الدوليني  ال��الع��ب��ني  اأب�����رز  اأح����د 
واملوؤثرين يف ر�شم م�شتقبل قطاع 

املعار�س واملوؤمترات.
و متا�شيا مع روؤية �شموه.. �شاهمت 
املعار�س واملوؤمترات املتخ�ش�شة يف 
يف  املتقدمة  املعرفة  وتوطني  نقل 
اأ�شا�شية  ركيزة  واأ�شبحت  الدولة 
عدد  واإط��الق  تاأ�شي�س  يف  �شاهمت 
وامل�شاريع  ال�����ش��ن��اع��ات  م��ن  ك��ب��ري 
للعاملية  حت���ول���ت  ال���ت���ي  امل��ح��ل��ي��ة 
القطاعات  م����ن  ع�����دد  يف  وذل������ك 
احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا اخلطط 
ومن  ل���ل���دول���ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
اأبرزها قطاعات : الطاقة املتجددة 
والع�شكرية  الدفاعية  وال�شناعات 

بقيادة حممد بن زايد.. االإمارات تر�ضخ
 مكانتهييا عا�ضمة قطيياع �ضييياحة االأعميال

لل�شياح،  اخليارات  من  العديد  توفر  ا�شتثنائيًة  بحريًة  ووجهًة  العامل 
ال�شفن  فيها  مب��ا  ال�شفن،  م��ن  خمتلفة  اأن���واع  م��ن  ت�شتقطبه  مل��ا  ن��ظ��راً 
الوجهة  دبي  وُت�شكل  ال�شخمة.  البحرية  وال�شفن  والفاخرة  ال�شياحية 
املف�شلة للعديد من �شركات النقل البحري الفاخرة يف العامل. وت�شكل 
الإمارة،  وال�شياحة يف  ال�شفر  لقطاع  اأ�شا�شية  ركيزًة  البحرية  ال�شياحة 
ب�شكٍل ملحوظ  �شعبية دبي ب�شفتها وجهًة بحريًة مميزة  ازدادت  حيث 
ب�شفتها  ال��ري��ادي��ة  مكانتها  على  حافظت  كما  امل��ا���ش��ي،  العقد  خ��الل 
الأهم للمنطقة  املنطقة والبوابة  البحرية يف  الرئي�س لل�شياحة  املركز 

والعامل.

ال�شياحة وال�شركات امل�شغلة للموانئ وخطوط الطريان واإدارة الوجهات 
اجلناح  و�شلط  ُعمان.  و�شلطنة  والبحرين  واأبوظبي  دبي  يف  ال�شياحية 
ال�شوء على الإمكانات الوا�شعة للمنطقة يف جمال ال�شياحة البحرية، 
بالإ�شافة اإىل مرونة قطاع ال�شياحة واملالحة البحرية والإقبال الكبري 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  البحرية  ال�شياحة  ع�شاق  قبل  م��ن  املنطقة  على 

العامل.
و�شارك اإىل جانب دائرة القت�شاد وال�شياحة بدبي يف املعر�س العديد 
م��ن اجل��ه��ات مثل م��وان��ئ دب��ي العاملية ودب��ي ه��ارب��ر وط���ريان الإمارات 

و�شركة املغامرات العربية ووكالتي �شرف وال�شرق لل�شياحة. 

وي�شّكل معر�س �شيرتيد كروز جلوبال من�شًة مثاليًة لت�شليط ال�شوء 
دبي،  يف  ال�شياحية  وال��ي��خ��وت  ال�شفن  لإر����ش���اء  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى 
مميزًة  حمطًة  الإم����ارة  م��ن  جتعل  التي  ال��رح��الت  م�����ش��ارات  ومناق�شة 
وبوابًة للمنطقة باأكملها. كما ت�شاهم الفعالية يف تعزيز التوا�شل بني 
العاملية،  البحري  النقل  و���ش��رك��ات  الأخ���رى  املعنية  واجل��ه��ات  ال��دائ��رة 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ت��زوي��د امل�����ش��ارك��ني ب��ال��روؤى والأف���ك���ار وامل��ع��ل��وم��ات حول 

توجهات �شوق ال�شياحة البحرية العاملي.
و�شعبيتها  ال��رائ��دة  دب��ي  مكانة  الفعالية  خ��الل  ال��دائ��رة  وا�شتعر�شت 
م�شتوى  على  ال�شياحية  الوجهات  اأ�شهر  من  واح��دًة  ب�شفتها  الكبرية 

•• دبي-الفجر: 

�شيرتيد  معر�س  يف  م��وؤخ��راً  بدبي  وال�شياحة  القت�شاد  دائ��رة  �شاركت 
2022، الفعالية الرائدة على م�شتوى العامل يف قطاع  كروز جلوبال 
 27 الأمريكية من  فلوريدا  اأُقيم يف ولي��ة  وال��ذي  البحرية،  ال�شياحة 
الكبري  الإق��ب��ال  على  ال�����ش��وء  �شلطت  حيث  امل��ا���ش��ي،  اأب��ري��ل   29 حتى 

واملتوا�شل الذي ت�شهده دبي بو�شفها وجهًة رائدًة لل�شياحة البحرية. 
وجددت دائرة القت�شاد وال�شياحة بدبي م�شاركتها يف الفعالية ال�شنوية 
يف جناح حتالف كروز اأرابيا، الذي �شم 15 جهة عار�شة من جمال�س 

•• دبي-وام:
املتطورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ع��ت��رب 
يف  اأ�شا�شية  رك��ي��زة  وامل��ي��اه  للكهرباء 

م�شرية التنمية امل�شتدامة يف دبي.
دب����ي  “خطة  اإط�������الق�������ه  ل��������دى  و 
�شاحب  وج��ه   ”2040 احل�شرية 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي -رعاه اهلل 
يف  الأف�شل  املدينة  دب��ي  تكون  -ب���اأن 
اأف�شل  توفري  عرب  واحل��ي��اة  املعي�شة 
العامل.  م��دي��ن��ة يف  م��راف��ق لأف�����ش��ل 
املتطورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وت�����ش��ه��م 
ت��ع��زي��ز مكانة  وامل���ي���اه يف  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
مف�شلة  ووجهة  عاملية  كمدينة  دب��ي 
ل��ل��ع��ي�����س وال��ع��م��ل وري������ادة الأع���م���ال 

ومركز عاملي لالقت�شاد.
 2040 وفقاً خلطة دبي احل�شرية 
اأن ي�شل عدد �شكان دبي  من املتوقع 
ن�شمة  5.8 ماليني  اإىل   2040 يف 
واأن يرتفع هذا العدد خالل �شاعات 
يف  ن�شمة  م��الي��ني   7.8 اإىل  ال��ن��ه��ار 
2040. وتعمل هيئة كهرباء ومياه 
ال��زي��ادة يف الطلب  دب��ي على مواكبة 
على الطاقة واملياه وفق اأعلى معايري 
لتعزيز  والكفاءة  والتوافرية  اجلودة 
م�شرية التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة 
واملقيمني  املواطنني  �شعادة  وحتقيق 
والزائرين. وقد ارتفع عدد ح�شابات 
الكهرباء لدى الهيئة بن�شبة 41% 

فورية  ا�شتجابة  م��ع   78.9% اإىل 
ل��ل��ط��ل��ب ع��ل��ى ال���ط���اق���ة خ����الل 90 
الذكية  ال�شبكة  ت�شكل  ك��م��ا  ث��ان��ي��ة. 
ا�شرتاتيجية  يف  اأ����ش���ا����ش���ي���اً  م���ك���ون���اً 
ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي لتطوير 
مبادرة  تدعم  متقدمة  حتتية  بنية 
ال�شبكة  ت�����ش��م  ح��ي��ث  ال���ذك���ي���ة  دب����ي 
ال��ذك��ي��ة ب��رام��ج ب��ا���ش��ت��ث��م��ارات ت�شل 
النتهاء  يتم  دره���م  م��ل��ي��ارات   7 اإىل 
ومتو�شطة  ق�شرية  مراحل  يف  منها 
 .2035 وط��وي��ل��ة الأج���ل حتى ع��ام 
تنفيذ  م����ن  ال���ه���ي���ئ���ة  ان���ت���ه���ت  وق������د 
%100 من الأهداف ق�شرية املدى 
وبني  الذكية.  ال�شبكة  ل�شرتاتيجية 
ا�شتكملت  و2020   2015 ع��ام��ي 
ال��ه��ي��ئ��ة ا����ش���ت���ب���دال ج��م��ي��ع ع�����دادات 
ذكية  ب�����ع�����دادات  وامل����ي����اه  ال���ك���ه���رب���اء 
مليوين  م��ن  اأك���ر  تركيب  مت  حيث 
ع���داد ت��ت��م ق��راءت��ه��ا ت��ل��ق��ائ��ي��اً وتوفر 
اأمناط  ح��ول  معلومات  للمتعاملني 
اإدارة  م���ن  لتمكينهم  ا���ش��ت��ه��الك��ه��م 
ب�شكل  وامل��ي��اه  للكهرباء  ا�شتهالكهم 
فعال. وبني عامي 2015 و2017 
انتهت الهيئة من اأمتتة �شبكة النقل 
جهد  التحويل  مبحطات  املرتبطة 
كيلوفولت  و132  كيلوفولت   400
انتهت   2017 ويف   100% بن�شبة 
الت�شال  م���ن���ظ���وم���ة  ت���رك���ي���ب  م����ن 
على  بالعتماد  التطبيقات  متعددة 
تقنية الراديو /RF Mesh/ التي 
ت��غ��ط��ي خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء اإم�����ارة دبي. 

 4،200 من  باأكر  حالياً  وترتبط 
حم��ط��ة ت���وزي���ع ف��رع��ي��ة يف دب���ي مبا 
الذكية  ال�����ش��ب��ك��ات  تطبيقات  ي��دع��م 
مثل عدادات الكهرباء واملياه الذكية 

واأمتتة �شبكة التوزيع.
“ال�شاحن  م�����ب�����ادرة  خ������الل  وم������ن 
حالياً  ال��ه��ي��ئ��ة  ت���وف���ر  الأخ�شر” 
�شحن  حم���ط���ة   325 م�����ن  اأك��������ر 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف خمتلف  ل��ل�����ش��ي��ارات 
اأن��ح��اء دب���ي وت��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة هذا 
 1،000 اأكر من  اإىل  العدد لي�شل 
وتتيح   .2025 ع��ام  بحلول  حمطة 
ميلكون  الذين  للمتعاملني  اخلدمة 
الكهربائية لدى  للمركبات  ح�شابات 
/من  ال����زوار  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الهيئة 
زائر”/  “م�شتخدم  م���ي���زة  خ����الل 
م�شح  ط��ري��ق  ع��ن  مركباتهم  �شحن 
 QR/ رم���ز ال���ش��ت��ج��اب��ة ال�����ش��ري��ع��ة
ال�شحن  حم��ط��ات  ع��ل��ى   /Code
ل�شحن  ب�����ش��ي��ط��ة  خ����ط����وات  وات����ب����اع 

�شياراتهم الكهربائية.
وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على 
�شياغة م�شتقبل رقمي جديد لإمارة 
الرقمية”  “ديوا  خ����الل  م���ن  دب����ي 
وتعتزم  ل��ل��ه��ي��ئ��ة.  ال���رق���م���ي  ال�������ذراع 
ال���ه���ي���ئ���ة م����ن خ�����الل ه�����ذه امل����ب����ادرة 
رقمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأول  اإىل  ال��ت��ح��ّول 
ذاتية  باأنظمة  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
وتخزينها  املتجددة  للطاقة  التحكم 
الذكاء  ا���ش��ت��ع��م��ال  يف  ال��ت��و���ش��ع  م���ع 

ال�شطناعي واخلدمات الرقمية.

اكتماله �شي�شهم املجمع يف تخفي�س 
6.5 م���الي���ني ط���ن من  اأك�����ر م���ن 
وتبلغ  �شنوياً.  الكربونية  النبعاثات 
ال�شم�شية  الطاقة  م�شروعات  ق��درة 
 1527 املجمع  ت�شغيلها يف  التي مت 
ال�شم�شية  الأل���واح  بتقنية  ميجاوات 
الكهرو�شوئية ولدى الهيئة م�شاريع 
بقدرة 1333 ميجاوات قيد التنفيذ 
الكهرو�شوئية  الأل�������واح  ب��ت��ق��ن��ي��ت��ي 
وتبلغ  امل��رك��زة.  ال�شم�شية  وال��ط��اق��ة 
للطاقة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال���ق���درة  ن�����ش��ب��ة 
من   11.4% ن��ح��و  اإىل  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
دب��ي ومن  الطاقة يف  اإج��م��ايل مزيج 
 14% ن��ح��و  اإىل  ت�����ش��ل  اأن  امل��ت��وق��ع 

بنهاية العام اجلاري.
ح����ال����ي����اً حمطة  ال���ه���ي���ئ���ة  وت����ن����ف����ذ 
كهرومائية بتقنية ال�شخ والتخزين 
250 ميجاوات يف حتا وُتعد  بقدرة 
ه���ذه امل��ح��ط��ة الأوىل م��ن ن��وع��ه��ا يف 
با�شتثمارات  العربي  اخلليج  منطقة 
مليون  و421  م��ل��ي��ار  ب��ن��ح��و  ت��ق��در 
الإنتاجية  ال��ق��درة  و�شت�شل  دره���م. 
ب�شعة  250 ميجاوات  اإىل  للمحطة 
�شاعة  ميجاوات   1،500 تخزينية 
80 عاماً.  ح��ت��ى  اف��رتا���ش��ي  وب��ع��م��ر 
يف  الكهرومائية  املحطة  و�شتعتمد 
من  ال�شتفادة  على  الكهرباء  اإن��ت��اج 
اآخر  و�شد  حتا  �شد  يف  املخزنة  امل��ي��اه 
املنطقة  يف  اإن�������ش���اوؤه  ي��ج��ري  ع��ل��وي 
دورة  ك�����ف�����اءة  و����ش���ت�������ش���ل  اجل���ب���ل���ي���ة 
الكهرباء  وت���خ���زي���ن  اإن����ت����اج  ع��م��ل��ي��ة 

2050 وا�شرتاتيجية دبي  النظيفة 
لتوفري   2050 ال��ك��رب��وين  للحياد 
الإنتاجية  ال����ق����درة  م���ن   100%
الطاقة  م�شادر  من  دب��ي  يف  للطاقة 

النظيفة بحلول عام 2050.
ويعد جممع جبل علي لإنتاج الطاقة 
اأحد  للهيئة  ال��ت��اب��ع  امل���ي���اه  وحت��ل��ي��ة 
الركائز الرئي�شية لتزويد اإمارة دبي 
بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية 
وك���ف���اءة وج�����ودة ع��ال��ي��ة وق���د دخلت 
لالأرقام  غيني�س  م��و���ش��وع��ة  الهيئة 
لإنتاج  م��ن�����ش��اأة  اأك���رب  ع��ن  القيا�شية 
الطاقة با�شتخدام الغاز الطبيعي يف 
موقع واحد بقدرة 9547 ميجاوات 
ي�شم  ال��ذي  املجّمع  الكهرباء يف  من 
الطاقة  لإن���ت���اج  رئ��ي�����ش��ي��ني  ق�����ش��م��ني 
وحتلية املياه هما /جممع الإنتاج-1/ 
 2،761 وت��ب��ل��غ ق��درت��ه الإن��ت��اج��ي��ة 
و  D املحطات  ويت�شمن  م��ي��ج��اوات 

و/جممع الإنتاج-2/ وتبلغ   Gو  E
6،786 ميجاوات  قدرته الإنتاجية 
 .M و   Lو  K امل��ح��ط��ات  ويت�شمن 
ك��م��ا ُي��ع��د جم��م��ع حم��م��د ب���ن را�شد 
الذي  ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل 
اأكرب  تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي 
ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  لإن���ت���اج  م�����ش��روع 
وف���ق  ال����ع����امل  واح�������د يف  م����وق����ع  يف 
قدرته  و�شتبلغ  امل�شتقل  املنتج  نظام 
الإنتاجية 5،000 ميجاوات بحلول 
اإجمالية  با�شتثمارات   2030 ع��ام 
وعند  دره����م.  م��ل��ي��ار   50 اإىل  ت�شل 

 44% بن�شبة  املياه  ح�شابات  وع��دد 
بنهاية 2021 مقارنة بعام 2016. 
���ش��ع��ي��د حم��م��د الطاير  ق���ال م��ع��ايل 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي: نعمل 
روؤي����ة وت��وج��ي��ه��ات �شاحب  اإط����ار  يف 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رع���اه 
متطورة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ل��ت��وف��ري  اهلل 
لتلبية  وامل��ي��اه  للكهرباء  ومتكاملة 
الطلب املتزايد ومواكبة خطط دبي 
الطموحة  والقت�شادية  العمرانية 
تعتمد  تخطيط  عمليات  خ��الل  من 
على اأحدث اأدوات ا�شت�شراف امل�شتقبل 
البنية  تو�شعة  خطط  ت�شتند  حيث 
التحتية للكهرباء واملياه اإىل توقعات 
2030 مع الأخذ  الطلب حتى عام 
الدميوغرايف  النمو  الع��ت��ب��ار  بعني 
ارتفعت  وق��د  ل��الإم��ارة  والقت�شادي 
للهيئة  الإجمالية  الإنتاجية  القدرة 
من  م�����ي�����ج�����اوات   13،417 اإىل 
من  جالون  مليون  و490  الكهرباء 
البنية  بف�شل  ي��وم��ي��اً  امل��ح��الة  امل��ي��اه 
التي  امل��ت��ط��ورة  وال��رق��م��ي��ة  التحتية 
متتلكها الهيئة وال�شتناد اإىل البتكار 
والتخطيط العلمي ال�شليم.” واأ�شار 
تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  الطاير  معايل 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع ع��م��الق��ة يف 
لتحقيق  والنظيفة  املتجددة  الطاقة 
دب���ي للطاقة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه����داف 

البنية التحتية املتطورة للكهرباء واملياه ركيزة اأ�ضا�ضية مب�ضرية التنمية امل�ضتدامة يف دبي بويرّ : حممد بن زايد  جائزة ال�ضارقة للترّميرّز الرترّ
داعم الترّعليم وناه�س بالرّتميرّز واملتميرّزين 

•• ال�صارقة-الفجر:

الّتابعة ملجل�س ال�شارقة للّتعليم  اأكدت جائزة ال�شارقة للّتمّيز الرّتبوّي 
اأّن �شاحب ال�ّشمو ال�ّشيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة  داعم 
ة  وخا�شّ واملج������الت  ال�شعد  كافة  على  الدول�����ة  يف   الّتمي�����ّز  مل�ش�����رية 
التمّيز  يع����ّزز  ف�ش���موه   ، وال��ّت��ق��ّدم  للنه�شة  الأ���ش��ا���س  امل��ح��رك  الّتعليم 
الّتعّلم  جم��الت  خمتلف  يف  مميز  ه������و  م��ا  بك�����ّل ّ وينه�س   ، ال��رّتب��وّي  

والّتعليم.
م�شرية  توا�شل  �شموه  بقيادة  �شت�شهد  الإم���ارات  اأّن  اجلائزة  واأو�شحت 
م�شتدام  م�شتقبل  لبناء  ؛  ال�ّشاملة  والّتنمية  احل�����ش��ارّي��ة  الإجن����ازات 
لالأجيال ، يرتكز على املعرفة ، ويدعم �شبل الّتفوق يف كافة جمالته؛ 
ليبقى الّتعليم يف مقدمة اأولويات الّدولة ا�شتكماًل مل�شواره من العطاء 
على  الإم���ارات  تاأ�شي�س  يف  والعظام  الكبار  القادة  ب��داأه  م�شوار  والعمل، 

العلم والّتفوق الرّتبوّي يف كافة جمالته.
ال�شيخ  ال�شمو  اأّن  �شاحب  اإىل   الإع��الم��ّي  بيانها  اجل��ائ��زة يف  واأ���ش��ارت 
�����  مبا ميتلكه  ���� حفظه اهلل   ال��دول��ة   اآل نهيان رئي�س  زاي��د  حممد بن 
ا�شتثنائية  ق��ي��ادة  ي��ع��ّد   ، غنّية  وجت��رب��ة  لف��ت��ة،   ق��ي��ادّي��ة  �شخ�شية  م��ن 
ملتابعة م�شرية النه�شة والّتنمية والّتطوير يف كافة املجالت الّتعليمّية 
والجتماعّية والّتقنّية وغريها ،  و�شمّوه  امتداد مل�شرية اخلري والعطاء 
اأ�ّش�شه الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن  والنهج الّتنموّي الذي 

�شلطان اآل نهيان  �� طّيب اهلل ثراه   
اإّن �شموه �شيوا�شل دوره من   .   ���
املميزة  وخ���ربت���ه  ح��ن��ك��ت��ه  خ����الل 
الّتعليم  رواف��د  والوا�شعة يف دعم 
واله����ت����م����ام ب��ت��خ��ري��ج الأج����ي����ال 
والّتفوق  املعرفة  تنتهج من  التي 
خ��دم��ة حا�شرها  ن��ح��و  ط��ري��ق��ه��ا 
والّتوّجه  بواقعها،   والنهو�س   ،
يوؤكد  ط��ري��ق  يف  م�شتقبلها  نحو 
اأن������ه ط���ري���ق املجد  ����ش���م���وه ع���ل���ى 

والعلياء .

ف��ق��د امل��دع��و / ���ش��اب��ري احمد 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، خ��������ان  اح�����م�����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1161132(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان   �شهادة  اأ�شهم تفقدان جواز �ضفر
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العوي�س  �شادرة من م�شرف 
وعددها  ال�شالمى  ابوظبى 
من  وع�����ل�����ى  ����ش���ه���م   151
بالرقم  الت�������ش���ال  ي���ج���ده���ا 

 0506517111

فقد املدعو / جنيد الرحمن 
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)9151651QF(  رق����م 

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

    0545781934

فقدان جواز �ضفر



السبت    21  مايو    2022  م   -    العـدد   13549  
 Saturday     21   May   2022   -  Issue No   13549

15

املال والأعمال

الغرفة الدولية االإمارات تبحث اأوجه التعاون امل�ضرتك مع ال�ضعودية و�ضوريا 
املتبادلة وتن�شيط التبادل التجاري ورفعه اىل م�شتويات 

عاملية اأعلى.
عام  اأم��ني  الها�شمي  ح�شن  -بح�شور  التباحث  مت  كما 
موؤمترات  عقد  اإمكانية  يف   - الم���ارات  الدولية  الغرفة 
يف  ل�شيما  الغرفتني  ب��ني  م�شرتكة  وفعاليات  ول��ق��اءات 
جمال التحكيم الدويل واخلدمات اللوج�شتية والتجارة 
 – ال��دول��ي��ة  ال��غ��رف��ة  اأن   ، ���ش��امل  ب��ن  واأك���د   . وال�شتثمار 
املا�شية  القليلة  ال�شنوات  خ��الل  ا�شتطاعت   ، الم���ارات 
الدولية  ال��ت��ج��اري��ة  ال�شبغة  ذات  ال��ت��ح��دي��ات  ك��اف��ة  ح��ل 
منطقة  يف  ال���دويل  التحكيم  ط��ري��ق  ع��ن  اأو  بالو�شاطة 
ال�شرق الو�شط و�شمال افريقيا ، و التاأثري يف ال�شيا�شات 
واأدلة ممار�شة  تطوير قواعد  واأي�شاً  بالأعمال،  املتعلقة 

•• دبي - وام: 

بحث حميد حممد بن �شامل رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
التجارة الدولية الإمارات مع امل�شت�شار �شيف بن عبد اهلل 
 – الدولية  التجارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرتكي 
العا�شر  املوؤمتر  امل�شارك يف  ال�شعودية والوفد املرافق له 
ال�����ش��رق الأو�����ش����ط و�شمال  مل��ن��ط��ق��ة  ال�����دويل  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م 
المارات  الدولية  التجارة  غرفة  نظمته  ال��ذي  اأفريقيا 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ب��ب��اري�����س بدبي 
موؤخرا ، عالقات التعاون بني الغرفتني ، و�شبل تعزيزها 
وت��ط��وي��ره��ا، خ�����ش��و���ش��ا ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال��ق��ط��اع اخلا�س 
والدور الذي ميكن ان يلعبه يف �شبيل تعزيز ال�شتثمارات 

اإق��ام��ة ال����دورات التدريبية  ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة، وك��ذل��ك 
بالتن�شيق مع اللجان التخ�ش�شية املوؤلفة من خرباء يف 

خمتلف جمالت الأعمال.
من جهة اخرى ، اأكد حميد بن �شامل على ا�شتعداد الغرفة 
الدولية – المارات لتقدمي كافة خرباتها وجتاربها من 
والتمويل  امل�شارف  ل�شيما  لها  التابعة  اللجان  خ��الل 
ل��غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ال�����ش��وري��ة ، ج���اء ذل���ك خالل 
غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  خ�شور  ح�شني  مع  اجتماعه 
اإمكانية  ح��ول  التفاق  ومت   ، ال�شورية  الدولية  التجارة 
افرتا�شيا بني  اأو  وور���س عمل ح�شوريا  عقد موؤمترات 
اجل��ان��ب��ني ب��ه��دف اإل���ق���اء ال�����ش��وء ع��ل��ى جت��رب��ة القطاع 

امل�شريف واملايل الإماراتي حمليا واإقليميا وعامليا .

الن�ش�ء يف الطريان تلبي الدعوات ل�شقل مه�رات الن�ش�ء

مرفت �ضلطان: على �ضناعة الطريان متكن اجليل اجلديد من تلقي التعليم والتدريب املنا�ضبن

عرب تقني�ت الت�ش�ل املرئي

حممد بن هادي احل�ضيني ي�ضارك يف االجتماع ال�ضابع ملجل�س حمافظي بنك التنمية اجلديد

املييالحيية  خلييدمييات  دبيييي  موؤ�ض�ضة 
تييعييزيييز  يف  تيي�ييضيياهييم  اجليييويييية 
الييطييريان جميييال  يف  دبيييي  �ضمعة 

•• دبي –الفجر:

�شرح اإبراهيم اأهلي، نائب الرئي�س التنفيذي 
امل���الح���ة اجلوية  مل��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي خل���دم���ات 

)دانز(، التي تقدم خدمات املالحة اجلوية ومراقبة احلركة اجلوية يف دبي 
والإمارات ال�شمالية، وتعترب من اأبرز امل�شاركني يف املعر�س: “حر�شنا على 
امل�شتمرة يف معر�س املطارات منذ دورته الأوىل، وذلك للتعريف  امل�شاركة 
بخدماتنا ذات امل�شتوى العاملي يف املالحة اجلوية، ولالطالع على البتكارات 
والتقنيات احلديثة يف جمال الطريان، حيث اأتيحت لنا الفر�شة لدرا�شة 
وتقييم جمالت التعاون مع العديد من اجلهات وال�شركات العاملية لتبادل 

املعرفة و بحث اإمكانية تنفيذ م�شاريع م�شتقبلية وتكنولوجية رائدة.«
واأ�شاف : “ لطاملا لعبت دبي دورا حموريا يف دعم �شناعة الطريان العاملية 
من  مكنتها  التي  اخلالقة  ومبادراتها  الثاقبة  حكومتها  روؤي��ة  خ��الل  من 
قيادة مرحلة التعايف لقطاع الطريان العاملي من اآثار جائحة كورونا، ونحن 
يف دانز  لنا دورا رئي�شيا يف تعزيز اقت�شاد دبي و�شمعتها العاملية من خالل 
الطريان  ل�شركات  اخلدمات  اف�شل  تقدمي  و�شمان  امل��ب��ادرات  هذه  تنفيذ 
الب�شرية  م��واردن��ا  كفاءة  على  اأولويتنا  تركيز   خ��الل  من  عمالئنا  وبقية 

والتقنية والتعاون والتن�شيق امل�شتمر مع �شركاءنا يف قطاع الطريان.

جمل�س  ق��رار  على  ب��ن��اًء  الربيك�س 
3و  ال����وزراء امل��وق��ر رق��م )19( / 

ل�شنة 2021.

املعروفة  ال��دول  قبل  من   2015
 )BRICS( ال��ربي��ك�����س  ب�����دول 
ال��ربازي��ل ورو���ش��ي��ا، والهند،  وه��ي 

وال���������ش����ني، وج�����ن�����وب اأف���ري���ق���ي���ا. 
لع�شوية  الإم��ارات  دولة  وان�شمت 
ب���ن���ك ال���ت���ن���م���ي���ة اجل�����دي�����د ل�����دول 

•• دبي-الفجر: 

����ش���ارك م���ع���ايل حم��م��د ب���ن ه���ادي 
لل�شوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  احل�����ش��ي��ن��ي 
ال�شابع  الج����ت����م����اع  يف  امل����ال����ي����ة، 
التنمية  ب��ن��ك  حم��اف��ظ��ي  مل��ج��ل�����س 
اجلديد لدول جمموعة الربيك�س 
)NDB(، الذي عقد حتت �شعار 
حتقيق  اجل��دي��د:  التنمية  “بنك 
عرب  وذل��ك  اإمنائي”،  اأث��ر  اأق�شى 
وناق�س  امل��رئ��ي.  الت�����ش��ال  تقنيات 
البنك  ونتائج  اإجن���ازات  الجتماع 
ال�شرتاتيجية  دورت���������ه  خ������الل 
الأوىل لل�شنوات 2021-2017، 
و���ش��ب��ل حت�����ش��ني الأث������ر الإمن���ائ���ي 
يف  ال��رائ��دة  البنك  مكانة  وتر�شيخ 
واأه���داف  التنموية  امل�شاريع  دع��م 
العامل  ح���ول  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
الق����ت���������ش����ادات  دول  يف  خ���ا����ش���ة 
اإىل  بالإ�شافة  والنامية.  النا�شئة 
البنك  حم��اف��ظ��ي  جمل�س  اع��ت��م��اد 

القادمة  ال�������دورة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتي   2026–2022 لل�شنوات 
�شرتكز على تعزيز ن�شاطات البنك 
التنمية  اأه������داف  ق��ط��اع��ات  جت���اه 
اأ�شواق  يف  وال�شتثمار  امل�شتدامة 

نا�شئة جديدة.
الجتماع،  يف  م��داخ��ل��ت��ه  وخ����الل 
ت���وج���ه م���ع���ايل حم��م��د ب���ن ه���ادي 
احل�شيني بال�شكر لل�شيد ماركو�س 
التنمية  ب���ن���ك  رئ���ي�������س  ت���روي���خ���و 
موؤكداً  الربيك�س،  ل��دول  اجل��دي��د 
على اأهمية هذا الجتماع باعتباره 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  ه���ام���ة  م��ن�����ش��ة 
الأع�شاء  ال����دول  ب��ني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
م�شاريع  ومت���وي���ل  دع����م  مل��وا���ش��ل��ة 
البنية التحتية، وم�شاريع التنمية 
الربيك�س  دول  يف  امل�������ش���ت���دام���ة 
النا�شئة  القت�شادات  من  وغريها 
معاليه:  وق��ال  النامية.  والبلدان 
معكم  اأ�������ش������ارك  اأن  “ي�شرفني 
ال���ي���وم يف ه����ذا الج���ت���م���اع، وذل���ك 

نتيجة الأزمات التي مير به العامل 
يف  ال�شتثمارات  ت�شهد  كما  اليوم، 
العديد  يف  تباطوؤ  التحتية  البنية 
من القت�شادات نتيجة حمدودية 
احل����ي����ز امل��������ايل. وب����ال����ت����ايل، ف����اإن 
امل�شتمرة لتمويل م�شاريع  جهودنا 
التنمية  وم�شاريع  التحتية  البنى 
اأهمية  اأك���ر  اأ�شبحت  امل�شتدامة 

من اأي وقت م�شى.«
واأو�شح معاليه اأن جائحة كوفيد-

19 ت�شببت با�شطرابات كبرية يف 
ارتفاعا  م�شببة  العاملي،  القت�شاد 
وعدم  الت�شخم،  يف  م�شتمرا  ح��ادا 
تطابق يف عمليات العر�س والطلب 
�شوق  الأ���ش��واق، خا�شة  يف خمتلف 
معاليه:  وق��ال  الأ�شا�شية.  ال�شلع 
“نعتقد اأن املوائمة وال�شعي اجلاد 
م���ع جدول  ال��ت��ك��ام��ل  اإىل حت��ق��ي��ق 
العاملية،  امل�شتدامة  التنمية  اأعمال 
امل�شاهمة  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  ي��ع��زز م��ن 
اأك���رب يف حتقيق ت��ع��ايف قوي  ب��ق��در 

دولة  اع��ت��م��اد  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
ع�شواً  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ال��ت��ن��م��ي��ة اجل���دي���د لدول  ب��ن��ك  يف 
على  حري�شون  ونحن  الربيك�س. 
ال��ت��ي يبذلها  دع���م ك��اف��ة اجل��ه��ود 
التنمية  حتقيق  �شبيل  يف  ال��ب��ن��ك 
ال�شاملة وامل�شتدامة وفقا للخطط 

ال�شرتاتيجية املعتمدة للبنك«.«
العديد  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����ار 
حالياً  ت�����ش��ري  ال����ع����امل  دول  م����ن 
للتعايف  ال�����ش��ح��ي��ح  ال���ط���ري���ق  يف 
م����ن ت����داع����ي����ات ج���ائ���ح���ة ك���ورون���ا 
من  �������ش������واء  )كوفيد-19(، 
ال�شحية.  اأو  القت�شادية  الناحية 
اليقني،  ع���دم  اأوج����ه  اأن  م��و���ش��ح��اً 
القت�شادي  النتعا�س  وا�شتمرار 
غ���ري امل��ت��ك��اف��ئ ب���ني خم��ت��ل��ف دول 
على منو  ي�شكالن خماطر  العامل 
معاليه:  وق��ال  العاملي.  القت�شاد 
ال�شتثمار  اأعمال  تطوير  “يواجه 
ال���ش��ت��دام��ة حتديات  م�����ش��اري��ع  يف 

•• دبي-الفجر:

ق��ال��ت م��رف��ت ���ش��ل��ط��ان رئ��ي�����س فرع 
ن�����ش��اء يف  ال�����ش��رق الأو����ش���ط ملنظمة 
الطريان يف كلمة األقتها يف اجتماع 
الهيئة العامة للمنظمة الذي انعقد 
على هام�س اأعمال معر�س املطارات 
الطريان  �شناعة  على  اإن  دب���ي،  يف 
اأهمية  م����دى  ع���ن  الآن  ال���ت���ح���دث 
كيفية  وع��ن  الن�شاء  م��ه��ارات  �شقل 
ع��ل��ى تلقي  حتفيز اجل��ي��ل اجل��دي��د 

التعليم والتدريب املنا�شبني.
وق���ال���ت: “ ل��دي��ن��ا ع����دد ق��ل��ي��ل من 
ع�����دداً  ن�����ش��م  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  ال���ن�������ش���اء 
ن���ع���م���ل الآن  اأك�������رب م���ن���ه���ن، ح���ي���ث 
كيفية  على  اهتمامنا  تركيز  على 
التعليم  اجل�����دي�����د  ج���ي���ل���ن���ا  م����ن����ح 
ل��الن��خ��راط يف  واإع��داده��م  املنا�شب 
اإىل  بالنظر  اجلديدة  التكنولوجيا 
ب�����ش��رع��ة كبرية.«  ي��ت��ق��دم��ون  اأن���ه���م 

بالن�شبة  “اأما  �شلطان:  واأ���ش��اف��ت 
ل��و ذهبت  ف��اإن��ك  الن�شاء،  لإجن���ازات 
اأن  باإمكانك  لكان  اإىل طائرة هامة 
القبطان  اأن  ب��اأخ��ر  اأو  ب�شكل  ت��رى 
اأواأو املهند�شني هم من الن�شاء، ويف 
حال ذهبت اإىل برج مراقبة احلركة 
اجلوية ف�شوف ترى �شيدات هناك، 
ول���ك���ن ه�����ذا ل ي���ك���ف���ي.« وق���ال���ت: 
اأن  اجلائحة  �شاأن  من  ك��ان  “”لقد 
الأم��ام، حيث  اإىل  20 عاماً  دفعتنا 
من  التي  التكنولوجيا  الآن  لدينا 
 20 بعد  ن�شتخدمها  اأن  املفرت�س 
الفر�شة  ال��ذي منحنا  الأم��ر  عاماً، 
التكنولوجيا  ���ش��وق  اإىل  ل��ل��دخ��ول 
اجلديدة. ومع اجليل اجلديد مهياأ 
علينا  ينبغي  اأن���ه  اإل  ج��ي��د،  ب�شكل 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  من  ال�شتفادة 
وم��ع��اه��د ال��ت��دري��ب م���ن اأج����ل �شم 
ا�شت�شاف  وقد  الن�شاء.«  من  املزيد 
اجتماع اجلمعية العامة العديد من 

موازياً على مر ال�شنني مبا يواكب 
امل����زده����رة التي  ال����ط����ريان  اأ�����ش����واق 
القطاع  ه�����ذا  وي���ع���ت���رب  ت���خ���دم���ه���ا. 
الطريان  ت�شهيل  على  يعمل  ال��ذي 
التجاري والعام والع�شكري ويخدم 
القطاعات  احل��������الت  م���ع���ظ���م  يف 
الأخرى اأي�شاً، اأقل تاأثراً بالأحداث 
ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى ال��ط��ريان وحده، 
العديد  ت��وظ��ي��ف يف  ف��ر���س  وي��وف��ر 
العاملية.  والأ���ش��واق  ال�شناعات  من 
كاًل  املتحدثني  قائمة  ت�شمنت  كما 
م���ن ل���ني ت��ون��زب��رغ م���دي���رة عملية 
التميز يف �شركة اير بي بي، ونادية 
م. غرايبة مديرة الت�شويق يف �شركة 
دي �شي الفطيم للطريان، و�شنيزانا 
دمي�����ي�����رتوف�����ا ف���اك���وف���������������ا امل����دي����رة 
اكزكيوتيف  ل�����ش��رك��ة  ال���ت���ج���اري���ة 
غروب  غايت  جمموعة  يف  غورميه 
اخلا�س  للطريان  البطني  مب��ط��ار 

يف اأبو ظبي.

ا�شتغلت  ح��ي��ث  ال���ط���ريان،  ���ش��ن��اع��ة 
املطارات و�شركات الطريان ومزودي 
خ��دم��ات امل��الح��ة اجل��وي��ة ومقدمي 
اخلدمات الأر�شية وجميع اأ�شحاب 
امل�شلحة الآخرين مرحلة التعطيل 
لإعادة  اجلائحة  بها  ت�شببت  ال��ت��ي 
الت�شغيلية  عملياتهم  يف  التفكري 
�شاأنها  م��ن  ج��دي��دة  تقنيات  وو���ش��ع 

اجلل�شات التي حتدث فيها �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري فهد بن م�شعل 
اآل �شعود، رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
ال��ط��ريان ال�����ش��ع��ودي ورئ��ي�����س هيئة 
التعاون  جم��ل�����س  ل����دول  ال���ط���ريان 
لقد   “ �شلطان:  وقالت  اخلليجي. 
عملية  كوفيد-19  جائحة  �شرعت 
اعتماد التكنولوجيا يف كافة جوانب 

مبجرد  وال�شالمة  ال��ك��ف��اءة  تعزيز 
م�شتوياتها  اإىل  ال�����ش��ن��اع��ة  ع����ودة 
اجلل�شة  يف  حت��دث  كما  ال�����ش��اب��ق��ة.« 
�شعاد  املهند�شة  ال��دك��ت��ورة  م��ن  ك��ل 
ال�����ش��ام�����ش��ي امل�����ش��ت�����ش��ار ال��ف��ن��ي لدى 
جمموعة ط��ريان الحت��اد، وجا�شم 
الراأ�شمال  م��دي��ر  امل��رزوق��ي  حممد 
�شرتاتا،  م���وؤ����ش�������ش���ة  يف  ال���ب�������ش���ري 
طريان  م��ن  لبهار  رمي  وال��دك��ت��ورة 
خمتلف  اجلل�شة  وناق�شت  الحت��اد. 
قطاع  يف  وال����ف����ر�����س  ال���ت���ح���دي���ات 
ال��ط��ريان، حيث ُت��ع��د خ��دم��ات دعم 
الأهمية  ب��ال��غ  ع��ن�����ش��راً  ال���ط���ريان 
اإذ  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����ط�����ريان  ل�����ش��ن��اع��ة 
بالوقود  ال��ت��زود  توفري  على  تعمل 
املناولة الأر�شية ومتوين  وخدمات 
من  العديد  اإىل  اإ�شافة  ال��رح��الت، 
الأخرى.  احليوية  ال��دع��م  عنا�شر 
توفر  التي  ال�شناعات  ه��ذه  وكانت 
منواً  �شهدت  قد  الوظائف  ماليني 

وم�شتدام لالقت�شاد العاملي.«
اإن�شاء  اأن���ه مت  اإىل  الإ����ش���ارة  جت��در 
ال��ت��ن��م��ي��ة اجل���دي���د يف يوليو  ب��ن��ك 
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تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ق�شر الريا�س للمقاولت العامة 
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اإىل /ق�شر الريا�س للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

KASER ALRYAD GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 127 ل�شنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
املنفذ �شده / مركز ال�شارقة لال�شتثمار ذ.م.م 

العنوان : ال�شارقة - النهدة - خلف �شارع الحتاد - مكتب رقم 111 طابق رقم 1 – هاتف رقم 0507274076
ل�شالح طالب التنفيذ / ال�شيخ خالد في�شل خالد �شلطان القا�شمي

http:// تعلن حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
 ،26/05/2022 املوافق  اخلمي�س  يوم  ظهراً  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae

وذلك لبيع العقارات العائدة ملكيتها للمنفذ �شده )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقارات على النحو التايل:
)�شتمائة  دره��م   690،000  : التقييم  ب�شعر  ال�شارقة،  باإمارة  ال�شناعية  عرقوب  مبنطقة  ملك   22/1 رقم   : قطعة 

وت�شعون األف درهم( �شعر العر�س بعد التخفي�س 345،000 درهم ، وهو عبارة عن )ار�س ف�شاء(.
)مليون  دره��م   1،095،000  : التقييم  ب�شعر  ال�شارقة،  ب��اإم��ارة  ال�شناعية  عرقوب  مبنطقة  ملك   38/1 رق��م  قطعة 

وخم�شة وت�شعون األف درهم( �شعر العر�س بعد التخفي�س 547،500 درهم، وهو عبارة عن )ار�س ف�شاء(.
)مليون  دره��م   1،050،000  : التقييم  ب�شعر  ال�شارقة،  ب��اإم��ارة  ال�شناعية  عرقوب  مبنطقة  ملك   52/1 رق��م  قطعة 

وخم�شون األف درهم( �شعر العر�س بعد التخفي�س 525،000 درهم، وهو عبارة عن )ار�س ف�شاء(.
للعقار. املقدر  الثمن  يتوجب على الراغب بال�شرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من 

فعلى من يرغب بال�ش�راء اأو ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�ش�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين لالمارات 
للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ش�ه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 127 ل�شنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �شده / مركز ال�شارقة لال�شتثمار ذ.م.م 

العنوان : ال�شارقة - النهدة - خلف �شارع الحتاد - مكتب رقم 111 طابق رقم 1 – هاتف رقم 0507274076
ل�شالح طالب التنفيذ / ال�شيخ خالد في�شل خالد �شلطان القا�شمي

http:// تعلن حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
 ،26/05/2022 املوافق  اخلمي�س  يوم  ظهراً  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae

وذلك لبيع العقارات العائدة ملكيتها للمنفذ �شده )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقارات على النحو التايل:
)�شتمائة  دره��م   690،000  : التقييم  ب�شعر  ال�شارقة،  باإمارة  ال�شناعية  عرقوب  مبنطقة  ملك   22/1 رقم   : قطعة 

وت�شعون األف درهم( �شعر العر�س بعد التخفي�س 345،000 درهم ، وهو عبارة عن )ار�س ف�شاء(.
)مليون  دره��م   1،095،000  : التقييم  ب�شعر  ال�شارقة،  ب��اإم��ارة  ال�شناعية  عرقوب  مبنطقة  ملك   38/1 رق��م  قطعة 

وخم�شة وت�شعون األف درهم( �شعر العر�س بعد التخفي�س 547،500 درهم، وهو عبارة عن )ار�س ف�شاء(.
)مليون  دره��م   1،050،000  : التقييم  ب�شعر  ال�شارقة،  ب��اإم��ارة  ال�شناعية  عرقوب  مبنطقة  ملك   52/1 رق��م  قطعة 

وخم�شون األف درهم( �شعر العر�س بعد التخفي�س 525،000 درهم، وهو عبارة عن )ار�س ف�شاء(.
للعقار. املقدر  الثمن  يتوجب على الراغب بال�شرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من 

فعلى من يرغب بال�ش�راء اأو ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�ش�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين لالمارات 
للمزادات http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ش�ه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
انذار عديل بالن�شر

رقم )105820/2022(
املنذر : تايجر العقارية وميثلها وليد حممد حممد ال�شفة )البائع( - وينوب عنه بالوكالة / 
العدل مبحرر رقم  الكاتب  ا�شول لدى  ، مبوجب وكالة موثقة  الفتاح علي مو�شى  اأمين عبد 
2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : اإمارة دبي - ديرة - رقة البطني - مبنى فندق 

�شمايا ، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذ اإليه : ر�شيد عبدالرحمن بن ر�شيد ال�شويلم - عنوانه : 6550 ابوجعفر املن�شور املحمدية 

�شكاكا عوف اململكة العربية ال�شعودية - هاتف : 00966506395828
اوتو،  برج   803 بالوحدة  واخلا�شة  وال�شراء  البيع  عملية  با�شتكمال  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
واإل  الإن��ذار  اإليه هذا  املنذر  ا�شتالم  تاريخ  )اأق�شاها خم�شة ع�شر يوما( من  وذل��ك خالل مدة 
�شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر اإليه واإنهاء مذكرة احلجز 
اخلا�شة بالوحدة وذلك لإخاللكم بالإلتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2762/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3828/2021 جتاري جزئي  ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )73391.50( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : بي ا�س ايه احمد بن هزمي وم�شاركوه
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - البوابة رقم 

3 - الطابق ال�شاد�س - مكتب 605 - هاتف:043685555 - رقم مكاين:2682589680
املطلوب اإعالنه : 1- �شفر نيبون لال�شتثمار �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�شوع 
وقدره )73391.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة 
، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
اعالن للدائنني

يف الدعوي رقم: 51-2022 اإجراءات االع�شار-دبي
اخلا�شة بـ / اأحمد جمعة عبد اهلل رم�شان ال�شويدي )حتت اإجراءات االع�شار(

بناء على احلكم ال�شادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح اإج��راءات الع�شار وتعيني اخلبري / 
حممد فرحات ، اأمينا لالإجراءات “ اأمني الجراءات “، وعليه نطلب من دائني ال�شيد / اأحمد جمعة عبد اهلل رم�شان 
ال�شويدي ، على خمتلف اأ�شكالهم القانونية -�شواء كانوا من الأ�شخا�س الطبيعيني او العتباريني من القطاع اخلا�س 
اأو القطاع العام / احلكومي - تقدمي مطالباتهم املالية العالقة – مبا فيها تلك امل�شجلة امام اجلهات الق�شائية – يف 
مواجهة املدين املذكور - على ان تكون تلك املطالبات مدعمة بامل�شتندات والأدلة ذات ال�شلة وتقدميها ملكتب اأمني 
الجراءات ، وذلك يف غ�شون 20 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. حيث �شيتم اعداد �شجل بالدائنني، وبالتايل 
تقيم الديون بغية حتديد املقبول منها من قبل اأمني الجراءات، و�شيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنني الذين تقدموا 

مبطالباتهم اأمام اأمني الإجراءات ومن ثم رفعها اأمام قا�شي الع�شار.
اأم��وال املدين ان يتقدم بطلب ا�شرتداد الأموال  كما يطلب اأمني الإج��راءات من كل ذي م�شلحة له حق يف اى من 
املنقولة او غري املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين خالل مدة اأق�شاها �شهرين من تاريخ الن�شر وعلى ان يبني يف 
طلب ال�شرتداد نوع وطبيعة موا�شفات تلك الأموال وطبيعة احلق الوارد عليها.  كما يطلب اأمني الإجراءات من اأي 
�شخ�س تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �شله باأموال املدين املذكور اأن يتقدم بها ، على مكتب » اأمني الجراءات 
» الكائن يف مكتب فرحات و�شركاه – دبي – ديرة – �شارع الرقة – الطابق اخلام�س مكتب 5001 بناية فندق ايبي�س 
يرجى  ولال�شتف�شار   Email، suha@farahatco.com  /  04-2500251 رقم  هاتف  املكاتب  مدخل 

الت�شال ب�شكرتارية اأمني الجراءات الن�شة / منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
اأمني الجراءات
اخلبري / حممد فرح�ت

 اإعـــــــــــــــالن

Date 21/ 5/ 2022  Issue No : 13549
Notification by publication of a defendant

In lawsuit No.AJCFISHPAF2022/0000112 Personal Status
To the defendant : Nasir Muhammad Wakil Muhammad, Pakistan national
We inform you that the plaintiff Bibi Raisa Raisa Nasir Muhammad Wakil has 
filed the above-mentioned lawsuit to claim 0 0. Therefore, you must appear 
before the Federal Court of Ajman, the Sharia Court of First Instance on 
Tuesday 24/5/2022 at 09:00 to present your defense and documents, and in case 
you do not attend or send And an authorized agent acting on your behalf, the 
court will initiate legal procedures in your absence.
Issue date: 12/05/2022
Issued by employee:

Customer Happiness Center
Judge / Al sadiq Jaber Al-Taher
Ajman federal court
Sharia Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 21/ 5/ 2022  Issue No : 13549
Notification of Enforcee via Publication

Federal Sharjah Court- the Civil Court of Execution
Notice of Payment in the Case No. SHCEXCICPL2022/0001353- Order of Payment

To : the convicted person \ Meenu Nair Dheeraj
Whereas on.............. (date), the attached judgment was made against you in favor of the 
claimant\Kunat Kamardudeen, Indian nationality, with regard to the case referred to above. 
Whereas the claimant (the judgment creditor) requested for executing the above-
mentioned judgment and paid the prescribed fees, and since the wording of the 
judgment to be executed is as follows:
the total amount, including the charges and expenses, is AED.52631.0 plus ....% legal 
interest from the date of the case registration until the date of full payment.
Therefore, you are instructed to perform what is contained in the writ of execution 
referred to above within 15 days from the date of serving this notice to you.
Failing to do so, the Court will take the forcible execution actions against you as 
legally prescribed.
Judge / Wael Ahmad Abdullah
Federal Sharjah Court
The Civil Court of Execution

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
MOJAU_2022- 0065960 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
المارات  اجلن�شية   ، الزرعوين  ح�شن  يعقوب  جعفر  ال�شيد/ح�شن  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
احمد  عبداهلل   : ال�شيد  اىل  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغه 100% وذلك 
والتي  ال�شيارات(  لتاأجري  )ال��ل��ورد  امل�شماة  الرخ�شة  يف   ، الم���ارات  اجلن�شية   - جا�شم  حممد 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة امل�شماه رقم )123813( ال�شادرة من دائرة التنمية 

القت�شادية بال�شارقة. 
تعديالت اخرى تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر

2013 يف  ل�شنة  القانون الحت��ادي رقم )4(  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
MOJAU_2022- 0066121 رقم املعاملة

اإعــالن تنــــازل 
الأطراف  بني  الرخ�شة  عن  تنازل  على  بالت�شديق  العام  العدل  الكاتب  �شيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة. من الطرف الأول : احمد حممد احمد املراكبي - اجلن�شية : م�شر 
اإىل الطرف الثاين : �شليم مياه عبدال�شتار - اجلن�شية : بنغالدي�س 

و اإىل الطرف الثالث : مرمي ربيع علي ربيع الكعبي - اجلن�شية : الإمارات 
واإىل الطرف الرابع : منري ح�شني ها�شد مياه اجلن�شية : بنغالدي�س

بال�شم التجاري )ا�شواء اللوؤلوؤية لتلميع ال�شيارات(  ن�شاط الرخ�شة )تنظيف وتلميع ال�شيارات( 
واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 777738 

ال�شادرة  بتاريخ  2020/7/29    يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

 بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 70349
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ال ام اي لتج�رة البرتوكيم�وي�ت - ذ م م  
القانوين  ال�شكل   - بور�شعيد   - دي��رة   - �شلطان  109 ملك جمموعة  : مكتب  العنوان 
التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   681986  : الرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   :
1108314 مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة الإق��ت�����ش��اد وال�����ش��ي��اح��ة يف دب���ي ب��اأن��ه ق��د مت   :
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/5/17
احمد  ع��ب��داهلل  ملك   1904 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�ش�ب�ت  لتدقيق  كي  بي  ام 
فاك�س   04-3585133  : هاتف   - الول  التجاري  املركز   - بردبي   - املو�شى  عبداهلل 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-3585113  :

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ام بي كي لتدقيق احل�ش�ب�ت
 - بردبي   - املو�شى  عبداهلل  احمد  عبداهلل  ملك   1904 رق��م  مكتب   : العنوان 
املركز التجاري الول - هاتف : 3585133-04 فاك�س : 04-3585113 
مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
ال ام اي لتج�رة البرتوكيم�وي�ت - ذ م م  وذلك مبوجب  اأعاله لت�شفية 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/5/17 بتاريخ 
م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي 
معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

 اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف 2022/407 تنفيذ جتاري    

بناء على طلب / املحكوم له / ال�شاحل لتاأجري ال�شيارات - ذ م م اجلن�شية 
اىل املحكوم عليه / احمد عثمان  ابراهيم حممد اجلن�شية / م�شر 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 
مبلغ  بدفع  بالزامك  يومي  جتاري   63/2022 الق�شية  يف   2022/1/26
له  املحكوم  ان  ومبا   ، وامل�شاريف  الر�شوم  �شامال  درهما   )4991.00( وق��دره 
فاأنت مكلف   ، اع��اله  امل�شار  بالرقم  و�شجل  لتنفيذ حكم  بطلب  تقدم  قد  اع��اله 
بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان 
، والر�شوم  املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم 

املرتبة عليك. 
 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 2407/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية املدنية ال�شابعة رقم 134      

مو�شوع الدعوى : يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�شجيل الدعوى وحتديد جل�شة لنظرها واإعالن املدعي عليه ب�شورة عن 
�شحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت احلكم :-  1 - الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ تعوي�س وقدره )250000( 
9% من تاريخ ال�شتحقاق لل�شداد التام.   2-الزام  مائتان وخم�شون الف درهم )كتعوي�س مدين( والفائدة القانونية بواقع 

املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف
املدعي  : �شهرام منوجهر دادخواه تهرانى  

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة - املجاز - �شارع خان - بناية عبدالعزيز املاجد اأ - �شقة رقم 1708  
املطلوب اإعالنه : 1 - عبدالكرمي حممد علي ح�شن الد�شتى - �شفته : مدعي عليه 

اأعاله ل�شالح /  2021/11/7 يف الدعوى املذكورة  مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
املدعي بقررت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 20.000 درهم والفائدة القانونية 

بواقع 5% من تاريخ �شريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�شداد ، والزمت املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات.      
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اعالن بالن�شر 
 3110/2021/460 نزاع مدين  

تف��شيل الإعالن ب�لن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- عديل �شروار  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : �شركة جمموع الإمارات لالإت�شالت )جمموعة ات�شالت( �س م ع  
وميثله : حامد عو�س ح�شني حممد املنهايل  

�شروار مببلغ وقدره  املدعي عليه عديل  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد 
9% م��ن تاريخ  )37،716.20 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 
لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  و�شمول احلكم  التام  ال�شداد   املطالبة وحتى 
بعد  ع��ن  التقا�شي  ق��اع��ة  يف  �شباحا   9.00 ال�شاعة   2022/5/30 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اعالن بالن�شر 
 207/2022/1502 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- احمد يو�شف حممد مراد - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ اأميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( الإمارات )حاليا( �شركة اأمريكان 

اك�شرب�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )�شابقا(  
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د 

)31016.46( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 10275/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم نزاع جتاري 2128/2021، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )94180.36 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : م�شرف الإمارات الإ�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(  
عنوانه : لالعالن على املحامي / جابر ال�شالمي  

املطلوب اإعالنه : 1 - حممد عبداهلل حممد الرم�شاين  - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 

به وقدره 94180.36 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 2164/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 975/2021 جتاري جزئي، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )480000 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : �شلطان حممد اإبراهيم �شارجن  

 عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع زعبيل - مبنى مونتانا - �شقة اخلام�س مكتب 506  
 املطلوب اإعالنه : 1 - اوتولند للتجارة ملالكها جميل عبداهلل ح�شني بن حيدر - �شفته : منفذ �شده   
املبلغ املنفذ به  اأعاله والزامك بدفع  اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة  مو�شوع الإعالن : قد 

وقدره 480000 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

العالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 1890/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
ب�شداد  2021/239 جتاري م�شارف جزئي،  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 

املبلغ املنفذ به وقدره )96621.39 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري )�س م ع(  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - 

�شارع بور�شعيد - مبنى نف�س بناية البنك - بجوار ديرة - �شيتي �شنرت  
املطلوب اإعالنه : 1 - �شا�شني ارون كومار موهان  - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   96621.39

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية ال�شرعية االإحتادية 
ال�شخ�شية   االأحوال   AJCFISHPAF2022 /0000112 يف  الدعوى رقم

اىل : نا�شر حممد وكيل حممد  
مكاين  رقم   1-463 رقم  قطعة   8 احلو�س  املويهات  منطقة  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

4944907967
نعلمكم باأن املدعي )ة( / بيبي رئي�شة رئي�شة نا�شر حممد وكيل العنوان / حمل الإقامة : الرا�شدية 3 

�شارع ال�شيخ خليفة بن زايد ، مبنى الإحتاد للتاأمني رقم الهاتف : 971506530480    
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 

اأمام الدائرة دائرة الأحوال ال�شخ�شية الثانية حمكمة عجمان الإحتادية  لذا يتوجب عليكم احل�شور 
املوافق 2022/5/24 ال�شاعة 9.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم 

اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2022/5/9 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0010430 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد معني الدين نور الأمني
العنوان : 9440674  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/3/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى بالرقم اأعاله

ل�شالح / حممد هالل الدين عبدالرحمن - بالتايل : ن�س احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري /  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
ال�شفر  جواز  املدعي  بت�شليم  وبالزامه  درهم  اآلف  ع�شرة  مقداره  مبلغا 

اخلا�س به والزمته بامل�شروفات والر�شوم.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 35/2022/460 نزاع مدين  
املنظورة يف : الت�شوية الودية للمنازعات الثالثة ع�شر رقم 762   

والر�شوم  وادبيا  ماديا  تعوي�شا  دره��م(   150.000( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
 وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ احلكم وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
 املتنازع : زيتيان اك�شو عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ام الرمول - ديرة - دبي - �شقة فيال رقم A341 - القرية العاملية  

وميثله : جمعه احمد عبيد احمد مليح ظنحاين  
املطلوب اإعالنهما : 1- مينجمينج زهاجن  ، 2-قينغ�شو زهاجن - �شفتهما : متنازع �شدهما   

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )150.000 درهم( 
تعوي�شا ماديا وادبيا والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ احلكم وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. قررنا مبثابة احل�شوري : الزام املتنازع �شدهم بان يوؤدوا بالت�شامن للمتنازع مبلغ 
تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  به  حلقت  التي  والدبية  املادية  ال���ش��رار  عن  تعوي�شا  دره��م  ال��ف  خم�شون 

�شريورة القرار نهائيا وحتى متام ال�شداد وبالزامهم بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
رئي�س الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
اإعالن بالن�شر الجتماع خربة يف الدعوى

رقم: 486/2022/357 تعيني خربة
املتنازع �شدها : وورلد ديفلومنت كومباين ليمتد

wages@vc-bank.com : العنوان
بناءا على قرار مركز الت�شوية الودية للمنازعات، بندب خبري هند�شة امل�شاحة املخت�س �شاحب 
الدور يف اجلدول، نفيدكم باأنه �شيتم عقد اجتماع خربة عن بعد مع الأطراف يف يوم الأربعاء 

املوافق 25/05/2022 ال�شاعة التا�شعة �شباحا )9:00( بوا�شطة برنامج زوم. 
يرجى تزويد اخلبري مبذكرة �شارحة مع حافظة م�شتندات توؤيد ادعائكم.

مالحظات : يرجى تزويد اخلبري بامل�شتندات املذكورة قبل الجتماع و ذلك خالل ثالثة اأيام 
من تاريخ هذا الإخطار.

اخلبري املهند�س/علي اأحمد غافان 
نقال/ 050-6969653
Email : ghafan69@gmail.com

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
املو�شوع : اعالن بالن�شر

يف الق�شية رقم 1418/2022 جتاري جزئي ال�شارقه 
دعوة حل�شور اجتماع اخلربة امل�شريف

املعلن اليه للمدعي عليه :- ماجد �شلطان ابراهيم �شلطان اآل علي
يف الق�شيه رقم 1814 ل�شنة 2022 جتاري جزئي ال�شارقه

يوم بناء على تكليفنا نحن اخلبري امل�شريف خالد خالف من قبل حمكمة ال�شارقه الحتاديه 
البتدائيه - املوقرة لعمال اخلربة امل�شرفية يف الدعوى اعاله فقد حددنا الثالثاء املوافق:- 
ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا لعقد اجتماع اخلربة امل�شرفية الأول وذلك   24/05/2022
عن بعد عن طريق برنامج زووم ونرجوا التوا�شل مع اخلبري على رقم 0504464240 

مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى
وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام

اخلبري امل�شريف / خالد خالف
رقم القيد بوزارة العدل 571 

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
ال�شيد املحامي / فهد عبداهلل قمرب .. وكيل اإميان جابر �شربه )املدعية(

جزئي جتاري   2022  / املو�شوع : الدعوي رقم 310 
“ االإبتدائية  دبی   ، “ حمكمة 

املكتوم لإدارة املوؤ�ش�شات عبيد  خالد  ال�شيخ  مكتب   /1
اجلن�شية( )بريطاين  جريفي�س  فرن�شي�س  �شاميون  جيم�س   /2

 310 رق��م  ال��دع��وي  “يف  الإب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  “حمكمة  قبل  اإنتدابنا كخبريمن  اإىل  ب��ال���ش��ارة 
/2022 املقامة �شدكم من املدعية / اإميان جابر �شربه .. نود دعوتكم اإيل اإجتماع خربة 
ال�شاعة “3:00” الثالثة : بعد الظهر يوم الأربعاء 25/5/2022 وذلك عرب تقنية الإت�شال 
اأعالها.  بالدعوي  متعلقة  بيانات  من  لديكم  مبا  لتزويدنا  زووم  برنامج  بوا�شطة  بعد   عن 

للتوا�شل )هاتف 042959958( )جوال 0506243630(
اخلبرياحل�شابي
 د. عبيد �شيف الزعابي

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 70197
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

اأداء امر  الدعوى رقم 5955/2021/60 
املنظورة يف  اأوامر الأداء واإنفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى / 1-اإ�شدار الأمر باإلزام امل�شتدعى �شدهما بالت�شامن والتكافل باأداء مبلغ =/230،886،90 درهم اإماراتي )مائتان وثالثون 
 2020/11/14 يف  احلا�شل  الإ�شتحقاق  تاريخ  من   %12 الف وثمامنائة و�شتة وثمانون درهم وت�شعون فل�س( مع الفائدة القانونية بواقع 
الأمر  اإ�شدار   -2 كفالة.  املعجل وبال  بالنفاذ  م�شموًل  التام حكماً  ال�شداد  كفالة وحتى  املعجل بال  بالنفاذ  �شمول احلكم  التام مع  ال�شداد  وحتى 
باحلجز التحفظي على كافة اأموال وح�شابات بنكية اأو اأ�شهم اأو غريها من ال�شندات املالية وغريها وممتلكات ومعدات والآت وموجودات للم�شتدعى 
�شدهما وكذلك احلجز على الرخ�شة التجارية العائدة للم�شتدعى �شدها الأوىل و احلجز التحفظي يف حدود مبلغ املديونية بواقع مبلغ مبلغ 
واملركبات  واملعدات  الآلت  وجميع   ) فل�س  وت�شعون  دره��م  وثمانون  و�شتة  وثمامنائة  الف  وثالثون  )مائتان  اإم��ارات��ي  دره��م   230،886،90/=
وممتلكات امل�شتدعى �شدهما. 3- اإ�شدار الأمر مبنع امل�شتدعى �شده الثاين من ال�شفر حتى اأداء مبلغ املطالبة اأو اإيداعه خزينة املحكمة تاأمني كفالة 
 بنكية متاثل املبلغ مو�شوع طلب اأمر الأداء على ذمة م�شتحقات امل�شتدعية .4- اإلزام امل�شتدعى �شدهما بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.

املدعى / تركيز لعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م - عنوانه / الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري -  دبي - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة 
باي افينيو مول - وميثله / اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�شي بجوار   -32

الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م �شفته: مدعى عليه �شركة   -2  ، عليه  مدعى  �شفته:  زهره  حنا  يو�شف  املطلوب اإعالنهما /1- 
باأن  بالت�شامن  عليهما  املدعى  بالزام   2021-09-16 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت  فقد  اأداء  اأمر  ا�شت�شدار  طلب   : الإع��الن  مو�شوع 
2021/9/6 وحتى متام ال�شداد  5% �شنويا من تاريخ املطالبة  168.213.45 درهم والفائدة القانونية بواقع  توؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
و بالر�شوم وامل�شاريف و مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة و رف�شت املحكمة ما زاد على ذلك من طلبات ولكم احلق يف ا�شتئناف الأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

00000 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ش�ر
ال�شيد: حممد عبدال�شتار كبري احمد اجلن�شية: بنغالدي�س ، يرغب يف البيع والتنازل عن  باأن  للجميع  • ليكن معلوماً 
كامل ح�شته البالغة )25%( وذلك اإىل ال�شيد: �شيخ �شاون �شاهد ال�شالم - اجلن�شية : بنغالدي�س  • وكذلك ال�شيد : 
ب�ابول بيب�اري حممد احم�د بيب�اري اجلن�شية: بنغالدي�س ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )25%( 
�شيخ  ال�شالم  �شاهد  ال�شيد:  وكذلك   • بنغالدي�س    : – اجلن�شية  ال�شالم  �شاهد  �شاغر  حممد  ال�شيد:  اإىل  وذل��ك 
م�شطفى اجلن�شية: بنغالدي�س ، يرغب يف البيع والتنازل عن )5%( كامل ح�شته البالغة )%50( وذلك اإىل ال�شيد: 
�شيخ �شاون �شاهد ال�شالم – اجلن�شية : بنغالدي�س • وكذلك ال�شيد: �شاهد ال�شالم �شيخ م�شطفى اجلن�شية: بنغالدي�س 
، يرغب يف البيع والتنازل عن )5%( كامل ح�شته البالغة )%50( وذلك اإىل ال�شيد: حممد �شاغر �شاهد ال�شالم - 
اجلن�شية : بنغالدي�س  يف الرخ�شة امل�شماه ) اخلدمة املمتازة ل�شيانة املركبات ( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 

رقم )771609( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ش�ر
الهند  راجيندران اجلن�شية  بيل�شي جيكاتي�س  راجا   / ال�شيدة   : باأن  للجميع  ليكن معلوما 
البيع  يف  ترغب   - الهند  اجلن�شية   - حممد  نزير  حممد  ال��دي��ن  �شامي  بالتوقيع  ميثلها 
الرز(  حبة  )مطعم  امل�شماه  الرخ�شة  يف    %100 البالغة  ح�شتها  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل 
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )747143(، اإىل 

ال�شيد/اعجاز احمد حممد �شريف � اجلن�شية الهند
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
 : اجلن�شية   - خ��ان  اهلل  �شميم  خ��ان  ك��رمي  حممد   : ال�شيد  ب���اأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
باك�شتان، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد : 
حممد ها�شم خان �شميم اهلل خان - اجلن�شية : باك�شتان، يف الرخ�شة امل�شماه )�شماء اخلري 
ملقاولت التك�شية والر�شيات( تاأ�ش�شت باأم�ارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )783455( 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى :
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0054738
اخطار عديل للوفاء مببلغ 23،700 درهم

ال�شرح
املخطر : حممد �شفيق غ�شان القهوه جي - �شوري اجلن�شية ويحمل هوية رقم 784198118659758 

العنوان : ال�شارقة - اخلان - ال�شقة 2104 - ابراج تايغر - �شارع التعاون - رقم الهاتف : 0504817563
 �شد / املخطر اإلية : عقيل اخرت علي اخرت ح�شني ، باك�شتاين اجلن�شية ويحمل هوية رقم 784199498395963

العنوان : دبي - املنخول - بر دبي - �شارع خالد بني الوليد - رقم الهاتف : 0589468166
املخطر اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 23،700 الف درهم مو�شوع ال�شيك املحرر حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك 

توجه املخطر ل�شرف ال�شيك ال انه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب وبيانه كالتايل :
ال�شيك الول : رقم 000037 مبلبغ 23،700 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2021/07/06 وامل�شحوب على بنك امل�شرق 
، وحيث ان املخطر اليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون 
جدوى، لذلك فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �شت�شطر 

لتخاذ الإجراءات القانونية واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك...

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
تظلم      SHCAPCIGRI2022 /0000643 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نيجل لوين  - جمهول حمل الإقامة
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  حمكمة 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدعوى( 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام 
بو�شفك   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/19 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13549 بتاريخ 2022/5/21 
اعالن بالن�شر        

 16/2022/968 جتاري جزئي  
تف��شيل الإعالن ب�لن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شركة مباين دملا للمقاولت العامة ) �س ذ م م(
جمهول حمل الإقامة 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها   ال�شروق للنقليات )�س ذ م م( - قد  مبا ان املدعي : 
والر�شوم  دره���م(   2،160،032.96( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
ك��ف��ال��ة.   وح���ددت لها جل�شة يوم  ب��ال  ال��ت��ام و���ش��م��ول احل��ك��م بالنفاذ املعجل  ال�����ش��داد 
بعد  التقا�شي عن  قاعة  9.00 �شباحا يف  ال�شاعة   2022/5/26 املوافق  اخلمي�س 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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•• ال�صارقة -وام: 

تنطلق اليوم بطولة ال�شارقة ما�شرتز الدولية اخلام�شة لل�شطرجن، التي ي�شارك فيها 80 
48 دولة يتناف�شون على جوائز مالية  لعباً ولعبة من اأ�شحاب الألقاب الدولية ميثلون 

قدرها 60 األف دولر، وي�شت�شيف مناف�شاتها نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن.
بهدف  دول��ي��اً  لعباً   60 فيها  ي�شارك  التي  التحدي  بطولة  التوقيت  بنف�س  �شتنطلق  كما 

تطوير الت�شنيف الدويل وزيادة الحتكاك واخلربة لالعبني املواطنني.
وميثل الإم��ارات يف بطولة املا�شرتز 4 لعبني يتقدمهم الأ�شتاذ الدويل الكبري �شامل عبد 
والأ�شتاذ   ، احلو�شني  عمران  ال��دويل  والأ�شتاذ   ، اإ�شحاق  �شعيد  ال��دويل  والأ�شتاذ  الرحمن، 

الدويل عمار احلو�شني.
واأكد ال�شيخ �شعود بن عبد العزيز املعال رئي�س اللجنة العليا املنظمة للبطولة رئي�س نادي 
ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن، رئي�س الحتاد العربي، اأن البطولة احدى اأهم البطولت على 
امل�شتوى العاملي، لأنها جتمع اأف�شل الأ�شاتذة الدوليني الكبار والالعبني الدوليني وحملة 
الألقاب من خمتلف اأنحاء العامل..م�شريا اإىل ان هذه البطولة متنح فر�شة كبرية لالعبي 

اأندية الدولة واملنتخب لالحتكاك وال�شتفادة من هوؤلء الالعبني املخ�شرمني.
ولفت اإىل اأن نادي ال�شارقة اأ�شبح مق�شداً لكل لعبي ال�شطرجن يف العامل، بف�شل ال�شمعة 
اجليدة التي يحظى بها على م�شتوى التنظيم، واخلربة التي اكت�شبها من البطولت الكربى 
لبطولة  ال�شابقة  والن�شخ  ال��ع��امل  جن��وم  وبطولة  وال�شيدات  للرجال  ب��راي  اجل��ران��د  مثل 

املا�شرتز.
، الذي يتخذ من  واأعلن رجائي ال�شو�شي الأمني العام امل�شاعد لالحتاد العربي لل�شطرجن 
نادي ال�شارقة مقراً له، وبالتعاون مع اللجنة املنظمة، اأنه وّجه الدعوة لعدد من الالعبني 
للم�شاركة يف   ، وال�����ش��ودان  و�شوريا  وال��ع��راق  وامل��غ��رب  والأردن واجل��زائ��ر  ال��ع��رب، من م�شر 

البطولة، بهدف م�شاعدتهم على تطوير م�شتواهم الفني ورفع ت�شنيفهم الدويل.
يذكر اأن هذه البطولة من اأقوى البطولت على امل�شتوى العاملي فهي جتمع اأف�شل الأ�شاتذة 
اأن  كما   ، العامل  اأنحاء  خمتلف  من  الألقاب  وحملة  الدوليني  والالعبني  الكبار  الدوليني 
على  تقييماً  الأعلى  يجعلها  مما  نقطة   2556 هو  العام  هذا  للبطولة  الت�شنيفي  املعدل 
لعدد  ن�شبة  املا�شية  �شنوات  الثالث  العامل على مدار  املنظمة يف  البطولت  م�شتوى جميع 

امل�شاركني.

•• مريالند-وام:

مناف�شات  ال�����ش��ب��ت  ال��ي��وم  تنطلق 
�شباقات  ل�شل�شلة  الثانية  املحطة 
كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
للخيول العربية الأ�شيلة بن�شختها 
م�شمار  يف  وال��ع�����ش��ري��ن،  التا�شعة 
بالتيمور  مبدينة  العريق  بيملكو 
ب����ولي����ة م����ريلن����د الأم���ري���ك���ي���ة، 
املوؤ�ش�س  ون��ه��ج  ل���روؤي���ة  ا���ش��ت��م��رارا 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، لتعزيز 
يف  الأ�شيل  العربي  اخليل  م�شرية 

كافة امل�شامري العاملية..
ال���غ���ال���ي���ة �شمن  ال����ك����اأ�����س  وت����ق����ام 
م���ه���رج���ان ب��ري��ك��ن�����س ���ش��ت��ي��ك�����س يف 
ن�شخته رقم 147 /التاج الثالثي 
الأمريكي/ التي تعد اأعرق �شباقات 
اخليول املهجنة الأ�شيلة يف العامل، 
ال�شوء على  ت�شليط  ي�شهم يف  مبا 
املكانة التاريخية للحدث، وقيمته 
ل�شباقات  �شل�شلة  واأع�����رق  ك��اأك��رب 
يف  الكال�شيكية  العربية  اخل��ي��ول 
اأهم  العامل خ�شو�شا وهو يقام يف 
واأف�شل  العاملية  امل�شامري  واأك���رب 

اخليل  و����ش���ب���اق���ات  م���ه���رج���ان���ات 
العاملية.

�شباقات  حم���ب���ي  اأن����ظ����ار  وت���ت���ج���ه 
ال���ع���امل نحو  ال��ع��رب��ي��ة يف  اخل���ي���ل 
م�����ش��م��ار ب��ي��م��ل��ك��و ال���ع���ري���ق ال���ذي 
تاأ�ش�س عام 1870، حيث يحت�شن 
رئي�س  ل���ك���اأ����س  ال���ث���ان���ي���ة  اجل����ول����ة 
الأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة 
لعام  ���ش��ب��اق��ات��ه��ا  اأج����ن����دة  ���ش��م��ن 
م�شاركة  ت�شهد  وال��ت��ي   ،2022
�شراع  يف  العربية  اخليول  اأف�شل 
للمناف�شة  الأق��وي��اء  ول��ق��اء  الكبار 
ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ك��اأ���س ال��غ��ال��ي��ة الذي 
للفئة  م��رت   1700 مل�شافة  ي��ق��ام 
من  ل��ل��خ��ي��ول  وامل��خ�����ش�����س  الأوىل 
اأرب��ع �شنوات فما فوق، وتبلغ  عمر 
األف   100/ ال�شباق  جوائز  قيمة 
جتمع  ح���ي���ث  اأم����ري����ك����ي/،  دولر 
مرابط  نخبة  الأمريكية  املحطة 
امل�شنفة  اخل��ي��ول  واأق�����وى  اخل��ي��ل 
والفر�شان  واملدربني  املالك  وكبار 
يف واح���دة م��ن امل��واج��ه��ات الكبرية 

واملميزة.
امل�شاركة  اخل��ي��ول  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
: /هياب  اأمريكا كل من  يف جولة 

امل���ن���ح���در م���ن / هالل  ال����زم����ان/ 
بنت  كوبرا  �شيلبي  م��اي   / الزمان 
كولينو/ للمالك �شوزان �شي ميري 
، وجيم�س اي وماير وذلك باإ�شراف 
كا�شرتو وحتت  امل��درب جريماي�س 
و/ �شيدينو،  كارلو  الفار�س  قيادة 
ه����اي م��ي��ن��ت��ي��ن��ي�����س/ امل���ن���ح���در من 
���ش��ان��د / كنزي  ب��رين��ي��ن��ج   / ن�����ش��ل 
جون�شون  ث��ن��در  للمالك   / ك���وجن 
وحتت اإ�شراف املدرب كني دانيلوك 
ال��ف��ار���س جوميز ك��ي ، و/  وق��ي��ادة 
ن�����ش��ل /  لي����ك م���ول���ن روج / م���ن 
مولن روج ام اي اف / ويل ليكيد 
دانيلوك  ك��ني  وامل����درب  للمالك   /
جار�شكو  ف��ي��ك��ت��ور  ق���ي���ادة  وحت����ت 
املنحدر  اأم����ري����ك����ان/  و/ب��������راود   ،

مي�شتي/  زيل�س   / زاك��زي��ل   / م��ن 
ري�شينغ  ب�������رييل  ل�����ش����ط����ب����الت 
روجريي  نيكول  امل���درب  واإ���ش��راف 
و/  ، افيلي�س  ي��ان  الفار�س  وق��ي��ادة 

كويك �شاند/ بطل ن�شخة 2018 
املنحدر من ن�شل / برينينج �شاند 
/ ترامفي�س �شيلكي/ للمالك بيتي 
وحتت   ، ج��ي��ل��ز   ، ج���وزي���ف   ، ج���ي 
والفار�س  امل���درب  وق��ي��ادة  اإ���ش��راف 
دي  و/�شنايرب  توري�س،  جرين�شتو 
م��ون��ل��و/ امل��ن��ح��در م��ن / ك��ال��ن دو 
ل���وب / ك��ل��ري ف��وي��ن��ت ب��ن��ت طاهر 
العائد ل�شطبالت  دي كانديلون/ 
ب����رييل ري�����ش��ي��ن��غ وحت����ت اإ����ش���راف 
ن��ي��ك��ول روج������ريي وق����ي����ادة جيان 
الفيلو، و /اب تاون ليدي اأرابيال/ 

املنحدر من / برينينج �شاند / دي 
�شي وليز �شوجن / للمالك كري�شتا 
املدرب  واإ���ش��راف  ���ش��ج��ارد،  هينينج 
ل���ني ا���ش��ب��ي وق���ي���ادة ال��ف��ار���س جي 
اكو�شتا ، واأخريا / ك�شور/ املنحدر 
من /نيفور دي ك��اردوين/ بلوينج 
ك���ان���دي �شجر  ل��ل��م��ال��ك  ك��ي�����ش��ي/ 
و�شوزان ويلز واإ�شراف املدرب كني 
�شواريز  الفار�س  وق��ي��ادة  دانيلوك 

الفاريز .
�شهيل  م����ط����ر  �����ش����ع����ادة  واأع�����������رب 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ي��ب��ه��وين 
كاأ�س  ���ش��ب��اق��ات  ل�شل�شلة  امل��ن��ظ��م��ة 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
وتقديره  ����ش���ك���ره  ع����ن  الأ����ش���ي���ل���ة 
لدعمها  تثمينا  الر�شيدة،  للقيادة 

الكبري مل�شرية الكاأ�س الغالية التي 
 15 لتطوف   29 الن�شخة  د�شنت 
ال��ع��امل ت�شمل وتغطي  دول��ة ح��ول 
جميع املالك واملربني، م�شريا اإىل 
ي��ح��رزه احلدث  ال���ذي  ال��ت��ق��دم  اأن 
اإل  هو  ما  ع��ام،  كل  ال�شتثنائي يف 
الكرمية  ل��ل��رع��اي��ة  ح��ق��ي��ق��ي  ن��ت��اج 
واهتمامها  الر�شيدة  القيادة  م��ن 
ال�شباقات  �شل�شلة  بتطوير  الكبري 
املراتب  اأع��ل��ى  اإىل  بها  وال��و���ش��ول 
وتوجه  ر�شالة  يخدم  مبا  العاملية، 
الأكرب  ال�شريحة  لدعم  الإم���ارات 
من املالك واملربني للخيل العربي 

بكافة دول العامل.
����ش���ع���ادة في�شل  اأك������د  م����ن ج��ه��ت��ه 
�شل�شلة  ع���ام  م�����ش��رف  ال��رح��م��اين 

����ش���ب���اق���ات ك����اأ�����س رئ���ي�������س ال���دول���ة 
التواجد  اأن  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول 
�شتيك�س  ب��ري��ن��ك�����س  م���ه���رج���ان  يف 
الأمريكي العريق دللة على املكانة 
الغالية  ل��ل��ك��اأ���س  ع��امل��ي��اً  امل��رم��وق��ة 
الحتادات  ل��دى  الكبرية  وقيمتها 
اخليل  وم�����ش��ام��ري  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
العاملية، واأن تنظيم �شباق للخيول 
ع���امل���ي كبري  ال��ع��رب��ي��ة يف حم��ف��ل 
مثل الربينك�س �شتيك�س يدل على 
�شل�شلة  تلقاه  ال��ذي  الكبري  الدعم 
�شمو  من  الغالية  الكاأ�س  �شباقات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الأيادي  �شاحب  الرئا�شة،  ���ش��وؤون 
الذي  ال���ري���ادي  وال����دور  البي�شاء 

جمد  ملعانقة  الغالية  ال��ك��اأ���س  ق��اد 
الإجن�����ازات وال��ن��ج��اح��ات يف جميع 
اإح����دى  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال���ع���امل،  دول 
ال��ت��اري��خ��ي��ة يف احلفاظ  امل��ن��ج��زات 
الأ����ش���ي���ل  الإم������������ارات  اإرث  ع���ل���ى 
وتعريف العامل مبكانته وعراقته.

نحر�س  ع����ام  ك���ل  "يف  واأ������ش�����اف: 
للحدث  اجل����دي����د  ت����ق����دمي  ع���ل���ى 
ال����ذي ان��ط��ل��ق بقوة  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
�شامب  ل��ون��غ  م�شمار  م��ن  ك��ب��رية 
لأمريكا  ينتقل  والآن  الفرن�شي 
ونعتز  املهرجانات،  اأع��رق  يف  ليقام 
ب���زي���ادة ع���دد ال�����ش��ب��اق��ات اىل 15 
القارات  خمتلف  يف  عاملية  ج��ول��ة 
ال�شم  حتمل  واح���دة  �شل�شلة  ع��رب 

الغايل على قلوبنا".

•• اأبوظبي -وام:

للمحرتفني  اأدن��وك  دوري  من   25 اجلولة  مباريات  ال�شبت  اليوم  تنطلق 
والتي ت�شهد اإقامة 7 مباريات على مدار يومني "ال�شبت 4 مباريات والأحد 

اجلزيرة والوحدة على ا�شتاد حممد بن زايد. قمة  اأبرزها  مباريات"،   3
اأمام  اآمال لكل من الظفرة والعروبة للفوز يف مباراتيهما  وحتمل اجلولة 
الظفرة  يحتل  حيث  الهبوط  �شبح  عن  البتعاد  ل�شمان  والو�شل  الن�شر 
املركز الثاين ع�شر بر�شيد 18 نقطة، والعروبة املركز الثالث ع�شر بر�شيد 

نقطة.  17
51 نقطة  الو�شيف  ال�شارقة  وتف�شيال تنطلق مباريات اجلولة مبواجهة 
بتوقيت   18:15 ال�شاعة  نقاط   10 الأخ��ري  املركز  �شاحب  الإم���ارات  مع 
الإم��ارات على ا�شتاد نادي ال�شارقة، وهو لقاء يطمح فيه ال�شارقة ملوا�شلة 
النت�شارات من اأجل املحافظة على مركزه املتقدم بجدول الرتتيب، بينما 
ياأمل الإمارات يف حتقيق فوزا �شرفيا على ال�شارقة خا�شة واأنه تاأكد هبوطه 
ا�شافة  النقاط  لر�شيد  يكون  ولن  املا�شية  اجلولة  منذ  الأوىل  دوري  اإىل 

مهمة بالن�شبة له.
ويف اللقاء الثاين الذي يقام يف التوقيت نف�شه على ا�شتاد اآل مكتوم، والذي 
املركز  نقطة يف   18 الظفرة  ال�شابع، مع  باملركز  نقطة   32 الن�شر  يجمع 
الذي  الهبوط  عن  البتعاد  اأج��ل  من  الفوز  يف  الظفرة  ياأمل  ع�شر  الثاين 
ارتباطه  ف��ك  يف  فريغب  الن�شر  اأم��ا  الأخ���رية،  للجولة  ح�شمه  يتاأجل  ق��د 
مع عجمان والو�شل اأ�شحاب الر�شيد نف�شه من النقاط، وانهاء املو�شم يف 

املنطقة الدافئة.

نقطة مع   17 ع�شر  الثالث  العروبة  التي جتمع  الثالثة  امل��ب��اراة  تقل  ول��ن 
املباراة  اأهمية عن  ا�شتاد الفجرية،  32 نقطة على  الثامن بر�شيد  الو�شل 
ال�شابقة بالن�شبة للظفرة، حيث ياأمل العروبة يف الفوز اأي�شا والبتعاد عن 
الهبوط، فيما يطمح الو�شل مبركز اأف�شل وفك ارتباط النقاط مع الن�شر 

وعجمان.
وتختتم مباريات ال�شبت بقمة جتمع كل من اجلزيرة الرابع 45 نقطة مع 
ا�شتاد  على  الإم��ارات  بتوقيت   21:00 ال�شاعة  نقطة   49 الثالث  الوحدة 
مركز  يف  البقاء  ل�شمان  الفوز  يف  فريق  كل  يطمح  حيث  زاي��د،  بن  حممد 
الوحدة  ي��اأم��ل  حيث  املقبل،  املو�شم  اآ�شيا  اأب��ط��ال  ب���دوري  امل�شاركة  ي�شمن 
كاأ�س  نهائي  نتيجة  عن  بعيدا  امل�شاركة  و�شمان  الو�شيف  ال�شارقة  بتجاوز 
رئي�س الدولة التي �شتجمعهما املو�شم املقبل، كما يرغب اجلزيرة يف تعوي�س 

تراجعه وموا�شلة مالحقته للوحدة على املركز الثالث.
عجمان  الأوىل  جتمع  حيث  مواجهات   3 ب�  الأح��د  ي��وم  اجلولة  وت�شتكمل 
ال�شاد�س 32 نقطة مع العني البطل 61 نقطة على ا�شتاد را�شد بن �شعيد 
عجمان  فيها  ياأمل  التي  املباراة  وهي  الإم���ارات،  بتوقيت   18:15 ال�شاعة 
بينما  البطل،  على  والتغلب  املو�شم  هذا  ملعبه  على  الأخ��ري  الفوز  حتقيق 
العالية  املعنويات  على  واحل��ف��اظ  الن��ت�����ش��ارات  موا�شلة  يف  ال��ع��ني  يطمح 

والروح النت�شارية امل�شتمرة.
ال�شاعة  اأي�شا  الأح��د  ي��وم  نف�شه  التوقيت  يف  مبواجهتني  اجلولة  وتختتم 
�شباب الأهلي 36 نقطة  الأوىل  جتمع  حيث  الإم��ارات،  بتوقيت   21:00
باملركز اخلام�س مع بني يا�س 30 نقطة باملركز التا�شع، فيما يلتقي احتاد 

كلباء 27 نقطة العا�شر، مع خورفكان احلادي ع�شر 25 نقطة.

لل�ضطرجن  الدولية  ال�ضارقة«  »ما�ضرتز  بطولة  يف  يتناف�ضون  دولة  من48  العبا   80

 انطالق املحطة الثانية لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية االأ�ضيلة يف اأمريكا

قمة اجلزيرة والوحدة .. اأبرز مواجهات اجلولة 25 من دوري اأدنوك للمحرتفن

•• دبي -وام:

اتفاق على  اإىل  للرجبي  وال�شعودي  الإماراتي  الحت��ادان  تو�شل 
ب��ني الحت��ادي��ن ت�شمل ع��ددا من  توقيع م��ذك��رة تفاهم وت��ع��اون 
وال�شعي  الحت��ادي��ن،  بني  ال�شداقة  بطولة  اإقامة  اأهمها  البنود 

لإدراج الرجبي �شمن دورة الألعاب اخلليجية القادمة.
الإمارات  احتاد  تن�شيقي عقده  اجتماع  الطرفان، خالل  وناق�س 
للرجبي مع نظريه ال�شعودي ، العديد من املو�شوعات املهمة عن 
التي  ا  وت��ب��ادل اخل��ربات خ�شو�شً التعاون بني الحت��ادي��ن  اأوج��ه 
اكت�شبها احتاد الإمارات خالل الع�شر �شنوات املا�شية وتقدميها 

لالحتاد ال�شعودي، الذي مت اإ�شهاره منذ فرتة وجيزة.
ك��ل من  امل��رئ��ي،  ال���ذي عقد بتقنية الت�����ش��ال  ح�شر الج��ت��م��اع، 

حممد الزعابي الأمني العام لحتاد الإمارات، و�شعود بال�شالت 
جلنة  رئي�س  النعيمي  اهلل  عبد  و�شعود  املنتخبات،  جلنة  رئي�س 
ال��ت�����ش��وي��ق وال���ش��ت��ث��م��ار وع��ب��د ال��رح��م��ن ب��وخ��اط��ر رئ��ي�����س جلنة 
الإع����الم احل��دي��ث وامل���واق���ع الإل��ك��رتون��ي��ة، ون����زار م��ه��ران مدير 
ال�شعودي علي  امل�شاندة لالحتاد، ومن جانب الحت��اد  اخلدمات 
وقال  التنفيذي.  املدير  اجل��رايف  واأم��ل  الحت��اد  رئي�س  الدجاين 
اإيجابياً  "نثق باأن مردود التعاون بيننا �شيكون  حممد الزعابي: 
لتقوية  الطرفني حتت مظلة عربية خليجية موحدة  و�شيخدم 
التوا�شل والرتابط وتوحيد روؤيتنا. هذا التن�شيق �شيوؤتي ثماره 
القادمة، و�شريفع �شقف طموحات هذه الريا�شة  خالل املرحلة 
الأوملبية حتت رعاية الحتاد الآ�شيوي للرجبي واللجنة الأوملبية 
يف بلدينا". واإىل جانب بطولة ال�شداقة وال�شعي لإدراج الرجبي 

بدورة الألعاب اخلليجية القادمة، �شوف تت�شمن مذكرة التفاهم 
م�شرتكة  ومع�شكرات  واحلكام  للمدربني  م�شرتكة  دورات  اإقامة 
بني املنتخبني لكت�شاب الالعبني للخربات الدولية. ورحب على 
امل�شرتك  بالتعاون  للرجبي  ال�شعودي  الحت��اد  رئي�س  ال��دج��اين 
�شعادته  واأب��دى  الإم��ارات��ي،  الحت��اد  اإدارة  ملجل�س  ال�شكر  مقدما 
بهذا التفاق لتدعيم اأوا�شر ال�شداقة والعمل امل�شرتك للتواجد 
ال��ع��رب��ي واخل��ل��ي��ج��ي وت��وا���ش��ل��ه ب��امل��ج��ت��م��ع ال��ري��ا���ش��ي ال����دويل. 
الإمارات  دول��ة  اإم��ا يف  امل��ذك��رة بني الحت��ادي��ن  و�شيجري توقيع 
التفاق  بعد  الطرفني  بح�شور  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اأو 
على موعد التوقيع. و�شري�شل الحتاد امل�شودة اخلا�شة مبذكرة 
التفاهم اإىل نظريه ال�شعودي بعد التن�شيق مع الحتاد الآ�شيوي 

للرجبي واللجنة الأوملبية يف كل من البلدين.

انطالق مناف�ضات بطولة ال�ضارقة الدولية للدراجات املائية م�ضعى الإدراج الرجبي �ضمن دورة االألعاب اخلليجية القادمة
•• ال�صارقة -وام:

الدولية  ال�شارقة  بطولة  من  الأوىل  الن�شخة  اإط��الق  عن  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  ال�شارقة  ن��ادي  اأعلن 
�شتكون،  حيث  ال�شارقة  م��دن  �شواطئء  خمتلف  يف  ج��ولت  خم�س  البطولة  وت�شم  اأم�����س.  املائية  للدراجات 
النطالقة يف مدينة دبا احل�شن مرورا مبدينة احلمرية، وبعدها اجلولة الثالثة يف مدينة كلباء، ثم ي�شتقبل 
�شاطئء خورفكان اجلولة الرابعة، وت�شهد مدينة ال�شارقة اجلولة اخلام�شة واخلتامية. وت�شتقطب البطولة 
نخبة من النجوم العامليني واملحليني باأكر من 70 م�شارك من عدد من الدول منها فرن�شا و اليابان واملجر. 
جال�س  وهي  فئات  اأربعة  على  املائية  للدراجات  الدولية  ال�شارقة  بطولة  يف  امل�شاركون  الأبطال  و�شيتناف�س 
مفتوح، وواقف مفتوح 4 �شرتوك، وواقف خم�شرمني 2 �شرتوك، ونا�شئني 2 ا�شرتوك. وتهدف البطوله اإيل 
ا�شتقطاب املواهب وا�شراكهم بالبطولت املحلية والعاملية لكت�شاب اخلربة عن طريق الحتكاك يف البطولت 
التي ت�شمح مل�شاركة املواهب اجلديدة بالأبطال املحليني والعامليني. و يتيح النادي الفر�شة لل�شباب لكت�شاب 
و�شقلهم  اأنواعها،  بجميع  البحرية  ال�شباقات  وتنظيم  البطولة  اإدارة  خالل  من  اأي�شا  التحكيمية  اخلربات 

وتاأهيلهم للم�شاركة يف البطولت الدولية كمحكمني ومنظمني يف الريا�شات البحرية.
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الفجر الريا�ضي

فاز الربتغايل كري�شتيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل مي�شي والفرن�شي 
اللقب الأغلى  كرمي بنزمية بكل �شيء ممكن على �شعيد الأندية، لكن 
ما يجعل  يغيب عن خزائنهم،  زال  ما  ال��ع��امل،  كاأ�س  اأي  الإط���الق،  على 

مونديال قطر الفر�شة الأخرية اأمامهم.
غمار  خلو�س  ي�شتعد  لكي  اأ�شهر  �شتة  الثالثيني  الثالثي  ه��ذا  واأم���ام 
الأو�شط واملقّرر بني  ال�شرق  الأوىل يف  الذي يقام للمرة  العاملي  العر�س 

و18 دي�شمرب. نوفمرب    21
�شحيح اأن رونالدو ومي�شي مل يرتكا اأي م�شاحة ملناف�شيهما يف الأعوام 
ال�15 الأخرية ملزاحمتهما على النجومية باحرازهما معاً 11 كرة ذهبية 
وت�شعة األقاب يف دوري اأبطال اأوروبا، لكنهما لن ي�شعرا باأنهم كاملني اإل 

من خالل الفوز بكاأ�س العامل.
يونيو،    24 يف  والثالثني  اخلام�س  يحتفل مبيالده  ال��ذي  مي�شي  ك��ان 

قاب قو�شني اأو اأدنى من قيادة الأرجنتني اىل لقبها العاملي 
الثالث قبل اأن ي�شقط ورفاقه اأمام 

التمديد  الأمل��ان �شفر1- بعد 
 2014 م��ون��دي��ال  نهائي  يف 

على الأرا�شي الربازيلية.
بقمي�س  ع���ق���دت���ه  ف�����ّك  وب���ع���د 
ال��ل��ق��ب الأول  ب���اح���رازه  ب����الده 
من خالل فوزه ال�شيف املا�شي 
اأمريكا  ملنتخبات  اأمريكا  بكوبا 

باري�س  جنم  ميني  اجلنوبية، 

باأن  النف�س  ال�شابق  الإ�شباين  وبر�شلونة  احلايل  الفرن�شي  �شان جرمان 
يكون التتويج الأول لبالده على الإطالق منذ 1993 مفتاحاً نحو اإنهاء 
م�شريته الدولية بلقب عاملي يخلد به ا�شمه اىل جانب الراحل الأ�شطورة 

دييغو مارادونا.
كان عليه  الذي  بامل�شتوى  الأول، مل يظهر مي�شي  الباري�شي  يف مو�شمه 
مع بر�شلونة ل�شيما على ال�شعيد التهديفي حيث �شجل 6 اأهداف، لكنه 
تاألق ك�شانع األعاب بتحقيقه 13 متريرة حا�شمة �شاهمت يف قيادة �شان 

جرمان اىل لقب الدوري املحلي.
لكن "بعد مو�شم للتاأقلم، �شرنى الأف�شل من ليو" وفق ما وعد زميله 

الإ�شباين يف نادي العا�شمة الفرن�شية الإ�شباين اأندر هرييرا.
من املتوقع اأن يكون املونديال القطري الأخري ملي�شي الذي قال يف مار�س 
اأنه بعد النهائيات "�شاأقوم بتقييم الكثري من الأ�شياء، �شواء كانت جيدة 

اأو �شيئة. لناأمل اأن تكون )الأمور( اأف�شل ما ميكن".
ل اأحد يجروؤ اأن يتحدث عن اعتزال رونالدو: "ي�شاألونني نف�س 

ال�شوؤال. الوحيد الذي �شيقرر هو اأنا ول اأحد �شواي"، وفق ما 
رد ابن ال�37 عاماً يف مار�س املا�شي.

ورغم املو�شم الكارثي لفريقه اجلديد-القدمي مان�ش�شرت 
على  احل�شول  يف  حتى  ف�شل  ال��ذي  الإجنليزي  يونايتد 
املقبل،  امل��و���ش��م  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري  اىل  م��وؤه��ل  مقعد 

ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  اآخر  رائعاً  مو�شماً  رونالدو  قّدم 
بت�شجيله 18 هدفاً يف الدوري املمتاز.

ويوفنتو�س  الإ���ش��ب��اين  م��دري��د  ري���ال  وتعهد لع��ب 
ب����اأن ي��ك��ون بجانب  الإي���ط���ايل ���ش��اب��ق��اً 

الفريق املو�شم املقبل من اأجل حماولة اخراجه من كبوته بقيادة املدرب 
اجلديد الهولندي اإريك تن هاغ.

ال��ع��امل خم�س م���رات الركيزة  اأف�����ش��ل لع��ب يف  ي��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
التهديفية لبالده يف دور املجموعات من مونديال قطر مبواجهة جنمني 
يف الثالثينات اأي�شاً ب�شخ�س الكوري اجلنوبي �شون هيونغ-مني )يحتفل 
�شواري�س  الثالثني( والأوروج��وي��اين لوي�س  8 متوز/يوليو مبيالده  يف 
�شوق  املطروحة يف  الأ�شماء  ال�شيف من  �شيكون هذا  الذي  )35 عاماً( 

النتقالت بعد مو�شمني بقمي�س اأتلتيكو مدريد الإ�شباين.
النتقالت  �شوق  املطروح يف  الوحيد  الكبري  ال�شم  �شواري�س  يكون  ولن 
املرجح  م��ب��اب��ي  كيليان  ال�����ش��اب  الفرن�شي  ال��ن��ج��م  ه��ن��اك  ب��ل  ال�شيفية، 
رحيله عن �شان جرمان لن�شمامه اىل ريال مدريد، والبولندي روبرت 
ليفاندوف�شكي الذي اتخذ قرار النف�شال عن بايرن ميونيخ الأملاين بعد 

ثمانية اأعوام يف �شفوفه توج خاللها بجميع الألقاب املمكنة.
متتالية،  م�شاركات  لثالث  املجموعات  دور  من  اخل��روج  وبعد 
تاأمل بولندا األ يتاأثر ليفاندوف�شكي الذي يحتفل مبيالده 
واأن  الوجهة  بتغيري  اأغ�شط�س،   21 يف  والثالثني  الرابع 
اليه من  ين�شم  فريق  اأي  مع  امل�شتوى  نف�س  على  يبقى 

اأجل م�شاعدتها على بلوغ ثمن النهائي.
غاب عن تتويج فرن�شا باللقب عام 2018 على الأرا�شي 
الرو�شية ب�شبب ق�شية البتزاز املتعلقة بزميله ال�شابق 
يف "الديوك" ماتيو فالبوينا، لكن كرمي بنزمية الذي 
يحتفل مبيالده اخلام�س والثالثني نهاية العام احلايل، 

�شيكون الآن اأمام فر�شة التعوي�س يف قطر 

.2022
و�شيحاول هداف ريال مدريد ا�شتغالل فر�شته املونديالية الأخرية على 
الكرواتي لوكا مودريت�س  امللكي  النادي  اأكمل وجه، على غرار زميله يف 
بايرن  حار�س  اأو  �شبتمرب،  يف  والثالثني  ال�شابع  مبيالده  يحتفل  ال��ذي 
لي�س هناك  "بالن�شبة يل،  الذي قال  ميونيخ مانويل نوير )36 عاماً( 
انتهت لدى  الأم����ور  ب���اأن  اأق���ول  ل��ن  ال��ع��م��ر.  م��ا يتعلق بعامل  ح���دود يف 

الو�شول اىل الأربعني عاماً".
يف جميع  44 هدفاً  بت�شجيله  املو�شم  تاألق هذا  الذي  لبنزمية  بالن�شبة 
حيث  الأب��ط��ال  دوري  ونهائي  ال���دوري  لقب  اىل  ري��ال  ليقود  امل�شابقات 
يتواجه مع ليفربول الإنكليزي يف 28 ال�شهر احلايل، فاإن "كاأ�س العامل 
املنتخبات  خ��ان��ة  فرن�شا يف  و���ش��ع  اأن���ت جم��رب على  الأغ��ل��ى.  اللقب  ه��ي 

املر�شحة )للقب(" بح�شب ما اأفاد قناة "تي اأف 1" الفرن�شية يف  يناير.
هناك جنم اآخر �شيحاول الرتقاء اىل م�شتوى التوقعات ب�شخ�س كيفن 
ال��ذي مل ينجح حتى الآن يف  ب��روي��ن  دي 
نقل جناحاته مع فريقه مان�ش�شرت 
املنتخب  اىل  الإجن��ل��ي��زي  �شيتي 

البلجيكي.
لكن قبل �شتة اأ�شهر من النهائيات 
اأمام  العاملية، ما زال هناك وقت 
النجوم،  وزم���الئ���ه  ب���روي���ن  دي 
كورتوا  تيبو  احلار�س  غرار  على 
بتحقيق  ل��ل��ح��ل��م  ه�������ازار،  واإدي�������ن 
اجن����از م���ع امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي يف 

املونديال القطري.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

خمي�س  اهلل  عبد  العميد  �شعادة  ت��وج 
احل���دي���دي ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة ب���الإن���اب���ة ب��ح�����ش��ور امل�����دراء 
املركز  ق���اع���ة  يف  ون���واب���ه���م  ال���ع���ام���ون 
الإع������الم������ي ب����ال����ق����ي����ادة ال���ف���ائ���زي���ن 
يف ب���ط���ول���ت���ي ك����اأ�����س ال���ق���ائ���د ال���ع���ام 
للقيادات  و فيزا   )  8  ( رق��م  للرماية 

ال�شرطية.
القائد  ك��اأ���س  لبطولة  ال��ت��ك��رمي  ب���دء 
الفردي  امل�شتوى  على  للرماية  العام 
املواهب من  العديد من  اأظهر  ال��ذي 
�شهدتها  التي  القوية  املناف�شة  خالل 
ال��ب��ط��ول��ة واأ����ش���ف���رت ن��ت��ائ��ج��ه��ا على 
اأول حم��م��د على  ال�����ش��رط��ي  ح�����ش��ول 
للعمليات  العامة  الإدارة  من  النقبي 
وجاء  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  على  ال�شرطية 
اأول  امل�شاعد  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  و�شيفاً 
الدفاع  اإدارة  الرحمن من  نواف عبد 
امل�شاعد  الأول  ب��امل��رك��ز  وح���ل  امل���دين 
الدفاع  اإدارة  م��ن  ن�شيب  �شعيد  اأول 

امل������دين اأم������ا ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال���ف���رِق 
للعمليات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ح�����ش��ل��ت 
ال�شرطية على املركز الثالث والإدارة 
امل�شاندة  واخل��دم��ات  للموارد  العامة 
اإدارة  وا�شتطاعت  الثاين  املركز  على 
البطولة  ان��ت��زاع لقب  امل��دين  ال��دف��اع 
املركز  واإح��رازه��ا  الثامنة  ن�شختها  يف 
فريق  ت���ك���رمي  ذل����ك  اأع���ق���ب  الأول. 

ل���ك���رة القدم  ���ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة 
الذي �شارك يف بطولة فيزا للقيادات 
�شباط  بنادي  اأقيمت  التي  ال�شرطية 
اإح��رازه��م لقب  بعد  دب��ي  ال�شرطة يف 
املركز  ع��ل��ى  وح�����ش��ول��ه��م  ال��ب��ط��ول��ة 
التتويج  م��ن�����ش��ة  واع��ت��الئ��ه��م  الأول 
ت��ق��دمي��ه��م م�شتوى  ب��ع��د  ، ج���اء ذل���ك 
م��ت��م��ي��ز ك���ان ل���ه الأث�����ر الإي���ج���اب���ي يف 

العقيد  تف�شل  حيث  البطولة  ح�شد 
ق�شيب عبد اهلل الزعابي مدير اإدارة 
بالإنابة  العامة  وال��ع��الق��ات  الإع���الم 
كاأ�س  ب��اإه��داء  ال��الع��ب��ني  ت��ك��رمي  بعد 
راأ�س  �شرطة  ع��ام  قائد  اإىل  البطولة 

اخليمة بالإنابة .
خمي�س  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��م��ي��د  واأع�������رب 
احلديدي خالل كلمته للفائزين بعد 

التتويج عن �شكره وتقديره للفائزين 
يف ال��ب��ط��ول��ت��ني ع��ل��ى م��ا ق��دم��وه من 
ولقيادتهم  لأنف�شهم  متيز  و  ع��ط��اء 
م����ع����ت����رباً ه�������ذا ال����ت����ك����رمي ت����ق����دي����راً 
التميز  وتر�شيخ  تعزيز  يف  جلهودهم 

يف العمل ال�شرطي .
بالإجنازات  تعتز  القيادة  اأن  واأ���ش��اف 
خمتلف  يف  حتققت  ال��ت��ي  الريا�شية 

املحافل وقدمت �شورة م�شرفة موؤكداً 
راأ�س  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  تطلع 

النجاحات  ه���ذه  اخل��ي��م��ة م��ن خ���الل 
امل���زي���د م���ن الإجن������ازات  اإىل حت��ق��ي��ق 

الريا�شية  وامل�شابقات  الفعاليات  يف 
امل�شتقبلية واعتالء من�شات التتويج .

�ضرطة راأ�س اخليمة تكرم الفائزين يف بطولتي كاأ�س القائد العام للرماية و فيزا للقيادات ال�ضرطية

رونالدو ومي�ضي وبنزمية اأمام فر�ضة اأخرية ملعانقة املجد العاملي

•• اأبوظبي-وام:

اأيام قليلة تف�شلنا عن املباراة النهائي لثنتني من اأبرز البطولت القارية 
لالأندية ؛ وهما دوري اأبطال اأوروبا ودوري اأبطال اإفريقيا، حيث يلتقي 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  الإجنليزي يف  ليفربول  الإ�شباين مع  ريال مدريد 

والأهلي امل�شري مع الوداد املغربي يف دوري اأبطال اإفريقيا.
ويت�شدر كل من الريال والأهلي قائمة الأكر تتويجا بالألقاب القارية 
يف قارته وكذلك يف عدد مرات الو�شول اإىل املباريات النهائية للبطولة.

وتر�شد "وكالة اأنباء الإمارات" /وام/ يف هذا التقرير ، الأندية الأكر 

و�شول للمباريات النهائية وعدد مرات حتقيقها للقب يف اأكرب البطولت 
اأبطال  اأوروب��ا ودوري  اأبطال  القارية على م�شتوى الأندية ؛ وهي دوري 

اإفريقيا ودوري اأبطال اآ�شيا وكاأ�س ليبارتادوري�س والكونكاكاف.
النهائية  للمباريات  املتاأهلة  الفرق  اأك��ر  قائمة  مدريد  ري��ال  ويت�شدر 
بدوري اأبطال اأوروبا بر�شيد 17 من بينها نهائي املو�شم احلايل، وح�شد 

الفريق اللقب يف 13 مرة �شابقة وحل و�شيفا يف 3 ن�شخ.
اأما الطرف الآخر لنهائي هذا العام وهو ليفربول فقد و�شل اإىل املباراة 
النهائية 10 مرات من بينها نهائي املو�شم احلايل ، وفاز باللقب يف 6 

مرات وبالو�شافة 3 مرات.

اأكر الفرق و�شول للمباريات النهائية  ويت�شدر الأهلي امل�شري قائمة 
الن�شخة احلالية،  15 مرة من بينها  اإفريقيا بر�شيد  اأبطال  من دوري 

وحقق الفريق اللقب 10 مرات والو�شافة يف 4 ن�شخ.
ويخو�س الأهلي النهائي للمرة الثالثة على التوايل بعد عامي 2020 

و2021 وحقق اللقب يف املرتني.
اأما الوداد املغربي فقد و�شل للنهائي 4 مرات ، وفاز باللقب يف مرتني 

وبالو�شافة مرتني.
الفرق  اأك��ر  قائمة  ال�شعودي  الهالل  يت�شدر   ، اآ�شيا  اأب��ط��ال  دوري  ويف 

و�شول للنهائي /8 مرات/ وتوج باللقب 4 مرات.

كما يت�شدر بوكا جونيور الأرجنتيني قائمة اأكر الفرق و�شول للمباريات 
النهائية يف كاأ�س ليبارتادوري�س /11 مرة/ مرة وتوج باللقب 6 مرات، 
وبالو�شافة يف 5 ن�شخ ولكن اإندبندينتي الأرجنيتي يتفوق عليه يف عدد 

مرات التتويج باللقب /7 األقاب من اأ�شل 7 مباريات نهائية و�شل لها.
ويف دوري اأبطال الكونكاكاف ، والذي توج بن�شخته الأخرية فريق �شياتل 
�شاوندرز الأمريكي، يت�شدر فريقا كروز اأزول واأمريكا املك�شيكيان قائمة 
8 مرات لكل منهما لكن  النهائية بر�شيد  املباريات  اإىل  الأك��ر و�شول 
7 مرات والو�شافة مرة واحدة،  اأن يحقق اللقب  اأ�شتطاع  اأمريكا  فريق 

بينما فاز كروز اأول باللقب يف 6 مرات وبالو�شافة مرتني.

»�ضامبيونز ليج« يف العامل.. ريال مدريد واالأهلي االأكرث و�ضوال وتتويجا ورقم مميز الندبيندنتي االأرجنتيني
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•• بر�صلونة-وام:

بعد �شنوات فر�س فيها بر�شلونة �شطوته على كرة القدم الإ�شبانية وكان 
اأوروب��ا و كاأ�س العامل  اأبطال  التتويج يف دوري  حا�شرا بقوة على من�شات 
الأخرية  املوا�شم  خالل  وا�شعة  انتقادات  الكتالوين  الفريق  نال  لالأندية، 

ب�شبب الرتاجع امللحوظ يف م�شتواه �شواء على �شعيد الأداء اأو النتائج.
ولكن التقرير املايل ال�شادر عن رابطة الدوري الإ�شباين لكرة القدم ك�شف 
عن �شقوط اآخر كبري يعاين منه نادي بر�شلونة يف الآونة الأخرية ورمبا 

كان اأحد الأ�شباب التي دفعت بالفريق يف اجتاه هذا الرتاجع.
اإي��رادات وخ�شائر  الإ�شباين /الليجا/ موؤخرا عن  الدوري  وك�شفت رابطة 
تاأثرا  الأك��ر  كان  وال��ذي   -2021  2020 مو�شم  الإ�شبانية يف  الأندية 
لالأندية  الإي�����رادات  حجم  اإج��م��ايل  اأن  اأو���ش��ح��ت  حيث  ك��ورون��ا  بجائحة 
الإ�شبانية يف ذلك املو�شم بلغ 3.8 مليار يورو بن�شبة تقل نحو 24 % عما 

كانت عليه الإيرادات يف مو�شم 2019 - 2020.
كما اأ�شارت الرابطة اإىل اأن خ�شائر الأندية الإ�شبانية يف ذلك املو�شم بلغت 
تذاكر املباريات و�شفقات  بيع  اإيرادات  تراجع  ب�شبب  يورو  مليون   892
بجائحة  املختلفة  وامل�����ش��اب��ق��ات  الأن���دي���ة  ت��اأث��ر  نتيجة  ال��الع��ب��ني  ان��ت��ق��ال 

كورونا.
% من هذه اخل�شائر كانت   56 اأن  الوقت نف�شه  اأك��دت يف  الرابطة  لكن 
النادي يف  اأعلنه  بالطبع مع ما  يتما�شى  بر�شلونة مبفرده وهو ما  لنادي 

مطلع املو�شم احلايل باأن ديونه و�شلت اإىل 1.35 مليار يورو.
وبالطبع، مل تكن هذه الن�شبة الكبرية من اخل�شائر والديون التي يعانيها 
باقي  مثل  تاأثر  كونه  التذاكر  بيع  حم�شلة  تراجع  عن  ناجمة  بر�شلونة 
اأندية امل�شابقة بهذا الرتاجع، واإمنا كانت الن�شبة الأكرب من خ�شائر النادي 

ناجمة عن عدم قدرة النادي على ال�شتفادة املالية املنا�شبة من لعبيه.
انتقال  النادي من  التي حققها  الكبرية  املالية الوحيدة  وكانت ال�شتفادة 
لعبيه لأندية اأخرى يف ال�شنوات املا�شية عندما �شدد نيمار قيمة ال�شرط 
اجلزائي يف عقده مع النادي، مببلغ اإجمايل 222 مليون يورو، لالنتقال 

اإىل باري�س �شان جريمان الفرن�شي يف 2017.
املا�شي عندما  العام  فادحة يف �شيف  النادي خل�شارة  تعر�س  املقابل،  ويف 
رحل جنمه الكبري الأرجنتيني ليونيل مي�شي اإىل نف�س الفريق الفرن�شي 
ب�شكل  منه  ال�شتفادة  بر�شلونة  باإمكان  ك��ان  بعدما  حر  انتقال  �شفقة  يف 
عن  الرحيل  الالعب  طلب  عندما   2020 �شيف  يف  بيعه  حالة  يف  هائل 

�شفوف الفريق قبل املو�شم الأخري يف عقده مع النادي.
اإىل ما   2020 ال�شفقة يف  اإمت��ام هذه  املفقود من  امل��ايل  املقابل  وي�شاف 
النادي  م��ع  الأخ���ري  املو�شم  يف  مالية  م�شتحقات  م��ن  مي�شي  عليه  ح�شل 

.2021  -  2020
وبغ�س النظر عن خ�شائر بر�شلونة من عدم بيع مي�شي يف الوقت املنا�شب 
وعدم القدرة على الحتفاظ به يف �شفوف الفريق بعد انتهاء عقده، اأدت 
العديد من اأن�شطة الفريق يف ال�شنوات الأخرية ب�شوق انتقالت الالعبني 

اإىل خ�شائر مالية فادحة.
عرب  الأخ���ري  ال�شنوات  يف  بر�شلونة  خ�شائر  م��ن  الأك���رب  الن�شبة  وج���اءت 
�شواريز  ل��وي�����س  والأوروج����وي����اين  كوتينيو  فيليب  ال��ربازي��ل��ي  ال��الع��ب��ني 

والرتكي اأردا توران.

 2018 ال�شتوية مطلع  النتقالت  كبريا يف فرتة  بر�شلونة جهدا  وبذل 
ل�شم الربازيلي الدويل فيليب كوتينيو من ليفربول الإجنليزي اأمال يف 
اأن يكون البديل املنا�شب لتعوي�س النادي عن لعبه الفذ اأندري�س اإنيي�شتا 

الذي رحل يف نهاية نف�س املو�شم اإىل في�شيل كوبي الياباين.
وب��ل��غ امل��ق��اب��ل امل����ايل ل�����ش��راء ال��الع��ب وق��ت��ه��ا م��ا ي��زي��د ع��ن 142 مليون 
ا�شرتليني /نحو 160 مليون يورو/ منها 105 ماليني ا�شرتليني لدى 
اإمتام ال�شفقة والباقي على دفعات لي�شبح بهذا الالعب الأغلى يف تاريخ 

النادي الكتالوين.
اإثبات جدارته مع الفريق ومل مينح بر�شلونة  ومع هذا ف�شل الالعب يف 
ما يقابل هذا املبلغ املايل ال�شخم ما دفع النادي لإعارته اإىل بايرن ميونخ 
يورو  ماليني   8.5 مقابل   2020  /  2019 مو�شم  مطلع  يف  الأمل���اين 
فقط اإ�شافة لراتب الالعب مع و�شع بند يتيح البيع النهائي مقابل 120 
ليعود  النهائي  ال�شراء  على  يقدم  مل  ميونيخ  بايرن  ولكن  ي��ورو  مليون 

الالعب اإىل بر�شلونة يف املو�شم التايل.
ويف منت�شف املو�شم احلايل، اأعار بر�شلونة الالعب اإىل اأ�شتون فيال الذي 
يقوده املدرب �شتيفن جريارد زميله ال�شابق يف ليفربول وا�شتعاد الالعب 
 17 بلغ  م��ايل  الإجن��ل��ي��زي ولكن مبقابل  ال��ن��ادي  لي�شرتيه  ات��زان��ه  بع�س 

مليون ا�شرتليني /اأقل من 20 مليون يورو/ .
ال�شابق  الفني  امل��دي��ر  ك��وم��ان  رون��ال��د  ال��ه��ول��ن��دي  امل���درب  روؤي���ة  وت�شببت 
لرب�شلونة يف رحيل الالعب لوي�س �شواريز عن �شفوف الفريق اإىل اأتلتيكو 
القيمة  ك��ان��ت  فيما  ي���ورو فقط  م��الي��ني  ت�شعة  مقابل  الإ���ش��ب��اين  م��دري��د 
ال�شوقية لالعبي اآنذاك نحو 29 مليون يورو، يف حتقيق خ�شائر اإ�شافية.
وكان الالعب انتقل اإىل بر�شلونة يف يوليو 2014 مقابل 82 مليون يورو، 
اأك��ر من  200 هدف يف  وحقق جناحا كبريا مع الفريق حيث �شجل له 
خا�شها مع الفريق مبختلف البطولت لي�شبح ثالث اأف�شل  مباراة   280
هداف يف تاريخ النادي قبل اأن يفرط فيه بر�شلونة مبقابل زهيد وينتقل 

اإىل اأتليتكو مدريد الذي حقق معه بطولة الدوري املو�شم املا�شي.
اأردا  الرتكي  الالعب  �شفقة  يف  اأي�شا  كبرية  خل�شارة  بر�شلونة  وتعر�س 
توران ، الذي انتقل لرب�شلونة يف 2015 بعد �شطوعه مع اأتلتيكو مدريد 
، وبلغ املقابل املايل لل�شفقة 34 مليون يورو لكنه غاب عن الن�شف الأول 
من مو�شمه الفتتاحي مع بر�شلونة ب�شبب العقوبة املفرو�شة على النادي 
م�شتواه  يكن  مل  بعدها،  الفريق  مع  �شارك  وعندما  النتقالت.  �شوق  يف 
 2018 اأتلتيكو ليعار اإىل با�شاك �شهري الرتكي يف  بنف�س قدر تاألقه مع 

قبل اأن يرحل نهائيا عن بر�شلونة عام 2020 يف �شفقة انتقال حر.
واإىل جانب هذه احلالت، كانت هناك بع�س ال�شفقات الأخرى التي كبدت 
املالئم  بالقدر  الالعبني  ظهور  لعدم  اإم��ا  كبرية  مالية  خ�شائر  ال��ن��ادي 

لأ�شعارهم اأو لرتكهم يرحلون دون ا�شتفادة مالية منا�شبة منهم.
الفرن�شي جريميي ماتيو  الالعبون  ي��ربز  الأخ���رى،  ه��ذه احل��الت  وم��ن 
والت�شيلي  راكيتيت�س  اإيفان  والكرواتي  ما�شكريانو  خافيري  والأرجنتيني 
اأرت������ورو ف���ي���دال واأل��ي��ك�����س ف���ي���دال وب���اك���و األ��ك��ا���ش��ري وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي توما�س 

فريمايلني.
وي�شعى خوان لبورتا الرئي�س احلايل للنادي اإىل اتباع �شيا�شات اأكر اتزانا 
ت�شاعفت  التي  النادي  خ�شائر  حجم  لتقلي�س  حاليا  النتقالت  �شوق  يف 

ب�شكل هائل حتت قيادة الرئي�س ال�شابق للنادي جو�شيب ماريا بارتوميو.

•• اأبوظبي-وام:

واملفاجاآت،  الكروية  واملتعة  الإث���ارة  من  الكثري  �شهد  و�شاق  طويل  مو�شم  بعد 
احل�شم  حلظة  العامل  اأن��ح��اء  يف  وع�شاقها  الإجنليزية  الكرة  جماهري  ترتقب 

النهائي يف �شباق هذا املو�شم بالدوري الإجنليزي.
�شتقام جميع  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ن  الأخ����رية  اجل��ول��ة  ���ش��وى  ي��ع��د متبقيا  ومل 
على  ال�شباق  حت�شم  لن  ونتائجها  "الأحد"،  غ��دا  التوقيت  نف�س  يف  مبارياتها 
لقب البطولة فح�شب، واإمنا �شتحدد امل�شري النهائي لأكر من فريق يف املو�شم 

احلايل واملالمح النهائية للبطولة يف املو�شم املقبل.
الإثارة  �شتكون  اإجن��ل��رتا،  يف  الكروي  املو�شم  فعاليات  على  ال�شتار  اإ���ش��دال  وم��ع 

حا�شرة بقوة يف اأربعة م�شاهد خمتلفة و�شيكون ال�شراع رباعي الأبعاد:

 : التتويج   -  1
مع ا�شتمرار ال�شراع على اللقب بني مان�ش�شرت �شيتي وليفربول حتى اجلولة 
يف  الهتمام  م��ن  كبريا  ق��درا  اللقب  معركة  ت�شتقطب  امل�شابقة،  م��ن  الأخ���رية 
جدول  اللقب  حامل  �شيتي  مان�ش�شرت  يت�شدر  حيث  الأح��د  املرتقبة  املباريات 

امل�شابقة بر�شيد 90 نقطة وبفارق نقطة واحدة اأمام ليفربول.
ويخو�س الفريقان اجلولة الأخرية على ملعبه وو�شط جماهريه، حيث يواجه 
مان�ش�شرت �شيتي فريق اأ�شتون فيال وي�شت�شيف ليفربول فريق وولفرهامبتون، 

ولن يكون اأمام اأي منهما خيار �شوى الفوز.
مان�ش�شرت �شيتي يحتاج للثالث نقاط من اأجل التتويج باللقب للمو�شم الثاين 
على التوايل واملرة الثامنة يف تاريخه بغ�س النظر عن نتيجة مباراة ليفربول، 
�شيتي  مان�ش�شرت  وتعر  وولفرهامبتون  على  اأول  للفوز  ليفربول  يحتاج  فيما 

بالتعادل اأو الهزمية اأمام اأ�شتون فيال.
اآخر بو�شعه على  اأي�شا مك�شبا  الفائز منهما  �شينال  اللقب،  اإىل ح�شم  واإ�شافة 
الأوروبي  الأب��ط��ال  ل��دوري  الثمانية  دور  يف  الثمانية  املجموعات  اإح��دى  راأ���س 
الأوروبي  املجموعات  ل��دور  تاأهلهما  ح�شما  الفريقني  ب��اأن  علما  املقبل  باملو�شم 

مبكرا.
اأخرى  فر�شة  ليفربول  لدى  �شتكون  باللقب،  �شيتي  مان�ش�شرت  فوز  حالة  ويف 
الفوز  الأب��ط��ال م��ن خ��الل  ب���دوري  اإح���دى املجموعات  راأ����س  لو�شع نف�شه على 
مايو   28 يوم  للمو�شم احلايل  البطولة  نهائي  الإ�شباين يف  ريال مدريد  على 

اجلاري.

2 - ال�شب�ق الأوروبي: 
دوري  يف  مقاعدها  ر�شميا  وت�شيل�شي  وليفربول  �شيتي  مان�ش�شرت  فرق  �شمنت 
ال���دوري  الأوىل يف  ال��ث��الث��ة  امل��راك��ز  امل��ق��ب��ل باحتاللها  امل��و���ش��م  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال 
ال���ذي يتفوق به  ال��ف��ارق الكبري يف الأه����داف /18 ه��دف��ا/  الإجن��ل��ي��زي، وم��ع 
يف  البقاء  عمليا  ت�شيل�شي  �شمن  الرابع،  املركز  �شاحب  توتنهام  على  ت�شيل�شي 

املركز الثالث.
الرابع  املركز  على  ال�شباق  حت�شم  "الأحد" �شوف  غ��دا  الأخ��رية  اجلولة  ولكن 

بني توتنهام /68 نقطة/ واأر�شنال /66 نقطة/ حيث خ�شر اأر�شنال مباراتني 
اأم��ام توتنهام ونيوكا�شل لي�شع نف�شه يف م��اأزق حقيقي قبل اجلولة  متتاليتني 
مرهونة  املقبل  املو�شم  الأب��ط��ال  دوري  يف  م�شاركته  اأ�شبحت  بعدما  الأخ���رية 

بخ�شارة توتنهام يف اجلولة الأخرية.
فيما  الأبطال،  بدوري  املجموعات  لدور  مبا�شرة  الرابع  املركز  �شاحب  ويتاأهل 

يخو�س �شاحب املركز اخلام�س دور املجموعات يف م�شابقة الدوري الأوروبي.
ولهذا، لن يكون اأمام اأر�شنال �شوى الفوز على اإيفرتون وانتظار خ�شارة توتنهام 
اأم��ام م�شيفه نورويت�س �شيتي يف ظل الفارق الكبري يف الأه��داف /15 هدفا/ 
اأو فوزه ل�شالح  اأر�شنال ما يجعل تعادل توتنهام  به توتنهام على  الذي يتفوق 

الفريق بغ�س النظر عن النتيجة التي يحققها اأر�شنال.
ويف الوقت نف�شه، يخ�شى مان�ش�شرت يونايتد /58 نقطة/ فقدان الأمل الأخري 
الذي  ال�شاد�س  امل��رك��ز  اإىل  ت��راج��ع  بعدما  املقبل  باملو�شم  الأوروب����ي  الظهور  يف 
ي�شارك �شاحبه يف الدور الفا�شل لدوري املوؤمتر الأوروبي باملو�شم املقبل، ولكنه 
يجد مناف�شة على هذا املركز من قبل وي�شتهام �شاحب املركز ال�شابع بر�شيد 

نقطة.  56
ويحل مان�ش�شرت يونايتد �شيفا على كري�شتال بال�س فيما يحل وي�شتهام �شيفا 
والتاأهل  ال�شاد�س  املركز  �شراع  على  حا�شمتان  املباراتان  لتكون  برايتون  على 

لدوري املوؤمتر الأوروبي.

. الهبوط  �شراع   -  3
مع فوزه على كري�شتال بال�س 3-2 م�شاء اأم�س الأول اخلمي�س، �شمن اإيفرتون 
البقاء يف دوري الدرجة املمتازة باإجنلرتا يف املو�شم املقبل فيما �شتح�شم اجلولة 
ال�17  امل��رك��زي��ن  �شاحبي  يونايتد  ول��ي��دز  برينلي  ب��ني  البقاء  ���ش��راع  الأخ���رية 
نقطة/   35/ النقاط  ر�شيد  يف  الفريقان  يت�شاوى  حيث  امل�شابقة  يف  وال�18 

ويتفوق برينلي على ليدز بفارق كبري من الأهداف يبلغ 20 هدفا.
وبهذا، يحتاج برينلي للفوز باأي نتيجة على نيوكا�شل من اأجل البقاء يف دوري 
على  �شيفا  يحل  ال��ذي  ليدز  م��ب��اراة  نتيجة  عن  النظر  بغ�س  املمتازة  ال��درج��ة 
اأمام  برينلي  تعر  وانتظار  الفوز  حتقيق  �شوى  اأم��ام��ه  يكون  ول��ن  برينتفورد 

نيوكا�شل بالتعادل اأو الهزمية.
الدرجة الأوىل يف  وكان فريقا واتفورد ونورويت�س �شيتي هبطا ر�شميا لدوري 

وقت �شابق ولن توؤثر مباريات اجلولة الأخرية على موقفيهما.

4 - بط�قة ال�شعود الث�لثة.
�شمن فريقا فولهام وبورمنوث ر�شميا العودة لدوري الدرجة املمتازة يف اإجنلرتا 
البطولة  /دوري  الأوىل  ال��درج��ة  دوري  يف  والو�شيف  البطل  بلقبي  بفوزهما 
و�شيفيلد  فور�شت  ونوتنجهام  هيدر�شفيلد  ف��رق  خا�شت  فيما  الإجن��ل��ي��زي��ة/ 

يونايتد ولوتن تاون ملحق ال�شعود.
وو�شل فريقا هيدر�شفيلد ونوتنجهام فور�شت لنهائي هذا امللحق حيث يلتقيان 
غدا "الأحد" اأي�شا على ا�شتاد "وميبلي" العريق بالعا�شمة لندن حل�شم بطاقة 

التاأهل الثالثة اإىل دوري الدرجة املمتاز.

•• اأبوظبي - وام: 

ال���ي���وم جولة  اأب���وظ���ب���ي  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
ح�شرية جتمع بني جنوم من عامل 
املختلطة،  ال��ق��ت��ال  وف��ن��ون  امل��الك��م��ة 
يا�س  بحلبة  اأرينا  الحت��اد  �شالة  يف 
اأحلى".  �شمن حملة" �شيفك معنا 
اأ����ش���ط���ورة  ي���ع���ود  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
امل��الك��م��ة ال��ع��امل��ي��ة الأم��ري��ك��ي الذي 
مل يهزم فلويد مايويذر اإىل احللبة 
"اخلطري"  م��واط��ن��ه  ���ش��د  مب���ب���اراة 
"مالكمة  ف��ع��ال��ي��ة  يف  م�����وري،  دون 
تقام  ك��م��ا   . اأبوظبي"  يف  ال���وح���دة 
م�����ش��اء ال��ي��وم م���ب���اراة اأخ����رى جتمع 
القتال  ع��امل فنون  بني جنمني من 
و   ، �شيلفا  اأن��در���ش��ون  هما  املختلطة 

برونو مات�شادو.
جولة  الفعالية  نف�س  �شت�شهد  كما 
دلفني  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  ب����ني  ح���ا����ش���م���ة 
بري�شون والبطل اإلهام خملد للفوز 
 WBCمنظمة وح���������زام  ب���ل���ق���ب 
الف�شي، بالإ�شافة اإىل جولة خا�شة 
جتمع بطل العامل ال�شابق يف فئتني 
م���ن ال������وزن، ال�����ش��وي��دي ب����ادو جاك 

وهاين عطيو يف �شراع املحاربني.
ان  اأم�����س  املنظمة  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
متام  يف  اأب��واب��ه��ا  �شتفتح  الفعاليات 
ال�شاعة 8 من م�شاء الغد واأن تذاكر 

احل�شور مطروحة حاليا للبيع.
���ش��م��ع��ة عاملية  اأب���وظ���ب���ي  واك��ت�����ش��ب��ت 
ال�������ش���ن���وات الأخ������رية  امل�������ش���ت���وى يف 
الفعاليات  ك�����ربى  ل���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 

امل�شتوى،  رفيعة  الدولية  الريا�شية 
الحتاد  ج��ائ��زة  �شباق  �شمنها،  م��ن 
ل����ل����ط����ريان ال�����ك�����ربى ل���ل���ف���ورم���ول 
اأبوظبي   HSBC وب��ط��ول��ة   ،1

العاملية  اأبوظبي  وبطولة  للجولف، 
ل���ل���رتاي���ث���ل���ون، وب����ط����ولت الحت�����اد 
وبطولة  "فينا"  لل�شباحة  ال���دويل 

.T20 العامل للكريكيت

التقرير املايل لليجا االإ�ضبانية يك�ضف خ�ضائر 
بر�ضلونة من ع�ضوائية االنتقاالت

»التتويج« و»�ضراع الهبوط«.. اأبرز م�ضاهد اجلولة االأخرية للدوري االإجنليزي

اليوم.. اأبوظبي ت�ضت�ضيف مواجهات ح�ضرية بن نخبة جنوم 
املالكمة وامل�ضارعة والفنون القتالية املختلطة يف العامل 

•• دبي-وام:

د�شن املنتخب الإماراتي ل�شيدات اجلولف ممثاًل بالالعبتني 
امل�شاركة  ال��ع��م��ادي،  من�شور  وعلياء  ال�شويدي  �شعيد  حمدة 
/كاأ�س  الهواة  لالعبات  املفتوحة  م�شر  بطولة  يف  الإماراتية 
نيفرتيتي/، واملقامة حاليا على مالعب "اجلونة" ، مب�شاركة 

دولية هي الأو�شع بتاريخ البطولة.
اأهمية  وت��ربز  اأي���ام،   3 م��دار  على  البطولة  مناف�شات  وت��ق��ام 
للم�شاركة  دعوة  عربيات  3 لعبات  منح  احلالية يف  ن�شختها 
يف احلدث اخلتامي باجلولة الأوروبية لل�شيدات اأواخر العام 

اجلاري.
ال��ع��ام لحت��اد الإم����ارات للجولف،  امل��دي��ر  اأك���رم �شكيك،  وعلق 

اأهمية  موؤكداً  البطولة  الإماراتية يف  الن�شائية  امل�شاركة  على 
فرتة  خ��الل  اللعب  يف  الوطني  املنتخب  لع��ب��ات  ت�شتمر  اأن 
من  واح��دة  نيفرتيتي/  /كاأ�س  يف  امل�شاركة  متثل  اإذ  ال�شيف، 
اأهمية  اإىل  م�شرياً   ، للفريق  تدريبية  واأن�شطة  فعاليات  عدة 
بالوطن  تقام  التي  الهواة  لبطولت  الإم��ارات��ي  الحت��اد  دع��م 

العربي.
البطولت،  ه��ذه  مثل  املنتخب يف  تواجد لعبات  ان  واأ���ش��اف 
تناف�شية،  حالة  يف  البقاء  اأب��رزه��ا  عديدة،  اإيجابية  فوائد  له 
���ش��واء على  واك��ت�����ش��اب خ����ربات الح��ت��ك��اك بنخبة ال��الع��ب��ات 
لالحتاد  بال�شكر  ت��ق��دم  و  ال��ع��امل��ي��ة.  اأو  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��اح��ت��ني 
متمنيا  ال��ب��ط��ول��ة،  ه���ذه  ا�شت�شافة  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ول��ف  امل�����ش��ري 

لالعبات الإمارات كل التوفيق.

•• روما -وام:

اأكد الأرجنتيني ماك�شيميليانو ريت�شيزي جنم فريق "الإمارات" ل�شباقات الدراجات 
الهوائية اأنه وزمالءه بالفريق يحر�شون حاليا على حماية مركز زميلهم الربتغايل 
جواو اأمليدا املتقدم يف الت�شنيف العام بطواف اإيطاليا "جريو دي اإيطاليا" ، لتتاح له 

فر�شة التناف�س على لقب الت�شنيف العام يف املراحل املتبقية من ال�شباق.
واأو�شح ريت�شيزي يف ت�شريحاته قائال: اقرتبنا من الفوز يف مراحل هذا الطواف عدة 
مرات حتى الآن، ويتوىل فريناندو جافرييا قيادة جهود الفريق يف �شباقات ال�شرعة، 
اأداء طيباً حتى  م  اأن الفريق قدَّ اأمليدا خو�س ال�شباقات اجلبلية. وبرغم  فيما يتوىل 
الآن، مل نتمتع بوترية ال�شرعة الالزمة لتجاوز خط النهاية اأوًل والحتفال بالفوز 

على من�شة التتويج. ولذا، ن�شعى الآن اإىل حماية مركز اأمليدا املتقدم.

الريا�شية،  م�شريتي  من  متاأخرة  مرحلة  يف  الإم���ارات  لفريق  ان�شممت   : اأ�شاف  و 
لكني اأحب هذا الفريق جداً، ول�شيما الأجواء التي ت�شود بيننا، فنحن جميعاً نفخر 
املميز على  ال�شعب  بتمثيل هذا  ونفخر  الإماراتي،  ال�شعب  نتلقاه من  الذي  بالدعم 

امل�شرح الدويل.
بف�شل  جافرييا  وزميلي  متكنت   ،2020 عام  للفريق  انتقايل  بعد   : قائال  وتابغع 
التفاهم والعالقة املتميزة بيننا من م�شاعدة الفريق ، كالنا يتحدث الإ�شبانية، وتلك 
كل  يفهم  اإذ  كلمة؛  اأي  دون  ال�شباقات  يف  التوا�شل  على  ق��ادران  ونحن  مهمة،  ميزة 
منا حركات وم�شاعر الآخر على الدراجة..ميكننا توقع حلظة انطالق اأحدنا يف اأداء 
هجومي، اأو دفاعه عن مركزه ، وبف�شل م�شتوى التفاهم بيننا، �شرعان ما بداأنا نحقق 
العديد من الإجنازات املميزة معاً. و�شنوا�شل بذل ق�شارى جهودنا لتقدمي املزيد من 

الإجنازات للفريق.

ريت�ضيزي: فخور بتجربتي مع فريق "االإمارات" ومن�ضة التتويج هدفنا يف طواف اإيطاليا للدراجاتال�ضويدي والعمادي متثالن جولف االإمارات يف بطولة م�ضر املفتوحة

يت�شرف جمل�س اإدارة �شركة جلف كابيتال �س.م.خ – �شركة 
م�شاهمة خا�شة - باإعالم ال�شادة امل�شاهمني عن فتح باب 
خالل  وذل���ك  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  لع�شوية  الرت�شيح 
2022/5/23حتى  امل��واف��ق  الأث��ن��ني  ي���وم  م��ن  ال��ف��رتة 
يوم اجلمعة املوافق 3 /2022/6، وعلى كل من يتوافر 
ير�شح  اأن  الإدارة  جمل�س  لع�شوية  الرت�شيح  �شروط  فيه 
اإدارة  نف�شه لع�شوية املجل�س مبوجب طلب يتقدم به اإىل 
ال�شركة يف مقرها الرئي�شي الكائن يف مركز اأبوظبي مول، 
، هاتف  اأبو ظبي  اإم��ارة:  ال�شاد�س،  الربج الغربي، الطابق 
اأن يرفق  27522  على  026942727، ���س.ب.  رقم 

بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه. 

�شروط ع�مة:
جمل�س  لع�شوية  انتخابهم  املطلوب  الأع�����ش��اء  ع��دد   •

الإدارة 7 اأع�شاء.
الإدارة مفتوحا  لع�شوية جمل�س  الرت�شيح  باب  • �شيظل 
مل���دة )10( اأي����ام م��ن ت��اري��خ الإع����الن وذل���ك وف��ق��ا حلكم 
ال��وزاري رقم )539( ل�شنة  امل��ادة رقم )13( من القرار 
اخلا�شة  امل�شاهمة  ال�����ش��رك��ات  ���ش��واب��ط  ب�����ش��اأن   2017

املنفذة لأحكام قانون ال�شركات التجارية .
• ي�شرتط فيمن ير�شح نف�شه لع�شوية جمل�س الإدارة اأن 
تنطبق عليه ال�شروط ال��واردة يف املر�شوم بقانون احتادي 

رقم )32( ل�شنة 2021 ب�شاأن ال�شركات التجارية.
عن  التنازل  الرت�شح  باب  غلق  بعد  للمر�شح  يجوز  • ل 

تر�شحه ل�شخ�س اآخر .
وبياناتهم  املر�شحني  اأ���ش��م��اء  بن�شر  ال�شركة  �شتقوم   •
باملقر  امل��وج��ودة  الإع��الن��ات  لوحة  يف  بالرت�شيح  اخلا�شة 

الرئي�شي لل�شركة بتاريخ 3/ 2022/6 .
املر�شحني  اأ�شماء  بقائمة  القت�شاد  وزارة  موافاة  • �شيتم 

بعد غلق باب الرت�شيح .

ال�شيد / ح�رب م�شعود الدرمكي 
رئي�ش جمل�ش الدارة

The Company’s Board of Directors is pleased 
to invite the shareholders to nominate 
members to the Company’s Board of Directors. 
The nomination registration process shall 
open from Monday, 23 May 2022 through 
Friday, 3 June 2022. 
The Board of Directors invites those who 
meet the nomination requirements to 
apply by submitting their application to the 
management at the Company’s headquarter 
located at Abu Dhabi Mall, West Tower, 
Level 6. Phone Number 02 694 2727. P.O. Box 
27522
The application should include a profile of 
the candidate. 

General Conditions: 
• The number of seats on the Board is 7. 
• The nomination registration process will 
remain open for 10 days from the date 
of announcement in accordance with 
Article 13 of Ministerial Decision of 2017 
on the Regulation of Private Joint Stock 
Companies. 
• Nominees must meet the requirements 
set out in Federal Law No. 32 of 2021 on 
Commercial Companies. 
• Nominees may not assign their nomination 
to others after the candidacy registration 
process has been closed. 
• The Company will publish names of the 
nominees and their details in the Company’s 
head office on 3 June 2022. 
• The Company will provide the Ministry with 
the nominees’ names after the registration is 
closed.  

Mr. Hareb Masood Al Darmaki
Chairman of the Board of Directors

ANNOUNCEMENT FOR THE OPENING 
OF CANDIDACY REGISTRATION 
FOR THE BOARD OF DIRECTOR 

MEMBERSHIP OF GULF CAPITAL PJSC

االعالن عن فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س 
اإدارة �ضركة جلف كابيتال �س.م.خ

 ) �ضركة م�ضاهمة خا�ضة( 



تتغلب على كاآبتها مبمار�ضة الرق�س
بالت�شلب  فاولر  ريبيكا  الربيطانية  اإ�شابة  ت�شخي�س  مت  عندما 
اإىل  حياتها  تغريت  متحرك،  كر�شي  ا�شتخدام  يف  وب���داأت  املتعدد 
تكون  اأن  يف  �شعوبة  ريبيكا  وج���دت  حالتها،  ت��ده��ور  وم��ع  الأب���د. 

ن�شطة واأ�شيبت بالكتئاب.
ومل تتخيل ريبيكا يوماً باأن ممار�شة الرق�س �شتتمكن من حت�شني 
�شحتها النف�شية، وتكون مبثابة متنف�س لها يف حمنتها املتوا�شلة. 
وكانت ريبيكا التي تبلغ من العمر 38 عاماً، قد بداأت لتوها بالعمل 
جعلها  بها  اأمل  ال��ذي  امل�شاب  ولكن  الطبيعي،  للعالج  كاأخ�شائية 
تفقد القدرة على ممار�شة عملها، وباتت حبي�شة جدران منزلها. 
وجراء املكوث يف املنزل لفرتات طويلة، اكتنفت املراأة حالة نف�شية 

�شيئة اأدت اإىل اإ�شابتها باحلزن والكتئاب يف نهاية املطاف.
اأن  اإل   ،2009 ع��ام  يف  املتحرك  الكر�شي  با�شتخدام  ريبيكا  ب��داأت 
جعلها  اإذ  طوياًل،  يدم  مل  اإ�شابتها  راف��ق  ال��ذي  ال�شديد  الكتئاب 
�شغفها القدمي بالرق�س تقاوم حالتها النف�شية املرتدية، واأخرجها 

من القوقعة التي كانت تعي�س فيها.

زوجان يفوزان باأكرب جائزة يان�ضيب يف بريطانيا
ك�شفت يورو ميليونز، هوية الزوجني الفائزين باأكرب جائزة مالية 
184 مليون  على الإطالق بتاريخ اليان�شيب، والتي تبلغ قيمتها 

اإ�شرتليني، اأي ما يعادل 228 مليون دولر تقريبا.
وجاء الك�شف عن ا�شمي الزوجني بعد موافقتهما على ذلك، وعقب 
مرور اأ�شبوع، تردد خالله جو وجي�س ثويت ب�شاأن تعريف اجلمهور 
بهويتهما. وقرر الزوجان الفائزان بال�شحب يف العا�شر من مايو، 
الذي  املال  �شيتم تخ�شي�س  التي  امل�شتقبلية  امل�شاريع  الك�شف عن 

ربحاه فيها، وذلك يف موؤمتر �شحفي عقداه اخلمي�س.
�شالونا  تدير  وال��ت��ي  عاما   44 العمر  م��ن  البالغة  جي�س  وق��ال��ت 
لت�شفيف ال�شعر: "ل اأريد اأن اأكذب على العائلة والأ�شدقاء. اأريد 

اأن اأ�شتمتع باملال الذي ربحناه معهم".
 واأ�شافت: "كنت �شاذجة عندما ظننت اأن الأف�شل اإخبار جمموعة 
�شغرية فقط. فكرت لحقا اأن الحتفاظ مبثل هذا ال�شر �شيمثل 
التي  اجلائزة  باأمر  اجلميع  فيه  يعرف  ي��وم  و�شياأتي  علينا،  عبئا 
ال��ذي مل  احللم  على  القدرة  "الفوز مينحنا  وتابعت:  ربحناها". 
لتحقيق  فر�شة  الآن  لدينا  �شابقا.  ب��ه  القيام  على  ق��ادري��ن  نكن 

الكثري من اأمنياتنا، وخو�س املغامرات مع العائلة والأ�شدقاء".

افتتاح فندق ف�ضائي 
هذا  بانكوك  باتايا يف  �شبي�س  بوينت  �شنرت  غراند  فندق  �شيفتتح 
العام، وي�شم حديقة مائية �شخمة تبلغ م�شاحتها 11500 مرتاً 
غرفة   490 على  تايالند  يف  فندق  ف�شائي  اأول  ويحتوي  مربعاً. 
اإ�شاءة  ال��ن��ج��وم،  ال�شقف حت��اك��ي  ب��اأ���ش��واء خا�شة يف  م���زودة  ن���وم، 

م�شممة لتبدو مثل ال�شفق القطبي.
�شتحتوي  بينما  الف�شاء،  �شفينة  اافندق واجلدران  اأثاث  و�شي�شبه 
كل غرفة على ب�شاط جمرة. وي�شم الفندق منطقة جبلية تتميز 
بكهف �شالل، وجاكوزي و�شط غابة ونهر بطول 330 مرتاً، اإ�شافة 
بينها  التنقل  ل��الأط��ف��ال  مي��ك��ن  م��ت��ط��اي��رة  �شخرية  منطقة  اإىل 
الف�شاء  لقرا�شنة  �شاطئاً  الفندق  وي�شم  مائيتني.   مبزلقتني 
ومدرجاً.  لالأطفال  مب�شبح  وكوكباً  واأم���واج،  ا�شطناعية  برمال 
تايلندي )130  بات   5000 الفندق  الإقامة يف غرف  كلفة  وتبلغ 

دولراً( لليلة، ح�شب "ذا �شن الربيطانية".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ت�ضميم �ضريط لربط االأطعمة قابل لالأكل
�شمم فريق طالب يف جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اأول �شريط لربط اأطعمة يف وقت �شابق من هذا ال�شهر.

واأطلق الطالب على املادة الال�شقة اجلديدة القابلة لالأكل Tastee Tape للحفاظ على احل�شوات يف ال�شطائر 
واللفائف. ويقول امل�شممون اإن ال�شريط �شالح لالأكل واآمن وقوي وميكن ا�شتخدامه اأثناء الطهي اأو ال�شتهالك.

وقالت الطالبة اإيرين وال�س اإن الفكرة الأولية جاءت اأثناء الع�شف الذهني لدورة ت�شميم املنتج.
الد�شم.  قليل  بوريتو  اإىل �شنع  اأتطلع  ريا�شية، ول  اأنا طالبة  واللفائف.  البوريتو  املف�شل هو  "طعامي  واأ�شافت 

اأحاول حًقا ملوؤه باحل�شوة، ولذلك اأ�شعر بالإحباط عندما اأحاول تغليفه فال تتطاير احل�شوة يف كل مكان".
ورا�شيل  غوارينو،  وتايلر  اإري��ك،  ماري  احليوية  واجلزيئية  الكيميائية  الهند�شة  طالب  وزمالءها  اإيرين  ودر�شت 
ين املواد الال�شقة وعملوا على منوذج اأويل للعام الدرا�شي باأكمله. وقالت را�شيل اإن Tastee Tape بال ن�شيج اأو 

طعم.
براءة  على  للح�شول  اجلامعة   م�شوؤويل  مع  يعملون  لأنهم  ال�شريط  �شنع  �شبب  عن  الإف�شاح  الطالب  ورف�س 
اخرتاع. وقالوا اإنهم غري متاأكدين اإذا كانوا �شيطلقون �شركة نا�شئة لبيع منتجاتهم اأم ل، واأنهم منفتحون على بيع 

براءة الخرتاع يف وقت لحق، ح�شب موقع اإن بي �شي وا�شنطن.
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تنامي القلق الدويل من جدري القرود
تزايد القلق من تف�شي مر�س "جدري القرود" بعد تاأكد 33 اإ�شابة يف 6 
بلدان على الأقل، بينها الوليات املتحدة، وبريطانيا، والربتغال، وال�شتباه 

يف ع�شرات احلالت الأخرى.
الوجه  الزفري عند مالم�شة  ل��رذاذ  التعر�س  الفريو�س عن طريق  ينتقل 
امللوثة  امل���واد  اأو  امل�شابة  اجللدية  الآف���ات  مالم�شة  ط��ري��ق  وع��ن  للوجه، 
وح�شب موقع "نيو �شاينت�شت"، �شافر اأول م�شاب يف بريطانيا اإىل نيجرييا، 
واأ�شيب بطفح جلدي يف 5 مايو -اأيار اجلاري، وُنقل اإىل امل�شت�شفى يف اليوم 

املوايل، لكنه تعافى متاماً.
وربطت اإ�شابتان يف بريطانيا بالأوىل، لكن الأربع الأخرية يف اململكة املتحدة 

ل �شالت معروفة لها بال�شابقات، وفق وكالة الأمن ال�شحي الربيطانية.
وقالت �شوزان هوبكنز من هذه الوكالة يف اآخر حتديث اإن "فريو�س جدري 
التي توجد فيها حالت  البلدان  الآن من �شخ�س لآخر يف  ينت�شر  القرود 
اأنحاء  اإ�شابا يف بلدان يف جميع  معروفة". و"توؤكد الأخ��رية، وتقارير عن 
داخل  القردة  ج��دري  انت�شار مر�س  احتمال  الأولية من  اأوروب���ا، خماوفنا 
عرب  القرود  ج��دري  "ينتقل  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  ووفًقا  جمتمعاتنا". 
ول  امللوثة".  امل��واد  اأو  امل�شابة  اجللدية  الآف���ات  ومالم�شة  ال��زف��ري،  ل��رذاذ 
ت�شتخدم املنظمة م�شطلح انتقال هذا الفريو�س عرب الهواء لأنه يتطّلب 

قطرات كبرية، وهو ما يحدث عند مالم�شة الوجه للوجه لفرتة طويلة.

كيف توؤثر حمية كيتو على الكول�ضرتول؟
ياأكل من يتبعون حمية "كيتو" كميات كبرية من الدهون وكميات معتدلة 
من الربوتني وكميات قليلة من الكربوهيدرات، وت�شري بع�س الأدلة اإىل اأن 

اتباع هذا النظام الغذائي ميكن اأن يوؤثر على م�شتويات الكول�شرتول.
وتو�شي حمية "كيتو" باأن متّثل الدهون امل�شدر الرئي�شي للطاقة، بن�شبة 
بينما مت��ّث��ل ح�شة  ال��ي��وم.  امل��غ��ذي��ات يف  اإج��م��ايل  م��ن   60% اإىل   55 ب��ني 
املغذيات، والكربوهيدرات  اإجمايل  30 و%35 من  اليومية بني  الربوتني 

من 5 اإىل 10%.
اأن يخف�س  ال��غ��ذائ��ي ميكن  كيتو  ن��ظ��ام  اأن  ال��درا���ش��ات  بع�س  وق��د وج���دت 
ال�شار.  الكول�شرتول  م�شتويات  وي��رف��ع  اجل��ي��د،  الكول�شرتول  م�شتويات 

ولهذا ال�شبب، قد ل يكون نظام كيتو الغذائي منا�شباً للجميع.
ولحظت درا�شات اأنه عندما ي�شتهلك النا�س كميات قليلة من الكربوهيدرات، 
رفع  يف  ت�شارك  ق��د  وال��ت��ي  الثالثية،  ال��ده��ون  م��ن  اأق���ل  كمية  الكبد  ينتج 

م�شتويات الكول�شرتول احلميد.
وعلى الرغم من اأن حمية "كيتو" ت�شاعد على خف�س الوزن، اإل اأن الدرا�شات 
التي اأجريت خالل اأ�شابيع وبحد اأق�شى 6 اأ�شهر بّينت اأنها ترتبط بزيادة 
احلمية  تاأثري  معروفاً  ولي�س  خف�شه،  ولي�س  ال��دم  يف  الكول�شرتول  ن�شبة 

وفاة الفنان امل�ضري 
�ضمري �ضربي 

•• القاهرة-رويرتز:

�شربي  �شمري  امل�شري  الفنان  تويف 
اأم�����س اجل��م��ع��ة ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز 85 
اأح���د القالئل ممن  ع��ام��ا وه��و يعد 
برعوا يف تقدمي كافة اأ�شكال الفنون 
وا�شتعرا�س  وغ����ن����اء  مت��ث��ي��ل  م����ن 
التقدمي  يف  م��وه��ب��ت��ه  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
واإ�شهامه  وال��ت��ل��ف��زي��وين  الإذاع������ي 
وكان  ال�شينمائي.  الإن��ت��اج  مب��ج��ال 
الراحل قد تعر�س لأزمة �شحية يف 
وقت �شابق من العام ا�شتدعت نقله 
اأ�شهر  ع��دة  مكث  حيث  للم�شت�شفى 
لتلقي العالج وغادره ال�شهر املا�شي 
الفطر بعد حت�شن حالته  قبل عيد 
ال�شحية. ولد حممد �شمري جالل 
-كانون  دي�����ش��م��رب   27 يف  ���ش��ربي 
الثاين 1936 مبدينة الإ�شكندرية 
مع  للعي�س  ال��ق��اه��رة  اإىل  انتقل  ث��م 
و�شكن  وال��دي��ه  انف�شال  عند  وال��ده 
ال��ع��م��ارة ذات���ه���ا  ال��ت��ي ك���ان ي�شكنها 
امل��ط��رب ع��ب��د احل��ل��ي��م ح��اف��ظ حيث 
ا�شرتك يف  م��رة.  التقيا هناك لأول 
الفنانة  مع  الطفل(  )رك��ن  برنامج 
اإجادة  و�شاعدته  العزيز  عبد  لبنى 
اللغات الأجنبية على تقدمي برنامج 
)النادي الدويل( الذي انتقل جناحه 

من الإذاعة اإىل التلفزيون.

اإطالق نار على �ضيارة فنانة 
لبنانية.. وجناة والدها

بريجيت  اللبنانية  الفنانة  اأعلنت 
املقيمة حاليا يف كندا م�شاء   ياغي 
تعر�س  الأرب���ع���اء  اأم�����س  اأول  اأول 
م�شدره  ن����ار  لإط������الق  ���ش��ي��ارت��ه��ا 
منزلها  ق�����رب  م��ت��ف��ل��ت  ر����ش���ا����س 
ع��ل��ى تخوم  احل������دت،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
مما  لبريوت،  اجلنوبية  ال�شاحية 

اأدى اإىل ك�شر زجاجها.
الفنان  وال���ده���ا  اإن  ي��اغ��ي  وق��ال��ت 
لها  اأر���ش��ل  ي��اغ��ي،  ع��ب��دو  اللبناين 
ظهر  ل�شيارتها  ب��ريوت  من  �شورا 
املك�شور،  ال����زج����اج  خ���الل���ه���ا  م����ن 
وال���ر����ش���ا����ش���ة ال���ط���ائ�������ش���ة داخ����ل 
امل���رك���ب���ة. وع��ل��ق��ت ب��ري��ج��ي��ت على 
"هذا غري مقبول  قائلة:  ال�شورة 
اأبدا. من اجليد اأنه مل يكن هناك 

اأحد يف ال�شيارة. اهلل �شرت".
"�شكاي  ملوقع  بريجيت  والد  وقال 
نيوز عربية"  اأم�س الأول اخلمي�س 
اإنه "مبجرد اأن اأوقف �شيارة ابنته 
التي كان يقودها قرب املبنى الذي 
وبعد  احل���دث،  منطقة  يف  يقطنه 
اأزيز  م���رور دق��ائ��ق م��ع��دودة، �شمع 
ركن  ح��ي��ث  دوى  ق����وي  ر���ش��ا���ش��ة 

ال�شيارة".
ما  "�شرعان  ي����اغ����ي:  واأ�������ش������اف 
خرقت  قد  الر�شا�شة  اأن  اكت�شفت 
وتخيل  ال��زج��اج،  وك�شرت  ال�شيارة 
يل لو كنت ل زلت فيها. اأحمد اهلل 
اأنني جنوت من الر�شا�س املتفلت 

باأعجوبة". 
الر�شا�س  ك���م  ي���اغ���ي  وا���ش��ت��غ��رب 
لبنان  يف  ي��ط��ل��ق  ال������ذي  امل��ت��ف��ل��ت 
وي�شيب  الأي������ام،  ه���ذه  خ�����ش��و���ش��ا 
رادع  اأو  اأي رحمة  دون  اأب��ري��اء من 

اأو ح�شيب.

ريهانا و�ضعت طفلها االأول 
و�شعت النجمة ريهانا طفاًل هو الأول لها من 
زوجها مغني الراب اإي�شاب روكي، على ما اأفاد 
عدد من و�شائل الإعالم الأمريكية املتخ�ش�شة 
بعد حمل ن�شفت خالله املغنية قواعد املو�شة 

اخلا�شة مبالب�س الن�شاء احلوامل.
مغنية  اأن  اإىل  زي"  اإم  "تي  م��وق��ع  واأ�����ش����ار 
"دياموندز" و "اأمربيال" التي اقتحمت اأي�شاً 
 13 يف  و�شعت طفلها  ب��ن��ج��اح،  امل��و���ش��ة  ع��امل 
اأيار-مايو يف لو�س اأجنلي�س. وتغّيبت النجمة 
البالغة 34 عاماً عن حفلة "ميت غال 2022" 
للفنون يف  اأقامها متحف مرتوبوليتان  التي 
نيويورك يف 2 اأيار-مايو، وهو حدث يحر�س 
م�شاهري املو�شة والفنون الأدائية عموماً على 

امل�شاركة فيه.
نقاًل  ال��ط��ف��ل  "بيبول" ولدة  جم��ل��ة  واأك����دت 
عن م�شدر مقرب من الزوجني. واأو�شح هذا 
و  طفلهما  مع  املنزل  يف  الوالدين  اأن  امل�شدر 
متحم�شان  "اإنهما  واأ�شاف  بخري".  "ريهانا 

جداً لأن يكونا والَدين".

بالغ لل�ضرطة عن غالء فنجان قهوة
يورو  األ��ف  ق��دره��ا  غ��رام��ة  الإيطالية  ال�شلطات  فر�شت 
على اأحد املقاهي يف مدينة فلورن�س، بعدما ات�شل زبون 
دولرين  اأك��ر من  بدفع  لأن��ه طولب  بال�شرطة  غا�شب 
"اإ�شربي�شو". وبح�شب �شحيفة  مقابل فنجان من قهوة 
بال�شرطة  ات�شل  الزبون  ف��اإن  الربيطانية،  "غارديان" 
لالإبالغ عن مطالبته بدفع 2 يورو مقابل القهوة، داخل 

املقهى املعروف ب�"ديتا اأرتخيانايل" يف و�شط املدينة.
ويعد هذا ال�شعر مرتفعا ن�شبيا عن متو�شط �شعر فنجان 
القهوة يف اإيطاليا. وا�شتكى الزبون لأن املقهى مل يعر�س 
ع���ادة على  ت��ك��ون  ال��ت��ي  قائمته  ال��ق��ه��وة يف  ف��ن��ج��ان  �شعر 
معلقة على اجلدار، وهو اأمر اعترب خطاأ، رغم كون املحل 
لتح�شري  م�شابقات  يف  بجوائز  توجبت  وا�شعة  �شهرة  ذا 
القهوة. واأبدى مالك املقهى فران�شي�شكو �شانابو غ�شبه 
اإزاء الغرامة، قائال اإن ال�شعر كان على قائمة رقمية، يف 
"باركود".  عليه من خالل  اإمكانية احل�شول  اإىل  اإ�شارة 
واأو�شح اأن الزبون ا�شتكى لأنه طولب بدفع 2 يورو مقابل 
قهوة منزوعة الكافيني يتم حت�شريها بعناية، من خالل 

ا�شتخراج املاء، وقال: "هل لكم اأن ت�شدقوا الأمر؟".

رئي�س النيجر مينع وزراءه من الزواج الثاين
ق���رر رئ��ي�����س ال��ن��ي��ج��ر، حم��م��د ب���وزوم���ا، م��ن��ع وزرائ����ه من 
الزواج بزوجة ثانية، ملوحا بالإقالة حال اختار اأحدهم 
تعدد الزوجات. واأعلن بوزوما، قراره اأمام جتمع ن�شائي، 
ملمحا باأن "قراره قد ل ير�شي اجلميع"، م�شرياً اإىل اأن 
�شيجادلوننا،  الذين  اأولئك  �شيئ..  اأمر  الزوجات  "تعدد 
يقولون اإن ديننا هو الذي قال ذلك". وبح�شب مراقبني، 
ال��زوج��ات يف هذا  بتعدد  القرار لن ير�شي احلاملني  ف��اإن 
البلد الإفريقي املعروف بزواج الق�شر، ما يجعل احلنني 
الذي  اإي�شوفو  ال�شابق حممد  الرئي�س  �شلفه  لعهد  واردا 
النيجريي -وهو  الرئي�س  له زوجتان.  ومل يخِف  كانت 
اأن حديثه  اأغلبه ن�شاء- من  يخاطب اجلمع الذي كانت 
مقطع  -يف  وزراءه  ب��وزوم��ا  وط��ال��ب  "خماطرة،  يحمل 
ف��ي��دي��و م���ت���داول خل��ط��اب ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���ش��ي، قوبل 
ُيحتذى"،  "مثال  ي��ك��ون��وا  ب���اأن  ح���ار-  ن�����ش��وي  بت�شفيق 
اتخاذ  فاأنت ممنوع من  اأن��ك يف حكومتي،  "طاملا  قائال: 
زوج���ة اإ���ش��اف��ي��ة.. ال��وزي��ر ال���ذي ي��ري��د اأن ي��ت��زوج بزوجة 

اأخرى، لي�س ممنوعا، لكن يجب اأن يرتك احلكومة".

بيع �ضيارة مر�ضيد�س من عام 1955 ب�ضعر قيا�ضي 
وتوجد   1955 ال��ع��ام  اإىل  ع��ائ��دة  مر�شيد�س  ���ش��ي��ارة  بيعت 
منها ن�شختان فقط، يف اأوائل اأيار-مايو مقابل 135 مليون 
يورو، وهو رقم قيا�شي عاملي ل�شيارة يف مزاد، على ما اأعلنت 
"ار ام �شوذبيز". فقد بيعت �شيارة مر�شيد�س  اخلمي�س دار 
كوبيه من طراز SLR Uhlenhaut 300 طراز عام 1955 
يف اخلام�س من اأيار-مايو يف مزاد �شري مبتحف مر�شيد�س 
بنز يف �شتوتغارت باأملانيا، بالتعاون مع الفرع املتخ�ش�س يف 
ال�شيارات الفاخرة يف دار �شوذبيز و�شركة �شناعة ال�شيارات 
الأملانية. ومع 135 مليون يورو، بيعت هذه ال�شيارة ب�شعر 
امل�شجل عام  ال�شابق  القيا�شي  ال�شعر  اأ�شعاف  يوازي ثالثة 
"250 جي تي اأو"  اإث��ر بيع �شيارة من نوع ف��رياري   2018
طراز عام 1962، والتي تخطى �شعرها 48 مليون دولر يف 

مزاد نظمته "ار ام �شوذبيز" عام 2018.

مواقع جيولوجية مثرية يجب زيارتها
من  جمموعة  اإن��دي��ا،  اأوف  تاميز  �شحيفة  اأوردت 
اأغرب املواقع اجليولوجية يف العامل، التي ت�شتحق 

الزيارة.
ت�شكيالت يلو�شتون، وايومنغ، اأمريكا

ال�شائلة  الربكانية  احلمم  �شغط  نتيجة  ظهرت 
الأر�س،  لك�شر ق�شرة  الأر���س  احل��ارة حتت �شطح 
الكربون،  اأك�شيد  ثاين  غ��ازات مثل  انطالق  وبعد 
الهيدروجني،  وكربيتيد  الكربيت،  اأك�شيد  وثاين 

وغريها اأ�شبحت ال�شخور بهذه الألوان.
تتميز  اأمريكا:  امل��وت،  وادي  يف  املتنقلة  الأح��ج��ار 
ب��ظ��اه��رة مده�شة  ال��وط��ن��ي��ة  امل���وت  وادي  ح��دي��ق��ة 
تتمثل يف حترك �شخوره.ويف ال�شابق ربط النا�س 
"بالكائنات  وح��ت��ى  اجل��اذب��ي��ة،  ب�شحب  ال��ظ��اه��رة 

الف�شائية".
ولكن يف احلقيقة فاإن حركة هذه ال�شخور �شببها 
يف  اجلليد  من  رقيقة  طبقة  ت�شكل  بعد  انزلقها 
ال�شخور.  ال�شم�س فتنزلق  اأ�شعة  قاع تذوب حتت 
وحت���دث ال��ظ��اه��رة ���ش��ت��اًء ع��ن��دم��ا ت��ك��ون احل���رارة 

منخف�شة ت�شمح بت�شكل اجلليد.
جبل روراميا، فنزويال: جبل روراميا يف فنزويال 
اأح����د اأق����دم ال��ت��ك��وي��ن��ات اجل��ي��ول��وج��ي��ة ع��ل��ى وجه 
300 مرتاً  النقي، ويرتفع  الكوارتز  الأر���س، من 
فوق الغابة املطرية الكثيفة، وت�شكل منذ ملياري 
ع��ام ه��و م��وط��ن لأط���ول ���ش��الل يف ال��ع��امل، �شالل 

اأجنيل.
العمالقة  ج�شر  ت�شكل  اأيرلندا:  العمالقة،  ج�شر 
ويلفت  ع�����ام  م���ل���ي���ون   60-50 م���ن���ذ  ال�������ش���خ���ري 
ت�شكلت  التي  امل�شلعة،  البازلت  باأعمدة  النتباه 
وت�شكلت  للبحر،  الربكانية  احلمم  مالم�شة  بعد 
الأعمدة متعددة الأ�شالع ب�شبب الرتكيب الذري 

للبازلت.
املجرى  ه���ذا  غ��وات��ي��م��ال:  ب��ل��ي��ز،  الأزرق،  ال��ث��ق��ب 
العمالق قبالة �شاحل بليز هو اأحد مواقع الرتاث 
ال��غ��وا���ش��ون كثرياً،  ل��ل��ي��ون�����ش��ك��و، وي��ح��ب��ه  ال��ع��امل��ي 
ذوب���ان احل��ج��ر اجلريي  بعد  امل��وق��ع  ه��ذا  وت�شكل 

مبرور الوقت، يف عملية ت�شمى كار�شتينغ.

املمثلة الفلبينية �شتيف�ين اأري�ن تقف يف �شورة ترويجية لفيلم »اخلطة 75« يف الدورة 75 ملهرج�ن ك�ن ال�شينم�ئي - ا ف ب

�ضاكريا وديف واإد �ضريان يت�ضدرون جوائز اإيفور نوفيلو 
اقتن�س مغني الراب ال�شهري ديف والنجم اإد �شريان مت�شدر القوائم يف عامل الأغاين والنجمة 
�شاكريا جوائز اإيفور نوفيلو املو�شيقية الربيطانية املرموقة يف لندن حيث ينال التكرمي �شنويا 

بتلك اجلوائز كتاب الأغاين واملوؤلفني.
اأف�شل كاتب  اأديل و�شريان وراي وفرقة كولدبالي ليتوج  وتغلب ديف على جنوم مثل 
اأغنيات للعام، بينما ذهبت جائزة اأف�شل األبوم اإىل لورا ميول عن األبومها الذي اأ�شاد به 
النقاد )بينك نويز( اأو "�شو�شاء وردية". وقالت ميول لرويرتز على ال�شجادة احلمراء 
قبل املرا�شم "اأنا �شعيدة من اأعماقي حقا لكوين هنا بني اأنا�س اأحرتمهم... هوؤلء هم 
النا�س الذين ل ينالون التقدير الكايف". ونالت �شاكريا تكرميا بجائزة دولية خا�شة 
اإيفور بربيطانيا. وقالت لل�شحفيني  اأكادميية  التي نظمتها  الفعاليات  يف 
اأن هناك  اليوم  �شعيدة  واأنا  ال�شاحة  املواهب على  الكثري من  "هناك 
اجلدد  واملبدعني  الأغنيات  لكتاب  ميكن  التي  املن�شات  من  الكثري 
اأكرب  تقدميها  مت  التي  الأغنية  بجائزة  �شريان  وفاز  ا�شتغاللها". 
اأغنيته التي حققت جناحا �شاحقا وهي )باد  عدد من امل��رات عن 

هابيت�س( اأو "عادات �شيئة".


