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تكرمي الإمارات لفوزها بفئة التحول الرقمي يف الرعاية 
ال�سحية خالل القمة العاملية ملجتمع املعلومات ب�سوي�سرا

•• برين - وام:

الإمارات  دول��ة  �سوي�سرا  يف  املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  كرمت 
وزارة  بعد م�ساركة  ال�سحية  للرعاية  الرقمي  التحول  بفئة  لفوزها 
ال�سحي  الوطني  ال�سجل  حول  م�سروعها  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 
الرقمية  التاأكيد على اجلاهزية  اإىل  الذي يهدف  املوحد )رعايتي( 
ا�ستعر�ست  كما  الدولة.  اأنحاء  كافة  يف  ال�سحية  الرعاية  جمال  يف 
ال��وزارة خالل احلدث �سل�سلة من الإجن��ازات التي تر�سخ التوجهات 

احلكومية نحو اأمتتة ورقمنة كافة اخلدمات احلكومية.
اأك����ر ال��ت��ج��م��ع��ات ال�����س��ن��وي��ة مل��ج��ت��م��ع املعلومات  وت��ع��د ال��ق��م��ة م���ن 
الحتاد  اإىل  بالإ�سافة  بنظيمها  يقوم  حيث  العامل  يف  والت�سالت 
والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  من  كٌل  لالت�سالت  ال��دويل 
والثقافة اليوني�سكو وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي وموؤمتر الأمم 
تتناف�س  جوائز  فعالياتها  خ��الل  ومتنح  والتنمية  للتجارة  املتحدة 

على نيلها 193 دولة.                               )التفا�سيل �س2(

الإمارات ترتاأ�س اجتماعات الدورة الـ 65 للجنة الأمم 
املتحدة ل�ستخدام الف�ساء اخلارجي يف الأغرا�س ال�سلمية

•• فيينا -وام:

م�سروع  مدير  ���س��رف،  ع��م��ران  ب�سعادة  ممثلة  الإم����ارات  دول��ة  تراأ�ست 
الأمم  للجنة   65 ال���  ال���دورة  اجتماعات  امل��ري��خ،  الإم���ارات ل�ستك�ساف 
كوبو�س،  ال�سلمية  الأغرا�س  يف  اخلارجي  الف�ساء  ل�ستخدام  املتحدة 
ع��ل��ى جناح  ي��وؤك��د  الإم���ارات���ي���ة،  للدبلوما�سية  ن��وع��ي  اإجن����از  وذل���ك يف 
تعد  حيث  الف�ساء،  جم��ال  يف  ال��ري��ادي  وموقعها  اخلارجية  �سيا�ستها 

اللجنة، واحدة من اأكر اللجان يف الأمم املتحدة. )التفا�سيل �س5(
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وزير اخلارجية الرو�سي خالل اجتماع وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن اجلماعي يف يريفان. )رويرتز(

فالدميري بوتني يف القطب ال�سمايل عام 2017

حرب ال�شوارع �شتح�شم �شيطرة رو�شيا على �شرق اأوكرانيا

املخابرات الأوكرانية: ذخريتنا تنفد وم�سرينا بيد الغرب

الدخان يت�ساعد من مدينة �سيفريودونيت�سك يف منطقة دونبا�س ب�سرق اأوكرانيا     )ا ف ب(

حلف الأطل�شي: �شن�شمن اأمن فنلندا وال�شويد قبل نيلهما الع�شوية 

لفروف: الناتو عاجز عن تقرير م�سري اأوروبا
بح�شور �شالح وحفرت

اجتماع ليبي يف املغرب حللحلة الأزمة
•• الرباط-وكاالت:

كثف املغرب جهوده لتفادي ت�سعيد ع�سكري كبري يف ليبيا 
انتقالية  تنفيذية  �سلطة  ب�ساأن  توافقي  حلل  وللتو�سل 
التح�سري لنتخابات  الرئي�سية  �ستكون مهمتها  موحدة 
الليبي  لل�سعب  الأ�سا�سية  احلاجيات  وتوفري  حرة  عامة 
التناف�س بني حكومتي عبد  ا�ستمرار  الأم��ن مع  وتعزيز 

احلميد دبيبة يف طرابل�س وفتحي با�ساغا يف �سرت.
فقد ا�ست�سافت اململكة املغربية اأم�س اجلمعة، اجتماعات 
منتجع  يف  مو�سعة  ليبية  واأم��ن��ي��ة  وع�سكرية  �سيا�سية 

بوزنيقة جنوب الرباط.
امللف  من  قريبة  عنم�سادر  العربية  قناة  نقلت  وعلمت 
الليبي اأن هذه الجتماعات ي�سارك فيها اإىل جانب عقيلة 
�سالح رئي�س جمل�س النواب، ممثلون عن القيادة العامة 
جنل  حفرت  بلقا�سم  بينهم  من  الليبي  الوطني  للجي�س 
حلكومة  التابعة  ال�ستخبارات  ورئي�س  ح��ف��رت،  خليفة 

دبيبة ح�سني العايب.
كذلك، �سمت الجتماعات قادة كتائب ع�سكرية يف املنطقة 
يف  الفاعلة  الرئي�سة  الع�سكرية  القوى  ميثلون  الغربية 

ونالوت  والزنتان  وغريان  والزاوية  وم�سراتة  طرابل�س 
وبقية مدن اجلبل الغربي.

وعماد  الكيكلي  الغني  عبد  و�سوله  تاأكد  من  بني  وم��ن 
ونا�سر  ب��غ��داده  وع��م��ر  رج��ب  ب��ن  الطرابل�سي وحم��م��ود 
�سطيبة وحممد الفار وفهيم بن رم�سان وعيد احلميد 
تنتو�س واأيوب بورا�س، بح�سب ما علمت العربية-احلدث 

من م�سادر مطلعة.
نهاية  موعد  قبل  قليلة  ب��اأي��ام  املو�سع  الجتماع  ويعقد 
يف  عليها  اتفق  التي  الطريق  خل��ارط��ة  الزمنية  ال��ف��رتة 

اكتوبر 2020 ب�ساحية قمرت �سمال تون�س العا�سمة.
مع  متاأزم  واقت�سادي  واأمني  �سيا�سي  �سياق  يف  ياأتي  كما 
عودة التوتر ملنطقة الهالل النفطي وبدء موجة جديدة 

من الإغالقات واأعمال التخريب.
النواب  جمل�س  عن  ممثلني  ف�سل  مع  بالتزامن  وكذلك 
ب�ساأن  حلل  التو�سل  يف  الأعلى  الدولة  جمل�س  وغرميه 

قاعدة د�ستورية لتنظيم النتخابات.
يف م��وازاة ذلك، ي�سارك مفاو�سون وم�سهلون من جهاز 
يف  املغربية  اخل��ارج��ي��ة  ووزارة  اخل��ارج��ي��ة  ال�ستخبارات 

ت�سيري هذه املحادثات.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأك������د ح���ل���ف ����س���م���ال الأط���ل�������س���ي األ 
موؤ�سرات على تهديد رو�سي لفنلندا 
وال�������س���وي���د، ال���ل���ت���ني ت��ق��دم��ت��ا قبل 

اأ�سابيع بطلب ان�سمامهما اإليه.
ال��ن��ات��و مري�سيا  رئي�س  ن��ائ��ب  وق���ال 
الدميقراطية  قمة  خ��الل  جيوانا، 
اإنه  اجل��م��ع��ة،  اأم�����س  كوبنهاغن،  يف 
وفنلندا،  ال�����س��وي��د  اأن  م���ن  واث�����ق 
الرغم  على  احللف  اإىل  �ستن�سمان 

من اعرتا�سات مو�سكو وتركيا.
�ست�سمن  ال��ن��ات��و  دول  اأن  واأو����س���ح 
اأم����ن ال��ب��ل��دي��ن يف م��رح��ل��ة م��ا قبل 

الع�سوية.
معاهدة  مل��ن��ظ��م��ة  اج���ت���م���اع  وب���ع���د 
اأرم��ي��ن��ي��ا، جدد  الأم���ن اجلماعي يف 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي �سريغي 
حلف  ل�سيا�سة  ان��ت��ق��ادات��ه  لف���روف 
املناه�س  وموقفه  الأطل�سي  �سمال 
موؤمتر  يف  لف���روف  واأك���د  ملو�سكو. 
�سحفي من العا�سمة يريفان، اأم�س 
اجلمعة اأن الناتو ل ي�ستطيع وحده 

اأن يقرر م�سري اأوروبا.
كما اأردف: اجلميع بات يدرك الآن 

باتفاق  تتم�سك  وا�سنطن 
ملنع  وت�سعى   ..  2019
ب�سوريا الرتكي  الهجوم 

•• عوا�صم-وكاالت:

وبع�س  �سديد  بقلق  تركيا  ت�سببت 
ب�سبب  الأم��ريك��ي��ني  ل��دى  الغ�سب 
بالهجوم  الأخ��������رية  ت���ه���دي���دات���ه���ا 
�سوريا.واأكدت  ���س��رق  ���س��م��ال  ع��ل��ى 
وا����س���ن���ط���ن مت�����س��ك��ه��ا ب���ات���ف���اق عام 
اأعادت  املتحدة  فالوليات   2019
النظر يف �سيا�ستها جتاه �سوريا منذ 
اأ�سهر ومل تكن تنتظر ول تتمّنى اأن 
الأو�ساع  تاأجيج  اإىل  اأن��ق��رة  ت�سعى 
ث��الث��ة م�سادر  اأك���دت  ه��ن��اك. فقد 
الأمريكية،  العا�سمة  يف  خمتلفة 
و�سفارتها  ال��رتك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن 
يف وا�سنطن تكرران ما فعلتاه عام 
الجتياح  ي��ب��داأ  اأن  ق��ب��ل   2019

الرتكي للحدود ال�سورية.
بحملة  الأت�����������راك  م����ّه����د  ح��ي��ن��ه��ا 
اأن  زع��م��ت  واإع��الم��ي��ة  دبلوما�سية 
القوات الكردية يف �سوريا هي ذاتها 
الكرد�ستاين،  ال��ع��م��ال  ح��زب  ق���وات 
ال�سحافيني  ع����ل����ى  وع�����ر������س�����ت 
�سل�سلة  الأم��ريك��ي��ني  وامل�����س��وؤول��ني 
طويلة من العتداءات التي قامت 
ب��ه��ا ت��ل��ك ال���ق���وات ���س��د الأرا����س���ي 

الرتكية، انطالقاً من �سوريا.
ك��م��ا اأك�����دت ت��رك��ي��ا ح��ي��ن��ه��ا اأن���ه���ا ل 
العتداءات  ب��ه��ذه  تقبل  اأن  ميكن 
ت�سّنفه  ف�سيل  م��ن  اأرا�سيها  على 

الوليات املتحدة اإرهابيا.

م�سري  تقرير  عن  عاجز  الناتو  اأن 
اأوروبا.

معاهدة  منظمة  اأن  اأ���س��اف  ك��ذل��ك 
كعامل  ت��ع��م��ل  اجل���م���اع���ي  الأم�������ن 
بالإجراءات  و�سفها  ما  �سد  ت��وازن 
امل�����س��روع��ة التي  وال�����ق�����رارات غ���ري 
يتخذها الأطل�سي. وراأى اأن املنظمة 

تعمل على ردع �سيطرة الناتو.
ويف انتقاد لذع للناتو، قال منظمة 
معاهدة الأمن اجلماعي تقوم على 
مبداأ اجلودة ولي�س الكمية كما هو 

احلال يف حلف الأطل�سي.
على �سعيد اآخر، اأ�سار اإىل اأن بالده 
الغرب،  م��ع  احل����وار  ع��ل��ى  منفتحة 

لكنه اأردف ممازحاً اأن رق�س التانغو 
بحاجة ل�سخ�سني، يف اإ�سارة اإىل اأن 
الدول  من  جتاوباً  تلقى  ل  مو�سكو 
الغربية. اأما يف ما يتعلق بالعقوبات 
التي فر�ستها اأوكرانيا �سد القيادة 
اأي  ت�ستحق  ل  اأنها  فاأكد  الرو�سية، 

رد اأو خطوة من مو�سكو.

ال�سني تدق طبول احلرب.. وتتوعد 
ب�سحق اأي خمطط ب�ساأن تايوان

•• بكني-وكاالت:

اأكد املتحدث با�سم وزارة الدفاع ال�سينية، اجلمعة، اأن بكني لن ترتدد يف �سن حرب 
ب�سبب ق�سية تايوان، كما توعدت ب�سحق اأي خمطط لال�ستقالل يف اجلزيرة.  

اأول  يف  وال�سني  املتحدة  ال��ولي��ات  دف��اع  وزي���را  اجتماع  عقب  الت�سريحات  وت��اأت��ي 
حمادثات مبا�سرة بينهما منذ تويل اإدارة الرئي�س جو بايدن ال�سلطة، يف حماولة 
ل�سمان عدم امتداد التوترات الأو�سع بني البلدين اإىل حوادث �سوء تفاهم اأو ر�سائل 

خاطئة على ال�سعيد الع�سكري.
وال�سيني اجل���رال ويفنغ خ��ه يف  اأو���س��ن  الأم��ريك��ي لويد  ال��دف��اع  وزي���را  والتقى 

�سنغافورة على هام�س حوار �سانغريال، الجتماع الأمني الرئي�سي يف اآ�سيا.
اإن على ال�سني المتناع عن القيام  وقال وزير الدفاع الأمريكي لنظريه ال�سيني 

باأي خطوات اإ�سافية حيال تايوان تزعزع ال�ستقرار.
تايوان  ل�ستقالل  خمطط  اأي  اأ�سالء  اإىل  �ست�سحق  ال�سني  ب��اأن  وي  تعّهد  ب��دوره، 

وتوؤكد بحزم على وحدة الوطن الأم، وفق ما نقلت عنه وزارة الدفاع ال�سينية.
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�ص 19

هيئة �لبيئة �أبوظبي تنقذ وتطلق جمموعة 
من �ل�سالحف �لبحرية بعد �إعادة تاأهيلها

�أخبار �لإمار�ت

ماأزق تاريخي للقارة �لعجوز.. 
»عقوبات رو�سيا« جتر �أوروبا لكارثة

عربي ودويل

حممد �سالح: لي�ص هناك �أف�سل من 
�لفوز بجائزة من ت�سويت زمالئي

�لفجر �لريا�سي

•• عوا�صم-وكاالت:

ال����ق����وات  اإن  م���������س����وؤول����ون  ق������ال 
يف  مبواقعها  حتتفظ  الأوكرانية 
احتدام  م���ع  ���س��ي��ف��ريودون��ي��ت�����س��ك 
وتوا�سل  ال�������س���وارع،  يف  ال���ق���ت���ال 
ت�سغط  بينما  نهار،  ليل  الق�سف 
املدينة  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ي��ط��رة  رو���س��ي��ا 
لهدفها  والأ����س���ا����س���ي���ة  امل����دم����رة 
�سرق  ع��ل��ى  ال�سيطرة  يف  املتمثل 

اأوكرانيا.
ومدينة  ����س���ي���ف���ريودون���ي���ت�������س���ك 
ال���واق���ع���ة على  ل��ي�����س��ي��ت�����س��ان�����س��ك 
ال�����س��ف��ة امل��ق��اب��ل��ة ل��ه��ا ع��ل��ى نهر 
اآخر  هما  دونيت�س،  �سيفري�سكي 
ت�����س��ي��ط��ر عليها  ال��ت��ي  الأرا�����س����ي 
اأوكرانيا يف اإقليم لوغان�سك الذي 
لل�سيطرة  جاهدة  مو�سكو  ت�سعى 
الأ�سا�سية  اأهدافها  اإط��ار  يف  عليه 

من احلرب.
وق�����ال ���س��ك��رت��ري جم��ل�����س الأم����ن 
اإن  اأوليك�سي دانيلوف،  الأوك��راين 
القوات  واإن  التعقيد  بالغ  الو�سع 
ال��رو���س��ي��ة ت��رك��ز ك��ل ق��وت��ه��ا على 

املنطقة.
و�سرح يف مقابلة مع رويرتز اإنهم 

الأ�سلحة  على  كامل  �سبه  ب�سكل 
القادمة من الغرب لإبقاء الرو�س 
احل����رب  اأن  م������اأزق.واأو�������س������ح  يف 
حرب  ه��ي  الآن  اجل��اري��ة  احلالية 

مدفعية بامتياز.
مع  م��ق��اب��ل��ة  يف  اأك������د  ذل������ك،  اإىل 

الغرب..  ي��ع��ط��ي��ن��ا  م���ا  ع��ل��ى  الآن 
مدفعية  ق��ط��ع��ة  ل���دي���ن���ا  ف��ن��ح��ن 
قطع   15 اإىل   10 ل��ك��ل  واح����دة 
لنا  ق��دم  "لقد  م�سيفاً  رو�سية"، 
 10٪ ح��وايل  الغربيون  �سركاوؤنا 
مما لديهم. كما تابع حمذراً من 

يق�سفون جي�سنا ليل نهار. 
اأملها الوحيد  اإن  اأوكرانيا  وتقول 
ل��ت��ح��وي��ل ال����دف����ة ل�����س��احل��ه��ا يف 
هو  ال�سغرية  ال�سناعية  املدينة 
املدفعية  م���ن  ب��امل��زي��د  ت���زوي���ده���ا 
الع�سكرية  ل���ل���ق���وة  ل���ل���ت�������س���دي 

الرو�سية الهائلة.
تلفزيونية:  مقابلة  يف  واأ����س���اف 
بالن�سبة  ناجحا  يوما  ك��ان  اأم�����س 
ل��ن��ا. ن��ف��ذن��ا ه��ج��وم��ا م�����س��ادا ويف 
بع�س املناطق متكنا من اإجبارهم 
حيني.  اأو  حل���ي  ال��ت��ق��ه��ق��ر  ع��ل��ى 
على  اأج��رون��ا  املناطق  بع�س  ويف 

الرتاجع لكن لبناية اأو اثنتني.
وع���ل���ى وق����ع ا����س���ت���داد امل����ع����ارك يف 
دعوتها  اأوك��ران��ي��ا  ج��ددت  ال�سرق، 
الغرب اإىل مدها بالأ�سلحة. واأكد 
نائب رئي�س املخابرات الع�سكرية، 
ذخرية  اأن  �سكيبيت�سكي،  ف���ادمي 
ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة ب���داأت تنفد، 
املعارك  م�سري  اأن  ع��ل��ى  م�����س��دداً 
يف ال�سرق الأوكراين يتوقف على 

الأ�سلحة الغربية لبالده.
كما اأ�ساف اأن قوات بالده تخ�سر 
يف الوقت احلايل اأمام رو�سيا على 
اخلطوط الأمامية، وباتت تعتمد 

الريطانية،  الغارديان  �سحيفة 
اخلطوط  اأن  اجل���م���ع���ة،  اأم���������س 
م�ستقبل  �ستقرر  �سرقاً  الأمامية 
وم�����س��ري ال���ن���زاع، م�����س��ي��ف��اً نحن 
املدفعية  ال����ق����وة  اأم��������ام  ن��خ�����س��ر 
الرو�سية. وقال: كل �سيء يعتمد 

ا�ستنفدت  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  اأن 
املدفعية  ذخ���ائ���ره���ا  ك���ل  ت��ق��ري��ًب��ا 
وت�ستخدم الآن قذائف الناتو من 

عيار 155.
الأ�سابيع  خ���الل  اأن����ه  اإىل  ي�����س��ار 
امل��ا���س��ي��ة، ا���س��ت��د ال��ق��ت��ال يف �سرق 
ال�����ب�����الد، وت�����رك�����زت امل�����ع�����ارك يف 
ال��ت��ي تعتر  ���س��ي��ف��ريودون��ي��ت�����س��ك 
اإق���ل���ي���م  م���ف���ت���اح���ي���ة يف  م����دي����ن����ة 
تلك  �سقوط  اأن  ل�سيما  دونبا�س، 
املدينة �سيمهد الطريق لل�سيطرة 
دونيت�سك  منطقة  على  الرو�سية 

برمتها.
ال��رئ��ي�����س الأوك�����راين،  فيما ح���ذر 
ف���ول���دوم���ري زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، م�����راراً 
دونبا�س  معركة  اأن  م��ن  وت��ك��راراً 

م�سريية.
ال�سيطرة  اإىل  رو���س��ي��ا  وت���ه���دف 
ع���ل���ى ك����ام����ل ح����و�����س دون���ب���ا����س 
ودونيت�سك(،  لوغان�سك  )ي�سم 
بعدما �سيطر عليه النف�ساليون 
العام  ج��زئ��ي��ا  مل��و���س��ك��و  امل����وال����ون 
بري  مم��ر  فتح  بهدف   ،2014
القرم  ب�سبه جزيرة  ال�سرق  ي�سل 
بنف�س  اأرا�سيها  اإىل  �سمتها  التي 

العام.

على  اإ�سرائيلية  �سربات 
املطار عمل  تعلق  دم�سق 

•• دم�صق-وكاالت:

من  اجلوية  الرحالت  تعليق  تقرر 
واإىل مطار دم�سق الدويل، اجلمعة، 
التجهيزات  ب��ع�����س  ت��وق��ف  نتيجة 
الوكالة  ن��ق��ل��ت��ه  مل���ا  وف���ق���ا  ال��ف��ن��ي��ة، 
العربية ال�سورية لالأنباء عن وزارة 
ق�سفاً  اأع���ق���ب���ت  خ���ط���وة  يف  ال��ن��ق��ل 
اإن  النقل  وزارة  وقالت  ا�سرائيلياً. 
تعليق الرحالت جاء نتيجة توقف 
الفنية عن  التجهيزات  عمل بع�س 

اخلدمة.
�سرح  امل���ط���ار  يف  م���وظ���ف���اً  اأن  اإل 
ل�����ف��ران�����س ب��ر���س دون ال��ك�����س��ف عن 
بالق�سف  امل����ط����ار  ت����اأث����ر  ه���وي���ت���ه: 
تاأجيل  الإ�سرائيلي وا�سطررنا اىل 
تاأكيد  م��ع  تزامناً  ال��رح��الت،  كافة 
م�����س��وؤول يف ���س��رك��ة ط���ريان عربية 
الإ�سرائيلي  الق�سف  اأن  امل��ط��ار  يف 

ا�ستهدف مدرج الهبوط.
اإ�سرائيلي مواقع  وا�ستهدف هجوم 
�ساعة  يف  دم�سق،  العا�سمة  جنوبي 

مبكرة من �سباح اجلمعة.
اجلوية  ال����دف����اع����ات  واع���رت����س���ت 
واأ�سقطت  ال�������س���واري���خ،  ال�����س��وري��ة 
يف  ت�سبب  ال��ه��ج��وم  لكن  معظمها، 
اإ����س���اب���ة م����دين وب��ع�����س الأ����س���رار 

املادية.

يف القطب ال�شمايل
كندا غري جاهزة للتعامل 

مع التهديد الرو�سي!
•• الفجر -ماتيو كاربا�س -ترجمة خرية ال�صيباين

بعد الغزو الرو�سي لأوكرانيا، اأجرت معظم الدول الغربية موؤخًرا حتلياًل 
القطب  ا�سم:  اأخيل هذا  الدفاعية. ويف كندا، يحمل كعب  لنقاط �سعفها 

ال�سمايل.
تقّل�س  مع  ال�سمايل؟  القطب  يف  لكندا  مبا�سًرا  تهديًدا  رو�سيا  ت�سكل  هل 
الغطاء اجلليدي الذي �سيفتح طرًقا جتارية جديدة يف اأق�سى ال�سمال، ويف 

مواجهة طموحات رو�سيا التو�سعية، فاإن ال�سوؤال ي�ستحق اأن ُيطرح.
العايل  املعهد  م��وؤخ��ًرا  ن�سره  تقرير  �سميم  يف  هو  الكندية،  ال�سيادة  ره��ان 
حتمل  التي  الوثيقة  ه��ذه  يف  اأوت����اوا.  بجامعة  وال��دول��ي��ة  العامة  لل�سوؤون 
ع�سر  اأح��د  اأطلق  الع�سرين،  لل�سنوات  القومي  الأم��ن  ا�سرتاتيجية  عنوان 
خبرًيا اأمنًيا ناقو�س اخلطر: �ستكون كندا �سعيفة اأمام الوجود الرو�سي - 

واإىل حد اأقل، ال�سيني - يف القطب ال�سمايل.        )التفا�سيل �س11(

تر�سيم احلدود البحرية بني لبنان واإ�سرائيل بانتظار و�سيط وا�سنطن
•• بريوت-وكاالت:

ترتقب الأو�ساط اللبنانية حدوث انفراجة قريبة، من �ساأنها 
لبنان  بني  املبا�سرة  غري  املفاو�سات  ا�ستئناف  اإىل  ت��وؤدي  اأن 
عليها،  املتنازع  البحرية  حدودهما  تر�سيم  حول  واإ�سرائيل 
هوك�ستاين،  اآمو�س  الأم��ريك��ي،  الو�سيط  زي��ارة  اأثناء  وذل��ك 

املقررة لبريوت م�ساء الثنني املقبل.
وت���اأت���ي ه���ذه ال���زي���ارة ب��ال��ت��زام��ن م���ع ارت���ف���اع ح���دة التوتر 

املحفوف باملخاطر على جانبي احلدود، منذ و�سول الباخرة 
اإىل حقل  اجل��اري،  الأ�سبوع  ب��اور، مطلع  اإنرجان  اليونانية 
التفاو�س  اأجندة  امل��درج يف   ،29 الواقع عند اخلط  كاري�س 

غري املبا�سر بني لبنان واإ�سرائيل.
اليونانية  الباخرة  اأن  اأعلن  قد  الإ�سرائيلي  اجلانب  وك��ان 
امل��خ�����س�����س��ة ل��ل��ح��ف��ر وال����س���ت���خ���راج مت���رك���زت ع��ل��ى م�سافة 
�ستنح�سر  اأعمالها  واأن  كاري�س،  حقل  جنوب  كيلومرتات 
ُف�سر  مما  لبنان،  عليه  يفاو�س  ال��ذي   29 اخل��ط  وراء  مبا 

القانون  ب�سوابط  وكذلك  التفاو�س،  ب�سوابط  التزام  باأنه 
الدويل التي تعتر اخلط 23 هو احلدود الق�سوى حلقوق 
اإىل وثيقة لبنانية ر�سمية معتمدة يف الأمم  ا�ستنادا  لبنان، 

املتحدة.
واأدى هذا التطور اإىل حث الرئي�س اللبناين، مي�سال عون، 
على  ميقاتي،  جنيب  الأع���م���ال،  ت�سريف  حكومة  ورئ��ي�����س 
الإ�سراع يف دعوة هوك�ستاين للح�سور اإىل بريوت ل�ستئناف 

جولت التفاو�س.

الأمن ال�شيرباين:

ال�سيناريوهات الأربعة التي قد تظهر بحلول عام 2040
•• الفجر -لوران �صيلرييه* -ترجمة خرية ال�صيباين

ق��ب��ل ال�����س��روع يف ���س��ب��اق ت��ك��ن��ول��وج��ي ح��ق��ي��ق��ي، وم���ن اأج����ل اتخاذ 
اخليارات ال�سحيحة، يبدو من املهم تقييم امل�ستقبل املحتمل من 

حيث الأمن ال�سيراين.
اأوكرانيا من جميع  يف  احل��رب  تطور  �سديدة  بيقظة  نتابع  بينما 
احلكومة  ع��ل��ى  يتعني  وبينما  ال�����س��ي��ران��ي��ة،  �سيما  ل  ج��وان��ب��ه��ا، 
الفرن�سية اجلديدة حتديد خارطة طريقها الرقمية قريًبا، يبدو 
لنا اأنه من ال�سروري ر�سم �سيناريوهات تطور طويل املدى لالأمن 

اأزم��ة كوفيد19-،  ال�سيراين. فمن بني عواقب 
ت�سريع التحول الرقمي، ومل تعد املكانة املمنوحة 

له يف حياتنا مو�سع �سك، بل على العك�س متاًما.
التكنولوجي،  ال�����س��ب��اق  ه���ذا  يف  الن��غ��م��ا���س  ق��ب��ل 
ال�سيناريوهات  ع��ن  اأنف�سنا  ن�����س��األ  اأن  يجب  األ 
املحتملة للتطور فيما يتعلق بالأمن ال�سيراين؟ 

عام  بحلول  تظهر  اأن  ميكن  �سيناريوهات  اأرب��ع��ة 
الآن.   ال�سحيحة  اخليارات  لتخاذ  وتلهمنا   ،2040

)التفا�سيل �س13(
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اأخبـار الإمـارات

البنك الإ�سالمي للتنمية: 59 مليون �سخ�س ا�ستفادوا من برنامج التاأهب والت�سدي 2021

اأنه ملا كان معظم البلدان الأع�ساء 
�سنة  ب���ط���ي���ئ���اً  ان���ت���ع���ا����س���اً  ي����واج����ه 
البنك  جم��م��وع��ة  ف����اإن   ،2021
ال�سرتاتيجي  برناجمها  وا�سلت 
للتاأهب والت�سدي، الذي يت�سمن 
ال�ستجابة  ه���ي:  حم����اور  ث��الث��ة 

وال�ستعادة وال�ستئناف.
جمموعة  ب������اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأف��������اد 
للتنمية  الإ������س�����الم�����ي  ال����ب����ن����ك 
ا�ستحدثت اإطاراً للتمويل امل�ستدام 
اأ�سواق  اإىل ف�ساء  النفاذ  اأجل  من 
بالبيئة  املرتبطة  الأم���وال  روؤو���س 
مبوجب  واأ�����س����در  وال����س���ت���دام���ة، 
امل�����س��ت��دام �سكوكاً  ال��ت��م��وي��ل  اإط����ار 
خ�����س��راء و���س��ك��وك ا���س��ت��دام��ة من 
مليارات   5 م��ن  اأك���ر  اأج���ل ح�سد 

اأ�سرة  اأو  ���س��غ��رى  م��ن�����س��اأة  األ�����ف 
الأ�سغر،  ال��ت��م��وي��ل  خ���دم���ات  م���ن 
من�ساآت   18304 وح�������س���ل���ت 
����س���غ���رية وم��ت��و���س��ط��ة ع���ل���ى دعم 
مايل وا�ستفاد 40 األف طالب من 

برامج التعلم الإلكرتوين.
 ،2021 وقال التقرير:" يف �سنة 
ان�����س��ب اه��ت��م��ام جم��م��وع��ة البنك 
على متويل النتعا�س بعد جائحة 
"كوفيد- 19"، فبلغت اعتماداتها 
ال�سنوية خالل العام املا�سي 8.8 
وه���و رقم  اأم��ري��ك��ي،  م��ل��ي��ار دولر 
قبل  اع��ت��م��ادات��ه��ا  م�ستوى  جت���اوز 
دولر  م��ل��ي��ار   7.9 اأي  اجل��ائ��ح��ة، 
دولر  مليار  و6.9   ،2019 �سنة 
اإىل  التقرير  واأ�سار   .2020 �سنة 

التنمية  مل�����س��اري��ع  اأم��ري��ك��ي  دولر 
املتعلقة  وامل�����س��اري��ع  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�سحة.  باملناخ ول�سيما يف قطاع 
ويف مار�س 2021، اأ�سدر �سكوكه 
وهو  بال�ستدامة  املتعلقة  الثانية 
اأي�����س��ا اأك���ر اإ����س���دار ل��ه يف جمال 
قدره  مببلغ  الآن  حتى  ال�سكوك 

دولر. مليار   2.5
يذكر اأن البنك الإ�سالمي للتنمية 
ن�ساطه  وب��داأ   1974 ع��ام  تاأ�س�س 
عام 1975. ويتخذ البنك مدينة 
ال�سعودية  العربية  باململكة  ج��دة 
مراكز   10 اإىل  اإ�سافة  ل��ه،  مقراً 
بنيجرييا،  اأب����وج����ا  يف  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
واأنقرة  ك��ازاخ�����س��ت��ان،  يف  واأمل���ات���ي 
برتكيا والقاهرة يف م�سر، وداكار 

•• اأبوظبي -وام:

اع���ت���م���ادات جمموعة  ����س���ايف  ب��ل��غ 
للتنمية  الإ������س�����الم�����ي  ال����ب����ن����ك 
الدول  لدعم   2021 ع��ام  خ��الل 
النتعا�س  م�������س���ار  يف  الأع���������س����اء 
والنمو البعيد الأمد ما جمموعه 
فيما  اأمريكي،  دولر  مليار   8.8
ا���س��ت��ف��اد 59 م��ل��ي��ون ���س��خ�����س يف 
الدول الأع�ساء مبجموعة البنك 
عمليات  م��ن  للتنمية  الإ���س��الم��ي 
للتاأهب  ال�سرتاتيجي  الرنامج 
املا�سي  ال���ع���ام  خ���الل  وال��ت�����س��دي 
وتي�سري  ال��ل��ق��اح��ات،  ت��وف��ري  ع��ر 
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي، واإي���ج���اد فر�س 
العمل، ودعم العاملني ال�سحيني، 
وتعزيز التعليم، ومتويل امل�ساريع، 
للبنك  ال�سنوي  التقرير  بح�سب 

.2021
اأن���ه يف  ب��ي��ان��ات التقرير  واأظ��ه��رت 
 "  -19 " كوفيد  جم��ال مكافحة 
جمموعة  وف���رت   ،2021 خ��الل 
�سخ�س  ملني   2.7 تلقيح  البنك 
يف 1522مركزاً جديداً للتلقيح، 
بحمالت  ال�����و������س�����ول  وحت����ق����ي����ق 
التوعية ب�"كوفيد - 19" اإىل 49 
مليون �سخ�س، ودعم9.7 مليون 
وتوفري  غ��ذائ��ي��ة،  بح�س�س  اأ���س��رة 
لإنعا�س  عمل  فر�سة  اآلف   308
ال��ق��ي��م��ة ذات الأول���وي���ة،  ���س��ال���س��ل 
 31696 ق��������درات  ب����ن����اء  ودع�������م 
ع���ام���ال حم��ل��ي��اً، وا����س���ت���ف���ادت 15 

ببنغالدي�س،  وداك�����ا  ب��ال�����س��ن��غ��ال، 
وكمبال  اإندوني�سيا،  يف  وج��اك��رت��ا 
يف اأوغندا، وباراماريبو ب�سورينام، 
والرباط باملغرب، ومركز متيز يف 

كوالملبور مباليزيا.
اأن البنك وا�سل  واأو�سح التقرير، 
خطته  تنفيذ  املا�سي  العام  خالل 
-2020 املناخي  بالعمل  املتعلقة 

الطرائق  حت��دد  ال��ت��ي   ،  2025
ال���ت���ي مي��ك��ن ب��ه��ا ب���ل���وغ ه���دف���ه يف 
امل���ن���اخ���ي وهو  ال���ت���م���وي���ل  جم�����ال 

.2025 عام  قبل   35%
م�سروعاً   40 نحو  وج��رت حماية 
واملراكز  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
املناخ  خم���اط���ر  م����ن  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
امل��ادي��ة م��ن اأج���ل اغ��ت��ن��ام الفر�س 

والتخفيف من تاأثري تغري املناخ.
من  البنك"  "جمموعة  وت��ت��األ��ف 
الإ�سالمي  هي:البنك  كيانات   5
البنك  و"معهد   ،" ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
و"املوؤ�س�سة  للتنمية"،  الإ�سالمي 
القطاع  ل��ت��ن��م��ي��ة  الإ�����س����الم����ي����ة 
اخلا�س"، و" املوؤ�س�سة الإ�سالمية 
ل����ت����اأم����ني ال����س���ت���ث���م���ار وائ���ت���م���ان 
الدولية  و"املوؤ�س�سة  ال�سادرات"، 

الإ�سالمية لتمويل التجارة".
منها  ب��ل��داً   57 يف  البنك  ويعمل 
جنوب  اأف���ري���ق���ي���ا  يف  ب����ل����داً   20
يف  بلداً  و18  ال��ك��رى،  ال�سحراء 
واأورب���ا،  الالتينية  واأم��ري��ك��ا  اآ�سيا 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  ب���ل���داً  و19 

و�سمال اأفريقيا.

ال�سحة جتري 247,277 فح�سا ك�سفت عن 1,084 اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا و876 حالة �سفاء 

••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الك��ت�����س��اف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت 
الوزارة عن اإجراء 247،277 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 
الفح�س  تقنيات  واأح���دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 
الطبي.  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،084 حالة اإ�سابة جديدة 

م�ستقرة  حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
امل�سجلة  يبلغ جمموع احلالت  وبذلك  الالزمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع 

حالة.  915،068
خالل  وف��اة  حالة  اأي  ت�سجيل  ع��دم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
الأرب����ع وال��ع�����س��ري��ن ���س��اع��ة امل��ا���س��ي��ة، وب��ذل��ك يبلغ ع���دد ال��وف��ي��ات يف الدولة 
مل�سابني  876 حالة جديدة  �سفاء  الوزارة عن  اأعلنت  2،305 حالت.   كما 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س 
بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 897،324 حالة.

اأ�سغال ال�سارقة متكن دفعة جديدة من الطلبة اجلامعيني من التدريب امليداين واملهني
•• ال�صارقة-وام:

الطلبة  من  عدد  تدريبات  بال�سارقة  العامة  الأ�سغال  دائ��رة  اأكملت 
اجلامعيني يف جمالت متنوعة منها املجالت الهند�سية والدارية 
خلو�س  اجلامعات  لطلبة  التدريبية  الفر�س  اإتاحة  بهدف  وذل��ك 

غمار العمل املهني.
اإدارة املوارد  وقالت اأماين علي رئي�س ق�سم التدريب والتوظيف يف 
الب�سرية واملالية بالدائرة اإن خطة تدريب الطلبة اجلامعيني تاأتي 
مع  ال��ع��الق��ات  نحو  الإ�سرتاتيجية  ال��دائ��رة  خطة  لأه���داف  تلبية 

املوؤ�س�سات الأكادميية وتهيئة املتدربني ملمار�سة العمل امليداين.

املهنية  الكفاءات  ل�سمان تطوير  تهدف  الرامج  اأن هذه  واأ�سافت 
واأكادميياً  مهنياً  التعليمية  امل�ستهدفات  وحتقيق  ال�سابة  الوطنية 
واإعداد وتاأهيل اخلريج لالنخراط يف �سوق العمل من خالل التعامل 

مع املوظفني واملراجعني والتعرف اإىل �سري العمل امليداين.
وا�ستقبلت دائرة الأ�سغال العامة على امتداد ال�سنوات املا�سية عدة 
امل�سجلني  وامل��دار���س  اجلامعيني  الطلبة  من  املتدربني  من  دفعات 
اأت���اح  ح��ي��ث  واجل���ام���ع���ات  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  يف جم��م��وع��ة 
للتعرف على  الفر�سة  ال�سابة  الفئة  اأمام  الفر�سة  املهني  التدريب 
ال�سرورية  املهنية  ب��اخل��رات  تزويدهم  و  العمل  ومتطلبات  بيئة 

مل�ستقبلهم املهني.

برعاية وح�شور حمدان بن زايد

هيئة البيئة اأبوظبي تنقذ وتطلق جمموعة من ال�سالحف البحرية بعد اإعادة تاأهيلها
•• اأبوظبي-وام:

نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  برعاية وح�سور 
منطقة الظفرة رئي�س جمل�س اإدارة هيئة البيئة – اأبوظبي اأطلقت الهيئة 
من  يعد  ال���ذي  ال�سعديات  �ساطئ  يف  البحرية  ال�سالحف  م��ن  جمموعة 

املواقع الرئي�سية لنت�سار ال�سالحف البحرية يف اإمارة اأبوظبي.
اإطالق  واأجناله يف عملية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  و�سارك 
ال�سالحف التي جنحت الهيئة يف اإعادة تاأهيلها بعد اإنقاذها خالل الفرتة 
البحر  ومرتادي  اجلمهور  من  عدد  العملية  تلك  يف  �ساهم  حيث  املا�سية 
بعد  وذل��ك  ال�سركاء  م��ن  وع��دد  البحرية،  البيئة  ومراقبي  وال�سيادين، 
نا�سونال  "ذا  البحرية يف  ال�سالحف  تاأهيل  اإع��ادة  تاأهيلها يف مركز  اأن مت 

من  بعالجها  وق��ام  متقدمة،  بيطرية  رع��اي��ة  لها  وف��ر  ال��ذي  اأكواريوم"، 
الأمرا�س والإ�سابات التي كانت تعاين منها.

وخالل الفعالية مت اختيار �سلحفاة اأطلق عليها ا�سم " مرّوح " والذي يرمز 
اإىل جزيرة مرّوح باأبوظبي، كما تعني كلمة " املغادر " يف اللهجة املحلية، 
حيث مت تثبيت جهاز على ظهرها يعمل بالأقمار ال�سناعية لتتبع م�سارها 

ومراقبة حتركاتها والتعرف على مواقع تع�سي�سها ومواطن تغذيتها .
و�سع  يف  الهيئة  جهود  تعزيز  يف  جمعها  �سيتم  التي  البيانات  و�ست�ساهم 
ال�سالحف  املحافظة على  امل�ساهمة يف  �ساأنها  التي من  والرامج  اخلطط 

البحرية والعمل على التقليل من املخاطر التي تواجهها.
ال�سالحف  درا�سة  على   1999 ع��ام  منذ  – اأبوظبي  البيئة  هيئة  وتعمل 
نتائج  اأظ��ه��رت  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  مياه  يف  عليها  واملحافظة  البحرية 

ال�سنوات  م��دار  على  الإم��ارة  يف  وا�ستقرارها  اأعدادها  يف  الدرا�سات حت�سناً 
املا�سية. ويتواجد يف مياه اأبوظبي نوعان رئي�سيان من ال�سالحف البحرية، 
وهما �سلحفاة "منقار ال�سقر" وال�سلحفاة "اخل�سراء" وتقدر اأعدادها معاً 

بنحو 5000 �سلحفاة.
ال�سالحف  �سنويا  الأع�سا�س ت�سنعها  150" من  ويتواجد ما ل يقل عن 
الرئي�سي  وال�ساحل  اجل��زر  �سواطئ  على  ال�سقر"  "منقار  ن��وع  البحرية 
باإمارة اأبوظبي ومن اأهمها جزر زركوه وجرنني وديينه و�ساطئ ال�سعديات. 
اأكواريوم يف عام  – اأبوظبي قد وقعت مع ذا نا�سونال  وكانت هيئة البيئة 
2020 على اتفاقية تعاون لتعزيز جهود احلفاظ على احلياة الفطرية يف 
اإمارة اأبوظبي. وعلى اإثر ذلك مت اإطالق اأكر مركز يف املنطقة متخ�س�س 
من  ومتكينها  ملعاجلتها  البحرية  والأح��ي��اء  ال�سالحف  تاأهيل  اإع���ادة  يف 

عودتها اإىل موائلها الطبيعية، اإىل جانب تو�سيع نطاق الدرا�سات والأبحاث 
العلمية.

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  التقى  الط���الق  عملية  وخ���الل 
بال�سيدة �سنثيا حارب احدى املتطوعات يف العمل البيئي ، وا�ستمع اإىل ما 
بالقرب  اأع�سا�س  اأي  ال�سالحف ور�سد  التطوع لإنقاذ  دور يف  به من  تقوم 
ال�سعديات والتن�سيق مع املخت�سني يف هيئة  اإقامتها يف جزيرة  من موقع 
البيئة. وثمن �سموه جهودها يف رفع وعي اأفراد املجتمع باأهمية املحافظة 

على الأنواع البحرية املهددة.
مدير  الظاهري،  مطر  اأحمد  �سعادة  ال�سالحف  اط��الق  عملية  يف  �سارك 
مكتب �سمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة الدكتورة �سيخة �سامل 

الظاهري، الأمني العام لهيئة البيئة- ابوظبي.

تكرمي الإمارات عن فئة التحول الرقمي يف الرعاية ال�شحية 

وزارة ال�سحة تعر�س املزايا املبتكرة لل�سجل الوطني ال�سحي املوحد »رعايتي« يف القمة العاملية ملجتمع املعلومات

التي  ال��رائ��دة  الإجن���ازات  ل�سل�سة 
ح��ق��ق��ت��ه��ا دول�����ة الإم���������ارات على 
للقطاع  الرقمي  التحول  �سعيد 
توجيهات  ظ�����ل  يف  ال�������س���ح���ي، 
تبني  ن���ح���و  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة 

ال��ع��امل��ي��ة ملجتمع  ال��ق��م��ة  ك���ّرم���ت 
امل���ع���ل���وم���ات يف ���س��وي�����س��را، دول���ة 
الإمارات عن فئة التحول الرقمي 
م�ساركة  بعد  ال�سحية  للرعاية 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة 
مب�سروع ال�سجل الوطني ال�سحي 
يهدف  ال���ذي  "رعايتي"  امل��وح��د 
الرقمية يف  اجلاهزية  تاأكيد  اىل 
الرعاية ال�سحية يف كافة  جمال 
ا�ستعر�ست  كما  ال��دول��ة.  اأن��ح��اء 
الإجن����ازات  م��ن  �سل�سلة  ال�����وزارة 
التي تر�سخ التوجهات احلكومية 
نحو اأمتتة ورقمنة كافة اخلدمات 

احلكومية.
التجمعات  اأكر  من  القمة  وتعد 
املعلومات  مل��ج��ت��م��ع  ال�������س���ن���وي���ة 

الإمارات.

�شجالت �شحية رقمية 
واأو�سح علي العجمي مدير اإدارة 
عدداً  ب��ال��وزارة  الرقمية  ال�سحة 
ال��ت��ي مت حتققيها  ال��ف��وائ��د  م��ن 
حت�سني  يف  رعايتي،  م�سروع  من 
اآل��ي��ة م��راق��ب��ة الأم���را����س وزي���ادة 
جتربة  وحت�������س���ني  الإن����ت����اج����ي����ة، 
املعايري  اأف�سل  بتطبيق  املر�سى 
واملمار�سات وال�سهولة يف الو�سول 
جودة  وحت�����س��ني  ال��ب��ي��ان��ات،  اإىل 
التكاليف،  وت��ق��ل��ي��ل  امل��ع��ل��وم��ات 
وذلك من خالل توفري �سجالت 
رقمية للمر�سى مع مراعاة كافة 
معايري اخل�سو�سية، مع الإ�سارة 

والت�سالت يف العامل، ويقوم على 
الحتاد  اإىل  بالإ�سافة  تنظيمها 
ال������دويل ل���الت�������س���الت، ك����ٌل من 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة 
"اليوني�سكو"  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م 
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 
للتجارة  املتحدة  الأمم  وم��وؤمت��ر 
والتنمية، ومتنح خالل فعالياتها 
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دولة.

تكرمي يف حمفل عاملي
الد�ستي  علي  اأحمد  �سعادة  واأك��د 
امل�����س��اع��د لقطاع  ال�������وزارة  وك��ي��ل 
ه���ذا  اأن  امل���������س����ان����دة  اخل�����دم�����ات 
عاملياً  ت��ت��وي��ج��اً  ي���اأت���ي  ال���ت���ك���رمي 

للمعلومات  ال�سل�س  التبادل  اإىل 
بني  ال�سحي  ب��ال��ت��اأم��ني  املتعلقة 
�سركات التاأمني ال�سحي و�سركات 
اإدارة مطالبات التاأمني ال�سحي.

اليوم  يف  العجمي  ع��ل��ي  و���س��ارك 
املفتوح لدولة المارات اإىل جانب 
لقطاع  بالإنابة  التنفيذي  املدير 
الم���ارات  موؤ�س�سة  يف  امل��ع��ل��وم��ات 
ملناق�سة  ال�����س��ح��ي��ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�سحية  التقنيات  تطورات  اآخ��ر 
الرقمي  التحول  ت��اأث��ري  وكيفية 
ال�سحية  اخل��دم��ات  تقدمي  على 
الدولة،  يف  ال�سحية  املن�ساآت  يف 
ا����س���ت���ن���اداً ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة دول����ة 
الم���ارات يف جم��ال تكنولوجيات 

املعلومات والت�سالت.

ال�سحية  الرعاية  تقنيات  اأح��دث 
رّواد  بني  الدولة  مكانة  وتر�سيخ 
م�ستوى  على  الرقمية  ال�سحة 
العامل، كجزء حيوي من م�ساريع 
القادمة،  للخم�سني عاماً  الدولة 
ن��ظ��ام �سحي  ب��ن��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة 
م�ستدام ي�ستند اإىل اأعلى املعايري 
ال��ع��امل��ي��ة.  م�����س��رياً ���س��ع��ادت��ه اإىل 
الدور البارز مل�سروع "رعايتي" يف 
ال�سحية  الرعاية  م�سهد  تغيري 
نظام  خ������الل  م�����ن  ال������دول������ة  يف 
البيانات  يعر�س  رقمي  م��رك��زي 
ل�سجالت  امل��ح��دث��ة  ال�����س��ري��ري��ة 
جودة  لتح�سني  وذل���ك  امل��ر���س��ى، 
ال�سحية  اخل���دم���ات  وم�����س��ت��وى 
لأفراد املجتمع ب�سكل عام يف دولة 

الإح�سان اخلريية تطلق حملة الأ�ساحي لعام 2022     
•• عجمان-الفجر:

اأطلقت جمعية الإح�سان اخلريية حملة الأ�ساحي التي 
تقوم بها �سنوياً يف مثل هذا الوقت من العام ل�ستقبال 
الدعم  لتقدمي  الدولة،  داخ��ل  الأ�ساحي  حلوم  وتوزيع 
الأ�سر  وبخا�سة  املحتاجة،  املجتمع  ل�سرائح  وامل�ساعدة  
املتعففة التي ترعاها  ، وقد مت حتديد قيمة الأ�سحية 

مببلغ وقدره 500 درهم .
وج�سدت اجلمعية وعلى مدار ال�سنوات املا�سية مفهوم 
التكافل الجتماعي، وعززت قيم الرتاحم والعطاء بني 
واخلريية  الإن�سانية  امل�سروعات  بتبني  املجتمع،  اأف��راد 
املتعففة  الأ����س���ر  ومت��ك��ني  م�����س��اع��دة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ى 
احلملة  وت�ستهدف  املحدود.هذا  الدخل  وذوي  والأيتام 
 6000 قرابة  على  الأ�ساحي  حل��وم  توزيع  العام  ه��ذا 

باقامة  اللتزام  يعك�س  الدولة،ومبا  داخل  اأ�سرة معوزة 
�سعرية من �سعائر اهلل، وكذلك ادخال البهجة وال�سرور 
بالتخفيف  وم�ساعدتهم  وامل�ساكني  الفقراء  قلوب  على 

عنهم اعباء احلياة.  
واأهل  ال��ر  اأ�سحاب  اخلريية،  الإح�سان  جمعية  ودع��ت 
اخلري بالترع لهذا امل�سروع وبخا�سة الذين يرغبون يف 
تقدمي اأ�سحيتهم وترعاتهم لت�سل اإىل م�ستحقيها من 
والفجرية،  وراأ���س اخليمة  اإم��ارة عجمان  املحتاجني يف 
واجلدير  للجميع،  خ��ري عظيم  ال��ه��دي  ه��ذا  اأن يف  كما 
الترع  ط��رق  م��ن  العديد  قدمت  اجلمعية  اأن  بالذكر 
من  البي�ساء  الأي����ادي  اأ���س��ح��اب  على  الت�سهيل  ب��ه��دف 
 80016  ( ال�ساخن  واخل��ط  الن�سية  الر�سائل  خالل 
www.  ( وط����رق ال���ت���رع الل���ك���رتوين امل��خ��ت��ل��ف��ة )

)alihsan.ae
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اأخبـار الإمـارات

عبد اهلل اآل علي يزور مكتبة امللك فهد الوطنية وي�شيد بدورها

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يختتم م�ساركته بندوة الأر�سيفات يف الدول الإ�سالمية يف الريا�س

واهتمام الأر�سيف واملكتبة الوطنية 
املعريف،  وال��ن��ق��ل  امل��ع��رف��ة  ب�������اإدارة 
املُ�سرعات  ع��ل��ى  ال�������س���وء  و���س��ل��ط 
يف  التحولية  وامل�ساريع  احلكومية 
املتحدة...  العربية  الإم��ارات  دولة 

وغريها.
وع��ل��ى ه��ام�����س ال��ن��دوة ق���ام �سعادة 
واملكتبة  الأر�����س����ي����ف  ع�����ام  م���دي���ر 
ال�سيد  يرافقه  ب��الإن��اب��ة  الوطنية 
اإدارة  م�����دي�����ر  امل������ط������ريي  ح����م����د 
الأر�سيفات بزيارة مكتبة امللك فهد 

بالريا�س، حيث اطلعوا على
ال�سور  م����ن  امل���ك���ت���ب���ة  م���ق���ت���ن���ي���ات 

حملياً  الأر�سيفية  الثقافة  تعزيز 
واإق���ل���ي���م���ي���اً وع����امل����ي����اً، واله���ت���م���ام 
بالتمكني يف توفري املوارد الالزمة 
املنظومة  ���س��ري  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت�����س��ه��ي��ل 
واملنطقة،  ال��دول��ة  يف  الأر���س��ي��ف��ي��ة 
القطاع  ه��ذا  يف  العاملني  ومتكني 
ب��ت��وف��ري ال���رام���ج ال���الزم���ة التي 
ت��وؤه��ل��ه��م ب��امل��ه��ارات ال��ت��ي متكنهم 
من تنفيذ املهام املوكلة اإليهم، ول 
�سيما يف ظل التطورات والتغريات 
ب��ه��ا الأر���س��ي��ف واملكتبة  ال��ت��ي مي��ر 

الوطنية يف هذه املرحلة.
متكني  �سبل  املحا�سرة  واأو�سحت 

�سيتطرق  ال��ت��ي  العلمية  امل���ح���اور 
الدويل  الأر�سيف  كوجنر�س  اإليها 
يف  اأب���وظ���ب���ي  �ست�ست�سيفه  ال����ذي 
اإىل  و������س�����وًل   ،2023 اأك����ت����وب����ر 
مت��ك��ني جم��ت��م��ع��ات امل��ع��رف��ة، وقد 
الندوة  ���س��ع��ادت��ه مب��و���س��وع  اأ����س���اد 
ارتقاء  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  وحم��اوره��ا 

العمل الأر�سيفي.
و�سهدت الندوة حما�سرة بعنوان: 
قدمها  والتمكني"  "الأر�سيف 
اإدارة  مدير  املطريي  حمد  ال�سيد 
دور  اإىل  فيها  تطرق  الأر���س��ي��ف��ات، 
الأر����س���ي���ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 

التاريخية، واملقتنيات ذات العالقة 
يتعلق  وم����ا  وال�������رتاث،  ب��ال��ت��اري��خ 
والإ�سالمية،  العربية  باحل�سارة 
وامل�������خ�������ط�������وط�������ات وال�������وث�������ائ�������ق 

التاريخية.
مكتبة  بلغته  مب��ا  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اد 
امللك فهد الوطنية ال�سعودية على 
املكتبي،  والنَّ�سر  املعلومات  �سعيد 
من  كثري  حتقيق  ا�ستطاعت  وق��د 
الطموحة  والأه�����داف  الإجن�����ازات 
املكتبة  مقتنيات  تنمية  جم��ال  يف 
يف  اأهدافها  وحتقيق  وجتهيزاتها، 
الإنتاج  وحفظ  التوثيق  جم��الت 

ال������ك������وادر ال���ب�������س���ري���ة ب���ال���رام���ج 
اأن�ساأها  التي  الأك��ادمي��ي��ة  العلمية 
الوطنية  وامل���ك���ت���ب���ة  الأر������س�����ي�����ف 
ال�سوربون  ج��ام��ع��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املهنية  ك���ال�������س���ه���ادة  اأب�����وظ�����ب�����ي؛ 
وكلها  واملاج�ستري  والبكالوريو�س 
الأر�سيف  وعلوم  الوثائق  اإدارة  يف 
وال��درا���س��ات الأر���س��ي��ف��ي��ة، واأك���د اأن 
يركز  الوطنية  واملكتبة  الأر�سيف 
اجلامعات  مع  املتبادل  التعاون  يف 
ال�����رائ�����دة يف دول������ة الإم����������ارات يف 
جمال التكنولوجيا تعزيزاً للذكاء 
امل�ستقبل،  و����س���وؤون  ال���س��ط��ن��اع��ي 

ال����ف����ك����ري ال���������س����ع����ودي، وت���ق���دمي 
املعرفة  ورواد  الباحثني  خ��دم��ات 
ال�ساملة  التنمية  م��ع  ي��ت��الءم  مب��ا 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ت�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
�سعادته  واأكد  ال�سقيقة،  ال�سعودية 
امللك  ملكتبة  امل��ت��ط��ورة  امل��ك��ان��ة  اأن 
فهد كمكتبة وطنية تفتح اأُفقاً اأمام 
التي  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية  املكتبة 

نعمل على تاأ�سي�سها.
الأر�سيف  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
احتفل  ق����د  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���ك���ت���ب���ة 
لالأر�سيف  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
العام بتنظيم ملتقى حول  يف هذا 
دعم  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  دور 
ذاك���رة ال��وط��ن، وق��د رك��زن��ا يف هذا 
اليوم  ذك���رى  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  امللتقى 
الأر�سيف  العاملي لالأر�سيف، ودمج 
واملكتبة الوطنية، والأثر الإيجابي 
الدولة،  حم��ف��وظ��ات  ع��ل��ى  ل��ذل��ك 
وتوفري املعلومة املوثقة للباحثني، 
الأر�سيف  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  واجل���ه���ود 
�سعيد  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة 
اجلهات  يف  الأر����س���ي���ف���ات  ت��ن��ظ��ي��م 
حفظ  على  وانعكا�سها  الر�سمية 
الوثائق التاريخية، ودور الأر�سيف 
واملكتبة الوطنية يف تاأهيل الكوادر 
التدريبية  ب���ال���دورات  الأر���س��ي��ف��ي��ة 

•• الوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  الأر�سيف  اختتم 
الأر�سيفات  ن�����دوة  يف  م�����س��ارك��ت��ه 
الإ�سالمية:  ال����دول  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
والتوجيهات  امل��ت��م��ي��زة  ال��ت��ج��ارب 
احتفاء  ج���اءت  ال��ت��ي  امل�ستقبلية" 
وقد  لالأر�سيف،  العاملي  بالأ�سبوع 
�سعادة  األقاها  كلمة  الندوة  �سهدت 
اآل علي مدير عام  عبد اهلل ماجد 
الأر�سيف واملكتبة الوطنية بالإنابة، 
اأكد فيها اأهمية اغتنام الفر�سة يف 
ت��ب��ادل اخل���رات واحل��ل��ول، وطرح 
البحث،  ب�����س��اط  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي��ات 
م�سرياً  املتميزة،  التجارب  وتبادل 
مّت  ق����د  اخل��������رات  ه������ذه  اأن  اإىل 
واملكتبة  الأر����س���ي���ف  يف  اك��ت�����س��اب��ه��ا 
ال���وط���ن���ي���ة م���ن���ذ ت���اأ����س���ي�������س دول����ة 
الإمارات على يد املغفور له -باإذن 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل- 
نهيان، وتعززت يف �سنوات التمكني 
يف ع��ه��د ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
وقد  ث���راه-  اهلل  -ط��ي��ب  نهيان  اآل 
حر�س الأر�سيف واملكتبة الوطنية 
على اأن تكون التجارب والتحديات، 
واحلفظ  ال���س��ط��ن��اع��ي  ك��ال��ذك��اء 
�سمن  وال�����س����ت����دام����ة،  ال���رق���م���ي 

والور�س واملحا�سرات التي ينظمها 
واملخت�سون  اخل����راء  ب��ا���س��ت��م��رار 
ب�سوؤون الأر�سفة، وتعاون الأر�سيف 
جامعة  م����ع  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���ك���ت���ب���ة 
ابتكار  يف  اأب���وظ���ب���ي  ال�������س���ورب���ون 
الأكادميية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال�����س��ه��ادات 

العليا يف الدرا�سات الأر�سيفية.
امللتقى  ه������ذا  يف  ������س�����ارك  ول����ق����د 
الفرتا�سي كل من: �سعادة �سالح 
ال�سارقة  هيئة  ع��ام  مدير  املحمود 
خالد  و�سعادة  والأر�سيف،  للوثائق 
ن��ا���س��ر ال��ري�����س��ي م�����س��ت�����س��ار وزي���ر 
الظاهري  را���س��د  و���س��ع��ادة  ال��ع��دل، 
والأر�سفة  ال��وث��ائ��ق  اإدارة  م��دي��ر 
بوزارة اخلارجية، وقد اأدار اجلل�سة 
اإدارة  مدير  املطريي  حمد  ال�سيد 
واملكتبة  الأر���س��ي��ف  الأر���س��ي��ف��ات يف 

الوطنية.
ب���داأ الأر���س��ي��ف واملكتبة  ه���ذا وق���د 
ال���وط���ن���ي���ة ف���ع���ال���ي���ات الح���ت���ف���ال 
يف6  لالأر�سيف  العاملي  ب��الأ���س��ب��وع 
مب�ساركة   2022 ي���ون���ي���و  م����ن 
الأر����س���ي���ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
امل�����وؤمت�����ر الف����رتا�����س����ي )ال����ذك����اء 
ال���س��ط��ن��اع��ي وال��ب��ل��وك ت�����س��ني يف 
الذي  والأر���س��ي��ف(  ال��وث��ائ��ق  اإدارة 

نظمه املجل�س الدويل لالأر�سيف.

خالل م�شاركتها يف موؤمتر بون لتغري املناخ

الإمارات تدعو للعمل املناخي الفعال لتحقيق منو اقت�سادي �سامل 
ومنخف�س النبعاثات

م�سر يف  عقده  املقرر  كوب27  الأطراف  ملوؤمتر  متهيدًا  حكومية  مباحثات  يجري  الإمارات  • وفد 
•• بون-وام:

العمل  اأن  الإم�����ارات  دول���ة  اأك����دت 
ممّكناً  ٌي����ع����د  ال����ف����ّع����ال  امل���ن���اخ���ي 
وخلق  ال�ستقرار  لتعزيز  اأ�سا�سياً 
للنمو والزده����ار  ف��ر���س ج��دي��دة 
القت�سادي منخف�س النبعاثات.

ج����اء ذل����ك خ����الل م�����س��ارك��ة وفد 
ال�ساد�سة  ال���������دورة  يف  ال�����دول�����ة 
واخلم�سني لجتماعات اجلهازين 
الفرعيني لتفاقية الأمم املتحدة 

الإطارية ب�ساأن تغري املناخ.
�سهد املوؤمتر اإطالق املباحثات بني 
الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم 
املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ 
تهدف  وال���ت���ي   UNFCCC
متهيداً  امل���ن���اخ���ي  ال��ع��م��ل  ل���دف���ع 
للدورة ال�سابعة والع�سرين ملوؤمتر 
واملقرر   ،  COP27 الأط�����راف 
ال�سيخ  ����س���رم  م���دي���ن���ة  يف  ع���ق���ده 
يف ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة يف 
نوفمر املقبل. ويقود وفد الدولة 
وزارة  م���ن  ك���ل  ب����ون  م���وؤمت���ر  اإىل 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ومكتب 
املناخ،  ل��ت��غ��ري  اخل���ا����س  امل���ب���ع���وث 
وي�سم الوفد مندوبني من وزارة 
ووزارة  التحتية،  والبنية  الطاقة 
املتقدمة،  ال�سناعة والتكنولوجيا 
وهيئة  اأب��وظ��ب��ي،  البيئة-  وهيئة 
كهرباء ومياه دبي ديوا ، وممثلني 
وي���ت���ن���اول موؤمتر  ال�����س��ب��اب.  ع���ن 
املتعلقة  والق�سايا  اجلوانب  ب��ون 

وتعزيز جمالت التعاون مع كافة 
الدول التي ت�سع حتقيق التنمية 
وم�سلحة  امل�ستدامة  القت�سادية 
ال���ن���ا����س وال���ك���وك���ب يف اأول����وي����ات 
اهتماماتها. وي�سكل العمل املناخي 
ركيزًة اأ�سا�سية ل�سرتاتيجية النمو 
دولة  يف  الق��ت�����س��ادي  وال��ت��ن��وي��ع 
الإمارات، من خالل الرتكيز على 
للحد  واملبتكرة  العملية  احل��ل��ول 
من تداعيات تغري املناخ الذي يعد 
اأحد اأكر التحديات التي يواجهها 
العامل. وتعد الإمارات اأول دولة يف 
املنطقة توقع وت�سادق على اتفاق 
باري�س، واأول دولة تلتزم بخف�س 
جميع  م�ستوى  ع��ل��ى  الن��ب��ع��اث��ات 
يوؤكد  القطاعات القت�سادية مما 
التزامها الرا�سخ بالعمل املناخي. 
وكانت دول��ة الإم��ارات قد اأطلقت 
ا�سرتاتيجية  املا�سي مبادرة  العام 
بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق 
خريطة  مت��ث��ل  وال��ت��ي   ،2050
القت�سادية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ط���ري���ق 
امل�������س���ت���دام���ة ل��ل��خ��م�����س��ني ع���ام���اً 
ال��ق��ادم��ة. وتعمل دول���ة الإم����ارات 
م�ساهماتها  حت��دي��ث  على  ح��ال��ي��اً 
والتي  وط��ن��ي��اً  امل���ح���ددة  ال��ث��ال��ث��ة 
متثل خطة عمل مناخي خلف�س 
تداعيات  مع  والتكيف  النبعاثات 
ت��غ��ري امل���ن���اخ ق��ب��ل ان��ع��ق��اد موؤمتر 
نتائج  مع  يتما�سى  مبا   27 ك��وب 
انعقد يف  ال��ذي   26 ك��وب  موؤمتر 

غال�سكو. 

احلياد  لتحقيق  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
منوذجاً   2050 بحلول  املناخي 
اقت�سادياً لتمكني النمو منخف�س 
م�سارات  وت���وج���ي���ه  الن���ب���ع���اث���ات، 
العمل لتحقيق التنمية امل�ستدامة. 
القرارات  ات��خ��اذ  ب���اأن  ث��ق��ة  وك��ل��ن��ا 
ال�ستثمارات  وتنفيذ  ال�سحيحة 
ال�سرورية �سي�سهم يف حتقيق منو 
تتوفر  اقت�سادي متنوع وم�ستدام 
ال�سرورية  املمكنات  خمتلف  فيه 
امل�ستقبلية،  ال�سناعات  منو  لدعم 
فر�س  وت��وف��ري  املعرفة  واكت�ساب 

عمل جديدة".
واأ�ساف : " مع ا�ست�سافة موؤمتري 
منطقة  يف  ال��ق��ادم��ني  الأط������راف 
اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
تلتزم دول��ة الإم���ارات بالعمل عن 
م�سر  جمهورية  رئا�سة  م��ع  كثب 
العربية ال�سقيقة ملوؤمتر الأطراف 
م�ستوى  لرفع  والع�سرين  ال�سابع 
التطلعات للعمل املناخي، وخف�س 
واإح��راز تقدم ملمو�س  النبعاثات 
ن��ح��و ت��ق��ي��ي��م ال���ت���ق���دم ال���ع���امل���ي يف 

تنفيذ اتفاق باري�س".
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت م��ع��ايل مرمي 
بنت حممد �سعيد ح��ارب املهريي 
والبيئة:  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزي����رة 
دائما  ملتزمة  الإمارات  دولة  "اإن 
جماعي  ع��م��ل  وق����ي����ادة  ب��ت��ح��ف��ي��ز 
املناخ  اأج������ل  م����ن  وف����ع����ال  ����س���ام���ل 
عاملياً، ويف �سعيها لتحقيق احلياد 
امل�ستوى  ع��ل��ى   2050 امل��ن��اخ��ي 

بتنفيذ كل من التفاقية الإطارية 
و"بروتوكول  امل��ن��اخ،  تغري  ب�����س��اأن 
يف  مبا  باري�س"،  كيوتو" و"اتفاق 
اإجراءات  وتبني  ال�سفافية،  ذل��ك 
احل���د م���ن ت��داع��ي��ات ت��غ��ري املناخ 
وال��ت��ك��ي��ف م��ع��ه��ا، ومت��وي��ل العمل 
وبناء  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  امل��ن��اخ��ي، 
القدرات. كما ميثل املوؤمتر من�سة 
لإج�����راء ح����وار ح���ول اآخ����ر نتائج 
للهيئة  ال�ساد�س  التقييم  "تقرير 
بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية 

. IPCC املناخ
�سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ق���ال  و 
ال�سناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن 
املبعوث  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اخل��ا���س ل��دول��ة الإم����ارات للتغري 
امل��ن��ا���س��ب��ة - :  ب���ه���ذه  امل���ن���اخ���ي - 
ال���ق���ي���ادة  روؤي��������ة  م����ع  "متا�سياً 
الإمارات  دولة  حتر�س  الر�سيدة، 
العمل  ت��ع��زي��ز  امل�����س��اه��م��ة يف  ع��ل��ى 
امل���ن���اخ���ي خ������الل م�������س���ارك���ت���ه���ا يف 
ه��ذا الج��ت��م��اع امل��ه��م ال���ذي مُيهد 
ال�سابعة  ال��دورة  لنعقاد  الطريق 
وال���ع�������س���ري���ن مل����وؤمت����ر الأط�������راف 
ت�ست�سيفها  ال��ت��ي   COP27
ج����م����ه����وري����ة م���������س����ر ال���ع���رب���ي���ة 
ال�����س��ق��ي��ق��ة، ح��ي��ث ن�����س��ع��ى خالل 
ترجمة  اإىل  الأط��������راف  م���وؤمت���ر 
املتعلقة  وال�����وع�����ود  ال���ت���ع���ه���دات 
عملية  نتائج  اإىل  املناخي  بالعمل 
م�ستداماً  اقت�سادياً  من��واً  حتقق 
الإمارات  م��ب��ادرة  وتعد  و���س��ام��اًل. 

امل���ح���ل���ي، ت��ع��ت��م��د ب��ف�����س��ل روؤي�����ة 
علمياً  ن��ه��ج��اً  ال��ر���س��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
قائماً على ت�سريع معدلت خف�س 
تعزيز  ع��ر  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الب�سمة 
تطبيق ممار�سات ال�ستدامة، كما 
نعمل على تطوير ال�سرتاتيجية 
لل�سعي للو�سول للحياد  الوطنية 

املناخي".
م�ساركة  ل�����س��م��ان   " واأ����س���اف���ت: 
التوجه  يف  ال����ق����ط����اع����ات  ك����اف����ة 
املناخي  ل��ل��ح��ي��اد  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
للطموح  الوطني  احل��وار  اأطلقنا 
اجتماعه  ع��ق��د  وال�����ذي  امل��ن��اخ��ي، 
 83 بح�سور  املا�سي  مايو  الأول 
قطاعات  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  مم���ث���ال 
الأ�سمنت والتكنولوجيا والطاقة، 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  ب���الإ����س���اف���ة 

واأ�سحاب امل�سلحة".
املناخ  تغري  م��وؤمت��ر  "يف  وت��اب��ع��ت: 
اإىل  نن�سم  ب��ون،  مدينة  يف  امل��ق��ام 
ال����دع����وة ل��ت��ح��ف��ي��ز ال��ع��م��ل ورف���ع 
دورة  ل�������س���م���ان جن�����اح  ال���ط���م���وح 
املقبلة  الأط��������راف  دول  م���وؤمت���ر 
ج����م����ه����وري����ة  يف   COP27
هو  امل��ن��اخ  فتغري  ال��ع��رب��ي��ة،  م�سر 
مل�ستقبل  تهديداً  الأك��ر  التحدي 
تتزايد  ح��دت��ه  ولأن  وح��ا���س��رن��ا، 
اإىل  ب�سكل مت�سارع فنحن بحاجة 
واأكدت  اأ�سرع."  بوترية  التحرك 
الإم�����ارات  دول���ة  ح��ر���س  معاليها 
ت���ب���ادل اخل������رات، وحتديد  ع��ل��ى 
وا�ستك�ساف  امل�سرتكة،  الأه����داف 

النيابة العامة توؤكد حر�سها على موا�سلة تعزيز اآليات العمل والرتقاء باخلدمات
•• اأبوظبي-وام:

العام  ال��ن��ائ��ب  ال�سام�سي  �سيف  حمد  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سار  اأك���د 
للدولة حر�س النيابة العامة على تعزيز اآليات العمل والرتقاء 
باخلدمات املقدمة وتطوير ت�سريعات رائدة وذلك يف اإطار خطة 
التطوير ال�ساملة واملتكاملة التي تنتهجها النيابة، متا�سياً مع 
اإر�ساء  يف  الإ�سرتاتيجية  والتوجهات  الر�سيدة  القيادة  روؤي���ة 
الدعائم املبتكرة لتعزيز مبداأ �سيادة القانون مبا يدعم امل�سرية 
التنموية للدولة. جاء ذلك خالل امللتقى الدوري الرابع لنيابات 
الدولة، الذي نظمته النيابة العامة موؤخراً، برئا�سة امل�ست�سار 
الدكتور حمد �سيف ال�سام�سي النائب العام للدولة، وبح�سور 
املحامني العامني وروؤ�ساء النيابات، حيث ت�سمن امللتقى عر�ساً 

اإجراءات  ت�سريع  يف  العامة  النيابة  حققتها  التي  ل��الإجن��ازات 
الكلية  النيابات  ب��اأداء  اخلا�سة  واملوؤ�سرات  اجلزائية،  الدعوى 
والتخ�س�سية، وموؤ�سرات اأداء نيابات ال�ستئناف، بالإ�سافة اإىل 
الذكاء ال�سطناعي ودورها يف �سناعة  احلديث عن تطبيقات 
الدعاوى  ت�سريع  يف  توظيفها  تعزيز  على  والعمل  امل�ستقبل 
الذكاء  واأدوات  تقنيات  اأح���دث  ا�ستثمار  خ��الل  م��ن  اجل��زائ��ي��ة 
ال�سطناعي وتطبيقها يف املجال اجلزائي . واأ�سار النائب العام 
اإىل اأهمية امللتقيات الدورية التي تنظمها النيابة حيث ت�سكل 
فر�سة ملعاجلة كافة املقرتحات التنموية، ومن�سة لتبادل الآراء 
وال��ت��ج��ارب وت��ق��دمي م��ب��ادرات واب��ت��ك��ارات ت��ه��دف اىل الرتقاء 
بالأداء، وتبني ثقافة الإبداع والبتكار، م�سرياً اإىل اأن التطوير 
النيابة  وا�سرتاتيجية  روؤي��ة  من  يتجزاأ  ل  وج��زء  عمل  اأ�سلوب 

بالريادة  املتمثلة  روؤي��ت��ه��ا  حتقيق  يف  فاعلة  وو�سيلة  ال��ع��ام��ة، 
التزامنا  عن  تعر  التي  ور�سالتها  العدالة،  حتقيق  يف  العاملية 
بتوفري نظام ق�سائي. واأ�ساف اأن التطور الإجرائي يف عمليات 
اجلزائية  العدلية  التنمية  مل�سرية  ا�ستمرار  هو  العامة  النيابة 
التي ت�سهدها دولة الإم��ارات، لفتا اإىل القرارات التي �سدرت 
الأمر  اأحكام  عليها  التي تطبق  ب�ساأن حتديد اجلرائم  موؤخراً 
رقم  احت���ادي  بقانون  باملر�سوم  يتعلق  فيما  وخا�سة  اجل��زائ��ي 
واملوؤثرات  املخدرة  املواد  مكافحة  �ساأن  يف   2021 ل�سنة   30
نحو  العامة  للنيابة  ال��رائ��دة  اجل��ه��ود  جت�سد  وال��ت��ي  العقلية، 
خدمات  وتقدمي  اجلزائية  للدعوى  املوجز  الإنهاء  نهج  تبني 
جزائية مبتكرة رائدة تواكب الجتاهات العاملية نحو العقوبات 

الر�سائية.

حاكم عجمان يهنئ ملك الأردن 
بذكرى يوم اجللو�س

•• عجمان-وام: 

ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
املجل�س الأعلى حاك������م عجمان برقية تهنئة اإىل جاللة امللك 
الها�سمية  الأردنية  اململكة  احل�سني ملك  بن  الثاين  اهلل  عبد 

ال�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى يوم اجللو�س.
عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�����س��ي��خ  �سمو  ب��ع��ث  ك��م��ا 
حاكم  نائب  النعيمي  را���س��د  ب��ن  نا�سر  ال�سيخ  و�سمو  عجمان 
عبداهلل  امللك  جاللة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  عجمان 

الثاين بن احل�سني.

حاكم ال�سارقة يهنئ ملك 
الأردن بذكرى يوم اجللو�س

•• ال�صارقة - وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
برقية  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
تهنئة اإىل جاللة امللك عبد اهلل الثاين 
ب���ن احل�����س��ني م��ل��ك امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 
ذكرى  مبنا�سبة  ال�سقيقة،  الها�سمية 

يوم اجللو�س.

�سخبوط بن نهيان ي�ستقبل مفو�سة 
ال�سراكات الدولية يف الحتاد الأوروبي

�سرطة راأ�س اخليمة تخرج 53 منت�سبا 

•• اأبوظبي-وام: 

مبارك  بن  نهيان  بن  �سخبوط  ال�سيخ  معايل  ا�ستقبل 
اآل نهيان وزير دولة ، معايل يوتا اأوربيالينني مفو�سة 

ال�سراكات الدولية يف الحتاد الأوروبي.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�س اأوجه التعاون امل�سرتك 
بني دولة الإمارات والحتاد الأوروبي خا�سة فيما يتعلق 

بدول اأفريقيا جنوب ال�سحراء.
وناق�س اجلانبان �سيا�سات التنمية والأولويات والرامج 
امل�ستدامة  التنمية  اأه�����داف  ذل���ك  يف  مب��ا  ال�����س��ل��ة  ذات 
واملبادرة  العاملي  والنتعا�س  اخل�سراء،  اأوروب��ا  و�سفقة 
اإىل كيفية م�ساعدة  اإ�سافة  الأوروب��ي،  العاملية لالحتاد 
امل��ن��اط��ق وال����دول ذات اله��ت��م��ام امل�����س��رتك مب��ا يف ذلك 

الأو�ساع  م�ستجدات  بحثا  كما  الأف��ري��ق��ي.  القرن  دول 
الق�سايا  اأفريقيا وعددا من  والتجارية يف  القت�سادية 
مثل  خمتلفة  قطاعات  يف  خ�سو�سا  ال��ق��ارة،  يف  الهامة 

ال�سحة والتعليم والتحول الرقمي والطاقة.
واأكد معايل ال�سيخ �سخبوط بن نهيان اآل نهيان حر�س 
الحتاد  دول  مع  ال�سراكات  تعزيز  على  الإم���ارات  دول��ة 
الأوروبي ال�سديقة اإىل جانب دعم التعاون امل�سرتك يف 

املجالت كافة.
الرائدة  باملكانة  اأوربيالينني  اأ�سادت معايل  من جانبها 
التي حتظى بها دولة الإمارات على ال�سعيدين الإقليمي 
والدويل ومبا حققته من اإجن��ازات تنموية يف املجالت 
العمل  امل�����س��رتك يف  العمل  اأه��م��ي��ة  واأك����دت على  ك��اف��ة. 

الإن�ساين، ويف قطاع ال�سناعة بالدول الأفريقية.

•• راأ�س اخليمة- وام:

يف  منت�سباً   53 بتخريج  اخليمة  راأ���س  �سرطة  احتفلت 
اأ�س�س العملية الدارية ومهارات التحري وجمع  دورتي 

املعلومات.
مركز  مدير  البكر  حممد  نا�سر  الدكتور  العقيد  اأك��د 
التنوع يف  اأهمية  راأ�س اخليمة على  ال�سرطة يف  تدريب 
موا�سيع وم�سميات الدورات التي يتم عقدها مما ي�سهم 
تزيد  بعلوم معارف ومهارات جديدة  املنت�سبني  يف رفد 
من ح�سيلتهم املعرفية ومن قدرتهم على العطاء ب�سكل 

اأكر خالل ممار�ستهم مهامهم الوظيفية .
واأ����س���ار ع��ل��ى ه��ام�����س ح�����س��وره ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج اإىل اأن 
الدورات التدريبية التي تعقدها القيادة العامة ل�سرطة 
وفق  تتم  ومنت�سبيها  واأفرادها  ل�سباطها  اخليمة  راأ�س 
اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ال��ت��دري��ب م��ن خ���الل ت��وف��ري ا�ستقطاب 
الكفاءة  م��ن  عالية  درج���ة  على  وم��درب��ني  حما�سرين 
واخل��رة وال��دراي��ة يف موا�سيع ال���دورات مما ي�سهم يف 
وبالتايل  وي�سر  ب�سال�سة  للم�ساركني  املعلومة  تو�سيل 
حتقيق الأهداف املرجوة يف رفع قدرة وكفاءة منت�سبني 

�سرطة راأ�س اخليمة.

مركز جمعة املاجد يبحث التعاون مع معهد الدرا�سات ال�سرقية لالآباء الدومنيكان يف م�سر
•• دبي-الفجر:

املاجد  م��رك��ز جمعة  ب��ني  وال��ث��ق��ايف  العلمي  ال��ت��ب��ادل  اإط����ار  يف 
حممد  الدكتور  زار  الدولية،  والعلمية  الثقافية  واملوؤ�س�سات 
كامل جاد، مدير عام املركز، يوم اأم�س الأول اخلمي�س ٩ يونيو 
٢٠٢٢م، معهد الدرا�سات ال�سرقية لالآباء الدومنيكان بالقاهرة، 
جون  ود.  املعهد،  مدير  ب��ي��زاين،  عامينويل  د.  ا�ستقبله  وق��د 
درويل، الباحث ومدير برنامج داميوند، ومدير املعهد �سابقاً، 

والأ�ستاذة اإجني اجلمال، رئي�س ق�سم الفهر�سة يف املعهد.  

ملحتوياته  وا�ستعرا�س  املعهد،  لتاريخ  بعر�س  ال��زي��ارة  ب���داأت 
املكتبات  اأب��رز  من  مكتبته  تعد  اإذ  متنوعة؛  ثقافية  اأوعية  من 
املتخ�س�سة يف الإ�سالميات يف العامل، حيث ت�سم نحو ١٥٠ األف 

كتاب، و١٨٠٠ عنوان دورية.  
���س��رح م��ف�����س��ل لُنُظم  اإىل   ال���دك���ت���ور حم��م��د  ا���س��ت��م��ع     وق����د 
 Diamond داميوند  نظام  وحتديدا  املعهد،  يف  الفهر�سة 
 ،FRBR فرير  معايري  بتطبيق  املعهد  طوره  الذي   ILS
الدولية  واملوؤ�س�سات  يقدمها،  التي  الدقيقة  الفنية  واحللول 
اللقاء  وتطرق  لتطويره.  امل�ستقبلية  وال��روؤي��ة  عليه،  العاملة 

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  بني  امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه  اإىل 
والرتاث بدبي واملعهد يف املجالت امل�سرتكة و�سبل تعزيزها يف 

امل�ستقبل.
   يذكر اأن املعهد يتبع دير الآباء الدومنيكان الذي تاأ�س�س يف 
القاهرة عام ١٩٣٠م، كفرع للدير املوجود بالقد�س، ثم ا�ستقل 
الثانية،  العاملية  احل��رب  بعد  املعهد  ال��دي��ر  واأ�س�س  ذل��ك،  بعد 
واْفُتِتح عام ١٩٥٣م بهدف التقارب بني الأديان وتعزيز التعاون 
مكتبة  وحتظى  املتبادل،  الفهم  وتعميق  امل�سيحي  الإ�سالمي 
املعهد باهتمام جمع كبري من الباحثني والدار�سني يف العامل.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

كرمت جامعة اأبوظبي الفائزين يف 
التي  اإماراتية"،  "خيوط  م�سابقة 
�سهدت م�ساركة ثمانية فرق ت�سم 
برنامج  م��ن  وطالبة  طالب   26
الت�سميم الداخلي بكلية الهند�سة 
فعاليات  وان��ط��ل��ق��ت  اجل��ام��ع��ة.  يف 
امل�����س��اب��ق��ة ب��رع��اي��ة ك���ل م���ن �سركة 
كراٍع  للتاأمني  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي 
كارلتون  ري��ت��ز  وف��ن��دق  ب��الت��ي��ن��ي، 
كراٍع ذهبي للم�سابقة التي ت�سمنت 
ت��رك��زت على  رئي�سية  ف��ئ��ات  ث��الث 
الفنية  والأع��م��ال  الأث���اث  ت�سميم 
الإماراتي  ال���رتاث  م��ن  امل�ستوحاة 

دبي.  ومعر�س اإك�سبو 2020 
ذل������ك خ������الل ح���ف���ل تكرمي  ج������اء 
�سعادة  م��ن  ك��ل  ح�سره  للفائزين 

بن  �سلطان  حممد  اأح��م��د  ال�سيخ 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال���ظ���اه���ري،  ����س���رور 

املنتدب  وال��ع�����س��و  اإدارة  جم��ل�����س 
اأبوظبي الوطنية للفنادق،  ل�سركة 

نائب  ميلونا�س،  وت�سارالمبو�س 
�سركة  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
للتاأمني،  ال���وط���ن���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
العام  امل���دي���ر  ه����ون،  وك��ري�����س��ت��ي��ان 

لفندق ريتز كارلتون اأبوظبي. 
الفعالية  خ���الل  ال���ف���رق  وق���دم���ت 
ت�ساميمها وم�سروعاتها الإبداعية 
التحكيم  جل���ن���ة  اأع���������س����اء  اأم��������ام 
اللجنة  اأع�ساء  واأعلن  واحل�سور. 
ع��ن ال��ف��رق ال��ف��ائ��زة، ح��ي��ث ح�سل 
دانة  ال��ط��ل��ب��ة  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
وفاطمة  امل�����س��اوى  ع��ق��اب وجل���ني 
الزبيدي، ح�سل على املركز الثاين 
كل من رجاء حممود واآية الفيا�س 
بار�سيد.  ون�����ور  ال���ري�������س  وح�����س��ة 
وكان يف املركز الثالث كل من ليال 

الأن�ساري،  واأمل  اأيوب ونور حماد 
ويف امل���رك���ز ال����راب����ع ����س���الم ق����راآن 
�سامي  و�سارة  فرحات  زريق  ومريا 
الرعاة  ال��دروي�����س. ومت منح  ون��ور 
ال��ت��ح��ك��ي��م دروع  واأع�������س���اء جل��ن��ة 

تذكارية لدعمهم وم�ساركتهم.
وياأتي اإطالق جامعة اأبوظبي ملثل 
هذه املبادرات يف اإطار حر�سها على 
و�سع طلبتها يف �سميم كل ما تقوم 
به، حيث توا�سل تطوير براجمها 

�ساملة  اأك��ادمي��ي��ة  جت��رب��ة  لتقدمي 
متكن الطلبة من التفوق والنجاح 
وال�ستعداد  التعليمية  م�سريتهم 
خل��و���س غ��م��ار ���س��وق ال��ع��م��ل بعد 

التخرج. 

•• اأبوظبي-وام:

اجلديد  بت�سكيله  "همة"  الهمم  اأ�سحاب  اأمهات  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
اجتماعه الأول، وذلك مبقر املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة يف اأبوظبي.

ويف بداية الجتماع رحبت �سعادة الرمي بنت عبداهلل الفال�سي الأمني العام 
اإدارة اجلمعية ، ونقلت لهم حتيات �سمو ال�سيخة  للمجل�س باأع�ساء جمل�س 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
، وتوجيهات  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  لالأمومة والطفولة 
�سموها بتقدمي كل الدعم وامل�ساندة وجميع الت�سهيالت وتذليل كل العقبات 
الدعم  وتوفري  اجلمعية  اأه���داف  لتحقيق  خططهم  تنفيذ  تواجه  قد  التي 

الجتماعي والنف�سي لأهايل اأ�سحاب الهمم.
ح�سر الجتماع .. فاطمة املن�سوري ممثلًة لإدارة اجلمعيات ذات النفع العام يف 
وزارة تنمية املجتمع، وكل من الأع�ساء: نورة املريخي، مرمي املنذري، �سلمى 

ال�سيخ، اأ�سماء مطران، عائ�سة الكندي، حمدة احلارثي وبركة اجلابري.
النتائج  واأ�سفرت  ونائبه،  الإدارة  ملجل�س  رئي�س  اختيار  الجتماع  خالل  ومت 

عن اختيار نورة املريخي رئي�سًة ملجل�س اإدارة جمعية اأمهات اأ�سحاب الهمم، 
اأميناً  مطران  اأ�سماء  تعيني  مت  كما  للرئي�س.  نائبًة  املنذري  مرمي  واختيار 

لل�سر وبركة اجلابري اأميناً لل�سندوق.
وا�ستعر�س الجتماع خطة ا�سرتاتيجية مقرتحة للجمعية للفرتة القادمة 
قام باإعدادها املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة مل�ساندة الأع�ساء اجلدد يف 

حتديد التوجهات ال�سرتاتيجية للجمعية واملتطلبات التنظيمية املبدئية.
البحثية  امل��ج��الت  جميع  يف  دور  للجمعية  ي��ك��ون  لأن  اخل��ط��ة  ه��ذ  وت�سعى 
والت�سريع  الهمم  لأ�سحاب  الجتماعي  والن��دم��اج  وال�سحية  والتعليمية 
للمرافق  التحتية  البنى  وتطوير  الريا�سة،  وحتى  وال��ق��وان��ني  لل�سيا�سات 
اخلدمات  جميع  واإتاحة  الهمم  لأ�سحاب  �سديقة  لتكون  العامة  والأم��اك��ن 
اأ�سحاب  لأمهات  العقلية  بال�سحة  والهتمام  النف�سي  الدعم  وتوفري  لهم، 

الهمم وجميع مقدمي الرعاية واإبراز اإجنازاتهن وتقدير جهودهن.
كما تهدف اخلطة اإىل اإ�سراك اأ�سحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم بعملية 
اتخاذ القرار بالق�سايا واملوا�سيع التي تعنيهم وبناء �سراكات ا�سرتاتيجية مع 

اجلهات ذات الخت�سا�س.

اإن جهود دولة الإم��ارات واملكانة  وقالت �سعادة الرمي بنت عبداهلل الفال�سي 
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا يف رع��اي��ت��ه��ا لأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ن��اجت��ة ع��ن اه��ت��م��ام قيادتنا 
حقوقهم  على  ح�سولهم  ل�سمان  املجتمع  من  املهمة  الفئة  بهذه  الر�سيدة 
اأمامهم لي�ساركوا كغريهم يف نه�سة  والعمل على تاأهيلهم، واإتاحة الفر�س 

دولتنا وجمتمعه.
ال�سنوات  خ���الل  ع��م��ل  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  اأن  واأ���س��اف��ت 
املا�سية على الإ�سراف على تنفيذ اجلهات احلكومية للخطة ال�سرتاتيجية 
لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال اأ�سحاب الهمم والتي تغطي جميع الأطفال 
ب�سكل  حقوقهم  بكافة  متتعهم  ل�سمان  الإم����ارات،  دول��ة  يف  يعي�سون  الذين 
وامل�ساركة  فر�سهم  وتكافوؤ  وا�ستقالليتهم  كرامتهم  واح��رتام  ومت�ساٍو  كامل 
الفعالة يف جمتمعهم، واإدماج كل ما يتعلق بهم يف كافة ال�سيا�سات واخلطط 

والرامج.
اأ�سكال  كل  �سيقدم  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  اأن  الفال�سي  واأك��دت 
الفعالة لالأمهات يف  امل�ساركة  لتعزيز  الهمم  اأ�سحاب  اأمهات  الدعم جلمعية 
الهمم  اأ�سحاب  م�سلحة  يف  ت�سب  التي  امل��ب��ادرات  واإط���الق  ال�سيا�سات  ر�سم 

واأمهاتهم.
ال�سيخة  �سمو  توجيهات  على  بناء  الهمم  اأ�سحاب  اأمهات  جمعية  وتاأ�س�ست 
فاطمة بنت مبارك وهي جمعية ذات نفع عام مقرها الرئي�سي اإمارة اأبوظبي 
وي�سمل نطاق عملها دولة الإمارات العربية املتحدة، وت�سم يف ع�سويتها كل 
اأمهات اأ�سحاب الهمم يف جميع مناطق الدولة. وقد جاء اإ�سهار اجلمعية بناًء 
على قرار وزاري رقم 52 ل�سنة 2019 لوزارة تنمية املجتمع ال�سادر بتاريخ 
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لأهايل  والنف�سي  الجتماعي  الدعم  توفري  اإىل  اجلمعية  تاأ�سي�س  ويهدف 
اأ�سحاب الهمم وتوحيد اجلهود للنهو�س باخلدمات املوجهة لهم واملحافظة 
الكفيلة  على احلقوق الأ�سا�سية لأ�سحاب الهمم. وو�سع اخلطط والرامج 
ال���وزارات  بتمكينهم ودجم��ه��م يف كافة جم��الت احل��ي��اة وال��ت��ع��اون م��ع كافة 
واملوؤ�س�سات الر�سمية والقطاع اخلا�س، وموؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�سلة 
من اأجل حتقيق اأهداف اجلمعية ودعم اأ�سحاب الهمم، كما تهدف اإىل تبادل 
الأمهات  ل��دى  الوعي  م�ستوى  رف��ع  �سبل  ومناق�سة  الأع�ساء  بني  اخل��رات 

وعقد الندوات واملحا�سرات التوعوية لكافة �سرائح املجتمع.

الرمي الفال�سي: )اأم الإمارات( توجه بتذليل كل العقبات لتوفري الدعم الجتماعي والنف�سي لأهايل اأ�سحاب الهمم

تريندز يختتم م�ساركة فاعلة يف موؤمتر مكافحة التطرف الديني يف القاهرة

بالتعاون مع �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني وفندق ريتز كارلتون

جامعة اأبوظبي تكرم الفرق الأربعة الفائزة يف م�سابقة خيوط اإماراتية للت�سميم الداخلي

•• عجمان-وام:

ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  ق��دم 
�ساحب ال�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون الإدارية 
واملالية واجب العزاء يف وفاة املغفور لها عاي�سه 
اأرم���ل���ة ع��ب��داهلل ح��م��د بو�سهاب،  اأح��م��د  ���س��امل 
و���س��امل ومعمر وه�سام  ك��ل م��ن خليفة  ووال���دة 
زي��ارت��ه جمل�س  عبداهلل بو�سهاب وذل��ك خ��الل 
ال��رح��م��ن ال�سرفاء  اأم����ني ع��ب��د  ب��ق��اع��ة  ال���ع���زاء 
واأعرب  عجمان.  مبدينة  م�سريف  منطقة  يف 

�سادق  ع��ن  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ 
داعياً  ال��ف��ق��ي��دة..  وذوي  واأ���س��رة  لأب��ن��اء  تعازيه 
رحمته  بوا�سع  يتغمدها  اأن  القدير  العلي  اهلل 
وذويها  اأهلها  ويلهم  جناته  ف�سيح  ي�سكنها  واأن 

ال�سر وال�سلوان.
اأحمد  ال�سيخ  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��زاء  واج���ب  وق���دم 
بن حميد النعيمي .. ال�سيخ عبداهلل بن ماجد 
املواطنني يف  �سوؤون  عام مكتب  النعيمي مدير 
عام  م��دي��ر  النعيمي  ويو�سف  عجمان  حكومة 

دائرة الت�سريفات وال�سيافة.

اأحمد بن حميد النعيمي يقدم واجب العزاء يف وفاة عاي�سه �سامل اأحمد

•• القاهرة-الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  اخ���ت���ت���م 
املوؤمتر  يف  م�����س��ارك��ت��ه  وال���س��ت�����س��ارات 
لدرا�سات  �سالم  ملركز  الأول  ال�سنوي 
ال��ت��ط��رف، ال����ذي ج���رت ف��ع��ال��ي��ات��ه يف 
العا�سمة امل�سرية القاهرة على مدى 
اأي���ام حت��ت ع��ن��وان: "التطرف  ث��الث��ة 
الفكرية  امل���ن���ط���ل���ق���ات  ال�����دي�����ن�����ي.. 
مب�ساركة  املواجهة"،  وا�سرتاتيجيات 
وف��ود م��ن اأك��ر م��ن اأرب��ع��ني دول���ة، مت 
وال��ت��ج��ارب يف  الآراء  ت��ب��ادل  خ��الل��ه��ا 
والتاأكيد  امل��ت��ط��رف،  ال��ف��ك��ر  م��واج��ه��ة 
على اأهمي��ة الإ�س��هامات البحثي��ة ف��ي 
كاإج��راء  التط��رف  مكافح��ة  جم��ال 
هذه  م��ن  ال�س��تفادة  و�س��بل  وقائ��ي، 
تطوي��ر  ف��ي  العلمي��ة  الإ���س��������ه��ام��ات 
املعني��ة  البحثي��ة  واملراك��ز  املوؤ�س�س��ات 
فيم��ا  ال��ت��ع��������اون  وتعزي��ز  بالتط��رف 

بينها.
العلي،  عبداهلل  حممد  الدكتور  واأك��د 
تريندز  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اجلل�سة  يف  وال���س��ت�����س��ارات،  للبحوث 
"مواجهة   : ب����  امل��ع��ن��ون��ة  اخل��ت��ام��ي��ة 
اأن  ا�ست�سرافية"،  روؤي����ة  ال��ت��ط��رف.. 
ت�سغل  باتت  الديني،  التطرف  ق�سية 
اأ�سحت  ب��ع��دم��ا  ال���ي���وم،  ك��ل��ه  ال���ع���امل 
تهديد  م�����س��ادر  م��ن  رئي�سياً  م�����س��دراً 
الأم����ن ال��وط��ن��ي ل��ل��دول، ب��ل وتهديٌد 

لم والأمن الدوليني اأي�ساً.  لل�سِّ
التنظيمات  ت��ع��دد  ظ���ل  يف  اإن����ه  وق����ال 
امل��ت��ط��رف��ة وت��ن��وع��ه��ا، وب�����روز اأمن����اط 

ف��اإن ثمة حاجة  الإره���اب  جديدة من 
م�ستقبلية  ا�سرتاتيجية  لو�سع  ملحة 
ميكن  ال��ظ��اه��رة،  تلك  ملواجهة  فعالة 
م��ن خ��الل��ه��ا احل���د م��ن ق��درت��ه��ا على 
وتنظيمياً،  فكرياً  املجتمعات  اخ��رتاق 
واملالية.  الفكرية  منابعها  وجتفيف 
تلك  م����الم����ح  اأب����������رز  اأن  واأو��������س�������ح 
تعزيز  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
املجتمعات،  داخ���ل  ال��ف��ك��ري��ة  ال��وق��اي��ة 
الرت�سيد  حم����������اولت  وا�����س����ت����م����رار 
ال��ف��ك��ري، وال���وق���وف يف وج���ه ال���دول 
ال��داع��م��ة ل���الإره���اب، وت��ع��زي��ز جاذبية 
ال��دي��ن��ي، وجت��ف��ي��ف م�سادر  اخل��ط��اب 
مت��وي��ل الإره������اب، وم��ك��اف��ح��ة اأمن���اط 
والق�ساء  التقليدية،  غ��ري  ال��ت��ط��رف 

على ظاهرة خميمات التطرف. 
الدول  تتعاون  اأن  �سرورة  على  و�سدد 
خطر  ملواجهة  والإ���س��الم��ي��ة  العربية 
ال����ت����ط����رف والإره��������������اب، م�����ن خ���الل 
وا�سحة  ا�سرتاتيجية  ح��ول  ال��ت��واف��ق 
املعامل، ت�سري يف اجتاهني متوازيني: 
الأفكار  م��ن  املجتمعات  يحمي  الأول 
يعمل  وال��ث��اين  وال��ه��دام��ة،  املتطرفة 
التنظيمات  ن�����س��اط  ت��ق��وي�����س  ع��ل��ى 
اأُ�س�سها  ت��ف��ك��ي��ك  ع����ر  الإره�����اب�����ي�����ة 
املالية  م��ن��اب��ع��ه��ا  ال��ف��ك��ري��ة، وجت��ف��ي��ف 

والب�سرية والتنظيمية، اآماًل اأن يكون 
ب���داي���ة فعالة  امل���وؤمت���ر مب��ن��زل��ة  ه����ذا 
لبناء تلك ال�سرتاتيجية، ل�سيما اأنه 
يعّر عن حالة من التعاونني العربي 
الظاهرة  ه���ذه  مل��واج��ه��ة  والإ���س��الم��ي 

اخلبيثة.
وك�����ان ال���دك���ت���ور ال��ع��ل��ي ق���د ����س���دد يف 
اجلل�سة الرابعة للموؤمتر، املنعقدة يف 
وقت �سابق من اليوم اخلتامي، والتي 
متكاملة  ا�سرتاتيجية  "نحو  بعنوان: 
ملواجهة التطرف يف الع�سر الرقمي" 
اجلانب  اإىل  الل���ت���ف���ات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
املرتبط  ال���رق���م���ي  اأو  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
بتوظيف اجلماعات املتطرفة لو�سائل 
والتكنولوجيا  الجتماعي  الت�����س��ال 
وا�ستخدامها  احل���دي���ث���ة  ال���رق���م���ي���ة 
واأيديولوجياتها  اأف���ك���اره���ا  ن�����س��ر  يف 

املتطرفة وا�ستقطاب الأتباع.
ن�سوء  اإىل  اأدى  الأم����ر  ه���ذا  اإن  وق���ال 
حت����دٍّ اأ����س���د خ���ط���ورة م���ن ذل����ك الذي 
وباتت  ل��ه��ا،  ال��واق��ع��ي  ال��وج��ود  ي�سكله 
مواجهة هذا النوع من التطرف اأمراً 
ا�سرتاتيجية  ويتطلب  ال�سعوبة  بالغ 
م��ت��ك��ام��ل��ة الأرك������ان م���ن اأج����ل حتقيق 
اأبعاد  ثالثة  على  مركزاً  الهدف،  هذا 
اأي  �سلب  يف  ت��ك��ون  اأن  يجب  رئي�سية 

الأمني  ال��ُب��ع��د  اأول��ه��ا:  ا�سرتاتيجية، 
مبا يتطلبه من تطوير هذه اجلهود، 
وم���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات امل��ت�����س��ارع��ة يف 
والعمل  ال���رق���م���ي،  الإع��������الم  جم�����ال 
با�ستمرار على رفع وحتديث القدرات 
البنية  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ي��ران��ي��ة 
على  ي�ساعد  مبا  املعلوماتية  التحتية 
الف�ساء  يف  التطرف  جماعات  تعقب 
ذلك  جانب  اإىل  اأنه  م�سيفاً  الرقمي. 
ينبغي توفري بيئة قانونية وت�سريعية 
وال�ستخبارات  الأم��ن  لأجهزة  ت�سمح 
امل�ستبه  الأف�������راد  اأن�����س��ط��ة  مب��راق��ب��ة 
بالإ�سافة  الإن��رتن��ت،  �سبكة  على  بهم 
�سركات  م����ع  ال����ت����ع����اون  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل 
املعوقات  مواجهة  ع��ر  التكنولوجيا 

التي قد حتد من هذا التعاون.
"مركز  ل���  التنفيذي  الرئي�س  واأ���س��ار 
اأهمية  اإىل  الثاين  الُبعد  يف  تريندز" 
ال��ُب��ع��د ال���رتب���وي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف اأي 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف يف 
الع�سر الرقمي بهدف حت�سني الن�سء 
وتربية اأفراد ميتلكون �سخ�سية قادرة 
�سواء  ال��ت��ط��رف،  خ��ط��ورة  اإدراك  على 
جمتمعهم  ع���ل���ى  اأو  اأن��ف�����س��ه��م  ع���ل���ى 
من  يتطلب  ذل���ك  اأن  م��و���س��ح��اً  ك��ل��ه، 
العمل يف  والأُ�سر  الرتبوية  املوؤ�س�سات 

�سياق متناغم.
وب��ّي�����ن اأن ال��ُب��ع��د ال��ث��ال��ث ي��ت��م��ث��ل يف 
حت�سني  ب����ه����دف  ال����ف����ك����ري،  ال���ُب���ع���د 
امل��ج��ت��م��ع ف��ك��ري��اً ���س��د ال��ت��ط��رف، من 
الأ�سا�سية  القيم  بع�س  غر�س  خ��الل 
ف��ي��ه؛ م��ث��ل: الن��ف��ت��اح، وق��ب��ول الآخر، 
الكراهية، وتوعيِته بخطورة ما  ونبذ 
�سالة،  اأف��ك��ار  من  املتطرفون  ي��رّوج��ه 
وك�������س���ف خم���ط���ط���ات���ه���م واأه����داف����ه����م 
احلقيقية ال�ساعية اإىل تدمري الدول 
وامل��ج��ت��م��ع��ات وخ���راب���ه���ا. م��ب��ي��ن��اً هنا 
املوؤ�س�سات  تلعبه  ال��ذي  ال���دور  اأهمية 
الفكر،  وم��راك��ز  والدينية  الإعالمية 

ول�سيما يف الف�ساء الرقمي.
وتطرق اإىل بع�س اجلهود يف هذا املجال 
وموؤ�س�سات  مراكز  تاأ�سي�س  خالل  من 
خطابات  م���واج���ه���ة  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
التطرف والكراهية والت�سدي لها يف 
دور مراكز  الف�ساء الرقمي، مو�سحاً 
الفكر والدرا�سات يف تفكيك خطابات 
ومواجهتها.  وال���ت���ط���رف  ال��ك��راه��ي��ة 
تريندز  "مركز  جت��رب��ة  ع��ن  وحت���ّدث 
يعمل  ال��ذي  وال�ست�سارات"  للبحوث 
املجال، ويدعم  ن�سطة يف هذا  ب�سورة 
ب��ق��وة اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ال��ه��ادف��ة اإىل 
امل�ستوى  ع���ل���ى  ال���ت���ط���رف  حم����ارب����ة 

الفكري، وخا�سة يف العامل الرقمي.
العلي  الدكتور  �سدد  كلمته،  ويف ختام 
املوؤ�س�سة  دور  ت��ف��ع��ي��ل  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
الأمن  معركة  يف  الر�سمية  الدينية 
الأبعاد  ه��ذه  تكامل  واأهمية  الفكري، 
معاً؛ فال ميكن ال�ستغناء عن اأيِّ ُبعد 
منها ل�سالح الآخر؛ مبعنى اأنه ينبغي 
ب�سكل  جميعها  الجت��اه��ات  يف  ال�سري 
يف  �سركاء  اجلميع  يكون  واأن  م��ت��واٍز، 
جماعات  �سد  الفكرية  امل��ع��رف��ة  ه��ذه 

التطرف والكراهية.
قد  "تريندز"  م����رك����ز  وف������د  وك�������ان 
الأوىل  ع����م����ل؛  ور����س���ت���ي  يف  �����س����ارك 
يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة  "الإ�سهامات  ب���ع���ن���وان: 
والثانية  والإرهاب"،  التطرف  جمال 
والتكامل  التن�سيق  "تعزيز  ب��ع��ن��وان: 
املعنية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ات  ب����ني 
اإىل  فيهما  دع���ا  التطرف"،  ب��درا���س��ة 
وت�سكيل  والتن�سيق،  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
واملوؤ�س�سات  املراكز  ت�سم  عامة  �سبكة 
البحثية؛ لتبادل اخلرات واملخرجات 
ملناق�سة  امل�سرتكة  الفعاليات  وتنظيم 
م�ستجدات ظاهرة التطرف والإرهاب 
وجهود مواجهتها، والبحث يف الأفكار 
اخلالقة التي تدعم جهود مواجهتها، 
اأف�سل  م�سرتك  فهم  اإىل  وال��و���س��ول 

املراكز  خمتلف  بني  اجلماعات  لهذه 
قام  كما  والغربية.  العربية  البحثية 
والزيارات  الأن�سطة  من  بعدد  الوفد 
ع��ل��ى ه��ام�����س امل���وؤمت���ر ب��ه��دف تعزيز 
"تريندز"  ب��اح��ث��ي  ودم�����ج  ال���ت���ع���اون 
العاملية  البحثية  املحافل  يف  ال�سباب 
وت��ع��زي��ز ���س��راك��ات امل���رك���ز مب���ا يخدم 

اأهدافه العاملية.
املوؤمتر  اأو�����س����ى  امل����وؤمت����ر  خ���ت���ام  ويف 
الدويل ملركز �سالم لدرا�سات التطرف 
ي�سبح  اأن  امل�����س��ري��ة  الإف����ت����اء  ب�����دار 
املوؤمتر ملتقى عاملياً �سنوياً، واخلروج 
مببادرات م�سرتكة يف جمال مكافحة 
وتاأهياًل.  وع���الج���اً  وق��اي��ة  ال��ت��ط��رف 
الديني  اخل���ط���اب  جت���دي���د  اأن  واأك�����د 
عملية اأ�سيلة يف الت�سريع الإ�سالمي، 
و���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة و���س��ع �سوابط 
امل��ت�����س��دري��ن للخطاب  وا���س��ح��ة ح���ول 

الديني يف الداخل واخلارج.
بتنظيم  العناية  اإىل  امل��وؤمت��ر  دع��ا  كما 
واإلكرتونية  مبا�سرة  ودورات  ن���دوات 
مبخاطر  ال�سباب  ب��ني  ال��وع��ي  لن�سر 
منطلقاته  وم���ن���اق�������س���ة  ال����ت����ط����رف 
امل�ستمرة  وامل�����راج�����ع�����ة  ال����ف����ك����ري����ة، 
التطرف  م��ك��اف��ح��ة  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
حجم  وزي����ادة  وتن�سيط  وت��ط��وي��ره��ا، 

التعاي�س  مبادئ  املرتجمة حول  املواد 
ب��ني الأدي����ان وب��ي��ان �سحيح الأدي����ان، 
واأك�����د ع��ل��ى ����س���رورة ب���ذل امل���زي���د من 
التحول  م�سروع  يف  واجل��ه��د  العناية 

الرقمي للموؤ�س�سات الدينية.
واأو����س���ى اأي�����س��اً ب�����س��رورة ع��م��ل جلان 
املناهج  اإع��داد  ا�سرتاتيجية  يف  للنظر 
وخمرجاتها  واآل���ي���ات���ه���ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
تنقيتها  ل�����س��م��ان  امل��ن��اه��ج  وم��راج��ع��ة 
م��ن ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه ت��ع��زي��ز خطاب 
والهتمام  الآخ���ر،  ورف�����س  الكراهية 
املبكر  والتح�سني  الوقائية  بالرعاية 
الكادر  وت��ن��ق��ي��ة  وال���ن�������سء،  ل��الأط��ف��ال 
امليول  ذوي  الأ�سخا�س  من  التعليمي 
امل��ت��ط��رف��ة، واإن�����س��اء من�سة  والأف���ك���ار 
كافة  ت���ع���ر����س  ج���ام���ع���ة  اإل���ك���رتون���ي���ة 
املعنية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���راك���ز  اإ�����س����دارات 

بدرا�سات التطرف.
الباحثني  م�����ن  امل�����وؤمت�����ر  وط�����ال�����ب   
توجيه  املتطرف  بال�ساأن  واملخت�سني 
جهودهم البحثية لتطورات وحتولت 
واإلقاء  امل���ت���ط���رف،  ال��ف��ك��ر  وحت������ورات 
منطلقاته  ع��ل��ى  ال�����س��وء  م���ن  م��زي��د 
ومتابعة  وامل��ت��غ��رية،  الثابتة  الفكرية 
التطور  ملواكبة  با�ستمرار  ال�ساأن  ذلك 
يف الفكر املتطرف. كما اأو�سى باإن�ساء 
ملتابعة  متخ�س�سة  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  جل���ان 
ن املوؤمتر  تنفيذ هذه التو�سيات. وثمَّ
امل�ساركة الدولية الوا�سعة من الهيئات 
الأمم��ي��ة وال��دول��ي��ة وم��راك��ز الأبحاث 
التطرف  امل��ع��ن��ي��ة مب��ك��اف��ح��ة  وال��ف��ك��ر 

والإرهاب من خمتلف دول العامل.

ا�شرتاتيجية م�شتقبلية فعالة ملواجهة تلك الظاهرة  لو�شع  ة  ُملحَّ احلاجة  العلي:  حممد  • د. 
ت�شمل الأبعاد الأمنية والتعليمية والفكرية.. وتفعيل دور املوؤ�ش�شة الدينية اأن  يجب  • ال�شرتاتيجية 

)اإيواء( ي�ست�سيف برامج احلماية وال�ستجابة حلالت الطوارئ
•• اأبوظبي-وام:

مبادرة  فعاليات  املجتمع،  تنمية  لدائرة  التابع  اإي���واء،   – الإن�سانية  والرعاية  ل��الإي��واء  اأبوظبي  مركز  ا�ستقبل 
اإمارة  م�ستوى  على  م��وؤخ��ًرا،  الإم���ارات،  ملوؤ�س�سة  التابع  �ساند  برنامج  اأطلقها  التي  املدنية،  وال�سالمة  احلماية 
اأبوظبي، بالإ�سافة اإىل دورة تدريبية معتمدة دولًيا بعنوان »ال�ستجابة الأوىل للطوارئ« نظمتها املوؤ�س�سة وذلك 
على مدى الأيام الأربعة املا�سية. وي�سعى املركز من خالل هذا التعاون اإىل حت�سني م�ستوى ال�ستجابة لالأزمات 
والطوارئ لدى موظفيه، �سواء يف مقر العمل الرئي�سي اأو دور الإيواء، بهدف �سمان �سالمة املوظفني واحلالت 
التي يرعاها املركز وا�ستمرارية الأعمال، بالإ�سافة اإىل رفد الدولة باملزيد من املتطوعني املعتمدين يف جمالت 

الإ�سعاف الأويل ومكافحة احلرائق.
املدين،  للدفاع  اأبوظبي  بالعمل مع ممثلي هيئة  بعد تنظيم ور�س عمل توعوية وتثقيفية،  التعاون  وياأتي هذا 
مب�ساركة احلالت املقيمة يف دور الإيواء واملوظفني، ل�سمان توفري بيئة اآمنة يف دور الإيواء واللتزام مبوؤ�سرات 

الأداء الرئي�سية التي ت�سعها حكومة اأبوظبي.
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•• عجمان-وام:

البلدية  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  ق���دم 
عاي�سه  لها  املغفور  وف��اة  العزاء يف  واج��ب  بعجمان  والتخطيط 
�سامل اأحمد اأرملة عبد اهلل حمد بو�سهاب، ووالدة كل من خليفة 
زيارته  خ��الل  وذل��ك  بو�سهاب،  اهلل  عبد  وه�سام  ومعمر  و�سامل 
منطقة  يف  ال�سرفاء  الرحمن  عبد  اأم��ني  بقاعة  العزاء  جمل�س 

م�سريف مبدينة عجمان.
واأعرب ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي عن �سادق تعازيه لأبناء 
يتغمدها  اأن  القدير  العلي  اهلل  داع��ي��اً  الفقيدة،  وذوي  واأ���س��رة 
بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سر 

وال�سلوان.

�سندوق ال�سارقة لل�سمان الجتماعي ينظم ندوة حول نظام التقاعد يف قانون ال�سمان الجتماعي لإدارة اأطفال ال�سارقة 

واأ�����س����ار خ����الل ال����ن����دوة ع��ل��ى اأن 
امل��ع��ن��ي ب���ه يف ن���ظ���ام ال��ت��ق��اع��د يف 
عليه  املوؤمن  هو  ال�سارقة  حكومة 
املواطنة  اب�����ن  اأو  امل����واط����ن  م����ن 
وت�سري  الإم���ارة  قيد  حتمل  التي 
ال�سمان  ق���ان���ون  اأح��ك��������������ام  ع��ل��ي��ه 

الجتماعي .
اآليات  �سرح  الندوة  خالل  وج��رى 
التاأمينية  املنافع  م��ن  ال�ستفادة 

ب����دوره اأك���د ���س��ع��ادة حم��م��د عبيد 
را�����س����د ال�������س���ام�������س���ي م����دي����ر ع���ام 
لل�سمان  ال���������س����ارق����ة  �����س����ن����دوق 
اأن ال�سندوق حري�س  الجتماعي 

باأحكامه .
ال�سندوق  اأن  ال�سام�سي  واأو���س��ح 
كافة  ت���ل���ب���ي���ة  ع���ل���ى  ي����ت����وان����ى  ل 
ال�ستف�سارات التي ترد اإليه ب�سكل 

ال����ت����ام م����ع كافة  ال���ت���ع���اون  ع���ل���ى 
القانون  بتطبيق  املعنية  اجلهات 
رقم 5 ب�ساأن ال�سمان الجتماعي 
لإمارة ال�سارقة وبيان اآليات العمل 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�����س��ارق��ة لل�سمان  ق��دم ���س��ن��دوق 
الج��ت��م��اع��ي ���س��رح��ا ت��ن��اول نظام 
ال�سمان  ق����ان����ون  يف  ال���ت���ق���اع���د 
الج���ت���م���اع���ي واخل����ا�����س ب���ك���وادر 
موظفي حكومة ال�سارقة يف ندوة 
اأطفال  لإدارة  نظمها  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
ال�سارقة التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن 

ل�سناعة القادة واملبتكرين.
ال����ت����ي جرى  ال�����ن�����دوة  وت����ن����اول����ت 
الإدارة  مبنى  م�سرح  يف  تنظيمها 
مدينة  يف  ال���ق���رائ���ن  م��ن��ط��ق��ة  يف 
بالقطاع  ال���ت���ع���ري���ف  ال�������س���ارق���ة 
للدوائر  و���س��م��ول��ي��ت��ه  احل��ك��وم��ي 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات 
اإىل  تهدف  وال��ت��ي  وم��ا يف حكمها 
ت���ق���دمي خ����دم����ات ع���ام���ة ومت�����ّول 
والراأ�سمالية  الت�سغيلية  موازنتها 
حلكومة  ال���ع���ام���ة  اخل���زي���ن���ة  م���ن 
اأو  ب���ه���ا  م���ل���ح���ق���ة  اأو  ال���������س����ارق����ة 

م�����س��ت��ق��ل��ة وك���ذل���ك ال��ق��ط��اع �سبه 
الهيئات  ي�سمل  وال��ذي  احلكومي 
وال�سركات  ال��ع��ام��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
اململوكة  اخل���ا����س���ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
بالكامل حلكومة ال�سارقة بجانب 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����س وم����ا ي��ع��ن��ى به 
التي  الإعتبارية  الأ�سخا�س  م��ن  

ُت�ساهم فيها حكومة ال�سارقة.
اأطفال  اإدارة  م��وظ��ف��و  و�����س����ارك 
الدرجات  خمتلف  م��ن  ال�����س��ارق��ة 
الوظيفية يف الور�سة التي قدمها 
م�ست�سار ال�سندوق حممد خليفه 
اأب����رز  اإىل  حم����اوره����ا  يف  م�����س��ريا 
قانون  يف  ال���������واردة  ال���ت���ع���ري���ف���ات 
وتعديالته  الجتماعي  ال�سمان 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ن  وال�������س���ادر 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
من  ت�سمنه  وم��ا  ال�سارقة  ح��اك��م 
التقاعد  ن���ظ���م  اأو����س���ح���ت  م������واد 

للموظفني واملوظفات .

واأح�������ك�������ام �����س����م م�������دد اخل����دم����ة 
�سراء  واأح��ك��ام  و�سوابط  ال�سابقة 
م���دد اخل��دم��ة الع��ت��ب��اري��ة وبيان 
التطرق  بجانب  التاأمينية  املنافع 
ف��ي��م��ا يخ�س  ال��ق��ان��ون  م����واد  اإىل 
املعا�سات واملكافاآت واملنح و�سوابط 
ال�سارقة  ���س��ن��دوق  يف  ال����س���رتاك 
ومراحله  الج��ت��م��اع��ي  ل��ل�����س��م��ان 
للموؤمن  امل�����س��ت��ح��ق��ات  و�����س����رف 

عليهم.
وت������ن������اول������ت ال��������ن��������دوة ������س�����روط 
والتي  عليهم  املوؤمن  وا�سرتاكات 
ت�سمنت �سرطني اأ�سا�سني هما األ 
يقل عمر املوؤمن عليه عن )18( 
�سنة   )60( ع��ل��ى  ي��زي��د  ول  �سنة 
واأن يكون لئقاً �سحياً للعمل عند 
التعيني مبوجب تقرير طبي من 
قبل  من  املعتمدة  الطبية  اجلهة 
العمل  �ساحب  ويقدم  ال�سندوق 
ال�سرتاك عنه  التقرير عند  هذا 

يف ال�سندوق.

حكومة  موظفي  قبل  م��ن  ي��وم��ي 
باأحكام  يتعلق  ما  ب�ساأن  ال�سارقة 
القانون اأو ال�ستف�سارات اخلا�سة 

بالتقاعد واحت�ساب املعا�س.
ك������وادر  ك����اف����ة  اأن  اإىل  واأ�������س������ار 
ال�سندوق تعمل على مدار �ساعات 
العمل الر�سمية على التوا�سل مع 
�سواء  لال�ستف�سارات  امل��ت��ق��دم��ني 
من�سات  اأو  ال��ه��ات��ف  خ����الل  م���ن 
ال���ع���م���ل على  ل���ي���ت���م  ال�������س���ن���دوق 
ا�ستف�ساراتهم  على  ال���رد  مبا�سر 
وت��ق��دمي ال�����س��روح ال��الزم��ة ب�ساأن 
مدد  واحت�ساب  ال�سرتاكات  م��دد 
يتعامل  ال��ت��ي  وغ���ريه���ا  اخل���دم���ة 
معها مب�سوؤولية و�سرعة انطالقا 
موا�سلة  يف  ال�سندوق  روؤي���ة  م��ن 
والمتيازات  احلقوق  لبيان  دوره 
و  املعا�سات  التاأمينية من  واملنافع 
املكافاآت واملنح و�سوابط ال�سرتاك 
وم��راح��ل��ه و�سرف  ال�����س��ن��دوق  يف 

امل�ستحقات للموؤمن عليهم.

لطيفة بنت حممد لإبداعات الطفولة تكرم الفائزين مبقر اأكادميية �سرطة دبي

والإجن����������ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا على 
لالرتقاء  وال��ن��م��اء  ال��ت��ط��ور  �سعيد 
ب���اإب���داع���ات ال��ط��ف��ول��ة الإم���ارات���ي���ة 
حرم  دع��م  خ��الل  م��ن  واخلليجية، 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، 
دبي،  ال��وزراء، حاكم  رئي�س جمل�س 
بنت  هند  ال�سيخة  �سمو  اهلل،  رع��اه 
اآل مكتوم، رئي�سة  مكتوم بن جمعة 
اجلائزة، وم�ساندة حرم �سمو ال�سيخ 
حممد بن حمد ال�سرقي، ويل عهد 
الفجرية، �سمو ال�سيخة لطيفة بنت 

بناء  يف  وت�سهم  ال��ر���س��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
الإم����ارات  ل��دول��ة  م�����س��رق  م�ستقبل 

العربية املتحدة.
واأعرب اللواء ابن فهد، عن �سعادته 
بفوز مدار�س حماية للبنني باملركز 
املوؤ�س�سات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الأول 
ال���راع���ي���ة ل��ل��ط��ف��ول��ة، م��ث��م��ن��ا دعم 
خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل 
امل������ري، ل���ل���م���دار����س ل��ل��و���س��ول بها 
م�سيدا  التميز،  درج���ات  اأع��ل��ى  اإىل 
بالتعاون امل�ستمر مع جائزة لطيفة 
الطفولة،  لإب���داع���ات  حم��م��د  ب��ن��ت 

مل�سرية اإبداعات الطفولة.
�سعادة  ت��ق��دم��ت  كلمتها،  خ��ت��ام  ويف 
ب��ال�����س��ك��ر اجلزيل  ال��دب��و���س  اأم��ي��ن��ة 
العامة  ل���ل���ق���ي���ادة  اجل����ائ����زة  ب���ا����س���م 
ال�سرطة  واأك��ادمي��ي��ة  دب��ي  ل�سرطة 
لهذا  ورع��اي��ت��ه��ا  لحت�سانها  ب��دب��ي 
بال�سكر  ت��ق��دم��ت  وك��ذل��ك  احل����دث، 
الدكتور  الأ����س���ت���اذ  ال���ل���واء  ل�����س��ع��ادة 
ف���ه���د، جلهوده  ب���ن  اأح���م���د  حم��م��د 
واإىل  اجل������ائ������زة،  م����ع  امل���ت���وا����س���ل���ة 
لرعايتها  الفائزة  املوؤ�س�سات  جميع 
واأي�سا  اجل���ائ���زة،  ورع����اة  ال��ط��ف��ول��ة 

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س 
الفريق  م��ع��ايل  وب��ت��وج��ي��ه��ات  دب���ي، 
عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
املثمر  ال��ت��ع��اون  على  دب���ي،  ل�سرطة 
واملوؤ�س�سات  ال��ه��ي��ئ��ات  ج��م��ي��ع  م���ع 
وت�سخري  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وال��ق��ط��اع��ات 
والب�سرية  امل��ادي��ة  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  ك��اف��ة 
باجلائزة،  م�سيداً  املجتمع،  لإ�سعاد 
وما حققته من اإجنازات يف جمالت 
والهتمام  املبدعة  الطفولة  رعاية 
اأجيال  لإع��داد  ومتيزها،  بتن�سئتها 
روؤى وتطلعات  اإىل م�ستوى  ترتقي 

راعية  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
اأمينة  ال�سيخة  ومتابعة  اجل��ائ��زة، 
جمعية  رئي�سة  الطاير،  حميد  بنت 
ب��دب��ي، رئي�س  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال��ن��ه�����س��ة 
املخل�سة  واجلهود  الإدارة،  جمل�س 
حلكومة دبي واملوؤ�س�سات احلكومية 
يف  اخل�����س��راء  ال�سواعد  واخل��ا���س��ة، 
الود  الرحلة، متقدمة ب�سادق  هذه 
حماور  ك��اف��ة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  جلميع 
الطالب  ال��دورة من  لهذه  اجلائزة 
الفائزة  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال��ط��ال��ب��ات 
وامل�ساندين  وال��داع��م��ني  وال���رع���اة 

ل��ت�����س��ج��ي��ع امل��ن��اف�����س��ة ال���ب���ن���اءة بني 
امل����ج����الت  الأط������ف������ال يف خم���ت���ل���ف 
املحفز  امل���ن���اخ  والأن�����س��ط��ة لإي���ج���اد 
الإب��داع منذ مراحل الطفولة  على 
كافة  ت�سجيع  على  والعمل  الأوىل، 

املوؤ�س�سات لالن�سمام للجائزة.
اأمينة  ���س��ع��ادة  األ��ق��ت  جانبها،  وم��ن 
هذا  اأن  فيها  اأك��دت  كلمة  الدبو�س، 
ال��ل��ق��اء ي��اأت��ي ���س��م��ن ج��ه��ود العمل 
اأج���ل طفولة  م��ن  اخل���الق  الوطني 
الإيجابية  النتائج  مثمنة  واع����دة، 
جلائزة ال�سيخة لطيفة لهذا املو�سم، 

•• دبي-الفجر

�سهد �سعادة اللواء الأ�ستاذ الدكتور 
حممد اأحمد بن فهد، م�ساعد القائد 
العام ل�سوؤوؤن الأكادميية والتدريب 
العام  امل�������س���رف  دب������ي،  ����س���رط���ة  يف 
والتعليم،  للرتبية  حماية  مل��دار���س 
ال�سويدي،  الدبو�س  اأمينة  و�سعادة 
املدير التنفيذي جائزة لطيفة بنت 
حممد بن را�سد اآل مكتوم لإبداعات 
الطفولة، والعميد الأ�ستاذ الدكتور 
حممد بطي ال�سام�سي، نائب مدير 
اأكادميية �سرطة دبي، نائب امل�سرف 
مل��دار���س ح��م��اي��ة، �سهد حفل  ال��ع��ام 
ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة لطيفة 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  ب��ن��ت حم��م��د 
مو�سمها  يف  ال��ط��ف��ول��ة،  لإب���داع���ات 
�سعار  حت����ت  وال���ع�������س���ري���ن  ال���ث���ال���ث 
م�سرتكة"،  م�سوؤولية  "الطفولة 
�سرطة  اأكادميية  ا�ست�سافته  ال��ذي 
عبد  امل��ق��دم  بح�سور  مبقرها،  دب��ي 
مكتب  مدير  ال�سويدي،  �سامل  اهلل 
والتعليم،  للرتبية  حماية  مدار�س 
وع��������دد م�����ن م�����دي�����ري امل������دار�������س، 
واجلهات  اجل���ائ���زة  ع���ن  ومم��ث��ل��ني 
ال����ف����ائ����زة وال������رع������اة وال����داع����م����ني 

والإعالميني.
ابن فهد، خالل  اللواء  واأكد �سعادة 
احلفل،  يف  األ���ق���اه���ا  ال���ت���ي  ك��ل��م��ت��ه 

لإخال�سهم  اجل��ائ��زة  اأ���س��رة  �سكرت 
وتفانيهم يف العمل.

اجلهات  ُكرمت  الفعالية  ختام  ويف 
ال����ف����ائ����زة وال���ط���ل���ب���ة وال���ط���ال���ب���ات 
وال���رع���اة وال��داع��م��ني، ث��م تقدمت 
امل�ساركة  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  كافة 
جلائزة  والتقدير  ال�سكر  بخال�س 
حممد،  ب���ن���ت  ل���ط���ي���ف���ة  ال�������س���ي���خ���ة 
واأك���ادمي���ي���ة ال�����س��رط��ة ب���دب���ي على 
ث����وب مفعم  يف  وال���ت���ك���رمي  ال���ك���رم 
اجل���م���ي���ع خدمة  م����ع  ب���ال���ت���وا����س���ل 
ل���ط���ف���ول���ت���ن���ا ال��������واع��������دة. وح�������ازت 
م���دار����س ح��م��اي��ة ب��ن��ني ع��ل��ى املركز 
الفائزة  امل��وؤ���س�����س��ات  ���س��م��ن  الأول 
يف جم���ال رع��اي��ة ال��ط��ف��ول��ة يف هذا 
املو�سم، كما نال مركز غياثي التابع 
الهمم  لأ����س���ح���اب  زاي�����د  مل��وؤ���س�����س��ة 
املوؤ�س�سات  جم���ال  يف  الأول  امل��رك��ز 
ال���راع���ي���ة لأ����س���ح���اب ال��ه��م��م. هذا، 
املتميزة  املوؤ�س�سات  تكرمي  مت  وق��د 
وفعاليات  ب��رام��ج  تنفيذ  �سراكة  يف 
ال��ع��ام، كذلك  لهذا  اجل��ائ��زة  مو�سم 
املن�سقني  الأع���������س����اء  ت����ك����رمي  مت 
امل��ت��ط��وع��ني م��ع اجل���ائ���زة يف تنفيذ 
ملدار�س  الإداري  والهيكل  براجمها، 
حماية - �سرطة دبي. ويف اخلتام مت 
تكرمي الرعاة وهم: و�سل العقارية، 
دبي  بنك  دب��ي،  هيئة كهرباء ومياه 

التجاري، هيئة تنمية املجتمع. 

الإمارات ترتاأ�ض اجتماعات الدورة الـ 65 للجنة الأمم املتحدة ل�شتخدام الف�شاء اخلارجي يف الأغرا�ض ال�شلمية

عمران �سرف: قطاع الف�ساء اليوم ي�سهد ظهور تقنيات جديدة وارتفاعا يف عدد اجلهات العاملة فيه

را�سد النعيمي يقدم واجب العزاء يف وفاة عاي�سه �سامل اأحمد

•• فيينا -وام:

تراأ�ست دولة الإمارات ممثلة ب�سعادة عمران �سرف، مدير م�سروع الإمارات 
ل�ستك�ساف املريخ، اجتماعات الدورة ال� 65 للجنة الأمم املتحدة ل�ستخدام 
"كوبو�س"، وذلك يف اإجناز نوعي  الف�ساء اخلارجي يف الأغرا�س ال�سلمية 
وموقعها  اخلارجية  �سيا�ستها  جن��اح  على  يوؤكد  الإم��ارات��ي��ة،  للدبلوما�سية 
اللجان يف  اأكر  اللجنة، واح��دة من  الف�ساء، حيث تعد  الريادي يف جمال 

الأمم املتحدة، والتي ت�سم يف ع�سويتها 100 دولة.
دورتها  اللجنة يف  اجتماعات  �سهدتها  التي  العاملة  الفرق  وخالل جل�سات 
م�سودة  اعتماد  على  جمتمعة  اللجنة  يف  الأع�ساء  ال��دول  وافقت   ،65 ال��� 
رئا�سة  حتت  العاملية"  وال�سحة  بالف�ساء  املعني  العامل  الفريق  "تقرير 
ممثل دولة الإم��ارات، وهو ما يعتر اإجن��ازاً نوعياً يف ظل تعدد الآراء بني 
اإيجابيا  دوراً  ت���وؤدي  اأن  الإم����ارات  دول��ة  ا�ستطاعت  الأع�����س��اء، حيث  ال���دول 
عدد  الأع�ساء �سمن  ال��دول  النظر بني ممثلي  تقريب وجهات  يف  و�سطياً 

من املو�سوعات البارزة.
وقال �سعادة عمران �سرف، مدير م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ، رئي�س 
"كوبو�س":  اخل��ارج��ي  للف�ساء  ال�سلمي  لال�ستخدام  املتحدة  الأمم  جلنة 
ارتفاع يف عدد  و�سط  تقنيات جديدة  الف�ساء موؤخراً ظهور  "ي�سهد قطاع 
علينا  ويحتم  ال��ق��ط��اع،  وازده����ار  ت��ط��ور  ي��ع��زز  م��ا  العاملة �سمنه،  اجل��ه��ات 
الف�سائية  الأن�سطة  التوجيهية ل�ستدامة  التعاون دعما للمبادئ  موا�سلة 
يف الأم����د ال��ب��ع��ي��د. ه��دف��ن��ا ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال����دويل وال��رف��ع م��ن م�ستوى 
اخلارجي  الف�ساء  �سالمة  حتكم  التي  املتحدة  الأمم  ملعاهدات  المتثال 
فوائد  تعزيز  اأج��ل  من  معاً  للعمل  اليوم  اجلميع  ندعو  حيث  وا�ستدامته، 
مراعاة  م��ع  ح���د،  اأق�����س��ى  اإىل  وتطبيقاتها  ال��ف�����س��اء  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��وم 
مع  بالتعاون   " �سرف:  اأ�ساف  و  النامية."  للبلدان  اخلا�سة  الحتياجات 
الدول الأع�ساء وزمالئي يف ال�سكرتاريا ويف مكتب �سوؤون الف�ساء اخلارجي، 
�سن�سعى جاهدين نحو تعزيز التعاون الدويل، والرفع من م�ستوى المتثال 
ملعاهدات الأمم املتحدة التي حتكم �سالمة الف�ساء اخلارجي، وت�سجع على 
الو�سول العادل وامل�سوؤول اإىل الف�ساء اخلارجي." واأكد ً على اأهمية تبادل 
اخلرات واملعارف بني البلدان بهدف تو�سيع نطاق ت�سخري تطبيقات علوم 
وتكنولوجيا الف�ساء لأغرا�س التنمية الجتماعية والقت�سادية والت�سدي 

للتحديات العاملية، م�سرياً اإىل اأن ازدياد الأن�سطة الف�سائية يرز احلاجة 
اإىل حوكمة اأن�سطة الف�ساء اخلارجي.

بان�سمام  اللجنة،  اجتماعات  يف  الفتتاحية  كلمته  خالل  �سعادته  رحب  و 
اأنغول وبنغالدي�س وبنما و�سلوفينيا والكويت اإىل اللجنة لي�سبحوا اأحدث 
اخلا�س،  القانون  لتوحيد  ال��دويل  باملعهد  اأي�سا  رحب  كما  املئة،  اأع�سائها 
كاأحدث  املفتوحة  القمرية  واملوؤ�س�سة  املربع،  الكيلومرت  ومر�سد م�سفوفة 

منظمات دولية حت�سل على �سفة املراقب لدى اللجنة.
ت��رتاأ���س فيه دولة  ال��ع��ام، وال���ذي  اأن ه��ذا  اإىل  واأ���س��ار �سعادة ع��م��ران �سرف 
الأغرا�س  يف  اخلارجي  الف�ساء  ل�ستخدام  املتحدة  الأمم  جلنة  الإم���ارات 
ال�سلمية، ي�سادف الذكرى ال�سنوية ال� 65 لإطالق �سبوتنك1-، اأول قمر 
ا�سطناعي ينطلق اإىل الف�ساء يف 4 اأكتوبر 1957، والذكرى ال� 55 لبدء 
املبادئ  معاهدة  با�سم  ر�سميا  واملعروفة  اخل��ارج��ي،  الف�ساء  معاهدة  نفاذ 

املنظمة لأن�سطة الدول يف ميدان ا�ستك�ساف وا�ستخدام الف�ساء اخلارجي.
كما اأ�سار اإىل اأن العام 2022 يج�سد الذكرى ال� 50 على اإطالق برنامج 
نا�سا  اأطلقتها  �سناعية  اأق��م��ار  جمموعة  وه��ي   ،Landsat – لند�سات 
تباعا منذ عام 1972 حتى الآن، اإىل جانب احتفال دولة الإمارات مبرور 
25 عاماً على انطالقة القطاع الوطني للف�ساء مع تاأ�سي�س �سركة الريا 

لالت�سالت يف اأبريل 1997.
اللجنة، لل�سيد ماريو�س-اإيوان بي�سو من  واأع��رب عن تقديره وزمالئه يف 
رومانيا الذي اأدار خمتلف اأعمال اللجنة يف الفرتة ما بني 2021-2020 
من  فران�سي�ست�سيزيا  ال�سيد  ال��ف��رتة،  تلك  يف  املكتب  اأع�����س��اء  ج��ان��ب  اإىل 
نيجرييا وال�سيد نيكوال�س بوتريوفارون من كولومبيا، موجهاً ال�سكر ملدير 
مكتب �سوؤون الف�ساء اخلارجي بالإنابة، ال�سيد نيكال�س هيدمان، وفريقه يف 
الأمانة على دعمهم املو�سوعي املتميز لأعمال اللجنة وا�ستعداداتهم للدورة 

ال� 65 للجنة.
ونوه رئي�س جلنة الأمم املتحدة ل�ستخدام الف�ساء اخلارجي يف الأغرا�س 
الفرعية  واللجنة  والتقنية  العلمية  الفرعية  اللجنة  حققته  مبا  ال�سلمية 
اللجنتني  اأهمية عمل  ما يرهن  وه��و  العام،  ه��ذا  اإجن���ازات  القانونية من 
التنمية  تعزيز  على  التعاون  زي��ادة  يف  ملمو�س  تقدم  اإح��راز  يف  الفرعيتني 
امل�ستدامة با�ستخدام الأدوات الف�سائية، واأهمية تعزيز فهم الأطر والآليات 

التنظيمية لإحراز ذلك التقدم.

ل��وك��ال��ة الإم����ارات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ���س��امل القبي�سي،  ���س��ع��ادة  األ��ق��ى  م��ن جهته، 
 65 ال�  ال��دورة  للف�ساء كلمة وفد الإم��ارات العربية املتحدة يف اجتماعات 
الو�سول  باأهمية  را�سخا  اإميانا  الم��ارات  دول��ة  "توؤمن  ق��ال:  للجنة، حيث 
العاملي واملت�ساوي اإىل الف�ساء اخلارجي جلميع الدول والتعاون الدويل يف 
تطوير الأن�سطة الف�سائية، ونوؤكد يف هذا ال�سياق على اأهمية تكاتف الدول 
الكفيلة  وال�سفافية  امل�سوؤولية  من  ب��روح  الف�سائية  اأن�سطتها  تنفيذ  على 
الدويل."  القانون  مل��ب��ادئ  وفقا  الف�سائي،  والأم���ن  الثقة  ت��داب��ري  بتعزيز 
من  ومنوها،  الف�سائية  الأن�سطة  ا�ستدامة  دع��م  "اإن  القبي�سي:  اأ�ساف  و 
ت�سعى من  دائما  الإم���ارات، فهي  دول��ة  التي حتر�س عليها  الهامة  امل�سائل 
الكوادر  ق��درات  بناء  اإىل  واع��دة  وبرامج  طموحة  ف�سائية  م�ساريع  خ��الل 
والأجنبية.  املحلية  ال�ستثمارات  القطاع اخلا�س وجذب  الوطنية ومتكني 
بعد جناح مهمتها التاريخية اإىل املريخ، اأعلنت حكومة دولة الإمارات عن 
مهمة علمية جديدة ل�ستك�ساف حزام الكويكبات، الأمر الذي يعزز املعرفة 
العميق،  الف�ساء  ا�ستك�ساف  العلمية يف جمال  التنموية  وامل�سرية  الب�سرية 
واأ�سرار ت�سّكل املجموعة ال�سم�سية." وخالل اجتماعات اللجنة �سلط الوفد 
الإماراتي ال�سوء على اجلهود الوطنية التي تبذلها الدولة للم�ساهمة يف 
عدد  عر  امل�ساركني  الوفد  اأطلع  كما  اخلارجي،  الف�ساء  ا�ستدامة  حتقيق 
من الكلمات الرئي�سة، على م�ستجدات القطاع والرنامج الوطني لالأقمار 
الدولة  ال��ت��زام  ي��وؤك��د  تو�سيحي  ب��ي��ان  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سطناعية، 
يف  ال��دويل  للقانون  املمتثلة  احلوكمة  واآليات  للف�ساء  الدولية  باملعاهدات 

هذا املجال.
العاملية  وال�سحة  بالف�ساء  املعني  العامل  الفريق  جل�سة  خالل  مت  كذلك، 
على  اللجن�ة  تقرير  يت�سمنها  التي  وامل�ستندات  والوثائق  النقاط  عر�س 
جميع الدول الأع�ساء، حيث اأ�سار الفريق العامل، اإىل عقد رئي�سه والوفود 
املعنية جمموعة من امل�ساورات على هام�س اجلل�سات، حيث جرى التاأكيد 
يف  منها  وال�ستفادة  الف�سائية  والبتكارات  الأن�سطة  تطبيق  �سرورة  على 

املرحلة احلالية وعلى املدى البعيد.
الإمارات  رئا�سة  ت�ستمر  الأممية،  املوؤ�س�سة  يف  به  املعمول  النظام  وبح�سب 
"كوبو�س"،  اخلارجي  للف�ساء  ال�سلمي  لال�ستخدام  املتحدة  الأمم  للجنة 
ال��ت��اب��ع��ة مل��ك��ت��ب الأمم امل��ت��ح��دة ل�����س��وؤون ال��ف�����س��اء اخل���ارج���ي، مل���دة عامني 

/2022-2023/، حيث �سيتوىل عمران اأنور �سرف، من�سب الرئي�س.

جلنة يف الوطني الحتادي تعتمد تقريرها 
حول م�سروع قانون يف �ساأن تنظيم دور العبادة

•• دبي-وام: 

الب�سرية يف  وامل��وارد  وال�سكان  والعمل  الجتماعية  ال�سوؤون  اعتمدت جلنة 
بعد  عن  ام�س  عقدته  ال��ذي  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
تقريرها  اللجنة،  رئي�سة  املن�سوري  عبدالرحمن  ناعمة  �سعادة  برئا�سة 
حول م�سروع قانون احتادي يف �ساأن تنظيم دور العبادة. �سارك يف الجتماع 
املن�سوري  ال�سحاك  �سعيد  ح��واء  الدكتورة  من  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء 
مقررة اللجنة، وحميد علي العبار ال�سام�سي، عائ�سة حممد املال، وحممد 
عي�سى الك�سف، والدكتورة موزة حممد حمرور العامري. كما قررت اللجنة 
اجتماعاتها  خ��الل  التطوعي  العمل  تنظيم  مو�سوع  مناق�سة  ا�ستكمال 

القادمة بح�سور ممثلي اجلهات املعنية.

�سرطة ال�سارقة تطلق جتربة جديدة 
على م�ستوى العمل الأمني وال�سرطي

•• ال�صارقة-وام: 

تفقد �سعادة العميد اأحمد حاجي ال�سركال مدير عام العمليات ال�سرطية ب�سرطة 
ال�سارقة اإدارة �سرطة املنطقة ال�سرقية عر الت�سال املرئي كاأول جتربة تطبق 
على م�ستوى العمل الأمني وال�سرطي من خالل تفقد �سري العمل "عن بعد" 
نائب مدير  الزعابي  �سيف  را�سد  العقيد  باملوظفني وذلك بح�سور  واللتقاء 
�سرطة  حر�س  ال�سركال  اأحمد  العميد  واأك��د  ال�سرقية.  املنطقة  �سرطة  اإدارة 
ال�سارقة يف توظيف التقنيات الرقمية يف تطوير منظومة العمل الأمني مبا 
يدعم الأهداف ال�سرتاجتية لوزارة الداخلية يف تر�سيخ ثقافة البتكار يف بيئة 
العمل املوؤ�س�سي. واأ�سار مدير عام العمليات ال�سرطية اإىل اأن هذا اللقاء املرئي 
يخت�سر الوقت واجلهد يف الو�سول اإىل اإدارات ومراكز ال�سرطة املختلفة التي 
تبعد مكانياً عن املدينة وت�سمن اللقاء عر�سا لطابور التفتي�س ملرتب الدارة 

والطالع املبا�سر على �سري الأداء ال�سرطي.
واثنى العميد ال�سركال على اجلهود املبذولة من موظفي اإدارة �سرطة املنطقة 
ال�سرقية يف ار���س��اء الم���ن والم����ان وت��ع��زي��ز ج���ودو احل��ي��اة الأم��ن��ي��ة ملجتمع 

الإمارات.

الوطني الحتادي يعقد 
جل�سته الـ 14 الأربعاء املقبل

•• اأبوظبي-وام:

يعقد املجل�س الوطني الحتادي برئا�سة معايل �سقر 
الرابعة ع�سرة من دور  املجل�س، جل�سته  غبا�س رئي�س 
ال�سابع  الت�سريعي  للف�سل  ال��ث��ال��ث  ال��ع��ادي  ان��ع��ق��اده 
 ،2022 15 يونيو  املوافق  املقبل  ع�سر، يوم الأربعاء 

يف قاعة زايد مبقر املجل�س يف اأبوظبي.
 يناق�س املجل�س خاللها م�سروعي قانونني احتاديني 
اجلانحني  الأح�������داث  وب�������س���اأن  الع���ت���ب���ار،  رد  ب�������س���اأن 

واملعر�سني للجنوح.
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العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ات�س ار ا�س لتو�سيل 

CN الطلبات ال�سريعة رخ�سة رقم : 2993908 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد ماجد مبارك حممد املن�سوري ١٠٠٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف هادف �سعيد فالح �سعيد املن�سوري

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

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

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :هوين جو�س

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 4037420 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سليمان بن نا�سر بن �سليمان اليعربي ١٠٠٪
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سني ر�سيد ح�سني حممد ا�سماعيل
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم ن�سيم الجواء  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1135030 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حممد �سلطان حمد الكندي ١٠٠٪
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :نور الطيف الذهبي 

خلياطه ازياء ال�سيدات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4328531 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سليم ال�سغري نا�سر الدرعي ١٠٠٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي حميد حممد �سامل امل�سيخى

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

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

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
اخلراء  :موؤ�س�سة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املتميزون لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1527249 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عامر �سعيد حممد بالعبد املن�سوري ١٠٠٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عامر �سعيد حممد بالعبد املن�سوري

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

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

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم ميم �ستار

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4039753 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعود حممد ح�سن حممد الزرعوين ١٠٠٪
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نوره عتيق مبارك خمي�س الرميثي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  :اقماع  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 3920068 

تنازل وبيع
حذف يا�سر عبد الرب بن طالب الكثريي

تنازل وبيع
حذف عا�سم عبد الرب بن طالب الكثريي ١٠٠٪

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

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

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سويت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللمة كافيه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2791953 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سبيديفيك�س لل�سيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3749287 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بر�ستيج 

CN للت�سميم والديكور رخ�سة رقم:1051069 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالم لال�ست�سارات القانونية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4358888 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد �سعد حممد ب�سري ح�سني ال�سقفه من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد �سعد حممد ب�سري ح�سني ال�سقفه من ١٠٠ ٪ اإىل ٩٠٪
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممود حممد في�سل راغب عدى ١٠٪

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٥٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالم لال�ست�سارات القانونية 
SALAM LEGAL CONSULTANTS 

اإىل /�سالم لال�ست�سارات القانونية ذ.م.م 
SALAM LEGAL CONSULTANTS L.L.C

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

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

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املق�س املا�سى للخياطة والقم�سة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1145696 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر خان ا�سماعيل ١٠٠٪

تعديل وكيل خدمات / حذف خلفان خليفه خمي�س خليفه القبي�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�سماعيل �سردار

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ املق�س املا�سى للخياطة والقم�سة

DIAMOND SCISSORS TAILORING & TEXTILES

اإىل /املق�س املا�سي للخياطة والقم�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DIAMOND SCISSORS TAILORING & TEXTILES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برمودا لعمال اجلب�س ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1079297 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سلطان هالل درى يا�سر القبي�سى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سلطان هالل درى يا�سر القبي�سى من ٥١ ٪ اإىل ١٠٠٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جميله حممد �سليم ا�سعد ابو عنر

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ برمودا لعمال اجلب�س ذ.م.م 

BERMUDA GYPSUM WORKS L.L.C

اإىل /برمودا لعمال اجلب�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

BERMUDA GYPSUM WORKS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوفت كلني دراي كلني ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1821053 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سالح ح�سني عبداملجيد عرجه ال�سنطى ١٠٠٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زين احمد �سماره

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سالح ح�سني عبداملجيد عرجه ال�سنطى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوفت كلني دراي كلني ذ.م.م 

CLEAN DRY CLEAN L.L.C 

اإىل /�سوفت كلني دراي كلني - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

SOFT CLEAN DRY CLEAN SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:بزن�س انتغريتد اوبريتنج �سي�ستمز ذ.م.م
مكتب   9 �سي  زايد/�سرق7/ق  بن  خليفة  �سارع   - ال�سركة:اأبوظبي  عنوان 

للتاأمني الوطنية  ابوظبي  �سركة   925/9
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1191746 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
2 - تعيني ال�سادة/الهاملي وم�ساركوه - حما�سبون قانونيون، كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2022/6/6  وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205021775
 تاريخ التعديل:2022/6/9

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:لمارتينا للتجارة ذ.م.م
 G - عنوان ال�سركة:متجر 128 - وحدة املالك �سركة الدار العقارية �س.م.ع

ط - C3 - اأبوظبي - جزيرة يا�س
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1529371 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
2 - تعيني ال�سادة/�ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ، كم�سفي قانوين لل�سركة 
بتاريخ:2022/5/19  وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري 

2300AD03FEA63C126C3:العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
 تاريخ التعديل:2022/6/10

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/توب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ساين لنظافة املباين العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1139780 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ار تي �سي لتوريد العمالة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2603183 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سام ل هيلتون ١٠٠٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماجد احمد �سعيد بن خادم املن�سورى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ ار تي �سي لتوريد العمالة 

R T C SUPPLY OF LABOR 

اإىل /�سكيلز لينك�س حللول التوظيف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

SKILLS LINKS EMPLOYMENT SOLUTIONS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون العنوان للرجال

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1431545 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد طاهر �سفقت على ١٠٠٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد على حممد عبيد ال�ساعدى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون العنوان للرجال 

THE ADDRESS GENTS SALON 

اإىل /�سالون العنوان للرجال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

THE ADDRESS GENTS SALON SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نور ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2927625 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نورالدين على حممد بنى عطا من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / نورالدين على حممد بنى عطا من 4٩ ٪ اإىل ١٠٠٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على عبداهلل احمد على املرزوقى

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ نور ذ.م.م

NOUR L.L.C

اإىل /نور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

NOUR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر

عبداهلل  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  ت�����راأ������س 
ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة 
دبي، رئي�س اللجنة التنفيذية ملراكز 
ال��ذك��ي��ة، اج��ت��م��اع اللجنة  ال�����س��رط��ة 
احل��ادي والثالثني يف ن��ادي �سباط 
علي  ال��ل��واء  بح�سور  دب���ي،  ���س��رط��ة 
للدعم  العامة  الإدارة  مدير  غ��امن، 
والعميد  ب���ال���وك���ال���ة،  ال��ل��وج�����س��ت��ي 
جمال اجلالف مدير الإدارة العامة 
اجلنائية،  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
وال��ع��م��ي��د خ��ال��د ن��ا���س��ر ال���رزوق���ي، 
للذكاء  ال����ع����ام����ة  الإدارة  م����دي����ر 

ال�سطناعي، واأع�ساء اللجنة.
اإىل  امل���ري  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  وا�ستمع 
ق����رارات  ن��ت��ائ��ج تطبيق  ���س��رح ح���ول 
والت�ساميم  ال�������س���اب���ق،  الج���ت���م���اع 

الذكية  ال�سرطية  مل��راك��ز  امل��ع��ت��م��دة 
اإىل  عليها،  والتحديثات   "SPS "
ج���ان���ب الط�������الع ع���ل���ى خُم���رج���ات 

الأداء ال�سرتاتيجي يف اإن�ساء مراكز 
ال�سرطة الذكية حتى العام 2025، 
ملراكز  الإجن���از  ن�سبة  ح��ول  وتقرير 

ال�سرطة الذكية قيد الإن�ساء خالل 
العام "2022-2021".

املري  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  وا�ستمع  كما 

ُمقرتحة  ت�ساميم  ح��ول  ���س��رح  اإىل 
مل�ساريع مراكز ال�سرطة الذكية، اإىل 
جانب الطالع على تقرير التفاعل 
على  الذكية  ال�سرطة  مراكز  ملواقع 
اخلدمات  ونتائج  ج��وج��ل،  خ��رائ��ط 
وع�����دد  اجل����م����ه����ور  اإىل  امل����ق����دم����ة 

البالغات وحجم املعامالت.
واأث���ن���ى م��ع��ايل ال��ق��ائ��د ال���ع���ام على 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����س��اء  ج��ه��ود 
ال��ذك��ي��ة يف العمل  ال�����س��رط��ة  مل��راك��ز 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  حتقيق  على 
الذكية  ال�����س��رط��ة  م���راك���ز  لإن�������س���اء 
افتتاح  جهود  وا�ستكمال   ،2025
خمتلف  يف  الذكية  ال�سرطة  مراكز 
مناطق الإمارة، نظراً للنجاح الذي 
اخلدمات  تقدمي  يف  املراكز  حققته 
اإىل اأفراد املجتمع دون تدخل ب�سري 

وعلى مدار ال�ساعة.

•• الذيد-الفجر:

يف ح���ف���ل ن���ظ���م���ه جم���ل�������س اأول����ي����اء 
باملنطقة  والطالبات  الطلبة  اأم���ور 
ال�سارقة  ملجل�س  وال��ت��اب��ع  الو�سطى 
للتعليم مبقره يف مدينة الذيد كرم 
باملركز  والفائز  دكان  فريق  املجل�س 

يف جائزة رواد اأعمال امل�ستقبل.
اإط���ار حر�س  اأق��ي��م يف  ه��ذا التكرمي 
الطلبة  وحتفيز  دع��م  على  املجل�س 
على ط��رح اأف��ك��ار ت��دع��م ت��واج��ده يف 
وي�سهموا  الأعمال  بقطاع  امل�ستقبل 
ب��دوره يف خدمة الوطن يف خمتلف 

قطاعاته .

م�سابقة جائزة رواد اأعمال امل�ستقبل 
برنامج  م�����س��اب��ق��ة  ���س��م��ن  ن��ظ��م��ت 
والتي     SkillUp Start
اأطلقتها وزارة القت�ساد منذ اأبريل 
موؤ�س�سة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة   2022
املدر�سي واملنظمة  للتعليم  الإمارات 
ال��ع��امل��ي��ة ل���ت���دري���ب م����ه����ارات ري����ادة 

.Bizworld الأعمال
وك����رم ���س��ع��اد را���س��د امل��ح��ي��ان رئي�س 
الطلبة  اأم���������ور  اأول������ي������اء  جم���ل�������س 
والطالبات يف ح�سور مهري اخليال 
ال��ط��ن��ي��ج��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س  فريق 
فوزا  وحقق  �سارك  "دكان"  والذي 
500 طالب  ب��ني  م��ن  اجل���ائ���زة  يف 

�ساركوا يف الرنامج وا�ستمع خالل 
احل��ف��ل ع��ن ف��ك��رة م�����س��روع��ه��م وما 
جديدة  واأف���ك���ار  م����ردود  م��ن  يتميز 

ومبتكرة .
و�سمل التكرمي من فريق دكان كال 
من الطلبة حممد علي خليفة دملوك 
الكتبي، ورا�سد �سيف را�سد بن خليف 
بن  را�سد  �سيف  وحممد  الطنيجي، 
بن  �سيف  علي  و  الطنيجي،  خليف 
�سعيد  �سلطان  وزاي��د  الكتبي،  مفلح 
الطنيجي حتت اإ�سراف املعلم اأحمد 
الذيد  لنا�سئة  التابعني  زك��ي  �سعد 
500 طالب  باملركز الأول من بني 

وطالبة �ساركوا يف الرنامج.
واأبدى  را�سد املحيان رئي�س املجل�س 
ما  على  ال��ف��ائ��زي��ن  للطلبة  تهنئته 
قدموه من جهود وا�سحة اأو�سلتهم 
الفوز فوز  ه��ذا  وب��اأن  الأول  للمركز 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة مل���ا ل���ه الأث�����ر ال��ك��ب��ري يف 
ت�سجيع ودعم الطلبة على امل�ساركة 
متثل  وال��ت��ي  امل�سابقات  ه��ذه  مبثل 

الفكر  ت��ر���س��ي��خ  اأ���س��ا���س��ي��ا يف  حم����ورا 
الريادي والقيادي لدى النا�سئة.

واأكد باأن املجل�س على ا�ستعداد كامل 
لدعم مثل هذه املواهب وامل�ساركات 
ل��ت��م��ك��ني اأب��ن��ائ��ن��ا م���ن دخ����ول عامل 
اإبداعاتهم  و���س��ق��ل  الأع���م���ال  ري����ادة 

وترجمتها على اأر�س الواقع.
املجل�س ممثال عنهم  الطلبة  و�سكر 
الطالب حممد علي  الفريق  رئي�س 
دملوك  على دعمه الالحمدود للطلبة 
من �سفوفهم الأوىل اىل تخرجهم 
املجل�س  دور  ب��اأن  وق��ال  املدر�سة  من 
اأه��م��ي��ة ع��ن دور امل��در���س��ة يف  ل يقل 
ال���دع���م وال��ت��وج��ي��ه والإر�����س����اد على 
مدار هذه ال�سنوات، و�سكر القائمني 
على تنظيم هذه امل�سابقة وقال باأن 
باملركز  الفائز  م�سروع تطبيق دكان 
منها  ك��ث��رية  اأع��ب��اء  �سيخفف  الأول 
الوقت واجلهد واملال بالإ�سافة باأنه 
�سيمكن الزبائن من تنظيم اأمورهم 

احلياتية.

•• اأبوظبي-وام:

فهو  ب��ع��ي��دا،  ك��ان  مهما  امل�ستقبل  اإن 
ق��ري��ب وال���س��ت��ع��داد ل��ه ي��ب��داأ اليوم، 

ولي�س غدا.
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ع��ن  اأث���رية  مقولة 
نهيان رحمه اهلل  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اأ�س�ست لواحد من اأهم مبادئ مرحلة 
وتعزيز  ال���س��ت�����س��راف  وه���و  التمكني 
واأهميته  امل�ستقبلي  بالفكر  ال��وع��ي 
واملتغريات  للتحديات  ال�ستعداد  يف 
املتوقعة. فالبحث املبكر عن الفر�س 
حتديات  لأي��ة  ال�سيناريوهات  وو�سع 
وو����س���ع اخل��ط��ط ال���س��ت��ب��اق��ي��ة �سار 

�سمة لدولة الإمارات.
تلك  اأب����رز  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  ي�ستعر�س 
اخلطط التي كان لها اأثرها البالغ يف 

ر�سم م�ستقبل الدولة.

مبادئ اخلم�شني
ال�����س��ي��خ خليفة بن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ر���س��م 
طريق  اهلل"  "رحمه  نهيان  اآل  زاي���د 
الإمارات نحو امل�ستقبل و�سكلت مبادئ 
اعتمدها  ال��ت��ي  ال��ع�����س��رة  اخل��م�����س��ني 
"رحمه اهلل" يف اأكتوبر 2021 امل�سار 
ال�سرتاتيجي لدولة الإمارات خالل 
وال�سيا�سية  الق��ت�����س��ادي��ة  م�سريتها 
العقود  يف  وال���داخ���ل���ي���ة  وال��ت��ن��م��وي��ة 

اخلم�سة املقبلة.
جلميع  مرجعا  الع�سرة  املبادئ  متثل 

لتعزيز  الإم���ارات  دول��ة  يف  املوؤ�س�سات 
اأركان الحتاد وبناء اقت�ساد م�ستدام، 
اأكر  ملجتمع  امل��وارد  جميع  وت�سخري 
اإقليمية  وت��ط��وي��ر ع��الق��ات  ازده����ارا، 
الدولة  م�����س��ال��ح  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ودول���ي���ة 
العليا ودعم اأ�س�س ال�سالم وال�ستقرار 

يف العامل.

 روؤية المارات 2021
"رحمه  عهده  يف  الإم����ارات  واأطلقت 
التي   2021 الإم�����ارات  اهلل" روؤي����ة 
تهدف اإىل جعل الإمارات اأحد اأف�سل 
البلدان يف العامل، وبغية حتقيق هذا 
الهدف، مت اإطالق الأجندة الوطنية 
التي ت�سم موؤ�سرات الأداء الرئي�سية، 
وهي مبثابة دليل للدولة يف م�سريتها 
وتعمل  اإليه،  ت�سبو  ما  اإىل  للو�سول 
يف معظمها على مقارنة مرتبة دولة 
الدولية بدول  املوؤ�سرات  الإم��ارات يف 
ال���ع���امل امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���دف���ع ب��ه��ا نحو 

الريادة والتميز.

احلياد املناخي 2050 
وجنحت الإم��ارات يف عهد املغفور له 
يف ق��ي��ادة احل����راك ال��ع��امل��ي م��ن اأجل 
املناخي  ال��ت��غ��ري  حت���دي���ات  م��واج��ه��ة 
العديد  اإط������الق  خ����الل  م���ن  وذل�����ك 
العاملية  ال�سبغة  ذات  امل���ب���ادرات  م��ن 
وم��ن��ه��ا مبادرة  ال���ت���اأث���ري  ح��ي��ث  م���ن 
احلياد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

تعد  ال��ت��ي   ،2050 ب��ح��ل��ول  امل��ن��اخ��ي 
خف�س  اإىل  ي��ه��دف  وط��ن��ي��ا  حم��رك��ا 
بحلول  املناخي  واحل��ي��اد  النبعاثات 
2050 ما يجعل الإمارات اأول دولة 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 
ت��ع��ل��ن ع���ن ه��دف��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق احلياد 

املناخي.
املبادرة  مبوجب  الإم���ارات  وت�ستثمر 
600 مليار دره���م يف  ي��زي��د على  م��ا 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����س��اري��ع  ت��ط��وي��ر 

حتى عام 2050.

 ا�شرتاتيجية احلكومة الرقمية 
 2025

الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  و���س��م��م��ت 
الإمارات  لدولة  الرقمية  للحكومة 
وفقا ل� 8 اأبعاد ت�ستثمر يف م�سمونها 
�سيا�سة  اإط���ار  يف  ال����واردة  التو�سيات 
التعاون  ملنظمة  الرقمية  احل��ك��وم��ة 
 ،  OECD والتنمية  الق��ت�����س��ادي 
لدولة  التنموية  اخلطة  مع  وتتواءم 
"كوفيد- بعد  ما  الإم���ارات يف حقبة 

."19
وي�����ت�����م�����ث�����ل ال��������ه��������دف ال����رئ����ي���������س����ي 
التزام  ت��ر���س��ي��خ  يف  ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
لتاأييد  ال����ق����ط����اع����ات  ع�����ر  وا������س�����ع 
ال�سرتاتيجيات  يف  الرقمية  توظيف 
احلكومية كافة الذكاء ال�سطناعي.

وتعتر ا�سرتاتيجية الإمارات للذكاء 
يف  اأطلقت  ال��ت��ي   ،  AI ال�سطناعي 

الأوىل  ال�سرتاتيجية   2017 ع��ام 
من نوعها يف املنطقة والعامل، ومتثل 
هذه ال�سرتاتيجية املرحلة اجلديدة 
بعد احلكومة الذكية والتي �ستعتمد 
عليها اخلدمات، والقطاعات، والبنية 
مبا  ال��دول��ة  يف  امل�ستقبلية  التحتية 
 ،2071 الإم����ارات  ومئوية  ين�سجم 
اأن تكون دولة الإمارات  اإىل  ال�ساعية 

الأف�سل بالعامل يف املجالت كافة.

اخلدمات احلكومية
احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير  و�سغل 
ك��ب��ريا من  ح��ي��زا  للجمهور  امل��ق��دم��ة 
اهتمام ومتابعة ال�سيخ خليفة "رحمه 
اهلل" لت�سهد الإمارات اإطالق العديد 
م���ن امل����ب����ادرات ال���ت���ي ت�����س��ب يف هذا 
الجتاه ومنها ا�سرتاتيجية الإمارات 
-2021 احل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 

2025 التي تهدف اإىل رفع تناف�سية 
الدولة يف تقدمي اخلدمات وحتقيق 
اأف�����س��ل حكومة  ب����اأن ت��ك��ون  روؤي���ت���ه���ا 
احلكومية،  اخل���دم���ات  يف  ال��ع��امل  يف 

وموؤ�سرات الثقة والكفاءة.
من  اأك���ر  ال�سرتاتيجية  وتت�سمن 
بحلول  تنفيذها  يجرى  مبادرة   28
2023، وتركز على تقدمي خدمات 
فعاليتها  وحت�سني  متطورة،  رقمية 
واأمتتتها بالكامل لت�سل اإىل املتعامل 

يف اأي مكان وعلى مدار ال�ساعة.
على  اأي�سا  ال�سرتاتيجية  و�ستعمل 

ت�سميم  ت�����س��م��ن  م��ن��ظ��وم��ة  اإق�������رار 
البداية،  م���ن  اجل����دي����دة  اخل����دم����ات 
وتوفريها رقميا، مع �سجالت دقيقة 
ل��ب��ي��ان��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني، و���س��م��ان طلب 
ال��ب��ي��ان��ات وامل���ع���ل���وم���ات م����رة واح����دة 
واإتاحة م�ساركتها مع اجلهات  فقط، 

احلكومية.

من�شة ا�شت�شراف امل�شتقبل 
حكومة  اأط��ل��ق��ت   ،2017 ع���ام  ويف 
دول�����ة الإم���������ارات م��ن�����س��ة الإم�������ارات 
خطوة  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  ل���س��ت�����س��راف 
ثقافة  ن�سر  ج��ه��ود  دع���م  اإىل  ه��ادف��ة 
بالفكر  الوعي  وتعزيز  ال�ست�سراف، 
ال�ستعداد  يف  واأه��م��ي��ت��ه  امل�ستقبلي 

للتحديات واملتغريات املتوقعة.
جهود  لتوثيق  مرجعا  املن�سة  متثل 
ا�ست�سراف  جم������ال  يف  الإم�������������ارات 
الوطنية  ال��ق��درات  وب��ن��اء  امل�ستقبل، 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ثقافة  وتر�سيخ 
ل��دي��ه��ا م��ن خ���الل ت��وف��ري امل�����وارد يف 

جمال ا�ست�سراف امل�ستقبل.
و�ستدعم من�سة الإمارات ل�ست�سراف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال����دول����ة 
للفر�س  امل����ب����ك����ر  ل����ال�����س����ت���������س����راف 
ال��ق��ط��اع��ات احليوية  وال��ت��ح��دي��ات يف 
وو�����س����ع اخلطط  ك���اف���ة وحت��ل��ي��ل��ه��ا 
جميع  على  امل��دى  بعيدة  ال�ستباقية 
امل�ستويات ما يدعم حتقيق الأهداف 

الوطنية.

ا�شرتاتيجية الطاقة 
الإمارات  اأطلقت  الطاقة  قطاع  ويف 
للطاقة  ا�سرتاتيجيتها   2017 عام 
خطة  اأول  ت��ع��ت��ر  وال���ت���ي   2050
م���وح���دة ل��ل��ط��اق��ة يف ال���دول���ة ت���وازن 
وال�ستهالك،  الإن���ت���اج  ج��ان��ب��ي  ب���ني 
العاملية، ت�سمن  البيئية  واللتزامات 
ب��ي��ئ��ة اق��ت�����س��ادي��ة م��ري��ح��ة ل��ل��ن��م��و يف 

جميع القطاعات.
ت�������س���ت���ه���دف اخل�����ط�����ة رف�������ع ك����ف����اءة 
ال�ستهالك الفردي واملوؤ�س�سي بن�سبة 
الطاقة  م�����س��اه��م��ة  ورف������ع   ،40%
الطاقة  م��زي��ج  اإج��م��ايل  يف  النظيفة 
اإىل   25% ال���دول���ة م��ن  امل��ن��ت��ج��ة يف 
%50، وحتقيق توفري يعادل 700 

مليار درهم حتى عام 2050.

الأمن الغذائي
ال��غ��ذائ��ي يف  واح��ت��ل م�ستقبل الأم���ن 
الإمارات خالل عهد ال�سيخ خليفة " 
رحمه اهلل" حيزا كبريا من الهتمام 
وامل��ت��اب��ع��ة، م��ن خ��الل و���س��ع اخلطط 
واإطالق امل�ساريع و الرامج امل�ستقبلية 
التي حت�سن من موقع واأداء الدولة يف 
هذا املجال على ال�سعيد العاملي، ويف 
هذا ال�سياق اأطلقت حكومة الإمارات 
ال�سرتاتيجية   2018 ع������ام  يف 
ال��وط��ن��ي��ة ل���الأم���ن ال���غ���ذائ���ي. تهدف 
منظومة  تطوير  اإىل  ال�سرتاتيجية 
وطنية �ساملة تقوم على اأ�س�س متكني 

اإنتاج الغذاء امل�ستدام، وحتدد عنا�سر 
تت�سمن  التي  الوطنية  ال��غ��ذاء  �سلة 
18 ن��وع��ا رئ��ي�����س��ا، ب��ن��اء ع��ل��ى ثالثة 
م��ع��اي��ري رئ��ي�����س��ة، ه��ي م��ع��رف��ة حجم 
املنتجات،  لأه���م  املحلي  ال���س��ت��ه��الك 
والت�سنيع،  الإن����ت����اج  ع��ل��ى  ال����ق����درة 

الحتياجات التغذوية.

ال�شرتاتيجية الوطنية للف�شاء 
2030

الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت���ه���دف 
روؤي�����ة  دع�����م حت��ق��ي��ق  اإىل  ل��ل��ف�����س��اء 
الف�ساء  �سناعة  جم��ال  يف  الإم����ارات 
مبختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته 
الإيجابية  النتائج  وخدماته. وحتدد 
لتلك ال�سناعة على الدولة خالل 10 
ومبادرات  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  �سنوات 

نوعية، و5 اأقمار ا�سطناعية جديدة 
يتم اإطالقها حتى 2030.

حكومة  اأطلقت   2019 م��ار���س  ويف 
ال�سرتاتيجية  الإم������������ارات  دول�������ة 
PDF-- 2030 الوطنية للف�ساء

املرجع  تعتر  والتي   ،  17.6 MB
الأولوية  ذات  ل��ل��م��ب��ادرات  ال��وط��ن��ي 
العاملة  واملوؤ�س�سات  املعنية،  للجهات 
ب��ال��ق��ط��اع ال��ف�����س��ائ��ي .. وت��خ��ت�����س /
ل��ل��ف�����س��اء مبتابعة  الإم�������ارات  وك���ال���ة 
مع  بالتعاون  ال�سرتاتيجية  تنفيذ 

ال�سركاء ال�سرتاتيجيني .
دعم  اإىل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت���ه���دف 
الإم���������ارات يف جمال  روؤي������ة  حت��ق��ي��ق 
ركائز  اإح��دى  وتعد  الف�ساء  �سناعة 
الوطني  التنظيمي  الإط��ار  وممكنات 

لقطاع الف�ساء يف الدولة.

اأبرزها مبادئ اخلم�شني وا�شرتاتيجية الطاقة 

مبادرات وخطط ا�سرتاتيجية وجه بها خليفة بن زايد .. ر�سمت طريق الإمارات نحو امل�ستقبل

•• اأبوظبي-الفجر: 

معارفهم  لإث���راء  ال��ق��راءة  وع�ساق  الكتب  حمبي  ال��وط��ن  ق�سر  دع��ا 
املختلفة ودعم ثقافتهم يف املعر�س الذي ينظمه مركز اأبوظبي للغة 
التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة يف جناح املعرفة يف مكتبة  العربية 
ق�سر الوطن. وي�سم املعر�س جمموعة من املوؤلفات الأدبية لرحالة 
ع�سر،  والتا�سع  ع�سر  الثالث  القرنني  اإىل  تاريخها  يعود  اأوروب��ي��ون 
العربية  احل�����س��ارة  ج��وان��ب  خمتلف  وا���س��ع  ب�سكل  ت�ستعر�س  وال��ت��ي 

كالثقافة، واملو�سيقى، والطب، والأدب. 
ومت تكري�س ق�سم خا�س من املعر�س لعر�س الكتب الفائزة بجائزة 
ال�سيخ زايد للكتاب بني الأعوام 2006 ولغاية 2022، وهي جائزة 

جمالت  يف  م�ساهماتهم  عن  الثقافة  ل�سناع  متنح  مرموقة  اأدب��ي��ة 
اأثر  لها  التي  الإن�سانية  العلوم  يف  والرتجمة  والتاأليف،  التنمية، 
و�سيتعرف  والجتماعية.  والأدبية  الثقافية  احلياة  اإث��راء  يف  وا�سح 
الكتب  م��ن  وا�سعة  جمموعة  على  املكتبة  اإىل  دخولهم  ف��ور  ال���زوار 

والتي ميتاز كل منها خلفيات لغوية وثقافية خمتلفة. 
مكتبة  اإىل  التوجه  للزوار  ميكن  املعر�س،  يف  اجلولة  اختتام  وعند 
تفوق  املراجع  من  و�ساملة  وا�سعة  جمموعة  حتت�سن  التي  الق�سر 
ال� 50 األف كتاب، والتي ميكنهم اختيار ما ينا�سبهم منها والتوجه 
والكتابة  وال��ق��راءة  للبحث  مثالية  بيئة  توفر  التي  ال��ق��راءة  لقاعة 
املائية  وال��ن��واف��ري  احل��دائ��ق  اخل��الب��ة على  ب��الإط��اللت  وال�ستمتاع 

اخلارجية. 

ق�سر الوطن ي�ست�سيف جمموعة من املوؤلفات الأدبية بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�سياحة

•• الظفرة -الفجر:

نفذت بلدية منطقة الظفرة حملة ال�سالمة والوقاية من 
احلرائق"  من  والوقاية  " ال�سالمة  �سعار  حتت  احلرائق 
يف منطقة الظفرة ا�ستهدفت املالك والعاملني يف املن�ساآت 

واملحالت غري الغذائية. ومت خاللها التفتي�س على 108 
م��ن امل��ح��الت وال���ور����س، وا���س��ف��رت ع��ن حت��ري��ر 16 ان���ذاراً 
اإىل احلفاظ على  317 عاماًل.  وتهدف احلملة  وتوعية 
الرقابة  وحتفيز  احلرائق  من  والوقاية  العاملني  �سالمة 

الفّعالة على املظهر العام وال�سحة العامة. 

بلدية منطقة الظفرة تنفذ حملة ال�سالمة والوقاية من احلرائق 

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�سطى يكرم فريق )دكان( الفائز باملركز الأول يف جائزة رواد اأعمال امل�ستقبل

عبد اهلل املري يرتاأ�س اجتماع اللجنة التنفيذية ملراكز ال�سرطة الذكية

•• عجمان -وام:

نظمت وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س 
الوطني الحتادي يف قاعة الإمارات 
لل�سيافة يف مدينة عجمان املحا�سرة 
ال��دورة اخلام�سة من  الثالثة �سمن 
مبادرتها "جمال�س الأحياء"، والتي 
بانتخابات  الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف 
املقبلة  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
ون�سر ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية بني 
باإجنازات  والتعريف  املجتمع  اأف��راد 
ال���رمل���اين خ���الل اخلم�سني  ال��ع��م��ل 
مع  بالتعاون  وذل���ك  املا�سية،  ع��ام��اً 
امل��واط��ن��ني يف حكومة  ���س��وؤون  مكتب 

عجمان.
املن�سوري  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  رك����ز  و 
والعالقات  ال���ق���ان���ون  يف  امل��خ��ت�����س 
ال���دول���ي���ة، خ���الل حم��ا���س��رت��ه حتت 
للمراأة  امل�ستقبلية  "الآفاق  ع��ن��وان 
الإماراتية فيالعمل الرملاين" على 
حمورين اأ�سا�سيني، هما: "الإمارات 
املراأة"،  ا�ستثنائي يف متكني  كنموذج 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  و"موقع 
ع���امل���ي���اً يف جم�����ال متكني  امل���ت���ح���دة 

املراأة".
�سامي حممد  �سعادة  اأك��د  من جهته 
ب��ن ع���دي، ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د لقطاع 
الدولة  وزارة  يف  امل�ساندة  اخلدمات 
الحتادي،  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون 
اأن مبادرة "جمال�س الأحياء" تهدف 
لدى  ال�سيا�سي  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز  اإىل 
جميع اأف��راد املجتمع الإم��ارات��ي مبا 
ي�سهم يف حتفيز امل�ساركة الفاعلة يف 

انتخابات املجل�س الوطني الحتادي 
اأ�سا�سية  ركيزة  يعد  ما  وه��و  املقبلة، 
يف  ال�سيا�سية  التنمية  م�سرية  لدفع 
الفاعلة  امل�ساهمة  وحتقيق  ال��دول��ة، 
�ساأنه،  ورف���ع���ة  ال���وط���ن  خ���دم���ة  يف 
وامل�سي قدماً نحو املزيد من التطور 

والزدهار يف املجتمع.
هذه  تنظيم  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
اجلهود  ���س��م��ن  ي����اأت����ي  امل���ح���ا����س���رة 
ل��ت��ع��زي��ز ثقافة  ل����ل����وزارة  امل�����س��ت��م��رة 
املجتمع  ل���دى  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة 
الإم�����ارات�����ي، وال��ت��اأك��ي��د اأي�����س��اً على 
حتقيق  يف  الفاعلة  امل����راأة  م�ساهمة 
الر�سيدة  قيادتنا  وتوجهات  تطلعات 
لالإمارات  العاملية  املكانة  تر�سيخ  يف 

وحتقيق روؤيتها املئوية.
وحت�����دث ال���دك���ت���ور امل���ن�������س���وري عن 
اإجن�����ازات دول���ة الإم�����ارات يف متكني 
الرملاين،  املجال  يف  وخا�سة  امل���راأة، 
م���ن خ����الل ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء على 

ال�سيخ  له  للمغفور  القرارالتاريخي 
"طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
اهلل ثراه" يف عام 2019م، القا�سي 
املجل�س  امل��راأة يف  ن�سبة متثيل  برفع 
50 يف املائة  الوطني الحت��ادي اإىل 
ب��ح��ي��ث ت�����س��غ��ل ن�����س��ف ع����دد مقاعد 
املجل�س، حتقيقاً للروؤية والتوجهات 
الر�سيدة،التي  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  احل��ك��ي��م��ة 
توؤمن بقدرات امل��راأة ودوره��ا الفاعل 
م�سرية  وحتقيق  املجتمع  خدمة  يف 

التنمية والزدهار يف الدولة.
دولة  اأن  اإىل  امل��ح��ا���س��ر  اأ����س���ار  ك��م��ا 
ال��دول��ة الأوىل على  ُت��ع��د  الإم�����ارات 
التعاون لدول  م�ستوى دول جمل�س 
اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي���ة، وال���ث���ان���ي���ة على 
التي تطلق  العربية  ال��دول  م�ستوى 
املراأة،  لتمكني  وطنية  ا�سرتاتيجية 
املكت�سبات  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  وذل������ك 
والإجن���������ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا امل�����راأة 
ال��دول��ة يف اخلم�سني  خ��الل م�سرية 

عاماً املا�سية، وم�ساندتها يف حتقيق 
املزيد خالل اخلم�سني عاماً املقبلة، 
تعزز  وطنية  اآل��ي��ات  ع��ر  ومتكينها 
وع��م��ل��ه��ا وجن��اح��ه��ا يف  مكانتها  م��ن 

كافة القطاعات واملجالت.
اأن  امل����ن���������س����وري  ال����دك����ت����ور  ب�����ني  و 
ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����س���ي���دة ق���د ه���ي���اأت كل 
الأدوات  ج��م��ي��ع  ووف�����رت  ال���ظ���روف 
لتتبواأ  امل��راأة  تاأهيل  �ساأنها  من  التي 
ال��دول��ة ولت�سل  امل��ن��ا���س��ب يف  اأع��ل��ى 
وتزويدها  ال��ع��امل��ي��ة،  اإىل  اإجن��ازات��ه��ا 
توؤهلها  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات  ب���اخل���رات 
للم�ساركة الفاعلة يف م�سرية التطور 
والزده�����������ار ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا دول����ة 
القرار  �سنع  عملية  ويف  الإم�����ارات، 
الوطن  ق�سايا  ومناق�سة  ال��وط��ن��ي 
وه��م��وم امل��واط��ن��ني واإي���ج���اد احللول 
املنا�سبة لها، وذلك من خالل �سغلها 
لن�سف عدد مقاعد املجل�س الوطني 

الحتادي.

وزارة الدولة ل�سوؤون الوطني الحتادي تنظم املحا�سرة الثالثة من مبادرة جمال�س الأحياء 

ف����ري����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اوغ��������ن��������دا    ، �������س������ج������اب������ى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )B1364434( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0547360639

فقدان جواز �سفر
بت  ان��������ى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اندوني�سيا   ، وارت��������ا  ارم�������ا 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)B3890243(  رق�������م 

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

    0509079709

فقدان جواز �سفر
مار�سيلينا   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ب����ول����دل���������س دي����ل����و�����س ري�����������س ، 
�سفره  ج��واز  اجلن�سية  الفلبني 
)P5153487B(  رق�������م 

يرجى ممن يعر عليه ت�سليمه 
اقرب  او  الفلبينية  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16823

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�شاعة 
2022/06/15 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �شده لني  6:00 م�شاءا يوم الربعاء 

اأك�شي للتجارة �ض م ح + كي�شاي للتجارة �ض م ح و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                  الو�شف  

 13,770                        جمموعه من الدوات الكهربائيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363
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 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

الأطراف  بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف الأول : اف�سل ح�سني ادري�س على بيباري - اجلن�سية : بنغالدي�س 

اإىل الطرف الثاين : كبري ح�سن ادري�س علي بيباري - اجلن�سية : بنغالدي�س 
بال�سم التجاري )اجلبل الأخ�سر خلياطة وتطريز العبايات وال�سيل(  ن�ساط الرخ�سة )خياطة 

وتطريز العبايات وال�سيل ، تف�سيل و خياطة املالب�س الن�سائية( واملرخ�س من دائرة التنمية 
الإقت�سادية يف خورفكان - بردي 1 ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 240171 

ال�سادرة بتاريخ 09/11/1983م 
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : رو�شل لتاأجري بيوت العطالت - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 406 ملك �سعد احمد كتمتو - الر�ساء جنوب 3 - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 946138 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1558103 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/6/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/6/8 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق 
914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع  العنوان : مكتب رقم  احل�شابات 
 04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : - هاتف  بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : اآر ان اآر لتجارة الأدوات الطبية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 116 ملك ال�سيخة مهرة اأحمد الغرير - الق�سي�س الثانية - ديرة 
القيد  888610 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1494515 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/3/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
303 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  م  م  ذ  والتدقيق �ض  للمحا�شبة  البحري  ماجد 
04-2657118  : املطينة - هاتف   - دي��رة   - ال�سويدي  الغرير   خالد عبداهلل احمد 
فاك�س :       م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  ه��ذا 
لت�سفية رو�شل لتاأجري بيوت العطالت - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/6/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/6/8 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ماجد البحري للمحا�شبة والتدقيق �ض ذ م م
دي��رة -  ال�سويدي -  الغرير  303 ملك خالد عبداهلل احمد  العنوان : مكتب رقم 
املطينة - هاتف : 2657118-04 فاك�س :           مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد 
اآر  ان  اآر  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  لتجارة الأدوات الطبية - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب 
 2022/3/17 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/2/12
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : هينج تك للتجارة العامة - �ض ذ م م  
العنوان : دبي - املدينة العاملية - نخيل IC1-CHI-F16-S01 - ال�سكل القانوين 
 : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد  رق��م   6٨٨٥٢٨  : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   ١١١٥٣٠6
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
دبي بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠٢٢/٥/٩ وعلى 
للتدقيق  اجلــريودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  عبداهلل  ملك   -  ٢٠4 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�شبة 
-  هاتف  ٢٣٨٩7٢١-٠4 فاك�س: ٢٣٨٩7٢٢-٠4  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70021 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  ٢٠4- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : ٢٣٨٩7٢١-٠4 فاك�س: ٢٣٨٩7٢٢-٠4 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  هينج تك 
للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70021

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003627 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زاهر فوزي ح�سنون - جمهول حمل الإقامة  
بناء على طلب املدعي : ح�سام زياد اجلالب 

- قيمة الدفعة املقدمة 6000 درهم اإماراتي 
- قيمة دفعة ايجار العقار حمل عمل الرخ�سة التجارية بقيمة 8000 درهم اإماراتي 

- غرامة العدول عن العقد والتي تعادل قيمة العربون املدفوع بقيمة 6000 درهم اإماراتي 
- والفائدة القانونية مبا يعادل %10 من قيمة املطالبة من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد. 

- العطل وال�سرر عن النكول عن العقد ، لعدم التزام املدعي عليه بتنفيذ ما يوجبه عليه القانون والعرف 
والإتفاق وفق ما تراه عدالتكم. - الزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف التي تكبدها جهة الإدعاء. 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/21  اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 05( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/6/7 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003594 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سيدلية المان )�س.ذ.م.م(
جمهول حمل الإقامة

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/15 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 
الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ  2022/6/8 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002747 يف  الدعوى رقم

ال�سام�سي  ملالكها / �سيف حممد �سيف  امل�ستعملة  ال�سيارات  الن�سور لتجارة قطعة غيار   : املدعي عليه  اإىل 
- جمهول حمل الإقامة 

نعلمكم اأن  املدعية  عبدالرحمن احلمادي لتجارة قطع غيار ال�سيارات �س ذ م م وميثلها ال�سيد/ براديبان 
�سريابيل ميثال بوراييل - قد اقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها بالتي :

درهم  11،800 بقيمة  املدفوع  املبلغ  اإعادة   -1
ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  9% الفائدة   -2

وامل�ساريف  بالر�سوم  �سدهما  املتنازع  الزام   -3
املحكمة  ال�سارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2022/6/13 بجل�سة  باحل�سور  انت مكلف  لذلك 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/26 م

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
 اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى 

SHCAPCICVS2022/0000624 يف االإ�شتئناف رقم

بناء علي طلب امل�ستاأنف : �سليمان بن اإبراهيم بن �سالح الع�سيبي
اىل امل�ستاأنف �سده : عبداهلل �سعيد عبداهلل حممد بروك احلمريي 
ال�سارقة  مبحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام  باحل�سور  مكلف  انت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - الإ�ستئنافية  الإحتادية 
يف يوم اخلمي�س املوافق 2022/6/16 يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله بو�سفك م�ستاأنف �سده. 
مدير ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70197 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001426 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : علي مو�سى للمقاولت

جمهول حمل الإقامة  
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/15 ال�ساعة 8.30 اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية  او  �سخ�سيا   )4 رقم  الدعوى 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/5/31 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001783 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ديباك كالرياكات رامان ناثان  
جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/20 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/6/9 م.  

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اأجرة ال�شارقة - ذ م م   
عري�شة   على  امر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003439/ 

اإىل املحكوم عليه : اجرة ال�سارقة - ذ م م 
العنوان : العزره خلف جممع املدار�س - الهاتف : 0564063102 0508030544 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ معيد خان �سرين لل - اجلن�سية باك�ستاين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 750.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد نا�شاد حممد ريا�ض ريا�ض   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000928/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد نا�ساد حممد ريا�س ريا�س   - العنوان : ال�سارقة 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جم�سيد احمد منظور احمد ، اجلن�سية : هندي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 14850.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بيع  عقار بالن�شر

يف الدعوى رقم  406/2021/223 انابات جتارية  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�سوع الدعوى : اإنابة من حمكمة ابوظبي الإبتدائية يف الدعوى رقم 2021/5203 ت جتر - م ر - ت - اأ ظ
طالب التنفيذ : موزه �سلطان غامن كليب ال�سويدي - واآخرون  

عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي  
املطلوب اإعالنه : الفى  عبداهلل حممود حممد  

عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي 
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�سركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�ساء 

- املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 1492 - امل�ساحة : 525.72 مرت مربع - التقييم : 1018584 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0004405 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ادميول باول امو�سان - العنوان : 9300944  
هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/31 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / اجرة ال�سارقة  بالتايل :
وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : املحكمة  حكمت 
)9،829.39( درهم ، ت�سعة اآلف ، وثمامنائة وت�سعة وع�سرون درهما 
وت�سعة وثالثون فل�سا ، مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف، ورف�س ما عدا 

ذلك من طلبات.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  53/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

اأر���س م�ساحتها  5 وهي عبارة عن قطعة  ال�سفا  666 مبنطقة وادي  العقار رقم  مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن 
مربع مرت   3089.02

طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بنك برودا - �سقة مكتب رقم 201 - مقابل للعرة بالقرب 
من الديوان - ال�سوق الكبري  

املطلوب اإعالنه : حفيظ رحمن باديات كونهي كامتي
 B مركز ا�ستدامة G-07D  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - ملك مركز ميلينيوم واي لالعمال - مكتب رقم

 0505981445  -  drhafeezrahman@sify.com
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/6/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
 : البلدية  666 - رقم  5 - رقم الر���س  ال�سفا  : وادي  املنطقة  ار���س ف�ساء -   : العقار  : نوع  املمتلكات  اأو�ساف  بيان  خزينة املحكمة وفيما يلي 

عطاء.  لأعلى  ويباع  درهم   9974971  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   3089.02  : امل�ساحة   -  648-8598
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 3856/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230  
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )043605( وال�سادر عن بنك التجاري الدويل 

بقيمة )787500 درهم( 
طالب التنفيذ : كالبي�س �سندرا �سينغ �سامبات - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري 

- دبي - �سارع العمال - مبنى اوبروي تارو - �سقة العا�سر 1002  
املطلوب اإعالنه : 1 - دافيد �ست�سايبا - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   787500

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 
يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اعالن حكم بالن�شر 
جزئي   عقاري   18/2021/1440

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- فريا بوركوفا  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له / موؤ�س�سة عقار 
الدعوى  يف    2022/3/14 ب��ت��اري��خ   امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  ح��ك��م��ت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  املذكورة اعاله ل�سالح/ موؤ�س�سة عقار 
)358،113 درهم( )ثالثمائة وثمانية وخم�سون الف ومائة ثالثة ع�سرة درهم والفائدة 
 11/2021/6 بتاريخ  احلا�سل  الدعوى(  رفع  )تاريخ  املطالبة  تاريخ  من  12% �سنويا 
وحتى ال�سداد التام. والزمته الر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ست 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اعالن حكم بالن�شر 
جزئي  عقاري   18/2021/1001

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه / انا مالي كاروبياه - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له / موؤ�س�سة عقار 
الدعوى  يف   2021/10/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  عقار  موؤ�س�سة  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة 
وقدره )288،697 درهم( والفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
لال�ستئناف خالل  قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري  عدا  ما  ورف�ست 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/4010 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  رىل عون الأمني - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ م�سرف الإمارات الإ�سالمي )م�ساهمة عامة(  
قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2022/1/26 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )877287.18( درهم خالل 15 يوم من تاريخ )التبليغ واإل بيع الوحدات 
الكائنة مبنطقة )احلبيبة اخلام�سة( برقم ار�س )43( - رقم الوحدات )407( ا�سم 
املبنى )الرمث 26( والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 152 من 

قانون الإجراءات املدنية. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اإعالن �شطب قيد
برايفت  �سنغابورا  انرتنا�سيونال  اي  ت��ي  ي��و  �سركة  ال�����س��ادة/  ب��اأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
ليمتد - مكتب )اجلن�سية : الهند( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة 
- �س  التجاري  املركز   - العطار  احمد  - مكتب ملك  بردبي   - الكرامة   : )العنوان  دب��ي 
ال�سركات  �سجل  رق��م )2051( يف  واملقيدة حتت   )29288 ب  ، �س  دب��ي   29288 ب 
�ساأن  2015 يف  ل�سنة  رقم )2(  الحت��ادي  القانون  لأحكام  وتنفيذاً  ب��ال��وزارة.  الأجنبية 
�سان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته  التجارية  ال�سركات 
اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة 
اىل  باعرتا�سهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  اأ�سحاب  ال�سادة  من  يرجى  بالدولة. 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل :
وزارة االقت�شاد -  ادارة الت�شجيل التجاري

 �ض.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/134314(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �س م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : العالمة لل�سفريات �س ذ م م - اجلن�سية الإمارات 
املو�سوع :

بواقع  عليه  امل�ستحقة  الأج����رة  ���س��داد  ب�����س��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
400،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2006/02/20 عن اإيجار اخلزانة رقم )A65( الكائنة 
الت�سليم  تاريخ  حتى  دب��ي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دب��ي  ببنك  احلديدية  اخل��زائ��ن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإن��ذار عمال بن�س املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  قانون  من   474
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  ف��اإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533
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اإ�سدار  ا�ستئناف  عزمها  اجلمعة  اأم�س  اللبنانية   ال�سلطات  اأعلنت 
جوازات �سفر بدءاً من الأ�سبوع املقبل، بعد تعليق ا�ستمر لأكر من 
�سهر واأثار امتعا�س املواطنني الذين ا�سطر كر منهم اىل تاأجيل 
العام يف  لالأمن  العامة  املديرية  واأف��ادت  �سفرهم.  مواعيد  اإلغاء  اأو 
بيان عن اإعادة العمل مبن�سة اإ�سدار وجتديد جوازات ال�سفر اعتباراً 
من الثنني املقبل، بعد حتويل ال�سلطات امل�ستحقات املالية اىل �سركة 
اأجنبية متعاقدة معها. وكان الأمن العام، وهو اجلهاز امل�سوؤول عن 
تلّقي  تعليقه  ني�سان-اأبريل   27 يف  اأع��ل��ن  ال�سفر،  ج���وازات  اإ���س��دار 
لأّن  جديدة  �سفر  ج���وازات  با�ست�سدار  الراغبني  املواطنني  طلبات 
خمزونه من اجلوازات �سارف على النفاد ب�سبب الطلب الهائل عليها 

ولعدم توفر التمويل الالزم ل�سراء كميات جديدة منها.

 
 قالت وزارة الدفاع الريطانية  اأم�س اجلمعة اإن مدينة ماريوبول 
الواقعة يف جنوب اأوكرانيا مهددة بانت�سار مر�س الكولريا نظرا لأن 

اخلدمات الطبية تو�سك على النهيار على الأرجح.
اأي�سا حدوث  اأنه من املحتمل  ال��وزارة يف بيان على تويرت  واأ�سافت 
اأن رو���س��ي��ا تواجه  الأدوي�����ة يف خ��ري���س��ون. وذك����رت  ���س��دي��د يف  نق�س 
املناطق  ل�سكان  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ع��ام��ة  ت��وف��ري اخل��دم��ات  ���س��ع��وب��ات يف 
اخلا�سعة ل�سيطرتها. ويف ال�سهر املا�سي قالت دوريت نيت�سان مديرة 
اإن ماريوبول،  اأوكرانيا  العاملية يف  ال�سحة  ملنظمة  التابعة  الطوارئ 
اأ�سابيع من احل�سار  بعد  الرو�سية  القوات  الآن  ت�سيطر عليها  التي 

والق�سف العنيف، من املناطق املحتلة املهددة بتف�سي الكولريا.
 
 

اأنه ق�سف مواقع رو�سية يف  اأم�س اجلمعة  اأكد اجلي�س الأوك��راين    
ب�سكل  تخ�سع  منطقة  وه��ي  اأوك��ران��ي��ا،  جنوب  يف  خري�سون  منطقة 
�سبه كامل ل�سيطرة القوات الرو�سية وكييف اأن تنظم مو�سكو قريبا 
يف  العامة  الأرك����ان  هيئة  وق��ال��ت  رو���س��ي��ا.  اإىل  �سمها  على  ا�ستفتاء 
اجلوية  قواتنا  “ق�سفت  اجلمعة  في�سبوك  على  الأوك��راين  اجلي�س 
مواقع رو�سية ومواقع ترتكز فيها معدات واأفراد وم�ستودعات حول 

خم�س مناطق يف خري�سون«.
واحتلت القوات الرو�سية منطقة خري�سون ب�سكل �سبه كامل، مبا يف 
ذلك العا�سمة الإقليمية، منذ الأيام الأوىل للغزو الرو�سي الذي بداأ 
يف 24 �سباط-فراير. وكانت هذه املنطقة التي تبلغ م�ساحتها نحو 

28 األف كيلومرت مربع، ت�سم اأكر من مليون ن�سمة قبل احلرب.
وحتدث اأحد املفاو�سني الرو�س حول النزاع يف اأوكرانيا يف 1 حزيران-
يونيو عن تنظيم مرتقب يف متوز-يوليو ل�ستفتاء يف الأرا�سي التي 

يحتلها الرو�س بهدف �سمها، وهو م�سروع نددت به كييف.
 

�سمال  ت�سنيع يف  من�ساأة  العاملني يف  على زمالئه  النار  م�سلح  فتح 
ولية ماريالند الأمريكية يوم اأم�س الأول اخلمي�س مما اأ�سفر عن 
مقتل ثالثة اأ�سخا�س على الأقل واإ�سابة رابع بجروح خطرية قبل 

اأن تعتقله ال�سرطة بعد تبادل لإطالق النار.
وقال قائد �سرطة مقاطعة وا�سنطن دوجال�س موليندور يف موؤمتر 
�سحفي اإن املهاجم الذي يبلغ من العمر 23 عاما اأ�سيب يف تبادل 
لإط����الق ال��ن��ار م��ع ���س��رط��ي م��ن ولي����ة م��اري��الن��د اأث���ن���اء حماولته 
امل�ستبه به  املهاجم. ونقل  ال�سرطة هوية  ب�سيارة. ومل حتدد  الفرار 
وال�سرطي اإىل م�ست�سفى حملي لتلقي العالج بعد اإ�سابتهما باأعرية 
نارية يف الواقعة، وهي الأحدث يف �سل�سلة من عمليات اإطالق النار 
موليندور  واأح��ج��م  منها.  املتحدة  ال��ولي��ات  تعاين  التي  الع�سوائي 
الدوافع  اأو  الواقعة  مالب�سات  عن  التفا�سيل  من  مزيد  ك�سف  عن 
املحتملة للهجوم، لكنه قال اإن امل�سلح وجميع ال�سحايا الذين قتلهم 
ب�سمال  �سميث�سبريج  يف  ما�سني  كولومبيا  �سركة  ل��دى  م��وظ��ف��ون 

ماريالند. واأ�ساف اأنه ا�ستخدم م�سد�سا ن�سف اآيل.
و����س���رح م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ك��ول��وم��ب��ي��ا م��ا���س��ني ب����اأن ال�����س��رك��ة تتعاون 
م��ع ال�����س��ل��ط��ات يف حت��ق��ي��ق��ه��ا، ل��ك��ن��ه ام��ت��ن��ع ع��ن الإدلء مب��زي��د من 

التفا�سيل.

عوا�صم

بريوت

لندن

كييف

و��سنطن

قتياًل بالر�سا�س يف �سمال غرب نيجرييا   32
•• اأبوجا-اأ ف ب

�سل�سلة  يف  املنازل  ع�سرات  ودم��روا  بالر�سا�س  �سخ�سا   32 م�سّلحون  قتل 
ن��ي��ج��ريي��ا، ح�سبما  غ���رب  ���س��م��ال  امل�سطربة يف  ك��ادون��ا  ه��ج��م��ات يف ولي���ة 
اأعلنت ال�سلطات املحلية  اأم�س الأول اخلمي�س. وتداهم ع�سابات اإجرامية 
قرى يف �سمال  “قطاع الطرق”  مدججة بال�سالح ومعروفة حمليا با�سم 
لكن هجماتها  �سنوات  �سكان منذ  قتل  اأو  وو�سطها خلطف  نيجرييا  غرب 
ت�ساعدت اأخريا. ويف الأ�سهر الأخرية هاجم هوؤلء امل�سلحون قطار ركاب يف 
رحلة بني العا�سمة اأبوجا وكادونا وخطفوا ع�سرات الأ�سخا�س. كما قتلوا 

اأكر من مئة قروي وع�سرات من اأع�ساء منظمات اأهلية.
وقال مفو�س اأمن الدولة �سموئيل اأروان يف بيان اخلمي�س اإن “قطاع طرق 
هاجموا الأحد قرى دوغون نوما واأونغوان �ساركي واأونغوان مايكوري يف 

منطقة كاجورو«.
واأ�ساف اأن املهاجمني “هاجموا املنطقة وو�سلوا باأعداد كبرية على دراجات 

نارية ودمروا عددا من املنازل وهاجموا �سكانا وقتلوهم«.
وقال اأروان اإن “قطاع الطرق هاجموا اأول قريتني وقتلوا 13 مواطنا ثم 

حتركوا باجتاه اأوجنوان مايكوري حيث قتلوا �سخ�سا واأحرقوا منازل«.
“قطاع الطرق” قبل  اأر�سلت مروحية طاردت  الأمنية  القوات  اأن  واأ�ساف 

و�سول القوات الرية.
اأكر من  الطرق قتلوا  “اأكليد” اإن قطاع  املنظمة غري احلكومية  وقالت 
0062 مدين يف 1202 بزيادة مقدارها 052 % عن العدد يف 0202. 
وهي ح�سيلة تفوق بكثري �سحايا تنظيمي داع�س وبوكو حرام الإرهابيني.

ويتعر�س الرئي�س النيجريي حممد بخاري، وهو جرال �سابق يف اجلي�س، 
ل�سغوط من اأجل اإنهاء عنف “قطاع الطرق” قبل مغادرته من�سبه العام 

املقبل يف نهاية وليتني رئا�ستني.

تركيا واليونان.. لغة التهديدات الع�سكرية تطفو على بحر اإيجة

ماأزق تاريخي للقارة العجوز.. »عقوبات رو�سيا« جتر اأوروبا لكارثة

لهجة ت�ساحلية بني الرئي�سني الأمريكي والربازيلي 
ح�سرها ال�سحافيون قبل بدء الجتماع. ومل يت�سافح رئي�سا الدولتني 

اأمام الكامريات ومل يتبادل النظر خالل هذه الدقائق القليلة.
مع  كثرية”  م�سرتكة  “نقاطا  ل��دي��ه  اأن  ب��ول�����س��ون��ارو  اأك���د  جهته  م��ن 
ومتم�سكان  “دميوقراطيان”  اأن��ه��م��ا  منها  ذك��ر  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
“بالدميوقراطية”  ال�سلطة  اإىل  و���س��ل  اأن���ه  اأك���د  كما  ب�”احلرية”. 

و�سيغادرها “بالدميوقراطية«.
وحول القلق العاملي ب�ساأن الأمازون قال بول�سونارو امل�سكك يف املعلومات 
عن تغري املناخ ويواجه انتقادات نا�سطي الدفاع عن البيئة، اإن الرازيل 

�سعرت “يف بع�س الأحيان بتهديد ل�سيادتها” يف هذا ال�ساأن.
بعد الجتماع، قال بول�سونارو لل�سحافيني اإن لديه انطباعا “اإيجابيا” 
عن لقائه الرئي�س الأمريكي. واأ�ساف “اأعتقد اأننا �سنعقد اجتماعات 

اأك���د البيت الأب��ي�����س يف ب��ي��ان الأهمية  اأخ���رى ق��ري��ب��ا«. وب��ع��د ال��ل��ق��اء، 
“احليوية” للعالقة بني البلدين ل �سيما يف مواجهة تغري املناخ.

يف  تعاونهما  موا�سلة  التزامهما  “اأكدا  وبول�سونارو  بايدن  اإن  وق��ال 
يف  مًعا”  البلدان  يعمل  اأن  ينبغي  “كيف  وناق�سا  التجارية”  امل�سائل 

�سل�سلة من الق�سايا.
بول�سونارو  بني  للتوتر  خمالفة  الت�ساحلية  الت�سريحات  هذه  وتاأتي 

وبايدن اللذين مل يلتقيا من قبل.
وخالل الأ�سبوع اجلاري �سكك الرئي�س الرازيلي يف �سحة النتخابات 

التي حملت بايدن اإىل البيت الأبي�س.
العنيفة  الهجمات  م��ن  قلقها  ع��ن  علنا  وا�سنطن  تعر  جهتها،  م��ن 

لبول�سونارو الذي ياأمل يف الفوز بولية ثانية.

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

اعتمد جو بايدن ونظريه الرازيلي جايري بول�سونارو لهجة ت�ساحلية 
اأمام ال�سحفيني يف اأول لقاء ثنائي بينهما مبا يف ذلك ب�سان موا�سيع 

ح�سا�سة مثل النتخابات وحماية منطقة الأمازون.
“تنب�س  ب��اأن��ه��ا دمي��وق��راط��ي��ة  ال��رازي��ل  الأم��ريك��ي  الرئي�س  وو���س��ف 
اليميني  ال��دول��ة  برئي�س  ورح��ب  “متينة”،  موؤ�س�سات  ذات  باحلياة” 
امل��ت��ط��رف ال����ذي ي��ح�����س��ر ق��م��ة الأم��ريك��ي��ت��ني ال��ت��ي ت��خ��ت��ت��م يف لو�س 

اأجنلي�س.
قدمتها  ال��ت��ي  احلقيقية”  ب”الت�سحيات  اأي�����س��ا  ب��اي��دن  ج��و  واأ����س���اد 
ال���رازي���ل حل��م��اي��ة غ��اب��ات الأم������ازون امل���ط���رية، خ���الل ك��ل��م��ة ق�سرية 

•• عوا�صم-وكاالت

الت�سعيد  با�ستمرار  تهدد  مرتاكمة  تاريخية  خالفات 
ب��ني ال��ي��ون��ان وت��رك��ي��ا ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة، وف���ق حمللني 
�سيا�سيني يونانيني واأت��راك يف تعليقهم على تهديدات 
بحر  �سرق  ج��زر  ملف  ب�ساأن  لأثينا  الرتكية  احلكومة 
اأردوغان   رج��ب طيب  ال��رتك��ي  الرئي�س  ح  و���س��رَّ اإي��ج��ة. 
اأم�س الأول اخلمي�س باأنه يتعني على اليونان التوقف 
اأث��ن��اء ح�سوره  اأردوغ�����ان  ع��ن ت�سليح اجل���زر. واأ���س��اف 
على  اأن  لرتكيا،  الغربي  ال�ساحل  على  ا  ع�سكريًّ ا  عر�سً
التي  والت�سريحات  والأف��ع��ال  الأح��الم  جتنب  اليونان 

قد تندم عليها.
كان رئي�س الوزراء اليوناين كريياكو�س ميت�سوتاكي�س، 
قال، الثالثاء، اإن بالده �سهدت واباًل غري م�سبوق من 
م�ستمرة  وع��ودة  اجل��وي،  للمجال  الرتكية  النتهاكات 
تقلي�س  ب�ساأن  ت�سورها  ميكن  ل  التي  التاأكيدات  اإىل 

ال�سيادة املفرت�سة على اجلزر اليونانية.

بداية الت�شعيد الأخري
ت�ساعد التوتر بني اجلارتني بعد اأن حث رئي�س الوزراء 
الأمريكي،  للكونغر�س  م�سرتكة  جل�سة  يف  ال��ي��ون��اين، 
على عدم اإ�سقاط احلظر املفرو�س على ع�سوية تركيا 
املقاتلة  الطائرات  من  القادم  اجليل  �سراء  برنامج  يف 
اإن��ه مل يعد يعرتف  اأردوغ���ان بقوله  واأت��ى رد   .F-35

بالزعيم اليوناين، و�سريف�س مقابلته يف قمة قريبة.
ال��ي��ون��ان، احل��ل��ي��ف��ة يف ح��ل��ف الناتو،  اأردوغ������ان  وات��ه��م 
“اإف  ط��راز  ال�سنع  اأمريكية  بيع طائرات  ملنع  بال�سعي 
د باتهامها باإيواء “اإرهابيني”،  -16” اإىل تركيا، و�سعَّ
الأمنية  الكتلة  اأثينا يف  قبول  باإعادة  ال�سماح  اإن  قائاًل 

عام 1980 كان خطاأ.

•• عوا�صم-وكاالت

حتت  اأوروب����ا  رو���س��ي��ا،  �سد  الغربية  ال��ع��ق��وب��ات  و�سعت 
�سغوط اقت�سادية تاريخية من حيث الت�سخم وزيادة 
الأ�سعار والطاقة، كما التهمت احلرب ميزانية الحتاد 

الأوروبي، وفقاً ملفو�س الحتاد، يوهان�س هان.
واقرتحت املفو�سية الأوروبية، ميزانية �سنوية لالحتاد 
اأن  على   ،2023 ل��ع��ام  ي���ورو  م��ل��ي��ارات   185.6 تبلغ 
يف  ي��ورو  مليارات   113.9 بنحو  تقدر  مبنح  ُت�ستكمل 

اإطار برنامج اجليل القادم.
وقالت املفو�سية يف بيان، ن�سرته عر موقعها الر�سمي 
مرونة  وتعزيز  امل�ستدام  النتعا�س  “ل�سمان  الثالثاء: 
يف  ي��ورو  مليارات   103 نحو  تخ�سي�س  �سيتم  اأوروب���ا 
�سكل م��ن��ح، ل��دع��م الن��ت��ع��ا���س الق��ت�����س��ادي وال��ن��م��و يف 

اأعقاب جائحة “كورونا” واحلرب يف اأوكرانيا«.
الأوكرانية  الأزم���ة  اإن  الأرب��ع��اء،  ه��ان،  يوهان�س  وق��ال 
قلبت ح�سابات القارة العجوز راأ�ساً على عقب، فال�سرعة 
التي يحرق بها الحتاد الأوروبي الحتياطيات النقدية 
اإىل  بالن�سبة  قلق  م�سدر  ه��ي  كييف  نفقات  لتغطية 
تاميز”  “فاينن�سيال  ل�سحيفة  وف��ق��اً  الغرب”،  دول 

الريطانية.
ميزانية  على  احل��رب  �سغوط  اأن  اإىل  يوهان�س  واأ���س��ار 
الحت���اد امل��ق��ررة ل��ع��ام 2023 مل ت��رتك ���س��وى مبالغ 
اأن  اإىل  الأخ���رى، وه��ذا ي�سري  ل��الأزم��ات  للغاية  �سئيلة 
ال�سبع  م��وازن��ة  يف  النظر  اإع���ادة  اإىل  حتتاج  ق��د  الكتلة 
����س���ن���وات يف وق����ت اأق������رب مم���ا ه���و خم��ط��ط ل����ه، وفق 

ال�سحيفة.
والأ�سبوع املا�سي، تبنى جمل�س الحتاد الأوروبي ر�سمّياً 
احلزمة ال�ساد�سة من العقوبات �سد رو�سيا، مبا ي�سمل 
ذلك من حظر “موؤجل” لإم��دادات النفط ومنتجاته 

املنقولة بحرا.
وت��ق��ول امل��ف��و���س��ي��ة الأوروب���ي���ة اإن��ه��ا ح�����س��دت اأك���ر من 

األ  اأثينا  دع��ا حلفاء  ب��اأن  دن��دي��ا���س،  نيكو�س  ال��ي��ون��اين، 
يذعنوا ملا و�سفها بابتزازات تركيا وخطابها العدواين.

اإج������راءات غ��ري م�سبوقة  اأن���ق���رة مت��ار���س  اأن  واأ����س���اف 
ردن��ا ب�سر  “كان  اأن��ه  اإىل  اليونان، م�سرًيا  �سيادة  �سد 
ومتا�سك، ومل ن�ستجب للخطاب املتطرف من الطرف 
الذي  وال��وق��ت  طريقنا  ن��خ��ت��ار  اإي���ج���ه..  لبحر  الآخ����ر 

�سنقوم فيه بالرد«.
وتطالب تركيا اليونان بعدم ع�سكرة جزرها ال�سرقية؛ 
وباري�س   1923 ل��وزان  معاهدات  يف  ورد  مبا  التزاًما 

�شراع اجلزر
رئ��ي�����س ح���زب احلركة  اأردوغ�������ان، و���س��ف  واإىل ج��ان��ب 
احلاكم،  التحالف  يف  امل�سارك  بهجلي،  دول��ت  القومية 
اأمالك  باأنها  اإي��ج��ه،  بحر  على  يونانية  جزيرة  ال�12 
م�سروقة يجب اإعادتها ملالكها الأ�سلي، اإما طواعية اأو 

عنوة.
اأوغلو،  ت�ساو�س  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  وه��دد 

بالطعن يف �سيادة اجلزر اإذا مل تنزع �سالح اأثينا عنها.
جاء الرد اليوناين على التهديدات عر وزير اخلارجية 

وق�����ال م����اري����اين، الأرب�����ع�����اء، خ����الل ج��ل�����س��ة لالحتاد 
الأوروب��ي، موجًها حديثه لقادة اأوروب��ا: “اأعتقد باأّنكم 
جتّروننا نحو كارثة اقت�سادية وجيو�سيا�سية من خالل 
اأحد اللتزام بها خارج  �سيا�سة العقوبات التي ل يريد 

الغرب«.
األ  “الت�سامن مع ال�سعب الأوك��راين يجب  اأّن  واأردف 
معتراً اأّن �سيا�سات الحتاد الأوروبي  يحجب واقعنا”، 

تعّر�س الدول الأوروبية للخطر.
اأكتيف”  “يورو  موقع  ن�سرها  م�سربة  وثائق  وك�سفت 
الأوربي،  الحت���اد  جمل�س  �سترتاأ�س  التي  الت�سيك  اأن 
العامل اجلاري،  نهاية  املقبل حتى  يوليو   1 بداية من 

القت�ساد  لدعم  احل��رب  ب��داي��ة  منذ  ي��ورو  مليارات   4
الأوكراين والالجئني الفارين لدول اأوروبا.

اآثار مدمرة لأوروبا
تقرير  يف  الريطانية،  “الغارديان”  �سحيفة  وذك��رت 
�سنها  التي  القت�سادية  تك�سب احلرب  اأن مو�سكو  لها، 
اأن احلظر اجلزئي للنفط الرو�سي اأعطى  الغرب، كما 

مو�سكو جناحاً مالّياً اآخر.
وي��ق��ول ع�سو ال��رمل��ان الأوروب����ي تيريي م��اري��اين، اإن 
اقت�ساد  على  �سلبّياً  توؤثر  الأوروب��ي��ة  العقوبات  �سيا�سة 

الدول الأوروبية وجتّره اإىل الكارثة.

لل�سالم عام 1947، التي تنازلت مبوجبها اأنقرة عن 
ال�سيادة على اجلزر لليونان.

من جانبها، ترد اليونان باأن الع�سكرة لي�ست اإل رد فعل 
الغربي  ال�ساحل  ط��ول  على  الإن���زال  قطع  وج��ود  على 

الرتكي.
وكرد على الت�سعيد، و�سعت اليونان قواتها امل�سلحة يف 
اأيام،  وقبل  اإيجه،  بحر  �سرق  عند  ق�سوى  تاأهب  حالة 
تقدمت ب�سكوى اإىل الأمم املتحدة تتهم تركيا بانتهاك 

�سيادتها على اجلزر.

خالفات مرتاكمة
باأن  ج��ون��اي،  ه�����س��ام  ال��رتك��ي،  ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  يعلق 
اأنقرة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت��وت��ر  ا�ستغالل  ال��ي��ون��ان حت���اول 
املنطقة،  بدياًل لأنقرة يف  نف�سها  تقدم  ووا�سنطن، كي 
مثل اأن يتم نقل القواعد الأمريكية اإىل اليونان، وهو 

ما تراه اأنقرة تهمي�سها لدورها.
ويو�سح جوناي، ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، اأنه اإ�سافة 
لذلك، تخ�سى اليونان من اإقدام تركيا على فتح اأبواب 
والعام  نحوها،  الالجئني  اأم��ام  ال�سرعية  غري  الهجرة 
امل��ا���س��ي اأح��ب��ط��ت ال��ي��ون��ان حم��اول��ة 40 األ���ف �سخ�س 

للت�سلل واأعادتهم اإىل تركيا.
اأخ����رى جت���دد خالفات  م��ل��ف��ات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
الدولتني، كالأزمة القر�سية واخلالف على الروات 
اليوناين  الرملان  وق��رار  املتو�سط،  �سرق  يف  الطبيعية 

مبد اجلدار احلدودي مع تركيا.
�سيكناتاري�س،  اإليا�س  اليونانى،  ال�سيا�سي  املحلل  اأم��ا 
اجلزر  با�سرتداد  بهجلي  دول��ت  تهديدات  من  فتعّجب 
وقال:  اجلماهري،  حما�سة  لإث��ارة  اأنها  معتًرا  بالقوة، 
احلما�س  م���ن  ك���ث���رًيا  ل��ق��ي��ت  ت�����س��ري��ح��ات��ه  اأن  ب���د  “ل 

والت�سفيق من جانب احل�سور«.

اأوكرانيا واأمن الطاقة والدفاع والأمن  و�سعت ملفات 
ال�����س��ي��راين وامل���رون���ة الق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى راأ�����س جدول 

الأعمال ال�سيا�سي للتكتل خالل الفرتة املقبلة.

تكلفة العقوبات مذهلة عاملّيًا
�ستيف  العاملي  الق��ت�����س��ادي  اخل��ب��ري  ي��ق��ول  م��ن جهته، 
اإن تكلفة العقوبات على رو�سيا �ستتال�سى على  هانكي، 
ت��اأت��ي بنتائج  اأن��ه��ا  ال��ع��امل، كما  خ��الف م��ا ينتظر بقية 

عك�سية على اأوروبا وف�سلت بتغيري �سلوك مو�سكو.
الأوروبي  الحت��اد  “�سيتحمل  قائاًل:  هانكي  وي�سيف 
تكاليف �سخمة، وال�سطرابات الناجمة عن العقوبات 
�ستنت�سر جلميع اأنحاء العامل، وهو ما يلقي بعبء ثقيل 
وفًقا ل�سحيفة “اآ�سيا  على الدول وال�سعوب الفقرية”، 

تاميز«.
اإن  القت�سادي،  اخلبري  الطويل،  جالل  يقول  ب��دوره، 
�سيجعل  الرو�سي،  للغاز  الأوروب���ي  الحت��اد  دول  حظر 

اأوروبا تواجه اأكر امل�سكالت القت�سادية.
“العقوبات  عربية”:  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  وي�سيف 
ماأزق،  اأوروب��ي��ة يف  دوًل  و�سعت  رو�سيا  على  الأوروب��ي��ة 
ميكنها  ول  الرو�سية،  الطاقة  اإىل  حتتاج  اأوروب����ا  لأن 

ال�ستغناء عنها لأن البدائل مكلفة للغاية«.
ذا  �سالحاً  اأ�سبحت  رو�سيا  على  العقوبات  اأن  وي���ردف 
منها  يعاين  لكن  مو�سكو  على  تاأثريها  فرغم  حدين، 

جميع دول العامل.
وزارة اخلارجية  با�سم  املتحدث  قال  املا�سي،  والأ�سبوع 
ل  رو�سيا  �سد  العقوبات  اإن  ليجيان،  ت�ساو  ال�سينية 
تخفف من حدة الو�سع يف اأوكرانيا، واإن اأوروبا والعامل 

باأ�سره يدفعان الثمن باهًظا.
العقوبات  من  ال�ساد�سة  احلزمة  على  تعليقه  وخ��الل 
اأن احلقائق  ليجيان  ت�ساو  اأك��د  رو�سيا،  الأوروب��ي��ة �سد 
ال�سحيح  الطريق  لي�س  بالعقوبات  ال�سغط  اأن  اأثبتت 

حلل الأزمة الأوكرانية.

 بعد تعطيل طهران كامريات مراقبة 

الوكالة الذرية حتّذر من »�سربة قا�سية« ملحادثات النووي الإيراين 
•• فيينا-اأ ف ب

للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  ن������ّددت 
 27 “اإغالق  اإي����ران  ب��ق��رار  ال���ذّري���ة 
النووية،  اأن�سطتها  ملراقبة  كامريا” 
قا�سية”  “�سربة  م����ن  حم���������ّذرًة 
ال�سائك  امللف  هذا  حول  للمحادثات 

اإذا ا�ستمر التعطيل.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��وك��ال��ة رافايل 
غ��رو���س��ي خ���الل م��وؤمت��ر �سحفي يف 
مقر املنظمة يف فيينا اإّن هذا الإجراء 
على  لقدرتنا  كبريا  “حتديا  ي�سّكل 

موا�سلة العمل هناك«.
ك��ان��ت اإي�����ران اأع��ل��ن��ت الأرب���ع���اء وقف 
العمل بكامريَتني على الأقل تابعَتني 
ه��دف��ه��م��ا مراقبة  ال���ذري���ة  ل��ل��وك��ال��ة 
ن�ساطاتها النووية، بعد تبني جمل�س 
ينتقد عدم  ق��رارا  الوكالة  حمافظي 

تعاونها.
بيان  يف  الإيرانية  اخلارجية  وقالت 
على  امل�سادقة  ت�ستهجن  “ايران  اإن 
م�����س��روع ال��ق��رار امل��ق��رتح م��ن جانب 
واأملانيا  وفرن�سا  وبريطانيا  اأم��ريك��ا 
الوكالة  ح���ك���ام  مل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع  يف 
وتعتر  الذرية”،  للطاقة  الدولية 
وغري  خاطئا  �سيا�سيا  “اإجراًء  ذل��ك 

بناء«.
ُتَوّجه  التي  الأوىل  النتقادات  وهذه 

لإيران منذ حزيران-يونيو 2020، 
وواف���ق عليها الأرب��ع��اء ث��الث��ون من 
اأع�����س��اء جمل�س ح��ك��ام ال��وك��ال��ة ومل 
ُت�سّوت �سدها �سوى رو�سيا وال�سني، 
م��ع ام��ت��ن��اع ث��الث��ة ب��ل��دان ه��ي الهند 

وباك�ستان وليبيا.
الوكالة  ع��رت  بعدما  ال��ق��رار  وج��اء 
عن  مقرا،  فيينا  تتخذ  التي  الذرية 
خم�سب  يورانيوم  اآث��ار  حيال  قلقها 
مواقع  ث��الث��ة  يف  �سابقا  عليها  ع��ر 
مل تعلن طهران وجود اأن�سطة نووية 
قلقها  ع��ن  وا�سنطن  واأع��رب��ت  فيها. 
وحذرت  طهران،  “ا�ستفزازات”  من 
اأنتوين  خارجيتها  وزي��ر  ل�سان  على 
بلينكن من “اأزمة نووية متفاقمة” 
الق���ت�������س���ادي���ة  ال����ع����زل����ة  و”زيادة 

وال�سيا�سية لإيران«.
واأ����س���اف���ت اخل��ارج��ي��ة الإي���ران���ي���ة يف 
القرار  ع��ل��ى  “امل�سادقة  اأن  ب��ي��ان��ه��ا 
بناء على تقرير  ال��ذي ج��اء  امل��ذك��ور 
العام  للمدير  متوازن  وغري  مت�سّرع 
ومفركة  كاذبة  ومعلومات  للوكالة 
من قبل الكيان ال�سهيوين ل نتيجة 

ل��ه��ا ���س��وى اإ���س��ع��اف م�����س��رية تعاون 
الإ�سالمية  اجل���م���ه���وري���ة  وت���ع���ام���ل 

الإيرانية مع الوكالة«.
الكامريات،  ت��ع��ط��ي��ل  اإىل  واإ����س���اف���ة 
اّتخذت  باأنها  الوكالة  اإي���ران  اأبلغت 
ن�سب  �سمنها  م��ن  اأخ����رى  خ��ط��وات 
م���رك���زي���ني يف موقع  ط����رد  ج���ه���ازي 
نطنز، مبا يعزز ب�سكل كبري قدرتها 

على تخ�سيب اليورانيوم.
اخلارجية  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  وان��ت��ق��د 
الإيرانية �سعيد خطيب زاده القرار. 
وك��ت��ب ع��ل��ى ت��وي��رت اأّن ل���دى اي���ران 
الأكر  ال�سلمي  النووي  “الرنامج 

�سفافيًة يف العامل«.
عن  م�����س��وؤول��ون  “املبادرون  وت���اب���ع 
العواقب. رد اإيران حازم ومتنا�سب«.

الذرية  الوكالة  اأن  غرو�سي  واأو���س��ح 
املكلفة التثبت من الطبيعة ال�سلمية 
قادرة  الإي����راين،  ال��ن��ووي  للرنامج 
املراقبة  ع��م��ل��ي��ات  م���وا����س���ل���ة  ع���ل���ى 
والتفتي�س ولديها اأدوات اأخرى لفعل 
ذل���ك، ل��ك��ّن ق���رار ط��ه��ران ي���وؤدي اإىل 
“�سفافية اأقل و�سكوك اأكر«. ودعت 

يف  اخلمي�س  وباري�س  ول��ن��دن  برلني 
“اإنهاء  اإىل  ط��ه��ران  م�����س��رتك  ب��ي��ان 
الآن  و”القبول  النووي”  الت�سعيد 
املطروحة  بالت�سوية  ع��اج��ل  ب�سكل 
اآذار-م����ار�����س  م��ن��ذ  الطاولة”  ع��ل��ى 
لإحياء اتفاق 2015 الذي ُيفرت�س 
اأن مينع اإيران من �سنع قنبلة ذرية.

البيان  يف  ال���ث���الث  ال������دول  وق���ال���ت 
اإنه  الأملانية  اخلارجية  ن�سرته  الذي 
املطروحة  ب��ال��ت�����س��وي��ة  يتعلق  م��ا  يف 
ع���ل���ى ال���ط���اول���ة م���ن���ذ اآذار-م������ار�������س 
“ناأ�سف لأن اإيران مل تنتهز بعد هذه 
و”ندعو  الدبلوما�سية”  ال��ف��ر���س��ة 

اإيران اإىل القيام بذلك فورا«.
ال��ث��الث��ة يف بيانها  ال��ب��ل��دان  وت��اب��ع��ت 
امل�سرتك “نح�س اإيران على ... وقف 
التفاق  واإب�����رام  ال��ن��ووي  ت�سعيدها 
ب�سكل  الطاولة  على  حاليا  امل��ط��روح 
ع��اج��ل م��ن اأج���ل اإع����ادة اإح��ي��اء خطة 
الوقت  يف  امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل 

الذي ل يزال هذا فيه ممكنا«.
القرار  ����س���دور  ق��ب��ل  اإي�������ران  ك���ان���ت 
ح��ري�����س��ة ع��ل��ى جت��ن��ب امل��واج��ه��ة مع 

الوكالة الذرية، لكن هذه املرة اأظهر 
رئي�سي  اإب��راه��ي��م  امل��ح��اف��ظ  الرئي�س 

غ�سبه.
عن  ن����رتاج����ع  “لن  رئ��ي�����س��ي  وق������ال 
كهذه  ق����رارات  اإ���س��دار  لأن  مواقفنا 
اأهدافه”،  يحقق  ومل  نفعا  يجد  مل 
“اإرنا”  ن��ق��ل��ت ع��ن��ه وك���ال���ة  وف���ق م���ا 

الر�سمية.
ا�ستمّرت  م��ا  اإذا  اإّن���ه  غ��رو���س��ي  وق���ال 
تكون  فلن  النحو،  ه��ذا  على  الأم���ور 
اأربعة  اأو  “يف غ�سون ثالثة  الوكالة 
اأ�سابيع” قادرًة على توفري املعلومات 
الرنامج  م��ت��اب��ع��ة  ح����ول  ال����الزم����ة 

النووي الإيراين.
“�سي�سّكل  الأم�����ر  ه����ذا  اأّن  واع���ت���ر 

�سربة قا�سية” لتفاق 2015.
اأب��رم��ت ط��ه��ران م��ع ال��ق��وى الكرى 
ال��ن��ووي يف  ب�����س��اأن برناجمها  ات��ف��اق��ا 
مقابل  ع��ق��وب��ات  رف��ع  اأت���اح   ،2015
�سلمية  و���س��م��ان  اأن�����س��ط��ت��ه��ا  ت��ق��ي��ي��د 

برناجمها.
ان�سحبت  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأّن  اإل 
رئي�سها  ع��ه��د  يف   2018 ع���ام  م��ن��ه 

ال�سابق دونالد ترامب واأعادت فر�س 
عقوبات على طهران يف اإطار �سيا�سة 
اإي����ران  ورّدت  ق�سوى”.  “�سغوط 
ب��ع��د ع���ام ب��ب��دء ال���رتاج���ع ع���ن كثري 
اأبرزها  الأ���س��ا���س��ي��ة،  ال��ت��زام��ات��ه��ا  م��ن 

م�ستويات تخ�سيب اليورانيوم.
وان��ط��ل��ق��ت امل���ح���ادث���ات ال��رام��ي��ة اإىل 
ني�سان- ال��ن��ووي يف  الت��ف��اق  اإح��ي��اء 
تقدما  وح���ق���ق���ت   ،2021 اأب����ري����ل 
ك��ب��ريا ق��ب��ل اأن ي��ط��ال��ه��ا اجل���م���ود يف 
تباين  نقاط  تبّقي  مع  اآذار-م��ار���س، 
طهران  الأ���س��ا���س��َي��ني،  الطرفني  ب��ني 

ووا�سنطن.
“�ستزيد  اجلديدة  التطورات  وه��ذه 
املفاو�سات  على  ال�سغط  بالتاأكيد 
اأو  ق��رار يف اجت��اٍه  اتخاذ  للدفع نحو 
الباحث  اأف���اد  م��ا  وف��ق  نقي�سه”،  يف 
النووي”  ال���ت���ه���دي���د  “مبادرة  يف 
وكالة  ب����روي����ر  اإري�������ك  الأم����ريك����ي����ة 

فران�س بر�س.
يف اإيران الرازحة حتت وطاأة العقوبات 
القت�سادية، ا�ستطلعت فران�س بر�س 
اأحمد  اب��راه��ي��م  ب��ي��ن��ه��م  م�����اّرة،  اآراء 
60 ع��ام��ا وال�����ذي دعا  ب����ور ال��ب��ال��غ 
الوكالة  مع  “التعاون  اإىل  ال�سلطات 

الدولية للطاقة الذرية«.
و���س��دد ع��ل��ى ���س��رورة ال��ت��ح��رك “كي 
ولكي  اأكر  ب�سكل  امل�ساكل  تتفاقم  ل 

يعي�س ال�سعب ب�سالم وازدهار«.
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عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• جريميي جالون 

   من خالل الناأي بنف�سه عن �سيا�سة “الغمو�س 
يزيد  ب��ك��ني،  جت���اه  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سرتاتيجي” 
لعبة  الكبري...  خ�سمه  على  ال�سغط  بايدن  جو 

خطرة.
اأح���د  ����س���األ���ه  ع��ن��دم��ا   ،2001 اأب����ري����ل   25 يف     
�سيادة  للدفاع عن  كان م�ستعًدا  اإذا  املرا�سلني عما 
الأمريكي”،  للجي�س  ال��ك��ام��ل��ة  “بالقوة  ت��اي��وان 
�سيحمي  ب��اأن��ه  ب��و���س  دبليو  ج���ورج  الرئي�س  اأج���اب 
الوقت،  ذلك  يف  �سرورية”.  و�سيلة  “باأي  حليفه 
اجليدة  ومعرفته  بخرته  معروف  �سيناتور،  كان 
قلمه يف �سحيفة  تناول  قد  بال�سيا�سة اخلارجية، 
وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت ل��ت��ل��ق��ني در�����س ل�����س��اغ��ل البيت 
ر جورج دبليو بو�س  الأبي�س. ويف نرة اأ�ستاذية، ذَكّ
الدبلوما�سية، هناك فرق كبري  ال�سوؤون  “يف  باأنه 
جًدا بني الحتفاظ باإمكانية اللجوء اإىل ا�ستخدام 
عن  بالدفاع  م�سبًقا،  نف�سه،  امل��رء  ُيلزم  وان  القوة 

هذا ال�سيناتور ي�سّمى جو بايدن. تايوان”... 
ك��ان جو بايدن هو  اإح��دى وع�سرين عاًما،     بعد 
وكاأنه  ل��ل��ي��اب��ان،  زي���ارت���ه  اأث���ن���اء  ب���دا،  ال���ذي  نف�سه 
ال�سرتاتيجي”  “الغمو�س  �سيا�سة  يف  ي�سكك 
للوليات املتحدة فيما يتعلق بتايوان. فمن خالل 
عن  �ستدافع  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  على  ال��ت��اأك��ي��د 
قبل  م��ن  للهجوم  تعر�ست  اإذا  ع�سكرًيا  اجل��زي��رة 
ال��رغ��م من  ف���اإن الرئي�س الأم��ري��ك��ي، على  ب��ك��ني، 
ال�سيا�سة  ه��ذه  ع��ن  بنف�سه  ن��اأى  م�ست�ساريه،  نفي 
بالر  فقط  دبلوما�سياً  الع��رتاف  يف  تتمثل  التي 
الرئي�سي لل�سني، مع التعّهد مبنح تايوان املعدات 
حالة  يف  نف�سها  عن  للدفاع  الع�سكرية  والو�سائل 
حدوث غزو، دون التعهد �سراحة بتدخل اأمريكي. 
التي  املتباينة  التف�سريات  جانًبا  و�سعنا  اإذا  لكن، 
ي��ت��ح��دث بها  ال���ت���ي  ال��ك��ل��م��ات  ت��ث��ريه��ا  اأن  مي��ك��ن 
الرئي�س الأمريكي، فاإنها تثري م�ساألة اأو�سع حول 

ا�سرتاتيجيته فيما يتعلق بال�سني.

ثالث ركائز
اأمريكا، التي تعي�س ا�ستقطاًبا غري م�سبوق،     يف 
اإج���م���اع بني  اأوًل م��الح��ظ��ة وج����ود  ال���الف���ت  م���ن 
احل���زب���ني ح����ول امل�����س��األ��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة. وح��ت��ى بعد 
الدميقراطيون  يتفق  لأوك��ران��ي��ا،  الرو�سي  الغزو 
واجلمهوريون على اأن ال�سني هي القوة الوحيدة 
التي تريد، وميكن، اأن تتحدى النظام الدويل كما 
ر�سمته وا�سنطن لأكر من خم�سة و�سبعني عاًما. 
ا�سرتاتيجي  اأك���ر حت��ٍد  تعتره  م��ا  م��واج��ه��ة  ويف 

بايدن،  اإدارة  ح���اول���ت  ل���ه���ا، 
�سيا�سة  تو�سيح  بدايتها،  م��ع 
بلينكني  اأنطوين  اخلارجية  وزير  و�سفها  �سينية 

يف خطاب األقاه يف 26 مايو.
  حتى ل ت�سقط يف فخ الرتكيز فقط ب�سكل متقطع 
على حو�س املحيطني الهندي والهادئ، كما فعلت 
اأوباما، ولتفادي تبني املقاربة غري املنتظمة  اإدارة 
لإدارة ترامب، يعتمد فريق جو بايدن على ثالث 
ركائز. الأوىل حملية: لتكون قادرة على التناف�س 
مع بكني، اأدركت اأمريكا اأن عليها ال�ستثمار حملًيا 
واإعطاء  ومرونتها،  البتكار  على  قدرتها  لتعزيز 
التحتية،  بنيتها  وحت�سني  ل�سناعتها،  جديد  دفع 
وم��وا���س��ل��ة ج���ذب امل��واه��ب وروؤو������س الأم�����وال من 

جميع اأنحاء العامل. 
اأ�س�س  اأحد     والركيزة الثانية، هي العتماد على 
ويف  الفريدة.  حتالفاتها  �سبكة  الأمريكية:  القوة 
املا�سية  القليلة  الأ���س��اب��ي��ع  مت��ي��زت  ال�����س��دد،  ه��ذا 
باجتماع بني الوليات املتحدة ورابطة دول جنوب 
���س��رق اآ���س��ي��ا، وزي�����ارة ج��و ب��اي��دن ل��ل��ي��اب��ان وكوريا 
للتعاون  �سيغة  وه��ي  الرباعية،  وقمة  اجلنوبية، 
واأ�سرتاليا  واليابان  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  جتمع 
والهند. ومن اأجل احتواء التو�سع ال�سيني، اأعلنت 
��ا ع��ن ���س��راك��ة اق��ت�����س��ادي��ة جديدة  وا���س��ن��ط��ن اأي�����سً
ملنطقة  الق��ت�����س��ادي  الإط����ار  ا���س��م  عليها  -اأط��ل��ق 
الوليات  -�ستجمع  وال��ه��ادئ  ال��ه��ن��دي  املحيطني 

املتحدة واثنتي ع�سرة دولة يف املنطقة.
بكني  تناف�سها مع  الآن  وا�سنطن  تنّزل  اأخ���رًيا،     
ال��دمي��ق��راط��ي��ات والأنظمة  ب��ني  ع��امل��ي  ���س��راع  يف 
ال�سلطوية. ومن خالل الت�سرف بهذه الطريقة، 
ت���اأم���ل اأم���ري���ك���ا يف ح�����س��د ح��ل��ف��ائ��ه��ا الأوروب����ي����ني، 
الآ�سيويني  حلفائها  بع�س  باإهانة  تخاطر  لكنها 
البعيدين عن اأن يكونوا دميقراطيات مثالية. لئن 
-على   2001 ع��ام  املتحدة حتلم  ال��ولي��ات  كانت 
ا�ستقبالها يف منظمة  وجه اخل�سو�س من خالل 
الدميقراطي  الطابع  -باإ�سفاء  العاملية  التجارة 
هذا.  م��ن  �سيء  هناك  يعد  مل  فانه  ال�سني،  على 
ومثل عا�سق حمبط، مل تعد اأمريكا توؤمن بقدرة 
وامام  نف�سها.  تغيري  على  الو�سط  ام��راط��وري��ة 
اختارت  ل��ه��ا،  مناف�س  اأك���ر  تغيري  ع��ل��ى  ع��ج��زه��ا 
الوليات املتحدة ممار�سة اأق�سى قدر من ال�سغط 
الع�سكري والقت�سادي عليها. واإذا كانت مثل هذه 
ال�سرتاتيجية تتمتع مبيزة كونها اأقل �سذاجة من 
الغرب لفرتة طويلة جتاه  اعتمدها  التي  املقاربة 
خ��ط��ورة على  اأك��ر  ذل��ك  م��ع  فاإنها تظل  ال�سني، 

امل�ستوى اجليو�سيا�سي.
ترجمة خرية ال�سيباين

بايدن وتهديد ال�سني لتايوان: 
فن الكلمات يف الدبلوما�سية

*املدير العام لأوروبا ل�سركة ال�ست�سارات اجليو�سيا�سية ماكالرتي اأ�سو�سيت�س، اأ�ستاذ 
الق�سايا الدولية يف �ساين�س بو، من موؤلفاته “هري كي�سنجر الأوروبي” “غاليمار«. 

مالية.
ومع �سيا�سته املمزقة، يتعني على البيت الأبي�س اأن يتبنى فوراً وعلناً 
روب��رت منينديز من  الدميقراطي  ال�سناتور  اإليه  دعا  لي�س فقط ما 
�سوغ للخطة “ب”، واإمنا تبنيها اأي�ساً. ويجب اأن يبداأ هذا بالإعرتاف 
يتعني  ثم  الديبلوما�سية اجلدية. ومن  قتلت جهود  ب��اأن طهران قد 
على الإدارة العمل مبوجب تاأكيد مايل من “اأننا م�ستعدون للتعاي�س 
تو�سل  ما  اأي�ساً  ووف��ق  اتفاق،  اإىل  التو�سل  عدم  ومواجهة حقيقة” 

اإليه تقرير جديد للموؤ�س�سة اليهودية لالأمن القومي المريكي.
هو  نهاية،  بال  مفاو�سات  ملوا�سلة  م��ايل  قدمه  ال��ذي  الترير  وك��ان 
امل�سار  ه��ذا  على  البقاء  لكن  اخلليج.  يف  ن��ووي��ة  اأزم���ة  ن�سوب  جتنب 
�سينجم عنه نتائج ت�سعى الوليات املتحدة اإىل تفاديها. ووقت تقرتب 

ال�سغط على الوليات املتحدة و�سركائها لطلب تنازلت من طهران، 
بينما ت�سيق الفر�س اأمامهم للقيام بذلك. وتنذر �سنوات من انكما�س 
التزامات الوليات املتحدة بجعل الو�سع اأكر �سوءاً، يف الوقت الذي 
رغبة  ح��ول  �سواء،  حد  على  وطهران  اأمريكا  حلفاء  ال�سكوك  ت�ساور 

وا�سنطن يف و�سع حٍد لن�ساطات اإيران النووية والإقليمية.
وخل�س الكاتبان اإىل اأن الهدف الفوري للخطة “ب” يجب اأن يكون 
تو�سح  اأن  الأمريكية  الإدارة  على  اخلبيثة.  الن�ساطات  هذه  مواجهة 
ووجودها  بالتزاماتها  ال��وف��اء  �ستعاود  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  بجالء 
يف ال�سرق الأو���س��ط، م��ن خ��الل م��ب��داأ ب��اي��دن ال��ذي ي��وؤك��د اجلاهزية 
ل�ستخدام كل الو�سائل للدفاع عن امل�سالح احليوية للوليات املتحدة 
يف املنطقة، مبا فيها منع اإيران من احل�سول على اأ�سلحة نووية. وهذا 
ي�ستلزم اأي�ساً من الإدارة الرتاجع عن امليل الذي اأظهره روبرت مايل 
الع�سكرية  اخليارات  ا�ستبعاد  ال�سيوخ، جلهة  اأمام جمل�س  �سهادته  يف 

الأمريكية ملنع اإيران من حيازة اأ�سلحة نووية.

•• وا�صنطن-وكاالت

تناول الباحثان اإيريك اإيدملان وت�سارلز فالد يف مقال مبوقع “ذا هيل” 
الأمريكي، التعر الذي ي�سود مفاو�سات فيينا لإحياء الإتفاق النووي 
مع اإيران لعام 2015، قائلني اإن املبعوث الأمريكي اخلا�س لل�سوؤون 
الإيرانية روبرت مايل و�سف يف �سهادة اأمام جمل�س ال�سيوخ احتمالت 

التو�سل اإىل اتفاق يف فيينا، باأنها “�سعيفة يف اأف�سل الأحوال«.
ومع ذلك، فاإن اإدارة الرئي�س جو بايدن على رغم كل الأدلة التي ت�سري 
اإىل عك�س ذلك، تتم�سك ب�سدة باأمل التو�سل اإىل اتفاق نووي جديد. 

ويبدو اأنه قد فات الآوان للم�سي قدماً يف هذا املجال.
اإىل  الن�سمام  معاودة  على  الأمريكية  الإدارة  ع��زم  اإن  الكاتب  وق��ال 
وا�ستخدام   ،2015 عام  وقعت  التي  امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل  خطة 
ينجم  لن  واأقوى”،  “اأطول  ملحق  اتفاق  اإىل  للتو�سل  رافعة  ذل��ك 
عنه يف هذه املرحلة، اإل اتفاقاً اأق�سر واأ�سعف، مينح طهران مكا�سب 

اإيران من العتبة النووية فعاًل “وفق التقرير الأخري للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية”، ومع التهديدات النووية التي اأطلقتها رو�سيا موؤخراً 
لإيران  فاإن  اأوكرانيا،  يف  املبا�سر  التدخل  عن  املتحدة  الوليات  لردع 
ت�ستمر يف الق��رتاب من  اأي وق��ت م�سى، كي  اأك��ر من  اليوم حافزاً 
العتبة النووية، بينما الديبلوما�سيون الأمريكيون يدفنون روؤو�سهم 

يف الرمل.
وعدم  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  العمل  عن  الأمريكية  الإدارة  تقاع�س  اإن 
تنفيذ العقوبات الأمريكية، يوفر بب�ساطة لطهران املزيد من الأموال 
والفر�س لزعزعة ال�ستقرار يف املنطقة، ومهاجمة امل�سالح الأمريكية 

ورفع خماطر اندلع نزاع رئي�سي.
اإن ترك الأمور �سائرة من تلقاء نف�سها، يفرز مقاربة من �ساأنها زيادة 

ذا هيل: حان وقت اخلطة »ب« لإيران

•• عوا�صم-وكاالت

معهد  يف  ال���ب���ارزة  الأك���ادمي���ي���ة  راأت 
امل�����س��روع الأم��ري��ك��ي اإل��ي��زاب��ي��ث براو 
الن�سمام  وال�سويد  فنلندا  اأن طلب 
اإىل حلف �سمال الأطل�سي )ناتو( بدا 

كاإجراء �سكلي.
ع��ل��ى وقف  اأن ل ���س��يء ق�����ادراً  ظ��ه��ر 
اجلارتني ال�سماليتني عن الن�سمام 
اإىل احللف حتى اأنهما ُوعدتا مب�سار 
الع�سوية.  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  ���س��ري��ع 
لكن بعد ذلك، �سرعت تركيا تعرقل 
طلب الدولتني ب�سبب خماوفها من 
دعمهما لالأكراد وخ�سو�ساً ال�سويد. 
اأحزاب املعار�سة يف ال�سويد  ونظمت 
ت�����س��وي��ت��اً حل��ج��ب ال��ث��ق��ة ع���ن وزير 
م��ت��خ��ب��ط. يف حت���ول ملحوظ  ع���دل 
تقدمي  يف  ذل���ك  ت�سبب  ل���الأح���داث، 
اأندر�سون  ال��وزراء ماغدالينا  رئي�سة 

تنازلت لنائبة كردية يف الرملان.

اعرتا�ض تركيا الأ�شا�شي
“ديفن�س وان”  براو يف موقع  كتبت 
اأنه قبل تقدمي طلبي الن�سمام اإىل 
وفنلندا  ال�سويد  ا�ستطلعت  الناتو، 
اآراء اأع�ساء احللف لكن مل يعرت�س 
بالطلبني  ت��ق��دم��ت��ا  ع��ن��ده��ا  اأح������د. 
ف�سدتهما تركيا. يف حديث اإىل اأمني 
�ستولتنرغ  ين�س  ال��ن��ات��و  حلف  ع��ام 
ال�سهر املا�سي، قال الرئي�س الرتكي 
رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان اإن����ه “ما مل 
تظهر ال�سويد وفنلندا ب�سكل وا�سح 
ب�ساأن  تركيا  مع  �ستت�سامنان  اأنهما 
ق�سايا اأ�سا�سية، خ�سو�ساً يف ال�سراع 
����س���د الإره����������اب ف���ل���ن ن���ت���ع���ام���ل مع 
الناتو  يف  الدولتني  هاتني  ع�سوية 

ب�سكل اإيجابي«.
الرتكي  ال��رئ��ي�����س  خ���الف  اأن  ي��ب��دو 
التي  بال�سويد  غ��ال��ب  ب�سكل  يتعلق 
ا���س��ت�����س��اف��ت ل��وق��ت ط��وي��ل لجئني 
املقاتلني.  م���ن  وب��ع�����س��ه��م  اأك���������راداً 
�سابقة  م��ق��ات��ل��ة  ك���اك���اب���اوه،  اأم���ي���ن���ه 

يف ال��ب�����س��م��رك��ة، ه���ي ح��ت��ى ع�����س��و يف 
اأردوغان  يريد  ال�سويدي.  ال��رمل��ان 
ق����ط����ع ال���������س����وي����د ع����الق����ات����ه����ا مع 
امل��ج��م��وع��ات ال��ك��ردي��ة واإن���ه���اء حظر 

�سادرات الأ�سلحة اإىل تركيا.
�سيا�سي  ه���و  ي��وه��ان�����س��ون  م���ورغ���ان 
خم�سرم من احلزب الدميوقراطي 
الجتماعي ووزير للعدل والداخلية 
يف حكومة الأقلية برئا�سة اأندر�سون. 
ب�����س��ج��ل كئيب.  ي��وه��ان�����س��ون  ي��ت��م��ت��ع 
عنف  موجة  انت�سرت  وليته،  خالل 
م�����س��ل��ح ع��ل��ى ام���ت���داد ال���ب���الد �سنت 

غالبيتها ع�سابات اإجرامية.
ال�سويد  املا�سية، كانت  ال�سنة  خالل 
الحت�������اد  دول  اأك��������ر  ����س���م���ن  م�����ن 
الأمر  يتعلق  حني  دموية  الأوروب���ي 
ب��ال��ع��ن��ف امل�����س��ل��ح، م���ع اأرب����ع����ة قتلى 
بحوادث اإطالق النار بني كل مليون 
يف   1.5 م��ع��دل  م��ع  باملقارنة  ن�سمة 
الوقت،  ذل���ك  وم��ن��ذ  الحت�����اد.  دول 
تدهورت الأو�ساع اأكر. ويف 2 يونيو 
الرملانية  اللجنة  انتقدت  -حزيران 

املكلفة بالتدقيق يف اأعمال احلكومة 
بوهان�سون بالإجماع ب�سبب التعتيم. 
طلبت امل��ع��ار���س��ة ط���رح ال��ث��ق��ة ب��ه يف 

الرملان.

وعود
تابعت براو اأنه بدًل من التعامل مع 
مرحب  كفر�سة  الرملانية  اخلطوة 
ب��ه��ا لإق���ال���ة وزي����ر ف��ا���س��ل، مت�سكت 
اأن���در����س���ون ب��ي��وه��ان�����س��ون، وك��م��ا هي 
احلال مع جميع القرارات الرملانية، 
كانت حكومتها بحاجة لكل الأ�سوات 
التي متكنت من جمعها حني تولت 
هو  ك��اك��اب��اوه  ���س��وت  ك���ان  من�سبها. 
لأّن��ه اأعطى احلكومة  الأك��ر ح�سماً 
ب��ف��ارق �سوت واح��د يف  غالبية دع��م 
الرملان. واتهمت كاكاباوه اأندر�سون 
ب��ال���س��ت�����س��الم مل��ط��ال��ب ت��رك��ي��ا يف ما 
كانت  الناتو.  اإىل  الن�سمام  يخ�س 
بحاجة لال�سرت�ساء وهذا ما ح�سل 

على ما يبدو.
احلكومة،  م����ع  ك����اك����اب����اوه  ����س���وت���ت 

ال�سويدي  ل��الإع��الم  ب��ع��ده��ا  وق��ال��ت 
اإن احلكومة قدمت لها وعوداً ب�ساأن 
ال�سويدي  الإع���الم  واأ���س��ار  الأك����راد. 
مع  ت��ت�����س��ادم  ال���وع���ود  ه���ذه  اأن  اإىل 
م��ط��ال��ب اأردوغ������ان. ويف ح���ال ظنت 
اأندر�سون اأنه ميكنها خداع كاكاباوه، 
اأنها  الت�سويت  بعد  الأخ��رية  اأعلنت 
�ست�سوت �سد املوازنة يف وقت لحق 
تلبية  ت��ت��م  اإذا مل  ال�����س��ه��ر  ه���ذا  م��ن 
مطالبها. اأ�سافت براو اأن اأندر�سون 
اأن��ق��ذت ي��وه��ان�����س��ون ح��ت��ى ول���و عنى 
الأطل�سية  الع�سوية  تعري�س  ذل��ك 
للخطر. اأردوغان رجل �سعب املرا�س 
وتركيا كانت دوماً ع�سواً مراوغاً يف 
اأطل�سي تتمتع  احللف، لكنها كع�سو 
ب���ح���ق رف�������س م����ن ل ي��ع��ج��ب��ه��ا من 
ط��ال��ب��ي الن�����س��م��ام اإىل احل��ل��ف. لو 
ا�ستعدادها  ع��ن  اأن��در���س��ون  اأع���رب���ت 
اأردوغ���ان  اأن  امل��رج��ح  فمن  للت�سوية 
اإىل تليني موقفه جتاه  كان �سيعمد 
اأندر�سون  وقوع  ومع  الآن،  ال�سويد. 
وحكومتها حتت رحمة كاكاباوه، من 

يفعل  اأن  بعيد  حد  اإىل  املرجح  غري 
اإىل  الن�سمام  ال�سويد  طلب  ذل��ك. 
الناتو قريب من اخلروج عن م�ساره 
يف  فنلندا  هذا  ي�سع  للباحثة.  وفقاً 

موقف �سعب.

اأين ال�شعوية؟
خارج  لفرتة طويلة  الدولتان  بقيت 
دوماً  الوا�سح  من  وك��ان  معاً  الناتو 
بطلب  �ستتقدمان  ك��ان��ت��ا  ل��و  اأن��ه��م��ا 
ذل���ك معاً.  ف�����س��ت��ف��ع��الن  الن�����س��م��ام 
درا�سة  عملية  ب��ع��د  -اأي�����ار،  م��اي��و  يف 
اآن.  يف  بالطلبني  تقدمتا  من�سقة، 
اليوم، لن يكون مفاجئاً اإذا انزعجت 
ف��ن��ل��ن��دا م���ن الن���ت���ظ���ار. وق����د تقرر 
الناتو  ت��دخ��ل  ف��ن��ل��ن��دا  ت���رك  ت��رك��ي��ا 
بالطبع،  خ���ارج���ه.  ال�����س��وي��د  واإب���ق���اء 
ت��ب��ق��ى ال�����س��وي��د م��ق��دم ط��ل��ب جذاباً 
اأنها �ست�سكل  للغاية وما من �سك يف 
ر�سيداً كبرياً للناتو حني تن�سم. لن 
يح�سل ذلك هذا ال�سيف وقد ل يتم 
يف وقت ان�سمام فنلندا. من الوا�سح 
اأندر�سون  لكن  تركيا،  هو  املذنب  اأن 
كرئي�سة وزراء مبتدئة من دون خرة 
اخلارجية  اأو  الأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سة  يف 
طرح  ق�سية  اإدارة  ب��و���س��وح  اأ����س���اءت 
لذلك،  نتيجة  بيوهان�سون.  الثقة 
�سيعاين الأمن القومي ال�سويدي يف 

وقت ح�سا�س للغاية.
البنتاغون  اأن  يهم  ل  للكاتبة،  وفقاً 
اأر�سل ال�سفينة الهجومية الرمائية 
يو اأ�س اأ�س كري�سارج كما رئي�س هيئة 
اإىل  الأرك����ان اجل���رال م���ارك ميلي 
هذا  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  �ستوكهومل 
الوليات  اأن  اأي�ساً  يهم  ول  ال�سهر. 
من  وع��دداً  املتحدة  واململكة  املتحدة 
اأملانيا  فيها  مب��ا  الأط��ل�����س��ي��ة  ال����دول 
وف��ن��ل��ن��دا �سمانات  ال�����س��وي��د  اأع��ط��ت 
�سمال  ال��ع�����س��وي��ة يف ح��ل��ف  اأم��ن��ي��ة. 
تبدو  وه��ي  خمتلف،  اأم��ر  الأطل�سي 
احتماًل.  اأب��ع��د  حم��زن  ب�سكل  ال��ي��وم 

على الأقل بالن�سبة اإىل ال�سويد.

قد تقرر تركيا ترك فنلندا تدخل احللف

هل باتت ال�سويد بعيدة من الن�سمام اإىل الناتو؟

•• ماريهامن-اأ ف ب

ال��ف��ن��ل��ن��دي الذي  اآلن����د  اأرخ��ب��ي��ل  يف 
ي��ت��م��ت��ع ب���احل���ك���م ال����ذات����ي وامل����ن����زوع 
ع�سكري  وج���ود  اأي  يعتر  ال�����س��الح، 
م�ستحيال مبوجب معاهدات مرمة 
مع  ع����ام����ا   160 م����ن  اأك�������ر  م���ن���ذ 
بدقة  قن�سليتها  تراقب  التي  رو�سيا 
املناظر  ذات  ال�سخرية  اجل��زر  اآلف 

الطبيعية الريفية.
اأع�����اد ط��ل��ب ف��ن��ل��ن��دا الن�����س��م��ام اإىل 
ع�سوية حلف �سمال الأطل�سي عقب 
اإحياء اجلدل  رو�سيا لأوكرانيا،  غزو 
لأرخبيل  ال��ع�����س��ك��ري  ال��و���س��ع  ح���ول 
 30 �سكانه  ع��دد  يبلغ  ال���ذي  اآلن����د، 
البلطيق  بحر  يف  ويقع  ن�سمة،  األ��ف 

بني ال�سويد وفنلندا.
وق�������ال اأح�������د ����س���ك���ان اجل�������زر اأول�����ف 
لوكالة  عاماً”،   81“ غ���رو����س���ر 
ل  اأن  دائما  “اعتقدنا  بر�س  فران�س 
اأحد يرغب مبهاجمتنا اإذ لي�س لدينا 

ما ي�ستحق ال�ستيالء عليه«.
واأ����س���اف امل��ت��ق��اع��د ال����ذي ي��ع��ي�����س يف 
م���اري���ه���ام���ن، ع��ا���س��م��ة الأرخ���ب���ي���ل، 
“لكن ذلك تغرّي مع حرب بوتني يف 
اأوكرانيا«. احتفل الأرخبيل اخلمي�س 
م����ن احلكم  ق������رن  م�������رور  ب����ذك����رى 
ُن�سر يف  راأي  ا�ستطالع  واأك��د  الذاتي، 
اأوائل حزيران-يونيو اأّن %58 من 
وجوًدا  ح��ال��ي��اً  ي��وؤي��دون  الفنلنديني 
ع�سكرًيا فيه، لردع رو�سيا عن القيام 

ل  حيث   ،1940 ع��ام  يف  ماريهامن 
ي���زال ال��ع��ل��م ال��رو���س��ي ي��رف��رف حتى 
اأوكرانيا،  بدء احلرب يف  اليوم. منذ 
ياأتي �سكان اآلند يومياً اإىل هذا املكان 
الرئي�س  جتاه  غ�سبهم  عن  ليعروا 
ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني وغزوه. 
وق��ال مو�س وال��ني -71 ع��ام��اً، وهو 
اأحد املتظاهرين اأمام املنزل اخل�سبي 
“ل عمل لهم هنا. ل  املحاط ب�سياج 

تزال رو�سيا ت�سكل تهديدا«.
اآخ���ر يف  م��ن��زًل  ��ا  اأي�����سً متتلك رو�سيا 
عائلة  م��ن  عليه  ا�ستولت  اجل��زي��رة، 
اأملانًيا  ك���ان وال����ده  اأول����ف غ��رو���س��ر: 
اأن  1947 ع��ل��ى  ات��ف��اق ع���ام  ون�����س 
يف  الأمل��ان��ي��ة  املمتلكات  جميع  ت�سبح 
ويتذكر  ���س��وف��ي��ات��ي��ة.  م��ل��ك��ي��ة  اآلن�����د 
“اأمهلوا  ق��ائ��اًل  الثمانيني  ال��رج��ل 
م�سرًيا  لتغادر”،  اأيام  والدتي ثالثة 
اأغلقت  ال��ت��ي  امل���ت���داع���ي  امل���ن���زل  اإىل 

مداخله ب�سال�سل.
امللكية  م���ن  ج���زء  ُن��ق��ل   ،2009 يف 
ويخ�سى  م��ب��ا���س��رة.  ال��ك��رم��ل��ني،  اإىل 
اأن ي�سبح منزل  اأول��ف غرو�سر من 
ال�سالح مبثابة  ال�سابق ونزع  العائلة 
الرو�سي  ال��وج��ود  ل��زي��ادة  “ذريعة” 
غري  “هذا  وق������ال  الأرخ����ب����ي����ل.  يف 
حمتمل، لكنه من ناحية اأخرى غري 

م�ستحيل«.

باأي هجوم. وقالت هل�سنكي، يف طلب 
الذي  الناتو  ع�سوية  اإىل  الن�سمام 
قدمته يف نهاية اأيار-مايو، اإنها تريد 
واحرتام  ال�سالح  ن��زع  على  احلفاظ 
لكن  رو�سيا،  مع  ال�سارية  التفاقية 

راأى خراء اأن املوقف �ساذج.
يف  ال�سابق  الرئا�سي  امل�ست�سار  وق��ال 
فران�س  لوكالة  رو�سي  األبو  هل�سنكي 
الدفاع  ���س��ع��ف  ن��ق��ط��ة  “اإنها  ب��ر���س 
يف اإ�سارة اإىل الأرخبيل. الفنلندي”، 

واأ����س���اف ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ال����ذي عمل 
م���ع رئ��ي�����س ف��ن��ل��ن��دا ال�����س��اب��ق مارتي 
نوبل  جائزة  على  احلائز  اأهتي�ساري 
معرفة  يف  ي��ك��م��ن  “القلق  ل��ل�����س��الم 
ع�سكرًيا  �سرتد  فنلندا  كانت  اإذا  م��ا 

ب�سرعة يف حال حدوث اخرتاق«.
اآلند  تقاتلت جيو�س لل�سيطرة على 

خالل احلربني العامليتني.
الفنلندي  امل��ع��ه��د  يف  ال��ب��اح��ث  وق���ال 
لل�سوؤون الدولية ت�ساريل �سالونيو�س 
با�سرتناك “ملاذا ن�سدق اأن قوات لن 
تهرع لل�سيطرة على اآلند باأ�سرع ما 
احلال  واق���ع  اإىل  م�����س��رياً  ميكن؟”، 

عندما �سهد بحر البلطيق حروباً.
تعار�س  املحلية  احلكومة  ت��زال  ول 

اأي تغيري للو�سع.
التنفيذية  ال�سلطة  رئي�سة  وق��ال��ت 
“ملاذا  ث��ورن��رو���س  فريونيكا  املحلية 

منزوعو  كوننا  اأن  اأعتقد  التغيري؟ 
ال�سالح ي�سكل عامل ا�ستقرار يف بحر 
للجي�س  ميكن  اأن��ه  وراأت  البلطيق«. 
“ب�سرعة كبرية”  التدخل  الفنلندي 

يف حال وقوع هجوم على الأرخبيل.
رو�سية،  املا�سي  اجل��زر يف  كانت هذه 
البداية  يف  م��ن��ه��ا  ال�����س��الح  ن���زع  ومت 
القي�سرية،  برو�سيا  ال�سرر  لإحل��اق 

1856 وهزميتها  بعد معاهدة عام 
يف حرب القرم. بعد ا�ستقالل فنلندا 
الأرخبيل  اأ���س��ب��ح   ،1917 ع���ام  يف 
�سكانه  حت������دث  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى 
الدولة  ح�سن  يف  ال�سويدية،  اللغة 
اجلديدة، لكن مع الإبقاء على و�سع 

احلكم الذاتي.
يف نهاية احلرب العاملية الثانية التي 

الدامي  القتال  من  �سنوات  تخللتها 
وفنلندا،  ال�����س��وف��ي��ات��ي  الحت����اد  ب��ني 
ا����س���ت���م���ر جت����ري����د ج������زر اآلن��������د من 
ال�سالح مبوجب معاهدة جديدة عام 
هل�سنكي  ل�سالح  ت��ك��ن  مل   ،1947

هذه املرة.
افتتح  “عني مو�سكو”،  �سعار  وحتت 
بلدة  ال�سوفياتي قن�سلية يف  الحتاد 

فنلندا قلقة ب�سبب جزر اآلند املنزوعة ال�سالح يف مواجهة رو�سيا 

يوم اأخري ملرافعات الدعاء يف اعتداءات 13 نوفمرب بفرن�سا 
•• باري�س-اأ ف ب

ملكافحة  الفرن�سي  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ملكتب  ال��ث��الث��ة  امل��م��ث��ل��ون  يختتم 
الإره��اب  اأم�س اجلمعة مرافعاتهم التي بداأت الأربعاء يف حماكمة 
املتهمني باعتداءات 13 ت�سرين الثاين-نوفمر 2015 التي اأودت 
بحياة 130 �سخ�سا يف باري�س. ومنذ الأربعاء، يعيد ممثلو الدعاء 
بدقة بناء “اأحجية” اأ�سواأ هجمات ارتكبت على الأرا�سي الفرن�سية، 
من  “جهاديني مدربني”  اإىل جتنيد  �سوريا  امل�سروع يف  من ولدة 

قبل تنظيم داع�س الإرهابي حتى ال�ستعدادات النهائية.
املحامون  ق���دم  م��راف��ع��ات��ه��م،  م��ن  الأوىل  ال�11  ال�����س��اع��ات  خ���الل 
املدعى  اإىل  امل��وج��ه��ة  للتهم  مم��ال  واأح��ي��ان��ا  دقيقا  عر�سا  ال��ث��الث��ة 
اأمام حمكمة اجلنايات اخلا�سة  الذين يحاكمون  الع�سرين  عليهم 

يف باري�س، �ستة منهم غيابيا.
وميكن اأن ت�سل عقوبة 12 منهم اإىل ال�سجن مدى احلياة و�سبعة 

اآخرين ال�سجن ملدة ع�سرين عاما وواحد ال�سجن �ست �سنوات.
القابلة  غ��ري  احل��ي��اة  م���دى  ال�سجن  ع��ق��وب��ة  ال��ن��ي��اب��ة  �ستطلب  ه��ل 

على  بقي  ال��ذي  الوحيد  الع�سو  ال�����س��الم،  عبد  ل�سالح  للتخفيف 
 13 ���س��رب��ت فرن�سا يف  ال��ت��ي  امل�سلحة  امل��ج��م��وع��ة  م��ن  ق��ي��د احل��ي��اة 
وهذه العقوبة التي جتعل اإمكان  ت�سرين الثاين-نوفمر 2015؟ 
ل  املحكوم،  ع��ن  الإف���راج  وبالتايل  للعقوبة  تعديل  على  احل�سول 
تطلب اإل يف ما ندر ومل ت�سدر اأحكام تن�س عليها �سوى اأربع مرات. 
وفند الدعاء اخلمي�س حجج الدفاع عن �سالح عبد ال�سالم الذي 
 32 البالغ  الفرن�سي  لكن  التحقيق.  جل�سات  ط��وال  ال�سمت  التزم 
عاما اأكد مرارا يف اجلل�سة اأنه “تخلى” عن تفجري حزامه النا�سف 
اخللية  اإىل  ان�سم  اإن��ه  وق��ال  الإن�سانية«.  “بدافع  الهجمات  م�ساء 
الإرهابية “يف اللحظة الأخرية” نافياً اأنه “مت جتنيده فعليا” اأو 
كما اأ�سار اأحد ممثلي الدعاء نيكو لو بري الذي �سخر  اأنه “بديل”، 

من هذا الدور املزعوم “لإرهابي �سقط من ال�سماء«.
كان  ال�سالم  عبد  اأن  وت��اب��ع  له”.  م�سداقية  ل  ه��ذا  “كل  واأ���س��اف 

هدفه “قطع اي �سلة بالإرهابيني والناأي بنف�سه عنهم«.
قالت النيابة اإن م�ساركة جار �سالح عبد ال�سالم و�سديق طفولته 
حممد ابريني اأو “الرجل ذو القبعة” يف هجمات بروك�سل يف اآذار-

مار�س 2016، كانت “مقررة” يف اعتداءات 13 ت�سرين الثاين-
نوفمر يف باري�س. وقد رافق املجموعات امل�سلحة يف “قافلة املوت” 

قبل يوم من بروك�سل اإىل باري�س.
وراأى نيكول لو بري اأن “رحيله ب�سرعة ليل 12 اإىل 13 ت�سرين 
عن  الأخ���رية  اللحظة  يف  تراجعه  ب�سبب   2015 الثاين-نوفمر 
اأفراد  جلميع  متوقع  غ��ري  ح��دًث��ا  �سكل  حماميه،  ح�سب  امل�ساركة، 
املجموعات  ب��اأن  “مقتنع”  اإن��ه  الدع���اء  وق��ال  امل�سلحة«.  املجموعة 
اأنه  كما  رجال”.  ع�سر  “اأحد  من  تتاألف  اأن  يفرت�س  كان  امل�سلحة 
“مقتنع” باأن املتهمني اأ�سامة كرمي و�سفيان العياري كان يفرت�س 
مطار  يف  الثاين-نوفمر”  ت�سرين   13 م�ساء  “هجوما  ينفذا  اأن 
تراجعهما  “�سبب”  اأن  ب��ري  ل��و  واأو���س��ح  اأم�����س��رتدام.  يف  �سخيبول 
امل�سلحة  املجموعة  من  “الناجيان  اأنهما  اإىل  م�سريا  لغزا  زال  ما 
الهولندية«. ويرى الدعاء اأن ال�سويدي كرمي والتون�سي العياري، 
القتل”  و”اآلت  امل�سلحني  تبادل  ميكن  التي  نف�سها  اخللية  ع�سوا 
يف  ارتكبت  ال��ت��ي  الهجمات  يف  �سريكان”  “بالتاأكيد  هما  داخ��ل��ه��ا، 

باري�س و�سان دوين.

 �سنغهاي ت�سهد موجة فح�س 
غري م�سبوقة لكوفيد-19 

•• �صنغهاي-بكني-رويرتز

تواجه مدينة �سنغهاي ال�سينية موجة غري م�سبوقة من الفح�س ال�سامل 
لكوفيد-19 ي�سمل مزيدا من ال�سكان يف عطلة نهاية الأ�سبوع بعد ع�سرة 
اأيام فح�سب من رفع املدينة قيود مكافحة اجلائحة، الأمر الذي اأثار قلق 
وبينما  التجارية.  الأن�سطة  على  املتوقع  التاأثري  م��ن  وخم���اوف  ال�سكان 
ت�سابق ال�سلطات الزمن للحيلولة دون تف�س اأو�سع نطاقا بعد اكت�ساف ب�سع 
حالت حملية، اأمرت باإجراء فحو�سات جلميع ال�سكان يف 14 من 16 حيا 
اأنه لن ي�سمح  يف �سنغهاي يف عطلة نهاية الأ�سبوع. واأعلنت بع�س الأحياء 
ال�سكان  على  و�سيتعني  الفح�س.  اإج��راء  حلني  منازلهم  مبغادرة  لل�سكان 
تقدمي ما يثبت خ�سوعهم للفح�س يف غ�سون 72 �ساعة قبل دخول املراكز 

التجارية واملقرات الإدارية اأو حتى ركوب املرتو واحلافالت. 
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عربي ودويل
يف القطب ال�شمايل

كندا غري جاهزة للتعامل مع التهديد الرو�سي...!
•• الفجر -ماتيو كاربا�س -ترجمة خرية ال�صيباين

    بعد الغزو الرو�شي لأوكرانيا, اأجرت معظم الدول 
الغربية موؤخًرا حتلياًل لنقاط �شعفها الدفاعية. ويف 
كندا, يحمل كعب اأخيل هذا ا�شم: القطب ال�شمايل.

   هل ت�شكل رو�شيا تهديًدا مبا�شًرا لكندا يف القطب 

�شيفتح  الذي  اجلليدي  الغطاء  تقّل�ض  مع  ال�شمايل؟ 
طرًقا جتارية جديدة يف اأق�شى ال�شمال, ويف مواجهة 
اأن  ي�شتحق  ال�شوؤال  فاإن  التو�شعية,  رو�شيا  طموحات 

ُيطرح.
   رهان ال�شيادة الكندية, هو يف �شميم تقرير ن�شره 
والدولية  العامة  لل�شوؤون  الــعــايل  املعهد  مــوؤخــًرا 

بجامعة اأوتاوا. يف هذه الوثيقة التي حتمل عنوان 
الع�شرين”,  لل�شنوات  القومي  الأمن  “ا�شرتاتيجية 
اأطلق اأحد ع�شر خبرًيا اأمنًيا ناقو�ض اخلطر: �شتكون 
اأقل,  اأمام الوجود الرو�شي -واإىل حد  كندا �شعيفة 

ال�شيني -يف القطب ال�شمايل.
فــوري وبري  الوقت احلــايل, ل يوجد تهديد     »يف 

من  تهدئ  الكندي,  ال�شمايل  القطب  يف  رو�شيا  من 
البداية كريي باك, ال�شفرية الكندية ال�شابقة لدى 
ومع  اللعب,  الدرا�شة  على  امل�شاركة  واملوّقعة  الناتو 
ال�شمايل ككل, مع اجلزء  للقطب  ننظر  ذلك, عندما 
الأوروبي, هناك تهديد متزايد منذ عدة �شنوات... 

وهذا التهديد ياأتي من رو�شيا ».

تقل�س الغطاء اجلليدي �سيفتح طرًقا جتارية جديدة يف اأق�سى ال�سمال الكندي فالدميري بوتني يف القطب ال�سمايل عام 2017
اإنكار الدخول

 واحلرمان من منطقة
زاد  ف��ق��د  للمتخ�س�سة،  ووف����ق     
الواقع من وجودهم يف  الرو�س يف 
هذا اجلزء من العامل يف ال�سنوات 
يكونوا  مل  ل���و  وح���ت���ى  الأخ��������رية، 
انطباًعا  فاإنهم يعطون  عدوانيني، 
ب��اأن��ه��م ي���ري���دون اإن�����س��اء م��ا ي�سمى 
الدخول  اإنكار  الع�سكرية  اللغة  يف 

واحلرمان من منطقة. 
ال�سرتاتيجية  ه�����ذه  »ت���ع���ن���ي     
وج������وًدا  “الرو�س”  ل���دي���ه���م  اأن 
ال�سفن  اأّن  ي�سمن  كافًيا  ع�سكرًيا 
الناتو،  حللف  التابعة  الع�سكرية 
للدول  ال��ت��ج��اري��ة  ال�سفن  وك��ذل��ك 
بحرية  تتمتع  ت��ع��د  مل  الأع�����س��اء، 
تو�سح  تامة يف القطب ال�سمايل”، 
ا كندا  الدبلوما�سية التي مثلت اأي�سً
ال�سبع،  وق��م��ة  امل��ت��ح��دة،  الأمم  يف 

ومنظمة الدول الأمريكية.
    ولهذا ال�سبب، قامت دول الناتو 
الأوروب���ي���ة ب��ا���س��ت��ث��م��ارات ك��ب��رية يف 
القطب ال�سمايل منذ عام 2014. 
وكل عامني، على �سبيل املثال، تقود 
وا�سعة  ع�سكرية  م��ن��اورة  ال��روي��ج 
التي  التدريبات  وتعتر  ال��ن��ط��اق. 
املا�سي هي الأكر  جرت يف مار�س 
على الإطالق يف القطب ال�سمايل، 
بل هي واحدة من اأكر التدريبات 

الع�سكرية يف تاريخ الناتو! »
ب�����اك ه���ن���ا اإىل      وت�������س���ري ك�����ريي 
التي جُترى  عملية “الرد البارد”، 
�سارك  امل���ج���م���وع،  يف  ع���ام���ني.  ك���ل 
ح���وايل 30 األ���ف ج��ن��دي م��ن 27 
وال�سويد،  ف��ن��ل��ن��دا  )م��ن��ه��ا  دول�����ة 
امل���ق���رب���ان م���ن احللف  ال�����س��ري��ك��ان 
العام،  ه��ذا  العملية  يف  الأطل�سي( 
220 طائرة واأكر  بالإ�سافة اإىل 
من 50 �سفينة.    »هذا النوع من 
خالل  من  رادع  مبثابة  التدريبات 
ت��وج��ي��ه ر���س��ال��ة وا���س��ح��ة ج���ًدا اإىل 
ال��ن��ات��و موجود  اأن  رو���س��ي��ا م��ف��اده��ا 
هنا ويريد �سمان املرور احلر عر 
الأع�ساء  للدول  ال�سمايل  القطب 
امل��رح��ل��ة يف  ه���ذه  ل�سنا يف   ... ف��ي��ه 
الأمريكي”،  ال�����س��م��ايل  ال��ق��ط��ب 

تختتم ال�سيدة باك.

   »ماذا �شنفعل يف الأثناء؟”, 
تت�شاءل.

اأوت������اوا عام  ق����رار  اأن  ب��ال��ت��اأك��ي��د     
الدفاعي  اإنفاقها  ب��زي��ادة   2016
عام  ب��ح��ل��ول  ب���امل���ائ���ة   70 ب��ن�����س��ب��ة 
الجت����اه  يف  خ���ط���وة  ي��ع��د   2027
ال�سحيح، لكنه ل يزال غري كاٍف، 
وفق ال�سيدة باك. متاما مثل قرار 
ميزانيتها  يف  ال��ك��ن��دي��ة  احل��ك��وم��ة 
متويل  تخ�سي�س   ،2022 ل��ع��ام 
مدى  على  دولر  مليون   252 ب��� 
قيادة  “لتحديث  ���س��ن��وات  خ��م�����س 
ال�سمالية  لأمريكا  اجل��وي  الدفاع 
)ن����وراد( ودع���م دف��اع��ات��ه��ا احلالية 

القارية والقطبية ال�سمالية«.
امل�ساركني  للموؤلفني  وبالن�سبة     
لكلية  ال���ق���وم���ي  الأم�������ن  ل��ت��ق��ري��ر 
العامة  لل�سوؤون  العليا  ال��درا���س��ات 
زيادة  ك��ن��دا  على  يجب  وال��دول��ي��ة، 
والدبلوما�سية  الع�سكرية  امل����وارد 
امل��خ�����س�����س��ة ل��ت��ع��زي��ز ال����دف����اع عن 
�سبيل  وع���ل���ى  ال�����س��م��ايل،  ال��ق��ط��ب 
�سفن  ت�����س��ل��ي��م  ت�������س���ري���ع  امل�����ث�����ال، 
والقطبية  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����دوري�����ات 
ال�����س��م��ال��ي��ة ال�����س��ت، وب���ن���اء حمطة 
جزيرة  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ناني�سيفيك 

بافني.
   ووفق الأخ�سائيني الأحد ع�سر، 
الكندية  ال��دف��اع  وزارة  على  يجب 
ال�ستخبارات  مهارات  تعزيز  ا  اأي�سً
ن�سر  ق���درات  اخل��ارج��ي��ة، وحت�سني 
النقاط  يف  ال�سريع  التدخل  ق��وات 
ال�����س��اخ��ن��ة ح����ول ال����ع����امل، وزي�����ادة 
امل������وارد امل��خ�����س�����س��ة مل���ب���ادرات منع 
ان��ت�����س��ار وم���راق���ب���ة الأ����س���ل���ح���ة، اأو 
ت��ع��م��ي��ق ال���ت���ع���اون م���ع احل��ل��ف��اء يف 

الق�سايا الأمنية الكرى.
اأن  م��ن  رو�سيل  �ستيفان  وي��ح��ذر     
ع�سكريا  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ل  ال����رّد 

فقط.
   »جت��رب��ت��ي الأم��ن��ي��ة ت��خ��رين اأن 
اإج��راوؤه��ا يف  اإ���س��اف��ات يجب  هناك 
ال�سيراين، وجمال  الأم��ن  جم��ال 
املراقبة البحرية واجلوية. كما اأن 
الذين  ال�سكان  م��ع  ت��واج��ًدا  هناك 
ي��ع��ي�����س��ون ع���ل���ى ع����ني امل����ك����ان يتم 

تعزيزه«.

معابر جديدة 
يف اأق�شى ال�شمال

القطب  يف  الأم������ن  ق�����س��ي��ة  اإن     
راهنّيتها  ت���زداد  الكندي  ال�سمايل 
خ��ا���س��ة ان����ه م���ع ت��غ��رّي امل���ن���اخ، من 
ال��ت��ه��دي��دات. يف  تتزايد  اأن  امل��رج��ح 
الغطاء  ت��ق��ّل�����س  ���س��ي��وؤدي  ال���واق���ع، 
بحرية  ط��رق  اإن�ساء  اإىل  اجلليدي 
ال�سمايل  امل����م����ر  م���ث���ل  ج�����دي�����دة، 
ي�������زال غري  ال����غ����رب����ي، وال��������ذي ل 
بالإ�سافة  ال����ي����وم.  ح���ت���ى  ع��م��ل��ي 
اإىل  ال���و����س���ول  مي��ك��ن  ذل�����ك،  اإىل 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة على  امل���������وارد  ب���ع�������س 
اأو الطويل.    هذا  امل��دى املتو�سط 
يوؤدي  اأن  ي��ج��ب  ال��و���س��ع اجل��دي��د، 

مع  حًقا  �ستزداد  جت��اري��ة  م�سلحة 
لي�ست  بب�ساطة  وكندا  املناخ،  تغرّي 

م�ستعدة«.
ما احللول؟

   يف مواجهة التهديد الرو�سي يف 
ال��ق��ط��ب ال�����س��م��ايل، واحل���اج���ة اإىل 
تاأكيد �سيادتها على جميع اأرا�سيها، 
يف  ال��ك��ن��دي  ال���رد  يتمّثل  اأن  ميكن 
تقرتح  الع�سكري،  وج��وده��ا  زي���ادة 
كريي باك، التي تذّكر باأّن كا�سحات 
التي  الإ�سافية،  القطبية  اجلليد 
موؤخًرا  ���س��رائ��ه��ا  ع��ن  الإع�����الن  مت 
م���ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة ال��ك��ن��دي��ة، لن 
يتم ت�سليمها قبل عام 2035 على 

الأقل.

كما  ال��رد،  يت�سّنى  هناك،  كارثة  اأو 
ت��ك��ون احل��ك��وم��ة ق����ادرة  اأن  ي��ج��ب 
على التدخل واإنفاذ القوانني يف اأي 

مكان على اأرا�سيها ».

اأن تكون �شاحب ال�شيادة
 على كامل الإقليم

   ولئن كان ل يوؤمن بهجوم مبا�سر 
ال�سمايل  ال��ق��ط��ب  يف  رو���س��ي��ا  م���ن 
الكندي، يعتقد �ستيفان رو�سيل، اأن 
الكاملة  �سيادتها  �سمان  كندا  على 

اإىل زي����ادة ال���ق���درات ال��ك��ن��دي��ة من 
ح��ي��ث امل��راق��ب��ة وال��ت��دخ��ل، ه���ذا ما 
الأ�ستاذ  رو�سيل،  �ستيفان  يعتقده 
يف املدر�سة الوطنية لالإدارة العامة 

واملتخ�س�س يف ق�سايا الدفاع.
القطب  يف  امل�������وارد  »ا���س��ت��غ��الل     
ال�������س���م���ايل، م���ث���ل ال���ن���ف���ط وال���غ���از 
واملا�س، ميكن اأن ي�سبح يف املتناول 
الحتبا�س  الطويل مع  امل��دى  على 
احلراري. لكن هذا يتطلب وجوًدا 
حادثة  ج���ّدت  اإذا  بحيث  ح��ك��وم��ًي��ا، 

ت�سرح الباحثة.     »اإنه  الأوروبي”، 
لي�س فقط حلماية �سيادتنا، ولكن 
ل��ت��ع��زي��زه��ا. وه����ذا يتطلب  ��ا  اأي�����سً
وج��������وًدا م���دن���ًي���ا ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
اإ�سراك  مبعنى  الع�سكري،  الوجود 
ك���ان هناك  اإذا  امل��ح��ل��ي��ني.  ال�����س��ك��ان 
امل�ستقبل،  يف  اأك���ر  جت���اري  ن�ساط 
بنية  ل��دي��ن��ا  لي�س  �سنفعل؟  ف��م��اذا 
حتتية ول ات�سال ول وجود ... اإنها 
 ،“ خماطرة حقيقية بالن�سبة لنا! 
ت��ق��ل��ق ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة.    »هناك 

على حدودها. مالحظة يتقا�سمها 
مع ك��ريي ب���اك.     »امل�ساألة لي�ست 
اأن رو�سيا �ست�سكل تهديدا ع�سكريا 
يف املمر ال�سمايل الغربي، ميكن اأن 
يحدث هذا، لكنه غري وا�سح حًقا. 
احل��ق��ي��ق��ة ه���ي اأن����ه ���س��ي��ك��ون هناك 
املزيد واملزيد من الجتار يف القطب 
اقت�سادية،  لأغ����را�����س  ال�����س��م��ايل 
وكذلك لأغرا�س ع�سكرية لإظهار 
ال��وج��ود وال����ردع وال��ت��خ��وي��ف. كما 
ال�سمايل  القطب  يف  ال��رو���س  فعل 

كندا مطالبة بزيادة املوارد الع�شكرية والدبلوما�شية املخ�ش�شة لتعزيز الدفاع عن القطب ال�شمايل

دول  قـــامـــت 
الـــــنـــــاتـــــو 
الأوروبــــيــــة 
ت  ا ر �ستثما با
كـــــبـــــرية يف 
ــــب  ــــط ــــق ال
منذ  ال�سمايل 
2014 عـــام 

تقليل  �سيوؤدي 
ــــاء  ــــط ــــغ ال
اجلـــلـــيـــدي 
اإنــ�ــســاء  اإىل 
بحرية  ــرق  ط
مثل  جــديــدة 
ال�سمايل  املمر 
ــــي ــــرب ــــغ ال

تدريبات لقوات كندية بالإ�سافة اإىل قوات امريكية وفرن�سية وبولندية يف منطقة جيم�س باي يف ت�سيبوغاماو

جرت يف مار�ض املا�شي يف القطب ال�شمايل, واحدة من اأكرب التدريبات الع�شكرية يف تاريخ الناتو

قوات م�سلحة كندية تراقبيف البلدة املنجمية الرو�سية بارينت�سبورغ ، يف اأرخبيل �سفالبارد �سمال الرويج

كّثف الرو�ض وجودهم يف هذا اجلزء من العامل يف ال�شنوات الأخرية

ال�سودان.. لقاء مفاجئ بني احلرية والتغيري و»الع�سكريني« •• اخلرطوم-وكاالت

انعقد وب�سكل مفاجئ، اجتماع بني حتالف قوى احلرية والتغيري “املجل�س 
بطلب  وذل���ك  ال�����س��وداين،  ال�����س��ي��ادة  جمل�س  يف  اجلي�س  وممثلي  املركزي” 
م��ن م�����س��اع��دة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي، م���ويل ف��ي��ي، ال��ت��ي جت���ري منذ 
اأكر  البالد منذ  امل�ستفحلة يف  الأزم���ة  اخل��رط��وم حلل  الأح��د مباحثات يف 
“يبحث  الجتماع  اإن  بيان،  والتغيري يف  وقالت قوى احلرية  اأ�سهر.   7 من 
ال�سلطة  اآث��ار، وت�سليم  اأكتوبر وكل ما ترتب عليها من   25 اإج��راءات  اإنهاء 
للمدنيني، والتنفيذ الفوري لتهيئة املناخ الدميقراطي«. واأ�سافت اأنه يبحث 
م��وؤي��دة لالإجراءات  ق��وى  الثالثية يف جمع  الآل��ي��ة  اإج���راءات  “وقف  كذلك 
وعنا�سر النظام البائد يف العملية ال�سيا�سية، وح�سر اإجراءاتها بني الذين 

ال��ث��ورة«. واأث���ار غياب  قاموا بتلك الإج����راءات وال��ذي��ن يقاومونه من ق��وى 
قوى احلرية والتغيري وقوى الثورة الرئي�سية الأخرى، مثل جتمع املهنيني 
انطلق  ال��ذي  ال�سوداين،  للحوار  الفتتاحي  الجتماع  عن  املقاومة،  وجل��ان 
الأربعاء برعاية الآلية الثالثية املكونة من الأمم املتحدة والحتاد الإفريقي 
���س��ارك فيه  ال��ذي  اإمكانية جن��اح احل���وار،  الإي��ق��اد، �سكوكا ح��ول  وجمموعة 
املوؤيدة  ال�سغرية  واملكونات  الأح��زاب  من  وجمموعة  الع�سكري  ال�سق  فقط 
لالإجراءات التي اتخذها قائد اجلي�س عبد الفتاح الرهان، يف 25 اأكتوبر 
املمكن جن��اح احل��وار يف  “من غري  باأنه  الثالثية،  الآل��ي��ة  واأق���رت   .2021

التي  الرئي�سية  الثورة  الأزم��ة، يف ظل غياب قوى  اتفاق حلل  اإىل  الو�سول 
يف  الآل��ي��ة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال   الأوىل«.  الن��ط��الق  جل�سة  قاطعت 
بيان، اإن قوى �سيا�سية اأ�سا�سية تغيبت عن امل�ساركة يف الجتماع؛ على راأ�سها 
ال�سيوعي  الأم��ة، واحل��زب  والتغيري، وحزب  املركزي لقوى احلرية  املجل�س 
وجلان  ال�سودانيني،  املهنيني  وجتمع  امل���راأة،  حقوق  وجمموعة  ال�����س��وداين، 
املقاومة. واأو�سح البيان اأن “القوى املتغيبة متثل اأ�سحاب م�سلحة رئي�سيني 
يف العملية ال�سيا�سية، من اأجل النتقال الدميقراطي يف ال�سودان”، م�سيفا: 
معهم  بالنخراط  و�سن�ستمر  م�ساركتهم،  دون  جمدية  العملية  تكون  “لن 

ل�سمان م�ساركتهم«. وبالتزامن مع هذه التطورات؛ توا�سلت يف اخلرطوم 
وعدد من مدن البالد الأخرى، تظاهرات تنظمها جلان املقاومة ال�سودانية 
التي اتخذها الرهان، رافعة �سعار  الثورة الأخ��رى �سد الإج���راءات  وق��وى 
“عدم التفاو�س مع اجلي�س”، مطالبة ب�”حكم مدين كامل«. ومنذ اخلام�س 
والع�سرين من اأكتوبر 2021؛ يعي�س ال�سودان اأزمة معقدة؛ حيث ت�سببت 
احلياة،  مناحي  م��ن  العديد  تعطيل  يف  امل�ستمرة  الحتجاجات  م��ن  موجة 
الحتاد  وب��ل��دان  الدولية  التمويل  وموؤ�س�سات  املتحدة  ال��ولي��ات  علقت  كما 
الأوروب��ي م�ساعدات مبليارات ال��دولرات، احتجاجا على اإج��راءات اجلي�س. 
اأوروب��ي��ة يف جمل�س  املتحدة ودول  ال��ولي��ات  املتحدة وممثلو  الأمم  وح��ذرت 
املو�سوعة  العوائق  ب�سبب  بال�سودان،  حتيط  “خماطر  من  ال��دويل،  الأم��ن 

اأمام عملية التحول املدين وا�ستمرار العنف �سد املحتجني«.
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اإع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / �سيد حممد بوهارى �ساه احلميد - اجلن�سية الهند - يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% يف الرخ�سة امل�سماه )بحر ال�سمال ل�سالح الدرجات 
النارية( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )769638(، اإىل 
ال�سيد / نياز  احمد حممد حممد �سليم احمد - اجلن�سية الهند ، تعديالت اخرى: تغري ال�سم 
التجاري من بحر ال�سمال ل�سالح الدرجات النارية اىل بحر ال�سمال ل�سالح كهرباء ومكيفات 
ال�سيارات ، تغري الن�ساط : من ا�سالح الدرجات النارية اىل ا�سالح مكيفات هواء ال�سيارات ، ا�سالح 
كهرباء ال�سيارات.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
�سوريا يرغب يف   : الدندل، اجلن�سية  ال�سيد / عبداهلل احمد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
ايرومبوديان  ال�سيد/عثمان  اىل  وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% 
ل�سيانة  املثالية  )احللول  امل�سماه  بالرخ�سة  الهند  اجلن�سية:  مول،  مويدوتي  علي 
ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )625506( ال�سادرة من دائرة 

التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
املو�شوع / مذكرة اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 266/2022 نزاع تعيني خربة.
املتنازع �سدها / جواهر بنت �سعيد بن عبد اهلل الغامدي 

واملرفوعة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  ح�س�ابي  خبري  اإنتدابنا  مت  قد  اأنه  علماً  �سيادتكم  نحيط 
�س�دكم من �سركة / �سركة اخلط الأمامي لدارة ال�ستثمار ذ م م، وعليه فاأنتم مكلفني باحل�سور 
اأو من ميثلكم قانوناً يف اإجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الثنني املوافق 20/06/2022 يف متام 
 ،)ZOOM( ال�ساعة 11:30 �سباحاً عر تقنية املكاملات ال�سوتية واملرئية عن بعد عر تطبيق
هاتف  رقم  اأو   048868184 الأر�سي  الهاتف  رقم  على  اخلبري  مع  التوا�سل  يرجى  وعليه 
املتحرك  الهاتف  برقم  تزويدنا  بعد  الإجتماع  برابط  تزويدكم  يتم  و�سوف   )0524497559
الهوية  ب�سورة  وتزويدنا  اأي�سا  الإلكرتوين  وبالريد  الإجتماعات  بح�سور  املخولني  لالأ�سخا�س 
والتوكيالت والتفوي�سات الالزمة للمخولني باحل�سور. علما باأنه يف حال تخلفكم عه احل�سور فان 

اخلرة �ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانوناً.
اخلبري احل�شابي

حممد مقبل الكثريي - قيد رقم )205( 
ع اخلبري احل�شابي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اإعالن بالن�شر

يف الق�شية رقم 2022/1341 جتاري جزئي
املدعي : بنك اأم القيوين الوطني

املدعى عليهم :1/ ناند كي�سور ناجديف ، 2/ �سركة مزون ملقاولت البناء ذ.م.م
ان ان ان ا�س انرتنا�سيونال ملتد �سركة اأف�سور حتت بي يف اي رقم )1412187(  /4  ، ناجديف  ني�سانت   /3

اإىل املدعى عليهم )الثانية والثالث والرابعة( يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاله. 
بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�سادر عن حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية يف الق�سية امل�سار اإليها بعاليه 
اإنتدبتنا اإدارة اخلراء لعداد تقرير اخلرة املطلوب، وبعد اإ�ستالمنا املهمة قد قررنا عقد اإجتماع اخلرة الأول ف�ي 
 Microsoft ي�وم الربعاء املوافق 15/06/2022 يف متام ال�ساعة 11:00 �سباحاً عن بعد عن طريق تطبيق
املرئي نظراً لالجراءات الحرتازية ملواجهة انت�سار فريو�س كورونا والتعليمات الواردة من حماكم الدولة   Teams

وعليه نرجو �ساكرين التوا�سل معنا وح�سور الجتماع يف املوعد املحدد. لالإ�ستعالم هاتف : 0564734261
وعليه يرجى التكرم من الأطراف املتقا�سية اأو وكيلهم القانوين ح�سور الإجتماع يف املوعد املحدد وتقدمي كل طرف 
املذكرة  نقاط  من  نقطة  لكل  وم�ستقل  وا�سح  ب�سكل  املوؤيدة  امل�ستندات  بها  مرفقاً  الدعوى  مبو�سوع  �سارحة  مذكرة 

ال�سارحة ) من خالل فوا�سل Divider ( لكل نقطة مبا يوؤيد اإدعاءكم اأمام اخلرة.
ع/ اخلبري امل�شريف واحل�شابي املنتدب 
د. عبد الكرمي الزرعوين

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بالن�شر 

 18/2022/354 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
وقدره  مببلغ   .... علي����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)1،753،726 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 ال�ساعة 10.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بالن�شر 

  18/2022/353 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
وقدره  مببلغ   .... علي����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)1،709،644 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 ال�ساعة 10.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بالن�شر 

  18/2022/361 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
وقدره  مببلغ   .... علي����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)1،673،597 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 ال�ساعة 10.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بالن�شر 

  18/2022/357 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
وقدره  مببلغ   .... علي����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)1،709،644 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 ال�ساعة 10.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اعالن بالن�شر 
 18/2022/352 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  
وميثله : �سمريه �سعيد �سامل �سعيد العبدويل   

وقدره  مببلغ   .... علي����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)1،706،998 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 ال�ساعة 10.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بالن�شر 

 18/2022/356 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : �سمريه �سعيد �سامل �سعيد العبدويل   
وقدره  مببلغ   .... علي����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)1،691،280 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 ال�ساعة 10.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اعالن بالن�شر 
 18/2022/359 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  
وميثله : �سمريه �سعيد �سامل �سعيد العبدويل   

وقدره  مببلغ   .... علي����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)1،700،926 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 ال�ساعة 10.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 70530

اعالن بالن�شر 
 18/2022/358 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  
وميثله : �سمريه �سعيد �سامل �سعيد العبدويل   

اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل���دع���ي علي����ه مب��ب��ل��غ وق���دره  ق���د 
)1،700،926 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 ال�ساعة 10.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 

اعالن بالن�شر 
 18/2022/360 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  
وميثله : �سمريه �سعيد �سامل �سعيد العبدويل   

وقدره  مببلغ   .... علي����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)1،282،609 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 ال�ساعة 10.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بالن�شر 

  18/2022/355 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
وقدره  مببلغ   .... علي����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
املطالبة  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   901،190(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 ال�ساعة 10.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بالن�شر 

  18/2022/351 عقاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
وقدره  مببلغ   .... علي����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)1،695،685 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 ال�ساعة 10.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بالن�شر 

جزئي عقاري   18/2022/362
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1/ نائل تيبايف - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : موؤ�س�سة عقار  

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي  
وقدره  مببلغ   .... علي����  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)1،295،757 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الأربعاء املوافق 2022/6/15 ال�ساعة 09.30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70530

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فارون ماليل داموداران   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001722/ 

اإىل املحكوم عليه : فارون ماليل داموداران 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اأجرة ال�سارقة - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 20744  

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/128856(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �س م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : �سمرية هادي رم�سان - اجلن�سية العراق 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليه  وينبه  اإليه  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
300 درهم �سنوياً من تاريخ 2004/2/25 عن اإيجار اخلزانة رقم )27( الكائنة بقاعة 
اخلزائن احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع ال�سارقة حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك 
474 من  خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإن��ذار عمال بن�س امل��ادة 
املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  ال�سداد يف  التجارية وتعديالته وفى حالة عدم  املعامالت  قانون 
واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها  واف����راغ  اخل��زان��ة  لفتح  احل�����س��ور  ب�����س��رورة  يخطركم 
كافة  حفظ  مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر 

حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/128886(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �س م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : عبدالرزاق �سياد - اجلن�سية كندا 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 200 
درهم �سنوياً من تاريخ 2008/3/2 عن اإيجار اخلزانة رقم )4( الكائنة بقاعة اخلزائن 
خالل  وذل��ك  الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  ال�سارقة  ف��رع  ال�سالمي  دب��ي  ببنك  احلديدية 
474 من قانون  )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإن��ذار عمال بن�س املادة 
املعامالت التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم 
ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل �سي�سطر البنك 
املنذر اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى 

من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
اعالن بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 207/2021/7841 تنفيذ جتاري
 ، 2021/1022 جتاري جزئي   مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  )916،647.67 درهم( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ : م�سرف الأمارات الأ�سالمى )م�ساهمة عامة(

عنوانه : الم��ارات - امارة دبي - بردبي �سارع عود ميثاء - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 
16 - الطابق الثالث

املطلوب اعالن : خلدون حممد وليد طبو�س   
ب�سداد  اخطاركم  بتاريخ2022-6-8    البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : الإع��الن  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به و قدره )916647.67( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ و ال بيع 
العقار )احلبية اخلام�سة - ار�س رقم : 43 مبنى الرمث 43  - �سقة رقم 404 و العائدة 

لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : برامي �شتار للمجوهرات املا�شية �ض ذ م م  
دي��رة -  ال�سغاية -  ال�سويدي -  6 ملك عائ�سة علي حممد خلفان  ام  العنوان : مكتب 
القيد  رق��م   712410  : الرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل 
بال�سجل التجاري : 1139531 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/6/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2021/6/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 106 ملك علي خليفه 
04-2511585  : هاتف   - دي��رة   - الثانية  ال�سناعية   - الق�سي�س   - �سيف   عبداهلل 

وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2511586  : فاك�س 
خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات
 - الق�سي�س   - �سيف  ع��ب��داهلل  خليفه  علي  ملك   106 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 ال�سناعية الثانية - ديرة - هاتف : 2511585-04 فاك�س : 04-2511586
مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
وذلك مبوجب  برامي �شتار للمجوهرات املا�شية �ض ذ م م  اأع��اله لت�سفية 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/6/28 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم 
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/6/28 بتاريخ  دبي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
MOJAU_2022- 0070370 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن ن�سر 

المارات  اجلن�سية   ، الهرمودي  جعفر  عبداهلل  احمد  ال�سيد/حممد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد : حممد �سهباز خان  يرعب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل 
حممد �سديق خان - اجلن�سية باك�ستان ، يف الرخ�سة امل�سماة )�سوبر ماركت بحر التوفري( والتي 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )785476( رقم  ال�سماء  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 
القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اأخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة 
فردية بوكيل خدمات ، وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13567 بتاريخ 2022/6/11 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / حممد عبداهلل حممد عبداهلل النقبي - اجلن�سية المارات - يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 95% يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة العناب ل�سيانة ال�سيارات( ال�سادرة من دائرة 
اجلن�سية   - فتاح  احمد  م�سطفى  ال�سيد/  اإىل    )503588( رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية 
�سوريا ، ال�سيد/ حممد راحان الدين حممد لوداى مياه - اجلن�سية بنغالدي�س - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�سته البالغة 5% يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة العناب ل�سيانة ال�سيارات( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )503588(، اإىل ال�سيد/ م�سطفى احمد فتاح - اجلن�سية �سوريا ، تعديالت اخرى: 
تغري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل وكيل خدمات ، تغري الن�ساط : ت�سليح كهرباء ال�سيارات، ا�سالح 
ميزان املركبات - ميزان الكرتوين ، �سبغ و�سمكرة ال�سيارات، ا�سالح ميكانيك املركبات اىل ت�سليح كهرباء ال�سيارات، 
املادة  وعمالبن�س  املركبات.  ميكانيك  ا�سالح   ، ال�سيارات  و�سمكرة  �سبغ  الكرتوين،  ميزان  املركبات،  ميزان  ا�سالح 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555
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عربي ودويل

•• الفجر -لوران �صيلرييه
ترجمة خرية ال�صيباين

   قبل ال�شروع يف �شباق تكنولوجي حقيقي, ومن اأجل 
تقييم  املهم  من  يبدو  ال�شحيحة,  اخليارات  اتخاذ 

امل�شتقبل املحتمل من حيث الأمن ال�شيرباين.
   بينما نتابع بيقظة �شديدة تطور احلرب يف اأوكرانيا 
وبينما  ال�شيربانية,  �شيما  ل  جوانبها,  جميع  من 
حتديد  اجلديدة  الفرن�شية  احلكومة  على  يتعني 
من  اأنه  لنا  يبدو  قريًبا,  الرقمية  طريقها  خارطة 

ال�شروري ر�شم �شيناريوهات تطور طويل املدى لالأمن 
ال�شيرباين.

التحول  ت�شريع  اأزمة كوفيد-19,   فمن بني عواقب 
حياتنا  يف  له  املمنوحة  املكانة  تعد  ومل  الرقمي, 

مو�شع �شك, بل على العك�ض متاًما.
   قبل النغما�ض يف هذا ال�شباق التكنولوجي, األ يجب 
اأنف�شنا عن ال�شيناريوهات املحتملة للتطور  اأن ن�شاأل 
�شيناريوهات  اأربعة  ال�شيرباين؟  بالأمن  يتعلق  فيما 
لتخاذ  وتلهمنا   ,2040 عام  بحلول  تظهر  اأن  ميكن 

اخليارات ال�شحيحة الآن.

 ترامب: اقتحام الكابيتول من »اأعظم التحركات يف التاريخ الأمريكي« 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

مبنى  على  الهجوم  اأن  ترامب  دونالد  ال�سابق  الرئي�س  اأكد 
الثاين- ك��ان��ون  م��ن  ال�ساد�س  يف  “الكابيتول”  الكونغر�س 
“اأحد  ك��ان  ب��رمل��اين  حتقيق  اإىل  اأدى  ال���ذي   2021 يناير 

اأعظم التحركات يف التاريخ لإعادة عظمة اأمريكا«.
وجاءت ت�سريحات ترامب قبل �ساعات من تقدمي جمموعة 
الوقائع ويف  الأولية حتقيقاتهم يف  النتائج  من الرملانيني 

حتركات امللياردير اجلمهوري خالل هذه احلادثة.
وقد وعدوا باأن ي�سكفوا كيف جنمت الفو�سى يف ذلك اليوم 
يف  الرئا�سية  النتخابات  نتيجة  لقلب  من�سقة  “حملة  عن 
جو  اإىل  ترامب  دونالد  من  ال�سلطة  انتقال  ومنع   2020

بايدن«. لكن ترامب يرى اأن هذه اللجنة “مل تفكر لدقيقة 
واحدة يف �سبب و�سول احل�سود اإىل وا�سنطن باأعداد كبرية” 
2021، كما كتب  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  ال�����س��اد���س م��ن  يف 
اخلمي�س على �سبكته للتوا�سل الجتماعي “تروث�سو�سال«.

يف ذلك اليوم جتمع اآلف من اأن�ساره يف وا�سنطن للتنديد 
���س��ه��دت خ�����س��ارة قطب  ال��ت��ي   2020 ان��ت��خ��اب��ات  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
العقارات ال�سابق. واقتحم ح�سد مقر الكونغر�س الأمريكي 

مما اأثار �سدمة يف العامل.
يكن  مل  الثاين-يناير  كانون  من  “ال�ساد�س  ترامب  وق��ال 
بالدنا  تاريخ  يف  التحركات  اأعظم  اأح��د  بل  تظاهرة  جم��رد 

لإعادة العظمة اإىل اأمريكا«.
وم�سروقة”،  م��زورة  بانتخابات  يتعلق  “الأمر  اأن  واأ���س��اف 

اأي دليل على الرغم من  مكررا نظرية املوؤامرة هذه بدون 
دح�سها مرارا من قبل ال�سلطات.

�سبعة  وت�سم  يناير”   06“ ا���س��م  حتمل  جلنة  وا�ستمعت 
دميقراطيني وجمهوريني اثنني، يف جل�سات ا�ستمرت اأ�سهرا 
اإىل اأكر من األف �ساهد من بينهم اثنان من اأبناء الرئي�س 
ال�سابق ودققت يف 140 األف وثيقة لتحدد بدقة م�سوؤولية 
ال���ذي ه��ز الدميوقراطية  دون��ال��د ت��رام��ب يف ه��ذا احل���دث 

الأمريكية.
اأن عملها �سروري ل�سمان عدم  اللجنة  ويرى موؤيدو هذه 

تكرار واحد من اأحلك الف�سول يف تاريخ الوليات املتحدة.
لكن غالبية اجلمهوريني ا�ستنكروا عمل هذه املجموعة من 

الرملانيني معترين اأنها “حملة ا�سطهاد«.

احلاجة اإىل ال�شتثمار يف تقنيات ومهارات الأمن ال�شيرباين حتى ت�شيطر الدول على م�شتقبلها

تطور �سناعة المن اللكرتوين

ال�سيطرة على امل�ستقبل تبدا بال�ستثمار يف المن ال�سيراين

احلروب القادمة �سيرانية

جيو�س الكرتونية ملناعة الوطان

الأمن ال�شيرباين:

ال�سيناريوهات الأربعة التي قد تظهر بحلول عام 2040

الإنرتنت،  جم��رم��ي  قبل  م��ن  اأو 
بل يزداد يف اأكر املناطق ه�سا�سة. 
الفر�سية،  ه���ذه  يف  ال��ن��ه��اي��ة،  يف 
فقد  الذي  الرقمي،  الف�ساء  فاإن 
ي�سطف  ال��ع��امل��ي��ة،  خ�����س��و���س��ي��ت��ه 
اأو  لالأف�سل  امل���ادي،  الف�ساء  م��ع 

لالأ�سواأ.
امل�ستقبل غري     بطبيعة احل��ال، 
م���ك���ت���وب، وال�������س���ي���ن���اري���و الأك�����ر 
الأربعة  اح��ت��م��ال ه��و م��زي��ج م��ن 
امل���ق���رتح���ة. ي��ب��ق��ى ت���ع���زي���ز اأح����د 
اإىل  احلاجة  ال��ي��وم:  من  الثوابت 
ومهارات  ت��ق��ن��ي��ات  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
الأم����ن ال�����س��ي��راين ح��ت��ى تتمكن 
اأوروب�������������ا وجم����م����ل ال����������دول من 
ال�سيطرة على م�ستقبلها. هذا هو 
لهذه  امل�سرتك  الأ�سا�سي  ال�سرط 

ال�سيناريوهات الأربعة.
*كادر يف اأوراجن للدفاع 

ال�شيرباين, ويدّر�ض يف معهد 
العلوم ال�شيا�شية بباري�ض

اأب�����رز ج��م��اع��ات ال�سغط  ب���ني  وم����ن 
ملبيعات الأ�سلحة املحلية والأجنبية: 
“الرابطة الوطنية للبنادق” ال�سيئة 
الوطنية  و”املوؤ�س�سة  ال�����س��م��ع��ة، 
�سهرة،  الأق���ل  الرماية”  لريا�سات 
1.2 ماليني دولر يف  اأنفقت  والتي 
ال�سغط يف  ع��ل��ى ج��م��اع��ات  الإن���ف���اق 
املوؤ�س�سة  رئي�س  وك��ان   .2021 ع��ام 
�ستيف  الرماية،  لريا�سات  الوطنية 
ورئي�ساً  ت��ن��ف��ي��ذي��اً  رئ��ي�����س��اً  ���س��ان��ي��ت��ي، 
ل�سركة “�ستارم روجر اآند كو”، وهي 
ال�سركة امل�سّنعة لل�سالح الذي ُقتلت 

به �سريين اأبو عاقلة.

تقاع�ض اأمريكي
واأكد الكاتب اأنه يف ق�سية �سريين اأبو 
نهج  املتحدة  الوليات  تتبّنى  عاقلة، 
جزئياً  اإج����راء  ات��خ��اذ  ع��ن  التقاع�س 
على الأقل، مل�سلحة م�سّنعي الأ�سلحة 
واملجمع ال�سناعي الع�سكري الأو�سع، 
ك�سفت  ���س��ريي��ن  ق�سية  اأن  م�سيفاً 
املجّردة  املح�سوبة  الراغماتية  عن 
ُتقنع  وال��ت��ي  الإن�سانية  امل�ساعر  م��ن 
اجلن�سيات،  امل��ت��ع��ددة  ال�����س��رك��اُت  ب��ه��ا 
مب�سروعها  الأم��ري��ك��ي��ة  احل���ك���وم���َة 
القت�سادية  الهيمنة  على  للحفاظ 
�سريين  اأن  ملح�س  وخ��ت��م  ال��ع��امل��ي��ة. 
ُق���ت���ل���ت، وب�����س��ب��ب رف�������س ال����ولي����ات 
فمن  م�ستقل،  حتقيق  فتح  امل��ت��ح��دة 

غري املرجح اأن تن�سفها العدالة.

ال�شيناريو الأول: 
الف�شاء الرقمي, ف�شاء 
�شالم وازدهار, ومنفعة

 عامة للب�شرية
للقطيعة  نتيجة   ،2040 ع��ام     
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة ال���ن���اج���م���ة عن 
الوعي  اإىل جانب  املكثف،  البحث 
العاملي باأهمية احلفاظ على هذا 
الف�ساء اجلديد احليوي، يتم، يف 
املتحدة،  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
الرقمي  الف�ساء  ان  الإع��الن عن 
جمعاء،  للب�سرية  م�سرتك  ملك 
التفاقيات  مبوجب  حممي  وه��و 
ع�سكرته،  حت��ظ��ر  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
ويحرتم اخل�سو�سيات، وي�ستبعد 
اإمكانية  ال���ع���ايل  اأم���ن���ه  م�����س��ت��وى 
حدوث عمليات اإجرامية. و�سيتم 
اإن�������س���اء وك���ال���ة خ��ا���س��ة ب����ه، على 
اأو  العاملية  ال�سحة  منظمة  غ��رار 
املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة 

ل�سوؤون الالجئني.
املتفائل  ال�������س���ي���ن���اري���و،  ه������ذا     
املرجح،  غ���ري  وب���ال���ت���ايل  ب�������س���دة، 
و�سيتيح  م��ع��ق��ول،  ذل����ك  م���ع  ه���و 
ف�سائل  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  للجميع 
وثمارها.  الرقمية  التكنولوجيا 
امل�ستوى  ف��اإن  اأو���س��ع،  وعلى نطاق 
الف�ساء  يف  ال��ث��ق��ة  م���ن  ال���ع���ايل 
بت�سارع  ����س���ي�������س���م���ح  ال�����رق�����م�����ي، 
التحديات  خدمة  يف  تكنولوجي 
�سيما  ل  ل��ع�����س��رن��ا،  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
والتحّول  بال�سحة  يتعلق  فيما 
ال��ط��اق��ي. وت���وج���د ���س��واب��ق، مثل 
البحر  ق��اع  اأو  اجل��ن��وب��ي  القطب 
من  ي�ستفيدان  ال��ل��ذي��ن  العميق 
م���ث���ل ه�����ذا ال���و����س���ع ال�������ذي يتم 

احرتامه حتى الآن.

ال�شيناريو الثاين:
 الف�شاء الرقمي

 يف زمن توازن القوى
خ�����الل  م�������ن   ،2040 ع���������ام    

•• وا�صنطن-وكاالت

اع���ت���ر ال���ك���ات���ب جم��ي��د م��ل��ح�����س اأن 
ا�سرائيل  اغ��ت��ي��ال  ت��غ��ط��ي  وا���س��ن��ط��ن 
من  اأب��وع��اق��ل��ة،  �سريين  لل�سحافية 
يفتح  ف���ي���ه  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اأن  م��ن��ط��ل��ق 
النا�سطني  اأم����ام  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����ُس��ب��ل 
الفل�سطينيني  وال�������س���ي���ا����س���ي���ني 
والأمريكيني على حد �سواء لتحدي 
للجي�س  امل�������س���ت���م���ر  امل�������ايل  ال����دع����م 

الإ�سرائيلي.
 واأطلق اجلي�س الإ�سرائيلي النار على 
الفل�سطينية-الأمريكية  ال�سحفية 
عاقلة،  اأب������و  ����س���ريي���ن  امل��خ�����س��رم��ة 
-اأي���ار  م��اي��و   11 يف  قتيلة  ف���اأرداه���ا 
غارة  تغطيتها  اأثناء  وذل��ك   ،2022
ع�سكرية على خميم لالجئني خارج 

مدينة جنني بال�سفة الغربية.
م��ن��ظ��م��ة حقوق  دح�������س���ت  وب���ع���دم���ا 
“بت�سيلم”  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الإن�����س��ان 
ال�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  م��زاع��م 
طائ�سة  ر�سا�سة  باأن  بينيت،  نفتايل 
اأطلقها فل�سطينيون اأ�سابت �سريين، 
دع����ت احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اإىل 
حتقيق م�سرتك يف مقتل ال�سحفية 
وطالبت  الفل�سطينية،  ال�سلطة  مع 
لإجراء  �سريين  وج��ث��ة  بالر�سا�سة 
ال�سلطة  ورف�����س��ت  ل��ل��ج��ث��ة.  ت�����س��ري��ح 
ال��ط��ل��ب، نظراً  ه����ذا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
لل�سفافية  ال��ت��اري��خ��ي  الف��ت��ق��ار  اإىل 

نطاق  على  والتنظيم  ال�ستثمار 
الرقمي  الف�ساء  �سي�سبح  عاملي، 
مكاًنا حيوًيا يتمتع مب�ستوى عاٍل 

من الأمان. 
ووحدها الدول العظمى يف و�سع 
بتكلفة  م��واج��ه��ت��ه  م���ن  مي��ّك��ن��ه��ا 

كبرية. 
النف�س  ب�����س��ب��ط  ذل����ك  ي��ف��ع��ل��ون 
جمتمعاتهم  لأن  ال���������س����دي����د، 
التجارة  وك��ذل��ك  واق��ت�����س��ادات��ه��م، 
تدهور  اأي  م��ن  �ستعاين  العاملية، 
�ستختفي  ال����رق����م����ي.  ل�����الأم�����ن 
ب�سبب  الإل���ك���رتون���ي���ة  اجل����رائ����م 

التكلفة واخلرة التي تتطلبها.
ت�����وازن، م�سابه     ه��ك��ذا ي��رت���س��خ 
للمجال اجل��وي احل��ايل ل ميكن 
عموما للفاعلني غري احلكوميني 
امل��ع��ارك اجلوية  اإل��ي��ه:  ي�سلوا  ان 
�سعر  ب�����س��ب��ب  ���س��ي��م��ا  ل  ن���������ادرة، 
الطائرات املقاتلة احلديثة، ويثق 
الطريان.  �سركات  يف  امل��واط��ن��ون 
لالأمن  جم��ل�����س  اإن�������س���اء  ���س��ي��ت��م 
اأع�ساء  ف��ق��ط  �سي�سم  ال��رق��م��ي، 
دائ��م��ني م��ن ال��ق��وى ال��ع��ظ��م��ى يف 

هذا الف�ساء.

الأ�سعف  ي��ظ��ل  امل�����ادي،  ال��ف�����س��اء 
املعر�سون للخطر  )امل�ستخدمون 
وال�������س���رك���ات ال�����س��غ��رى وال�����دول 

اله�سة( اأول ال�سحايا.

ال�شيناريو الرابع:
 انعدام الثقة, وانهيار 

الف�شاء الرقمي العاملي 
وميالد بدائل اإقليمية

   عام 2040، �سنوات قليلة بعد 
موجة هجمات انت�سرت على نطاق 
تداعيات  ب��ع�����س��ه��ا  ووّل�����د  ع���امل���ي، 
ان�سانية واقت�سادية كبرية، ينهار 
الف�ساء الرقمي، الذي تطور بال 

حدود، على نف�سه.
املعول���م  ال���ن���م�����������وذج  و����س���ي���ك���ون   
ب��ال��ك��ام��ل، ال���ذي ���س��ار غ��ري قابل 
للبيانات  ت��وط��ني  م��ع  لل�سيطرة، 
غ�������ري م��������راق��������ب، واح������ت������ك������ارات 
�سروطها،  مت���ل���ي  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
وقانون دويل ل �سوت له، وحقوق 
وطنية غري فعالة، �سيكون مو�سع 
ت�������س���اوؤل ع��م��ي��ق م���ن ق��ب��ل ال����دول 

واملواطنني.
تقوم  جديدة  ف�ساءات  �سُتبنى     

ال�شيناريو الثالث:
 الف�شاء الرقمي,

 ال�شيطرة على انعدام الأمن
احلال  ه���و  ك��م��ا   ،2040 ع���ام     
ال����ي����وم، ي�����س��ّج��ل ان����ع����دام الأم�����ن 
ال���رق���م���ي ح�������س���وره، ل��ك��ن��ه يظل 
حدود  يبلغ  ل  ن�سبي  ن��ط��اق  على 
ال����ذي  ال����ن����م����وذج  ال��ت�����س��ك��ي��ك يف 
املواقف  ال�����دول  ت��ت��ب��ن��ى  ن��ع��رف��ه. 
�سيا�سات  وتنفذ  ال��ل��وائ��ح  وت�سع 
م�ستوى  ل����ت����ع����زي����ز  احل�������واف�������ز 
ال�سالمة. ال انها تفعل ذلك مع 
القيام باأعمال هجومية با�ستمرار 
للحفاظ على م�ساحلها، حتى لو 
ا�ستقرار  زع��زع��ة  يعني  ذل��ك  ك��ان 
يف  يبنونه  ال���ذي  الأم��ن��ي  الهيكل 

مكان اآخر.
   ت�ستمر اجلرائم الإلكرتونية من 
ن��ق��اط ال�سعف  ا���س��ت��غ��الل  خ���الل 
الأ�ساليب  ا����س���ت���خ���دام  واإع���������ادة 
والأدوات الهجومية التي طورتها 
الدول، لكن ميكن حتّمل تاأثريها 
نظام  بف�سل  واقت�سادياً،  �سيا�سياً 
اخل�سو�س.  وج���ه  ع��ل��ى  ال��ت��اأم��ني 
ول�سوء احل��ظ، كما هو احل��ال يف 

ويف م��ث��ل ه���ذا ال�����س��ي��ن��اري��و، الذي 
اأ�سبحت بواكريه حم�سو�سة فعال 
م��ع ال�����س��ني ورو���س��ي��ا، مل يختف 
الدولة  �سواء من  الأم���ن،  ان��ع��دام 

النظامية؛  الآث��ار  بتفادي  ت�سمح 
وال�سالمة  اجل���ودة  تنظيم  وي��ت��م 
والبتكار؛  ال�����س��ع��ر  ح�����س��اب  ع��ل��ى 
اإلخ.       البيني،  والتحكم يف ال�سطح 

ع��ل��ى اأ���س��ا���س م��ق��ارب��ة ق��وم��ي��ة اأو 
اإقليمية.  

وت�����رت�����ك�����ز، م������ا ب����ع����د اجل�����وان�����ب 
متمايزة  تقنيات  على  القانونية، 

جرائم  يف  التحقيقات  يف  وامل�ساءلة 
ق���ت���ل امل����دن����ي����ني والح������ت������الل غري 
الفل�سطينية  ل��الأرا���س��ي  ال��ق��ان��وين 
لت  على يد اجلي�س الإ�سرائيلي. وف�سّ
اإج��راء حتقيق  الفل�سطينية  ال�سلطة 

م�ستقل عو�ساً عن ذلك.

وا�شنطن ترف�ض 
اإجراء حتقيق م�شتقل

ورغم اأن حتقيق ال�سلطة الفل�سطينية 
خل�س اإىل اأن الر�سا�سة تطابقت مع 
�سالح ي�ستخدمه اجلي�س الإ�سرائيلي 
اأن  اإل   ،”14 “روجر ميني  من نوع 
اأو�سحت  الأمريكية  وزارة اخلارجية 
التحقيق  نتائج  على  �ستعتمد  اأن��ه��ا 
الإ�سرائيلي الذي مل يحرز اأي تقّدم 

يف الق�سية.
التزام  اأن  “يبدو  م��ل��ح�����س:  وق�����ال 
بحرية  ال�سكلي  الأمريكية  احلكومة 
ا�سرت�ساء  من  اأهمية  اأق��ل  التعبري، 
ح���ل���ف���ائ���ه���ا، ب��������دءاً م����ن احل���ك���وم���ات 
الأجنبية وانتهاًء بال�سركات املتعددة 
اجل��ن�����س��ي��ات«. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 
الكونغر�س،  اأع�ساء  من  قلياًل  ع��دداً 
كتبوا خطاباً يطلب من اإدارة الرئي�س 
اإج�����راء حت��ق��ي��ق م�ستقل  ب��اي��دن  ج��و 
الفل�سطينية  ال�سحافية  مقتل  يف 
القتل  من  الرغم  وعلى  الأمريكية، 
خارج نطاق الق�ساء ملواطنة اأمريكية 
و�سحفية من جانب حكومة اأجنبية، 

النارية من خالل  وُت��رّوج لأ�سلحتها 
ا�ستخدام  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط 

اجلي�س الإ�سرائيلي لها.
ا�سرائيل  واردات  من   92% وت��اأت��ي 
املتحدة.  الوليات  من  الأ�سلحة  من 
الع�سكرية  امل���������س����اع����دات  وت�����دع�����م 
الأمريكية لإ�سرائيل على نحو فّعال 
الأ�سلحة  م�سنعي  م��ن  امل�����س��رتي��ات 

الأمريكيني ومقاويل الدفاع.
ومي������ت������د ال�����ت�����وج�����ه الق�����ت�����������س�����ادي 
احلكومة  يكّلف  ال��ذي  النيوليرايل 
القطاع  ���س��رك��ات  م�����س��ال��ح  ب��ت��ع��زي��ز 
اخل���ا����س واأرب���اح���ه���ا ق��ب��ل ك���ل �سيء، 
للوليات  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  اإىل 

املتحدة.

املجمع ال�شناعي 
الع�شكري الأمريكي

�سيكرت�س”،  “اأوبن  م���وق���ع  وذك�����ر 
الأمريكيون  ال���دف���اع  م��ق��اول��و  وّج���ه 
عامي  ب����ني  الأ����س���ل���ح���ة  وم�������س���ّن���ع���و 
 285“ ن���ح���و  و2021   2001
احلمالت  اإ�سهامات  يف  دولر  مليون 
يف  دولر  م��ل��ي��ار  و2.5  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
ال�سغط  ج���م���اع���ات  ع���ل���ى  الإن�����ف�����اق 
وت�سمل  للتاأثري يف �سيا�سة الدفاع”. 
مارتن”،  “لوكهيد  ال�����س��رك��ات  ه��ذه 
غرومان”،  و”نورثروب  و”بوينغ”، 
و”جرال  تكنولوجيز”،  و”رايثيون 

ديناميك�س«.

القانونية  ال�����ُس��ب��ل  ت��ف��ت��ح  ���س��ريي��ن 
وال�سيا�سيني  ال���ن���ا����س���ط���ني  اأم��������ام 
على  والأم��ري��ك��ي��ني  الفل�سطينيني 
املايل  الدعم  هذا  لتحدي  �سواء  حد 
واأكد  الإ�سرائيلي.  للجي�س  امل�ستمر 
لديها  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ملح�س 
هذه  م��ث��ل  اإج�����راء  �سلطة  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
البند الثاين  التحقيقات، من خالل 
م���ن امل�����ادة 19 م���ن ال��ع��ه��د ال���دويل 
اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، 
الذي �سّدقت عليه كل من الوليات 
املتحدة واإ�سرائيل، والذي ين�ّس على 
والأفكار  املعلومات  “التما�س  حرية 
ونقلها،  وت��ل��ق��ي��ه��ا  ن��وع��ه��ا  ك����ان  اأي������اً 
ب�سرف النظر عن احلدود، �سواء كان 
ذلك �سفهياً اأو كتابياً اأو مطبوعاً، ويف 
و�سائل  اأي  خ��الل  م��ن  اأو  فني  �سكل 

اأخرى خمتارة«.
عن  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ك�����س��ف  اإذا  اأن����ه  وراأى 
املايل  “الدعم  ف����اإن  ح����رب،  ج��رائ��م 
للوليات املتحدة للجي�س الإ�سرائيلي 
اإذ  التلقائي”،  للتدقيق  �سيخ�سع 
ُيحظر  اأن��ه  على  ليهي  ق��ان��ون  ين�س 
على احلكومة الفيدرالية الأمريكية 

حتقيق  اإج����راء  ب��اي��دن  اإدارة  رف�ست 
م�����س��ت��ق��ل خ����ا�����س ب����ه����ا. وب��������دًل من 
اأنتوين  وزي��ر اخلارجية  ينوي  ذل��ك، 
بلينكن العتماد على نتائج التحقيق 
متابعة  يرف�س  ال���ذي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
التحقيق دون احل�سول على جثمان 

�سريين.

جتارب �شابقة
واأو����س���ح ال��ك��ات��ب اأن���ه���ا ل��ي�����س��ت املرة 
احلكومة  فيها  ترف�س  التي  الأوىل 
يف  التحقيق  الأمريكية  الفيدرالية 
وفاة مواطن اأمريكي على يد اجلي�س 
الإ�سرائيلي. ففي عام 2003، ُترك 
مقتل النا�سطة را�سيل كوري يف غزة 

للمداولة اأمام املحاكم الإ�سرائيلية.
دعم اأمريكي ع�سكري ومايل للجي�س 

الإ�سرائيلي
الإ�سرائيلي  اجلي�س  يتلّقى  وبينما 
الأم����وال  م��ن  دولر  م��ل��ي��ارات   3.8
ال��ع��ام��ة الأم��ري��ك��ي��ة ���س��ن��وي��اً يف �سكل 
ملح�س  راأى  ع�����س��ك��ري��ة،  م�����س��اع��دات 
حتقيق  ب��������اإج��������راء  امل����ط����ال����ب����ة  اأن 
ب��ق��ي��ادة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف مقتل 

الأقل  على  ق���راراً   53 �سد  النق�س 
الأم���ن الدويل  ق���رارات جمل�س  م��ن 
التي كانت تنتقد اإ�سرائيل يف العقود 

اخلم�سة املا�سية.

التوّجه القت�شادي 
النيوليربايل

الأ�سباب  ع���ن  وب���ع���ي���داً  ذل�����ك،  وم����ع 
املتحدة  ل���ل���ولي���ات  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة 
الإفالت  تاريخياً  اإ���س��رائ��ي��ل  منح  يف 
جيدة  تغطية  وت��وف��ري  ال��ع��ق��اب  م��ن 
امل�سكوت  اجل���وان���ب  اأح����د  ف����اإن  ل��ه��ا، 
الإن�سان  ح���ق���وق  لن��ت��ه��اك��ات  ع��ن��ه��ا 
املحتلة  الفل�سطينية  الأرا����س���ي  يف 
للمجمع  ال���را����س���خ���ة  امل�����س��ل��ح��ة  ه���و 
ال��ع�����س��ك��ري ال�����س��ن��اع��ي الأم��ري��ك��ي يف 

ت�سليح اجلي�س الإ�سرائيلي.
بندقية  اأن  م���ل���ح�������س  واأو���������س��������ح 
التي  ميني-14”  “روجر  القن�س 
ت�سّنعها  �سريين،  لقتل  ا�سُتخدمت 
الأ�سلحة  ت�����س��ن��ي��ع  ���س��رك��ة  وت��ب��ي��ع��ه��ا 
كو«  اآن���د  روج���ر  “�ستارم  الأم��ري��ك��ي��ة 
 ،».Sturm، Ruger & Co«
التي لديها وكالة توزيع يف اإ�سرائيل 

وحدة  اأي  اإىل  “امل�ساعدة  ت��ق��دمي 
م���ن وح������دات ق�����وات الأم������ن يف بلد 
اإذا كان لدى وزير اخلارجية  اأجنبي 
ب���اأن هذه  م��وث��وق��ة تفيد  م��ع��ل��وم��ات 
ج�سيماً  ان��ت��ه��اك��اً  ارت��ك��ب��ت  ال���وح���دة 
التحقيق،  وُيعتر  الإن�سان«.  حلقوق 
اأمراً  املتحدة،  الوليات  تقوده  ال��ذي 
لتحقيق  فقط  لي�س  الأه��م��ي��ة،  ب��ال��غ 
امل�ساءلة عن قتل اجلي�س الإ�سرائيلي 
وثمانني  و�ستة  عاقلة  اأب��و  ل�سريين 
يعملون  ك���ان���وا  اآخ����ري����ن  ���س��ح��اف��ي��اً 
م���ن الأرا������س�����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة منذ 
لتحدي  اي�����س��اً  ول��ك��ن   ،1967 ع���ام 
الحتالل الإ�سرائيلي غري القانوين 
ميّوله  الذي  الفل�سطينية  لالأرا�سي 
وهذا  الأمريكيون.  ال�سرائب  دافعو 
هو بال�سبط �سبب عدم اهتمام وزارة 
اخلارجية مبتابعة التحقيق. واأو�سح 
الوليات  اه��ت��م��ام  ع���دم  اأن  م��ل��ح�����س 
�سريين  بامل�ساءلة عن مقتل  املتحدة 
لي�س بالأمر املفاجئ، وذلك يف �سوء 
ال��ت��اري��خ ال��ط��وي��ل ل��ل��ولي��ات املتحدة 
الدبلوما�سية  احل�����س��ان��ة  ت��وف��ري  يف 
حق  ا�ستخدمت  اأن  بعد  لإ���س��رائ��ي��ل، 

هل تتبّنى الوليات املتحدة نهج التقاع�ض؟ 

لهذا تت�سرّت اأمريكا على اغتيال اإ�سرائيل ل�سريين اأبو عاقلة
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املال والأعمال
مطارات دبي حتزر تقدما لفتا يف مراحل جتديد املدرج ال�سمايل يف مطار دبي الدويل

•• دبي-الفجر: 

تبادر”  “دبي  مب���ب���ادرة  ال���ت���زام���اً 
�سمو  اأطلقها  التي  لال�ستدامة”، 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  اآل 
غرف  اأع��ل��ن��ت  التنفيذي،  املجل�س 
اإط�������الق ح��م��ل��ة خا�سة  ع����ن  دب�����ي 
ا�ستخدام  م���ن  ل��ل��ح��د  مل��وظ��ف��ي��ه��ا 
ع���ب���وات امل���ي���اه ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة ذات 
مقر  يف  ال������واح������د  ال�����س����ت����خ����دام 

الغرفة.
ملوظفيها  ل��ق��اء  ال���غ���رف  ون��ظ��م��ت 
يو�سف  م����ع  ج��م��ع��ت��ه��م  م������وؤخ������راً 
للتطوير  التنفيذي  املدير  ل��وت��اه، 
القت�ساد  دائ�����رة  يف  وال���س��ت��ث��م��ار 
رئ��ي�����س مبادرة  ن��ائ��ب  وال�����س��ي��اح��ة، 
الذي  “دبي لل�سياحة امل�ستدامة”، 
مبادرة  ع���ن  ل��ل��م��وظ��ف��ني  حت����دث 

اأهدافها،  “دبي تبادر” م�ستعر�ساً 
وجميباً على ا�ستف�سارات املوظفني 
ح������ول ال�����س����ت����دام����ة واحل�������د من 
ا�ستخدام عبوات املياه البال�ستيكية، 
كاو�سر،  روك�سانا  حتدثت  حني  يف 
اوف  ل�”ليكويد  املوؤ�س�س  ال�سريك 
واإجراءات  البال�ستيك  ليف”عن 
ن�سائح عامة  املياه، مقدمة  تنقية 

عن اإعادة تدوير البال�ستيك.
عن  اللقاء  خ��الل  ال��غ��رف  واأعلنت 
جم��م��وع��ة م���ن الإج���������راءات التي 
اعتمدتها لتطبيق اأف�سل ممار�سات 
اأب����رزه����ا  ال����س���ت���دام���ة يف م���ق���ره���ا 
التخلي متاماً عن ا�ستعمال عبوات 
املياه البال�ستيكية ذات ال�ستخدام 
اأج���ه���زة تنقية  ال���واح���د، وت��رك��ي��ب 
للغرفة،  الرئي�سي  امل��ق��ر  يف  امل��ي��اه 
ب��ع��ب��وات املياه  امل��وظ��ف��ني  وت���زوي���د 
ال��ق��اب��ل��ة لإع������ادة ال��ت��ع��ب��ئ��ة،  حيث 

رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  اآل 
توعية  اإىل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
باأهمية  املجتمع  ���س��رائ��ح  خمتلف 
الطبيعية،  م��واردن��ا  على  احلفاظ 
التغيري  اإلهامهم لإحداث  وكذلك 
امل����ط����ل����وب ل���ب���ع�������س امل����م����ار�����س����ات 
اأ�سرار  اإىل  ت��وؤدي  والتي  اخلاطئة 

بالغة للبيئة املحيطة. 
ك��م��ا ت��ه��دف احل��م��ل��ة، ال��ت��ي تتوىل 
ت����ن����ف����ي����ذه����ا دائ������������رة الق����ت���������س����اد 
ت�سجيع  اإىل  دب����ي،  يف  وال�����س��ي��اح��ة 
ك����ل م���ك���ون���ات جم���ت���م���ع دب�����ي من 
مواطنني ومقيمني وكذلك الزوار 
ال�ستهالكي  �سلوكهم  تغيري  على 
البال�ستيكية،  امل����ي����اه  ل���ق���واري���ر 
اإل���ه���ام ال��ن��ا���س ب�سكل  ف�����س��اًل ع���ن 
فعال واإيجابي للحد من ا�ستخدام 
ذات  ال���ب���ال����س���ت���ي���ك���ي���ة  ال�����ع�����ب�����وات 

ال�ستخدام الواحد.

الإج����������راءات �سمن  ه����ذه  ت���ن���درج 
ال��دائ��م��ة لتحفيز  ال��غ��رف��ة  ج��ه��ود 
وامل�ستدامة،  امل�����س��وؤول��ة  امل��م��ار���س��ات 
التغيريات  ح���ول  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز 
الب�سيطة يف العادات اليومية التي 
تكون تاأثرياتها كبرية على البيئة 

واملجتمع وال�سحة. 
وك�سفت الغرف ان الإجراءات التي 
ات��خ��ذت��ه��ا ال��ت��زام��اً مب��ب��ادرة “دبي 
لال�ستدامة �ستوفر �سنوياً  تبادر” 
295،330 عبوة مياه بال�ستيكية، 
مما �سيكون له اأثر كبري يف خف�س 
الب�سمة الكربونية، وتعزيز �سمعة 
يحتذى  كنموذج  ومكانتها  الغرفة 
وامل�ستدامة  امل�سوؤولة  للموؤ�س�سات 

يف جمتمع الأعمال.
تبادر”  “دبي  م����ب����ادرة  وت����ه����دف 
ل��ال���س��ت��دام��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 

قامت برتكيب اأجهزة تنقية املياه يف املقر الرئي�شي و�شتوفر اأكرث من 295 األف عبوة بال�شتيكية �شنويًا 

غرف دبي تعلن التزامها مببادرة دبي تبادر وتعزز وعي موظفيها باملمار�سات امل�سوؤولة وامل�ستدامة 

اجلوية  الأر�ساد  ومعدرات  اجلوية  املالحة  ا�ست�سعار  واأجهزة 
تدعيم ر�سف مداخل وخمارج املمرات الرئي�سية �سيانة البنية 
التحتية لل�سرف ال�سحي بالإ�سافة اإىل نقل املحطة الفرعية 
يف  العمليات  ا�ستمرارية  ظل  يف  وذل��ك  املالحية  للم�ساعدات 
املدرج اجلنوبي. ويندرج الهدف الأ�سا�سي من امل�سروع يف تنفيذ 
امل�ساعدة  والأنظمة  ال�سمايل  امل��درج  يف  �ساملة  تطوير  عملية 
اأعلى  واإعادة افتتاحه يف نهاية ال�سهر اجلاري ملوا�سلة توفري 
معايري ال�سالمة وتعزيز اإدارة العمليات ب�سال�سة وكفاءة عالية 
ال��ذي �سي�سهم يف تعزيز  DXB الأم��ر  ال��دويل  يف مطار دب��ي 
لتقدمي  ال�سالمة  معايري  اأعلى  و�سمان  الت�سغيلية  الكفاءة 
ال�سنوات  خالل  امل�سافرين  جلميع  واآمنة  �سل�سة  �سفر  جتربة 
مماثلة  تطوير  عملية  اإىل  ال�سمايل  امل��درج  وخ�سع  القادمة. 

•• دبي- وام:

اأعلنت موؤ�س�سة مطارات دبي عن جتاوز ن�سف املدة املقررة مل�سروع 
جتديد املدرج ال�سمايل يف املطار الدويل الأكر ازدحاما حول 
العامل “مطار دبي الدويل DXB« مع حتقيق تقدم لفت يف 
مراحل تنفيذ امل�سروع واإعادة فتح املدرج يف 22 يونيو بح�سب 
املخطط املو�سوع. ومنذ بداية امل�سروع يف تاريخ 9 مايو املقبل 
وا�سلت اأكر من 1000 مركبة و3000 �سخ�س العمل على 
امل�سروع  DXB لإجن���از  ال���دويل  دب��ي  ال�ساعة يف مطار  م��دار 
هذه  وت�سمل   . عالية  وكفاءة  ب�سرعة  املقررة  الأعمال  وتنفيذ 
املدرج وتقوية وتو�سيع  اأر�س  اإعادة لتقوية وت�سطيح  الأعمال 
للطريان  الأر�سية  الإنارة  اإ�سارات  وا�ستبدال  املجاورة  املمرات 

خالل عام 2014 فقد كان من املقرر جدولة هذا امل�سروع يف 
عام 2024 ولكن مت اتخاذ القرار بتنفيذ امل�سروع خالل العام 
اجلاري كاإجراء ا�ستباقي للحد من اأي تاأثريات قد تطراأ على 
�سري العمليات اأو حركة الطريان وعدد الرحالت وامل�سافرين 
الكامل  التعايف  بعد  كبرية  زي��ادة  ت�سهد  اأن  املتوقع  والتي من 
العديد من عمليات  القادمة. ونظرا لإج��راء  ال�سنوات  خالل 
التطوير املماثلة واإغالق املدرجات الأخرى على مدار الأعوام 
ال�سابقة تتميز كافة اجلهات املعنية يف قطاع الطريان بالكفاءة 
تواجههم  قد  التي  التحديات  مع  للتعامل  الوا�سعة  واخل��رة 
خالل مراحل تنفيذ هذا امل�سروع ال�سخم وامل�ساهمة يف توفري 
جتربة �سفر اآمنة لع�سرات املاليني من امل�سافرين عر مطار 

دبي الدويل DXB �سنويا.

كهرباء ومياه دبي تعتمد 50,567 طلبا خلدمة �سهادات عدم املمانعة

اأدنوك للتوزيع ت�ستخدم تقنية الذكاء ال�سطناعي لتعزيز النمو الذكي

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي يف اأ�سبوع  8.7

مليار درهم �سيولة الأ�سهم املحلية منذ بداية 2022   232

اتفاقية بني مركز دبي لل�سلع املتعددة وغرفة جتارة بروكلني الأمريكية

اإن  التنفيذي لأدنوك للتوزيع  الرئي�س  اللمكي،  املهند�س بدر �سعيد  جديدة. وقال 
العمالء  اأي وقت م�سى، ويح�سل  اأكر من  ب�سعبية  اأدن��وك حتظى  نقاط مكافاآت 
نقاط  ا�ستبدال  خيار  ذلك  يف  مبا  احتياجاتهم  تنا�سب  قّيمة  عرو�س  على  �سهريا 
املكافاآت مب�سرتيات الوقود. واأ�ساف اأن عرو�س حملة “ت�سوق واربح” تتيح للعمالء 
فر�سة الربح العديد من اجلوائز القيمة من خالل عرو�سنا التي مت ترقيتها لرتكز 
على راحة العمالء حيث اأ�سبحت ت�سمم الآن وفقاً لتف�سيالت العمالء وبناء على 

حتليل البيانات التي جمعت من خالل برنامج مكافاآت اأدنوك.

جبل  منطقة  تلتها  درهم،  مليون   429 159 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت  املبايعات 
 2 اليفرة  يف  وثالثة  دره��م  مليون   91 بقيمة  مبايعة   30 بت�سجيلها  الأوىل  علي 
مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  دره��م.  مليون   13 بقيمة  مبايعة   11 بت�سجيلها 
ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 105 ماليني درهم مبنطقة اأم �سقيم الثالثة 
واأخريا  الو�سل  منطقة  يف  درهم  مليون   87 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات،  كاأهم 
مبايعة بقيمة 50 مليون درهم يف منطقة برج خليفة. وت�سدرت منطقة برج خليفة 
املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 183 مبايعة بقيمة 523 
 93 بقيمة  مبايعة   136 ب�  الرابعة  جنوب  الر�ساء  منطقة  تلتها  دره��م،  مليون 

مليون درهم وثالثة يف مر�سى دبي ب� 116 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم. 

الأ�سواق  ف�سهدت  ال��ت��داولت،  اأح��ج��ام  �سعيد  وعلي   .2021 من  املقارنة 
تداول اأكر من 48.8 مليار �سهم منذ بداية العام اجلاري، بارتفاع ن�سبته 
%28.3 مقارنة بنحو 38.1 مليار �سهم خالل الفرتة نف�سها من العام 
اأبوظبي  �سوق  يف  �سهم  مليار   30.7 ب��واق��ع  ال��ت��داولت  وت��وزع��ت  املا�سي، 

و18.08 مليار �سهم يف �سوق دبي.
مليون   1.7 نحو  تنفيذ  بعد  ملحوظ  بنحو  ف��زادت  لل�سفقات  وبالن�سبة 
بنحو  مقارنة   152.2% بن�سبة  بنمو  احل��ايل  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  �سفقة 
امل��ا���س��ي، وتوزعت  ال��ع��ام  ذات��ه��ا م��ن  ال��ف��رتة  األ���ف �سفقة خ���الل   680.3
ال�سفقات بواقع 1.09 مليون �سفقة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية بنمو 
بن�سبة  بزيادة  املايل  دبي  �سوق  األف �سفقة يف  و625.1   ،211% بن�سبة 

.89.5%
وكانت الطروحات اجلديدة داعما رئي�سيا لن�ساط الأ�سواق العام اجلاري، 
ومن اأبرزها الطرح الأويل لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” يف �سوق دبي 
اأوروبا  امل��ايل، كاأكر ط��رح على الإط���الق يف الإم���ارات والأك���ر يف منطقة 
�سركة  ط��رح  اإىل  اإ�سافة   ،2022 بداية  منذ  واأفريقيا  الأو���س��ط  وال�سرق 
“بروج” الذي بات اأكر طرح اأويل يف تاريخ �سوق اأبوظبي والأكر ل�سركة 
اأ�سهم يف تعزيز ن�ساط  برتوكيماويات يف منطقة ال�سرق الأو�سط، وهو ما 

الأ�سواق.

اأن�سطته واأعماله على جتارة ال�سلع و�ست�سهد ال�سراكة 
م��ع غ��رف��ة جت���ارة ب��روك��ل��ني اأي�����س��ا ال��رتوي��ج للمرافق 
امل��ق��دم��ة م��ن ب��ور���س��ة دب��ي للما�س ومركز  واخل��دم��ات 
ال�ساي ومركز القهوة بني اأو�ساط �سركات جتارة ال�سلع 

يف جمتمع اأعمال نيويورك.
واأ�سار اإىل اأن بور�سة دبي للما�س ت�سطلع بدور رئي�سي 
الإم���ارات على خريطة �سناعة  دول��ة  يف تر�سيخ مكانة 
اإىل م�ساف  تن�سم  ال��ي��وم  اأن��ه��ا  ال��دول��ي��ة خا�سًة  امل��ا���س 
ال��دول الرائدة يف جت��ارة املا�س اخل��ام مع جت��اوز حجم 
قطاعها املحلي لتجارة املا�س 22.8 مليار دولر خالل 
ال��ولي��ات املتحدة واح���دة من  2021 ول ت��زال  ال��ع��ام 
اأكر الأ�سواق ال�ستهالكية ملنتجات املا�س واملجوهرات 
ومن هنا ترز اأهمية التفاقية املرمة مع غرفة جتارة 
قطاع  من��و  م�سرية  دع��م  يف  �ست�ساهم  وال��ت��ي  ب��روك��ل��ني 

جتارة املا�س امل�سقول داخل دولة الإمارات.
ومن جانبه قال راندي بريز الرئي�س واملدير التنفيذي 
لغرفة جتارة بروكلني اإن بروكلني تتمتع ب�سهرة دولية 
اكت�سبت عن جدارة وا�ستحقاق واأ�سبحت اليوم عالمة 

جتارية عاملية كونها بوابة اإىل ال�سوق الدولية.
من  �سل�سلة  ي�سم  املتعددة  لل�سلع  دب��ي  مركز  اأن  يذكر 
من  ا�ستثنائية  حمفظة  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  امل��راف��ق 
خدمات الأعمال متا�سيا من التزامه بت�سهيل ممار�سات 
اأعمال متنام ي�سم  الأعمال وي�ست�سيف املركز جمتمع 
األف �سركة بدايًة من ال�سركات الكرى   21 اأكر من 
اإىل  وو�سول  واملتو�سطة  ال�سغرية  بال�سركات  وم��رورا 
 650 اأكر من  املركز  واليوم ي�سم  النا�سئة  ال�سركات 

�سركة اأمريكية.

•• اأبوظبي-وام: 

الذكاء  تقنية  توظيف  من  املا�سية  �سنوات  الثالث  خ��الل  للتوزيع  اأدن��وك  متكنت 
ت�سوقهم  منط  على  بناء  اأدن��وك  مكافاآت  برنامج  اأع�ساء  ت�سنيف  يف  ال�سطناعي 
اإدارة عالقات العمالء املميز  اأدوات حتليل متطورة مثل نظام  ُم�ستخدمًة يف ذلك 
مما حقق جناحاً باهراً اآخر متثل يف ازدياد عدد اأع�ساء الرنامج. وا�ستبدل عمالء 
اأبريل ما ميثل معلماً  �سهر  اأك��ر من مليار نقطة مكافاآت خالل  للتوزيع  اأدن��وك 
بارزاً �سمن جناحات برنامج ولء العمالء الذي ُيعد اأول برنامج من نوعه ُيد�سن 
يف الإمارات وذلك يف نوفمر 2019 وياأتي هذا الإجناز ليوؤكد على التزام ال�سركة 

اجتاه عمالئها وُي�سلط ال�سوء على توا�سل منوها.
ذوق  تنا�سب  التي  العرو�س  تقدمي  اأدن��وك  مكافاآت  برنامج  وا�سل  تد�سينه  ومنذ 
العمالء ومتطلباتهم حيث تو�سع من خالل ال�سراكة مع 83 جهة �سريكة بنهاية 
الربع الأول لعام 2022، مثل برناجمي “�سيف الحتاد” و”ب�سمات ات�سالت”. 
اأع�ساء برنامج مكافاآت ك�سب نقاط مقابل كل درهم ينفقونه ومن ثم  وي�ستطيع 
اأدنوك،  واح��ة  ومتاجر  اأدن���وك  خدمة  حمطات  يف  م�سرتياتهم  مقابل  ا�ستبدالها 
اإقباًل كبرياً من قبل  التزود بالوقود. وقد �سهد الرنامج  مبا يف ذلك م�سرتيات 
عام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  ع�سو  مليون   1.3 م��ن  اأك���ر  �سجل  حيث  ال��ع��م��الء 
2022. وت�سمنت اأحدث عرو�س الرنامج اإطالق حملة “ت�سوق واربح” ال�سيفية 
يف  امل�ساركة  اإمكانية  للعمالء  ُتتيح  والتي   2022 يوليو   31 حتى  ت�ستمر  والتي 
ال�سحوبات ال�سهرية مقابل ا�ستخدامهم نقاط مكافاآت عند الت�سوق يف اأي حمطة 
خدمة اأدنوك يف الإمارات، وربح جوائز قيمة ت�سمل هواتف اآيفون واجلوائز النقدية 
جماناً  ال�سيارة  وغ�سيل  لعام  جماناً  بالوقود  والتزود  100جرام  الذهب  و�سبائك 
لعام وتبديل الزيت جماناً لعام، بالإ�سافة اإىل فر�سة ربح ثالث �سيارات �سيفروليه 

•• دبي-وام: 

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي خالل الأ�سبوع احلايل 
اأكر من 8.7 مليار درهم. و�سهدت الدائرة ت�سجيل 1834 مبايعة بقيمة 4.66 
و1572  دره��م  مليار   1.26 بقيمة  ل��الأرا���س��ي  مبايعة   262 منها  دره��م  مليار 
الأرا�سي  مبايعات  اأهم  وج��اءت  دره��م.  مليار   3.4 لل�سقق والفلل بقيمة  مبايعة 
مليون   78 بقيمة  مبايعة  تليها  املركا�س  منطقة  يف  دره��م  ماليني   110 بقيمة 
68 مليون درهم يف منطقة  2 تليها مبايعة بقيمة  درهم يف منطقة وادي ال�سفا 
الر�ساء جنوب الرابعة. وت�سدرت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق من حيث عدد 

•• اأبوظبي-وام:

ت�سهد اأ�سواق املال املحلية ن�ساطاً ملحوظاً منذ بداية العام اجلاري و�سط 
موؤ�سر على  املنفذة يف  وال�سفقات  التداولت  واأحجام  قيم  زي��ادة كبرية يف 
جاذبيتها ال�ستثمارية، وزيادة الطلب من جانب امل�ستثمرين الدوليني، يف 
ظل وجود العديد من الإدراجات اجلديدة اإ�سافة اإىل قوة ومتانة الأ�س�س 

القت�سادية للدولة.
قفزت �سيولة الأ�سهم املحلية اإىل  ووفق ر�سد وكالة اأنباء الإمارات “وام”، 
232.3 مليار درهم منذ بداية العام اجلاري بزيادة تعادل %56 مقارنة 

بنحو 149.1 مليار درهم خالل الفرتة نف�سها من العام املا�سي.
اجلاري  العام  بداية  منذ  املحلية  امل��ال  اأ�سواق  يف  املحققة  ال�سيولة  وتعادل 
العام  خالل  الأ�سواق  اأ�ستقطبتها  التي  ال�سيولة  اإجمايل  من   53% نحو 

املا�سي 2021.
وبح�سب ر�سد “وام”، و�سلت �سيولة �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية اإىل نحو 
187.3 مليار درهم منذ بداية 2022، بزيادة بن�سبة %51.4 مقارنة 
بينما  املا�سي،  العام  نف�سها من  الفرتة  درهم خالل  123.7 مليار  بنحو 
ا�ستقطب �سوق دبي املايل نحو 44.9 مليار درهم منذ بداية العام اجلاري، 
25.35 مليار درهم خالل الفرتة  %77.4، مقارنة بنحو  بنمو بن�سبة 

•• دبي -وام:

وقع مركز دبي لل�سلع املتعددة �� املنطقة احلرة الرائدة 
دبي  حلكومة  التابعة  وال�سلطة  ال��ع��امل  م�ستوى  على 
غرفة  مع  اتفاقية   �� وامل�ساريع  ال�سلع  بتجارة  املخت�سة 
�سيتعاون  مبوجبها  والتي  الأمريكية  بروكلني  جت��ارة 
امل�سرتكة  امل���ب���ادرات  م��ن  جملة  �سمن  م��ع��ا  ال��ط��رف��ان 
امل��ث��م��رة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري بني 
اإىل  تطمح  التي  الأمريكية  ال�سركات  ودع��م  البلدين 

تو�سيع نطاق ح�سورها دوليا انطالقا من دبي.
جتارة  غرفة  مع  املتعددة  لل�سلع  دبي  مركز  و�سيتعاون 
ب��روك��ل��ني م���ن اأج����ل مت��ك��ني ال�����س��رك��ات الأم��ري��ك��ي��ة يف 
من  انطالقا  والتو�ّسع  اأعمالها  تاأ�سي�س  من  نيويورك 
دبي لال�ستفادة من موقع الإمارة كبوابة رئي�سية تتيح 
وباملثل  العامل من��وا  اأ���س��واق  اأ���س��رع  بع�س  اإىل  الو�سول 
�ستعزز هذه التفاقية قدرة ال�سركات الأع�ساء يف مركز 

دبي لل�سلع املتعددة على دخول ال�سوق الأمريكية.
واأعرب اأحمد بن �سليم الرئي�س التنفيذي الأول املدير 
والتنفيذي ملركز دبي لل�سلع املتعددة بالتعاون مع غرفة 
جت���ارة ب��روك��ل��ني يف اإط����ار ت��وف��ري ف��ر���س من��و جديدة 
وحت��ق��ي��ق م��ك��ا���س��ب م�����س��رتك��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى الأعمال 
واحلراك الثقايف وتتمتع كل من نيويورك ودبي مبكانة 
ينب�سان  مت�سلني  جتاريني  مركزين  بو�سفهما  رائ��دة 
يتبنى  اأعمال  مب�سهد  املدينتني  كلتا  وتزخر  باحليوية 
التجارة ويف ظل  روؤي��ة م�ستقبلية تر�سم مالمح قطاع 

ا�ستمرار م�سرية النمو والتطور يف بروكلني.
يركز  املتعددة  لل�سلع  دب��ي  ب��اأن مركز  �سليم  اب��ن  واأف���اد 

••دبي -وام:

اع��ت��م��دت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
�سهادات  خل��دم��ة  طلباً   50،567
ع�������دم امل����م����ان����ع����ة ����س���م���ن ب���رن���ام���ج 
الرنامج  ي��ع��د  ال�����ذي  “�سقور” 
لتقييم  نوعه  من  الأول  احلكومي 
ال���س��ت�����س��اري��ني وامل���ق���اول���ني يف دبي 
ملتطلبات  امتثالهم  م��دى  وحتديد 
ومعايري واأحكام و�سروط واإر�سادات 
الهيئة عند تقدمي طلبات اخلدمات 
املمانعة  ع���دم  ب�����س��ه��ادات  اخل��ا���س��ة 
اخلا�سة  امل���ي���دان���ي���ة  وال���ع���م���ل���ي���ات 

مب�ساريعهم.
على  “�سقور”  ب��رن��ام��ج  وي�����س��ه��ل 
احل�سول  واملقاولني  ال�ست�ساريني 
ع��ل��ى م���واف���ق���ات ال��ه��ي��ئ��ة م���ن امل���رة 
وتقليل  ال��ط��ل��ب��ات  ل��ت��ق��دمي  الأوىل 
والغرامات  والأ����س���رار  ال��ت��ج��اوزات 
واجلهد  الوقت  وتوفري  جتنبها  اأو 
..ك�����م�����ا ي�������س���اع���د يف ت���ع���زي���ز اأم�����ن 
على  واملحافظة  امليدانية  العمليات 

اأ�سول الهيئة وخدماتها.
وي�سهم برنامج “�سقور” يف تعزيز 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال�����س��ح��ي��ة بني 
ال�ست�ساريني واملقاولني مبا ي�سمن 
معايري  لأرق����ى  امل�ستمر  امتثالهم 
اجلودة وال�سالمة والتميز العاملية.

خا�ساً  ال��رن��ام��ج خم��ط��ط��اً  وي��ع��د 

وقطاع  ط��ل��ب��اً   26،383 ال��ط��اق��ة 
طلباً   17،597 ال��ط��اق��ة  ت���وزي���ع 
املدنية  وال��ه��ن��د���س��ة  امل���ي���اه  وق���ط���اع 
الهيئة  ..وحت��ر���س  طلباً   6،587
املوظفني  ج��م��ي��ع  ي���ك���ون  اأن  ع���ل���ى 
وال�������س���رك���اء ع���ل���ى دراي�������ة واط�����الع 
املعتمدة  التقنيات واملعايري  باأحدث 
لتلك  الناجح  التطبيق  �سمان  م��ع 

املعايري«.
برنامج  دل����ي����ل  ال���ه���ي���ئ���ة  ون�������س���رت 
الفنية  وامل���ت���ط���ل���ب���ات  “�سقور” 
اخلا�سة بالتقدمي وجعلتها متاحة 
كما  ال�ساعة  على مدار  للمتعاملني 
عمل  وور����س  توعوية  دورات  تنظم 
لتقدمي املزيد من التو�سيحات حول 
الهيئة  ..و�ستعمل  املتطلبات  ه��ذه 
على تقييم ال�ست�ساريني واملقاولني 
اأداء  لتقييم  النهائية  للنتائج  وفقاً 
يتم  ال��ذي   /FCPAR/ املتعاملني 
احت�سابه من خالل متو�سط النتائج 
/ املتعاملني  اأداء  لتقييم  الأول��ي��ة 

الأداء  تقييم  ون��ت��ائ��ج   /ICPAR
 ./CSAR/ للمتعاملني  امل��ي��داين 
مراجعة  م�سوؤولية  الهيئة  وتتوىل 
ط��ل��ب��ات اخل��دم��ات وال����رد عليها يف 
امل��ن��ا���س��ب ..ك��ذل��ك ت�سطلع  ال��وق��ت 
�سبط  “تقارير  اإ�سدار  مب�سوؤولية 
املخالفات” بحق املعنيني الذين ل 

ميتثلون ملتطلباتها.

ال��ف��ع��ال��ة يف ن��ه�����س��ة دب����ي واإح�����داث 
اأق�سر  يف  م�سريتنا  يف  كبرية  قفزة 
“�سقور”  ب��رن��ام��ج  وق��ت ..وي��ع��ت��ر 
خ���ري م��ث��ال ع��ل��ى ت�����س��اف��ر اجلهود 
واخلا�س  القطاعني احلكومي  بني 
الذكية”  “دبي  م���ب���ادرة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ل��ت��ح��وي��ل دب���ي اإىل امل��دي��ن��ة الأذك����ى 

والأ�سعد يف العامل«.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���س��ار امل��ه��ن��د���س ح�سني 
للرئي�س  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ل��وت��اه 
الهيئة  يف  ال���ط���اق���ة  ن��ق��ل  ق���ط���اع   -
 50،567 اعتمدت  الهيئة  اأن  اإىل 
املمانعة  �سهادات عدم  طلباً خلدمة 
ا�ست�سارياً   1746 م���ن  م���ق���دم���اً 
اإبريل  �سهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  وم���ق���اوًل 
نقل  ق��ط��اع  اع��ت��م��د  ح��ي��ث   2022

العمل  لهم  تتيح  التي  والإر���س��ادات 
اأف�سل ال�سروط وباأقل جهد  �سمن 
ووق�����ت مم��ك��ن مم���ا ي�����س��م��ن اإث�����راء 
جتربتهم وحتقيق �سعادتهم وحتقيق 
..وتفخر  الأط��راف  م�سلحة جميع 
برامج  اإط���الق  يف  بريادتها  الهيئة 
البتكار  واع���ت���م���اد  م�����س��ب��وق��ة  غ���ري 
ا�سرتاتيجياتها  يف  اأ�سا�سية  رك��ي��زة 
توجيهات  م��ع  ان�سجاماً  واأع��م��ال��ه��ا 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
دائماً  ..وي�������س���ع���دن���ا  اهلل”  “رعاه 
واملقاولني  ال���س��ت�����س��اري��ني  ت���ع���اون 
ملبادرات  الإي��ج��اب��ي��ة  وا�ستجابتهم 
امل�ساهمة  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م  ال��ه��ي��ئ��ة 

امل���وؤ����س�������س���ي ي��ع��ت��م��د على  ب����������الأداء 
وثائق  ج��ودة  مثل  العلمية  املعايري 
الهيئة  اأ����س���ول  ال��ت��ق��دمي واح�����رتام 
واملقاولون  امل�ست�سارون  ..و�سيفوز 
وفق  اأداء  اأف�����س��ل  ي��ح��ق��ق��ون  مم���ن 
بجائزة  ال���ع���امل���ي���ة  امل���ع���اي���ري  اأع����ل����ى 
فئات  ع�����ن  “�سقور”  ب����رن����ام����ج 
“خدمات  مثل  واخلدمات  امل�ساريع 
البنية  مل�ساريع  املمانعة  عدم  �سهادة 
�سبكة  و”خدمات  التحتية” 
الكهرباء” و”خدمات �سبكة املياه«.

الطاير  حممد  �سعيد  معايل  وق��ال 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: “حتر�س 
كافة  اأع���م���ال  ت�سهيل  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
امل�ستلزمات  كافة  وت��وف��ري  املعنيني 
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املال والأعمال

مياه وكهرباء الإمارات تنظم املزاد الرابع ل�سهادات الطاقة النظيفة

كلية دبي لل�سياحة ولينكداإن ينظمان ور�ستي عمل حول الهوية املهنية الحرتافية
•• دبي-وام:

التابعة لدائرة القت�ساد  نظمت كلية دبي لل�سياحة 
اأكر  “لينكداإن”-  م��ع  بالتعاون  بدبي  وال�سياحة 
ال����ع����امل - ور����س���ت���ي ع���م���ل حول  ���س��ب��ك��ة م��ه��ن��ي��ة يف 
امل��ه��ن��ي��ة الإح����رتاف����ي����ة ع���ل���ى �سبكة  ال���ه���وي���ة  ب���ن���اء 
“لينكداإن”�سارك فيهما اأكر من 180 م�ساركا من 

الطالب والباحثني.
توطني  اإدارة  نظمتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت��ه��دف 
ممكن  ع��دد  اأك���ر  اإىل  للو�سول  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع 
م���ن امل�������س���ارك���ني امل��ه��ت��م��ني ب��ت��ط��وي��ر م����ه����ارات بناء 
“لينكداإن”  �سبكة  على  الحرتافية  املهنية  الهوية 

يحفز  ال���ذي  الأم���ر  “كوفيد-19”  جائحة  خ��الل 
الرقمية  م��ه��ارات��ه��م  وت��ط��وي��ر  تنمية  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب 
والتوجهات  والتقنية  املعرفية  الحتياجات  وتلبية 

الأحدث يف هذا املجال.
واأ�سافت: “ل�سك اأن وجود من�سة مهمة مثل �سبكة 
لتبادل  كبرية  فر�سة  للم�ساركني  �سيتيح  لينكداإن 
التعرف  اإمكانية  وكذلك  الأعمال  جمال  يف  املعرفة 

على العمالء املحتملني م�ستقبال«.
من جانبها ذكرت �سرين �سروجي مديرة ال�سراكات 
اخلا�سة  العمل  ور���س  اأن  “لينكداإن”  يف  احلكومية 
اأهمية  ت��ك��ت�����س��ب  ب��ال��ط��الب وال��ب��اح��ث��ني ع���ن ع��م��ل 
خا�سة لدى “لينكداإن” كونها تتيح املجال اأمامهم 

التي  املمار�سات  اأف�سل  ا�ستعرا�س  خالل  من  وذل��ك 
الور�ستان  وناق�ست  املجال.  هذا  يف  ال�سبكة  توفرها 
الحرتافية  املهنية  الهوية  بناء  منها  جم��الت  عدة 
ومعرفة  املهنية  ال��ع��الق��ات  م��ن  �سبكة  ب��ن��اء  وكيفية 
اأه���م امل�����س��ت��ج��دات يف ع���امل الأع���م���ال وامل���ه���ارات، اإىل 
اإبراز املهارات العملية وحت�سني التفاعل على  جانب 

ال�سبكة.
القطاع  توطني  اإدارة  م��دي��رة  املعيني  م��رمي  وق��ال��ت 
يف  العمل  �سوق  اإن  لل�سياحة  دب��ي  كلية  يف  ال�سياحي 
دولة الإمارات ودول املنطقة ي�سهد حتولت مت�سارعة 
بعد  خا�سة  الكوادر  وا�ستقطاب  التوظيف  ملتطلبات 
التحول الرقمي والعتماد على التكنولوجيا ل�سيما 

خللق هويتهم املهنية الرقمية التي تعد اليوم اأوىل 
اخلطوات الأ�سا�سية لدخول �سوق العمل ..كما تفتح 
هذه الور�س جماًل للتوا�سل مع ال�سركات واأ�سحاب 
العمل وتتيح الفر�س للتوا�سل مع اخلراء وتو�سعة 
حقيقية  ترجمة  ذل��ك  ويف  وامل��ع��رف��ة  التعلم  جم��ال 
لروؤية “لينكداإن” الهادفة اإىل خلق فر�س اقت�سادية 

لكافة القوى العاملة.
الإماراتي  ال�سباب  مع  الدائم  “توا�سلنا  واأ�سافت: 
يهدف اإىل م�ساعدتهم على التفكري يف حلول مبتكرة 
التي  واخل���رات  امل��ع��ارف  وم�ساركة  ال�سندوق  خ��ارج 
من �ساأنها اأن تزيد من ثقتهم وتنمي مهاراتهم قبيل 

مبا�سرة حياتهم املهنية«.

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  وكهرباء  مياه  �سركة  اأعلنت 
ل�سهادات  ال���راب���ع  امل�����زاد  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن 
ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف اأب���وظ���ب���ي 14 
ي��ون��ي��و اجل�����اري ب��ع��د ال��ن��ج��اح الكبري 
الذي حققته املزادات الثالثة ال�سابقة. 
يف  النظيفة  الطاقة  ���س��ه��ادات  وت�سهم 
اأبوظبي  يف  العاملة  ال�سركات  متكني 
من حتقيق اأهداف ال�ستدامة اخلا�سة 
ب���ه���ا، م���ن خ����الل ���س��م��ان ع����دم وج���ود 
انبعاثات كربوينة يف عملياتها، وتوفري 
وا�ستهالك  اإنتاج  م�سادر  لتوثيق  اآلية 
الكهرباء املتجددة اأو النظيفة، وتقليل 
اإتاحة  اإىل  اإ�سافة  الب�سمة الكربونية، 
للتناف�س  ال�سركات  ه��ذه  اأم���ام  امل��ج��ال 
بها  معرتف  �سهادات  بامتالكها  عامليا 
دوليا تثبت اإ�سهاماتها يف احلفاظ على 
اآل علي، الرئي�س  البيئة. وقال عثمان 
وكهرباء  م���ي���اه  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املبتكرة  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  اإن  الإم������ارات 
اأثبتت  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة  ل�����س��ه��ادات 
اهتمام  ج��ذب  يف  م�سبوق  غ��ري  جناحا 
ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ك��ي��ان��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
اأبوظبي، والتي تتطلع اإىل الإ�سهام يف 

املناخي  للحياد  الإم���ارات  مبادرة  دعم 
اأن  اإىل  م�سريا   ،2050 ع��ام  بحلول 
املزادات  �سهدته  ال��ذي  الكبري  النجاح 
من  ال��ع��دي��د  �سجع  ال�سابقة  ال��ث��الث��ة 
ال�������س���رك���ات م����ن خم���ت���ل���ف الأح����ج����ام 
ع��ل��ى ات��خ��اذ خ��ط��وات ا���س��ت��ب��اق��ي��ة نحو 
وامل�سي  النظيفة،  الطاقة  ا�ستهالك 
ال�ستدامة  اأه����داف  حتقيق  يف  ق��دم��ا 
لظاهرة  وال���ت�������س���دي  ب���ه���ا،  اخل���ا����س���ة 
اجلهات  جميع  داعيا  املناخي،  التغري 
الب�سمة  م���ن  احل���د  يف  الإ����س���ه���ام  اإىل 
الرابع  املزاد  الكربونية، والت�سجيل يف 
لإزالة  عملية  خطوة  وات��خ��اذ  ال��ق��ادم، 
�سركة  وتعد   .  « اأعمالها  من  الكربون 
م��ي��اه وك��ه��رب��اء الإم������ارات واح����دة من 
بتنفيذ  امل��ع��ن��ي��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال��ك��ي��ان��ات 
خم��ط��ط اإ����س���دار ه���ذه ال�����س��ه��ادات يف 
اأب��وظ��ب��ي، ح��ي��ث ت��ق��وم ال�����س��رك��ة بدور 
امل�سجل الوحيد وم�سغل املزاد لتاأ�سي�س 
اجلديدة،  الأداة  ل��ه��ذه  اأول���ي���ة  ���س��وق 
توقيع  ال�����س��اب��ق��ة  امل��������زادات  و����س���ه���دت 
اتفاقيات �سراكة ا�سرتاتيجية مع عدد 

ا�سرتاتيجية  �سراكة   ،2021 اأكتوبر 
�سركة  مع  النظيفة  الطاقة  جم��ال  يف 
ب������رتول اأب���وظ���ب���ي ال���وط���ن���ي���ة اأدن������وك 
تهدف اإىل ت�س�����غيل كاف����ة اأ�سول �سبكة 
اأدن�����وك م��ن م�����س��ادر الطاقة  ك��ه��رب��اء 
النظيفة التابعة ل�سركة مياه وكهرباء 

الإمارات .

القطاعات  خمتلف  يف  ال��ك��ي��ان��ات  م��ن 
والرعاية  وال��ع��ق��ارات  الطاقة  ت�سمل: 

ال�سحية والفعاليات.
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ���س��ه��ادات  اأن  ي��ذك��ر 

ق��اب��ل��ة للتداول،  ���س��ه��ادات رق��م��ي��ة  ه��ي 
و�سادرة عن دائرة الطاقة يف اأبوظبي، 
عند  ال�ساعة  يف  ميجاوات   1 بوحدات 
الوحيد،  امل�����س��ج��ل  م���ن  ال��ط��ل��ب  ت��ل��ق��ي 

الطاقة يف اأبوظبي اأطلقت يف اأغ�سط�س 
من  الأوىل  ه��ي  �سابقة  ويف   ،2021
التنظيمية  ال�����س��ي��ا���س��ة  ع��امل��ي��ا،  ن��وع��ه��ا 
النظيفة،  ال��ط��اق��ة  ���س��ه��ادات  مل��خ��ط��ط 

وتعد حاليا الآلية الوحيدة يف اأبوظبي 
والقت�سادية  البيئية  الفوائد  لتاأكيد 
الطاقة  با�ستخدام  حتقيقها  يتم  التي 
امل���ت���ج���ددة وال��ن��ظ��ي��ف��ة. وك���ان���ت دائ����رة 

ل�سراء  الفر�سة  اإت��اح��ة  ت�سمن  والتي 
�سهادات للطاقة الناجتة من حمطات 
الطاقة النووية، ومبوجب ذلك وقعت 
���س��رك��ة م���ي���اه وك���ه���رب���اء الإم��������ارات يف 

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance in the Case No. 
SHCFICIREA2021/0004405, Civil (Partial)

To:
The convicted person: Ademola Paul Amusan, Address : 9300944
On 31/05/2022, we inform you that this court sentenced you in the said 
case with the abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi of the 
following : Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant:
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 9,829.39 
(Nine thousand eight hundred twenty-nine dirhams and thirty-nine fils) 
with obligating him to pay fees and expenses, and rejecting any other 
requests.
Judge / Kholoud Saif Matar Alzaaby
Sharjah Court
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522 Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Defendant's Notification by Publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First 
Instance in  Case No. SHCFICIREA2022/0001722, civil (partial)

To the defendant : Varun Malayil Damodaran
As it is on the date that a copy of the attached judgement has been issued against you 
in favor of the executing Plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C 
in the case mentioned above
Since the aforementioned plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and to pay the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed as the follows:
The total amount including fees and expenses: 20744
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification In case of failure to do so, the court will take the compulsory enforcement 
measures prescribed by law against you
Judge / Husam Aldin Hassan Mustafa Mohamed Khader
Federal Court of Sharjah
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567

Service of a Defendant by Publication
Before Sharjah Federal Court Case Management Office 

Federal Civil Court of First Instance
In Case No. 0003594/SHCFICIPOR2022/Commercial (Partial Jurisdiction)
To the Defendant : AL AMAN PHARMACY LLC 

Unknown Residence Place
You are summoned to appear at the hearing of 15/06/2022 before Case 
Management Office - Sharjah Federal Court - Civil Court of First Instance 
Office No. (Case Manager Office No.4) in person or through an authorized 
attorney and submit an answer to the case attaching thereto all documents no 
later than ten days from the publication date in order to consider the said case 
whose number is mentioned above in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office
Nouf Omar Al-Doukhi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533 Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Defendant's Notice by Publication

Before the Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance

On Lawsuit No. (AJCFICIPOR2022/0001783), Commercial (Partial)
To: The Defendant : Deepak Calirakat Raman Nathan 
Place of residence : unknown
You are assigned to attend at the hearing of 20/06/2022 before the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 
Instance, (the Office of the Manager of Case Management) in person or by 
an accredited Attorney, and to submit a Rejoinder to the Lawsuit with all 
the documents within a period of not more than 10 days from the date of 
publication, to consider the above-mentioned Lawsuit - as a Defendant.
Office of Judicial Services
Eman Ahmad Al Awadi
Issued on 09/06/2022 

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate -partial 18/2021/1440

Notification by Publication 
Publication of Judgment 

Details of Notification by Publication
To the Convict / 1- Vera Burkova

Unknown residence
The judgment creditor/Aqaar Corporation,
Hereby notifies you that the court has issued a judgment in the session held on 
14-03-2022 in the said case to the favor of/ Aqaar Corporation by obliging the 
defendant to pay to the plaintiff an amount of (AED 358.113) three hundred 
fifty-eight thousand one hundred thirteen and legal interest of 12% annually from 
the date of judicial claim dated 06/11/2021 until full payment and obliged the 
Defendant to pay the fees, expenses and thousand dirhams as attorneys' fee and 
rejected other requests. Such judgment is in presence subject to appeal within 
thirty days with effect from the next day of publication of this notification. Issued 
in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler 
of Dubai, and has been publicly announced.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/354

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by/Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 1,753,726) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Tuesday corresponding to 14-06-2022 
at 10:30 a.m. you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least 3 days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/353

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by/Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 1,709,644) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Tuesday corresponding to 14-06-2022 
at 10:30 a.m. you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least 3 days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/361

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by/Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 1,673,597) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Tuesday corresponding to 14-06-2022 
at 10:30 a.m. you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least 3 days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/357

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by/Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 1,709,644) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Tuesday corresponding to 14-06-2022 
at 10:30 a.m. you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least 3 days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/355

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by/Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 901,190) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Tuesday corresponding to 14-06-2022 
at 10:30 a.m. you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least 3 days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/351

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by/Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 1,695,685) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Tuesday corresponding to 14-06-2022 
at 10:30 a.m. you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least 3 days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/362

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by/Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 1,295,757) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Wednesday corresponding to 
15-06-2022 at 09:30 a.m. you are requested to attend in person or by 
attorney to submit your memos and documents to the court at least 3 days 
before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/356

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by : Samira Saeed Salem Saeed Al Abdooli
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 1,691,280) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Tuesday corresponding to 14-06-2022 
at 10:30 a.m. you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least 3 days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/352

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by : Samira Saeed Salem Saeed Al Abdooli
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 1,706,998) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Tuesday corresponding to 14-06-2022 
at 10:30 a.m. you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least 3 days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate -partial 1001/2021/18

Notification by Publication 
Details of Notification by Publication

To the Convict / 1- Annamalai Karuppiah
Unknown residence

The judgment creditor/ Aqaar Corporation,
represented by/ Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi,
hereby notifies you that the court has issued a judgment in the session held 
on 31-10-2021 in the said case to the favor of/ Aqaar Corporation by obliging 
the defendant to pay to the plaintiff an amount of (AED 288.697) and legal 
interest of 5% annually from the date of judicial claim until full payment and 
obliged the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as 
attorneys' fee and rejected other requests. Such judgment is in presence subject 
to appeal within thirty days with effect from the next day of publication of 
this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin 
Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Dubai Court of First Instance

Summons and payment order by publication 
Execution No. 3020/2022/253- cheques execution
To be heard at 9th execution circuit No.230
Subject of execution  Claim of the value of the bound cheques No.00021 drawn on Emirate 
NBD for an amount of Dhs.55,915 and cheques No.00025 drawn on Emirates NBD for 
an amount of Dhs.55,915
Applicant Royal Nova Foodstuff Trading L.L.C
Address Emirate Of Dubai, Port Saeed, Deira, Aletihad streed NJI Building, Floor No.7, 
flat No.703, near Deira City Center Metro station
The party to be summoned  CTG FOODSTUFF TRADING L.L.C, capacity: respondent
Subject matter of summons The applicant has filed the abovementioned execution case to 
be an amount of Dhs. 11830 to the execution applicant or court exchequer
Accordingly the court will assume execution procedures against you, in case of failure 
to comply with the abovementioned decision within 15 days from publication of this 
summons
Prepared by : Eissa Ahmed Eissa Abdullah Almijineen
Date of approval : 9/6/2022 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70021

Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/358

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by : Samira Saeed Salem Saeed Al Abdooli
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 1,700,926) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Tuesday corresponding to 14-06-2022 
at 10:30 a.m. you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least 3 days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/360

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by : Samira Saeed Salem Saeed Al Abdooli
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 1,282,609) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Tuesday corresponding to 14-06-2022 
at 10:30 a.m. you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least 3 days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530Date 11/ 6/ 2022  Issue No : 13567
Real Estate - partial 18/2022/359

Notification by Publication
Details of Notification by Publication
To the Defendant : 1- Nail Tepaev - Unknown residence
As the Plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by : Samira Saeed Salem Saeed Al Abdooli
Has filed the case which its subject is to oblige the Defendant to pay an 
amount of (AED 1,700,926) plus fees, expenses and attorneys' fee and 
interest of 12% from the date of claim until full payment and inclusion of 
the judgment with expedited enforcement without guarantee. 
Therefore, a remotely session is set on Tuesday corresponding to 14-06-2022 
at 10:30 a.m. you are requested to attend in person or by attorney to 
submit your memos and documents to the court at least 3 days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530
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املال والأعمال
عمومية م�ستخدمي �سويفت تعيد انتخاب جلنتها التوجيهية

اأكر اجتماع ومعر�س �سنوي يف العامل لقادة  الذي تنظمه �سركة �سويفت، 
ت�سارك  وامل�سريف، حيث  املايل  القطاع  القرار يف  واأ�سحاب  املالية  املوؤ�س�سات 
فيه كافة املوؤ�س�سات املالية الكرى ومزودي التقنيات اخلا�سة بالقطاع املايل 
وامل�سريف. ومن اجلدير بالذكر اأنه قد مت عقد الدورتني ال�سابقتني لعامي 
لتداعيات  نظراً  وذل��ك  افرتا�سياً،  “�سايبو�س”  ملوؤمتر  و2021   2020
انتدابهم من جمموعة  اأع�ساٍء �سيتم  جائحة كوفيد19 ..ومت اختيار �ستة 
اأكتوبر  اأم�سرتدام يف  م�ستخدمي دولة الإم��ارات حل�سور املوؤمتر املذكور يف 
ملجموعة  التوجيهية  اللجنة  انتخاب  العمومية  اجلمعية  واأع��ادت   .2022
م�ستخدمي “�سويفت” للدورة القادمة، للفرتة ما بني العام 2022 والعام 
يف  “�سويفت”  م�ستخدمي  ملجموعة  التوجيهية  اللجنة  ..وت�سم   2025
الإمارات ال�سيد جمال �سالح، املدير العام لحتاد م�سارف الإمارات ورئي�س 
اللجنة التوجيهية، وع�سوية ال�سادة باريد نيوجي، نائب رئي�س اأول، حوكمة 

الإم��ارات قد  دول��ة  يف  “�سويفت”  التوجيهية ملجموعة م�ستخدمي  اللجنة 
مل�ستخدمي  وطنية  جم��م��وع��ٍة  اأول  بتاأ�سي�س  املن�سرم  ال��ع��ام  خ��الل  ق��ام��ت 
الأو�سط  ال�سرق  دول��ة يف منطقة  اأول  بذلك هي  الإم���ارات  وتكون  �سويفت، 
و�سمال اإفريقيا تقوم بتاأ�سي�س جمموعٍة كهذه، وهي اخلطوة التي كانت يف 
قامت  ..كما  املجال  هذا  املتقدمة يف  الكرى  ال��دول  على  مقت�سرة  ال�سابق 
الأو�سط  ال�سرق  اأول مركٍز تدريبي يف منطقة  بتاأ�سي�س  التوجيهية  اللجنة 
و�سمال اأفريقيا مل�ستخدمي �سويفت حتت مظلة اإحتاد م�سارف الإم��ارات /

لتكون الإم��ارات اأي�ساً هي اأول دولة تقوم بذلك يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإف��ري��ق��ي��ا/ وال���ذي با�سر اأع��م��ال��ه حلظة اإن��ط��الق��ه ومت��ك��ن م��ن اإجن���از عدة 
م�ستويات من تدريب واإعتماد العديد من م�ستخدمي نظام �سويفت من بني 
كافة اأع�ساء املجموعة الذين ي�سل عددهم اإىل ما يزيد على 180 ع�سوا 

عامال وفعال ومن كافة امل�سارف العاملة يف الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإم��ارات  دولة  �سويفت يف  �سادقت عمومية جمموعة م�ستخدمي 
ِلعام  العمومية للمجموعة  ال�سابق لجتماع اجلمعية  املتحدة على املح�سر 
البيانات  على  �سادقت  وكذلك   2021 يونيو   2 يف  ُعقد  وال��ذي   ،2021
والأن�سطة   ،2022 اجل��اري  العام  وميزانية   ،2021 لعام  املدققة  املالية 

اخلا�سة باملجموعة، وخطة عملها لهذا العام.
ال�سيد  برئا�سة   ،2022 ل�سنة  العمومية  جاء ذلك خالل اجتماع اجلمعية 
واملدير  الإم���ارات  دول��ة  يف  �سويفت  م�ستخدمي  جلنة  رئي�س  �سالح،  جمال 
العام لحتاد م�سارف الإمارات. وناق�ست اجلمعية العمومية م�ساركة اأع�ساء 
املجموعة يف موؤمتر “�سايبو�س” والذي �سُيعقد يف الفرتة ما بني 10 اإىل 13 
اأكتوبر 2022 يف مدينة اأم�سرتدام -هولندا ..ويعتر موؤمتر “�سايبو�س”، 

الوطني،  دب��ي  الإم����ارات  بنك   – للمجموعة  الأع��م��ال  وم�ساندة  العمليات 
القرو�س  عمليات  جمموعة  ورئي�س  اأول  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ال��ه��وت��را،  واأم��ي��ت 
والبطاقات – بنك اأبوظبي الأول، وعبداهلل الطائي، رئي�س العمليات – بنك 
امل�سرف، وفيجاي فارغي�س، رئي�س عمليات النقد واملدفوعات – بنك امل�سرق، 
ومارك اإميري�سون، رئي�س املعامالت امل�سرفية الدولية – م�سرف اأبوظبي 
– البنك  اإدارة امل�ساريع يف اخلليج  الإ�سالمي، وعماد الأ�سمر، مدير مكتب 
العربي. واأ�سادت اجلمعية العمومية بجهود اللجنة التوجيهية وجناحها يف 
حتقيق العديد من الإجنازات املتعلقة بتح�سني اأداء عمليات الدفع وتعزيز 
اأع�ساء  خ��رات  من  وال�ستفادة  امل�سرفية،  التحويالت  نظام  واأم��ن  فاعلية 
امل�سريف  القطاع  يف  العاملني  ق��درات  تطوير  يف  العاملية  “�سويفت”  �سبكة 
التدريبية، ف�ساًل عن  وال���دورات  العمل  ور���س  وتنظيم  ال��دول��ة،  وامل��ايل يف 
اأن  اىل  الإ�سارة  باملجموعة. جتدر  القرار  �سنع  امل�ساركني يف  قاعدة  تو�سيع 

اقت�سادية اأبوظبي ومقاطعة �ساندونغ ال�سينية تعززان التعاون يف ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة

»هالكن« ت�ستعر�س قدراتها الت�سنيعية يف معر�س ال�سرق الأو�سط للطالء بدبي

الزراعة امللحية يف الإمارات .. نهج مبتكر يف وجه التغيريات املناخية القا�سية

•• اأبوظبي-وام: 

القت�سادية  التنمية  دائرة  اأبرمت 
�ساندونغ  وم��ق��اط��ع��ة  اأب��وظ��ب��ي   -
ال�سعبية  ال�������س���ني  ب���ج���م���ه���وري���ة 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
وت���ب���ادل اخل�����رات وامل��ع��ل��وم��ات يف 
فر�س  وتعزيز  ال�سناعي،  القطاع 
امل�سلحة  يحقق  مبا  ال�ستثمارات، 

امل�سرتكة، ويعزز مكانة اأبوظبي.
تقنية  ع��ر  التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
الدائرة  ع���ن  امل���رئ���ي..  ال��ت��وا���س��ل 
�سعادة را�سد عبد الكرمي البلو�سي، 
القت�سادية  التنمية  دائ���رة  وكيل 
ال�سيني  اجلانب  وعن  اأبوظبي،   -
العام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  اك�����س��ي��او،  واجن 
وتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  دائ����رة  يف 

املعلومات، يف مقاطعة �ساندونغ .
وتن�س مذكرة التفاهم على اإن�ساء 
اآل��ي��ة ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات م��ن اأجل 
ف�ساًل  ال�سناعي،  التعاون  تعزيز 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ودعم  امل�����س��اري��ع 
الأعمال  ورواد  العاملية  املوؤ�س�سات 
اأو  اأعمالهم  تاأ�سي�س  يف  الراغبني 

تو�سيع نطاقها يف الإمارة«.
حكومة  ت����وا�����س����ل   ”: واأ�������س������اف 
التنويع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
الق���ت�������س���ادي، وه����و م���ا ي���ع���زز من 
واملناطق  ال��������دول  م����ع  ال����ت����ع����اون 
ال�سركات  باحت�سان  تتميز  ال��ت��ي 
التكنولوجيا  ون��ق��ل  املتخ�س�سة 
املتقدمة  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  من 
اأموال  روؤو���س  منها  تتطلب  والتي 
البرتوكيماويات  م���ث���ل  ك����ب����رية 
وعلوم  ال����دوائ����ي����ة  وال�������س���ن���اع���ات 
والدعم  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  احل���ي���اة، 
امل�ساريع  م����ن  اأو  ال���ل���وج�������س���ت���ي، 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعية 
العالية  امل�������س���اف���ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات 
حتقيق  يف  ب���دوره���ا  ت�سهم  وال��ت��ي 
نتائج وم�ساريع ذات جدوى عالية 

وم�ستدامة«.

ال����ث����ورة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة يف ظ����ل 
من  تعد  التي  الرابعة،  ال�سناعية 
لقت�ساد  ال�سرتاتيجية  الأه��داف 
ال��ع��ام املا�سي،  اأب��وظ��ب��ي«. وخ���الل 
ال�سناعة  رواد  تراخي�س  �سهدت 
ك����ب����رياً حيث  اأب���وظ���ب���ي من������واً  يف 
مقارنًة   17% ب��ن�����س��ب��ة  ارت��ف��ع��ت 
ارتفع عدد  فيما   ،2020 عام  مع 
امل�����س��ان��ع اجل��دي��دة خ���الل الفرتة 
الأم�����ر   ،15% ب��ن�����س��ب��ة  ن��ف�����س��ه��ا 
امل�ستثمرين  اإق��ب��ال  يعك�س  ال���ذي 
وجاذبية القطاع وفعالية الأنظمة 
التي  وامل����ح����ف����زات  وال�������س���ي���ا����س���ات 
يف  اأبوظبي”  “اقت�سادية  اأطلقتها 

هذا ال�سياق.
زامة،  بني  خالد  ق��ال  جانبه،  م��ن 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��الإن��اب��ة ملكتب 
لدائرة  ال��ت��اب��ع  ال�����س��ن��اع��ة،  تنمية 
ُتركز  القت�سادية:”  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وت�سجيع  ت�����س��ه��ي��ل  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
وتقدمي الدعم، ف�ساًل عن متويل 

ال��وف��ود وعقد  ع��ن تنظيم زي���ارات 
الجتماعات امل�سرتكة..

لتنظيم  التفاهم  م��ذك��رة  وت��ه��دف 
برامج للتدريب على ريادة الأعمال 
وفقاً  الإداري�����������ة  وال����س���ت�������س���ارات 
ك��ل ط����رف، وتطوير  لح��ت��ي��اج��ات 
وبرامج  اخل��رات  وتبادل  التعاون 
التدريب بني ال�سركات العاملة يف 

�ساندونغ واأبوظبي.
وق����ال ���س��ع��ادة را���س��د ع��ب��د الكرمي 
مذكرة  توقيع  “ياأتي   : البلو�سي 
�ساندونغ  م��ق��اط��ع��ة  م��ع  ال��ت��ف��اه��م 
ال�سعبية  ال�������س���ني  ب���ج���م���ه���وري���ة 
العالقات  لتعزيز  م�ساعينا  �سمن 
الق�����ت�����������س�����ادي�����ة م������ع ال���������س����رك����اء 
حيث  اأبوظبي،  لإم��ارة  التجاريني 
ال�سركاء  اأك��ر  م��ن  ال�سني  تعتر 
خا�سة  النفطية،  غري  التجارة  يف 
يف جمال التبادل ال�سناعي، ف�ساًل 
عن جهودنا لدفع النمو ال�سناعي، 
للتطورات  ال����ق����ط����اع  وم����واك����ب����ة 

•• اأبوظبي-وام:

ت�ستعر�س �سركة “هالكن” التابعة 
جمموعتها  “اإيدج”  مل��ج��م��وع��ة 
الت�سنيع  ح���ل���ول  م����ن  امل���ت���ق���دم���ة 
اجلاهزة للت�سليم خالل م�ساركتها 
ال�سرق  م���ع���ر����س  يف  م�����رة  لأول 
�سينطلق  ال���ذي  للطالء  الأو���س��ط 

14 يونيو اجلاري بدبي.
واملنتج  امل���ط���ور  ه��ال��ك��ن،  وت��ع��ت��زم 
الإقليمي لالأنظمة امل�ستقلة وغري 
املاأهولة يف قطاع الدفاع والطريان 
وغريهما، خالل م�ساركتها يف هذا 
احل���دث ال���ذي ي��ق��ام يف م��رك��ز دبي 
ال�سوء  ت�سليط  العاملي،  التجاري 
ع���ل���ى ق�������س���م ال��ت�����س��ن��ي��ع اخل���ا����س 
مزود  ب��اأن��ه  يتميز  وال����ذي  ل��دي��ه��ا 
باأحدث التقنيات وحلول الت�سنيع 
املتقدمة با�ستخدام احلا�سب الآيل 
ومعاجلة الأ�سطح والطالء وحلول 

جتميع لوحات الدارة املطبوعة.

املطبوعة  ال���دارة  لوحات  لت�سنيع 
امل�ستخدمة يف القطاعات الع�سكرية 

،قطاعات الطريان.
يوفر   “  : امل���ن�������س���وري  واأ������س�����اف 
مهند�سونا ونظام التحكم مبنطقة 
بالبيانات  غ���ن���ي���ة  ب���ي���ئ���ة  ال���ع���م���ل 
ومتميزة يف دولة الإم��ارات، ونحن 
واث���ق���ون ب����اأن م�����س��ارك��ة ه��ال��ك��ن يف 
للطالء  الأو���س��ط  ال�سرق  معر�س 
متتلكه  ما  بف�سل  متميزة  �ستكون 
م��ن الإم��ك��ان��ي��ات ال��ك��ب��رية وجودة 

الت�سنيع الفائقة«.
الأو�سط  ال�سرق  معر�س  ويعتر 
مبا�سر  اأك��ر جتمع  بدبي  للطالء 
ل��ق��ط��اع ال���ط���الء يف امل��ن��ط��ق��ة وهو 
احلدث التجاري الوحيد من نوعه 
ال�سرق الأو�سط. ويقام احلدث  يف 
يف الفرتة من 14 اإىل 16 يونيو 
واملوردين  امل�سرتين  ب��ني  وي��رب��ط 
ال��ع��امل��ي��ني يف ق��ط��اع ال���ط���الء منذ 

29 عاماً.

الإنتاج  وم�ستويات  الآيل  احلا�سب 
العالية �ستحظى باهتمام قطاعات 
الدفاع والطريان وال�سيارات ب�سكل 

خا�س«.
وي�ستعر�س جناح “هالكن” كيفية 
الرقمي  التكامل  ال�سركة  ت�سخري 
املتقدم من اأجل الت�سنيع ال�سامل 
ال�سغرية  ل��ل��م��ك��ون��ات  وال����ط����الء 
اإىل ال��ك��ب��رية وامل��ع��ق��دة. ومع  ج���داً 
م�����س��ت��وى ل ي�����س��اه��ي م��ن الأم����ان 
ت������وازن  جم���م���ع  يف  م���ب���ان���ي���ه���ا  يف 
ال�سناعي، يتم ا�ستخدام م�ستويات 
عالية من التحكم الآيل والعمليات 
لت�سميم  وامل���رن���ة  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 

احللول وفًقا ملتطلبات العمالء.
ك��م��ا ت�����س��ل��ط ه��ال��ك��ن ال�����س��وء على 
قدرات من�ساأتها احلديثة لت�سنيع 
اإذ يتوىل  الدارة املطبوعة،  لوحات 
اللوحات  جت��م��ي��ع  ال��ذك��ي  امل�����س��ن��ع 
وت��ك��ام��ل ال��ن��ظ��ام واخ��ت��ب��ار �سمان 
 3IPCمعيار وي�ستخدم  اجل��ودة 

كما تعر�س هالكن حلولها ال�ساملة 
ل��ل��ط��الء وم��ع��اجل��ة الأ���س��ط��ح، مبا 
الكهربائي  ال���رت����س���ي���ب  ذل�����ك  يف 
الكرومات من  الكاثودي، وحتويل 
النوع الثاين، واأن��ودة النوع الثاين 
بالزنك  وال��ط��الء  الثالث،  وال��ن��وع 
املنغنيز،  وف���و����س���ف���ات  ال����ق����ل����وي، 
احلرارية  وامل��ع��اجل��ة  وال��ت��خ��م��ي��ل، 
الطالء  وكابينة  وال�سقل،  بالنقع 

املتقدمة.
الرئي�س  امل��ن�����س��وري،  �سعيد  وق���ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ه��ال��ك��ن : “ 
اإن ه��ال��ك��ن ومت��ا���س��ي��اً م���ع اأه����داف 
لدولة   4.0 ال�����س��ن��اع��ة  ب��رن��ام��ج 
قدرات  لتوفري  ت�سعى  الإم�����ارات، 
الدقة يف خمتلف  ت�سنيعية عالية 
وا�ستقطاب  الق��ت�����س��اد  ق��ط��اع��ات 
التجارية،  الأع���م���ال  اأن����واع  جميع 
وكلنا ثقة باأن قدراتنا الفريدة يف 
الدارة  ول��وح��ات  الأ�سطح  معاجلة 
با�ستخدام  والت�سنيع  امل��ط��ب��وع��ة 

ل��ل��م��ل��وح��ة واجل���ف���اف ُت�����س��ت��خ��دم يف 
اأمرا�س  مل��ع��اجل��ة  ال�����س��ع��ب��ي  ال��ط��ب 
م��ت��ن��وع��ة ك��ال�����س��ك��ري و���س��غ��ط الدم 
والأمرا�س  اجل��ل��دي��ة  والأم����را�����س 

املعوية والتهاب املفا�سل.
اأنواع معينة  واأ�سافت كما ُت�ستخدم 
ل�����الأمل واحلمى  ك��م�����س��ك��ن��ات  م��ن��ه��ا 
وت��ت��م��ي��ز ب��ع�����س الأن��������واع الأخ�����رى 
واإمكانيات  العطرية  بخ�سائ�سها 
ال����زي����وت منها  ب��ع�����س  ا����س���ت���خ���راج 
بقدرتها  بع�سها  متيز  ع��ن  ف�سال 
ومقاومة  ال�����رم�����ال  ت��ث��ب��ي��ت  ع���ل���ى 
واإمكانية  جمالها  بجانب  الت�سحر 

ا�ستخدامها كنباتات جتميلية.
املحمودي  ه��ن��ده  ال��دك��ت��ورة  ودع���ت 
خ���ب���رية ف�����س��ي��ول��وج��ي��ا ال���ن���ب���ات يف 
امل��رك��ز ال���دويل ل��ل��زراع��ة امللحية يف 
خ���ت���ام احل�����وار اإىل ����س���رورة زي����ادة 
وت�سجيع  الزراعة  باأهمية  التوعية 
ال�����س��ب��اب ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة اأك�����ر يف 
احللول  وتطبيق  ال��زراع��ي  القطاع 
الظروف  مع  تتما�سى  التي  املمكنة 
الزراعة  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  احل��ال��ي��ة 
املتكاملة واإدخال املحا�سيل البديلة 
القا�سية  الظروف  مع  تتاأقلم  التي 
وال���ت���ي ت�����س��ت��ه��ل��ك ك��م��ي��ات اأق����ل من 
غذائية  قيمة  على  وحت��ت��وي  امل��ي��اه 
تقنيات  ا���س��ت��خ��دام  ���ا  واأي�������سً ع��ال��ي��ة 
الرتبة  امل��ن��ا���س��ب��ة وحت�����س��ني  ال�����ري 
ب��ا���س��ت��خ��دام ع���دة حم�����س��ن��ات ممكنة 
متكن من التقليل يف ا�ستخدام املياه 
ويف الوقت ذاته تزيد من مردودية 

املحا�سيل.

••اأبوظبي-وام:

باهتمام  امل��ل��ح��ي��ة  ال���زراع���ة  حت��ظ��ى 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  متزايد 
امل��ت��ح��دة ح��ي��ث ت��ع��د و���س��ي��ل��ة ناجعة 
ملواجهة �سح املوارد املائية واجلفاف 
اإ���س��اف��ة اإىل ف��وائ��ده��ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
العام  م���دار  على  املحا�سيل  زراع���ة 
ن�����س��ب��ة التملح  ارت���ف���اع  واحل����د م���ن 
امل��ت�����س��اع��د ل���ل���رتب���ة ال������ذي ي�����وؤدي 
تدريجيا اإىل تقل�س حجم الأرا�سي 

الزراعية .
على  الزراعة  هذه  اأ�ساليب  وتعتمد 
ا�ست�سالح واإعادة ا�ستخدام الأرا�سي 
الزراعية املتدهورة وذلك من خالل 
والأعالف  املحا�سيل  بع�س  زراع��ة 
وب��ع�����س ال�����س��اللت ال��ن��ب��ات��ي��ة التي 
تتحمل املياه املاحلة اأو �سبه املاحلة 
ا���س��ت��خ��دام املياه  مم���ا ي��خ��ف��ف م���ن 

وا�ستثماره  عليه  امل��ح��اف��ظ��ة  ي��ج��ب 
اأن  اإىل  لف��ت��ة   .. امل��ث��ل��ى  بالطريقة 
اجلهات  م��ن  العديد  جهود  تكاتف 
البع�س  ب��ع�����س��ه��ا  م���ع  وال����������وزارات 
وال�ستفادة  ب��اخل��رات  وال�ستعانة 
اأثبتت قدرة  من التجارب الناجحة 
الإم�������ارات ع��ل��ى اإن���ت���اج ال��ك��ث��ري من 
املناخية  ال��ظ��روف  حت��ت  املحا�سيل 
املائية  امل����وارد  وبا�ستخدام  املحلية 
قادرة  الدولة  فاإّن  وبذلك  املتوفرة، 
وعاملًيا  اإق��ل��ي��م��ًي��ا  ت��ن��اف�����س  اأن  ع��ل��ى 
على  بالعتماد  البعيد  امل���دى  على 

موروثها البيولوجي.
املحمودي  ه��ن��ده  ال��دك��ت��وره  ودع���ت 
النباتات  جم��ال  يف  ال�ستثمار  اإىل 
الظروف  مع  املتاأقلمة  ال�سحراوية 
القا�سية ولها قيمة اقت�سادية حيث 
اأن لها ا�ستخدامات متعددة، للغذاء 
والدواء وغريها من ال�ستخدامات 
ن��ذك��ر م��ن��ه��ا ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل ال���ذك���ر ل 
احل�����س��ر اأ����س���ج���ار ال���غ���اف وال���ق���رم 

واحلنظل وال�سدر وغريها .
واأ�سارت يف هذا ال�سياق اإىل اأن هذه 
املتحملة  املحلية  ال��ن��ب��ات��ات  ال��ن��ب��ات 

الرتبة  خ�سائ�س  وحت�سني  العذبة 
وت�ساعد على حمايتها.

التي  ال����درا�����س����ات  اإح������دى  وت�����س��ري 
مت  اأن�����ه  اإىل   2021 ع����ام  ُن�������س���رت 
اكت�ساف معلومات جينومية جديدة 
ت�سهم يف تطوير الزراعة امللحية يف 
 107 الإم���ارات من خالل ت�سل�سل 
من  الدقيقة  الطحالب  م��ن  اأن���واع 
متعددة  م��واق��ع  يف  خمتلفة  �سعب 
هذه  نتائج  اأثبتت  حيث  العامل  من 
مقاومة  ج��ي��ن��ات  وج����ود  ال���درا����س���ة 

للملوحة فيها .
ووف����ق����ا ل���ل���درا����س���ة ال���ت���ي اأج����راه����ا 
ل��ل��ت��ق��ان��ات احليوية  خ��ل��ي��ف��ة  م��رك��ز 
جامعة  يف  ال���وراث���ي���ة  وال��ه��ن��د���س��ة 
باحثني  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الإم��������ارات 
فاإن  اب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف 
الأبحاث تركز على درا�سة الكائنات 
ال�������س���ح���راوي���ة ال���ت���ي حت���ت���وي على 

التقليدية  غري  امل���وراد  على  تعتمد 
وتوفر  وال��رتب��ة  والنبات  امل��ي��اه  م��ن 
ظل  يف  حتى  الغذاء  لإنتاج  احللول 
ال�سعبة  امل��ن��اخ��ي��ة  ال���ظ���روف  ه����ذه 
املحمودي  ه��ن��ده  ال��دك��ت��ورة  ح�سب 
خبرية ف�سيولوجيا النبات يف املركز 

الدويل للزراعة امللحية.
وت�����س��ي��ف امل���ح���م���ودي يف ح����وار مع 
 .. اأن���ب���اء الإم������ارات / وام /  وك��ال��ة 
متثل الزراعة امللحية املنفذ الوحيد 
امل����وارد احل��ال��ي��ة و  ع��ل��ى  للمحافظ 
احل����د م���ن ال��ت��م��ل��ح امل��ت�����س��اع��د ويف 
ب�سكل  ت�سهم  اأن  ميكن  ذات��ه  الوقت 
كبري يف تنويع �سلة الغذاء وحتقيق 
الكتفاء الذاتي والأمن الغذائي .. 
هناك  دائما  يبقى  اأن��ه  على  م�سددة 
املنا�سبة  الإدارة  وه��ي  مهمة  نقطة 
لهذا النوع من الزراعة حتى تتحقق 

اأف�سل النتائج.

اآل��ي��ات حتمل  ح��ول  غنية  معلومات 
اجلهد البيئي مثل امللوحة واحلرارة 
واجلفاف والتي من �ساأنها امل�ساهمة 
يف تطوير الزراعة امللحية احليوية 
الإنتاجية  وت���ع���زي���ز  امل�������س���ت���دام���ة 
الهام�سية  ال��ب��ي��ئ��ات  يف  ال���زراع���ي���ة 

واملاحلة يف دولة الإمارات.
املناخية  ال���ت���غ���ريات  ه����ذه  ظ���ل  ويف 
احل����ادة وان��خ��ف��ا���س م�����س��ت��وى املياه 
متلحها  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اجل��وف��ي��ة 
حاجة  ه��ن��اك  ب���ات  م��ت�����س��ارع  ب�سكل 
لتوفري  ب�����دائ�����ل  ل�����وج�����ود  م���ل���ح���ة 
الوقت  يف  امل��ح��اف��ظ��ة  م���ع  ال����غ����ذاء 
امل��وارد الطبيعية واحلد  نف�سه على 
التي  الن�ساطات  م��ن  الإم��ك��ان  ق��در 
احل���رارة  درج����ات  ارت���ف���اع  ت�سهم يف 
والح��ت��ب��ا���س احل����راري ال��ت��ي توؤدي 

بدورها لنق�س املياه ومتلحها.
وهنا ياأتي دور الزراعة امللحية التي 

بال�ستثمار  الدولة  اهتمام  وثمنت 
ع��ل��ى حتقيق  ال����زراع����ي وق���درت���ه���ا 
الأمن الغذائي على املدى املتو�سط 
 “  : وق����ال����ت   .. ال���ب���ع���ي���د  وامل��������دى 
التي  املقومات  كل  لديها  الإم���ارات 
ت�����س��اع��ده��ا ع��ل��ى ذل����ك م���ن خالل 
التقنيات  جت��رب��ة  يف  ال���س��ت��م��راري��ة 
الظروف  م��ع  واملتما�سية  املنا�سبة 
التي  الطبيعية  وامل�����وارد  امل��ن��اخ��ي��ة 
التطور  خ��الل  م��ن  وذل���ك  متتلكها 
بالأبحاث  وال��ت��ق��دم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
العلمية والكثري من املعايري تتغري 
وما كان م�ستحياًل منذ �سنوات �سار 
الآن ممكًنا لو ا�ستخدمت املحا�سيل 
لكل  املنا�سبة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  املنا�سبة 

بيئة«.
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  اأن  واع���ت���رت 
ال���������ري وال�����ب�����ح�����ري ي����ع����د ج�������زًءا 
اأ���س��ا���س��ًي��ا يف ت����راث دول����ة الإم�����ارات 

خبرية ف�سيولوجيا النبات : 
- الزراعة امللحية و�شيلة ناجعة ملواجهة �شح املوارد املائية واجلفاف

- املوروث النباتي املتنوع يف الإمارات يعد م�شدًرا حيوًيا للدخل الوطني
- ال�شتثمار يف جمال النباتات ال�شحراوية ميثل قيمة اقت�شادية كبرية

اأبوظبي للجودة واملطابقة.. جهود رائدة 
لتطوير البنية التحتية امل�ستدامة يف الإمارة

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �سعادة الدكتور هالل حميد الكعبي الأمني العام ملجل�س اأبوظبي للجودة 
م�ستدامة  حتتية  بنية  تطوير  يف  ال�ستمرار  على  املجل�س  حر�س  واملطابقة 
اأبوظبي مبا ي�سهم يف  اإمارة  للجودة تلبي احتياجات القطاعات احليوية يف 
تعزيز تناف�سيتها وخلق بيئة ا�ستثمارية جاذبة يف كافة القطاعات التنموية 
ووحداته  املجل�س  ق��ط��اع��ات  اإن  وق���ال  اأب��وظ��ب��ي.  ح��ك��وم��ة  ت�ستهدفها  ال��ت��ي 
اإيجابية يف موؤ�سرات الأداء خالل الربع الأول من  التنظيمية حققت نتائج 
العام اجلاري يف اإطار ا�سرتاتيجية طموحة تهدف اإىل تعزيز وتطوير البنية 
بالإمارة  احليوية  القطاعات  من��و  يدعم  مب��ا  اأبوظبي  يف  للجودة  التحتية 
ويحفظ الأمن الغذائي و�سالمة املنتجات ويعزز من حماية امل�ستهلك وذلك 
عر  واخلا�س  العام  القطاعني  من  ال�سركاء  دعم  يف  ال�ستمرار  خالل  من 
والرتقاء  اجل��ودة  معايري  اأعلى  وتطبيق  عاملية  مبوا�سفات  خدمات  تقدمي 

بجودة اخلدمات واملنتجات.
وجاء يف تقرير موؤ�سرات اأداء املجل�س خالل الربع الأول من 2022 اأن قطاع 
و23  منتج  مطابقة  �سهادة  طلب   27 اأجن��ز  واملوا�سفات  املطابقة  خدمات 
�سهادة مطابقة  و1384 طلب جتديد  منتج  �سهادة مطابقة  طلب جتديد 
خدمات الأفراد و1853 طلب اإ�سدار �سهادة مطابقة خدمات الأفراد و23 
طلب جتديد الرتخي�س با�ستخدام عالمة الثقة و3 طلبات اإ�سدار ترخي�س 
با�ستخدام عالمة الثقة بالإ�سافة اىل 9 طلبات �سهادة ت�سجيل منتج. وقال 
املجل�س على  تعك�س حر�س  املوؤ�سرات  اإن هذه  الكعبي  الدكتور هالل  �سعادة 
الفنية  الوثائق  مواءمة  جمال  يف  للجودة  التحتية  البنية  خدمات  تطوير 
وخدمات برامج املطابقة مبا يعزز جودة وتناف�سية ال�سلع واخلدمات املقدمة 
يف اإمارة اأبوظبي وقيا�س مدى فعالية وم�ساهمة الدرا�سات الفنية ودرا�سات 
قيا�س الأثر التي ينفذها القطاع من خالل التو�سيات التي تتبناها قطاعات 
املجل�س واجلهات التنظيمية لتخاذ القرارات املتعلقة بتطوير البنية التحتية 
اجلهات  احتياجات  تلبية  على  كذلك  يعمل  املجل�س  اأن  واأ���س��اف  ل��ل��ج��ودة. 
الأفراد  وخدمات  “ال�سلع  املنتجات  مطابقة  برامج  خدمات  من  احلكومية 
والأنظمة” التي حتتاجها ومدى تناغمها مع اأولويات اإمارة اأبوظبي واأي�ساً 
قيا�س مدى قدرة املجل�س على امل�ساهمة يف تطوير الوثائق الفنية بالتعاون 
املعنية وقيا�س  القطاعني احلكومي واخلا�س وتبنيها من قبل اجلهات  مع 
والوثائق  املطابقة  خدمات  من  احلكومية  اجلهات  متطلبات  تنفيذ  ن�سبة 

الفنية ح�سب اخلطة املعتمدة.

�سندوق النقد العربي: اأبوظبي لالأوراق املالية 
الأعلى عربيا يف قيمة التداول خالل مايو 2022

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ى ن�سبة ارت��ف��اع يف قيمة ال��ت��داول يف  اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة  �سجل ���س��وق 
البور�سات العربية خالل �سهر مايو 2022 بنحو 292.64 %، فيما ت�سدرت 
بور�سة فل�سطني الرتفاعات امل�سجلة على م�ستوى حجم التداول، بح�سب الن�سرة 

ال�سهرية لأ�سواق املال العربية التي اأ�سدرها، ام�س، �سندوق النقد العربي.
وق��ال ال�����س��ن��دوق:ع��ززت ع��ودة ن�ساط ال��ط��روح��ات الأول��ي��ة م��ن اأداء اأ���س��واق املال 
العربية خالل �سهر مايو 2022، لرتتفع قيمة التداولت اإىل نحو 107.22 

مليار دولر اأمريكي«.
واأ�ساف، �سجل موؤ�سر �سندوق النقد العربي املركب لأ�سواق املال العربية انخفا�ساً 
بنحو 1.29 % بنهاية تعامالت �سهر مايو من عام 2022، مقارنة بنهاية �سهر 

اأبريل 2022 لي�سل اإىل حوايل 502.73 نقطة.
انخفا�ساً طفيفاً  العربية  للبور�سات  ال�سوقية  القيمة  “ �سجلت  التقرير:  وتابع 
بنحو 0.63 % لت�سل اإىل 5168 مليار دولر يف نهاية �سهر مايو 2022 نتيجة 

عمليات جنى اأرباح ال�سركات املحققة خالل الربع الأول من عام 2022«.
القيمة  مكا�سب  م�ستوى  على  العربية  ال��ب��ور���س��ات  ب���ريوت  ب��ور���س��ة  وت�����س��درت 
ال�سوقية بارتفاع بلغت ن�سبته 39.50 % عاك�سًة ارتفاع ن�ساط التداول يف قطاع 

البنوك ب�سكل رئي�س.
قاعدة  تو�سعة  نحو  املا�سي  ال�سهر  م�ساعيها خالل  العربية  البور�سات  ووا�سلت 
الأ�سواق الرئي�سة من خالل الطروحات اجلديدة التي دعمت الأ�سواق، والتي كان 
من اأهمها الطرح الأويل الذي �سهدته �سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية من خالل 
اإمتام عملية طرح �سركة “بروج” الذي ُيعد اأكر طرح اأويل يف تاريخ ال�سوق، حيث 

حقق عائدات اإجمالية بحوايل 2 مليار دولر ، الأمر الذي عزز ن�ساط ال�سوق.
على �سعيد قيمة التداولت يف البور�سات العربية، فقد �سهد �سهر مايو من عام 
2022 ارتفاعاً يف قيمة تداولت الأ�سواق املالية العربية املدرجة بقاعدة بيانات 
�سندوق النقد العربي بن�سبة 36.45 %، مقارنة مب�ستوياتها امل�سجلة يف نهاية 
2022، نتيجة ارتفاع قيمة تداولت �ست بور�سات عربية،  اأبريل من عام  �سهر 
الفرتة  خ��الل  ت��داولت��ه��ا  قيم  يف  انخفا�ساً  عربية  بور�سات  ثمان  �سهدت  فيما 

نف�سها.
بنحو  ارت��ف��اع��اً  �سجل  فقد  العربية،  البور�سات  يف  ال��ت��داول  حجم  م�ستوى  على 
التداول  بذلك حت�سن حجم  عاك�ساً   ،2022 ع��ام  مايو من  �سهر  % يف   3.61
يف �سبع بور�سات عربية. يف املقابل، �سجلت ثمان بور�سات عربية تراجعاً يف حجم 

تداولتها بنهاية �سهر مايو من عام 2022.
على �سعيد القيمة ال�سوقية، فقد �سجلت الأ�سواق املالية انخفا�ساً طفيفاً بنحو 
0.63 % يف نهاية �سهر مايو من عام 2022، مقارنًة بنهاية �سهر اأبريل من 
عام 2022 لت�سل اإىل 5168 مليار دولر. وت�سدرت بور�سة بريوت البور�سات 
العربية على م�ستوى حركة الرتفاعات املُحققة يف القيمة ال�سوقية، مع ت�سجيل 
موؤ�سرها ارتفاعاً بن�سبة بلغت 39.50 % نتيجة ارتفاع القيمة ال�سوقية يف قطاع 
البنوك ب�سكل رئي�س. كما �سجلت بور�ستا عّمان وفل�سطني ارتفاعاً يف موؤ�سراتها 
اأب��و ظبي  بور�ستا  �سجلت  فيما  الرتتيب.  % على  و5.09   4.64 بلغت  بن�سب 

وم�سقط حت�سناً بن�سبة بلغت اأقل من 1%.

احتياطي رو�سيا الدويل يرتفع 
اىل اأكرث من 591 مليار دولر

•• مو�صكو - وام:

والعمالت  الذهب  من  البالد  احتياطي  اإن  الرو�سي  امل��رك��زي  البنك  ق��ال 
الأجنبية ارتفع اإىل اأكر من 591 مليار دولر خالل ا�سبوع.

ووفقا لبيانات البنك فقد ارتفعت الحتياطيات يف 27 مايو 2022 لغاية 
3 يونيو 2022 من 589.6 مليار دولر اإىل 591.3 مليار دولر ، بواقع 

1.7 مليار دولر وبن�سبة 3%.
قيا�سيا  م�ستوى  امل��ا���س��ي  ال�سيف  يف  ال��دول��ي��ة  رو���س��ي��ا  اح��ت��ي��اط��ات  بلغت  و 
احتياطي  ي��ت��األ��ف  و  دولر  م��ل��ي��ار   600.7 اإىل  ���س��ع��دت  ح��ي��ث  ت��اري��خ��ي��ا، 
اخلا�سة،  ال�سحب  وحقوق  الأجنبي،  والنقد  ال��ذه��ب،  من  ال��دويل  رو�سيا 
والحتياطي يف �سندوق النقد الدويل وهو عبارة عن اأ�سول اأجنبية عالية 

ال�سيولة موجودة لدى امل�سرف املركزي واحلكومة الرو�سية.
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•• دبي-وام:

مناف�سات  يف  الإم���������ارات  ت�������س���ارك 
الألعاب  دورة  م��ن  ال�11  الن�سخة 
مدينة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
املتحدة  ب����ال����ولي����ات  ب��رم��ن��ج��ه��ام 
ريا�سي   3600 �سمن  الأمريكية، 
دول������ة، من   100 م���ن  وري���ا����س���ي���ة 
يف  يتناف�سون  العامل،  اأنحاء  جميع 
36 ريا�سة خمتلفة تقام فعالياتها 
يف 15 موقعاً خالل الفرتة من 7 

- 17 من �سهر يوليو املقبل.
الوطنية  الأوملبية  اللجنة  واأعلنت 
 12 اأن  ال��ر���س��م��ي  ب��ي��ان��ه��ا  اأم�����س يف 
�سيمثلون  األ����ع����اب   4 يف  ري��ا���س��ي��ا 
الدولة يف هذا احلدث الكبري، وهم 

كجم"   85 " لفئة  الكتبي  في�سل 
كجم"،  ال�سويدي" 69  وحممد   ،
وحممد العمري" 77 كجم"، و�سما 
ريا�سة  يف  كجم"   63 الكلباين" 
امل�����واي  ل��ع��ب��ة  اجل���وج���ي���ت�������س���و. ويف 
ت����اي ك���ل م���ن ن����ور ال���دي���ن �سمري" 
" ك��ج��م، وحم��م��د مر�سي"   63.5
املعت�سم" 71  واأمني  كجم"،   67
علي" 81  حبيب  واإل��ي��ا���س  كجم"، 
كجم" ، ويف لعبة الدواثلون كل من 
الزعابي،  وف��ار���س  ال��زع��اب��ي  �سعود 
فيما يخو�س م�سابقة القفز املظلي 
الباري  ب��ال��ري��ا���س��ات اجل��وي��ة ع��ب��د 

القبي�سي و كورنيليا ميهاي.
ميداليات   4 الإم��������ارات  وح��ق��ق��ت 
ب�������دورات  ت����اري����خ م�������س���ارك���ات���ه���ا  يف 

ا�ستهلتها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب 
يف   2009 ع��ام  الثامنة  بالن�سخة 
امليدالية  ح�����س��دت  ح��ي��ث  ت���اي���وان، 
ال�سنوكر  م�����س��اب��ق��ة  يف  ال��رون��زي��ة 
ع���ن ط���ري���ق حم��م��د ����س���ه���اب، فيما 
جنح في�سل الكتبي لعب منتخبنا 
التتويج  يف  للجوجيت�سو  ال��وط��ن��ي 
والف�سية  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ت��ني 
اأقيمت  ال��ت��ي  العا�سرة  الن�سخة  يف 
اأ�ساف  كما   ،2017 ع��ام  ببولندا 
للريا�سات  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
امليدالية  ال��ن�����س��خ��ة  ب����ذات  اجل���وي���ة 
املظلي  القفز  مب�سابقة  الرونزية 

لفئة املختلط.
وحت���ت���ل الإم��������ارات امل���رك���ز ال����� 66 
يف ج���دول ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام لدورات 

ال��ع��امل��ي��ة يف ح��ني تت�سدر  الأل���ع���اب 
اإي��ط��ال��ي��ا اجل����دول ب��ر���س��ي��د 439 
املتحدة  ال��ولي��ات  تليها  م��ي��دال��ي��ة، 
الأمريكية يف املركز الثاين بر�سيد 
املركز  اأملانيا يف  382 ميدالية، ثم 

الثالث.
 4 كل  العاملية  الأل��ع��اب  دورة  وتقام 
الدولية  ال��راب��ط��ة  بتنظيم  �سنوات 
عام  تاأ�س�ست  التي  العاملية  لالألعاب 
ربحية  1980، وهي منظمة غري 
ريا�سياً  احت������اداً   37 م���ن  ت��ت��ك��ون 
دولياً، ومعرتف بها من قبل اللجنة 
وت�ست�سيف  ال���دول���ي���ة،  الأومل���ب���ي���ة 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأل���ع���اب للمرة 
40 عاما على  م��رور  الثانية عقب 
 1981 اإقامة الن�سخة الأوىل عام 

كاليفورنيا،  يف  ك�����الرا  ���س��ان��ت��ا  يف 
م������ردوداً  اأن حت��ق��ق  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث 
 256 ب���  يقدر  للمدينة  اقت�سادياً 
الدورة  �ست�سهد  كما  دولر،  مليون 
للريا�سيني  ميدالية   600 توزيع 
يف  ذهبية  ميدالية   200 تت�سمن 

كل تخ�س�س.
املهند�سة  اأك���������دت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
ب��ن��ت ���س��ل��ي��م��ان الأم�����ني العام  ع����زة 
واملالية  الإداري���ة  لل�سوؤون  امل�ساعد 
ل��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة على 
اأه��م��ي��ة م��وا���س��ل��ة احل�����س��ور القوي 
لريا�سة  امل�������س���رف���ة  وامل���������س����ارك����ات 
امل�����س��ت��وي��ات كافة،  ع��ل��ى  الإم��������ارات 
اإي���ج���اب���ي���ة يف كل  وت������رك ب�����س��م��ات 
التي  وال����س���ت���ح���ق���اق���ات  امل���ح���اف���ل 

اأب��ن��اء وب��ن��ات ال��دول��ة من  يخو�سها 
ال���وط���ن وحتقيق  اأج�����ل رف����ع راي�����ة 

اأف�سل النتائج.
الأوملبية  اللجنة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
الوطنية برئا�سة �سمو ال�سيخ اأحمد 

مكتوم،  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ال�سبل  ك��ل  ت�سخري  ع��ل��ى  حت��ر���س 
روؤي���ة  لتحقيق  ال��ري��ا���س��ي��ني  اأم�����ام 
متثيل  ب�����س��رورة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
����س���ورة وحتقيق  ب��اأف�����س��ل  ال���وط���ن 

الإجن�����ازات وال��ن��ج��اح��ات يف حمفل 
ريا�سي جديد، ل�سيما بعد الظهور 
امل�����س��رف لأب���ن���اء الإم������ارات يف دورة 
اختتمت  ال��ت��ي  اخلليجية  الأل��ع��اب 

موؤخراً بالكويت.

يخو�س املنتخب البحريني مواجهة 
امل�سيف  ال��ب��ل��د  ���س��د  وق��وي��ة  �سعبة 
منتخب ماليزيا ال�سبت على "ا�ستاد 
بوكيت جليل الوطني" يف العا�سمة 
كوالملبور �سمن اجلولة الثانية من 
من  اخلام�سة  املجموعة  مناف�سات 
املوؤهلة  للت�سفيات  النهائي  ال���دور 
اىل كاأ�س اآ�سيا 2023 لكرة القدم.

ويت�سدر منتخب ماليزيا املجموعة 
ب��ث��الث ن��ق��اط ب��ف��ارق الأه����داف عن 
ال���ب���ح���ري���ن ال���ث���ان���ي���ة، ف��ي��م��ا حتتل 
املركزين  وبنغالد�س  تركمان�ستان 
الخريين من دون اأي نقطة، علًما 
الخرى  املباراة  قبل  تلتقيان  اأنهما 

على امللعب ذاته.
ا�ستهل  ال��ب��ح��ري��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  وك����ان 
على  -2�سفر  ب���ال���ف���وز  م�������س���واره 
�ساحب  ح���ق���ق  ف��ي��م��ا  ب���ن���غ���الد����س، 
الأر�س واجلمهور النت�سار بنتيجة 

تركمان�ستان. على   1-3
وي��ت��ن��اف�����س 24 م��ن��ت��خ��ًب��ا ع��ل��ى 11 
بطاقة متبقية موؤهلة اإىل البطولة 
القارية بعد اأن �سمن 13 التواجد 

يف النهائيات.
ومّت تق�سيم منتخبات الدور الثالث 
بنظام  وتقام  جمموعات،  �ست  على 
التجمع يف �ستة بلدان اأيام 8 و11 
اجل�����اري  ح����زي����ران/ي����ون����ي����و  و14 
وعلى ثالث ج��ولت فقط ل ال�ست 

التقليدية ذهاًبا واإياًبا.
�ساحب  اآ���س��ي��ا  ك���اأ����س  اإىل  وي���ت���اأه���ل 
اإىل  جمموعة،  ك��ل  يف  الأول  امل��رك��ز 

منتخبات  خ��م�����س��ة  اأف�������س���ل  ج���ان���ب 
حت�سل على املركز الثاين.

ي��ق��ود امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي امل���درب 
الرتغايل هيليو �سوزا الذي ميتلك 
الأف�سلية من خالل وجود جمموعة 
حار�سه  بقيادة  الالعبني  اأب���رز  م��ن 
ومعه  جعفر  حممد  �سيد  املخ�سرم 
امل��داف��ع��ني ول��ي��د احل��ي��ام واأم���ني بن 
عدي ولعبي الأطراف ر�سا ال�سيد 
و�سط  ويف  احلوطي،  ورا�سد  عي�سى 
امل��ل��ع��ب ع��ل��ي ح���رم وج��ا���س��م ال�سيخ 
الأ�����س����ود وحممد  ك��م��ي��ل  وم��ع��ه��م��ا 
واملهاجمني عبداهلل  جا�سم مرهون 

يو�سف وها�سم ال�سيد عي�سى.

الطرف  البحريني  املنتخب  وك���ان 
وك����ان  الأول  ل����ق����اءه  يف  الأف�������س���ل 
ب��ام��ك��ان��ه اخل����روج ب��غ��ل��ة واف����رة من 
الأهداف لول براعة احلار�س اأني�س 
الرحمن وتّفنن لعبي البحرين يف 

اإهدار الفر�س ال�سهلة.
ماليزيا  منتخب  ي��ع��ّول  امل��ق��اب��ل،  يف 
اجلنوبي  ال���ك���وري  امل�����درب  ب��ق��ي��ادة 
كيم بان جون على �سالحي الأر�س 
اأه��م��ي��ة اللقاء  واجل��م��ه��ور، وي���درك 
ب��اأف�����س��ل نتيجة  وال�����س��ع��ي ل��ل��خ��روج 
القوي  ال��ب��ح��ري��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  اأم�����ام 
مرة  لأول  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  ل��ل��ت��اأه��ل 
اأن ا�ست�سافت مع ثالثة بلدان  بعد 

نهائيات ن�سخة العام 2007.
و����س���ارك���ت ال���ب���ح���ري���ن ����س���ت م����رات 
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ق��اري��ة، اأب���رزه���ا عام 
املركز  يف  ح���ّل���ت  ع��ن��دم��ا   2004
الرابع، بعد اأن خ�سرت اأمام اليابان 
ال��ت��ي اأح������رزت ال��ل��ق��ب لح���ًق���ا، بعد 

التمديد 3-4.
يف املجموعة الأوىل، ي�سعى منتخب 
الكويت امل�سيف اىل تعوي�س تعره 
اآماله  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  اف��ت��ت��اًح��ا 
بالتاأهل عندما ي�ستقبل نيبال، فيما 
ي�سعى الردن لتحقيق الفوز الثاين 

عندما يواجه اإندوني�سيا.
هزمية  ت���ك���ّب���د  "الأزرق"  وك�������ان 

املغمورة  اإندوني�سيا  اأم��ام  تاريخية 
1-2 الربعاء هي الأوىل على مدار 
امل��ن��ت��خ��ب��ني، لي�سع  امل��واج��ه��ات ب��ني 
وي�سبح  ���س��ع��ب  م���وق���ف  يف  ن��ف�����س��ه 
والأردن  نيبال  على  بالفوز  ُمطالًبا 

يف مباراتيه املقبلتني.
بفارق  ال��رتت��ي��ب  الأردن  وي��ت�����س��در 
اإن��دون��ي�����س��ي��ا فيما  اأم�����ام  الأه�������داف 
حتتل الكويت املركز الثالث من دون 
افتتاًحا  اخلا�سرة  نيبال  اأمام  نقاط 

اأمام "الن�سامى" -2�سفر.
يتعنّي على مدرب الكويت، الت�سيكي 
فات�سالف لفيكا الذي يقود املنتخب 
بعقد موقت ملدة 4 اأ�سهر تنتهي مع 

الأخطاء  الت�سفيات، ت�سحيح  ختام 
التي ارتكبت يف لقاء اإندوني�سيا.

فقدان  اإىل  اخل�سارة  لفيكا  واأرج��ع 
الرتكيز، موؤكًدا اأن اجلميع يتحمل 

امل�سوؤولية.
ال�����س��ح��ايف بعد  امل����وؤمت����ر  وق�����ال يف 
اإىل  م��ع لعبيه  يتطلع  اإن��ه  امل��ب��اراة 
جتاوز اخل�سارة وت�سحيح الأو�ساع، 
قائمة  ال��ف��ر���س��ة  اأن  ع��ل��ى  م�����س��دًدا 

لتحقيق الهدف وبلوغ النهائيات.
تغيريات  امل��درب  اأن يجري  وينتظر 
ا�ستهلت  ال��ت��ي  الت�سكيلة  على  ع��دة 
امل�ساركة  فر�سة  ومنح  الأول  اللقاء 
البداية لأك��ر من لعب مثل  منذ 

الظفريي  واأح��م��د  الفنيني  م��ب��ارك 
تغيرًيا  منه  يتوقع  كما  الو�سط،  يف 
ال��ذي ظهر  اأو اكر يف خط الدفاع 
اأخ��ط��اوؤه يف تلقي  م��ه��زوًزا وت�سببت 

الفريق لهدفني.
نيبال  منتخب  يتطلع  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
الذي يقوده املدرب الكويتي عبداهلل 
املطريي اإىل حتقيق مفاجاأة اأخرى 
يف الت�سفيات وتكرار ما فعله نظريه 
ا�ستغالل  الإن��دون��ي�����س��ي م��ن خ��الل 
الكويت  لالعبي  النف�سية  احل��ال��ة 

وال�سغوط اجلماهريية.
منتخب  ي��اأم��ل  الثانية،  امل��ب��اراة  ويف 
النهائيات  يف  ق��دم  و�سع  يف  الأردن 

التي  اإندوني�سيا  على  التغلب  ع��ر 
حتمل الطموح نف�سه.

وي�����درك م���درب���ه ال��ع��راق��ي اخلبري 
الفوز  فريقه  على  اأن  حمد،  عدنان 
ح��ت��ى ي��دخ��ل م��واج��ه��ة ال��ك��وي��ت يف 
مريحة  بو�سعية  الأخ���رية  اجل��ول��ة 
بناء  التاأهل  قد �سمن  يكون  ورمب��ا 

على نتيجة املبارة الأخرى.
على  مناف�سه  ف���وز  اأن  ح��م��د  وراأى 
غ��رّي من ح�سابات  الأر���س  اأ�سحاب 
واأنه فر�س نف�سه �سمن  املجموعة، 

معادلة التاأهل.
واأ�ساف "منتخب اإندوني�سيا منظم 
ومي�����ل�����ك لع�����ب�����ني حم�����رتف�����ني يف 
ب�سكل  وا�ستعد  البلجيكي،  ال��دوري 
نقدم  اأن  وعلينا  للت�سفيات،  جيد 
امل�ستوى املطلوب لتحقيق النت�سار 

وامل�سي قدماً يف ال�سدارة".
يف املجموعة الثانية، ب�سعى املنتخب 
الثاين  ف��وزه  لتحقيق  الفل�سطيني 

عندما يالقي نظريه اليمني.
املجموعة  ف��ل�����س��ط��ني  وت���ت�������س���در 
منغوليا  على  اف��ت��ت��اًح��ا  ف��وزه��ا  بعد 
تعادل  ف��ي��م��ا  -1�سفر،  امل�����س��ي��ف��ة 

اليمن 1-1 مع الفيليبني.
و�سارك املنتخب الفل�سطيني للمرة 
 2015 ع���ام  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  يف  الأوىل 
املجموعات،  دور  م��ن  خ���رج  ع��ن��دم��ا 
ع��ل��ى غ����رار ال��ن�����س��خ��ة الأخ�����رية عام 
خا�س  فيما  الإم���ارات.  يف   2019
اليمن باكورة م�ساركاته يف 2019 
املجموعات  دور  م��ن  ووّدع  ع��ن��دم��ا 

بثالث هزائم.

•• اأبوظبي-وام: 

جمال  ع��رو���س  ب��ط��ولت  يف  دويل  �ساحة  حكم  اأول  امل��ن��ه��ايل  عي�سة  اأك���د 
بطولت  تعي�سها  ال��ت��ي  والنه�سة  الكبري  ال��ت��ط��ور  اأن  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ي��ول 
اخليول العربية الأ�سيلة يف الإمارات، جاءت بف�سل التوجيهات ال�سديدة 
من القيادة الر�سيدة والدعم الكبري من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
جمل�س  رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
املتابعة احلثيثة من  العربية، ف�سال عن  الإم��ارات للخيول  اإدارة جمعية 

ال�سيخ زايد بن حمد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية.
واأعرب املنهايل يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات " وام " عن فخره واعتزازه 
كونه اأول حكم �ساحة اإماراتي دويل، موؤكدا على الدعم الكبري الذي وجده 
من جمعية الإمارات للخيول العربية التي اأتاحت له الفر�سة ووفرت له 
كل املتطلبات ومنحته الثقة ليم�سي بعيداً يف هذا املجال التخ�س�سي غري 
للخيل  �سغفه وحبه  اأن  واأو���س��ح  ال��دول��ة.  املواطنني يف  امل��ط��روق من قبل 

العربية قاده للدخول يف هذا املجال احليوي بعد اأن لحظ اجتاه معظم 
ال�سباب يف الدولة ملجالت اأخرى تتعلق برتبية واقتناء اخليل، واأن خلفيته 
القانونية كانت عامال م�ساعدا له يف م�سرية العتماد كحكم �ساحة خا�سة 

اأن هذا املجال يحتاج اإىل الكثري من املهارات واملعارف.
وعن مهمة حكم ال�ساحة يف بطولت جمال اخليل العربية .. قال املنهايل: 
" وجود حكم ال�ساحة مهم جدا يف بطولت جمال اخليل فهو ل غنى عنه، 
اأنه يكون حلقة و�سل بني احلكام  العر�س، كما  �ساحة  لأن مهمته �سبط 
اإىل  بالإ�سافة  اأخ��رى،  والعار�سني من جهة، وجلنة الن�سباط من جهة 
�سبط الزمن للخيول حتى تاأخذ حقها بعدالة، ومن مهام حكم ال�ساحة 
اأي  تكون هناك  امل�ساعدين بحيث ل  للحكام  الرتكيز  متابعة حالة  اأي�سا 
اأحاديث بينهم خالل التحكيم، وباخت�سار ميكنني القول باأن حكم ال�ساحة 

م�سوؤول عن كل �سيء داخل �ساحة العر�س".
جمال  لبطولت  ال�ساحة  حكم  يف  تتوفر  اأن  يجب  التي  ال�سفات  عن  اأم��ا 
اخليل العربية .. اأكد اأن النزاهة واحلياد والن�سباط من اأ�سا�سيات هذه 

املهمة، واأنه مل يجد اأي �سعوبة يف توافر تلك ال�سفات به لأنه يف الأ�سل 
وعلى مدار عمره يع�سق اخليل، وي�ستطيع اأن ميار�س وظيفته بكل حيادية 

.
وعن بع�س املواقف ال�سعبة التي واجهت احلكم الدويل عي�سة املنهايل .. 
" افالت خيل من العار�س يف اإحدى البطولت، وفقدان ال�سيطرة  قال: 
عليه داخل ال�ساحة مع بداية �سوط خم�س�س للفحول التي يعتر التعامل 
معها �سعباً، لكن �سرعة البديهة الفطرية قادتني لل�سيطرة على املوقف 
خالل فرتة وجيزة، فباإ�سارة واحدة �سريعة اأمرت باإخراج جميع اخليول ما 
جعل ال�سيطرة على الفحل تتم ب�سهولة وخالل زمن وجيز، وهذا املوقف 
وجد اإ�سادة كبرية وتبادلته ح�سابات التوا�سل الجتماعي املختلفة مثمنة 
املنا�سب لل�سيطرة على  املنا�سب يف الوقت  �سرعة الت�سرف واتخاذ القرار 

الو�سع".
�سارك  فقد  �سهل،  دويل  �ساحة  حكم  ل��درج��ة  ال��و���س��ول  ط��ري��ق  يكن  ومل 
تدريبية  ل��دورات  وخ�سع  والبطولت،  املناف�سات  من  العديد  يف  املنهايل 

مكثفة خالل الفرتة من يوليو اىل اأكتوبر 2020، تعلم خاللها القواعد 
�ساحة،  كحكم  العربية  اخل��ي��ول  ب��ط��ولت  بتحكيم  اخلا�سة  وال�سا�سيات 
اأ�سبح  حتى  والدولية،  املحلية  البطولت  من  العديد  ذل��ك  بعد  وليقود 

مطلوبا يف عدد من الدول كحكم �ساحة.
بعرو�س  اخلا�سة  واملناف�سات  البطولت  من  العديد  يف  املنهايل  و�سارك 
ال�سعودية،  العربية  كاململكة  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف  العربية  اخل��ي��ل  ج��م��ال 
والكويت، وجمهورية م�سر العربية، وا�ستطاع اأن يعك�س امل�ستوى احلقيقي 
كفاءة  بكل  الدولة  خ��ارج  الأن�سطة  اإدارة  يتولون  عندما  الإم���ارات  لأبناء 
واقتدار، ووجدت م�ساركاته يف البطولت اخلارجية التي توىل فيها مهمة 

حكم ال�ساحة، اإ�سادة وثناء من املنظمني ومن مربي اخليل.
ومن البطولت الدولية التي �سارك فيها عي�سة املنهايل كحكم �ساحة خارج 
الإمارات بطولة العرب جلمال اخليول العربية التي اأقيمت بالريا�س، ثم 
بطولتي اململكة الدولية جلمال اخليل العربية "كحيلة"، وبطولة الكويت 

التا�سعة جلمال اخليل، وبطولة املربني يف العا�سمة امل�سرية القاهرة.

ميثلون الإمارات يف الن�سخة  ريا�سيا   12
الـ11 من دورة الألعاب العاملية يف اأمريكا

 ت�شفيات كاأ�ض اآ�شيا 2023

البحرين وفل�سطني لفوز ثاٍن والكويت للتعوي�س 

اأول حكم �شاحة اإماراتي يف بطولت جمال اخليول العربية: 

نه�سة وتطور عرو�س جمال اخليل ثمرة دعم من�سور بن زايد
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•• اأبوظبي-وام:

قبل عدة �سهور، فاجاأ املدرب لوي�س 
للمنتخب  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  اإن���ري���ك���ي 
با�ستدعاء  ال��ك��ث��ريي��ن  الإ����س���ب���اين 
قائمة  اإىل  ج���ايف  ال��ن��ا���س��ئ  ال��الع��ب 
النهائية  ل��الأدوار  ا�ستعدادا  الفريق 
يف الن�سخة الثانية من بطولة دوري 

اأمم اأوروبا.
وتعر�س اإنريكي ملوجة من النتقادات 
خا�سة من بع�س الإعالميني الذين 
يرون اأنه يكن العداء لريال مدريد، 
بر�سلونة خالل  واأن��ه يف�سل لعبي 
اختياراته لقائمة املنتخب الإ�سباين 
حتى واإن كان بع�س هوؤلء الالعبني 
ل�سفوف  الن�����س��م��ام  ي�ستحقون  ل 

الفريق.
وراأى بع�س املتابعني لدى ا�ستدعاء 
جايف اإىل �سفوف املنتخب الإ�سباين 
ل  اأن����ه   ،  2021 ���س��ب��ت��م��ر   30 يف 
الطائرة  ا���س��ت��ق��الل  ح��ت��ى  ي�ستحق 
اإيطاليا خا�سة واأن  اإىل  الفريق  مع 
قليلة  حفنة  على  يقت�سر  ر���س��ي��ده 
الفريق  بر�سلونة  مع  املباريات  من 

ال�سابق لإنريكي.
ول���ك���ن لع�����ب ب��ر���س��ل��ون��ة امل���وه���وب 
����س���رع���ان م����ا ق���ل���ب ال���ط���اول���ة على 

اإنريكي  وج��ه  م��اء  وحفظ  منتقديه 
اأب����رز جن���وم املنتخب  اأح����د  واأ���س��ب��ح 
اأب����رزه����م.  ي���ك���ن  مل  اإن  الإ�����س����ب����اين 
ب��اب��ل��و مارتن  اأ����س���ب���ح  ورغ�����م ه�����ذا، 
واإزع���اج  قلق  م�سدر  "جايف"  باييز 
الفرتة  ه���ذه  ن��ف�����س��ه يف  ل��ر���س��ل��ون��ة 

الع�سيبة من تاريخ النادي.
وتر�سد وكالة اأنباء الإمارات "وام" 
التي  ال��ت��ق��ري��ر اخل���ط���وات  ه����ذا  يف 
درجات  اأوىل  نحو  ال��الع��ب  قطعها 
ال�سهرة واملجد مع املنتخب الإ�سباين 

اأن��ه ل ي��زال يف ال�سابعة ع�سرة  رغ��م 
من عمره .

، خا�س جايف   2021 اأكتوبر   6 يف 
املنتخب  ب��ق��م��ي�����س  ل���ه  م���ب���اراة  اأول 
ملعب  على  وذل���ك  الأول  الإ���س��ب��اين 
املنتخب الإيطايل يف املربع الذهبي 
املنتخب  وف���از  اأوروب�����ا،  اأمم  ل���دوري 
الإ���س��ب��اين ب���امل���ب���اراة، واأ���س��ب��ح جايف 
17 عاما  ح��ي��ث ك���ان ع��م��ره وق��ت��ه��ا 
بهذا  ل��ي��ت��ف��وق  ف���ق���ط  ي���وم���ا  و62 
الرقم  �ساحب  زوبييتا  اآن��خ��ل  على 

القيا�سي ال�سابق منذ 1936 .
النهائية  امل���ب���اراة  يف  ج���ايف  و����س���ارك 
ولكن  ن��ف�����س��ه��ا  ل���ل���ب���ط���ول���ة  اأي���������س����ا 
املنتخب الإ�سباين خ�سر اأمام نظريه 

الفرن�سي 2-1 .
وب��ع��د ���س��ه��ور ق��ل��ي��ل��ة، ح��ال��ف احلظ 
ل��ريد بقوة على منتقديه من  ج��ايف 
للبطولة  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ن�����س��خ��ة  خ���الل 
نف�سها حيث ا�ستدعاه اإنريكي لقائمة 
الفريق ملواجهة منتخبات الرتغال 
املجموعة  يف  و���س��وي�����س��را  والت�سيك 

الثانية بالدور الأول للبطولة.
بهذه  ل���ل���ف���ري���ق  م�����ب�����اراة  اأول  ويف 
الن�سخة من البطولة، كان جايف هو 
يف  تاألق  حيث  للفريق  الأول  النجم 
مواجهة الرتغال واعتره الإعالم 
الإ�سباين املك�سب الوحيد للمنتخب 
الإ�سباين يف هذه املباراة التي انتهت 

بالتعادل 1-1.
انتهت  ال��ت��ي  ال��ت��ال��ي��ة،  امل���ب���اراة  ويف 
يوم  ال��ت�����س��ي��ك  م���ع   2-2 ب��ال��ت��ع��ادل 
الالعب  وا�����س����ل  امل���ا����س���ي،  الأح�������د 
النا�سئ تاألقه و�سعوده و�سجل هدف 
لي�سبح  امل����ب����اراة  يف  الأول  ف��ري��ق��ه 
تاريخ  ي�سجل هدفا يف  اأ�سغر لعب 
عمره  ك��ان  حيث  الإ�سباين  املنتخب 
اأ�سبوع  اأيام بفارق  17 عاما و304 
فاتي  اأن�سو  بر�سلونة  يف  زميله  ع��ن 
الذي اأ�سبح يف 2020 اأ�سغر لعب 

ي�سجل هدفا للمنتخب الإ�سباين.
ومل ي��ت��وق��ف ج���ايف ع��ن��د ه���ذا احلد، 
ب��ل خ��ط��ف ال��الع��ب ال�����س��غ��ري �سنا، 
ال��ك��ب��ري مب��وه��ب��ت��ه، الأ����س���واء خالل 
املنتخب  اأم��ام  اأم�س  الفريق  م��ب��اراة 
ان��ت��ه��ت بفوز  ال�����س��وي�����س��ري وال���ت���ي 

اإ�سبانيا 0-1.
وكان جايف حقق اأكر من رقم مميز 
ب��ر���س��ل��ون��ة ع��ل��ى م�����دار الفرتة  م���ع 

املا�سية ويف مقدمتها اأنه اأ�سبح رابع 
مباريات  يف  ي�����س��ارك  لع���ب  اأ���س��غ��ر 
اأمام  مباراته  خ��الل  وذل��ك  الفريق 
 2021 اأغ�����س��ط�����س   29 خ��ي��ت��ايف يف 
ك��م��ا اأ���س��ب��ح ث��ال��ث اأ���س��غ��ر لع���ب يف 
تاريخ بر�سلونة ي�سجل هدفا للفريق 
يف مباراة ر�سمية وذلك خالل مباراة 
الفريق اأمام اإلت�سي يف 18 دي�سمر 
هدفا  اأي�سا  �سنع  باأنه  علما  املا�سي 

يف املباراة ليفوز بر�سلونة 2-3 .
النتقادات  ع��ل��ى  ج���ايف  رد  وب��ع��دم��ا 
اإنريكي،  واإىل  اإل���ي���ه  وج��ه��ت  ال��ت��ي 
م�سدرا  ع�سرة  ال�سابعة  اب��ن  اأ�سبح 
ال��ذي ل  لإزع��اج �سديد يف بر�سلونة 

يزال يعاين على امل�ستوى املايل.
املنتخب  م���ع  ال���ت���األ���ق  ه����ذا  وو����س���ع 
جايف  احل���ايل  ال�سهر  يف  الإ���س��ب��اين 
الأوروبية  الأن��دي��ة  اهتمام  ب���وؤرة  يف 
ت���ت���ط���ل���ع خلطف  ال����ت����ي  ال����ك����ب����رية 
مع  ع���ق���ده  واأن  ل���س��ي��م��ا  ال���الع���ب، 
جزائيا  ���س��رط��ا  يت�سمن  ب��ر���س��ل��ون��ة 
تقت�سر قيمته على 50 مليون يورو 
وهو مبلغ ل يتنا�سب على الإطالق 
ومهارته  ال���الع���ب  اإم���ك���ان���ي���ات  م���ع 
ال���ت���ي اأع���������ادت ل�����الأذه�����ان ذك���ري���ات 
هرينانديز  ت�سايف  املتميز  الثنائي 
�سطعا  ال��ل��ذي��ن  اإنيي�ستا  واأن��دري�����س 
ل�سنوات طويلة يف �سفوف بر�سلونة 

واملنتخب الإ�سباين.
وكان الالعب ك�سف ذات مرة اأن مثله 
الأعلى يف امللعب هو اإنيي�ستا، وبرغم 
اأن املقارنة بني جايف واإنيي�ستا تبدو 
املبكرة  ال�سن  ه��ذه  يف  منا�سبة  غ��ري 
وكانه  يبدو  بالفعل  اأن��ه  اإل  لالعب، 
يجعله  م��ا  النهج  نف�س  على  ي�سري 

امتدادا حقيقيا لإنيي�ستا وت�سايف.
حت�سني  ب���ر����س���ل���ون���ة  ح�������اول  واإذا 
الالعب يف مواجهة اإغراءات الأندية 
�سيكون  الأخرى،  الكبرية  الأوروبية 
ل  للغاية  كبري  عر�س  تقدمي  عليه 
املالية يف  ال��ن��ادي  وظ��روف  يتنا�سب 

الوقت احلايل.

•• اأبوظبي-وام:

اأطاحت كرة التعادلت خالل مباريات فريق الوحدة باآماله يف اإحراز لقب 
دوري اأدنوك للمحرتفني للمو�سم املن�سرم 2021-2022 ما جعله يحل 

يف املركز الثالث ب� 53 نقطة.
العروبة  على  برباعية  بالفوز  بقوة،  املناف�سات  ب��داأ  قد  ال��وح��دة  فريق  ك��ان 
ل�سكة  يعود  اأن  قبل  تالية،  مواجهات   5 يف  تعادل  لكنه  الأوىل،  اجلولة  يف 
الدور  واح��دة يف  م��ب��اراة  للخ�سارة يف  وتعر�س  الإم����ارات،  اأم��ام  النت�سارات 

الأول.
واختتم الفريق مناف�سات ذات الدور بفوز تاريخي يف قمة الن�سر، مل يتحقق 
منذ 2017، عندما فاز اآنذاك بذات النتيجة "2-1 "، ليتواجد يف املركز 
الثاين ب�24 نقطة، بفارق 6 نقاط عن العني املت�سدر ب�30 نقطة، وكانت 

ح�سيلته يف هذا الدور 6 مباريات فوز، ومثلها تعادل، وخ�سارة واحدة.

ولكن  العروبة،  على  برباعية  الفوز  ال��وح��دة  اأع��اد  الثاين  ال��دور  بداية  ويف 
اأمام  اأن يتعر  الآخ��ر، قبل  تلو  الفوز  للعروبة، وظل يحقق  مقابل هدفني 
العني يف اجلولة 19، بهدف دون رد؛ يف قمة كروية ممتعة، وبقي يف و�سعية 
ال�7 نقاط، حتى اجلولة  املناف�سة على ال�سدارة مع العني، مع وجود فارق 
امل�سابقة قبل  بلقب  ف��وزه  العني  لي�سمن  اأم��ام عجمان،   2-2 بتعادله   ،23

النهاية ب�3 جولت.
9 مباريات،  ال��ف��وز يف  م��ن  ال���ث���اين،  ال����دور  نقطة يف   29 ال���وح���دة  وح��ق��ق 
واخل�سارة يف 2، والتعادل يف مثلهما، لي�سل للنقطة 53 يف نهاية امل�سابقة 
باملركز الثالث، متاأثراً بعدد املباريات التي خرج فيها بالتعادل؛ فهو الفريق 

الوحيد يف اأندية املربع الذهبي الذي تعادل يف 8 مواجهات.
وياأتي الوحدة يف املركز الثاين يف عدد الأهداف امل�سجلة ب�51 هدفاً؛ ثاين 
اأقوى خط هجوم، وثاين اأقوى خط دفاع منا�سفة مع ال�سارقة ب�25 هدفا 
م�ستقباًل، واملركز الثاين يف التعر�س للخ�سارة يف دورينا ب�3 مباريات فقط.

وبرغم تواجده يف املركز الثالث؛ فاإن الوحدة حقق بع�س الأرقام ال�ستثنائية، 
ب�14 هدًفا، واأكر من �سجل  فهو اأكر الفرق ت�سجياًل لالأهداف الراأ�سية 

اأهدافاً من خارج منطقة اجلزاء 13 هدًفا.
بيدرو  وج��واو  الثنائي؛ عمر خربني  تواجد  الفردية،  الأرق��ام  وعلى �سعيد 
يف قائمة الهدافني، فالأول �سجل 15 وحل ثانًيا، والثاين �سجل 14 هدًفا 
بيدرو على  تربع ج��واو  الهدافني، فيما  قائمة  الثالث يف  املركز  وتواجد يف 

لئحة اأكر الالعبني ت�سجياًل لالأهداف الراأ�سية ب�6 اأهداف.

- اأرقام الوحدة يف دوري اأدنوك للمحرتفني -2021 2022 .
ح�سل على املركز الثالث ب� 53 نقطة من 26 مباراة و15 فوزا و3 خ�سائر 
و8 تعادلت يف حني �سجل 51 هدفا وا�ستقبل يف �سباكه 25 هدفا و129 
و209  املناف�س  ملعب  يف  ناجحة  ت�سديدة  و5416  املرمى  على  ت�سديدة 

مراوغات ناجحة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأحدثها  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة  ال��ط��ف��رة  ب��ع��د 
ل��ك��رة القدم  ال�����دوري الإجن��ل��ي��زي  يف 
اإىل  �سيتي  للرجال، يتطلع مان�س�سرت 
طفرة مماثلة على م�ستوى كرة القدم 
الن�سائية �سواء على ال�سعيد املحلي اأو 

الأوروبي.
اأ�سبوع  غ�سون  ويف  ال�سدد  ه��ذا  ويف   
اثنتني من  ال��ن��ادي من  واح��د، تعاقد 
اأبرز الالعبات على ال�ساحة الأوروبية 
للمو�سم  ا���س��ت��ع��دادا  �سفوفه  لتدعيم 

املقبل. 
واأعلن النادي اأم�س الأول عن تعاقده 
الإ�سبانية  ال����ق����دم  ك�����رة  لع���ب���ة  م����ع 
ال���دول���ي���ة ل��ي��ل��ى األ��ي��ك�����س��ن��دري "21 
الإ�سباين  مدريد  اأتلتيكو  عاما"من 
ب��ع��ق��د مي��ت��د ل��ث��الث��ة م��وا���س��م، وذلك 
بعد اأ�سبوع واحد من �سم الفنزويلية 
زميلة  كانت  التي  كا�ستيانو�س  ديينا 

لها يف اأتلتيكو مدريد.
وكانت األيك�سندري التحقت باأكادميية 
النا�سئات بنادي بر�سلونة عام 2012 
وهي يف الثانية ع�سرة من عمرها ثم 
للنادي  الثاين  بالفريق  للعب  انتقلت 
عامني  مل���دة  م��ع��ه  وظ��ل��ت   2015 يف 
يف  م��دري��د  اأتلتيكو  م��ع  التعاقد  قبل 

�سيف 2017.
 وخا�ست لعبة كرة القدم الإ�سبانية 
اأتلتيكو  مع  مباراة   50 نحو  الدولية 
ال���ب���ط���ولت وف������ازت معه  يف خم��ت��ل��ف 
يف  لل�سيدات  الإ�سباين  ال��دوري  بلقب 
2018 و2019 كما �ساركت معه يف 

دوري اأبطال اأوروبا.
املنتخب  م���ع  األ��ي��ك�����س��ن��دري  و���س��ارك��ت 
للنا�سئات  ال��ع��امل  ك��اأ���س  الإ���س��ب��اين يف 
كاأ�س  ويف   2016 يف  عاما   17 حت��ت 
ال��ع��امل ل��ل�����س��اب��ات حت��ت 20 ع��ام��ا يف 
للمنتخب  الن�����س��م��ام  ق��ب��ل   2018

الأول يف اأيار-مايو 2019 .

األيك�سندري  م����ع  ال���ت���ع���اق���د  وي����اأت����ي 
اأكده  م��ا  م��ع  بالتزامن  وكا�ستيانو�س 
جمل�س  رئي�س  املبارك  خلدون  معايل 
كرة  باأن  �سيتي،  مان�س�سرت  نادي  اإدارة 
غري  ت��ط��ورا  ت�سهد  الن�سائية  ال��ق��دم 
م�����س��ب��وق، م��ا ي��وؤك��د ق��ن��اع��ة جمموعة 
"�سيتي جروب" ويف�سر �سبب اتخاذها 
قرار ال�ستثمار يف هذه الريا�سة منذ 

البداية.

 
وك�����ان م���ع���ايل خ���ل���دون امل����ب����ارك، اأكد 
النادي  ق��ن��اة  م��ع  م�����س��ورة  مقابلة  يف 
اأ�سبوعني،  م���ن  اأق����ل  ق��ب��ل  ال��ر���س��م��ي��ة 
بتطوير  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت  ال����ت����زام 
الن�سائية،  ال��ق��دم  ك��رة  مكانة  وتعزيز 
جنومه  ل���ت���ك���رمي  ال�����ن�����ادي  وخ����ط����ط 
الطويلة،  م�سريته  ع��ر  واأ���س��اط��ريه 
جمموعة  ع���م���ل  اأ�����س����ل����وب  م���و����س���ح���ا 

واأهمية  القدم  لكرة  جروب"  "�سيتي 
ال��ف��رق ال��ك��روي��ة امل��ن��درج��ة حت��ت هذه 

العالمة الريا�سية العاملية.
ك����رة القدم  اأه���م���ي���ة وم���ك���ان���ة  وح�����ول 
مبوا�سلة  ال��ن��ادي  وال��ت��زام  الن�سائية 
"اأعتقد  ق��ال:  تطويرها،  على  العمل 
تطورا  ت�سهد  الن�سائية  القدم  كرة  اأن 

اأكر من اأي وقت م�سى، وهي حا�سرة 
بقوة وتزداد �سعبيتها يوما بعد يوم ما 
اتخاذنا  �سبب  ويف�سر  قناعتنا  ي��وؤك��د 
هذه  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ق���رار  كمجموعة 
الريا�سة منذ البداية، وكيف حر�سنا 
باأن  لإمي��ان��ن��ا  ودع��م��ه��ا  تنميتها  ع��ل��ى 
ك���رة ال��ق��دم ال��ن�����س��ائ��ي��ة ���س��ت��ك��ون جزءا 

القدم  ك��رة  لعبة  من  وحقيقيا  فاعال 
نتحدث  "حني  واأ�����س����اف:  عموما". 
ع��ن ك���رة ال��ق��دم، ل ن��ت��ح��دث ع��ن كرة 
القدم للن�ساء اأو للرجال اأو للنا�سئني، 
ب���ل ن��ت��ح��دث ع��ن��ه��ا ب�����س��ك��ل ع�����ام، لأن 
اأكر  م��ن  فئاتها  بجميع  ال��ق��دم  ك��رة 
نالحظ  كما  وه��ي  �سعبية  الريا�سات 

ما�سية قدما يف الزدهار والتطور".
املو�سم  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت  واأن����ه����ى 
امل��ن��ق�����س��ي يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ب����دوري 
اإجنلرتا  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال���ق���دم  ك����رة 
خلف ت�سيل�سي واأر�سنال، ولكن طموح 
ال�سدارة  يف  ي���ك���ون  اأن  ه���و  ال����ن����ادي 
مثلما ه��و ح��ال ف��ري��ق ال��رج��ال الذي 
للمرة  الإجنليزي  ال��دوري  بلقب  توج 
الرابعة يف اآخر 5 �سنوات. كما يطمح 
بلقب  ت���وج  ال����ذي  ���س��ي��ت��ي،  مان�س�سرت 
الن�سائية  للكرة  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري 
لقب  ع��ل��ى  املناف�سة  اإىل   ،2016 يف 
وبالتعاقد  الأوروب���ي.  الأب��ط��ال  دوري 
مع الالعبتني الفنزويلية والإ�سبانية 
ارت��ف��ع ع���دد ال��الع��ب��ات ال��دول��ي��ات يف 
 14 اإىل  ���س��ي��ت��ي  ���س��ف��وف م��ان�����س�����س��رت 
منتخب  م��ن  لع��ب��ات   8 منهن  لعبة 
اأ�سرتاليا  م���ن  ولع���ب���ت���ني  اإجن����ل����رتا 
ولع��ب��ة واح����دة م��ن ك��ل م��ن ال�سويد 

والرويج وفنزويال واإ�سبانيا.

مان�س�سرت �سيتي يدعم فريق ال�سيدات لب�سط نفوذه حمليا واأوروبيا

خليفة اإنيي�ستا ي�سدم منتقديه ويثري قلق بر�سلونة

2022 دوري  لقب  اإحراز  يف  الوحدة  باآمال  اأطاحت  تعادلت   8

•• دبي-وام:

اأعلنت �سركة الو�سل لكرة القدم ر�سمياً تعاقدها مع 
نادي  من  قادماً  عبدالرحمن  عمر  ال��دويل  الالعب 
�سباب الأهلي، لين�سم اإىل �سفوف الفريق بداية من 

املو�سم املقبل.
اإدارة نادي �سباب  اإىل  ووجهت �سركة الو�سل �سكرها 
الأهلي على تعاونها يف ت�سهيل مهمة انتقال الالعب 

ل�سفوف الفريق.
حملياً  ال��راب��ع  ال��ن��ادي  ه��و  �سيكون  الو�سل  اأن  يذكر 
العني  اأندية  بعد  الرحمن  له عمر عبد  يلعب  ال��ذي 
واجل����زي����رة و����س���ب���اب الأه����ل����ي، ع�����الوة ع��ل��ى جتربة 
اح��رتاف��ي��ة يف ن����ادي ال��ه��الل ال�����س��ع��ودي ع��ل��ى �سبيل 

الإعارة من نادي العني.
لقب  على  عاماً"   30" الرحمن  عبد  عمر  وح�سل 

اأف�سل لعب يف اآ�سيا عام 2016.

الو�سل يتعاقد مع عمر عبد الرحمن 
قادما من �سباب الأهلي 

غاتوزو: اأحب العمل مع لعبني ف�سلوا من قبل
حتدث مدرب فريق فالن�سيا اجلديد، الإيطايل جينارو غاتوزو اأول اأم�س اخلمي�س عن املريكاتو ال�سيفي 
اأنه يحبذ العمل مع لعبني قادمني من مرحلة فا�سلة يف م�سريتهم، لكنهم يوؤمنون  اإىل  لناديه، م�سرياً 
"على  الرهان  وي��ري��دون  رغبة  لديهم  لعبني  "نريد  اليوم:  تقدميه  موؤمتر  يف  غاتوزو  وق��ال  بامل�سروع. 
اأريد لعبني  اأو يف بر�سلونة،  اأن اللعب يف فالن�سيا مثل اللعب يف ريال مدريد  امل�سروع"، لعبني يوؤمنون 

ف�سلوا يف مراحل �سابقة، لكنهم يوؤمنون بهذا الفريق".
يفعله  ما  اأن  يفكر يف  بداخله، من  رغبة  لديه  التطور، من  يريد  "الفارق متعلق مبن  الإي��ط��ايل:  وتابع 
هو اأولويته، وكذلك من لديه رغبة كذلك يف املعاناة". وقارن لعب ميالن ال�سابق عقليته بعقلية بع�س 
الالعبني التاريخيني يف فالن�سيا مثل دافيد األبيلدا وميغل اأنخل اأنغولو، حيث قال: "كانوا لعبني لديهم 
اأريد لعبني لديهم حا�سة النتماء، فهذا القمي�س لديه  عقلية مثل عقليتي، وكانوا يرف�سون الهزمية، 
تاريخاً كبرياً وينبغي علينا احرتامه". وب�سوؤاله عما اإذا كان �سي�سارك يف التعاقدات التي يجريها النادي 
اأجاب: "اأعمل كمدرب داخل امللعب، وهو عمل �سعب و�سيكون ع�سيباً، ل اأحبذ احلديث عن اأموايل وكذلك 

اأموال الآخرين، اأنا اأحتدث عن الالعبني، لكن اآخرون هم من �سيفاو�سونهم".

نهائي الأبطال: حذف ت�سجيالت 
كامريات املراقبة با�ستاد دو فران�س!

فران�س  دو  �ستاد  مبلعب  اخلا�سة  املراقبة  ك��ام��ريات  لقطات  ح��ذف  مت 
ليفربول  املا�سي بني  ال�سهر  القدم  لكرة  اأوروب��ا  اأبطال  نهائي دوري  يف 
ا�ستماع يف جمل�س  وف��ق جل�سة  الإ���س��ب��اين،  م��دري��د  وري���ال  الإجن��ل��ي��زي 

ال�سيوخ الفرن�سي للجنة املكلفة التحقيق يف مالب�سات املباراة.
وك�سف الحتاد الفرن�سي للعبة اأنه مت تدمري لقطات كامريات املراقبة 
بالفيديو، متا�سياً مع القانون الفرن�سي الذي ين�س على وجوب تدمريها 

يف غ�سون �سبعة اأيام ما مل يكن خا�سعاً لأمر من ال�سلطات الق�سائية.
متفاجئون"،  "نحن  لف��ون:  ل��وران  ال�سيوخ  رئي�س جلنة جمل�س  وق��ال 
م�سيفاً اأنه مت فتح حتقيق يف اليوم التايل للمباراة: "كان هناك مت�سع 

من الوقت لطلب "اللقطات"، نحن بحاجة لفهم ما حدث".
-اأيار  مايو   28 يف  باري�س  ا�ست�سافتها  التي  النهائية  امل��ب��اراة  و�سابت 
والتي فاز فيها ريال مدريد الإ�سباين بلقبه الرابع ع�سر اأمام ليفربول 
الإجنليزي، م�ساهد فو�سى عارمة حيث عانى م�سجعو الأخري للدخول 
العا�سمة  ق���درة  ح��ي��ال  ت�����س��اوؤلت  اأث���ار  م��ا  امل���ب���اراة،  امللعب حل�سور  اإىل 

الفرن�سية على ا�ست�سافة اأوملبياد 2024.
الأمنية  العمليات  ب�"ف�سل"  �سابق  وق��ت  يف  باري�س  �سرطة  قائد  واأق���ّر 
اأثناء  اجلماهري  وج��ه  يف  للدموع  امل�سيل  ال��غ��از  ا�ستخدام  ع��ن  واع��ت��ذر 

حماولتهم دخول امللعب.
الفرن�سي  الحت��اد  روث���رام، يف حديثه مع  �ستيف  ليفربول  وق��ال عمدة 

للكرة، اإنه "ل ميكنني اأن اأفهم �سبب تدمري مقاطع الفيديو".
اإىل  ي�سري  ���س��يء  "كل  ري��ت��اي��و:  ب��رون��و  ال�سيوخ  جمل�س  رئي�س  واأ���س��اف 

العتقاد باأنه مت ال�سماح عن ق�سد بتدمري الأدلة امل�ساومة".
اإل اأن ال�سرطة الفرن�سية قالت يف وقت لحق من يوم اخلمي�س، اإنها ل 

تزال متلك لقطات فيديو من الإ�ستاد ليوم املباراة.
ال�سرطة هي  بحوزة  التي  "ال�سور  تويرت:  على  ال�سرطة  وكتب ح�ساب 
املو�سوعة يف حتقيق جنائي،  الطلبات  اإط��ار  العدالة، يف  بت�سرف  حتماً 
اأنه يتم  دعونا ل نخلط بني �سور ال�سرطة و�سور هيئة خا�سة"، علماً 

الحتفاظ بال�سور ملدة ثالثني يوماً.
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•• اأبوظبي -وام:

ب��ج��ائ��زة من  ال��ف��وز  م��ن  اأرف����ع  ���س��رف  ه��ن��اك  "لي�س 
هكذا  جميعا"..  لكم  للغاية  اأم��ن  زمالئي.  ت�سويت 
واأعرب  �سالح  حممد  امل�سري  القدم  ك��رة  جنم  علق 
الدوري  يف  لع��ب  اأف�����س��ل  لقب  ب��اإح��راز  �سعادته  ع��ن 
 2022  -  2021 املنق�سي  للمو�سم  الإجن��ل��ي��زي 

واملقدمة من رابطة الالعبني املحرتفني باإجنلرتا.
بهذه  فيها �سالح  يتوج  التي  الثانية  امل��رة  وه��ذه هي 
 2017 الأوىل يف ختام مو�سم  املرة  وكانت  اجلائزة، 

. 2018 -
وقاد �سالح فريقه ليفربول بجدارة اإىل اإنهاء املو�سم 
املنق�سي يف املركز الثاين بالدوري الإجنليزي بفارق 
قاده  كما  �سيتي  مان�س�سرت  خلف  فقط  واح��دة  نقطة 

والتي  اأوروب��ا،  اأبطال  ل��دوري  النهائية  املباراة  اإىل 
مدريد  ري��ال  اأم��ام   1-0 الفريق  خ�سرها 

الإ�سباين.
واأعلنت رابطة املحرتفني الإجنليزية 

يف وقت متاأخر من م�ساء اأم�س الول 
باجلائزة  ���س��الح  ف���وز  اخل��م��ي�����س 

ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة م��ت��ف��وق��ا على 
ماين  �ساديو  ال�سنغايل  زميليه 

دايك  ف��ان  فريجيل  والهولندي 
وعلى البلجيكي كيفن دي بروين 

واملهاجم  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت  جن���م 
توتنهام  ه��اري كني جنم  الإجنليزي 

رونالدو  كري�ستيانو  الرتغايل  وكذلك 
مهاجم مان�س�سرت يونايتد.

ولعب �سالح دورا 

للفريق  و�سجل  املنق�سي  املو�سم  يف  فريقه  مع  ب��ارزا 
مباراة   35 لزمالئه يف  13 هدفا  و�سنع  23 هدفا 
بثنائية  الفريق  مع  لفوزه  اإ�سافة  ب��ال��دوري  خا�سها 
الأندية  رابطة  وكاأ�س  اإجنلرتا  "كاأ�س  املحلية  الكاأ�س 
الإجنليزية املحرتفة" . وي�سيف �سالح هذه اجلائزة 
اإىل جمموعة جوائز فردية ثمينة ح�سدها يف نهاية 
الدوري  ه���داف  ج��ائ��زة  اأح���رز  حيث  املنق�سي  املو�سم 
هيووجن  اجلنوبي  ال��ك��وري  م��ع  منا�سفة  الإجن��ل��ي��زي 
مني �سون مهاجم توتنهام واأحرز جائزة اأكر لعبي 
الدوري الإجنليزي �سناعة لالأهداف وجائزة اأف�سل 
هدف يف املو�سم وجائزة لعب املو�سم يف فريق ليفربول 
كرة  نقاد  با�ستفتاء  اإجنلرتا  يف  لعب  اأف�سل  وجائزة 
القدم وكذلك جائزة اأف�سل لعب يف املو�سم با�ستفتاء 
بجائزة  ف����وزه  ب��خ��الف  اجل��م��اه��ري 
الريطانية  الإذاع�����ة  هيئة 
لأف�سل  "بي.بي.�سي" 

هدف يف املو�سم.

حممد �سالح: لي�س هناك اأف�سل من 
الفوز بجائزة من ت�سويت زمالئي

•• اأبو ظبي-وام:

حافظ جنم كرة القدم الرويجي اإيرلنج هالند ل�سهر 
اآخر على موقعه يف �سدارة قائمة اأغلى لعبي الدوري 
الأملاين لكرة القدم من حيث القيمة ال�سوقية انتظارا 
�سفوف  اإىل  املقبل  يوليو  ب��داي��ة  يف  ر�سميا  لنتقاله 

مان�س�سرت �سيتي.
التقييم  عاما" ب��ال�����س��دارة يف   21" ه��الن��د  واح��ت��ف��ظ 
اجلديد ال�سادر عن موقع "تران�سفري ماركت" العاملي 
لإح�����س��ائ��ي��ات واأرق�����ام ال��الع��ب��ني والأن���دي���ة ح��ي��ث تبلغ 
70 مليون  بفارق  يورو  150 مليون  ال�سوقية  قيمته 

يورو عن اأ�سحاب املركز الثاين يف القائمة.
ال�سوقية  ال��ق��ي��م  ق��ائ��م��ة  ال�����س��اب  ال��الع��ب  يت�سدر  ك��م��ا 
املولودين يف  العامل  وكذلك لالعبي  الرويج  لالعبي 
م�ستوى  على  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يحتل  فيما   2000 ع��ام 
جميع لعبي العامل بفارق 10 ماليني يورو فقط خلف 
جريمان  �سان  باري�س  مهاجم  مبابي  كيليان  الفرن�سي 
الفرن�سي. وكان الالعب انتقل اإىل دورمتوند يف مطلع 
 2020 ي���ن���اي���ر 
ريد  م����ن  ق����ادم����ا 
�سالزبورج  ب����ول 
النم�ساوي مقابل 
يورو  مليون   20
ع������ن������دم������ا ك����ان����ت 
ال�سوقية  ق��ي��م��ت��ه 
ي����ورو  م���ل���ي���ون   45
قيمته  ت��رت��ف��ع  اأن  ق��ب��ل 
ال���������س����وق����ي����ة ت���دري���ج���ي���ا 
ب��ف�����س��ل اأدائ���������ه واأه�����داف�����ه 
واملنتخب  دورمت�����ون�����د  م����ع 

تعاقد  فيما  ي��ورو  مليون   150 اإىل  لت�سل  الرويجي 
معه مان�س�سرت �سيتي موؤخرا مقابل 75 مليون يورو.

لكل  ال�سوقية  القيمة  ارت��ف��اع  اجلديد  التقييم  و�سهد 
م��ن الإجن��ل��ي��زي ج���ودي بيلينجهام زم��ي��ل ه��الن��د يف 
دورمتوند من 75 اإىل 80 مليون يورو ليت�ساوى مع 
انخف�ست  الذي  ميونخ  بايرن  لعب  كيميت�س  جو�سوا 
املبلغ، كما ي�ساركهما يف نف�س القيمة  اإىل نف�س  قيمته 
الالعب الفرن�سي كري�ستوفر نكونكو جنم ليبزج الذي 
ارتفعت  التقييم اجلديد حيث  الرابحني يف  اأك��ر  كان 

قيمته من 65 اإىل 80 مليون يورو.
وفلوريان  ميونيخ"  "بايرن  األفون�سو  ديفيز  وحافظ 
فريتز "باير ليفركوزن" على قيمتهما ال�سوقية بواقع 
70 مليون يورو لكل منهما فيما تقدم جمال مو�سيال 
القائمة  يف  ال�سابع  امل��رك��ز  اإىل  ميونيخ  ب��اي��رن  لع��ب 
بقيمة �سوقية ارتفعت اإىل 65 مليون يورو. وتراجعت 
ن��اب��ري لعبي  و���س��ريج  ليون جوريت�سكا  م��ن  ك��ل  قيمة 
التاليني كما  املركزين  ي��ورو يف  65 مليون  اإىل  بايرن 
اإىل  ال�سوقية لزميلهما لريوى �ساين  تراجعت القيمة 
60 مليون يورو ليحتل املركز العا�سر. وعلى م�ستوى 
الأندية ، �سهد الإ�سدار اجلديد ل�"تران�سفري ماركت" 
الدرجة  دوري  يف  تن�سط  ناديا   18 من  ل�11  تراجعا 
بايرن  ن��ادي  ال��رتاج��ع  موجة  و�سملت   ، باأملانيا  الأوىل 
بورو�سيا  اأن��دي��ة  وكذلك  البطولة  بلقب  املتوج  ميونخ 
دورمت���ون���د وب���اي���ر ل��ي��ف��رك��وزن ولي���ب���زج ال��ت��ي احتلت 
وتراجعت  امل�سابقة.  ج��دول  يف  التالية  الثالثة  املراكز 
804.5 مليون يورو  قيمة فريق بايرن ال�سوقية من 
 4.4 بلغت  ت��راج��ع  بن�سبة  ي��ورو  مليون   795.5 اإىل 
اأعلى ن�سبة بني فرق املراكز الأربعة الأوىل  % لتكون 
بالبوند�سليجا يف املو�سم املنق�سي. ولكن �ساحب الن�سبة 
الأكر من الرتاجع كان اأرمينيا بيليفيلد بن�سبة بلغت 
يف  تقدما  اأندية   7 حققت  % فيما   10.1
اأكر  وكان  لفرقها  ال�سوقية  القيمة 
الرابحني هو كولن بن�سبة ارتفاع يف 
 %  14.2 بلغت  ال�سوقية  قيمته 
اإىل  يورو  مليون   82.38 "من 

مليون يورو" .  94.08
وب����ل����غ اإج�����م�����ايل ال����ه����ب����وط يف 
القيمة ال�سوقية لفرق الدوري 
مليون   70 جمتمعة  الأمل���اين 
 3.99 اإىل   4.06 "من  ي���ورو 
بلغت  ت��راج��ع  بن�سبة  يورو"  مليار 

. %  1.8

تراجع القيمة ال�سوقية لالأندية الأملانية.. 
وهالند يحتفظ بر�سيده يف القمة

•• اأبوظبي-وام: 

بداية  للمحرتفني  اأدن����وك  ل���دوري  ال�سوقية  القيمة  ارت��ف��ع��ت 
بزيادة قدرها  ي��ورو،  227.46 مليون  اإىل  يونيو اجل��اري  من 

املا�سي. مايو  عن  يورو  مليون   21.22
املا�سي  مايو  ن�سخة  يف  اأدن��وك  ل��دوري  ال�سوقية  القيمة  وكانت 
هي 206.24 مليون يورو، لكنها ارتفعت بن�سبة %10.3 يف 
التقييم اجلديد ملوقع "تران�سفري ماركت" املتخ�س�س يف اأرقام 

واإح�سائيات الدوريات والفرق والالعبني.
ارتفاع  الإماراتي مع  ال��دوري  الزيادة يف قيمة م�سابقة  وج��اءت 
ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة ل��ك��ل م��ن اأن���دي���ة ال��ع��ني وال�����س��ارق��ة والن�سر 
والوحدة والو�سل واجلزيرة و�سباب الأهلي وبني يا�س وخورفكان 
وعجمان، بالإ�سافة لفريقي الإمارات والعروبة رغم هبوطهما 
لدوري الدرجة الأوىل، فيما تراجعت القيمة ال�سوقية لكل من 

فريقي الظفرة واحتاد كلباء.
وارتفعت القيمة ال�سوقية لنادي العني بطل املو�سم املن�سرم من 

م�سابقة دوري اأدنوك للمحرتفني من 25.65 مليون يورو اإىل 
29.12 مليون يورو، بزيادة 3.47 مليون يورو "13.5 %" 

.
و�سيف  ال�سارقة  ن���ادي  لفريق  ال�سوقية  القيمة  ارت��ف��ع��ت  كما 
يورو،  مليون   27.78 اإىل  ي��ورو  مليون   24.48 امل�سابقة من 

بزيادة 3.31 مليون يورو "13.5% " .
من  ال�سوقية  قيمته  ارتفعت  ال��ذي   ، الن�سر  ن��ادي  ثالثا  وج��اء 
19.59 مليون يورو، اإىل 22.82 مليون يورو، بزيادة 3.24 

مليون يورو، وبن�سبة 16.5 % .
وحل فريق الوحدة رابعا من حيث القيمة ال�سوقية التي ارتفعت 
بزيادة  ي���ورو،  مليون   22.48 اإىل  ي��ورو  مليون   20.65 م��ن 

. "%  8.9" يورو  مليون   1.84
واح��ت��ل ف��ري��ق ال��و���س��ل امل��رك��ز اخل��ام�����س ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت قيمته 
ال�سوقية من 18.15 مليون يوور، اإىل 21.25 مليون يورو، 

بزيادة 3.11 مليون يورو "17.1 %" .
اإىل  ي��ورو  مليون   16.87 "من  �ساد�سا  اجل��زي��رة  فريق  وج��اء 

19.16 مليون يورو" ، وتلته فرق �سباب الأهلي "من 17.33 
"من  ي��ا���س  يورو" وب��ن��ي  م��ل��ي��ون   17.65 اإىل  ي����ورو  م��ل��ي��ون 
يورو" وخورفكان  مليون   15.44 اإىل  ي��ورو  مليون   12.54

اإىل 13.02 مليون يورو". يورو  مليون   12.93 "من 
ورغم انخفا�س قيمته ال�سوقية ، حل فريق احتاد كلباء عا�سرا 
انخف�ست  حيث  ي���ورو،  مليون   11.27 بلغت  �سوقية  بقيمة 
760 األف يورو، بعدما كانت 12.03 مليون يورو، وحل فريق 
مليون   10.19 بلغت  �سوقية  بقيمة  التايل  املركز  يف  عجمان 
يورو، بعدما كانت 9.15 مليون يورو يف منت�سف مايو املا�سي.

6.81 مليون  وانخف�ست القيمة ال�سوقية لفريق الظفرة من 
يورو، اإىل 6.03 مليون يورو ليحل يف املركز ال�12 .

القيمة  ارت��ف��ع��ت   ، الأوىل  ال��درج��ة  ل����دوري  هبوطهما  وب��رغ��م 
ال�سوقية لكل من فريقي الإمارات والعروبة ؛ حيث حل الإمارات 
يف املركز الثالث ع�سر بقيمة �سوقية بلغت 5.82 مليون يورو، 
5.23 مليون يورو، وارتفعت لفريق العروبة من  بعدما كانت 

يورو. مليون   5.43 اإىل  يورو،  مليون   4.88

ارتفاع القيمة ال�سوقية لدوري اأدنوك للمحرتفني اإىل 227.46 مليون يورو

مواجهة ثاأرية لإنكلرتا  
�سد اإيطاليا املت�سدرة 

ي�سعى منتخب ان��ك��ل��رتا ل��ل��ث��اأر م��ن ن��ظ��ريه الإي���ط���ايل ال���ذي ك���ان احل���ق به 
اأوروبا ال�سيف الفائت، وذلك عندما ي�ستقبله  خ�سارة موؤملة يف نهائي كاأ�س 
على ملعب "مولينو" ال�سبت �سمن مناف�سات اجلولة الثالثة من املجموعة 

الأوىل مل�سابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
اأعمال ال�سغب التي  اأمام اجلماهري بعد  اأب��واب مو�سدة  وتقام املباراة خلف 
ال�سيف  ل��ن��دن  يف  "وميبلي"  ملعب  على  ال��ق��اري��ة  البطولة  نهائي  راف��ق��ت 
اأ�سحاب  على  الرتجيح  رك��الت  ب�سيناريو  "اأتزوري"  بفوز  وانتهى  املا�سي 

الأر�س 3-2 بعد تعادلهما 1-1 يف الوقتني ال�سلي والإ�سايف.
ومتيل الكفة ل�سالح اإيطاليا يف 28 مباراة جمعتها مع انكلرتا، حيث فازت 

يف 12 مقابل 8 هزائم والعدد ذاته من التعادلت.
كما تعود اخل�سارة الأخرية لبطل العامل اأربع مرات اأمام "الأ�سود الثالثة" 
فيما   .2012 اآب-اأغ�����س��ط�����س  يف  �سوي�سرا  يف  ودي���ة  يف   2-1 �سقوطه  منذ 
حققت اإيطاليا فوزها الخري على مناف�ستها يف 90 دقيقة خالل مونديال 

الرازيل 2014 يف املباراة الفتتاحية للمجموعة الرابعة بنتيجة 1-2.
للثاأر  فقط  لي�س  املنتظرة  املواجهة  الثالثة"  "ال�سود  منتخب  ويخو�س 
انت�ساره  اأج��ل حتقيق  م��ن  اأي�ساً  ب��ل  ال��ق��اري��ة،  اأح��الم��ه  م��ن مناف�س حطم 
الّول يف الن�سخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بعدما ا�ستهل م�سريته 
بخ�سارة مدوية اأمام املجر �سفر1-، قبل اأن ينتزع تعادًل قاتاًل بركلة جزاء 
اأملانيا 1-1، ليتذيل ترتيب جمموعته بنقطة  من القائد هاري كاين اأمام 
انه  اأثبت  �ساوثغيت  غاريث  امل��درب  اأّن  اإًل  املتوا�سعة،  البداية  ورغم  يتيمة. 
الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب اذ منذ ت�سلمه املهام الفنية مع بطل العامل 
رو�سيا 2018 واإىل نهائي  العامل يف  كاأ�س  نهائي  ن�سف  اإىل  قاده   ،1966

اأمم اأوروبا العام املا�سي.
ورداً على �سوؤال حول ما اإذا كانت هناك حاجة اإىل درجة من الواقعية حول 
النتكا�سات من جراء خو�س 4 مباريات يف 11 يوماً، اأو�سح �ساوثغيت اأهمية 
التم�سك بقناعاته، قائاًل "اأعرف ما اأريده من هذه املباريات"، م�سيفاً "اأنا 
اأقبل اأي�ساً اأنه مع اإنكلرتا �سيتم احلكم عليك، وعليك الفوز يف كل مباراة".

و�سيعمد �ساوثغيت ب�سبب كثافة املباريات اإىل ادخال العديد من التغيريات 
راأيتم يف  "لقد  ق��ال  ل��ذا  املجر،  الثالثاء �سد  العودة  وم��ب��اراة  اإيطاليا  اأم��ام 
جميع اأنحاء اأوروبا: اأدخلت فرن�سا 10 تغيريات واإ�سبانيا ثمانية، والرتغال 

�سبعة".
رفاهية  يف  املنتخبات  تفكر  حيث  املباريات  من  فريدة  �سل�سلة  "هي  وختم 
الالعب اإىل حد ما ون�سارته، ولكنها اأي�ساً ت�ستعد لكاأ�س العامل لأنها تدرك 

جيداً ما هو قادم وما مل حت�سل عليه يف املباريات الودية قبل امل�سابقة".
اأن  بعد  فيليب�س  كالفني  م�ساركة  اإمكانية  ح��ول  ال�سكوك  حت��وم  وق��ت  ويف 
اأجر على مغادرة ار�سية امللعب يف ميونيخ لال�سابة، من املرجح اأن يدفع 
خا�س  بعدما  اأ�سا�سياً  غريلي�س  ج��اك  �سيتي  مان�س�سرت  بالعب  �ساوثغيت 
بعد دخوله من على مقاعد  اأملانيا  اأم��ام  ب��الده  بقمي�س  دقيقة   20 اأف�سل 

البدلء.
كما �سيمنح مهاجم روما الإيطايل تامي ابراهام فر�سة يف املقدمة لراحة 
كاين "الطامع" لتحطيم رقم الهداف التاريخي للمنتخب واين روين "53 
هدفاً يف 120 مباراة بني 2003 و2018" عقب ت�سجيله هدفه ال� 50 

اأمام "مان�سافت" يف 71 مباراة دولية.
من ناحيتها، تاأمل اإيطاليا يف اأن ت�ستعيد بريقها بعد تراجع م�ستواها عقب 
احرازها اللقب القاري، فف�سلت يف بلوغ نهائيات كاأ�س العامل للمرة الثانية 
توالياً وخ�سرت مباراة ال� "فينالي�سيما" التي جمعتها اأمام الأرجنتني بطلة 

كوبا اأمريكا �سفر3-.
على  يرتبع  اذ  الأمم  دوري  يف  مغايرة  ب�سورة  ظهر  "اأتزوري"  اأن  غري 
�سدارة "جمموعة املوت" بر�سيد 4 نقاط اثر تعادله مع اأملانيا 1-1 وفوزه 

على املجر 1-2.
فقام  املنتخب  �سفوف  يف  ج��دي��دة  دم���اء  �سخ  اإىل  مان�سيني  روب��رت��و  عمد 
الت�سكيلة  يف  ي�سارك  فلم  �سبان،  باآخرين  املخ�سرمني  الالعبني  با�ستبدال 
بيلوتي  اأندريا  عاماً" واملهاجم   35" بونوت�سي  ليوناردو  املدافع  ال�سا�سية 

"28" اخلمي�س.
وي�سّكل خط الهجوم مع�سلة للمدرب الإيطايل فبعدما قرر عدم ا�ستدعاء 
ت�سريو اإميوبيلي "32 عاماً"، اأف�سل هداف للدوري الإيطايل اأربع مرات، 
من  را���س��ب��ادوري  وجاكومو  �سكاماكا  وجانلوكا  بيلوتي  الثالثي  يتمكن  مل 

زيارة ال�سباك يف املباريات الثالث ال�سابقة.
واإمير�سون  وجورجينيو  فرياتي  ماركو  ا�ستدعاء  عدم  قرر  مان�سيني  وكان 

بامليريي ولورنت�سو اإين�سيني يف وقت �سابق من هذا ال�سهر للراحة.

الذي  جيم�س  ليرون  ليكرز،  اأجنلي�س  لو�س  جنم  ميلك 
لعب  ك���اأول  م��وؤخ��را  المريكية  "فورب�س"  جملة  اأعلنته 
ثروة  مي��ل��ك  للمحرتفني  الم��ريك��ي  ال����دوري  يف  ين�سط 
تتخطى املليار دولر، هدفا جديدا يتمثل بامتالك فريق 
ل�س  يف  ال�سلة  ل��ك��رة  للمحرتفني  الم��ريك��ي  ال����دوري  يف 

فيغا�س.
واعلن جيم�س البالغ من العمر 37 عاما يف مقطع فيديو 
احلواري  برناجمه  من  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
"ذي �سوب" عن رغبته يف �سراء ناد يف ال��دوري المريكي 
اأريد  فريًقا.  اأمتلك  اأن  "اأريد  جيم�س  ق��ال  للمحرتفني. 

�سراء فريق بالتاأكيد. اأريد فريق يف فيغا�س".
لمكانية  رئي�س  كموقع  فيغا�س  ل���س  ذك��ر  يتم  م��ا  غالبا 
ا�سافة فريق اإىل جانب �سياتل على الرغم من اأن مفو�س 

الدوري المريكي للمحرتفني اآدم �سيلفر قال هذا الأ�سبوع 
اإنه ل توجد خطط فورية للتو�سع من 30 فريقا.

فيغا�س  ل���س  يف  ج��دي��دة  �سالة  لبناء  خطة  ثمة  ان  بيد 
بال�سافة اىل ملعب "اليجيانت" الذي افتتح عام 2020 
حيث يلعب نادي رايدرز لكرة القدم المريكية. وجيم�س 
الذي توج 4 مرات بطال للدوري المريكي يف كرة ال�سلة 
�سركة  اي�سا، ميتلك  م��رات   4 اف�سل لع��ب  ج��ائ��زة  ون��ال 
"�سرينغ هيل"، وهي �سركة تطوير واإنتاج ترفيهي انتجت 
فيلما �سينمائيا �سدر العام املا�سي من بطولة جيم�س اطلق 
اأي�سا  وهو  "�سباي�س جام، اي نيو ليغا�سي".  عليه ت�سمية 
متتلك  التي  �سبورت�س"  "فينواي  ملجموعة  جزئي  مالك 
المريكي،  البيزبول  دوري  �سوك�س يف  ريد  بو�سطن  ن��ادي 

وميلك ا�سهما يف نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم.

ليربون جيم�س يريد �سراء 
فريق يف ل�س فيغا�س 

•• اأبوظبي-وام:

ال��وزراء وزير �سوؤون  اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س  اأ�سدر �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
للنادي،  ال�سرف  جمل�س  رئي�س  نائب  الثقايف  الريا�سي  اجلزيرة  ن��ادي  رئي�س  الرئا�سة، 
اإدارة نادي اجلزيرة الريا�سي الثقايف واللجنة التنفيذية  قرارات باإعادة هيكلة جمال�س 

ملجل�س الإدارة وال�سركات التابعة للنادي.
ومت ت�سكيل جمل�س اإدارة النادي بع�سوية كل من معايل الدكتور: �سلطان اأحمد اجلابر 
التنفيذية، وال�سيخ: حممد بن حمدان بن  اللجنة  نائبا لرئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س 
الهاملي،  عتيق  را�سد  ال�سعادة  واأ�سحاب  ال�سايغ،  علي  اأحمد  ومعايل:  نهيان،  اآل  زاي��د 

حممد �سيف ال�سويدي، �سعيد بن عبد اهلل بن �سيبان، طارق اأحمد امل�سعود، �سلطان �ساحي 
احلمريي، وحمد احلر ال�سويدي.

برئا�سة  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  م��ن  املنبثقة  التنفيذية  اللجنة  ت�سكيل  اإع���ادة  اأي�سا  ومت 
ال�سايغ،  علي  اأحمد  معايل:  من  كل  وع�سوية  اجلابر،  اأحمد  �سلطان  الدكتور:  معايل 
اآل حامد، واأ�سحاب ال�سعادة را�سد عتيق الهاملي، حممد �سيف  معايل ال�سيخ: عبد اهلل 
ال�سويدي، �سعيد بن عبد اهلل بن �سيبان، طارق اأحمد امل�سعود، و�سلطان �ساحي احلمريي، 

وحمد احلر ال�سويدي.
واأعيد ت�سكيل جمل�س اإدارة �سركة اجلزيرة الريا�سية لكرة القدم برئا�سة �سعادة: طارق 
د�سمال،  بن  اهلل  عبد  ال�سويدي،  احل��ر  حمد  ال�سعادة  اأ�سحاب  وع�سوية  امل�سعود،  اأحمد 

الهاجري،  مبخوت  عاي�س  احل��م��ريي،  �ساحي  �سلطان  �سيبان،  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن  �سعيد 
وعمران اخلوري.

عبد  ال�سيخ:  معايل  برئا�سة  لال�ستثمار  اجلزيرة  �سركة  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  اأعيد  كما 
جا�سم  اأحمد  ال�سعادة  واأ�سحاب  ال�سرفاء،  علي  حممد  معايل:  وع�سوية  حامد،  اآل  اهلل 

الزعابي، جا�سم ح�سني اآل علي، و�سلطان �ساحي احلمريي.
ومتت اإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة �سركة اجلزيرة لالألعاب اجلماعية برئا�سة �سعادة : را�سد 
�سيف  حممد  ال�سعادة  واأ�سحاب  ال�سايغ،  علي  اأحمد  معايل:  وع�سوية  الهاملي،  عتيق 
ال�سويدي، �سعيد بن عبد اهلل بن �سيبان، طارق اأحمد امل�سعود، �سلطان �ساحي احلمريي، 

وحمد احلر ال�سويدي.

من�سور بن زايد ي�سدر قرارات باإعادة هيكلة جمال�س اإدارة نادي اجلزيرة وال�سركات التابعة



رولك�س ملعتقل مبع�سكر نازي مقابل 189 األف دولر 
خالل  بريطاين  اأ���س��ري  ي�سعها  ك��ان  قدمية  رولك�س  �ساعة  بيعت 
 3 لوفت  �ستالغ  مع�سكر  من  ال�سهرية  الكبري"  "الهروب  عملية 
النازي خالل احلرب العاملية الثانية، لقاء 189 األف دولر يف مزاد 

نظم يف نيويورك اخلمي�س.
املنِظمة  "كري�ستيز"  دار  توقعته  ال��ذي  بال�سعر  ال�ساعة  تبع  ومل 
للمزاد وهو ما بني 200 و400 األف دولر. وبيعت القطعة مل�سرٍت 
 3525 "رولك�س  ن��وع  من  وه��ي  ال�ساعة  وكانت  ا�سمه.  يك�سف  مل 
مونوبلوكو" ملكاً للمالزم الأول يف �سالح اجلو امللكي الريطاين 
جريالد امي�سون خالل وجوده يف مع�سكر العتقال الأملاين �ستالغ 

لوفت 3 يف زاغان مبنطقة �سيليزيا البولندية.
وكان ال�سابط الريطاين ي�سع هذه ال�ساعة ليلة 24 اآذار-مار�س 
ه��روب جريئة  نفذ عدد من جنود احللفاء عملية  1944 عندما 
العظيم" عام  "الهروب  ال�سهري  الأمريكي  الفيلم  منها  ا�ستوحي 
املمثل  بطولة  وم��ن  �ستورج�س  ج��ون  الأم��ريك��ي  للمخرج   1963

�ستيف مكوين.
يف  "رولك�س"  �سركة  م��ن  ال�سهرية  ال�ساعة  طلب  امي�سون  وك��ان 
�سوي�سرا التي اأر�سلت اإليه عر ال�سليب الأحمر اإىل املع�سكر الواقع 

قرب مدينو زاغان البولندية حاليا، بح�سب "كريت�سيز".
ال��ل��ون الأ�سود  ال��ف��ولذي��ة ذات  ال�����س��اع��ة  اأن ه���ذه  ال����دار  واأ���س��اف��ت 
وتنفيذ"  تخطيط  يف  اأ�سا�سي  "دور  لها  ك��ان  امل�سيئة،  وال��ع��ق��ارب 

حماولة الهروب عام 1944.
واأ�سارت الدار اإىل اأن ال�ساعة اأتاحت احت�ساب الوقت الذي يحتاج 
الأنفاق  عر  والغابة  احلفرة  بني  امل�سافة  لجتياز  ال�سجناء  اإليه 

وحتديد الوقت الذي ت�ستغرقه دوريات حرا�س املع�سكر.

حالة نادرة جتعل رائحتها �سبيهة برائحة ال�سمك 
جتعل  للغاية  ن����ادرة  �سحية  ح��ال��ة  م��ن  بريطانية  ام����راأة  ت��ع��اين 
يدفعها  مما  با�ستمرار،  الفا�سد  ال�سمك  كرائحة  ج�سمها  رائحة 

لال�ستحمام اأربع مرات يومياً لإخفاء الرائحة.
عا�ست كيلي فيدو وايت، 41 عاًما، من اأولدهام، مان�س�سرت، طوال 
حياتها مع مر�س "ترميتياليمنوريا"، وهو ا�سطراب ُيعرف با�سم 
مل  اأنه  لدرجة  جًدا  نادرة  حالة  وهو  ال�سمك"،  رائحة  "متالزمة 

يتم ت�سجيلها اإل 100 مرة يف ال�سجالت الطبية.
القوية  اجل�سم  روائ��ح  من  جمموعة  املر�س،  بهذا  امل�سابون  ينتج 
وق��د مت  وال���راز،  والب�سل  الفا�سدة  الأ�سماك  رائحة  ذل��ك  مبا يف 
ت�سخي�س حالة كيلي ر�سمياً يف عام 2015، عندما كانت يف الرابعة 

والثالثني من عمرها.
وقالت كيلي متحدثة عن جتربتها: " يقول النا�س اإن حالتي هي 

لعنة، لأنها تت�سبب بالكثري من الإحراج وتعزلني عن الآخرين"
واأ�سافت: "ل عالقة لالأمر مطلًقا بالنظافة ال�سخ�سية. ميكنني 
مفعول  على  كثرياً  ذل��ك  يوؤثر  اأن  دون  �ساعة  كل  م��رة  اأغت�سل  اأن 

الرائحة"
وخ�سعت املراأة لعقود من املعاناة حيث كانت ت�سطر لال�ستحمام 
كانت ت�سطر  واأحياناً  وتغري مالب�سها مرتني،  يومياً  اأرب��ع مرات 
رائحتها،  من  للتخل�س  العرق  مزيل  من  كاملة  عبوة  ل�ستخدام 
اإىل  اأك��ر من مرة مالب�س نظيفة  لها  اأح�سرت  اأن والدتها  حتى 

عملها. وتعاين كيلي حالياً من نوبات الكتئاب ب�سبب حالتها.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الأمري وليام يبيع جملة يف �سوارع لندن.. ما الق�سة؟
�سوهد الأمري وليام، الثاين يف ترتيب ولية العر�س الريطاين، يف �سوارع لندن وهو يبيع ن�سخا من جملة "بيغ 

اإ�سيو" التي عادة ما يبيعها امل�سردون.
وُر�سد الأمري وليام، الذي كان يعتمر قبعة و�سرتة حمراء اللون خا�سة بال�سركة، قرب "و�ستمن�سرت"  اأول اأول اأم�س 

الأربعاء يبيع املجلة التي تتيح للم�سردين فر�سة ك�سب، دخل من خالل بيعها للجمهور.
الأمري  �ساهد  اإن �سهره  قال ماثيو غاردنر، وهو متقاعد،  لوليام،  "لينكد" اإن مع �سورة  ويف من�سور على موقع 
الكوالي�س  بدا متوا�سعا ويعمل بهدوء يف  الذي  امل�ستقبلي،  "بلحظة خا�سة مع ملكنا  وا�ستمتع  39- عاما-  وليام 
مل�ساعدة الأ�سد احتياجا". واأ�ساف: "نهاية هذه املنا�سبة الفريدة حلت عندما �ساأل الأمري وليام �سهري اإذا كان يريد 
�سراء جملة -بيغ اإ�سيو- فاأجاب ‘لي�س معي عمالت �سغرية‘. يف هذه املرحلة اأخرج وليام ماكينة خا�سة بالبطاقات 

البنكية -الفيزا. ل ميكنك تعليم ذلك".
ويتزايد ا�ستخدام امل�سردين ملاكينات قراءة البطاقات البنكية مع انخفا�س عدد الذين يحملون نقودا يف بريطانيا 

خالل ال�سنوات القليلة املا�سية.
من جانبه، رف�س مكتب الأمري وليام التعليق على التقرير، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.

ي�سار اإىل اأنه عندما كان وليام و�سقيقه هاري اأطفال، كانت اأمهما الأمرية الراحلة ديانا ترافقهما يف زيارات ملالجئ 
امل�سردين، يف اإطار عملها اخلريي.
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اقتحام عنيف للمئات يوقف حفل �سعد ملجرد يف بغداد
يف م�ساهد م�سابهة لالأفالم ال�سينمائية، اقتحم املئات من ال�سباب ورجال 
الدين، مدينة "�سندباد لند" ال�سياحية يف بغداد، ملنع اإقامة حفل املطرب 
املغربي �سعد ملجرد. واألغت اإدارة مدينة "�سندباد لند" ال�سياحية يف بغداد 
م�ساء  اأم�س الأول اخلمي�س احلفل املقرر اإقامته للفنان املغربي �سعد ملجرد، 

بعدما قام حمتجون باقتحام مكان احلفل.
وكان من املقرر اأن يحيي النجم "املثري للجدل" حفال غنائيا هو الأول له 

يف العراق، اخلمي�س، على اأر�س مدينة �سندباد لند، �سرقي العا�سمة.
كما جتمع املئات من املعار�سني يتقدمهم رجال دين اأمام املدينة ال�سياحية، 

ورفعوا لفتات تناه�س اإقامة احلفل.
ال�سغب  ق��وات  اأن  اإل  ال�سياحية،  املدينة  اقتحام  املتظاهرين  بع�س  وح��اول 
متكنت من �سّدهم. وكانت اإدارة "ال�سندباد لند" قد اأعلنت عن نفاذ تذاكر 
احلفل يف وقت �سابق، بعد اإقبال جماهريي كبري، ليتم اإعالن اإلغاء احلفل 
اأي��ام، من قبل جهتني،  بعدها. وانت�سرت حملة كبرية لإيقاف احلفل قبل 
باإلغاء  تطالب  اأن�سارها،  م��ن  ومتظاهرون  م�سلحة،  ف�سائل  ه��ي  الأوىل 
اأو  دينية،  احتفالت  مع  تتزامن  اأنها  بدعوى  والغنائية،  الفنية  احلفالت 

اأنها تخالف الأعراف ال�سائدة والتعاليم الدينية.

ال�ساحنات الهيدروجينية تظهر على الطرق يف اأوروبا
اإىل  الهيدروجينية  ال��وق��ود  بخاليا  تعمل  التي  التجارية  املركبات  ع��ادت 
ال�سركات  م��ع اجت���اه بع�س  اأوروب����ا،  وال��ن��ق��ل يف  ال�����س��ي��ارات  اأج��ن��دة �سناعة 
الكرى مثل مر�سيد�س بنز وفولفو وهيونداي موتور اإىل التعامل بجدية 

مع هذه الفئة من ال�سيارات.
ملطوري  ج��ي��داً  خ��ي��اراً  الهيدروجينية  ال��وق��ود  خ��الي��ا  تكنولوجيا  وتعتر 
ال�سيارات التجارية ال�سديقة للبيئة عندما يكون املطلوب هو زمن ق�سري 
بطاريات  با�ستخدام  ال�سيارة  وزن  زي��ادة  ع��دم  اأو  البطارية،  �سحن  لإع���ادة 

كبرية احلجم ن�سبيا كما هو احلال يف ال�سيارات الكهربائية.
يذكر اأن خاليا الوقود تنتج الكهرباء الالزمة لت�سغيل حمرك ال�سيارة من 
خالل تفاعل كيمائي بني الهيدروجني والأوك�سجني ويكون العادم الوحيد 

بخار املاء.
اأول  موتور  هيونداي  اجلنوبية  الكورية  ال�سيارات  �سناعة  �سركة  واأطلقت 
تعتزم  حني  يف  بالفعل،  الطرق  على  بالهيدروجني  تعمل  �سغرية  حافلة 

�سركات اأوروبية ال�سري يف الجتاه نف�سه .
ال�سيارات  �سناعة  �سركة  يف  التطوير  اإدارة  م��ن  ج��ول��دن��ر  ي��ورج��ن  وق���ال 
تظل  اأن  مفاجئا  الأم��ر  يبدو   قد  الأم��ر  اإن  بي.اإم.دبليو  الأملانية  الفارهة 
هذه التكنولوجيا  قائمة، يف ظل النت�سار املفرت�س لل�سيارات الكهربائية 
بدرجة  تتاأثر  ل  ال��وق��ود  خاليا  اأن  وه��و  ب�سيط،  ل�سبب  وذل��ك  التقليدية، 

حرارة اجلو  وهو ما يجعلها  اخليار الأمثل للعامل.

اأ�سالة: �سائعة طالقي 
ترد العني واحل�سد

اأ�سالة  ال�����س��وري��ة،  ال��ف��ن��ان��ة  ن��ف��ت 
ن���������س����ري، ����س���ائ���ع���ة ط���الق���ه���ا من 
ال�ساعر العراقي فائق ح�سن، التي 
ان��ت�����س��رت ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف الآون����ة 
"ترد العني  اأنها  الأخ��رية، معترة 

واحل�سد".
وقالت: "اإّنها ال�سائعات التي ُتطلق 
تتخّيل  اأن  لك  فهل  ك��ان،  اأّي  على 
كم اأطلقوا علّي من ال�سائعات منذ 

بداياتي وحتى اليوم".
�ساركها  ال��ذي  كوالي�س حفلها  ويف 
به الفنان العراقي ماجد املهند�س، 
اأرينا" يف  ك��ول  "كوكا  م�سرح  على 
دبي، قالت اأ�سالة ن�سري ل�"�سكاي 
ال�سائعات  "هذه  عربية":  ن��ي��وز 
ف���ه���ل لك  ك������ان،  اأي  ع���ل���ى  ُت���ط���ل���ق 
اأن ت��ت��خ��ي��ل ك���م اأط��ل��ق��وا ع��ل��ّي من 
ب���داي���ات���ي وحتى  ال�����س��ائ��ع��ات م��ن��ذ 

اليوم!".
نف�سي  اأق��ن��ع  "اأ�سبحت  وت��اب��ع��ت: 
اأن ترد العني  باأن ال�سائعات ميكن 
اأنا  ب��ع�����س الأح���ي���ان.  واحل�����س��د يف 
وزوج����������ي جت���م���ع���ن���ا ع����الق����ة حب 
وغرام، اأعتقد ل بل اأنا متاأكدة، اأنه 
اإىل  ي�سل  غ��رام  اإن��ه  لها،  نهاية  ل 

حدود ال�سماء".
وع�������ن ان����ط����ب����اع����ه����ا ع������ن احل���ف���ل 
األف   14 اأك��ر م��ن  ال��ذي ح�سره 
"كان احلفل رائعا  �سخ�س، قالت: 
عادة  الإيجابية.  بالطاقة  ومليئا 
زائ���دة ل  نغمة  اأت���رك  يف حفالتي 
بل  احلفل،  مترينات  اأثناء  اأقولها 
التي  الطاقة  اأتركها للم�سرح، لأن 
اأتكلم عنها هي التي تعطي �سوتي 
دفعا اأكر، وجتعل م�ساحة �سوتي 

اأعلى".

اآمرب هريد قد تنجو من 
دفع ماليني جوين ديب

حقق جوين ديب انت�ساره املنتظر، 
واأع���اد  اآم���ر ه���ريد،  ع��ل��ى طليقته 
 6 مل���دة  ت�سوهت  ال��ت��ي  "�سمعته" 
اأع�����وام، وب�����داأت ال��ت�����س��اوؤلت تدور 
ح�����ول ق������درة ط��ل��ي��ق��ت��ه ع���ل���ى دفع 
املحكمة  اأق���رت���ه���ا  ال���ت���ي  امل���الي���ني 

جلوين ديب.
باحلكم  ديب  املمثل جوين  ورح��ب 
املحلفني  ه���ي���ئ���ة  ع�����ن  ال�����������س�����ادر 
ا�ستمرت  جل�سات  بعد  الأم��ريك��ي��ة 
على  ت�سهري  ق�سية  يف  اأ���س��اب��ي��ع   6
اإليه  وج��ه��ت��ه��ا  ات���ه���ام���ات  خ��ل��ف��ي��ة 
بالعنف  ه������ريد  اآم�������ر  ط��ل��ي��ق��ت��ه 

الأ�سري.
وق��ال دي��ب يف بيان اأ���س��دره بعدما 
حمكمة  يف  املحلفني  هيئة  حكمت 
فريفاك�س قرب وا�سنطن بتعوي�س 
ل�ساحله،  دولر  مليون   15 ق��دره 
ل�سالح  دولر  م��ل��ي��وين  م��ق��اب��ل  يف 
اأعادت  املحلفني  "هيئة  اإن  ه��ريد، 

يل حياتي. اأنا متاأثر حقا".
امل�سوؤولة  القا�سية  تخفي�س  وبعد 
ل��ل��م��ب��ل��غ امل�����س��ت��ح��ق، ���س��ي��ك��ون على 
مليون   10.35 م��ب��ل��غ  دف���ع  ه���ريد 
قد  مبلغ  وه���و  ج���وين،  اإىل  دولر 
يف  وي�سعها  امل��ادي��ة،  قدرتها  يفوق 

"ماأزق" حقيقي.
ل��ك��ن حم���ام���ي ج����وين دي�����ب، اأمل���ح 
اآمر  اأن  اإىل  الأرب��ع��اء،  مقابلة  يف 
هريد، قد "تنجو" من هذا املاأزق، 

بعطف من ديب.

رئي�س وزراء اأ�سرتاليا 
يبحث ف�سيحة امللفوف

اأن��ه �سيجتمع  اأعلن رئي�س ال��وزراء الأ���س��رتايل 
املرتفعة  التكلفة  ملناق�سة  امل�سوؤولني،  كبار  مع 
اإف  "كي  م��ط��اع��م  �سل�سلة  ق���رار  اإث���ر  للخ�س، 
بامللفوف  اخل�سر  هذه  ا�ستبدال  �سي" املحلية 

يف �سطائر الرغر اخلا�سة بها.
وقد و�سف زعيم ي�سار الو�سط اأنتوين األبانيز 
باأنه  ال�سريعة  الوجبات  مطاعم  �سل�سلة  ق��رار 
ي�سكل  اأ�سبح  الو�سع  اأن  م��ازح��ا  "جمنون"، 

"اأزمة" وطنية.
 300 اإىل  ت�سل  بن�سبة  اخل�س  اأ�سعار  وارتفعت 
الفي�سانات  بفعل  الأ�سرتالية،  امل��دن  يف  باملئة 

الأخرية وارتفاع اأ�سعار الوقود العاملية.
الأي�سرغ من دولرين  راأ�س خ�س  �سعر  وازداد 

اإىل حوايل 8 دولرات يف �سيدين وملبورن.
�سي"  اإف  "كي  مطاعم  اأبلغت  ل��ذل��ك،  نتيجة 
اأنها �ستخف�س العتماد  العمالء الأ�سرتاليني 
على اخل�س يف منتجاتها ل�سالح مزيج يجمع 

بالت�ساوي بني اخل�س وامللفوف. 

كيف تتغلب على اخليانة يف عالقة عاطفية؟
جتربة  ميثل  ال�سريك  من  للخيانة  التعر�س  اأن  �سك  ل 
ق��ا���س��ي��ة ي�����س��ع��ب جت����اوزه����ا ورمب�����ا ت���وؤث���ر ع��ل��ى حياتك 
وعالقاتك امل�ستقبلية. ولكن كيف ميكن اأن تتجاوز عالقة 
وتفتح �سفحة جديدة يف حياتك  للخيانة  فيها  تعر�ست 
لعالقات جديدة ل تتاأثر فيها بتجاربك ال�سابقة؟ تقول 
اإنه من املفهوم  Match هايلي كوين  خبرية املواعدة يف 
اأن ت�سعر اأنك بحاجة اإىل التحدث اإىل �سخ�س ما حول ما 
مررت به. واأ�سافت ملوقع ميرتو الريطاين " اإذا اكت�سفت 
الوقت  الأمر بع�س  خيانة �سريكك لك، ف�سوف ي�ستغرق 
للتوفيق بني العالقة التي ع�ستها مع حقيقة خيانته. هذا 
لأن العالقة التي تعرفها مل تكن كما تبدو. واإذا كنت قد 
و�سعت ثقتك يف �سخ�س ما وانهارت هذه الثقة، فيمكن اأن 
يجعلك ذلك ت�سعر باخلطر يف اأي عالقة". و تقول هايلي 
اإنه من ال�سهل حًقا الوقوع يف اأمناط م�سبوهة ميكن اأن 
يف  تبحث  نف�سك  جت��د  وق��د  ل��دي��ك.  الثقة  نق�س  ت��غ��ذي 
غوغل عن "العالمات احلمراء يف املواعيد الأوىل"، على 
ال�سريك  التج�س�س على هاتف  اإىل  اأو متيل  املثال،  �سبيل 
لي�س فقط على  الرتكيز  ذل��ك  ب��دًل من  اجلديد. عليك 
ا يف نف�سك وقدرتك  ا�ستعادة ثقتك يف الآخرين، ولكن اأي�سً

على اتخاذ قرارات جيدة بنف�سك ب�ساأن من تلتزم به.

متار�سان اجلري املاراثوين يوميًا تكرميًا لوالديهما الراحلني
بالن�سبة ملعظم النا�س، يعتر اإكمال ماراثون واحد يف العمر 
اإجن��اًزا كبرًيا، لكن فاي كننغهام واإمي��ا بيرتي متكنتا حتى 

الآن من اإمتام 106 �سباق ماراثون.
عاًما- من   26 اإمي��ا  عاًما- و�سديقتها   -36 ف��اي  و متكنت 
اجتياز اأول �سباق ماراثون بطول 26.2 مياًل يف 19 فراير 
ال�سديقتان  اأنهت  2777 مياًل،  و  اأيام   106 -�سباط، وبعد 
اأن  4 يونيو -حزيران وال��ذي ميكن  ماراثونهما الأخ��ري يف 
تاأكيد  يتم  مل  و  ل��الإن��اث.  جديًدا  عاملًيا  قيا�سًيا  رقًما  يكون 
حماولتهما بعد من قبل مو�سوعة غيني�س لالأرقام القيا�سية، 
على الرغم من اأنها جتاوزت الرقم الإجمايل ال�سابق البالغ 
 .2020 ع���ام  يف  حتقيقه  مت  وال����ذي  م���اراث���ون،  ���س��ب��اق   95
خو�س  اأبردين�ساير  من  الريطانيتان  ال�سديقتان  وق��ررت 
والد  وت��ويف  لوالديها.  منهما  كل  فقدان  بعد  التحدي  هذا 
فاي اآلن بعد اإ�سابته مبر�س اخلاليا الع�سبية احلركية يف 
فراير -�سباط عن 61 عاًما، بينما توفيت والدة اإميا جان 
عاما.   58 يناهز  عمر  عن   2019 ع��ام  يف  ال�سرطان  ب�سبب 
"اأنا مبتهجة وفخورة جًدا. واأنا مرتاحة جًدا  و تقول فاي 
فخورتان  نحن  جريًئا،  هدًفا  ك��ان  لقد  ذل��ك.  حققنا  لأننا 
لكننا  نفعل ذلك،  اأن  وي�سعدنا جًدا  البع�س  ببع�سنا  للغاية 

ا لأننا ل نرك�س كل يوم الآن". �سعداء اأي�سً

�ساحرة بريطانية  ت�ساهم يف حماية البيئة.. كيف؟
اإيجاد وعي  �سبيل  لل�سحر يف  اللجوء  يبدو احلديث عن  قد 
بيئي حم�س خيال، اإل اأن ال�ساحرة الريطانية ميغان �سوان 
لها وجهة نظر اأخرى. ميغان التي در�ست احلفاظ على احلياة 
الرية يف اجلامعة، تزايد قلقها من امل�سكالت ال�سخمة التي 
تواجهها الطبيعة والفتقار يف ذات الوقت للتحرك املنا�سب. 
�سهادتي  من  اأدركتها  التي  الأ�سا�سية  الأ�سياء  "اأحد  وقالت: 
اجلامعية هو مدى اأهمية التعليم البيئي، لدينا الكثري من 

احللول ملواجهة تلك امل�سكالت لكننا ل ننفذها".

اكت�ساف بقايا اأكرب دينا�سور اآكل للحوم يف اأوروبا 
على  متحجرة  عظام  على  احلفريات  علماء  عر 
���س��اط��ئ ���س��خ��ري ب��ج��زي��رة واي���ت يف اإجن���ل���رتا هي 
اأي  اأكر من  اآكل للحوم قد يكون  بقايا دينا�سور 
دي��ن��ا���س��ور اآخ���ر م��ع��روف م��ن اأوروب�����ا، وه��و وح�س 
كان قريبا لأكر اأنواع الدينا�سورات اآكلة اللحوم 
اأم�س  ي��وم   امل�سجلة على الإط��الق. وق��ال العلماء 
الأول اخلمي�س اإنهم عروا على اأجزاء من الهيكل 
 125 نحو  قبل  عا�س  الذي  للدينا�سور،  العظمي 
مليون عام خالل الع�سر الطبا�سريي، بينها عظام 
من الظهر والفخذين والذيل وبع�س الأجزاء من 
اأ�سنان. وقدروا  اأو  الأط��راف ولكن بدون جمجمة 
باأكر  البقايا  هذه  اإىل  ا�ستنادا  الدينا�سور  طول 

من ع�سرة اأمتار ورمبا اأطول من ذلك بكثري.
للح�سول  يدر�س  وهو طالب  باركر،  كري�س  وقال 
بجامعة  احلفريات  علم  يف  الدكتوراة  درج��ة  على 
�ساوثهامبتون واملوؤلف الرئي�سي للدرا�سة املن�سورة 
يف دورية بري جيه. ليف اند اإنفايرومننت "حجم 
واح���دا من  اإن��ه��ا تخ�س  ل��الإع��ج��اب.  العينة مثري 
اأكر، ورمبا كان اأكر، املفرت�سات الرية املعروفة 

على الإطالق التي طافت اأوروبا".
ال�سغرية  ال�����س��ق��وق  م���ن  �سل�سلة  اإىل  وا���س��ت��ن��ادا 
اأنه  العلماء  ا�ستنتج  الذيل،  اأعلى فقرات  املوجودة 
ت�سمى  ال��دي��ن��ا���س��ورات  م��ن  جمموعة  اإىل  ينتمي 
والذي  ال�سبينو�سور،  ت�سم  التي  ال�سبينو�سورات 
95 م��ل��ي��ون ���س��ن��ة وب���ل���غ طوله  ع���ا����س ق��ب��ل ن��ح��و 
حوايل 15 مرتا ويعتر اأطول دينا�سور مفرت�س 

معروف.
تذكرنا  مم���دودة  جماجم  لل�سبينو�سورات  وك��ان 
ك��ث��رية خمروطية  اأ����س���ن���ان  ب��ال��ت��م��ا���س��ي��ح ول��دي��ه��ا 
ال�سكل، مثالية لالإم�ساك بالفرائ�س املراوغة، كما 
متتعت باأذرع قوية وخمالب كبرية. وكانت تتغذى 

على الفرائ�س املائية والدينا�سورات الأخرى.
الباحثون  يحدد  مل  البقايا،  اكتمال  عدم  وب�سبب 
لكنهم  امل��ك��ت�����س��ف،  ل��ل��دي��ن��ا���س��ور  علميا  ا���س��م��ا  ب��ع��د 
ال�سخرة  "�سبينو�سوري  ا����س���م  ع��ل��ي��ه  اأط���ل���ق���وا 
ُعر  التي  الأر�سية  الطبقة  على  بناء  البي�ساء" 
اأنه لي�س واحدا من  بقاياه. ويعتقدون  فيها على 

اأي من الأنواع املكت�سفة �سابقا.

و�شول مي�شيل زونر من برنامج الإفطار الياباين لدى و�شولها حل�شور الحتفال باأكرث 100 �شخ�شية موؤثرة 
يف العامل يف جملة Time يف نيويورك. رويرتز

�سريين عبد الوهاب حتلم 
بالتمثيل مع هذا املمثل

ك�سفت الفنانة امل�سرية  �سريين عبد الوهاب ، عر ح�سابها اخلا�س على 
موقع التوا�سل الجتماعي عن ممثل تود م�ساركته يف عمل فني.

كرمي  امل�سري  املمثل  ا�سم  �سريين،  على  املتابعني  اأح��د  ط��رح  عندما 
الق�سرية،  الق�س�س  خا�سية  عر  الأخ��رية  ردت  العزيز،  عبد  حممود 
اإن��ك قريب  اإين بح�س  اأمثل معاه، غري  ونف�سي جدا  "بع�سقه  وقالت: 

اأوي مني".
اخلا�سة،  ح�ساباتهم  ع��ر  وت��ب��ادل��وه  �سريين،  رد  م��ع  اجلمهور  تفاعل 

وعر�سوا فكرة العمل الفني امل�سرتك على كرمي حممود عبد العزيز.
اأ�سئلة  بالرد على  التي تقوم فيها �سريين  الأوىل  املرة  ول تعتر هذه 

املتابعني، فهي حتاول اأن ترد قدر امل�ستطاع با�ستمرار.


