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بعد ف�ضل جل�ضة املفاو�ضات مع احلكومة
تون�س: احتاد ال�شغل 

يتم�ّشك باال�شراب العام!
•• الفجر -تون�س:

ف�سلت اجلل�سة التفاو�سية بني احتاد ال�سغل واحلكومة التون�سية، م�ساء 
يبقى  وهكذا  الطرفني،  بني  العالقة  للم�سائل  حل  اإي��ج��اد  يف  االث��ن��ني، 
اإ�سراب االحتاد العام التون�سي لل�سغل املحدد بيوم اخلمي�س 16 يونيو 

اجلاري قائما. 
واأ�سارت �سحيفة ال�سعب التابعة الحتاد ال�سغل، اإىل اأن اجلل�سة مل ت�سفر 
اإىل اتفاق:»مل يرد يف حم�سر اجلل�سة اأي اتفاق اإال يف ت�سقيف التفاو�س 
واملن�ساآت  ال��ع��ام  وال��ق��ان��ون  العمومية  للوظيفة  ال��ع��ام  ال��ق��ان��ون  ح���ول 

والدواوين اإىل نهاية يوليو القادم«.
العام  ل��احت��اد  امل�ساعد  ال��ع��ام  االم���ني  ال�ساملي  ال��دي��ن  ���س��اح  وو���س��ف 
التون�سي لل�سغل، اأم�س الثاثاء، جل�سة املفاو�سات مع احلكومة باملهزلة، 
مربزا انه ال ميكن لاحتاد القبول باالقرتاحات املقدمة من الطرف 

احلكومي، متهما اياه بعدم اجلدية يف التفاو�س. )التفا�سيل �س12(
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منظر جوي يظهر منازل مدمرة بعد غارة على بلدة بريفيليا يف منطقة دونبا�س ب�سرق اأوكرانيا   )ا ف ب(

رئي�س الوزراء االإثيوبي يلقي كلمة اأمام اأع�ساء الربملان يف اأدي�س اأبابا. )ا ف ب(

ي�ضارك يف قمة خليجية بح�ضور ال�ضي�ضي وعبداهلل الثاين والكاظمي
بدعوة من امللك �شلمان.. بايدن 
يزور ال�شعودية يف 15 و 16يوليو

•• الريا�س-وكاالت:

اأعلن الديوان امللكي ال�سعودي اأم�س الثاثاء، اأن الرئي�س االأمريكي 
خادم  من  بدعوة  يوليو،   16 و   15 يف  اململكة  �سيزور  بايدن  جو 
�سلمان  امللك  �سيلتقي  بايدن  اأن  اأو�سح  كما  ال�سريفني.  احلرمني 
بن عبد العزيز، وويل العهد، االأمري حممد بن �سلمان، بح�سب ما 

اأفادت وكالة االأنباء ال�سعودية وا�س.
�سلمان وويل  امللك  �سيلتقي  بايدن  اأن  االأبي�س  البيت  اأعلن  بدوره 
التي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  قمة  يف  و�سي�سارك  العهد، 
ترتاأ�س دورتها اململكة. وقال يف بيان اإن تلك الزيارة مت التح�سري 
م�سوؤولني  قبل  م��ن  اأ�سهر  م��دى  ووع��ل��ى  م�ستوي  اأع��ل��ى  على  لها 

ودبلوما�سيني كبار يف االإدارة االأمريكية.
اأن  بيري  جان  كارين  االأبي�س  البيت  با�سم  املتحدثة  اأو�سحت  كما 
القيادي،  ودوره  �سلمان،  امل��ل��ك  دع���وة  يثمن  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
ك�سريك  ال�سعودية  دور  واإىل  امل��ه��م��ة،  ال��زي��ارة  ه��ذه  اإىل  ويتطلع 

ا�سرتاتيجي على مدى ثمانية عقود.
واأ�سافت اأن بايدن �سيلتقي مع خادم احلرمني ال�سريفني يف جدة 
ال�سعودية  اجل��ه��ود  منها  ودول��ي��ة  اإقليمية  مهمة  ق�سايا  ملناق�سة 
االقت�سادي  التعاون  وتو�سيع  اليمن  يف  احل��رب  النهاء  االأمريكية 

واالأمني يف املنطقة.
الرئي�س  ح�سور  ال��ث��اين  يومها  يف  ال��زي��ارة  ج���دول  يت�سمن  كما 
اإل��ي��ه��ا خ���ادم احلرمني  االأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن ق��م��ة م�سرتكة دع���ا 
ال�سريفني، قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وملك 
يف  العراقي،  ال��وزراء  ورئي�س  العربية،  امل�سري  والرئي�س  االأردن، 

املقبل. )متوز(  يوليو   16
اأن��ه �سيتم االإع��ان عن مبادرات جديدة منها مهام  اإىل   واأ���س��ارت 

بحرية يف البحر االأحمر مب�ساركة القيادة الو�سطى.

رو�ضيا تفتح ممرًا اإن�ضانيًا وت�ضقط مروحية اأوكرانية ميغ 29 

زيلين�شكي يطالب باأ�شلحة ع�شرية.. و�شيفريودونيت�شك مقطوعة عن اأوكرانيا 

رئي�س وزراء اإثيوبيا: ت�شكيل جلنة للتفاو�س مع قوات تيغراي
•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

اإن  اآبي اأحمد، الثاثاء،  قال رئي�س ال��وزراء االإثيوبي 
احلكومة االحتادية �سكلت جلنة للتفاو�س مع قوات 

اإقليم تيغراي ال�سمايل.
بال�سام  يتعلق  فيما  ال���ربمل���ان:  يف  ل��ن��واب  واأ����س���اف 
من  الكثري  اإىل  املفاو�سات  حتتاج  جلنة.  ت�سكيل  مت 
اإجراء  العمل، وقد مت ت�سكيل جلنة و�ستدر�س كيفية 

املحادثات.

ب���ني القوات  اأك�����ر م���ن ع����ام  ن�����زاع دام م��ن��ذ  وي�����دور 
مقتل  عن  اأ�سفر  تيغراي،  حترير  وجبهة  الفيدرالية 

االآالف ونزوح مئات االآالف يف االإقليم.
و�سول  مت��ن��ع  احل��ك��وم��ة  اإن  امل��ت��ح��دة  االأمم  وت���ق���ول 
امل�ساعدات االإن�سانية الإقليم تيغراي، الذي مل تدخل 

اإليه اأي �ساحنات منذ 15 دي�سمرب املا�سي.
وتنفي احلكومة �سد الطريق اأمام امل�ساعدات، وتتهم 
�سحنات  مب�سادرة  تيغراي  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 

اأُر�سلت يف ال�سابق.

•• عوا�صم-وكاالت:

�سيفتح  اأن��ه  الرو�سي  اجلي�س  اأعلن 
مم������راً اإن�������س���ان���ي���اً ال����ي����وم االأرب����ع����اء 
الإجاء املدنيني من م�سنع االآزوت 

يف �سيفريودونيت�سك.
الرو�سية  ال����دف����اع  وزارة  وق���ال���ت 
اإن���ه يف خ��ط��وة مدفوعة  ال��ث��اث��اء، 
القوات  ف����اإن  االإن�����س��ان��ي��ة،  ب��امل��ب��ادئ 
وت�سكيات  امل�����س��ّل��ح��ة  ال���رو����س���ي���ة 
ال�سعبية  ل��وغ��ان�����س��ك  ج��م��ه��وري��ة 
اإن�سانية  عملية  لتنظيم  م�ستعدة 
اأن  امل����دن����ي����ني، م�����س��ي��ف��ة  الإج��������اء 
منطقة  اإىل  ���س��ي��ن��ق��ل��ون  امل���دن���ي���ني 

لوغان�سك االنف�سالية.
العنيفة  امل����ع����ارك  ا���س��ت��م��رار  وم����ع 
واالأوكرانية  الرو�سية  القوات  بني 
اإ�سقاط  م��و���س��ك��و  اأع���ل���ن���ت  ����س���رق���اً، 
مقاتلة اأوكرانية من طراز ميغ 29 
ملروحية  ب��االإ���س��اف��ة  دونيت�سك،  يف 
مقاطعة  يف  مي24-  ط�����راز  م���ن 
البحر  ع��ل��ى  امل��ط��ل��ة  ن��ي��ك��والي��ي��ف 
الرئي�س  وي�����س��غ��ط  ه���ذا  االأ�����س����ود. 
زيلين�سكي  فولودميري  االأوك����راين 
ع����ل����ى ال������غ������رب ل�����ت�����زوي�����د ب������اده 
ارتفاع  ل��وق��ف  ع�����س��ري��ة  ب��اأ���س��ل��ح��ة 
الناجمة  امل��رّوع��ة  الب�سرية  الكلفة 

قتياًل   125 املتحدة:  االأمم 
واحد اأ�شبوع  خالل  بدارفور 

•• نيويورك-وكاالت:

اإىل  ع��ادت دوام���ة العنف جم���دداً 
مودية  ال�سوداين،  دارف��ور  اإقليم 
خافات  ج��راء  الع�سرات،  بحياة 

قبلية.
اأم�س  املتحدة،  االأمم  اأعلنت  فقد 
جراء  القتلى  ع��دد  اأن  ال��ث��اث��اء، 
االأ�سبوع  وقعت  التي  اال�ستباكات 

املا�سي بلغ 125 على االأقل.
املتحدة  االأمم  م���ك���ت���ب  وق�������ال 
اإن  االإن�سانية  ال�����س��وؤون  لتن�سيق 
 100 م��ن  اأك���ر  بينهم  ال��ق��ت��ل��ى 
من قبيلة القمر االإفريقية و25 

عربياً.
كما اأ�ساف اأن اال�ستباكات اأ�سفرت 
ع����ن اإ�����س����اب����ة اأك������ر م����ن 130 
االأفارقة،  من  معظمهم  اآخرين، 
اأ�سو�سييتد  ن��ق��ل��ت  م���ا  ب��ح�����س��ب 
اأن  اإىل  اأ����س���ار  ذل����ك،  ب����ر�����س.اإىل 
االأقل يف منطقة  25 قرية على 
والنهب  للهجوم  تعر�ست  كلب�س 
واحل��رق، واأن ما ال يقل عن 50 
األف �سخ�س اأج��ربوا على الفرار 
م����ن دي����اره����م يف غ�����رب دارف������ور 
املجاورة،  دارف����ور  �سمال  ووالي���ة 

التي انتقلت اإليها اال�ستباكات.

وت��اأت��ي ه��ذه ال��دع��وة يف وق��ت تقّدم 
الدول الغربية ذخائر وقطع تبديل 
وُيفرت�س  لكييف  خفيفة  واأ�سلحة 
االت�������س���ال  جم���م���وع���ة  ت���ع���ق���د  اأن 
التي  باأوكرانيا  اخلا�سة  الدفاعية 
�سكلها وزير الدفاع االأمريكي لويد 

اأو�سنت، اجتماًعا يف بروك�سل.
اأ�سلحتها  اأوك����ران����ي����ا  وا���س��ت��ن��ف��دت 
ال�سنع  وال�����س��وف��ي��ات��ي��ة  ال��رو���س��ي��ة 
اأ�سلحة  على  حالًيا  ح�سًرا  وتعتمد 
الغربيون،  ح��ل��ف��اوؤه��ا  ب��ه��ا  ي���زّوده���ا 
خرباء  بح�سب  املدفعية،  ا  خ�سو�سً

اأمريكيني.
اأوكرانيا  ت�سليم  وا�سنطن  وب����داأت 
معّدات ثقيلة مثل مدافع الهاوتزر 
يف ب��ادئ االأم���ر، ث��ّم م��ع��ّدات حديثة 
هيمار�س  ���س��واري��خ  ق���اذف���ات  م��ث��ل 
وقطع مدفعية عالية الدقة، مداها 
اأكرب من تلك التي ميلكها اجلي�س 

الرو�سي.
وي�����س��ل ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اإىل 
جندي   500 ل��ت��ف��ق��د  روم����ان����ي����ا 
ُن�����س��روا يف ق���اع���دة حللف  ف��رن�����س��ي 
الرو�سي  ال���غ���زو  ب����دء  م��ن��ذ  ال��ن��ات��و 
دعم  بزيارة  قيامه  قبل  الأوكرانيا، 
اإىل مولدافيا ومن املحتمل اأن يزور 

ا. كييف اأي�سً

ال����رو�����س����ي، يف وقت  ال���ه���ج���وم  ع����ن 
�سيفريودونيت�سك  م��دي��ن��ة  ُع��زل��ت 
�سائر  عن  الثاثاء  اال�سرتاتيجية 
اآخر  تدمري  بعد  اأوك��ران��ي��ا  اأرا���س��ي 

ج�سر يربطها مبناطق اأخرى.
اليومية  كلمته  يف  زيلين�سكي  وقال 
يذكر  �سوف  الع�سكري  التاريخ  اإن 
كواحدة  دونبا�س  معركة  بالتاأكيد 

من اأعنف املعارك يف اأوروبا.
ال��ب�����س��ري��ة لهذه  ال��ك��ل��ف��ة  واأ�����س����اف 
�سيفريودونيت�سك(  )يف  امل��ع��رك��ة 
اإلينا.  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ل��ل��غ��اي��ة  م��رت��ف��ع��ة 
م�سّدًدا  م��روع��ة،  ب�ساطة  بكل  اإن��ه��ا 
للح�سول على  امللّحة  على احلاجة 
اف����ادت كييف عن  اأ���س��ل��ح��ة يف وق���ت 
جندي  و300   100 ب���ني  م��ق��ت��ل 

يومًيا. واأكد الرئي�س االأوكراين اأن 
�ست�سمن  ع�سرية  مدفعية  وحدها 
لنا اأف�سلية" معرًبا عن ثقته بقدرة 
جي�سه على حترير االأرا�سي، مبا يف 

ذلك ماريوبول والقرم.
وت��اب��ع ن��ح��ن ب��ح��اج��ة ف��ق��ط اإىل ما 
ي��ك��ف��ي م���ن االأ���س��ل��ح��ة ل�����س��م��ان كل 

ذلك. �سركاوؤنا ميلكونها.

اإ�شرائيل تدعو لت�شكيل قوة 
اإقليمية بقيادة اأمريكا ل�شد اإيران

•• عوا�صم-وكاالت:

بالتزامن مع ت�ساعد التوتر مع اإيران، ال�سيما بعد اتهام االأخرية لتل اأبيب بالتورط 
يف عمليات اغتيال طالت �سباطاً يف احلر�س الثوري االإيراين وعمليات تخريب ملواقع 

نووية، دعت اإ�سرائيل اإىل ت�سكيل قورة اإقليمية بقيادة الواليات املتحدة ملواجهتها.
قوة  وت�سكيل  ح�سد  اأهمية  على  غانت�س،  بيني  االإ�سرائيلي،  الدفاع  وزي��ر  �سدد  فقد 
وت�سمل عدة  املتحدة  الواليات  تقودها  املنطقة،  واأن�سطتها يف  �سد طهران  اإقليمية 

دول عربية.
وقال يف ت�سريحات، اأم�س الثاثاء، بح�سب ما اأفاد بيان �سادر عن مكتبه، اإن مثل 

هذا التعاون من �ساأنه اأن يعزز ويقوي موقع جميع االأطراف املعنية.
كما اأملح اإىل �سم دول مثل االأردن وم�سر وغريهما، وفق ما نقلت وكالة رويرتز.

اإيران،  اأن�سطة  اللهجة من  ال�سديدة  اإ�سرائيل رفعت موؤخراً من حتذيراتها  وكانت 
ال�سيما النووية، باالإ�سافة اإىل دعم عدد من امليلي�سيات يف املنطقة ومن �سمنها حزب 

اهلل، ونقل اأ�سلحة متطورة اإليه.

�ص 07

�ص 15

�ص 19

وزراء التعليم اجلدد يوؤكدون على تطوير املنظومة 
التعليمية مبا يتما�سى ومتطلبات امل�ستقبل

اأخبار الإمارات

ب�سبب حرب اأوكرانيا.. بريطانيا 
تواجه »كابو�ص ال�سبعينيات«

عربي ودويل

الدوري الإجنليزي ينتظر حقبة 
ذهبية على م�ستوى الهدافني

الفجر الريا�سي

 بعد يوم من افتتاح مكتبة حممد بن را�ضد ال�ضرح الثقايف الأكرب يف املنطقة

نائب رئي�س الدولة يوجه بتوزيع 3 ماليني كتاب
على اآالف املدار�س يف الوطن العربي لدعم القراءة

ا�ضتئناف امل�ضاعدات رهني بتحقيق ذلك

وا�شنطن: ن�شغط باجتاه تنازل اجلي�س ال�شوداين عن ال�شلطة
•• اخلرطوم-وكاالت:

اأكدت الواليات املتحدة اأنها ما�سية يف ال�سغط نحو 
وت�سليمها  ال�سلطة  ع��ن  ال�����س��وداين  اجل��ي�����س  ت��ن��ازل 
للمدنيني، م�سرية اإىل اأن ا�ستئناف امل�ساعدات رهني 

بتحقيق ذلك.
يف  االأم��ريك��ي��ة  ال�سفارة  �سفحة  يف  ن�سر  ب��ي��ان  وق���ال 
اخلرطوم، اإن االجتماع الذي عقد بو�ساطة الواليات 
امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ب��ني ممثلني 
لقوى احلرية والتغيري واأع�ساء ع�سكريني يف جمل�س 

ال�سيادة ال�سوداين، كان "حا�سما لبناء الثقة".
تقدم  اإح��راز  �سرورة  على  املتحدة  الواليات  و�سددت 
وحما�سبة  ال�سوداين  ال�سعب  تطلعات  يدعم  ف��وري 
اأكتوبر   25 100 متظاهر منذ  امل�سوؤولني عن قتل 

وحتى االآن.
وزير  م�ساعدة  يف،  م��ويل  التقت  فقد  للبيان،  ووفقا 
زي��ارت��ه��ا للخرطوم  االأم���ريك���ي���ة، خ���ال  اخل��ارج��ي��ة 
التي ا�ستمرت من اخلام�س وحتى التا�سع من يونيو 
احل����ايل، ب��ع��دد م��ن ال��ك��ي��ان��ات وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات املدنية 

وممثلي جلان املقاومة وهيئات مهنية واأ�سر �سهداء.
ويف اأعقاب اللقاء الذي جمع ال�سق الع�سكري مبمثلي 

قوى احلرية والتغيري اأعلنت االآلية الثاثية امل�سهلة 
للحوار ال�سوداين واملكونة من االأمم املتحدة واالحتاد 
احلوار  تعليق جل�سات  االإيقاد،  االإفريقي وجمموعة 
التي كان مقرر ا�ستئنافها االأحد، لل�سماح باملزيد من 

امل�ساورات يف ظل التباين الكبري يف املواقف. 
وق���ال م�����س��در مل��وق��ع ���س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة، اإن االآلية 
املجل�س  ممثلي  م��ع  ال�سبت  لقائها  وب��ع��د  الثاثية 
اأنه ال جدوى  راأت  والتغيري،  املركزي لقوى احلرية 
من عقد اجلل�سة قبل اأن تت�سح املواقف ب�سكل جلي 

واأكر و�سوحا.
ال�سوداين  املوؤمتر  حزب  رئي�س  الدقري،  عمر  واأعلن 
بقوى  واالت�سال  اخلارجية  العاقات  جلنة  ورئي�س 
احلرية والتغيري، يف اإيجاز �سحفي، اأن قوى احلرية 
والتغيري لن نكون طرفاً اأو جزء من اأي منرب اأو اأي 
عملية تهدف ل�سرعنه اإجراءات اخلام�س والع�سرين 
مع  االإيجابي  للتعاطي  م�ستعدة  لكنها  اأكتوبر،  من 
االآل��ي��ة الثاثية الإن��ه��اء تلك االإج����راءات وم��ا ترتب 
الدميقراطي  املدين  التحول  م�سار  وا�سرتداد  عليها 

ب�سلطه مدنيه كاملة متثل اجلميع.
املقاومة اجلماهريية  امل�سي يف طريق  الدقري  واأك��د 

بالو�سائل ال�سلمية مبا يف ذلك العمل ال�سيا�سي.

�ضيكون له عواقب متعددة رو�ضّيا ودولّيا:
ماذا �شيحدث اإذا رحل القي�شر بوتني؟

•• الفجر -روبن توتنجز –ترجمة خرية ال�صيباين

باالأمر اجلديد.  لي�ست  بوتني  تدهور �سحة فادميري  التكهنات حول 
احل��رب يف  ب��داي��ة  منذ   ... غيابات طويلة  ج��راح��ي��ة،  ���س��رط��ان، عمليات 
اأوكرانيا، بداأت هذه ال�سائعات -يف الوقت احلايل ال ميكن التحقق منها 
-من جديد. املوؤكد: رئي�س الدولة الرو�سي، البالغ من العمر 69 عاًما، 

�سريحل، مثل اأي �سخ�س اآخر.
حتى االآن، ال �سيء خارج عن املاألوف. با�ستثناء اأنه على عك�س ما �سيكون 
رو�سيا،  ملوته عواقب متعددة يف  �سيكون  فاإنه  احل��ال مع اجلميع،  عليه 
ال��ي��وم. ال  ف��ج��اأة  اإذا ح��دث  ال���دويل -خا�سة  ال�سعيد  ��ا على  اأي�����سً ولكن 

تتحمل اأكتاف اجلميع امل�سوؤولية الثقيلة عن احلرب.
)التفا�سيل �س14(

ثاين اأكرب ميزانية ف�ضائية يف العامل

يف ال�شني، غزو النجوم �شيا�شي بامتياز!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

الف�ساء  ال�سينيون حمطة ف�ساء بهدف مناف�سة حمطة  �سي�سكن 
اإىل  رج��ل  الإر���س��ال  قّوتهم  بكل  وي�ستثمرون  االأم��ري��ك��ي��ة،  الدولية 

القمر... برنامج يهدف اإىل اإظهار قوة بكني.
على من�سة االإطاق جيوت�سيوان، االأحد، 5 يونيو، و�سط �سحراء 
روؤ�سائهم  اأم��ام  تاأهب  حالة  يف  الثاثة  الف�ساء  رواد  يقف  جوبي، 
جاهزون  االآن  نحن  ال��ع��ام،  القائد  االح��ت��ف��ايل.  الع�سكري  ب��ال��زي 

�سرخ  االأم���ر!  اإع��ط��اء  يرجى  للمغادرة، 
الرفاق!،  اأي��ه��ا  تف�سلوا  دون����غ.  ت�سنغ 
ي���رد ب����ذات احل����زم واالي���ق���اع يل �سانغ 
الف�ساء  رحلة  برنامج  راأ���س  على  ف��و، 
تعزف  �سنت�سو14-.  ه���ذه  امل��اأه��ول��ة 
الوطني،  ال��ن�����س��ي��د  امل�����س��رية  ال��ف��رق��ة 
بينما تغطي اأعام حمراء، يلوح بها 
جي�س  موقع  املعجبني،  من  جمهور 
التحرير ال�سعبي 901 قاعدة 20.

)التفا�سيل �س13(

الرئي�س الرو�سي فادميري بوتني خال العر�س الع�سكري يوم الن�سر يف ال�ساحة احلمراء

املركزية النقابية تبقي على اال�سراب

•• دبي-وام:

وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، بتوزيع ثاثة مايني كتاب 
على اآالف املدار�س يف الوطن العربي لدعم القراءة، وذلك يف اأعقاب افتتاح 
تد�سينها  التي مت  الثقافية اجلديدة  املنارة  را�سد،  بن  ملكتبة حممد  �سموه 
ت�سكل  باتت  اأيقونات معرفية  �سل�سلة  اإىل  لتن�سم  االول،  اأم�س  يوم  دبي  يف 
جزءاً من الهوية الثقافية واملعرفية لدولة االإمارات، وذلك الإغناء وتعزيز 
املحتوى القرائي للمكتبة التي ت�سم حاليا اأكر من 1.1 مليون كتاب، ما 

بني ورقي ورقمي.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم : ر�سالة مكتبة حممد 
بن را�سد عربية، وتاأثرياتها �ستكون على كل املنطقة، وهدفها �سيكون اثراء 

الكتاب والثقافة عربياً وعاملياً.
 22 ت�سم  العربي  الوطن  للقراءة يف  اأكرب م�سابقة  لدينا  �سموه:  واأ�ساف 
ولدينا  دره���م،  مليار  بتكلفة  عربية  مكتبة  اأح���دث  ولدينا  ط��ال��ب،  مليون 
ر�سالة نبيلة ومهمة وكبرية باإعادة اإحياء اأهمية وقد�سية الكتاب يف اأجيالنا 

اجلديدة.
واأكد �سموه اأن املعرفة اأ�سا�س التقدم، والكتاب اأ�سا�س املعرفة، والقراءة اأهم 
را�سد  بن  وق��ال: مكتبة حممد  بها،  اأجيالنا اجلديدة  ت�سليح  مهارة ميكن 
املعرفة وتعزيز  ون�سر  الثقافة  تر�سيخ  دور وب�سمة حقيقية يف  لها  �سيكون 

عادة القراءة وطنياً وعربياً.
مكتبة  افتتح  قد  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وك��ان 
حممد بن را�سد ال�سرح الثقايف واملعريف اجلديد يف دبي يف احتفالية خا�سة 
اأقيمت يف املكتبة، اطلع خالها �سموه على خمتلف اأق�سام املكتبة التي ت�سكل 

اإ�سافة نوعية للمراكز الثقافية يف املنطقة والعامل، حيث يتوقع اأن ت�ساهم 
املكتبة يف تعزيز احلراك املعريف الذي تقوده دولة االإمارات يف املنطقة الإعادة 

و�سع العامل العربي على خارطة التميز املعريف.      )التفا�سيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

اأبوظبي لل�شحة العامة ي�شتاأنف برناجمه ال�شنوي »ال�شالمة يف احلر «
•• اأبوظبي-وام:

ال�سنوي  برناجمه  ا�ستئناف  ام�س  العامة  لل�سحة  اأبوظبي  مركز  اأعلن 
يف  العمل  حظر  قرار  دخول  مع  بالتزامن  احلر" وذلك  يف  "ال�سامة 

وقت الظهرية حيز التنفيذ يف اإمارة اأبوظبي ابتداء من اليوم.
وين�س الربنامج على حظر العمل يف وقت الظهرية خال ف�سل ال�سيف 
ال�سم�س  اأ�سعة  حتت  عمالها  يعمل  التي  واملن�ساآت  املك�سوفة  االأم��اك��ن  يف 
3 ع�سراً  12:30 ظهراً وحتى ال�ساعة  املبا�سرة يف الفرتة من ال�ساعة 

خال الفرتة من 15 يونيو وحتى 15 �سبتمرب من كل عام.
ملبادرات  ال�سنوي  التقومي  "ال�سامة يف احلر" ج��زءا من  برنامج  ويعد 

ال��وع��ي بني  م�ستوى  رف��ع  اإىل  وي��ه��دف  العامة  لل�سحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
اأ�سحاب العمل وم�سريف العمال باأهمية اتخاذ التدابري الازمة حلماية 

العمال من احلرارة وجتنب التعر�س لاإجهاد احلراري.
الأ�سعة  التعر�س  مبخاطر  العاملني  توعية  على  ال��ربن��ام��ج  ي��رك��ز  كما 
ال�سم�س املبا�سرة يف منت�سف النهار وطرق جتنب االآثار ال�سلبية للتعر�س 

لذلك.
العامة  لل�سحة  اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  النعيمي  مطر  �سعادة  وق��ال 
نحر�س على اإطاق برنامج "ال�سامة يف احلر" كل عام لتثقيف العمال 
واأ�سحاب العمل حول اأهمية االلتزام بالقواعد واللوائح اخلا�سة بتعليق 
ال��ع��م��ال وحمايتهم من  ���س��ام��ة  ال��ن��ه��ار ل�سمان  ان��ت�����س��اف  ع��ن��د  ال��ع��م��ل 

التعر�س لاإ�سابات الناجتة عن االجهاد احلراري.
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�سحة  ال��ت��زام��ن��ا  ال��ربن��ام��ج  " يعك�س ه���ذا   : واأ����س���اف 
عن  العمل  خ��ال  وم��ن  اأبوظبي  يف  املهنية  وال�سامة  وال�سحة  العامة 
القطاعات  خمتلف  م�ستوى  على  اال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  م��ع  كثب 
وال�سياحة  والطاقة  والنفايات  االإن�ساءات  قطاع  بينها  ومن  اأبوظبي  يف 
والثقافة وال�سحة والنقل والغذاء لنتمكن من اإي�سال ر�سالتنا وتطبيق 
املعايري." ويف  اأعلى  وف��ق  تطبيقها  و�سمان  نطاق  اأو���س��ع  على  براجمنا 
العامة  اأبوظبي لل�سحة  "ال�سامة يف احلر" يقدم مركز  اإط��ار برنامج 
جمموعة متنوعة من املواد التثقيفية بعدة لغات باالإ�سافة اإىل الن�سائح 
كافة  املركز  ودع��ا  باللوائح.  التزامهم  ل�سمان  لل�سركات  واال�ست�سارات 

جهات العمل التي متار�س ن�ساطها داخل اإمارة اأبوظبي ولديها عاملني 
يف اأماكن مك�سوفة حتت اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة اإىل فهم وتنفيذ متطلبات 
ال�سحيحة  الرقابة  تدابري  و�سع  احلر" و�سمان  يف  "ال�سامة  برنامج 
وتوفري  امل�سوؤوليات  توزيع  جانب  اإىل  احل��راري  االإجهاد  من  حلمايتهم 
التدريب الازم جلميع املعنيني. وحث املركز جميع املعنيني على اإي�سال 
ون�سر التعليمات اخلا�سة بتناول االأطعمة املنا�سبة و�سرورة تناول كميات 
معدات  وارت���داء  منا�سبة  ا�سرتاحة  ف��رتات  وتخ�سي�س  امل��اء  م��ن  كافية 
يوفرها  التي  التوعوية  امل��واد  تلك  وتوزيع  املنا�سبة  ال�سخ�سية  احلماية 
املركز يف اأماكن جتمعات العاملني لاطاع عليها وتثقيف اأنف�سهم حول 

كيفية احلفاظ على �سحتهم و�سامتهم.

مكتبة حممد بن را�شد ت�شتعني بروبوتات ذكية جللب وا�شرتجاع الكتب 

•• دبي - وام:

ودولة  دب��ي  اجل��دي��دة يف  الثقافية  امل��ن��ارة  را���س��د،  بن  ت�ستعد مكتبة حممد 
االإمارات، لفتح اأبوابها للجمهور غدا وذلك الأول مرة ، بعد تد�سني �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل للمكتبة اأم�س االول.
حا�سنة  االإم����ارات  مكانة  تر�سيخ  يف  اجل��دي��د  امل��ع��ريف  ال�سرح  ه��ذا  وي�سهم 
اآفاق  ذات  حتفيزية  بيئة  املكتبة  توفر  حيث  املنطقة،  يف  واالإب���داع  للثقافة 
اإبداعية تنه�س باملنتج الثقايف واالإبداعي يف الدولة وت�ستوعب جميع فئات 
والكتاب  واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات  واالأط��ف��ال  ال�سباب  من  املجتمع 
والباحثني واملفكرين والفنانني، كما ت�ستقبل القراء وال�سخ�سيات االأدبية 

والفكرية من خمتلف اأنحاء املنطقة والعامل.
مكتبة  يف  االأق�سام  اأك��رب  من  واح��داً  االأول  االآيل" بالطابق  "املخزن  وُيعد 
حممد بن را�سد ، وت�سم اأكر من مليون عنوان، وتعترب منظومة العمل 
الذكية به هي االأويل من نوعها يف منطقة ال�سرق االأو�سط واخلليج عموماً، 
حيث تعمل بالذكاء اال�سطناعي من خال منظومة عمل ذكية تعمل عن 
طريق طلب العنوان الكرتونيا ومن ثم ار�سال اأمر اإىل الروبوتات للبحث 
اإىل  وجلبه  عنوان؛  مليون  من  اأك��ر  بني  من  "الكتاب"،  عن  اأوتوماتيكياً 
اأياً من املكتبات الت�سع املنت�سرة يف �سبع طوابق، ويتنقل الكتاب عرب م�سار 
ا�سرتجاع  نظام  على  ع��اوة  ال��ق��ارئ،  يد  اإىل  و�سواًل  اإل��ك��رتوين  "�سري" 

اإلكرتونيا للكتب.
خمترب  على  را���س��د،  بن  حممد  مكتبة  اإىل  زيارتها  "وام" خ��ال  واطلعت 
من  النادرة  الكتب  علي  للحفاظ  م�سروع  اأ�سخم  وهو  الكتب" ،  "رقمنة 
حتى  املكتبة  موقع  على  وحتميلها  اإلكرتونياً  واأر�سفتها  توثيقها  خ��ال 
واجلامعات،  املدار�س  طلبة  خا�سة  املجتمع  �سرائح  خمتلف  منها  ي�ستفيد 
اأو  للباحثني  ال��ن��ادرة  امل��واد  اإتاحة  ، وميكن  باأكمله  العربي  الوطن  ويف  بل 

الراغبني يف االطاع عليها حتت اإ�سراف فريق عمل املكتبة.
ملكتبة حممد  التنفيذي  امل��دي��ر  امل���زروع���ي،  ���س��امل  ال��دك��ت��ور حم��م��د  وق���ال 
مو�سوعة  متثل  تخ�س�سية  مكتبات  ت�سع  من  تتاألف  املكتبة  اإن  را�سد،  بن 

ال�سباب،  ومكتبة  االإم��ارات،  ومكتبة  العامة،  املكتبة  هي:  اإن�سانية  معرفية 
اخلا�سة،  املجموعات  ومكتبة  الطفل،  ومكتبة  واالإع���ام  الفنون  ومكتبة 
الفتاً  الدوريات،  ومكتبة  االأعمال،  ومكتبة   ، واالأطال�س  اخلرائط  ومكتبة 
اإىل ان املكتبة توفر اأي�ساً اإمكانية الو�سول اإىل جمموعة كبرية من الكتب 
االإلكرتونية وغريها من الو�سائط الرقمية، واالطاع على مايني الكتب 

وم�سادر املعلومات واملحتوى من جميع اأنحاء العامل.
اأنباء  لوكالة  ت�سريح  را�سد، يف  بن  ملكتبة حممد  التنفيذي  املدير  واأ�ساف 
االإم��ارات " وام" اأنه الأول مرة يف منطقة اخلليج وال�سرق االأو�سط نعتمد 
العن�سر  م��ن  والتقليل  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  م��ن  متكاملة  منظومة  على 
واال�ستعارة  ال��ق��راءة  بعمليات  م���روراً  العنوان  اختيار  من  بداية  الب�سري 
اإىل ا�سرتجاع الكتب وتعقيمها لت�سبح جاهزة مرة اخرى، موؤكداً  و�سواًل 
تتناول  ورق��م��ي��ا  ورق��ي��ا  م��ت��وف��رة  واإ����س���دارات  كتب  على  املكتبة حت��ت��وي  اأن 
والتاريخ  ك��ال��ل��غ��ات  االه��ت��م��ام��ات؛  ت��ن��ا���س��ب خمتلف  م��ت��ن��وع��ة  م��و���س��وع��ات 
مبا  واالأدب،  ال��ذات  وتطوير  والريا�سة  وال�سحة  والفل�سفة  واجلغرافيا 
العربية  باللغتني  امل��ت��وف��رة  والق�س�سية،  ال��روائ��ي��ة  االإ����س���دارات  ذل��ك  يف 
15 األف عمل، من الكتب  واالإجنليزية. وت�سم مكتبة االإم��ارات اأكر من 
والوثائق والدوريات حول كل ما يتعلق بتاريخ االإم��ارات واحل�سارات، اما 
، كما تدعم االحتياجات  األ��ف عنوانا   25 اأك��ر من  الطفل فت�سم  مكتبة 
منها  مي�سرة  خدمات  وتقدم  لاأطفال،  والرتبوية  والتعليمية  القرائية 
اإىل  روبوتات ت�ساعد االأطفال من ذوي الهمم وق�س�س م�سورة باالإ�سافة 
الكتب ثاثية االأبعاد، التي ت�سكل جتربة قرائية وب�سرية ممتعة وملهمة 
عنوان من   4،400 من  اأك��ر  عن  ف�سًا  الوعي،  ت�سكيل  �سن  لل�سغار يف 

�سمنها 1000 كتاب من كتب برايل للمكفوفني.
لاأكادمييني  الدوريات"  "مكتبة  ت�سم  را���س��د،  بن  حممد  مكتبة  و�سمن 
دورية   1800 على  الدوريات  مكتبة  حتوي  بينما  والطاب،  والباحثني، 
واأكر من 8000 جملد، كما توفر "مكتبة املجموعات اخلا�سة" جمموعة 
واقتناوؤها  التي مت جمعها  املطبوعة،  القدمية، وغري  الدوريات  قيمة من 
الع�سرين.  ال��ق��رن  ب��داي��ات  اإىل  تاريخها  وي��ع��ود  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  �ستى  م��ن 
قبل  ن�سرت  التي  القدمية  وال��دوري��ات  الكتب  اخلا�سة  املجموعة  وت�سمل 

العام 1950، مبا فيها جمموعة من الدوريات العربية التي يعود تاريخها 
اإىل مطلع القرن الع�سرين.

وحتوي مكتبة ال�سباب علي يقرب من 11 األف عنوان، اأما مكتبة الفنون 
األ��ف عمل مطبوع ورقمي، ت�سمل و�سائط   15 اأك��ر من  االإع��ام ت�سم  و 
متعددة يف الفن والهند�سة املعمارية والت�سميم واالأزياء واملو�سيقى والفنون 
امل�سرحية، وتهدف مكتبة االأعمال اإىل توفري املعارف واملوارد لرواد االأعمال 

واملبتكرين.
�سموال  املكتبات  اأك��ر  من  واح��دة  وهي  واالأطال�س  اخلرائط  مكتبة  وتاأتي 
املعرفية،  والكنوز  املقتنيات  وا�سعة من  املنطقة وت�سم جمموعة  وث��راء يف 
وو�سائط  وخمطوطات،  مطبوعة،  خريطة   3000 من  اأك��ر  من  تتاألف 
رقمية مبختلف اللغات، لت�سكل بذلك وجهة معرفية للباحثني واملوؤرخني 

واالأكادمييني والرحالة والدار�سني اال�ستق�سائيني.
لت�سفح  للجلو�س  ف�ساء  العامة  املكتبة  ت�سم  مكتبات،   9 ال���  جانب  اإىل 
غرف  اإىل  باالإ�سافة  ال��ق��راءة،  على  وحم��ف��زة  مريحة  بيئة  �سمن  الكتب، 
للدرا�سة وجميعها جمانا للطاب من هواة وحمبي القراءة، وميكن لهم 
احلجز عرب املوقع االإلكرتوين اأو التطبيق واالأولوية لاأع�ساء املنت�سبني 

للمكتبية، عاوة على اأن املكتبة توفر جل�سات حوارية ولقاءات نقا�سية بني 
املنطقة،  االأعمال يف  االأعمال من حني الآخر، ال�ستق�ساء واقع قطاع  رواد 

وال�ست�سراف اآفاق ا�ستثمارية جديدة ومتنوعة.
بينها:  من  احليوية  امل��راف��ق  من  العديد  را�سد  بن  حممد  مكتبة  ت�سم  و 
مركز املعلومات وملتقي للحكمة، وحديقة اللغات باإطالتها ال�ساحرة على 
خور دبي، وم�سرح خارجي ي�سكل ف�ساء مثاليا الإقامة الفعاليات والعرو�س 
وهي  املكتبة"،  "م�سرح  اإىل  باالإ�سافة  للموؤمترات،  وقاعة  ال�ستاء،  بف�سل 
على  وحتتوي  والب�سرية،  ال�سمعية  التقنيات  ب��اأح��دث  جتهيزها  مت  قاعة 
واملحا�سرات  امل�سرحية  للعرو�س  م�سممة  متدرجة  مب�ستويات  مقاعد 

الثقافية والفكرية.
دب��ي، على م�ساحة  التي تطل على خ��ور  را���س��د،  بن  وتهدف مكتبة حممد 
تغطي اأكر من ن�سف مليون قدم مربع ما بني م�ساحة االأر�س وم�ساحة 
املبنى املوؤلف من �سبعة طوابق، بتكلفة اإجمالية بلغت نحو مليار درهم ، اإىل 
تعزيز وتعميم ثقافة القراءة ودعم الن�ساط االإبداعي واملعريف والفني على 
ال�سعيد الفردي واملجتمعي وتوفري من�سة معرفية ورقية ورقمية للعقول 

االإبداعية يف املنطقة والعامل.

متكاملة اإن�شانية  معرفية  مو�شوعة  متثل  تخ�ش�شية  مكتبات   9 ت�شم  را�شد  بن  حممد  مكتبة  )وام(:  لـ  املزروعي  • حممد 
اال�شطناعي  الذكاء  على  تعتمد  عمل  منظومة  و  النادرة..  الكتب  على  للحفاظ  م�شروع  اأ�شخم  الكتب  • رقمنة 

الهمم  ذوي  ت�شاعد  وروبوتات  لل�شغار..  وملهمة  ممتعة  وب�شرية  قرائية  •جتربة 

 بعد يوم من افتتاح مكتبة حممد بن را�ضد ال�ضرح الثقايف الأكرب يف املنطقة

نائب رئي�س الدولة يوجه بتوزيع 3 ماليني كتاب على اآالف املدار�س يف الوطن العربي لدعم القراءة

•• دبي-وام:

الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  وجه �ساحب 
"رعاه اهلل"، بتوزيع ثاثة مايني كتاب  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
على اآالف املدار�س يف الوطن العربي لدعم القراءة، وذلك يف اأعقاب افتتاح 
تد�سينها  مت  التي  اجلديدة  الثقافية  املنارة  را�سد،  بن  حممد  ملكتبة  �سموه 
ت�سكل  باتت  معرفية  اأيقونات  �سل�سلة  اإىل  لتن�سم  االول،  اأم�س  يوم  دبي  يف 
جزءاً من الهوية الثقافية واملعرفية لدولة االإم��ارات، وذلك الإغناء وتعزيز 
املحتوى القرائي للمكتبة التي ت�سم حاليا اأكر من 1.1 مليون كتاب، ما 

بني ورقي ورقمي.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم : ر�سالة مكتبة حممد 
بن را�سد عربية، وتاأثرياتها �ستكون على كل املنطقة، وهدفها �سيكون اثراء 

الكتاب والثقافة عربياً وعاملياً.
 22 ت�سم  العربي  الوطن  يف  للقراءة  م�سابقة  اأك��رب  لدينا  �سموه:  واأ�ساف 
ولدينا  دره���م،  مليار  بتكلفة  عربية  مكتبة  اأح���دث  ولدينا  ط��ال��ب،  مليون 
ر�سالة نبيلة ومهمة وكبرية باإعادة اإحياء اأهمية وقد�سية الكتاب يف اأجيالنا 

اجلديدة.
واأكد �سموه اأن املعرفة اأ�سا�س التقدم، والكتاب اأ�سا�س املعرفة، والقراءة اأهم 
را�سد  بن  حممد  مكتبة  وق��ال:  بها،  اجلديدة  اأجيالنا  ت�سليح  ميكن  مهارة 
وتعزيز  املعرفة  ون�سر  الثقافة  تر�سيخ  يف  حقيقية  وب�سمة  دور  لها  �سيكون 

عادة القراءة وطنياً وعربياً.
مكتبة  افتتح  ق��د  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وك��ان 
حممد بن را�سد ال�سرح الثقايف واملعريف اجلديد يف دبي يف احتفالية خا�سة 
اأقيمت يف املكتبة، اطلع خالها �سموه على خمتلف اأق�سام املكتبة التي ت�سكل 
اإ�سافة نوعية للمراكز الثقافية يف املنطقة والعامل، حيث يتوقع اأن ت�ساهم 
املكتبة يف تعزيز احلراك املعريف الذي تقوده دولة االإمارات يف املنطقة الإعادة 
و�سع العامل العربي على خارطة التميز املعريف، و�سعيها اإىل ا�ستقطاب نخبة 
العقول االإبداعية العربية من اأدباء وباحثني ومفكرين ومرتجمني وفنانني 
ثقايف  وم��رك��ز  وامل��ع��ارف  للعلوم  ك��م��ن��ارة  االإم�����ارات  دول���ة  مكانة  ير�سخ  مب��ا 
وامل�ساهمة  والرتجمة  والبحث  التاأليف  حركة  تن�سيط  يف  ي�سهم  وتنويري 

النوعية يف املنتج املعريف واالأدبي والعلمي يف العامل.
اإىل غر�س �سغف املعرفة وحب االط��اع يف  وتهدف مكتبة حممد بن را�سد 
نفو�س الن�سء وال�سباب، وتكري�س ثقافة القراءة يف املجتمع االإماراتي، لت�سبح 
ممار�سة يومية وعادة متاأ�سلة بني النا�س، اإىل جانب ت�سهيل و�سول الكتاب، 
الورقي والرقمي، ملختلف الفئات املجتمعية مع الرتكيز على فئة ال�سباب، 
والثقافة يف  القراءة  اأهمية  يدرك  بناء جيل عربي  ي�ستهدف  م�سعى  �سمن 
بناء وعي بّناء ودعم امل�سرية التنموية يف دولهم وجمتمعاتهم .. كما ت�سعى 
بها،  القراءة  وت�سجيع  العربية  اللغة  على  احلفاظ  يف  امل�ساهمة  اإىل  املكتبة 
متنوع  قرائي  حمتوى  توفري  خال  من  يومي،  خطاب  لغة  اإىل  وحتويلها 
بلغة ال�ساد، عاوة على امل�ساهمة يف احلفاظ على املوروث الثقايف االإماراتي 

وتوثيقه.
وتتاألف مكتبة حممد بن را�سد، التي تطل على خور دبي، من �سبعة طوابق، 
ومتتد على م�ساحة تغطي اأكر من ن�سف مليون قدم .. وقد ا�ستغرق بناوؤها 

وجتهيزها خم�س �سنوات، بكلفة اإجمالية بلغت نحو مليار درهم.
وت�سم مكتبة حممد بن را�سد حمتوى معرفياً �سخماً يتاألف من اأكر من 
1.1 مليون كتاب ورقي ورقمي باللغات العربية واالأجنبية، وما يزيد على 
73 األف مقطوعة مو�سيقية،  �ستة مايني اأطروحة علمية وبحثية، ونحو 
باالإ�سافة اإىل 57 األف فيديو، ونحو 13 األف مقالة، واأكر من 5 اآالف دورية 
ورقية واإلكرتونية تاريخية، ونحو 35 األف �سحيفة ورقية واإلكرتونية من 

خمتلف اأنحاء العامل، وزهاء 500 من املقتنيات النادرة.
املكتبة  ه��ي:  تخ�س�سية  مكتبات  ت�سع  من  را�سد  بن  حممد  مكتبة  وتتاألف 
ال��ع��ام��ة، وم��ك��ت��ب��ة االإم�������ارات، وم��ك��ت��ب��ة ال�����س��ب��اب، وم��ك��ت��ب��ة ال��ط��ف��ل، ومكتبة 
املجموعات اخلا�سة، ومكتبة اخلرائط واالأطال�س، ومكتبة الفنون واالإعام، 

ومكتبة االأعمال، ومكتبة الدوريات.
كما ت�سم املكتبة العديد من املرافق واالأق�سام احليوية، والتي ت�سمل: مركز 
املعلومات الذي يحتوي على جمموعة متنوعة من القوامي�س واملو�سوعات 
ال��ع��رب��ي��ة، وهناك  اللغة  م��راج��ع  ذل��ك  االأخ����رى مب��ا يف  املرجعية  وامل�����س��ادر 
واالأطال�س  الكتب  من  فريدة  جمموعة  ي�سم  ال��ذي  املكتبة  ذخائر  معر�س 
واملخطوطات النادرة والقدمية، التي يعود بع�سها اإىل القرن الثالث ع�سر، 
وترجمات  االأدبية،  الكا�سيكيات  مبكرة من عدد من  اإ���س��دارات  اإىل جانب 

ودوريات  االإ�سامية، وجمات  الأعمال علمية من ع�سر احل�سارة  التينية 
نادرة.

ومن امل�ساحات املرفقة باملكتبة حديقة اللغات التي حتتوي على 60 عمودا 
تعر�س اقتبا�سات ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، ت�سلط 
النهو�س  واأهمية  واالإدارة  القيادة  يف  روؤي��ت��ه  من  ع��دة  جوانب  على  ال�سوء 
بالدولة والثقافة واملعرفة والتعليم، مرتجمة الأكر من 170 لغة، حديثة 

وقدمية.
مثالية  تعد  التي  امل��وؤمت��رات  وقاعات  املكتبة،  م�سرح  االأخ���رى،  املرافق  وم��ن 
حيث  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  ال����دورات  اأو  العمل  ور����س  تنظيم  اأو  االج��ت��م��اع��ات  لعقد 
متعددة  عر�س  واأجهزة   ،LCD عر�س  ب�سا�سات  جمهزة  قاعة   12 توجد 
الو�سائط، وكامريات ويب، واأحدث تقنيات االجتماعات االفرتا�سية، وهناك 
اأي�سا قاعات الدرا�سة التي تفتح اأبوابها لكافة الزوار وفئات املجتمع، �سواء 

للدرا�سة اأو البحث اأو القراءة اأو املناق�سات.
بن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�س�سة  مظلة  حتت  را�سد  بن  حممد  مكتبة  وت��ن��درج 
را�سد اآل مكتوم العاملية، املوؤ�س�سة التنموية واالإن�سانية والتمكينية االأكرب من 
اأحد قطاعات عمل  واملعرفة،  التعليم  ن�سر  املنطقة، �سمن حمور  نوعها يف 
املوؤ�س�سة اخلم�سة، من خال ع�سرات املبادرات ال�ساعية اإىل االرتقاء بالواقع 
الثقايف واملعريف يف املنطقة .. كما ترتجم املكتبة م�ستهدفات اال�سرتاتيجية 
اإماراتي  بناء جمتمع  اإىل  ال�ساعية   ،)2026  - للقراءة )2016  الوطنية 

معريف ت�سكل القراءة جزءاً ال يتجزاأ من حياته اليومية.

 حممد بن را�ضد : 
وعامليا عربيا  والثقافة  الكتاب  اإثراء  �شيكون  وهدفها  املنطقة،  كل  على  �شتكون  وتاأثرياتها  عربية،  را�شد  بن  حممد  مكتبة  • ر�شالة 

اأجيالنا اجلديدة الكتاب يف  اأهمية وقد�شية  اإحياء  باإعادة  نبيلة ومهمة وكبرية  مليار درهم، ولدينا ر�شالة  بتكلفة  اأحدث مكتبة عربية  22 مليون طالب، ولدينا  العربي ت�شم  للقراءة يف الوطن  اأكرب م�شابقة  • لدينا 
بها اجلديدة  اأجيالنا  ت�شليح  ميكن  مهارة  اأهم  والقراءة  املعرفة،  اأ�شا�س  والكتاب  التقدم،  اأ�شا�س  • املعرفة 

وعربيًا وطنيًا  القراءة  عادة  وتعزيز  املعرفة  ون�شر  الثقافة  تر�شيخ  يف  حقيقية  وب�شمة  دور  لها  �شيكون  را�شد  بن  حممد  • مكتبة 
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اأخبـار الإمـارات
بدء حظر العمل وقت الظهرية اعتبارا من اليوم

•• دبي -وام:
االأماكن  ويف  ال�سم�س  حت��ت  ت���وؤدى  التي  االأع��م��ال  ت��اأدي��ة  حظر  يدخل 
املك�سوفة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم االأربعاء 15 يونيو اجلاري و 
15 �سبتمرب املقبل من ال�ساعة الثانية ع�سرة و الن�سف  ي�ستمر حتى 

ظهراً وحتى ال�ساعة الثالثة من بعد الظهر.
و تطبق وزارة املوارد الب�سرية والتوطني "حظر العمل وقت الظهرية" 
للعام الثامن ع�سر على التوايل وذلك يف اإطار موا�سلة تطبيق منظومة 
العمل  بيئة  وتعزيز  توفري  ت�ستهدف  التي  املهنية  وال�سامة  ال�سحة 
التعر�س  �سيما جتنيبهم خماطر  العمل، ال  �سوق  للعاملني يف  االآمنة 
ارتفاع درجات احلرارة يف  ال�سم�س واالإنهاك احلراري جراء  ل�سربات 

اأ�سهر ال�سيف.
اأي����ة ح��ال��ة خمالفة  ع��ن  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ب��اغ��ات  ال������وزارة  وت�ستقبل 
الرقم  على  االت�����س��ال  مركز  خ��ال  م��ن  الظهرية  وق��ت  العمل  حلظر 
ال�سبت  اإىل  االثنني  من  املكاملات  ي�ستقبل  وال��ذي   600590000
من ال�ساعة الثامنة �سباحا حتى الثامنة م�ساء بلغات عدة اإىل جانب 

ا�ستقبال الباغات عرب التطبيق الذكي للوزارة.
فنية  الأ�سباب  فيها  يتحتم  التي  االأع��م��ال  بع�س  ا�ستثناء  املقرر  من  و 
و�سب  االإ�سفلتية  اخللطة  فر�س  وت�سمل  توقف  دون  العمل  ا�ستمرار 
اخلر�سانات، اإذا كان ي�ستحيل تنفيذها اأو تكملتها خال فرتة ما بعد 
الظهرية، واالأعمال الازمة لدرء خطر اأو جرب اأو اأ�سرار اأو اأعطال اأو 
خ�سائر عر�سية طارئة وت�سمل االأعمال الازمة الإ�ساح قطع خطوط 

اأو  ال�سري  الكهربائي، وحركة  والتيار  املجاري،  املياه، وخطوط  تغذية 
تعويقها يف الطرق العامة، وخطوط اأنابيب الغاز اأو البرتول.

كما ت�ستثنى االأعمال التي يتطلب تنفيذها ت�سريحا من جهة حكومية 
ما  واخل��دم��ات،  امل���رور  ح��رك��ة  ان�سياب  على  ت��اأث��ريه��ا  ب�سبب  خمت�سة 
خطوط  قطع  مثل  ال�ساعة،  م��دار  على  العم���ل  الإجن������ازها  يتط������لب 
ال�����س��ري ال��رئ��ي�����س��ي��ة اأو حت��وي��ل��ه��ا وق��ط��ع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي وخطوط 

االت�ساالت.
و يتوجب على �ساحب العمل يف حال تنفيذ االأعمال التي يتحتم فيها 
الأ�سباب فنية ا�ستمرار العمل دون توقف توفري ماء �سرب بارد يتنا�سب 
ومواد  وو�سائل  العامة،  وال�سحة  ال�سامة  و�سروط  العاملني  عدد  و 
اإرواء مثل االأماح والليمون وغريها مما هو معتمد لا�ستعمال من 

يف  االأولية  االإ�سعافات  توفري  جانب  اإىل  الدولة،  يف  املحلية  ال�سلطات 
من  واقية  ومظات  منا�سبة  �سناعية  تربيد  وو�سائل  العمل،  موقع 
اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة، وتوفري مكان مظلل لراحة العمال خال فرتة 

توقفهم عن العمل.
مكان  م��ن  ب��ارز  مكان  يف  يعلقوا  اأن  العمل  اأ�سحاب  على  يتوجب  كما 
اأن  على  احلظر  الأحكام  طبقا  اليومية  العمل  ب�ساعات  ج��دوال  العمل 

يكون باللغة التي يفهمها العامل باالإ�سافة اإىل اللغة العربية.
اإداري��ة بحق املن�ساأة التي تثبت خمالفاتها  و من املقرر تطبيق غرامة 
اآالف درهم عن كل عامل   5 العمل وقت الظهرية" مقدارها  "حلظر 
وبحد اأق�سى 50 األف درهم يف حالة تعدد العمال الذين يتم ت�سغيلهم 

مبا يخالف �سوابط احلظر.

ال�شفري التون�شي : 50 عاما من العالقات الدبلوما�شية الرا�شخة بني االإمارات وتون�س

العاقات  م��ت��ان��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 
والرغبة  االإم���ارات���ي���ة،  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
تعزيزها  م��ن  م��زي��د  ال�����س��ادق��ة يف 
امل�ستويات،  اأرفع  اإىل  واالرتقاء بها 
البلدين  م�����س��ل��ح��ة  ي����خ����دم  مب����ا 

وال�سعبني ال�سقيقني.
التون�سي  ال��ت��ع��اون  �سعيد  ع��ل��ى  و 
ت�سهد   ": بنميم  ق���ال  االإم���ارات���ي 
العاقات حركة متنامية يف عديد 
االقت�سادية،  ال���س��ي��م��ا  امل����ج����االت 
واال�����س����ت����ث����م����اري����ة، وال���ث���ق���اف���ي���ة، 
تون�س  �ساركت  فلقد  والريا�سية.. 
يف ال��ت��ظ��اه��رة ال��ك��ون��ي��ة ال��ه��ام��ة " 
اإك�سبو دبي 2020" بجناح عك�س 
والثقايف  التاريخي  امل��خ��زون  ث��راء 

وو�سف �سعادة املعز بن عبد ال�ستار 
بنميم �سفري اجلمهورية التون�سية 
التون�سية  العاقات  ال��دول��ة  ل��دى 
اإيجابية  حركية  باأنها  االإم��ارات��ي��ة 
و بارزة، تتجلى اأ�سا�سا يف التوا�سل 
البلدين،  ق���ي���ادت���ي  ب����ني  امل��ت��م��ي��ز 
وال����ذي ك���ان اآخ���ره���ا زي����ارة رئي�س 
الرئي�س  ال��ت��ون�����س��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
قي�س �سعيد يوم 14 مايو 2022، 
اإىل اأبوظبي، الأداء واجب العزاء يف 
بن  خليفة  ال�سيخ  له  املغفور  وف��اة 
�ساحب  ل���ق���اوؤه  و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
متجددة  م��ن��ا���س��ب��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  و 

•• اأبوظبي-وام:

ال�ستار  ب��ن عبد  امل��ع��ز  ���س��ع��ادة  ق��ال 
بنميم �سفري اجلمهورية التون�سية 
يونيو   14 ي���وم  اأن  ال���دول���ة  ل���دى 
ميثل ذك��رى م��رور 50 عاما على 
الدبلوما�سية  ال��ع��اق��ات  تاأ�سي�س 
ترجع  اإذ  االإم������ارات  و  ب����اده  ب��ني 
هذا  مثل  اإىل  الثنائية  ال��ع��اق��ات 
تاريخ   ،1972 ال��ع��ام  م��ن  ال��ي��وم 
اأوراق  تون�سي  �سفري  اأول  ت��ق��دمي 
اعتماده اإىل املغفور له ال�سيخ زايد 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن 

ثراه".
وق����ال ���س��ع��ادت��ه يف ك��ل��م��ة ل���ه بهذه 
عقود  خم�سة  م��دار  :على  املنا�سبة 
م�ست ات�سمت العاقات التون�سية 
والتميز،  ب��ال��ر���س��وخ  االإم��ارات��ي��ة   -
تاريخية  رواب������ط  اإىل  م�����س��ت��ن��دة 
ع���ري���ق���ة، م��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى االح������رتام 
امل���ت���ب���ادل و ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك و 
�سكلت زيارة املغفور له ال�سيخ زايد 
تون�س  اإىل  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
من  ت���رك���ت���ه  وم�����ا   ،1974 ���س��ن��ة 
العاقات  طبيعة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  اأث���ر 
التزال  و  االإم��ارات��ي��ة   - التون�سية 
نقطة  ال��ي��وم  اإىل  قائمة  ���س��واه��ده 
االن���ط���اق ل��ل��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف 

جماالت متعددة ومتنوعة.

لتون�س  والتكنولوجي  وال�سياحي 
التجارية  ال����ع����اق����ات  و����س���ه���دت 
تعاونا وثيقا، جتلى باخل�سو�س يف 
ارتفاع قيمة التبادل التجاري بني 
 2021 �سنة  بلغ  ال��ذي  البلدين، 
حوايل 240 مليون دوالر /741 
م��ل��ي��ون دي����ن����ار/، ب����زي����ادة 29% 
ارتفاع  مع   ،2020 ب�سنة  مقارنة 
امل�سدرة  التون�سية  ال�سركات  ع��دد 
حوايل  لتبلغ  االإم����ارات  دول���ة  اإىل 

." �سركة   228
االقت�سادي  امل��ل��ت��ق��ى  اإىل  ون������وه 
ال��ت��ون�����س��ي االإم����ارات����ي ال��ت��ي جرى 
 ،2022 ي��ن��اي��ر   5 ي����وم  ت��ن��ظ��ي��م��ه 
دبي  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  مبقر 
االأعمال  رج���ال  م��ن  ع���ددا  و جمع 
وامل�ستثمرين يف البلدين اإىل جانب 
ن��دوة حول فر�س وحوافز  تنظيم 
اال���س��ت��ث��م��ار يف ت��ون�����س اإ���س��اف��ة اإىل 
امل�ساريع اال�ستثمارية االإماراتية يف 
عبد  بن  املعز  �سعادة  واأك��د  تون�س. 
اجلمهورية  �سفري  بنميم  ال�ستار 
التون�سية لدى الدولة اأن اجلالية 
االإمارات  بدولة  املقيمة  التون�سية 
األف   25 وال��ب��ال��غ ع��دده��ا ح���وايل 
برعاية  ت��ون�����س��ي حت��ظ��ى  م���واط���ن 
كرمية من دولة االإمارات وقيادتها 
احلكيمة والتي تقدر اإ�سهاماتها يف 

املجاالت كافة.

يبداأ تطبيقه اليوم.. االإمارات 18 عاما على حظر العمل وقت الظهرية

�شيف بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س ال�شعادة واالإيجابية بوزارة الداخلية

•• اأبوظبي-وام:

تطبق دولة االإم��ارات لل�سنة ال� 18 على التوايل قرار حظر تاأدية االأعمال 
حتت ا�سعة ال�سم�س ويف االماكن املك�سوفة يف �ساعات الظهرية خال ف�سل 
ال�سيف، والذي بات �سمة رئي�سية من �سمات �سوق العمل يف الدولة من حيث 

اتخاذ التدابري الوقائية الازمة حلماية العمال.
وين�س القرار على حظر تاأدية االأعمال التي توؤدى حتت اأ�سعة ال�سم�س ويف 
االأماكن املك�سوفة، من ال�ساعة الثانية ع�سرة و الن�سف ظهراً و حتى ال�ساعة 
15 �سبتمرب من كل  15 يونيو وحتى  الثالثة من بعد الظهر اعتبارا من 

عام.
وي�سجل لدولة االمارات ال�سبق من بني دول املنطقة يف تطبيق القرار الذي 
للعمال  والائقة  املائمة  العمل  بيئة  توفري  على  حر�سها  م��دى  يج�سد 
وتطوير وتبني الت�سريعات التي ت�سمن حقوقهم يف ظل توازن العاقة مع 
اإىل جانب تطبيق املبادرات االإن�سانية التي تعرب عن القيم  اأ�سحاب العمل 

االأ�سيلة ملجتمعها.
املتكاملة  واالإج��راءات  الت�سريعات  اأ�سيا يف منظومة  القرار جزءا  ويعترب 
�سامتهم  على  واحل��ف��اظ  العمال  حقوق  حلماية  االإم����ارات  تطبقها  التي 
و�سحتهم املهنية يف بيئة العمل. وبداأت االإم��ارات تطبيق قرار حظر تاأدية 
االأعمال حتت اأ�سعة ال�سم�س واالأماكن املك�سوفة يف عام 2005 بحيث متتد 
من مطلع �سهر يوليو وت�ستمر حتى نهاية �سهر اأغ�سط�س، وهي الفرتة التي 
ا�ستبيان  اإج���راء  ال��ذي مت خاله   2009 العام  ال��ق��رار حتى  طبق خالها 
اآراء طريف االنتاج حيال التوجه بتمديد فرتة احلظر ل�سهر  للوقوف على 

اإ�سايف االمر الذي القى ترحيبا وا�سعا من كا الطرفني، ومت مبوجب ذلك 
اأن ميتد حظر العمل �سهرا  2010 ن�س على  اإ�سدار قرار وزاري يف العام 

اإ�سافيا لي�سبح خال الفرتة من 15 يونيو وحتى 15 �سبتمرب.
وال�سوابط  االإج������راءات  م��ن  ح��زم��ة  احل��ظ��ر  ق���رار  تطبيق  اآل��ي��ة  وتت�سمن 
الوقائية التي ت�ستهدف حماية العمال من التعر�س الأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة 
واالإج��ه��اد نتيجة الرت��ف��اع درج���ات احل���رارة وال��رط��وب��ة، ف�سًا ع��ن تطبيق 
من  ع��دد  مع  بامل�ساركة  واالإر���س��اد  التوعية  م��ب��ادرات  من  جمموعة  وتنفيذ 

اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.
تتجاوز  والتي  بالقرار  التزام مرتفعة  ن�سبة  االإماراتي  العمل  �سوق  وي�سهد 
99 يف املئة االأمر الذي ينم عن مدى وعي اأ�سحاب العمل باأهمية القرار 
واملكت�سبات التي يحققها على �سعيد احلفاظ على م�ساحلهم خ�سو�سا يف 
يوميا  املطلوبة  الراحة  على  حل�سولها  نظرا  العمالة  انتاجية  ارتفاع  ظل 

خال �ساعات حظر العمل.
وتواكب وزارة املوارد الب�سرية والتوطني، �سنويا، فرتة تطبيق القرار بتنفيذ 
فعاليات ومبادرات توعية واإر�ساد ترتكز على تثقيف العمال واأ�سحاب العمل 
من  ع��دد  م��ع  بالتعاون  امل��ح��ددة،  االأوق���ات  يف  العمل  بحظر  التقيد  باأهمية 

اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة مبختلف مناطق واإمارات الدولة.
وتتلقى ال��وزارة باغات اأفراد املجتمع عن اأية حالة خمالفة حلظر العمل 
 600590000 ال��رق��م  االت�����س��ال على  م��رك��ز  وق��ت الظهرية م��ن خ��ال 
والذي ي�ستقبل املكاملات من االثنني اإىل ال�سبت من ال�ساعة الثامنة �سباحاً 
حتى الثامنة م�ساء بلغات عدة اإىل جانب ا�ستقبال الباغات عرب التطبيق 

الذكي للوزارة.
•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية اجتماع جمل�س ال�سعادة واالإيجابية بوزارة الداخلية الذي انعقد 
يف مبنى ال��وزارة. مت خال االجتماع مناق�سة عدد من املو�سوعات واملبادرات 
على  احل��ف��اظ  روؤي���ة  وف��ق  االأداء  وتعزيز  ال�سرطي،  العمل  بتطوير  املتعلقة 
التميز والريادة، كما مت ا�ستعرا�س عدد من املوؤ�سرات الرئي�سة ونتائج االأداء؛ 
ال�ستخا�س فر�س التح�سني وا�ستدامة م�سرية التطوير مبا يحقق توجيهات 
حكومة االإمارات يف تقدمي خدمات �ساملة ريادية للمجتمع االإماراتي وتعزيز 

جودة احلياة. ح�سر االجتماع معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س 
القائد  امل��ري  خليفة  عبداهلل  الفريق  ومعايل  بدبي،  العام  واالأم���ن  ال�سرطة 
العام ل�سرطة دبي، ومعايل اللواء فار�س خلف املزروعي القائد العام ل�سرطة 
امل�ساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�سام�سي  مبارك  علي  �سامل  واللواء  اأبوظبي، 
واللواء  ب��ال��دول��ة،  لل�سرطة  ال��ع��ام��ون  وال��ق��ادة  امل�ساندة،  واخل��دم��ات  ل��ل��م��وارد 
الدكتور  وال��ل��واء  ال��وق��ائ��ي،  االأم���ن  ع��ام  م��دي��ر  ال�سريفي  مكتوم  العزيز  عبد 
ل�سوؤون  ل�سرطة دبي  العام  القائد  العبيديل م�ساعد  عبدالقدو�س عبدالرزاق 
قطاع  مدير  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  حممد  ال�سيخ  وال��ل��واء  وال��ري��ادة،  التميز 

�سوؤون االأمن واملنافذ ب�سرطة اأبوظبي، وعدد من ال�سباط.

مركز خدمات الرتخي�س يف راأ�س اخليمة يحدث اآليات ت�شديد الر�شوم وامل�شتحقات املرورية
•• راأ�س اخليمة-وام:

ا���س��ت��ح��دث م��رك��ز خ��دم��ات املرور 
اخليمة،  ب����راأ�����س  وال���رتخ���ي�������س 
وامل�ستحقات  الر�سوم  ل�سداد  اآلية 
امل���روري���ة امل���رتاك���م���ة، م���ن خال 
ت��ط��ب��ي��ق اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات يف 
جم����ال حت�����س��ي��ل ال���ر����س���وم ودفع 
ال��غ��رام��ات، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
الوطني، عرب  راأ���س اخليمة  بنك 
االإلكرتوين  الدفع  نظام  تفعيل 
بوا�سطة بطاقات اخل�سم املبا�سر، 

والبطاقات االئتمانية.
اإىل توفري جتربة  املبادرة  تهدف 
اأه�������داف حكومة  مم���ي���زة حت��ق��ق 
دولة االإمارات خلدمات امل�ستقبل، 
واأهداف القيادة ال�سرطية يف رفع 
وال�سعادة  بالر�سا  ال�سعور  موؤ�سر 
املرورية،  امل��ع��ام��ات  اإج���راء  عند 

و�سمان تعزيز اال�ستدامة.
من  انطاقا  اخلدمة  ه��ذه  تاأتي 
ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
اأف�سل  راأ�س اخليمة، على توفري 
حت�سيل  جم����ال  يف  امل���م���ار����س���ات 

قنوات  وا���س��ت��ح��داث  تطوير  على 
باالإ�ستفادة  امل��ق��دم��ة،  اخل��دم��ات 
االإلكرتوين،  ال��رب��ط  اأنظمة  م��ن 
املتعاملني  اإج��������راءات  ل��ت�����س��ه��ي��ل 
ت��ط��ل��ع��ات��ه��م، ويحقق  ي��ف��وق  مب���ا 

اإ�سعادهم.
اأن�����ه مت االن���ت���ه���اء من  واأ�����س����اف 
االأمامي  ال�سف  موظفي  تدريب 
باإنهاء  املكلفني  العماء  وخدمة 

ال��ر���س��وم ودف���ع ال��غ��رام��ات. واأكد 
يعقوب  ب��ن  ���س��امل  را���س��د  العقيد 
ترخي�س  اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي 
�سرطة  يف  وال�����س��ائ��ق��ني  االآل���ي���ات 
مركز  ح����ر�����س  اخل���ي���م���ة  راأ���������س 
خ���دم���ات امل�����رور وال��رتخ��ي�����س يف 
والدوؤوب  امل�ستمر  اخليمة،  راأ���س 
اخلدمات  اأف�����س��ل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
العمل  خ������ال  م�����ن  امل�������روري�������ة، 

الر�سوم  �سداد  حت�سيل  اإج���راءات 
والتاأكد  امل���روري���ة،  وامل�ستحقات 
واجلاهزية  اال�ستعداد  مدى  من 
يف  ي�سهم  مب��ا  اخل��دم��ة،  لتقدمي 
ت�سهيل اإنهاء اإجراءات املتعاملني، 
لتح�سني جودة احلياة يف املجتمع، 
باملنظومة  ب����االرت����ق����اء  وذل�������ك 
امل���روري���ة وف��ق��اً الأف�����س��ل معايري 

تقدمي اخلدمات املرورية.

اإطالق م�شروع لوحات التحكم اخلا�شة باالأوزان املنخف�شة عند الوالدة
•• اأبوظبي -وام:

الهمم  الأ���س��ح��اب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���س�����س��ة   اأعلنت 
املبكرة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ام�س عن اإطاق م�سروع لوحات التحكم اخلا�سة 
باالأوزان املنخف�سة عند الوالدة بهدف احلد من 
االأمرا�س والتي ت�سكل خطراً على �سحة املواليد 
من�سة  املوؤ�س�سة  د�سنت  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف 
من  يعانون  الذين  املواليد  لت�سجيل  اإلكرتونية 
ي��وؤث��ر على  ب�سكل  ال����والدة  ع��ن��د  ال����وزن  نق�س يف 
اال�ستباقية وكنوع من  �سحتهم �سمن اخلطوات 
التدخل املبكر يف اإطار جهود " زايد العليا " للحد 
من ال�سلبيات اأو وجود اإعاقات حمتملة توؤثر على 

حياة الطفل م�ستقبًا.
اأبوظبي  هيئة  م��ع  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة   ون�سقت 
االأوزان  ع���ر����س  خ����ال  م���ن  امل���ب���ك���رة  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
غرام،   2500 من  االأق��ل  االنخفا�س  وم��ع��دالت 
العامة  لل�سحة  اأبوظبي  مركز  مع  توا�سلت  كما 
تق�سيمها  ل��ي��ت��م  االأوزان  ع��ل��ى  للح�سول  وذل����ك 
هيئة  من  تو�سيحها  مت  التي  امل�ستويات  بح�سب 
اللوحات  ت�سميم  يف  وال���ب���دء  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة 
مع  وال��رب��ط  واإن�����س��ائ��ه��ا  املن�سة  ع��ل��ى  التنفيذية 
التن�سيق  يتم  اأن  – ابوظبي، على  ال�سحة  دائ��رة 
لتطوير  الذكي  بالتطبيق  اخلا�سة  ال�سركة  مع 

النظام.
التحكم  �سا�سة  م�ستويات  اإىل  املن�سة  تق�سيم   ومت 
و�سا�سة  ال���والدة،  عند  الطبيعي  بالوزن  اخلا�سة 
الوالدة،  عند  املنخف�س  بالوزن  اخلا�سة  التحكم 
جداً  املنخف�س  بالوزن  اخلا�سة  التحكم  و�سا�سة 

اخلا�سة  التحكم  �سا�سة  واأخ�����رياً  ال�����والدة،  ع��ن��د 
بالوزن املنخف�س للغاية عند الوالدة، ويتم متابعة 
االأطفال امل�سابني بتلك احلالة من قبل موؤ�س�سة 
للتغلب  حماولة  يف  الهمم  الأ�سحاب  العليا  زاي��د 

على امل�سكات التي تنجم عن هذه احلاالت.
 ح�سر اإطاق النظام اخلا�س باللوحات التنفيذية 
الذي جرى افرتا�سياً عرب تقنيات االت�سال املرئي 
احلميدان  العايل  عبد  اهلل  عبد  �سعادة  بعد،  عن 
االأمني العام ملوؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم، 
لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �سهيل  حممد  �سناء  و���س��ع��ادة 
الدكتورة  و���س��ع��ادة   ، امل��ب��ك��رة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي 
اأمنيات الهاجري، املدير التنفيذي لقطاع �سحة 
املجتمع يف مركز اأبوظبي لل�سحة العامة، ولفيف 
موؤ�س�سة  من  املعنية  اجلهات  وممثلو  قيادات  من 
مركز  و  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة  العليا  زاي���د 

اأبوظبي لل�سحة العامة.
اأن  احلميدان  العايل  عبد  اهلل  عبد  �سعادة   واأكد 
اإطاق م�سروع لوحات التحكم اخلا�سة باالأوزان 
املنخف�سة عند الوالدة بهدف احلد من االأمرا�س 
ال��ت��ي تقوم  ي��اأت��ي �سمن اخل���ط���وات اال���س��ت��ب��اق��ي��ة 
�سركائها  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  املوؤ�س�سة  بها 
للطفولة  اأبوظبي  هيئة  وه��م:  اال�سرتاتيجيني 
ت�سعى  وق��ال  اأبوظبي،   - ال�سحة  ودائ���رة  املبكرة، 
املوؤ�س�سة دائماً الإطاق امل�سروعات ودعم املبادرات 
التي تخدم خمتلف �سرائح املجتمع وال�سيما فئات 

اأ�سحاب الهمم.
 واأ�ساف اأن هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار حتقيق روؤية 
وتبني  اخل��دم��ات  اأف�سل  لتقدمي  اأبوظبي  اإم���ارة 
يعانون  الذين  اأطفالنا  لرعاية  التقنيات  اأح��دث 

يوؤثر  ب�سكل  ال�����والدة  ع��ن��د  ال����وزن  ن��ق�����س يف  م��ن 
على �سحتهم �سعياً للحد من التاأثريات ال�سلبية 
للحالة مبا يدعم اإطار العاج والتاأهيل، واالرتقاء 

بقطاع تنمية الطفولة املبكرة باالإمارة.
ال��ع��ايل احلميدان  ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل ع��ب��د  واأ����س���اد 
اأبوظبي  وهيئة  املوؤ�س�سة  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ب��ال��ت��ع��اون 
امل�سروعات  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  امل��ب��ك��رة  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
وامل����ب����ادرات ال��ن��اج��ح��ة، م��ن��ه��ا دع���م ج��ه��ود رعاية 
الوحدات  توزيع  م�سروع  خال  من  التوحد  فئة 
لروؤية  ل��ل��ع��ام��ة حت��ق��ي��ق��اً  االأم����اك����ن  احل�����س��ي��ة يف 
كل  وتبني  اخل��دم��ات  اأف�سل  ت��ق��دمي  اأب��وظ��ب��ي يف 
الكرمية  احل��ي��اة  لتوفري  ومبتكر  ج��دي��د  ه��و  م��ا 
الأبنائنا من اأ�سحاب الهمم وال�سيما فئة التوحد 
الذي  املتاحم واملتما�سك  لدجمهم يف جمتمعنا 

يت�ساوى جميع فئاته يف االهتمام والدعم.

ذياب  ال�سيخ  �سمّو  اإىل  واالمتنان  بال�سكر   وتقدم 
اآل نهيان رئي�س دي���وان ويل  ب��ن زاي��د  ب��ن حممد 
اأب��وظ��ب��ي للطفولة  رئ��ي�����س هيئة  اأب���و ظ��ب��ي  ع��ه��د 
املبكرة على ما يقدمه �سموه من دعم للمبادرات 
املبكرة  الطفولة  مبرحلة  ُتعنى  التي  وامل�ساريع 
زايد  موؤ�س�سة  تطلقها  التي  الهمم  اأ�سحاب  لفئة 
العليا الأ�سحاب الهمم، معرباً عن �سكره وتقديره 
الذين  بالهيئة  امل�����س��وؤول��ني  و  ال�سمو  الأ���س��ح��اب 
يقدمون الدعم مل�سرية التنمية ال�ساملة لاأطفال 
مبركز  امل�سوؤولني  �سكر  كما  رفاهيتهم،  وتعزيز 
املثمر مع  تعاونهم  على  العامة  لل�سحة  اأبوظبي 
الهمم للعمل على  العليا الأ�سحاب  موؤ�س�سة زايد 

جناح امل�سروع.
من  احل��د  يف  كبري  ب�سكل  امل�سروع  ه��ذا   و�سي�سهم 
املواليد  على �سحة  ت�سكل خطراً  التي  االأمرا�س 

اأك�����ر عر�سة  م��ن��خ��ف�����س��ي ال������وزن وال����ذي����ن ه���م 
ل��اإ���س��اب��ة ب��ه��ذه االأم���را����س، م��ن خ���ال الر�سد 
يعمل  متكامل  نظام  �سمن  املواليد  الأوزان  املبكر 
الوزن  ناحية  من  وت�سنيفهم  املواليد  ر�سد  على 
اأربعة م�ستويات خمتلفة وهي:  اإىل  ال��والدة  عند 
ومنخف�س  ج���داً،  منخف�س  منخف�س،  طبيعي، 
ال��ذي ميكن اجلهات املخت�سة من  االأم��ر  للغاية، 
الت�سخي�س  يف  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
املبكر، والتخطيط اال�ستباقي لتحديد  والتدخل 
الطفل  �سحة  على  للحفاظ  الازمة  التدخات 
التي  النمائية  وامل�ساكل  االأم��را���س  من  ووقايته 
قد يكون اأكر عر�سة الإ�سابة بها بح�سب النتائج 
اأب��وظ��ب��ي للطفولة  اإل��ي��ه��ا ه��ي��ئ��ة  ت��و���س��ل��ت  ال��ت��ي 
املبكرة خال حتليلها لبيانات امل�سكات ال�سحية 
والتي  ال���والدة،  عند  ال��وزن  منخف�سي  لاأطفال 
بّينت اأن االأطفال ذوي الوزن املنخف�س جداً عند 
باالأمرا�س  ل��اإ���س��اب��ة  عر�سة  اأك���ر  ه��م  ال����والدة 
باأقرانهم،  مقارنة  م��رات   7 والنف�سية  الع�سبية 
ف�سا ع��ن اأن ه���وؤالء االأط��ف��ال ه��م اأك��ر عر�سة 
واالإعاقات  وال�سرع  الدماغي  بال�سلل  لاإ�سابة 
ال��ذه��ن��ي��ة، و���س��ع��وب��ات ال��ن��ط��ق وال��ل��غ��ة ع��ل��ى وجه 

التحديد.
���س��ن��اء حم��م��د �سهيل  ���س��ع��ادة  اأك�����دت   من ج��ه��ت��ه��ا 
اأهمية  املبكرة  اأبوظبي للطفولة  مدير عام هيئة 
زايد  موؤ�س�سة  م��ع  الهيئة  يجمع  ال���ذي  ال��ت��ع��اون 
لوحات  م�����س��روع  �سمن  ال��ه��م��م  الأ���س��ح��اب  العليا 
التحكم اخلا�سة باالأوزان املنخف�سة عند الوالدة، 
يف توفري التدخات التي ميكن اأن تدعم رفاهية 
املبكرة، معربة عن  الطفولة  االأطفال يف مرحلة 

ت��ق��دي��ره��ا ل��ل��ج��ه��ود ال��ق��ي��م��ة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دائرة 
البيانات  وحت��ل��ي��ل  ج��م��ع  يف  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�����س��ح��ة 
احلالة  تتبع  يف  الهيئة  جلهود  ودعمها  ال�سحية 
تاريخ  م����ن  ط���ف���ل   7600 حل������وايل  ال�����س��ح��ي��ة 
دي�سمرب  اإىل  و���س��واًل   ،2016 ع��ام  يف  والدت��ه��م 
بيانات  وحت��ل��ي��ل  جت��م��ي��ع  ع��ن  ف�����س��ًا   ،2020
هوؤالء  لها  تعر�س  ال��ت��ي  ال�سحية  امل�سكات  ك��ل 
االأطفال، الفتة اإىل اأن النتائج التي تو�سلت اإليها 
ب�سكل  اأ���س��ارت  البيانات  خ��ال حتليل  الهيئة من 
وا�سح اإىل اأن انخفا�س وزن االأطفال عند الوالدة 
توفري  يتم  مل  اإذا  �سحتهم  على  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن 
التدخات ال�سحيحة يف املراحل املبكرة من عمر 

هوؤالء االأطفال.
اأمنيات  ال���دك���ت���ورة  ���س��ع��ادة   وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت 
الهاجري، املدير التنفيذي لقطاع �سحة املجتمع 
م�سروع  اإن  ال��ع��ام��ة  لل�سحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
االأوزان  ذوي  باملواليد  اخلا�سة  التحكم  لوحات 
ا�سرتاتيجية  م���ع  م��ن�����س��ج��م��اً  ي���اأت���ي  امل��ن��خ��ف�����س��ة 
والتي تهدف  اأبوظبي،  اإم��ارة  ال�سحي يف  القطاع 
�ساملة جلميع  رعاية �سحية  توفري خدمات  اإىل 
اأفراد املجتمع، وتقدمي نظام متكامل للمعلومات 
والبيانات ال�سحية االإلكرتونية. كما تتوافق هذه 
لل�سحة  اأبوظبي  مركز  روؤي��ة  مع  املبتكرة  ة  املن�سّ
وال�سامة،  بال�سحة  يتمتع  جمتمع  نحو  العامة 
من خال تعزيز االعتماد على اأحدث االبتكارات 
وتلبي  املبكر  التدخل  على  ت�ساعد  التي  التقنية 
العاجية،  امل��ر���س��ى ط���وال رح��ل��ت��ه��م  اح��ت��ي��اج��ات 
بدءاً من مراحل الطفولة املبكرة، وحتى مراحل 

ال�سيخوخة املتقدمة.
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•• دبي-وام:

اأطلق اللواء الركن طيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�س 
الرومي  خلفان  بنت  عهود  وم��ع��ايل  واالحتياطية،  الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة 
وزيرة دولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل، مبادرة "هامة"، يف منوذج جديد 
ملفهوم اخلدمة الوطنية، يركز على تعزيز جاهزية جمندات اخلدمة الوطنية 

للم�ستقبل، ومتكينهن باملهارات امل�ستقبلية.
ال��دف��ع��ة احل��ادي��ة ع�سرة  ك��اف��ة جم��ن��دات  "هامة" لتمكني  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
وتزويدهن  للم�ستقبل،  جاهزيتهن  وت��ع��زي��ز  ب��امل��ه��ارات  الوطنية  للخدمة 
باالأدوات الازمة لتطوير م�سارهن املهني والعملي، من خال برنامج بناء 
مهارات م�ستقبلية متخ�س�س يتوا�سل على مدى 7 اأ�سهر، وينفذ بال�سراكة 

مع اأف�سل اخلربات الوطنية.
واأكد اللواء الركن طيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون اآل نهيان ، اأهمية ال�سراكة 
جمال  يف  وامل�ستقبل  احلكومي  التطوير  ومكتب  الهيئة  بني  اال�سرتاتيجية 
تدريب وتاأهيل فئة االن��اث من جمندات اخلدمة الوطنية مبا يتما�سى مع 
التوجهات احلكومية الرامية اإىل متكني املراأة االإماراتية التي اأقر الد�ستور 
االإماراتي مبداأ امل�ساواة بينها وبني الرجل مبا يتنا�سب وطبيعتها، واأتاح لها 
الوطنية اختياريا للم�ساركة يف  االإماراتي فر�سة االلتحاق باخلدمة  امل�سرع 

رد اجلميل لوطنها.
وقال رئي�س الهيئة اإن هذه املبادرة تكت�سب اأهميتها من ال�سريحة امل�ستفيدة 
منها وهي املراأة االإماراتية التي تعترب ن�سف املجتمع، حيث �ستحظى جمندات 
اخلدمة الوطنية بفر�سة التدريب والتاأهيل واالإعداد ل�سوق العمل من خال 
العديد من الربامج التدريبية التخ�س�سية التي �ستعقد بالتعاون مع عدد من 

ال�سركاء املتخ�س�سني يف هذا املجال، مبا ي�ساهم يف اك�ساب املجندات مهارات 
ومعارف جديدة، اإ�سافة اإىل الرتكيز على متكينهن يف املجال املهني والرقمي 
والتكنولوجي ا�ستعداداً للم�ستقبل. واأ�ساف اأّن العلم هو طريق رفعة وتقدم 
للمراأة  والثقافية  الفكرية  املهارات  لتح�سني  ال�سبيل  وهو  ال�سعوب  ورفاهية 
حتت  الر�سيدة  القيادة  من  كبرية  ورعاية  باهتمام  حظيت  التي  االإماراتية، 
مظلة �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
ت�سليح جم��ن��دات اخلدمة  اأهمية  ال��روم��ي  ع��ه��ود  م��ع��ايل  اأك���دت  م��ن جهتها، 
الوطنية مبهارات امل�ستقبل، ومتكينهن بنموذج جديد يعزز مفهوم اجلاهزية 
وجاهزيتهن،  املجندات  اإمكانيات  ويبني  الوطنية،  اخل��دم��ة  يف  للم�ستقبل 
وي�سكل حافزاً لهن ملوا�سلة التعلم وتطوير الذات واكت�ساب املهارات الازمة 

للم�ساركة بفاعلية يف بناء م�ستقبل دولة االإمارات.
وقالت وزيرة دولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل اإن املبادرة ترتجم توجهات 
دولة االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وروؤى  اهلل"،  "حفظه  الدولة 
اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
برت�سيخ القيم ال�سامية للخدمة الوطنية، ومتكني املراأة االإماراتية واالهتمام 

بال�سباب وتنمية مهاراتهم للم�ساركة يف بناء م�ستقبل الدولة.
وهيئة  وامل�ستقبل  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ط��وي��ر  مكتب  ب��ني  ال�����س��راك��ة  اأن  واأ���س��اف��ت 
متكني  على  تركز  "هامة"،  م��ب��ادرة  �سمن  واالحتياطية  الوطنية  اخل��دم��ة 
امل�ستقبلية  املهارات  باأف�سل  وتكنولوجياً ومهنياً، وتزويدهن  املجندات رقمياً 
بالتعاون مع اأف�سل اخلربات الوطنية والعاملية يف القطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات 

االأكادميية.

- 4 جمموعات من املهارات امل�ضتقبلية.
الوطنية  اخلدمة  جمندات  جاهزية  "هامة" لتعزيز  مبادرة  برنامج  ويركز 
للمهارات  رئي�سية  جم��م��وع��ات   4 ع��ل��ى  اأ���س��ه��ر،   7 مي��ت��د  ال���ذي  للم�ستقبل، 
امل�ستقبلية، تت�سمن املهارات الرقمية، واملهارات االإبداعية، واملهارات املهنية، 
واملهارات ال�سخ�سية، وت�سارك املنت�سبات من خاله يف اأكر من 50 تدريباً 
تهدف  عمل  ور���س  التدريبية  االأن�سطة  وتت�سمن  متخ�س�سة.  عمل  وور�سة 
لدعم رحلة ا�ستك�ساف الفر�س واملناف�سة يف �سوق العمل امل�ستقبلي، من خال 
املهارات  واإك�سابهن  وتكنولوجياً،  ورقمياً  مهنياً  متكينهن  على  تركز  برامج 

االأ�سا�سية لزيادة جاهزيتهن، و�سقل مهاراتهن وتطوير اإمكانياتهن املهنية.
"هامة" العديد من املجاالت،  وت�سمل املوا�سيع التي تغطيها برامج مبادرة 
م��ث��ل م���ه���ارات ال��ربجم��ة وال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي وع��ل��وم ال��ب��ي��ان��ات واالأم����ن 

ال�سيرباين واالأمتتة، والواقع االفرتا�سي والواقع املعزز والبيانات ال�سخمة 
وحتليلها، وغريها من املوا�سيع العلمية والتكنولوجية، اإ�سافة اإىل مهارات 
امل��رون��ة والتفكري  ت�سميم االأف��ك��ار واالبتكار وامل��ه��ارات االإب��داع��ي��ة، وم��ه��ارات 
التوا�سل،  وم��ه��ارات  االأه���داف،  وو�سع  ال��ذات  تطوير  وم��ه��ارات  اال�ستباقي، 

وخدمة املتعاملني، واإدارة امل�ساريع.
وقد بداأ مكتب التطوير احلكومي وامل�ستقبل يف حكومة دولة االإمارات العمل 
الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل  زي��ارة  بعد  "هامة"،  مبادرة  ت�سميم  على 
ملجندات الدفعة احلادية ع�سرة للخدمة الوطنية، التي تعرفت خالها على 
روؤى وطموحات املجندات، وتطلعاتهن لاإ�سهام يف �سناعة م�ستقبل الدولة 
بعد اإمتام اخلدمة الوطنية، واملهارات املطلوبة لتعزيز قدراتهن وجاهزيتهن 

للم�ستقبل.

•• الفجرية -وام: 

حمد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
ال���ف���ج���رية، يف  ال�������س���رق���ي ويل ع���ه���د 
ق�سر الرميلة، توقيع اتفاقية تعاون 
وجمل�س  ال����ف����ج����رية،  ج���ام���ع���ة  ب����ني 
بهدف  االإم��ارات��ي��ة،  ال��ك��وادر  تناف�سية 
واالرتقاء  التمري�س  ق��ط��اع  تطوير 
ب��ال��دول��ة، بح�سور  ال��ط��ب��ي  ب��ال��ع��م��ل 
الرقباين  حم��م��د  ب��ن  �سعيد  م��ع��ايل 
ال�سمو  ل�ساحب  اخل��ا���س  امل�ست�سار 
اأمناء  حاكم الفجرية، رئي�س جمل�س 
الدكتور  وم��ع��ايل  ال��ف��ج��رية،  جامعة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال���ع���ور وزي�����ر امل�����وارد 

الب�سرية والتوطني.
وّق����ع االت��ف��اق��ي��ة، م��ع��ايل ���س��ع��ي��د بن 
رئ���ي�������س جمل�س  ال���رق���ب���اين  حم���م���د 
و�سعادة  ال���ف���ج���رية،  ج��ام��ع��ة  اأم����ن����اء 
ملجل�س  العام  االأم��ني  امل��زروع��ي  غَنام 

تناف�سية الكوادر االإماراتية.
الفجرية،  ع���ه���د  ويل  ���س��م��و  واأّك��������د 
مهنة  ت�سغلها  ال��ت��ي  االأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
االإن�ساين  امل�ستويني  على  التمري�س 
وامل���ج���ت���م���ع���ي، ودوره��������ا امل����ح����وري يف 
تطوير منظومة القطاع ال�سحي مبا 
ي�سهم يف دعم ركائز التنمية ال�ساملة 
�سرورة  اإىل  �سموه  منّوًها  ب��ال��دول��ة، 
ت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ب��اب ع��ل��ى االن���خ���راط 
الهام،  ال��ت��خ�����س�����س  ه����ذا  درا�����س����ة  يف 
وتعزيزه باملمار�سات التقنية احلديثة 
يف  ت�سهم  التي  التعليمية  واالأن��ظ��م��ة 
واأ�ساف  انت�ساره.  وحتقيق  تطويره 
اإم��ارة الفجرية بتوجيهات  اأن  �سموه، 
ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن 
حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم الفجرية، حتر�س على حتقيق 
اال�ستثمار االأمثل يف مهنة التمري�س 
عرب تفعيل ال�سراكات اال�سرتاتيجية 

وال�سحية،  التعليمية  املوؤ�س�سات  بني 
التقنية  امل�����وارد  ت��وف��ري  ي�سمن  مب��ا 
االحتياجات  تلبي  ال��ت��ي  وال��ب�����س��ري��ة 
الطبي  للقطاع  وامل�ستقبلية  احلالية 

وتتعامل مع خمتلف اأنواع املتطلبات 
الطارئة يف هذا املجال.

مت  التي  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  وتت�سمن 
"تطوير  ب��رن��ام��ج  تطبيق  توقيعها؛ 

كوادر قطاع التمري�س"، الذي اأُطلق 
يف �سهر مار�س املا�سي �سمن احلزمة 
الثانية من مبادرات برنامج "ناف�س"، 
الكفاءات  ت��ط��وي��ر  يف  ي�سهم  وال����ذي 

عرب  التمري�س  جم���ال  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
امل��دف��وع��ة، وبرنامج  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��ح 
الثانوية،  خلريجي  ال�سحي  امل�ساعد 
الطوارئ،  ال��ع��ايل يف ط��ب  وال��دب��ل��وم 
للتمري�س،  البكالوريو�س  وبرنامج 
امل����درب����ني  ت����وف����ري  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
وامل��خ��ت��ربات وال���ور����س ال���ازم���ة مبا 
كفاءة  مب�������س���ت���وى  االرت�����ق�����اء  ي��ك��ف��ل 

ومهارات املتدربني.
على  العمل  االتفاقية  تت�سمن  كما 
واأكادميية،  تاأهيلية  ب��رام��ج  ت��وف��ري 
من  املواطنني  الطلبة  متكني  بهدف 
الازمة  امل����وؤه����ات  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف  للعمل 
ورفع ن�سبة التوطني يف هذا القطاع، 
"ناف�س"  ب���رن���ام���ج  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
رفع  اإىل  ي���ه���دف  ال������ذي  االحت��������ادي 
املواطنني  ل��دى  التناف�سية  ال��ك��ف��اءة 
ومتكينهم ل�سغل الوظائف يف القطاع 

اخلا�س.
وق��������ال م����ع����ايل ����س���ع���ي���د ب�����ن حممد 
الرقباين، اإّن االتفاقية تاأتي يف اإطار 
وم�سروعات  ال���دول���ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
تطوير  ب���ه���دف  اخل���م�������س���ني،  ����ة  خ����َطّ
الرعاية  ق��ط��اع  امل��واط��ن��ة يف  ال��ك��وادر 
تخ�س�س  وحت�������دي�������داً  ال�������س���ح���ي���ة 
التمري�س، مما ي�سهم يف زيادة اأعداد 
القطاع.  ه��ذا  يف  العاملني  املواطنني 
خطة  تنتهج  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  الف��ت��اً 
التمري�س  تخ�س�س  جاذبية  لتعزيز 
نظم  ال���رئ���ي�������س���ي���ة يف  امل����ه����ن  ك����اأح����د 
الرعاية ال�سحية يف الدولة، وتنفيذاً 
لروؤية اجلامعة نحو اإعداد خريجني 
مناهج  وف��ق  متخ�س�سني  مواطنني 
اأحدث  ت��واك��ب  وتطبيقية  اأك��ادمي��ي��ة 

املعايري العاملية.
من جانبه، اأكد �سعادة غنام املزروعي، 
املواطنني  ال�سباب  ا�ستقطاب  اأهمية 

واالإن�ساين،  احليوي  القطاع  ه��ذا  يف 
والدعم  الت�سجيع  توفري  خ��ال  من 
املجال،  ه���ذا  م�����س��ريت��ه��م يف  مل��ب��ا���س��رة 
اأداء  ال��ت��م��ي��ز واالب���ت���ك���ار يف  وحت��ق��ي��ق 
الطلبة  اإق��ب��ال  اأن  م���وؤّك���ًدا  مهامهم، 
زاد  قد  التمري�س  اجل��دد على قطاع 
االأخرية،  ال��ف��رتة  يف  ملحوظ  ب�سكل 
ن���ت���ي���ج���ة ال�����دع�����م ال������احم������دود من 
ح��ك��وم��ة دول�����ة االإم���������ارات، وم���ب���ادرة 
اإىل  اإ�سافة  التمري�س،  مهنة  تعزيز 
ال����دور ال��ك��ب��ري ال����ذي ق���ام ب��ه الكادر 
جزءاً  كونهم  وتكرميهم  التمري�سي 
ال���دف���اع االأول يف  رئ��ي�����س��ي��اً م��ن خ��ط 

الت�سدي جلائحة كوفيد19-.
ح�سر التوقيع، �سعادة �سامل الزحمي 
مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية، 
جامعة  اأم�����ن�����اء  جم��ل�����س  واأع���������س����اء 
غوامنه  �سامح  وال��دك��ت��ور  ال��ف��ج��رية، 

مدير جامعة الفجرية.

حممد ال�شرقي ي�شهد توقيع اتفاقية تعاون بني جامعة الفجرية وتناف�شية الكوادر االإماراتية لتطوير القطاع التمري�شي 

اأحمد بن طحنون وعهود الرومي يطلقان برناجما لتعزيز جاهزية جمندات اخلدمة الوطنية للم�شتقبل

تراأ�س اجتماع اجلمعية العمومية

�شاحي خلفان يوجه باإعادة �شياغة ا�شرتاتيجية جمعية االإمارات لرعاية املوهوبني  

•• اأبوظبي –الفجر: 

من  والنقل  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
خال مركز بلدية مدينة زايد وبالتعاون مع عدد من طلبة مدار�س 
على  املجتمع  اأف���راد  حتفيز  ت�ستهدف  توعوية  ور���س��ة  زاي���د،  مدينة 
تعزيز  بهدف  ح��ي��اة،  اأ�سلوب  وجعلها  املختلفة،  الريا�سات  ممار�سة 
ال�سحة العامة واحلد من االأمرا�س املزمنة، وتو�سيح اأثر الريا�سة 

الفعال يف رفع مناعة اأفراد املجتمع �سد االأمرا�س املختلفة.
الريا�سة  اأث����ر  ح���ول  علمية  م��ع��ل��وم��ات  ت��ق��دمي  ال��ور���س��ة  وت�سمنت 
ودورها يف حت�سني اجل�سم �سد االأمرا�س، ومده باحليوية والطاقة 
الكبرية  الفوائد  من  وغريها  الدموية  ال��دورة  وتن�سيط  والن�ساط، 
على ال�سحة العامة، كما حر�ست الور�سة على اإك�ساب اأفراد املجتمع 

�سحية  ملعايري  وفقاً  املختلفة  الريا�سات  ملمار�سة  الازمة  الثقافة 
ومفيدة.

كما تناولت الور�سة تعريف اجلمهور مبرافق البلدية املحتوية على 
الريا�سة يف  املجتمع ممار�سة  تتيح الأف��راد  األعاب ريا�سية وماعب، 

بيئة �سحية واآمنة.
امل�سي واجلري  ريا�ستي  املجتمع على ممار�سة  اأف��راد  الور�سة  وحثت 
امل��ن��ت�����س��رة يف ع���دد م��ن احلدائق  امل��م��ا���س��ي وم�����س��ارات اجل���ري  �سمن 
وال�سوارع واملرافق، وت�سجيع االأطفال على ممار�سة الريا�سة املنزلية، 
باالإ�سافة اإىل االإر�سادات العامة ملمار�سة الريا�سة ب�سكل �سحيح، ويف 
املجتمع  اأراء  ال�ستق�ساء  عاماً  ا�ستبياناً  البلدية  اأجرت  الور�سة  ختام 
العامة  ومرافقها  البلدية  اأ�سول  يف  املتاحة  الريا�سية  املرافق  حول 

والرتفيهية، والتعرف على اقرتاحاتهم بهذا ال�ساأن.

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���االت  وح�سر  املبكر  االك��ت�����س��اف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
اأعلنت  وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
 24 ال�  ال�ساعات  خال  جديدة  فحو�سات   239،305 اإج��راء  ال��وزارة عن 
تقنيات  واأح���دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية 
الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج����راءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س 
وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،356 حالة 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 
جمموع  يبلغ  وبذلك  الازمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

احلاالت امل�سجلة 920،171 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة يف االأربع 
 2،305 ال��دول��ة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين 
حاالت.   كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،066 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  ال��ازم��ة  ال�سحية  الرعاية 

حاالت ال�سفاء 901،424 حالة. 

ال�شحة جتري 239،305 فحو�شات ك�شفت عن 1،356 بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شة توعوية الإبراز اأهمية الريا�شة كاأ�شلوب حياة
اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد و1،066 حالة �شفاء

•• دبي-الفجر:

�ساحي  ال����ف����ري����ق  م����ع����ايل  وج������ه 
رئي�س  ن�����ائ�����ب  مت�����ي�����م،  خ����ل����ف����ان 
ال���ع���ام يف دبي،  ال�����س��رط��ة واالأم�����ن 
لرعاية  االإم�����ارات  جمعية  رئ��ي�����س 
�سياغة  ب�������اإع�������ادة  امل�����وه�����وب�����ني، 
لتتما�سى  اجلمعية  ا�سرتاتيجية 
مع روؤية وتطلعات �ساحب ال�سمّو 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
ال�سمو  ال���دول���ة، و���س��اح��ب  رئ��ي�����س 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
ال��وزراء، حاكم دب��ي، حفظهما اهلل 
التعليم  على  تركز  التي  ورعاهما، 
امل�سرية  وتطوير  العلمي،  والبحث 
التعليمية ورعاية املواهب وتخريج 

املبتكرين، واإدخال عنا�سر التطور 
التي  وال�����س��ن��اع��ي،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  ت�سمل 
و�سوال  الف�ساء،  وعلوم  واملتجددة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة دول�����ة 
من  لتكون  تهدف  التي  االإم����ارات 
العلمي  ال��ب��ح��ث  يف  ال���ع���امل  رواد 
وال�سناعي ومركزا عامليا رائ��داً يف 

االبتكار بحلول املئوية 2071م.
واأ�ساف معاليه: اإن جمعية االإمارات 
�سمن  و�سعت  املوهوبني،  لرعاية 
امل�ستقبلية،  وخططها  اأول��وي��ات��ه��ا 
ا�سرتاتيجيتها  ت��ت�����س��م��ن  ب�������اأن 
وقيم،  ور����س���ال���ة  روؤي������ة  اجل����دي����دة 
اجلديدة  القيادة  تطلعات  تواكب 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة 
ال�سباب  م��ن  جيل  خللق  ال��ه��ادف��ة 

اجلابري،  �سيف  وال��دك��ت��ور  ال��ع��ام، 
�سافع  والدكتور  ال�سندوق،  اأم��ني 
و�سعادة  ابراهيم،  ودي��اال  النيادي، 
اللواء وليد املناعي، و�سعادة مريزا 
ال�سابوين  زي��د  وامل��ق��دم  ال�����س��اي��غ، 

ي���ح���دث ث�����ورة ���س��ن��اع��ي��ة، واأ����س���ار 
�سوف  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه 
تعمل على عقد ور�س عمل ي�سارك 
ا�سرتاتيجيني  خم��ط��ط��ني  ف��ي��ه��ا 
اإماراتيني، متخ�س�سني يف املجاالت 
على  ي��ع��م��ل��ون  بحيث  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 
التو�سيات  من  جمموعة  �سياغة 
اال�سرتاتيجية  ���س��ت�����س��ك��ل  ال���ت���ي 

اجلديدة للجمعية.
ت���روؤ����س معاليه  ج���اء ذل���ك خ���ال 
االجتماع العادي جلمعية االإمارات 
الذي عقد عن  املوهوبني،  لرعاية 
ب��ع��د ���س��ب��اح ال���ي���وم، ع��ق��ب اجتماع 
للجمعية،  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
االإدارة:  جمل�س  اأع�ساء  وح�سره 
الدكتور من�سور العور نائب رئي�س 
اجلمعية ومنرية �سفر اأمني ال�سر 

للجمعية  االإع����ام����ي  امل�����س��ت�����س��ار 
امل�ست�سارة  ثابت  مناهل  والدكتورة 
العلمية جلمعية االإم��ارات لرعاية 
امل����وه����وب����ني وع�������دد م����ن اأع�������س���اء 

اجلمعية.

• اأحمد بن طحنون: متكني املجندات باملهارات واملعارف واإعدادهن للم�ضتقبل  
مبهارات امل�ضتقبل الوطنية  اخلدمة  جمندات  ت�ضليح  الرومي:  • عهود 

معت�سم   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�سوريا   ، ال���ق���ب���ان  حم���م���د 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)n014872803(  رق��م 

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

    0526076693

فقدان جواز �شفر
ن�������وره   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الع�سرى ، املغرب اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)1 4 3 1 5 0 9 O R ( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0509306012

فقدان جواز �شفر
�����س����ي����ا   / امل�����������دع�����������و  ف�������ق�������د 
الفلبني  ج�����ام�����اي�����وت،  دوران 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
   )237P3355637A (
يرجى ممن يعر عليه ت�سليمه 
اقرب  او  الفلبينية  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ حم����ب����وب 
خ��������ان ري��������������دان، ب���اك�������س���ت���ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)4138771( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ب����ريي����ت����ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اوغ������ن������دا   ، ن����اك����ي����ت����ي����ن����دى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )A00603293(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب�سفارة اوغندا او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
داراز  ع���م���ر   / امل����دع����و  ف���ق���د 
باك�ستان  ����س���ري���ف،  حم���م���د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)AQ7913421(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ج���م���ي���ل   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
اث���ي���وب���ي���ا   ، ������س�����وىل  ح���ب���ي���ب 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )EP4689745(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
احمد  ����س���ال���ح   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ب����ن����غ����ادي���������س   ، ع�����ب�����دامل�����ن�����ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   -  )0492124BR(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�سفارة البنغادي�سية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

فقدان �شهادة اأ�شهمالعدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
فقد ال�ضيد /  �ضعيد حمد حممد الكا�ضبي  )امارات اجلن�ضية(  

�ضهادة اأ�ضهم �ضادرة من ال�ضركة العاملية القاب�ضة لزراعة الأ�ضماك 
. )ASMAK( )اأ�ضماك(

  ASMAK 1725536  رقم ال�ضهادة
عدد ال�ضهم  1800 �ضهم

  الرجاء ممن يجدها ت�ضليمها لل�ضركة املذكورة اعاله، او الت�ضال 
على تيلفون رقم 0506222234  م�ضكورًا.
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حاكم ال�شارقة ي�شتقبل ال�شفري الكويتي
•• ال�صارقة -وام:

حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ال�سارقة، �سباح اأم�س يف ق�سر البديع العامر �سعادة �ساح البعيجان �سفري دولة الكويت ال�سقيقة.

ورحب �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف بداية اللقاء بال�سفري الكويتي الذي قدم لل�سام على �سموه 
مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله لدى الدولة، م�سيداً �سموه باجلهود التي بذلها ال�سفري الكويتي لتعزيز 

العاقات بني البلدين ال�سقيقني.
ودولة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  بني  جتمع  التي  االأخ��وي��ة  العاقات  عمق  على  �سموه  واأك��د 
الكويت والتي تعود اإىل تاريخ طويل مليء باملواقف واجلهود امل�سرتكة التي تعك�س الروابط املتينة 

بني البلدين.
وا�ستذكر �سموه الدور التعليمي الذي بادرت به دولة الكويت يف توفري املدار�س واملعلمني والكتب قبل 

قيام االحتاد باالإ�سافة اإىل دعم قطاع ال�سحة باإن�ساء امل�ست�سفيات.

•• ال�صارقة-وام:

العهد  القا�سمي ويل  �سلطان  بن  بن حممد  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 
نائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي �سباح ام�س اجتماع املجل�س 

الذي عقد يف مكتب �سمو احلاكم.
ناق�س االجتماع العديد من املو�سوعات احلكومية و بحث �سبل تطوير 
الدوائر  ل��دى  احلكومية  اخل��دم��ات  اأف�سل  وتوفري  القطاعات  خمتلف 
والهيئات واأ�سدر عددا من القرارات التي ت�سب يف م�سلحة حتقيق روؤية 

االإمارة التنموية.
فقد اأ�سدر املجل�س القرار رقم 15 ل�سنة 2022 ب�ساأن ف�س دور االنعقاد 
يف  البلدية  للمجال�س  ع�سر  ال�سابع  ال�سنوي  الف�سل  من  االأول  العادي 
اإمارة ال�سارقة ون�س على اأن يف�س دور االنعقاد العادي االأول من الف�سل 
1443ه  احلجة  ذو   01 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  ع�سر  ال�سابع  ال�سنوي 
املجال�س  يف  العامة  اللجان  ت�ستمر  اأن  على   2022 يونيو   30 املوافق 

البلدية بت�سيري اأعمال املجال�س املعنية فيما بني اأدوار االنعقاد.
2022 ب�ساأن ت�سكيل جمل�س  16 ل�سنة  اأ�سدر املجل�س القرار رقم  كما 
املجل�س  ي�سكل  اأن  على  ون�س  العامة،  املالية  يف  ال�سارقة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء 
اأحمد  ال�سيد  من  كل  وع�سوية  الق�سري،  يو�سف  �سامل  ال�سيد  برئا�سة 

�سعيد اجلروان و ال�سيد وليد اإبراهيم ال�سايغ و الدكتور نا�سر الهتان 
القحطاين والدكتور عزام ح�سني ارميلي.

و اأ�سدر املجل�س اأي�سا القرار رقم 17 ل�سنة 2022 م، ب�ساأن تعيني اأمني 
عام جلائزة ال�سارقة يف املالية العامة ون�س على اأن يعني ال�سيخ را�سد بن 

�سقر بن حمد القا�سمي اأمينا عاما للجائزة باالإ�سافة ملهام عمله.
العامة  املالية  يف  ال�سارقة  جل��ائ��زة  ال��ع��ام  ل��اأم��ني  ي��ك��ون  للقرار  ووف��ق��ا 

ممار�سة االخت�سا�سات االآتية:.
على  وعر�سها  للجائزة  والت�سويقية  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اق���رتاح   -
اأو  اإىل املجل�س التنفيذي الإقرارها  جمل�س االأمناء العتمادها ثم رفعها 

اتخاذ ما يلزم ب�ساأنها.
- القيام باأعمال التن�سيق العام للجائزة واالإ�سراف االإداري واملايل على 

اأعمالها.
املعتمدة من  للجائزة وفق اخلطة  والرتويج  الت�سويق  باأعمال  القيام   -

جمل�س االأمناء.
- التعريف باجلائزة واأهدافها و�سروطها واآلية الرت�سيح بناء على دليل 

اجلائزة املعتمد.
- تلقي طلبات الرت�سيح للجائزة وت�سنيفها ورفع التقارير اإىل جمل�س 
االأمناء ب�ساأنها، والتن�سيق مع جلنة التحكيم وفرق التقييم لفرز الطلبات 

وتوزيعها على فرق العمل.
االأمناء  وجمل�س  اجلائزة  يف  املعنية  احلكومية  اجلهات  بني  التن�سيق   -

وجلنة التحكيم، ويكون له دون غريه اإجراء املخاطبات الازمة لذلك.
- اإعداد مرا�سم حفل اإطاق اجلائزة بعد اعتمادها من جمل�س االأمناء.

رئي�س  بالتن�سيق مع  االأمناء  اجتماعات جمل�س  اأعمال  اإع��داد ج��داول   -
املجل�س وتدوين جميع تو�سياته وقراراته  اجتماعات  املجل�س، وح�سور 

يف املحا�سر.
- اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها من جمل�س االأمناء.

كما اأ�سدر املجل�س القرار رقم 19 ل�سنة 2022 ب�ساأن تقدمي اخلدمات 
ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  املواطنني  ال�سن  لكبار  لاأ�سنان  والعاجية  الطبية 
اإىل دعم وتعزيز اخلدمات الطبية والعاجية لاأ�سنان  القرار  ويهدف 
وم�ساعدة  و�سامتهم  �سحتهم  على  واحلفاظ  املواطنني،  ال�سن  لكبار 
اأ�سرهم، من خال توفري الدعم للخدمات الطبية والعاجية لاأ�سنان 

لكبار ال�سن املواطنني يف اإمارة ال�سارقة.
اأن تكلف دائرة اخلدمات االجتماعية بتقدمي الدعم  ون�س القرار على 
لكبار  لاأ�سنان  والعاجية  الطبية  اخل��دم��ات  مل�ساريف  املبا�سر  امل��ايل 

ال�سن املواطنني امل�سجلني لديها، وفقا الأحكام هذا القرار.
�سبيل  االجتماعية يف  دائ��رة اخلدمات  تخت�س  اأن  على  القرار  ن�س  كما 

حتقيق اأهداف هذا القرار باالآتي:.
املواطنني  ال�سن  لكبار  لاأ�سنان  والعاجية  الطبية  اخلدمات  توفري   -

بالتن�سيق مع املوؤ�س�سات واملن�ساآت املتخ�س�سة بذلك.
- اإن�ساء قاعدة بيانات بامل�ستفيدين من دعم اخلدمات الطبية والعاجية 

لاأ�سنان من كبار ال�سن املواطنني.
القرار  ه��ذا  م��ن   3 امل���ادة  ال����واردة يف  ال�����س��روط  ا�ستيفاء  م��ن  التحقق   -
واإحالة  لاأ�سنان،  والعاجية  الطبية  اخل��دم��ات  دع��م  م��ن  لا�ستفادة 

امل�ستفيدين للجهات الطبية والعاجية املخت�سة.
بال�سارقة  اجلامعي  االأ�سنان  م�ست�سفى  مع  واالتفاقيات  العقود  اإب��رام   -
واملوؤ�س�سات واملن�ساآت التخ�س�سية يف تقدمي اخلدمات الطبية والعاجية 

لاأ�سنان.
- املتابعة الدورية وتقييم اخلدمات الطبية والعاجية لاأ�سنان املقدمة 
االإجراءات  كافة  واتخاذ  ال��دائ��رة  مع  املتعاقدة  واملن�ساآت  املوؤ�س�سات  من 

االإدارية والقانونية الازمة ب�ساأنها.
لعام  اخل��ت��ام��ي  احل�����س��اب  تقرير  على  اجتماعه  خ��ال  املجل�س  اط��ل��ع  و 
و الذي ت�سمن اخلا�سة التنفيذية للح�ساب اخلتامي مع بيان   2021
اإمارة  يف  احلكومية  والهيئات  للدوائر  واالإي����رادات  امل�سروفات  مقارنة 

ال�سارقة.

•• دبي-الفجر:

يف  واأخي"،  "اأنا  ال�سيفي  ال��ربن��ام��ج  ع��ن  املجتمع،  تنمية  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
مراكز اأ�سحاب الهمم احلكومية، الذي ينطلق اليوم وي�ستمر حتى نهاية 
40 ور�سة وبرناجماً يجري تنفيذها يف  �سهر يونيو اجل��اري، ويت�سمن 
املجتمع، وذلك بال�سراكة  تنمية  لوزارة  تابعة  الهمم  الأ�سحاب  مراكز   6
والهيئة  العاملي،  التجاري  دب��ي  ومركز  االإم��ارات��ي  اخلا�س  االأوملبياد  مع 
وعدد  للمتاحف،  ال�سارقة  وهيئة  واالأوق��اف،  االإ�سامية  لل�سوؤون  العامة 

من اجلهات ذات ال�سلة.
بالدولة  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  جلميع  امل�����س��ارك��ة  ال�سيفي  ال��ربن��ام��ج  وي��ت��ي��ح 
اإدارة رعاية وتاأهيل  الفعاليات على م�ستوى  واأخوتهم، حيث يتم تنظيم 
اأ�سحاب الهمم بالوزارة، ويف مركز دبي الأ�سحاب الهمم، ومركز عجمان 
راأ�س  مركز  اإىل  اإ�سافة  للتوحد،  القيوين  اأم  وم��رك��ز  الهمم،  الأ�سحاب 

دبا  ومركز  الهمم،  الأ�سحاب  الفجرية  ومركز  الهمم،  الأ�سحاب  اخليمة 
الفجرية الأ�سحاب الهمم.

وتتنوع الفعاليات التي يت�سمنها الربنامج ال�سيفي "اأنا واأخي" ح�سورياً 
فئات  مبختلف  الهمم  اأ�سحاب  من  وا�سعة  م�ساركة  لتحقق  وافرتا�سياً، 
وامل�سرفني  واملعلمني  "م�ساغل" واأ���س��ره��م،  واأع�����س��اء  وذوي��ه��م،  االإع��اق��ة 
تفاعلية  عمل  ور���س  الفعاليات  تت�سمن  حيث  امل��راك��ز،  يف  واالأخ�سائيني 
مع  الهمم  اأ���س��اور  لت�سنيع  م��ده�����س،  ع��امل  يف  تنظيمها  يتم  وم��ب��ا���س��رة، 

اجلمهور.
وم�سابقات  متنوعة،  وترفيهية  ريا�سية  اأن�سطة  الربنامج  ي�سمل  كما 
وور�س تخ�س�سية، ولقاءات تثقيفية، اإىل جانب جل�سات وبرامج لتوعية 
اأخوة اأ�سحاب الهمم بكيفية التعامل مع خمتلف االإعاقات، وكيفية تقدمي 
الدعم الأخوتهم يف حتقيق اأهداف املهارات اال�ستقالية، اإ�سافة اإىل ور�س 
عمل الأخوة الطلبة اأ�سحاب الهمم عن تاأثري اال�ستخدام املفرط لاأجهزة 

الذكية، وجل�سات نقل معرفة الأ�سقاء الطاب عن طرق واأ�ساليب التوا�سل 
اللفظي وغري اللفظي خال فرتة ال�سيف، بطريقة �سهلة ملمار�ستها يف 
وك��ذل��ك حما�سرات  ال��ل��غ��وي.  ال��ط��ال��ب  امل��ن��زل، واحل��ف��اظ على م�ستوى 
وور�س عن االإ�ساءة واحلماية واحلقوق الواجب توفريها الأ�سحاب الهمم، 

وغريها العديد من الربامج والفعاليات التوعوية والتثقيفية.
ويهدف برنامج "اأنا واأخي" تعزيز اأوجه التعاون واملحبة بني االأخوة من 
اأ�سحاب الهمم و�سواهم وعلى نطاق االأ�سرة، من خال باقة من الربامج 
ي�سعى  كما  ومتا�سكاً.  �سعادة  اأك��ر  اأ���س��ري��ة  بيئة  تدعم  التي  واالأن�سطة 
الربنامج اإىل توظيف خمتلف االأدوات واالأ�ساليب غري التقليدية لرفد 
اأ�سحاب الهمم باملهارات الازمة، وتعزيز قدراتهم، ومداركهم، ورفدهم 
اإىل  امل�سوؤولية،  حتمل  يف  واإ�سراكهم  �سل�سة،  بطريقة  الازمة،  باملهارات 
جانب وتعزيز �سرعة ا�ستجابة االأطفال وتعلمهم للمفاهيم واملهارات التي 

ت�سمن حتقيق اأف�سل �سور الدمج املجتمعي.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

فعاليات تثقيفية وترفيهية نوعية ت�ضتهدف اأ�ضحاب الهمم واأفراد اأ�ضرهم واملجتمع

الربنامج ال�شيفي »اأنا واأخي« ينطلق اليوم
 بــــ 40 برناجمًا يف 6 مراكز الأ�شحاب الهمم 

وزير خارجية باك�شتان يلتقي 
�شفري االإمارات يف اإ�شالم اأباد

•• ا�صالم اأباد-وام:
التقى معايل بياول بوتو زرداري وزير خارجية باك�ستان .. �سعادة حمد عبيد 
ابراهيم �سامل الزعابي �سفري الدولة يف اإ�سام اأباد وذلك مبقر وزارة اخلارجية 
الثنائية،  العاقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��ال  ج��رى  اآب���اد.  اإ���س��ام  العا�سمة  يف 
وب��ح��ث ع��دد م��ن امل��و���س��وع��ات ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك. واأك���د ���س��ع��ادة الزعابي 
امل�ستمر على  وباك�ستان واحلر�س  االإم��ارات  دولة  املتميزة بني  العاقات  عمق 
اإىل  م�سرياً  كافة  املجاالت  يف  بينهما  امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه  وتطوير  تعزيز 
اأّن باك�ستان تعد من اأوىل الدول التي اأقامت عاقات مع دولة االإمارات حيث 
يحتفل البلدان هذا العام مبرور 50 عاماً على بدء العاقات الدبلوما�سية بني 
البلدين. ونوه �سعادته بالعاقات التاريخية و الروابط االجتماعية و الثقافية 
بني �سعبي البلدين واأكد اأهمية العمل امل�سرتك ملزيد من ال�سراكات امل�ستقبلية 
االقت�سادية والتجارية بالنظر ملا يتمتع به البلدان من مميزات وفر�س وحوافز 
ا�ستثمارية. من جانبه، اأ�ساد معايل زرداري بالعاقات املتميزة و الوطيدة بني 
البلدين ال�سديقني مثمناً وقوف دولة االإمارات الدائم اإىل جانب باك�ستان يف 
والتعاون  الثنائية  العاقات  تطّور  اجلانبان  ا�ستعر�س  و  ال��ظ��روف.  خمتلف 
االإقليمية  والتطورات  امل�ستجدات  تناوال  و  وتطويره  تعزيزه  و�سبل  امل�سرتك 

والدولية الراهنة ومواقف البلدين ب�ساأنها.
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اأخبـار الإمـارات

�شلطان بن اأحمد القا�شمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء جامعة ال�شارقة
•• ال�صارقة - وام:

اأك������د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد 
رئ��ي�����س جامعة  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م 
ال�����س��ارق��ة ا���س��ت��م��رار ال��ع��م��ل وفق 
النوعية  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل���ط���ط 
ملوا�سلة  اجلامعة  و�سعتها  ال��ت��ي 
املتميزة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م�����س��ريت��ه��ا 
وت��ق��دم��ه��ا وت��ط��وره��ا امل�����س��ت��م��ر يف 
خم��ت��ل��ف امل����ج����االت االأك���ادمي���ي���ة 
والعلمية، كونها اإحدى اجلامعات 
املحلي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال����رائ����دة 
واالإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي م�����س��رياً اإىل 
و�ساق  ق��دٍم  على  ي�سري  العمل  اأن 
مرافق  لتطوير  متكاملة  بجهود 
اجلامعة كافة ما ي�سهم يف تهيئة 
البيئة املنا�سبة لكل اأركان العملية 
والطلبة  االأ�ساتذة  من  التعليمية 

والهيئتني االإدارية والفنية.
ج����اء ذل����ك خ����ال ت���روؤ����س �سموه 
اأمناء  ملجل�س   53 ال����  االج��ت��م��اع 
جامعة ال�سارقة الذي عقد، �سباح 
واأ�ساد  ال��رئ��ي�����س..  مببناها  ام�����س 
فيه بجهود جميع اأع�ساء جمل�س 
االإدارية  والكوادر  اأمناء اجلامعة، 
جٍد  بكل  تعمل  التي  والتدري�سية 

واجتهاد لارتقاء باجلامعة.
ن���اق�������س امل��ج��ل�����س ال���ع���دي���د من  و 
مبختلف  امل���ع���ن���ي���ة  امل���و����س���وع���ات 
واالأكادميية  التعليمية  اجلوانب 
واالإداري��������ة ب��ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة و 
التي  ال��ق��رارات  م��ن  ع���دداً  اعتمد 
تطلعات  حت���ق���ي���ق  يف  ���س��ت�����س��ه��م 

اجلامعة وا�ستمرار تقدمها.
ك���م���ا اع���ت���م���د امل���ج���ل�������س م����وازن����ة 
 2023-2022 ل��ع��ام  اجل��ام��ع��ة 
م��ل��ي��ارا وث��اث��ة وثمانني  وب��ل��غ��ت 
تنفيذ  يف  �ست�سهم  وال��ت��ي  دره��م��ا 

امل�سابني  ل���ل���م���ر����س���ى  اأف���������س����ل 
و  الربو  و  ال�سكري  و  بال�سرطان 
االأمرا�س النادرة، وحتقيق ر�سالة 
ال���ط���ب ال��ب��ح��ث��ي ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي يف 

منفعة املجتمع.
ك��م��ا اط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى تقرير 
ق���دم���ه ال���دك���ت���ور ح��م��ي��د جمول 
تناول  اجل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  النعيمي 
�سملت  املو�سوعات  من  ع��دداً  فيه 
اجلامعة  يف  املتبع  التعليم  ن��ظ��ام 
-2021 االأك��������ادمي��������ي  ل����ل����ع����ام 
تطورات  �سهد  وال���ذي  2022م 
ت���اأث���ريات جائحة  مل��واك��ب��ة  ك��ث��رية 
ا�ستطاعت  ال��ت��ي  و  كوفيد19- 
باأف�سل  معها  ال��ت��ك��ّي��ف  اجل��ام��ع��ة 

التقنيات احلديثة.
الكبري  التطور  التقرير  تناول  و 
عاملياً،  املن�سورة  البحوث  ع��دد  يف 
اجل���ام���ع���ة يف  ت���ق���دم  ج���ان���ب  اإىل 
العاملية  ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات  جم��م��وع��ة 
يف ع��دد م��ن امل��ج��االت مثل الطب 

اجل����ام����ع����ة ل���ت���وط���ني ال���وظ���ائ���ف 
وت�سمن زيادة ن�سبة التوطني اإىل 
زيادة  بالعمل على  %65، ووجه 
وهيئات  قطاعات  لت�سمل  الن�سبة 
خمتلف  ويف  ك�����اف�����ة  اجل����ام����ع����ة 

امل�ستويات الوظيفية.
و ت��ع��ّرف اأع�����س��اء امل��ج��ل�����س خال 
الربامج  االجتماع على جمموعة 
االأك������ادمي������ي������ة امل����ع����ت����م����دة ال���ت���ي 
العام  بداية  اجلامعة  �ستطرحها 
االأك����ادمي����ي ال����ق����ادم وه����ي 125 
ب��رن��اجم��اً م��ت��وزع��اً ع��ل��ى خمتلف 
ال����درج����ات ال��ع��ل��م��ي��ة م��ن��ه��ا /16 
3 دبلوم  49 ماج�ستري،  دكتوراة، 

درا�سات عليا و 57 بكالوريو�س .
و وافق املجل�س على تقرير جلنة 
االل���ت���زام وال��ت��دق��ي��ق ال��داخ��ل��ي و 
املو�سوعات  م����ن  ع�������دداً  اع���ت���م���د 
االأكادميية  اللجنة  من  املقرتحة 
وم���ن���ه���ا ال�����ربام�����ج االأك����ادمي����ي����ة 
ماج�ستري  ك���ربن���ام���ج  اجل����دي����دة 

ن�سار  ب����ن  م��ن�����س��ور  وال����دك����ت����ور 
رئي�س الدائرة القانونية حلكومة 
االإداري  القانون  واأ�ستاذ  ال�سارقة 
اأك��ادمي��ي��ة العلوم  وال��د���س��ت��وري يف 
و�سعيد  ال�����س��ارق��ة،  يف  ال�����س��رط��ي��ة 
���س��ل��ط��ان ال�����س��وي��دي رئ��ي�����س هيئة 
ال�سارقة،  وغ����از  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 
املهريي  علي  بن  عبيد  والدكتور 
للغة  ال�����س��اب��ق  التنفيذي  العميد 
االإماراتية  وال��درا���س��ات  ال��ع��رب��ي��ة 
وحممد  العليا،  التقنية  كليات  يف 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ع�����ب�����داهلل 
مل�سرف ال�سارقة االإ�سامي، واأ.د. 
األك�ساندر كولي�سوف رئي�س معهد 
�سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا - 
رو�سيا، واأ.د. كمال يو�سف التومي 
اأ�ستاذ الهند�سة امليكانيكية واملدير 
امل�سارك ملركز املياه النقية والطاقة 
النظيفة يف معهد ما�سات�سو�ست�س 
واالأ�ستاذ  اأمريكا،   - للتكنولوجيا 
اأوب��رين عميد كلية  الدكتور باأول 

وت�سغيل جميع اجلوانب التي من 
ور�سالتها  اأعمالها  ت��وؤدي  خالها 

العلمية.
اأي�سا  االأم���ن���اء  جمل�س  اع��ت��م��د  و 
منح درجة االأ�ستاذية، والدكتوراه 
ال�سخ�سيات  م��ن  لعدد  الفخرية 
اأ�سحاب  م���ن  ال���رائ���دة  ال��وط��ن��ي��ة 
خمتلف  يف  ال���ق���ّي���م���ة  االأع������م������ال 
والثقافية  ال���ف���ك���ري���ة  امل����ج����االت 

واالجتماعية.
تخريج  امل���ج���ل�������س  اع���ت���م���د  ك���م���ا 
اأن���ه���وا متطلبات  ال��ذي��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
التخرج ملختلف الربامج يف ف�سل 
الربيع 2021-2022 مبجموع 
منهم  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب��اً   1598
البكالوريو�س،  ل��درج��ة   1352
دبلوم  ب��رن��ام��ج  يف  ط��ال��ب��ة  و12 
يف  و219  ال���ع���ل���ي���ا،  ال����درا�����س����ات 
برامج املاج�ستري، و12 يف برامج 

الدكتوراة.
و اطلع املجل�س على تقرير خطة 

والفيزياء،  ال�����س��ح��ي��ة،  وال���ع���ل���وم 
وتقنية  والفلك  الف�ساء،  وع��ل��وم 
نتائج  ج���ان���ب  اإىل  امل���ع���ل���وم���ات، 
اال�سرتاتيجية  اأداء  م���وؤ����س���رات 
ال����رئ����ي���������س����ة، وم�����������س�����روع واح������ة 
واالبتكار،  للتكنولوجيا  ال�سارقة 
ومبادرة "برنامج النجاح ال�سامل 
اإر����س���اد  م���ب���ادرة  وه����ي  للطاب" 
دع��م جتربة  اإىل  تهدف  اأك��ادمي��ي 
الطاب يف جامعة ال�سارقة ابتداء 
م���ن م��رح��ل��ة ال��ق��ب��ول امل��ب��ك��ر اإىل 
مرحلة ما بعد التخرج من خال 
تقدمي قائمة وا�سعة من اخلدمات 

التي تركز على الطالب.
الدكتور  من  كل  االجتماع  ح�سر 
طارق بن خادم رئي�س دائرة املوارد 
حمّدثة  وال���دك���ت���ورة  ال��ب�����س��ري��ة، 
ال�سارقة  هيئة  رئ��ي�����س  الها�سمي 
للتعليم اخلا�س، والدكتورة خولة 
ع��ب��دال��رح��م��ن امل���ا رئ��ي�����س هيئة 
ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  االأ�سرة  �سوؤون 

علوم يف الروبوتات واملاج�ستري يف 
الزمالة  وبرنامج  االأ�سنان  تقومي 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ل�����س��ب��اب االإم����ارات����ي.. 
اإن�ساء  م��ق��رتح��ات  اع��ت��م��د  ف��ي��م��ا 
العاجي  ل��ل��ط��ب  ال��ت��م��ي��ز  م��رك��ز 
التميز  وم����رك����ز  وال���ت���ح���وي���ل���ي، 

لل�سيخوخة ال�سحية.
التقارير  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  اط��ل��ع  و 
اخل���ا����س���ة ب���ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي يف 
اجل���ام���ع���ة وت�����س��ن��ي��ف��ه��ا واأع�������داد 
الربامج  يف  امل�����س��ج��ل��ني  ال��ط��ل��ب��ة 
اال�ستمرار  وج����دوى  االأك��ادمي��ي��ة 
تقارير  اإىل  باالإ�سافة  طرحها  يف 
ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة التدري�س.

م���ق���رتح  االج�����ت�����م�����اع  ن����اق���������س  و 
للعاجات  التميز  "مركز  اإن�ساء 
التطبيقي"  ال��ب��ح��ث��ي  وال����ط����ب 
من  جم��م��وع��ات  ي�ستهدف  ال���ذي 
الباحثني يف خمتلف التخ�س�سات 
االأمرا�س  مع�سات  عن  للك�سف 
امل���ع���ق���دة واإي����ج����اد خ����ي����ارات عاج 

ال�����س��ح��ي��ة ون���ائ���ب رئي�س  ال��ع��ل��وم 
جامعة ماك ما�سرت، واأ.د.عبداهلل 
ح�سني ملكاوي مدير جامعة فهد 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
بي�ستارو  مارتن  واأ.د.  ال�سعودية، 
م�ساعد نائب مدير جامعة لي�سرت 
للم�ساريع العلمية اال�سرتاتيجية 
لر�سد  ل���ي�������س���رت  م���ع���ه���د  م����دي����ر 
الف�ساء واالأر�س واأ�ستاذ الفيزياء 
الفلكية وعلوم الف�ساء يف جامعة 
واالأ�ستاذ  ب��ري��ط��ان��ي��ا،   - ل��ي�����س��رت 
النعيمي  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور 
رئي�س  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر 
الف�ساء  ل��ع��ل��وم  ال��ع��رب��ي  االحت����اد 
اأ.د.  كل  بعد  عن  و�سارك  والفلك 
رئ��ي�����س جامعة  ف��ريم��ون��ت  ج����اك 
اأوت��اوا - كندا، واأ.د. جونرت ماير 
�سوؤون  ال��ب��ح��وث يف  م��دي��ر م��رك��ز 
ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ج��ام��ع��ة م��ي��ن��ز - 
االأملانية  اجلمعية  رئ��ي�����س  اأمل��ان��ي��ا 

لدرا�سات ال�سرق االأو�سط.

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
 207/2015/923 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- دبي واير م.م.ح - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م - فرع دبي

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )450902( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:252/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )222201.67( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . 

املدعي:االمارات دي�سرتيكت كولينج )اإمييكول( �س.ذ.م.م
 Green community East املجتمع االخ�سر �سرق )DIP-1( 1 عنوانه:امارة دبي - جممع دبي لا�ستثمار

�سارع رقم 70 رقم مكاين 1434667248
املطلوب اإعانه :  1- كرمز ايليزيه كافيه ومطعم )فرع من جرينيت�س لا�ستثمار(  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع االإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/4/5 مبثابة احل�سوري بالزام املدعي 
عليه االول بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )195.627.67( درهم مائة وخم�سه وت�سعون الف و�ستمائة و�سبعة وع�سرون 
درهم و�سبعه و�ستون فل�سا والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من 2022/1/19 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�ساريف 
قابا  احل�����س��وري  مبثابة  حكما   ، طلبات  م��ن  ذل��ك  م��اع��دا  ورف�ست  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:376/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  املدعي عليه مببلغ وقدره )204222( درهم  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:م�سرف االمارات اال�سامي - م�ساهمة عامة

عنوانه:امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث - هاتف رق��م:043834587 موبايل 
 info@abdulmaliklaw.ae:رقم - رقم مكاين:3135291835 - فاك�س رق��م:042227002 - 0557016552 - امييل

- وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اهلي
املطلوب اإعانه :  1- جا�سم حممد مراد البلو�سي  -  �سفته : مدعي عليه 

اعاه  امل��ذك��ورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/5/25 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم    : االإع��ان  مو�سوع 
ل�سالح/م�سرف االمارات اال�سامي )م�ساهمة عامة( الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )204.222( 
درهم مائتان واربعة االف ومائتان واثنان وع�سرون درهم - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن بالن�شر        

 523/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املتنازع �سده : 1- �سابورجي بالوجني ميد اإي�ست - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :كايزن بينت مينا )ذ.م.م( حاليا كن�ساي بينت مينا �سابقا

وميثله:اأبوبكر عبدالقادر حممد يو�سف كرم�ستجي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املتنازع �سدهما مت�سامنني ل�سداد املرت�سد 
بذمتهما ل�سالح املتنازعة مبلغ وقدره )50.833.65( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 
5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
املوافق 2022/6/23 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 70197
اعالن بالن�شر    

                  يف  الدعوى رقم:66/2022/80 تظلم من اأمر اداء 
املنظورة يف:دائرة تظلمات اوامر االداء رقم 204

 ، اأداء  اأم��ر  اأداء  اأم��ر   1435/2019 رق��م  بالق�سية  ال�سادر  ال��ق��رار  تظلم من   : ال��دع��وى  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف . 

املتظلم:عبداهلل علي حممد علي
رق����م 7 - رقم  ف��ي��ا  اأ -   7 ����س���ارع   - ال���راب���ع���ة   - ال����ورق����اء   - دب����ي  ام�����ارة   - ع���ن���وان���ه:االم���ارات 

مكاين:4229186489 - وميثله:ن�سر علي ن�سر علي
املطلوب اإعانه :  1- عبدالرحمن خليل عبداهلل حممود البناي  -  �سفته : متظلم �سده 

مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها تظلم من القرار ال�سادر بالق�سية رقم 
1435/2019 اأمر اأداء اأمر اأداء ، والر�سوم وامل�ساريف - وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  
2022/6/21  ال�ساعة 10.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:1018/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85

رق���م:50-2021 جتاري م�سارف كلي  الدعوى  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : اال�ستئناف  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 

امل�ستاأنف:�ستاندرد ت�سارترد بنك
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �سارع املنخول - مبنى مبنى �ستاندرد ت�سارترد 

- بجوار فندق رمادا - وميثله:حبيب حممد �سريف عبداهلل املا 
املطلوب اإعانه :  1- باتيا مارت م.م.ح  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع االإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:50/2021/39 جتاري م�سارف كلي 
بتاريخ:2022/4/29. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2022/7/4  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة 
التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70353 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3719/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000882( وال�سادر عن م�سرف االمارات اال�سامي 

بقيمة )27956.25( درهم .
طالب التنفيذ : هافن فاير اند �سيفتي �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى زمرده - �سقة اخلام�س 
- مترب دبي املركزي

املطلوب اإعانه : 1- �سونيل كومار تونديكاندي فيالريي - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)27956.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:652/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�سابعة رقم 409

مو�سوع الدعوى : احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )4.493.67( دوالر اربعة االف واربعمائة 
و�ستمائة  الفا  ع�سر  �ستة  دره��م   )16.622.10( وق��دره  مبلغ  يعادل  ما   - �سنتا  و�ستون  و�سبعة  دوالر  وت�سعون  وثاثة 
وع�سرون درهما وع�سر فل�سات مع الفائدة القانونية على مبلغ املطالبة بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 

ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:اميك�س )ال�سرق االو�سط( �س.م.ب )م( االمارات

ام��ارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفلك - مبنى بناية فندق ميديا وان - �سقة 27 - بناية فندق  عنوانه:االمارات - 
ميديا وان

املطلوب اإعانه :  1- حممد باياز كابيل حممد با�سا  -  �سفته : مدعي عليه 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ وقدره  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليه بان  مو�سوع االإع��ان :  قد 
وقدره  مبلغ  ي��ع��ادل  م��ا   - �سنتا  و�ستون  و�سبعة  دوالر  وت�سعون  وث��اث��ة  وارب��ع��م��ائ��ة  االف  ارب��ع��ة  دوالر   )4.493.67(
)16.622.10( درهم �ستة ع�سر الفا و�ستمائة وع�سرون درهما وع�سر فل�سات مع الفائدة القانونية على مبلغ املطالبة 
بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني  املوافق  2022/6/20  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:890/2022/460 نزاع مدين 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758
مو�سوع املنازعة : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعان املتنازع �سدها بها واحلكم وبعد الثبوت 
بالزامها بان  توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )22.402( درهم اثنان وع�سرون الف واربعمائة واثنان درهم والفائدة القانونية 

بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�سركة عمان للتاأمني �س.م.ع

عنوانه:ديره - �سارع عمر بن اخلطاب - بجوار الغرير مول - �س.ب:5209 دبي - هاتف متحرك رقم:0507247008 - الربيد 
االلكرتوين:info@abdulmaliklaw.ae رقم مكاين )3066594950( 

�س.ذ.م.م  �سينرت  هايجني  اند  �سركة/كلني  )�سابقا(  ���س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال�سماء  �سركة/برج   -1   : اإعانه  املطلوب 
)حاليا(  -  �سفته : متنازع �سده 

اق��رب جل�سة واعان  املوقرة حتديد  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها نلتم�س من عدالة املحكمة  :  قد  االإع��ان  مو�سوع 
املتنازع �سدها بها واحلكم وبعد الثبوت بالزامها بان  توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )22.402( درهم اثنان وع�سرون الف 
واربعمائة واثنان درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2022/6/23 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 70197

 )355  : رقم  )رخ�سة  حرة،  منطقة  ح   م  �س  االأو�سط  ال�سرق  براندز  نويل  �سركة/ 
والكائنة ب� مدينة دبى املنطقة احلرة ملطار دبي ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة  ، 
واملرخ�سة لدى �سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي  ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعان 
الذي عقد  اإجتماعه  ال�سركة  يف  امل�ساهم يف  بوا�سطة  اإتخاذه  والذي مت  للكافة  قرارها 

بتاريخ 2022/06/13 ب�ساأن اإغاق وحل ال�سركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خال 15 يوماً من تاريخ هذا االإعان عن طريق الربيد 

امل�سجل اأو االإت�سال ب� : ال�سادة/ ام ا�س اي النومان & رايف
�س.ب : 84932 دبى ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 2651383 4 971+
secretary@msiauditors.com : الربيد االإلكرتوين

لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة االإ�سعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

اإ�شعار ت�شفية 
70021

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  29/2021/250 بيع عقار مرهون  
يف الدعوى دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى : احلجز على قطعتي االأر�س مو�سوع الطلب وذلك لنزع ملكية العقار املرهون رقم 208 )137-
باإمارة دبي، ونزع ملكية العقار املرهون رقم 543 )373-292( الواقع مبنطقة  الق�سي�س  مبنطقة  الواقع   )233
الرب�ساء االأوىل باإمارة دبي متهيداً لبيعهما باملزاد العلني وفقا لاإجراءات املعمول بها لدى دائرة االأرا�سي واالأماك 
مع  دره��م   101،602،629 مبلغ  االأوىل  �سدها  املطلوب  بذمة  االأم��ر  طالب  للبنك  املرت�سد  بالدين  للوفاء  وذل��ك 

حتميل املطلوب �سدهم بالر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري عنوانه : االإم��ارات-اإم��ارة دبي - الرقة - �سارع عمر بن اخلطاب - بناية بنك 

ابوظبي التجاري - بنك ابو ظبي التجاري - وميثله : اأ�سامة ح�سن عثمان ديلوك
املطلوب اإعانه : ال�سور لا�ستثمارات ذ.م.م - عنوانه : االإمارات-اإمارة دبي-القرهود - ديره - �سارع املطار - بناية الفتان بازا - 
97142955620 - 042955310 - info@alsooruae.com - سقة 508 509-مقابل م�ست�سفى برامي� 

مو�سوع االإعان : املنفذ �سدهم : جرائد هيلز للتطوير العقاري ذ.م.م
اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م

اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/6/22 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  20% من  عن  اليقل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
م�ستندات  ي��ربره من  باإعرتا�سه معززا مبا  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  اال�سا�سي 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال 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 : 
3641.80 مرت   : امل�ساحة   - 233  - 137 البلدية  الثانية - رقم  ار���س وما عليها من بناء - املنطقة : الق�سي�س 

مربع - رقم ا الر�س 208 -التقييم : 125،000،000 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

فقدان �شهادات ا�شهم
�س.م.ع  القاب�س�ة  العاملي�ة  ال�س�ركة  م�ن  �س�ادرة  ا�س�ه�م  �سهادات  فق�دت 
)ا�س�ماك( با�س�م ك�ل من  ح�سني خمي�س جار اهلل ح�س�ني املن�س�وري �س�هادة 
1200 �سهم و ردع���ه خمي�س  ASMAK1725132 بع�دد  رق�م 
 ASMAK1725130 رقم  �سهادة  املن�سوري  ح�سني  اهلل  جار 
بع�دد 1200 وفاطمه خمي�س جار اهلل ح�س���ني املن�س�وري �سهادة رق�م 
ASMAK1725131 بع�دد 1200 �س�ه�م عل�ى يج�دها ارجاعه�ا 

ال�ي ال�س�ركة املذكورة  او االت�سال على الرقم 0504433306 
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اأخبـار الإمـارات

م�شروع بحثي لـ 3 طالبات من جامعة زايد يح�شد اجلائزة 
الثانية يف املوؤمتر الدويل حول اال�شتدامة والبيئة يف ال�شني

•• دبي – الفجر:

ح�سد م�سروع بحثي لثاثة طالبات 
العلوم  ب��ك��ل��ي��ة  زاي������د،  م���ن ج��ام��ع��ة 
اجلائزة  على  وال�سحية،  الطبيعية 
الثانية يف فئة البيئة الذكية خال 
م�ساركتهم مبوؤمتر الطلبة الدويل 
 2022 واال���س��ت��دام��ة  البيئة  ح��ول 
املتحدة  االأمم  برنامج  عقده  ال��ذي 
يف  "تونغجي"  وج���ام���ع���ة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
ال�����س��ني، وال����ذي ح�����س��ره اأك���ر من 
اأكر من  3000 طالب دويل من 
50 دولة لتبادل االأفكار واملمار�سات 

املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة. 
واملبتكر  ال��ف��ري��د  م�سروعهم  ورك���ز 
اال�سطناعي  الذكاء  ا�ستخدام  على 
يتيح  ح���ي���ث  ال������زراع������ة،  جم�����ال  يف 
عملهم من خال هذا امل�سروع على 
النباتات  �سحة  عن  البيانات  جمع 
وجت����ن����ب اجل�����ف�����اف واالأم�������را��������س 
بدون  وطائرات  تقنيات  با�ستخدام 

طيار ذكية ومي�سورة التكلفة.
الطالبات  زاي�����د  ج��ام��ع��ة  وه��ن��ئ��ت 
الغاف"  "م�سروع  ف��ري��ق  اأع�����س��اء 
امل���ك���ون م���ن ���س��م��ا ال���غ���اف���ري، و�سما 
حممد، ودانا ال�ساعن، على فوزهن 
الدويل،  باملوؤمتر  الثانية  باجلائزة 
العلمية  ج����ه����وده����ن  دل����ي����ل  ف���ه���و 
اجلماعي  وعملهن  امل�ستوى  رفيعة 
ا�سم  لرفع  املناف�سة  بروح  وحتليهن 
جامعتهن، جامعة زايد، اأمام الطلبة 
واملت�سابقني من حول العامل ومثلوا 

املنظومة  ت���ق���وم  ب��ح��ي��ث  امل����ر�����س. 
اأجهزة  من  ا  خا�سً نوًعا  با�ستخدام 
اال���س��ت�����س��ع��ار ال���ت���ي مي��ك��ن��ه��ا جمع 
رقمية  و�سورة  املنعك�سة  املعلومات 
النباتات  ال��ن��م��و  وم��رح��ل��ة  للج�سم 
النباتية.  االأوراق  ع��ن  وم��ع��ل��وم��ات 
اجلهاز  تو�سيل  يتم  ال��ب��داي��ة  ففي 
امل�����س��ت�����س��ع��ر ب��ط��ائ��رات ب����دون طيار 
م��ت��خ�����س�����س��ة يف امل����ج����ال ال����زراع����ي 
وتقوم  ب�سهولة،  التنقل  باإمكانها 
باكت�ساف مناطق اجلفاف با�ستخدام 
ومن  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  خا�سية 
كما  النباتات،  ري  بعملية  تقوم  ثم 
البيانات  ب��ج��م��ع  اجل����ه����از  وي����ق����وم 
امل���زارع.  اأو  ال��ب��اح��ث  اإىل  واإر���س��ال��ه��ا 
وتعترب تكلفة هذه التقنية اأقل من 

العربية  االإم��������ارات  دول����ة  وط��ن��ه��م 
املحافل  اأم���ام  امل��ت��ح��دة خ��ري متثيل 
الدولية. واعتربت اجلامعة امل�سروع 
القيادة  ت��وج��ه��ات  ي��ل��ب��ي  ال��ط��اب��ي 
اأه�����داف وطموحات  م��ن  ال��ر���س��ي��دة 
الوطنية  االأجندة  م�ستقبلية �سمن 
ومواجهة  م�ستدامة  بيئة  لتحقيق 
التغري  مل��ل��ف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
بال�سكل  امل�ستقبل  و���س��ون  املناخي، 

املنا�سب للب�سرية جمعاء.
للطالبات  البحثي  امل�����س��روع  ورك���ز 
 AgriSensor ع���ن���وان  حت���ت 
Drone  والذي يعتمد ا�ستخدام 
���س��ت�����س��اع��د يف جمع  ف��ع��ال��ة  ت��ق��ن��ي��ة 
العامة  ال�����س��ح��ة  ح����ول  ال���ب���ي���ان���ات 
للنباتات وجتنب اجلفاف اأو انت�سار 

 Phenospex اأج���ه���زة  ت��ك��ل��ف��ة 
املتاحة حالياً، والتي تعتمد يف نظام 
 PlantEye مبداأ  على  ت�سغيلها 
والتي   ،  F500 FieldScan
العامة  ال�����س��ح��ة  ق���ي���ا����س  مي��ك��ن��ه��ا 
للنباتات من خال خا�سية النمط 

الظاهري للمج�سمات والنباتات.
الغافري،  ���س��م��ا  ال��ط��ال��ب��ة  وع����ربت 
الغاف"  "م�سروع  ف���ري���ق  ع�����س��و 
مثمنة  ال��ن��ج��اح  ب��ه��ذا  �سعادتها  ع��ن 
ج����ه����ود اجل���ام���ع���ة وال�����دول�����ة على 
البيئة  بتوفري  الاحمدود  دعمهم 
املنا�سبة والبنية التحتية والكفاءات 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  االأك���ادمي���ي���ة 
التي �ساهمت وبدور فعال يف عملية 

البحث العلمي.

�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي يوجه 
باإن�شاء جلنة ال�شارقة لالأفالم واملحتوى

•• ال�صارقة - وام:

وجه �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب 
حاكم ال�سارقة، بت�سكيل جلنة ال�سارقة لاأفام واملحتوى تعنى بالعمل على 
جعل اإمارة ال�سارقة الوجهة املثالية ل�سانعي املحتوى االإعامي وال�سينمائي 
االإنتاج  ل�سركات  مثالية  وجهة  جعلها  يف  وت�سهم  واأف���ام،  م�سل�سات  من 
لت�سوير االأعمال ال�سينمائية و�سناعة املحتوى. وتعزيزاً للقيم االجتماعية 
على  الرقابي  بالدور  اللجنة  تكلف  ال�سينمائي  املحتوى  بجودة  واالرت��ق��اء 
االأفام التي �ستعر�س يف دور العر�س ال�سينمائية يف اإمارة ال�سارقة بالتن�سيق 

مع دائرة التنمية االقت�سادية واجلهات االحتادية املعنية.

•• دبي-الفجر:

 ا�ستقبلت حماكم دبي وفداً من وزارة العدل، وذلك لاطاع على جتربة حماكم 
– الكاتب العدل  "اإدارة التقا�سي الرقمي  اأنظمتها الرقمية مثل  دبي يف تطوير 
ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل املعلومات  – االإ���س��ه��ادات الرقمية" وذل���ك م��ن م��ب��داأ  ال��رق��م��ي 
مدير  امل�سرب  الرحيم  عبد  ا�ستعر�س  حيث  املمار�سات.   اأف�سل  على  واالط���اع 
اإدارة تقنية املعلومات يف حماكم دبي، جتربة حماكم دبي يف تطوير كافة خدماتها 
الق�سائية  للهيئة  املقدمة  الرقمية  نبذه عن اخلدمات  الرقمية، فقد مت تقدمي 
واالإداري��ة واملتعاملني وقنوات تقدمي اخلدمات، كما مت ا�ستعرا�س جمموعة من 
خدمات الدائرة الرقمية، واأنظمة البنية التحتية واآلية دعم املتعاملني "الق�سائية 
والتكامل  ال��رب��ط  اإىل  ال��ت��ط��رق  مت  ك��م��ا  اخل���ارج���ي،  امل��ت��ع��ام��ل  واالإدارية" ودع���م 

االلكرتوين مع اجلهات اخلارجية واآلية بناء املوؤ�سرات الق�سائية واالإدارية. 

�شفري االإمارات يلتقي نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي

•• الكويت-وام:

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  الفار�س  الدكتور حممد  التقى 
وزير النفط وزير دولة ل�سوؤون جمل�س الوزراء رئي�س جلنة 
تعزيز منظومة االأمن الغذائي بدولة الكويت مبكتبه �سعادة 

مطر حامد النيادي �سفري الدولة لدى الكويت.
جرى خال اللقاء ا�ستعرا�س اأوجه التعاون و بحث العاقات 
ال�سقيقني و�سبل تعزيزها وتطويرها  البلدين  الثنائية بني 

يف �ستى املجاالت ال�سيما يف جمال االأمن الغذائي.

حماكم دبي ت�شتقبل وفدًا من وزارة العدل لالطالع على جتربتها يف تطوير االأنظمة الق�شائية

خالل لقاء اإعالمي حول قطاع التعليم ومنوذج التعليم احلكومي اجلديد مدار�س الأجيال:

وزراء التعليم اجلدد يوؤكدون العمل على تطوير املنظومة التعليمية مبا يتما�شى ومتطلبات امل�شتقبل وطموحات القيادة

•• دبي-وام:

نظم املكتب االإعامي حلكومة دولة 
معايل  مع  اإعامياً  لقاًء  االإم���ارات 
حميد  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور 
و  الرتبية  وزي��ر  الفا�سي  بالهول 
يو�سف  بنت  �سارة  معايل  و  التعليم 
االأمريي وزيرة دولة للتعليم العام 
رئي�سة  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االإم�����ارات  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
�سارة  وم��ع��ايل  امل��در���س��ي،  للتعليم 
وزيرة  م�����س��ّل��م،  عي�سى  ع��و���س  ب��ن��ت 
الوزراء  املبكر. ناق�س  دولة للتعليم 
اجلدد مع عدد من روؤ�ساء التحرير 
واالإعاميني يف الدولة، م�ستجدات 
االإم�����ارات،  دول���ة  يف  التعليم  ق��ط��اع 
اجلديدة  وامل�����س��اري��ع  وال�����س��ي��ا���س��ات 
مبواكبة  م��وؤخ��راً  اإطاقها  مت  التي 
مبا  االأخ����رية،  ال��وزاري��ة  التعيينات 
احلكومي  التعليم  من���وذج  ذل��ك  يف 
اجلديد "مدار�س االأجيال" والذي 
���س��ي��ت��م ال��ع��م��ل ب���ه ب����دءا م���ن العام 

الدرا�سي القادم 2023-2022.
بالهول  اأح����م����د  م����ع����ايل  �����س����دد  و 
ت�سافر  �����س����رورة  ع��ل��ى  ال��ف��ا���س��ي 

موؤ�س�سة االإم��ارات للتعليم املدر�سي 
من توجيهات قادتنا و�سنعمل على 
معرفياً  م��ت�����س��ل��ح��ة  اأج���ي���ال  اإع������داد 
وم��ه��اري��اً، ق���ادرة على م��واك��ب��ة روح 
التجدد يف دولتنا وحتقيق م�ستقبل 
لدولتنا..  واإ���س��راق��اً  ازده�����اراً  اأك���ر 
وان���ط���اق���اً م���ن ه����ذه ال����روؤي����ة مت 
اإط������اق م����دار�����س االأج����ي����ال، التي 
بنوعية  االرت�����ق�����اء  ع���ل���ى  ���س��ت��ع��م��ل 
التعليمية  م��ن��ظ��وم��ت��ن��ا  خم���رج���ات 
خيارات  م��ن  تقدمه  مب��ا  الوطنية، 
تعليمية رائدة بالتعاون مع مزودي 
القطاع  م����ن  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  خ����دم����ات 

اخلا�س".
هذا  اأن  اإىل  االأم�������ريي  اأ�����س����ارت  و 
ال���ن���م���وذج اجل���دي���د ���س��ي��م��ك��ن��ن��ا من 
اخل������روج م���ن من��ط��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
اآفاق  اإىل  بالقطاع  ويرتقي  دولتنا 
واملواكبة  ال��ف��اع��ل��ي��ة  م����ن  اأرح�������ب 
الهيكلة  تعك�سه  ما  وه��ذا  والتطور 
التعليمية  مل��ن��ظ��وم��ات��ن��ا  اجل���دي���دة 
االإم����ارات  موؤ�س�سة  واخ��ت�����س��ا���س��ات 

للتعليم املدر�سي.
الفرتة  خ���ال  "�سنتابع   : وق��ال��ت 
مع  العمل  على  ال��رتك��ي��ز  ال��ق��ادم��ة 

الرتبية  وزي�������ر  م����ع����ايل  اأ������س�����ار  و 
اجلديدة  ال��ه��ي��ك��ل��ة  اإىل  وال��ت��ع��ل��ي��م 
موؤ�س�سات  كافة  وفقها  تعمل  التي 
ا������س�����راف جمل�س  ال��ت��ع��ل��ي��م حت����ت 
وت�سم  الب�سرية،  وامل����وارد  التعليم 
التعليم،  جل��ودة  االحت��ادي��ة  الهيئة 
والهيئة  والتعليم،  الرتبية  ووزارة 
االحتادية للتعليم املبكر، وموؤ�س�سة 
اإ�سافة  املدر�سي،  للتعليم  االإم��ارات 
يف  املحلية  التعليمية  اجل��ه��ات  اإىل 

كل اإمارة.
و اأ�ساف معاليه: "اأن جميع الدول 
�ساملة  ت��ق��وم مب��راج��ع��ة  امل��ت��ق��دم��ة 
وال�سيا�سات  وال��ت�����س��ري��ع��ات  للنظم 
التعليمية بني فرتة واأخرى، وُتعد 
دول�����ة االإم���������ارات يف م��ق��دم��ة تلك 
تطوير  اإىل  ت�����س��ع��ى  ال���ت���ي  ال������دول 
اإىل  يهدف  مب��ا  التعليمي،  القطاع 
متوازنة،  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ة  خ��ل��ق 
امل��دى حتت مظلة جمل�س  وطويلة 
برئا�سة  الب�سرية  امل��وارد  و  التعليم 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان 
الدويل .. نحن اأمام مرحلة جديدة 
يتم  مفتوحة  عمل  ور���س��ة  تتطلب 

"بينما  ال���دول���ة:  يف  واالإع��ام��ي��ني 
نعمل على تخريج جيل جديد من 
املناف�سة  على  ال��ق��ادري��ن  املتعلمني 
االأ�س�س  ل���و����س���ع  ن���ح���ت���اج  ع����امل����ي����اً، 
ال����داع����م����ة ل��ت��م��ك��ني ال���ط���ل���ب���ة من 
التعليمية  مب�سريتهم  االن���ط���اق 
وت�سري  االأوىل  ال�سنوات  م��ن  ب���دءا 
الدرا�سات العاملية اإىل اأن اال�ستثمار 
يف مرحلة الطفولة املبكرة له عائد 
ا�ستثماري مرتفع جدا يرتاوح بني 

عام". ب�سكل  اأ�سعاف   5 اإىل   3
اأي�ساً  ت�سري  الدرا�سات  اأن  ذك��رت  و 
يتلقون  ال���ذي���ن  االأط���ف���ال  اأن  اإىل 
�سن  بلوغهم  قبل  النوعي  التعليم 
الإعادة  عر�سة  اأق��ل  ه��م  اخلام�سة، 
ب��ن�����س��ب��ة تفوق  ال���درا����س���ي���ة  ال�����س��ن��ة 
حاجتهم  احتمالية  اأن  كما   8%
التدخل  برامج  اأو  االإ���س��ايف  للدعم 
اإىل  ت��ل��ق��ائ��ي��اً  تنخف�س  التعليم  يف 
ت��ق��ري��ب��اً، يف حني   8% اأك����ر م���ن 
بنجاح  ت��خ��رج��ه��م  ف��ر���س��ة  ت��رت��ف��ع 
 11% العامة بن�سبة  الثانوية  من 
مقارنة باالأطفال الذين مل يتلقوا 

التعليم املبكر ال�سحيح.
واأك���������دت ������س�����رورة ت���ع���زي���ز ك���ف���اءة 

اجل����ه����ود وال����ت����ع����اون ال���وث���ي���ق بني 
التعليمية  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال��������وزارة 
لارتقاء  والطلبة،  االأم��ور  واأولياء 
ب�����ق�����درات ال���ط���ل���ب���ة ل���ي���ك���ون���وا بني 
االأف�سل يف العامل م�سرياً اإىل �سعي 
الوزارة لتطوير املنظومة التعليمية 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ل���دول���ة االإم���������ارات، مبا 
يتوافق مع روؤى وتوجيهات القيادة 
احتياجات  م��ع  وي���ت���واءم  ال��ر���س��ي��دة 
قادر  جيل  الإع��داد  القادمة  املرحلة 

على قيادة امل�ستقبل.
اأمام  اليوم  " نحن  معاليه:  ق��ال  و 
وا�ستثنائية،  خم��ت��ل��ف��ة  م���رح���ل���ة 
تتطلب عمًا جاداً يف �سبيل تعزيز 
االإم�����ارات،  دول���ة  يف  التعليم  ري����ادة 
وحت��ق��ي��ق حت�����والت ج���ذري���ة ت�سب 
وخطط  ا�سرتاتيجيات  اإطار  �سمن 
ه���ذا  ويف  ال����وط����ن����ي����ة.  امل�������س���ت���ق���ب���ل 
ع��ل��ى تكوين  ال�����س��ي��اق، ح��ري�����س��ون 
���س��ورة وا���س��ح��ة ع��ن واق���ع التعليم 
باأهداف  ذل���ك  ورب����ط  وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه 
وتعميق  امل�������س���ت���دام���ة،  ال���ت���ن���م���ي���ة 
باخلطط  الرتبوي،  امليدان  معرفة 
طاب  لبناء  امل�ستقبلية،  التعليمية 

موؤهلني".

احلكومي  ال��ق��ط��اع  م���ن  ال�����س��رك��اء 
تطوير  ���س��وي��اً  لن�سمن  واخل���ا����س 
امل����دار�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  م���ن���ظ���وم���ة 
احل����ك����وم����ي����ة.. وت���ع���ت���م���د م����دار�����س 
ثاث  م��ع  �سراكتنا  ع��ل��ى  االأج���ي���ال 
القطاع  م���ن  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات 
5 اآالف  ���س��ي��ب��داأ  اخل���ا����س، يف ح��ني 
طالب تعليمهم يف مدار�س االأجيال 
يف ال��ع��ام ال��درا���س��ي ال��ق��ادم على اأن 
"مدار�س  يف  الطلبة  ع��دد  يتخطى 
بعد  ط���ال���ب  األ�����ف   14 االأجيال" 

ثاث �سنوات.
اإىل  ���س��ارة م�سّلم  وت��ط��ّرق��ت م��ع��ايل 
اأهمية بناء �سخ�سية الطفل و التي 
االأ�سا�سية  املهارات  اكت�ساب  تتطلب 
من  االأوىل  وال�سنني  ال�سهور  م��ن 
والدته وقالت: "اإن التوجيه باإن�ساء 
املبكر  للتعليم  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
الر�سيدة  دليل على حر�س قيادتنا 
والتعلم  ال��ن��م��و  ح���ق  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
واآمنة،  �سحية  بيئة  يف  طفل  لكل 
مرحلة  اإىل  انتقالهم  ي�سمن  مب��ا 

التعليم املدر�سي بنجاح".
اللقاء  خ����ال  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ����س���اف���ت 
التحرير  روؤ���س��اء  مع جمموعة من 

اإ���س��راك اجل��م��ي��ع، من  م��ن خالها 
واأولياء  ومعلمني،  تربوية،  قيادات 
تقييم  م��ن  لنتمكن  وط��ل��ب��ة،  اأم����ور 
وغريها  التعلم،  وم�سارات  املناهج 

من مكونات العمل الرتبوي".
واأكد على اأهم االأولويات يف اأجندة 
الوزارة، والتي تتمثل بر�سا املتعامل، 
�سواء كان ويل اأمر اأو طالبا اأو معلما 
اأو اإداريا م�سدداً على التزام الوزارة 
وجودتها،  اخل��دم��ات  تقييم  ب��اإع��ادة 
يحقق  مميز  خدمي  نظام  وتوفري 
اال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة، واالجن�����از 
ع��ل��ى م�ستوى  امل�����س��ت��وي��ات  ب��اأف�����س��ل 

احلكومة االحتادية.
�سارة  م���ع���ايل  اأك�������دت  م����ن ج��ه��ت��ه��ا 
التعليمي  ال���ق���ط���اع  اأن  االأم�������ريي 
دوم��اً مبتابعة حثيثة ودعم  يحظى 
الر�سيدة  قيادتنا  قبل  م��ن  مطلق 
اال�ستثمار  ب���اأه���م���ي���ة  الإمي����ان����ه����ا 
متكينه  و  االإم�����ارات�����ي  ب���االإن�������س���ان 
وت�سليحه باملهارات املنا�سبة، ليكون 
وطننا،  وم�ستقبل  مل�ستقبله  �سانعاً 
الركب  وم�ساهما فاعًا يف مقدمة 

احل�ساري العاملي.
و قالت معاليها: "ن�ستمد روؤيتنا يف 

العاملة  ال���ك���وادر  ال��ق��ط��اع ومت��ك��ني 
بالتن�سيق  "�سنقوم  وق��ال��ت:  ف��ي��ه.. 
الإعداد  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  م��ع 
اإط�������ار ت��ن��ظ��ي��م��ي م����وح����د، وال�����ذي 
�سيتم تطبيقه على اأكر من 600 
االأطفال  ري��ا���س  وج��م��ي��ع  ح�سانة 
امل�����دار������س  يف  االأوىل  واحل����ل����ق����ة 
م�ستوى  على  واخلا�سة  احلكومية 

الدولة".
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ك��ان 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  را���س��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
وبعد  اهلل"  "رعاه  دب������ي  ح����اك����م 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مع  الت�ساور 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 
ومباركته  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
ق�����د اأع�����ل�����ن ع�����ن ه���ي���ك���ل���ة ج���دي���دة 
ملنظومة التعليم يف دولة االإمارات، 
وت�سريعات  نظم  مبراجعة  موجهاً 
و�سيا�سات القطاع التعليمي واإن�ساء 
ع��دد امل��وؤ���س�����س��ات ال��داع��م��ة لتطوير 
مبا  احل��ك��وم��ي،  التعليمي  ال��ق��ط��اع 
امل�ستقبل  م��ت��ط��ل��ب��ات  م��ع  ي��ت��م��ا���س��ى 
ويرتقي بامل�ستوى التعليمي للطلبة 

يف الدولة.

امل�شتقبل  قيادة  على  قادر  جيل  الإعداد  القادمة  املرحلة  احتياجات  مع  ويتواءم  الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤى  مع  يتوافق  مبا  لالإمارات  املتكاملة  التعليمية  املنظومة  تطوير  اإىل  ن�شعى  الفال�شي:  • اأحمد 
االإمارات  يف  الطلبة  جلميع  العاملي  امل�شتوى  ذات  التعليمية  والنماذج  اخليارات  يوفر  متكامل،  تعليمي  لقطاع  الدولة  روؤية  تعك�س  االأمريي:  • �شارة 

القادمة  املرحلة  احتياجات  تالئم  حا�شنة  بيئة  و�شط  مهاراتهم  تطوير  من  اأطفالنا  لتمكني  اأ�شا�شية  خطوة  ي�شكل  املبكرة  الطفولة  ملرحلة  التعليمية  باملتطلبات  املتعلقة  والربامج  واال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  تطوير  م�شّلم:  • �شارة 

النيابة العامة للدولة تو�شح عقوبة احل�شول بدون ت�شريح على رموز و�شفرات للغري
•• اأبوظبي- وام:

ت�سريح على رموز  بدون  للدولة عقوبة احل�سول  العامة  النيابة  اأو�سحت 
و�سفرات للغري وذلك من خال تغريدة بثتها ام�س على ح�ساباتها يف مواقع 

التوا�سل االجتماعي .
واأ�سارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 9 من املر�سوم بقانون احتادي 
االلكرتونية  ال�سائعات واجلرائم  �ساأن مكافحة  2021 يف  ل�سنة   34 رقم 
والتي ن�ست على اأنه يعاقب باحلب�س و الغرامة التي ال تقل عن 50،000 
خم�سني األف درهم و ال تزيد على 100،000 مائة األف درهم، اأو باإحدى 
هاتني العقوبتني، كل من ح�سل بغري ت�سريح اأو اإذن من �ساحب ال�ساأن على 
رقم �سري اأو �سفرة اأو كلمة مرور اأو ما يف حكمها خا�سة مبوقع اإلكرتوين، اأو 

نظام معلومات اإلكرتوين، اأو �سبكة معلوماتية، اأو و�سيلة تقنية معلومات.
ال  التي  والغرامة  اأ�سهر  �ستة   6 عن  تقل  ال  م��دة  احلب�س  العقوبة  تكون  و 
 500،000 على  ت��زي��د  وال  دره���م  األ���ف  ثاثمائة   300،000 ع��ن  تقل 
اإذا قام من ح�سل بغري  اأو باإحدى هاتني العقوبتني،  األف درهم  خم�سمائة 
اأو ما  امل��رور  كلمة  اأو  ال�سفرة  اأو  ال�سري  الرقم  اإذن من �ساحب  اأو  ت�سريح 
االإلكرتوين،  املوقع  على  الدخول  من  غ��ريه  مكن  اأو  بالدخول،  حكمها  يف 
تقنية  و�سيلة  اأو  املعلوماتية،  ال�سبكة  اأو  االإل��ك��رتوين،  املعلومات  نظام  اأو 
املعلومات بق�سد ارتكاب جرمية.   ياأتي ن�سر هذه املعلومات يف اإطار حملة 
النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع 
ون�سر جميع الت�سريعات امل�ستحدثة واملحدثة بالدولة ، ورفع م�ستوى وعي 

اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.
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اأخبـار الإمـارات
اأحمد بن �شعيد يعزى علي 

غامن املري بوفاة جنله
•• دبي -وام:

للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ق��دم 
الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات واجب العزاء اإىل �سعادة العميد 
املغفور له  االإق��ام��ة فى وف��اة  امل��ري م�ست�سار �سوؤون اجلن�سية و  علي غ��امن 
جنله املازم اأول "عبداهلل علي غامن املري" وذلك مبجل�س العزاء مبنطقة 
تعازيه  �سادق  عن  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  اأع��رب  و  بدبى.  اجلافلية 
الأ�سرة وذوي الفقيد داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته و اأن 

ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

�شندوق الزكاة يعتمد 11.5 مليون درهم مل�شاعدة 1254 اأ�شرة
•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت جلنة ال�سرف ب�سندوق الزكاة 11 مليونا و534 األفا و502 درهم م�ساعدات ل�1254 اأ�سرة.
جاء ذلك خال االإحاطة االإعامية التي قدمها الدكتور عبد الرحمن �سلمان احلمادي مدير اإدارة موارد الزكاة 
واالإعام ب�سندوق الزكاة و اأكد فيها على مبداأ ال�سفافية واحلوكمة املعتمدة التي يتحلى بها ال�سندوق يف توزيع 
الزكاة، وفق ال�سوابط ال�سرعية املعتمدة. وتف�سيا و حول طبيعة امل�ساريع واملبالغ امل�سروفة لها والتي اعتمدها 
اأعلى امل�ساريع  "مودة" املوجه للمواطنة زوجة االأجنبي �سمن  ال�سندوق خال �سهر مايو املا�سي .. جاء م�سروع 
�سرفا خال الفرتة وبلغت م�سروفاته 3 مايني و252 األف درهم ل� 217 عائلة م�ستحقة مببالغ �سهرية يلي 
ذلك امل�ستفيدون من اأموال الزكاة من م�سروع "مودة" املوجه للمطلقات و بلغ اإجمايل م�سروفاته مليونا و 656 
األف درهم ل�� 128 عائلة م�ستحقة مببالغ �سهرية اأي�سا ثم امل�ستفيدون من اأموال الزكاة من م�سروع داعم "�سعف 
الدخل" وبلغ اإجمايل م�سروفات امل�سروع مليونا و656 األفا و900 درهم ل�� 269 عائلة م�ستحقة وتتوزع بعد ذلك 

امل�سروفات على باقي امل�ساريع ح�سب امل�ستفيدين منها.

تعاون بني دائرة تنمية املجتمع وجامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�شانية

حتقيق  يف  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل  ي�����س��ه��م 
جمتمع  خل���ل���ق  ال������دائ������رة  ت���ط���ل���ع 
قيم  ع��ل��ى  مبني  وم�����س��وؤول،  ن�سط 
مع  والت�سامن  وامل�ساركة  الت�سامح 
والهوية  للمجتمع  االنتماء  تقوية 
ور�س  تنظيم  خ��ال  م��ن  الوطنية، 
ودرا�سات علمية تهدف اإىل حتقيق 
املعرفة  وتبادل  املجتمعي  التاحم 
التعاون  ع���رب  وذل�����ك  امل��ج��ت��م��ع  يف 
الديني  الت�سامح  برامج  العلمي يف 
لغري  ال��ع��ب��ادة  ب����دور  تتعلق  وال��ت��ي 

امل�سلمني يف اإمارة اأبوظبي.
الدكتور  ���س��ع��ادة  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 

االجتماعية  ال����درا�����س����ات  اإج��������راء 
يف  االإي��ج��اب��ي  االأث���ر  ذات  امل�سرتكة 
حت�سني ج���ودة احل��ي��اة، م��ن خال 
تبادل البيانات واملعلومات، ومتكني 
اجلانبني  م��ن  ط��رف  ك��ل  منت�سبي 
م��ن ال��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي، خ��ا���س��ة اأن 
الكافية يف  اخل��ربة  لديها  ال��دائ��رة 
ال��ع��م��ل امل���ي���داين مم��ا مي��ك��ن طلبة 
اجل��ام��ع��ة م���ن اك��ت�����س��اب اخل����ربات 
بنتائج  للخروج  الازمة  وامل��ه��ارات 
ا�ست�سراف  االأث��ر عرب حتليل  بالغة 
ومعاجلتها،  االجتماعية  الظواهر 
مما ي�ساعد يف خلق كوادر ت�سهم يف 

احلياة الكرمية.
واأ�ساف اأن هذه اخلطوة ت�ساهم يف 
الدائرة  تبذلها  التي  اجلهود  دع��م 
والتحديات  ال��ظ��واه��ر  ال�ست�سراف 
املجتمعية وحتقيق روؤيتها يف تنمية 

املجتمع ودعم ن�سيجه.
واأ�سار اإىل اأن مذكرة التفاهم تفتح 
والتن�سيق  للتعاون  اأرح��ب  جم��االت 
بني جامعة حممد بن زايد للعلوم 
املجتمع،  تنمية  ودائ���رة  االإن�سانية 
الإرادتهما  حقيقية  ترجمة  وتعترب 
التعاون  تن�سيق اجلهود وتفعيل  يف 
اإىل  امل���ج���ت���م���ع،  ال����ق����ائ����م خل����دم����ة 

مل����ا متثله  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل���ن���ظ���وم���ة 
درا�سة  ع���رب  ق�����س��وى  اأه��م��ي��ة  م���ن 
والتحديات  الظواهر  وا�ست�سراف 
االج����ت����م����اع����ي����ة ال�����ت�����ي ت����واج����ه����ه 
العديد  ي��ح��ت�����س��ن  ال����ذي  امل��ج��ت��م��ع 
وتنوع  وال��ث��ق��اف��ات  اجلن�سيات  م��ن 
ال����ع����ادات وال���ت���ق���ال���ي���د، م����وؤك����دا اأن 
التن�سيق مع جامعة حممد بن زايد 
للعلوم االإن�سانية يدعم هذا الهدف 
ويحققه، عرب ما متتلكه من علوم 
بحثية  ومناهج  متميزة  اأك��ادمي��ي��ة 

رفيعة امل�ستوى.
واأ�ساف ان مذكرة التفاهم تت�سمن 

هذا  اأن  ال���ظ���اه���ري  ����س���امل  خ���ال���د 
الدائرة  ح��ر���س  ي��ج�����س��د  ال��ت��ع��اون 
�سراكتهما  تعزيز  على  واجل��ام��ع��ة 
املجتمع  خل��دم��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املبادرات  تبني  خ���ال  م��ن  امل��ح��ل��ي 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����س��ني ج���ودة 
علمية  روؤي���������ة  ع�����رب  اخل������دم������ات، 
يراعي  م�سرتك  وت�����س��ور  وا���س��ح��ة 
الذي  ون�سيجه  املجتمع  خ�سو�سية 
جن�سية   200 م����ن  اأك������ر  ي�����س��م 
وعادات  متنوعة  لثقافات  ينتمون 
يف  ال��دول��ة  وحتت�سنهم   ، خمتلفة 
تناغم تام وتوفر لهم كل مقومات 

تنمية املجتمع.
بتوفري  ك��ذل��ك  ت�سمح  اأن��ه��ا  واأك����د 
اخل�����دم�����ات  ال�����ت�����ع�����اون يف جم�������ال 
الب�سرية  وامل���������وارد  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
لتحقيق  وال���ب���ح���ث���ي���ة  وال���ت���ق���ن���ي���ة 
كما  للطرفني،  امل�سرتكة  االأه��داف 
�سيا�سة  تفعيل  على  �ست�ساعد  اأنها 
مت  التي  التطوعي  للعمل  اأبوظبي 
توفري  مع  املا�سي،  العام  اإطاقها 
وخريجي  ل��ط��ل��ب��ة  ت���ط���وع  ف���ر����س 
التخ�س�سات  ح�������س���ب  اجل���ام���ع���ة 

املطلوبة.
ب��ني اجلانبني  ال��ت��ع��اون  اأن  ت��اب��ع  و 

•• اأبوظبي- وام:

املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  دائ����������رة  وق����ع����ت 
باأبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة 
االإن�سانية،  للعلوم  زاي��د  بن  حممد 
بهدف التعاون امل�سرتك يف جماالت 
البحث العلمي ال�ست�سراف ودرا�سة 
يف  االجتماعية  ال��ظ��واه��ر  وحتليل 
اإي���ج���اد احللول  ، وك��ي��ف��ي��ة  االإم�����ارة 
عليها  للتغلب  وامل��ب��ت��ك��رة  املنا�سبة 
املمار�سات  اأف�سل  وفق  ومواجهتها 

العاملية املتبعة.
الق�سايا  بدرا�سة  اأي�سا  تعنى  كما 
املتعلقة بالفقه والفل�سفة واالأخاق 
واللغات والعلوم االإن�سانية واحلفاظ 
على اإرث املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
لتحقيق روؤية اجلهتني نحو توفري 

حياة كرمية لكافة اأفراد املجتمع.
وقع مذكرة التفاهم �سعادة املهند�س 
دائرة  وكيل  ال��ظ��اه��ري،  علي  حمد 
الدكتور  و���س��ع��ادة  املجتمع،  تنمية 
خالد �سامل الظاهري، مدير جامعة 
االإن�سانية،  للعلوم  زاي��د  بن  حممد 

بح�سور عدد من امل�سوؤولني.
وبهذا ال�سدد، قال �سعادة املهند�س 
هذا  اإن  ال����ظ����اه����ري:  ع���ل���ي  ح���م���د 
تبادل  اإط��������ار  يف  ي����اأت����ي  ال����ت����ع����اون 
القطاع  يف  وامل�����ع�����ارف  اخل��������ربات 
االج���ت���م���اع���ي م����ع اجل���ام���ع���ة على 
اأب��وظ��ب��ي، لتعزيز  اإم�����ارة  م�����س��ت��وى 

ج��ان��ب ت��ع��زي��ز م��ب��داأ ال�����س��راك��ة مبا 
الطوعي  ال��ع��م��ل  م�����س��رية  ي���خ���دم 
متثل  كما  الدولة،  يف  واالجتماعي 
خطوة متقدمة نحو تبني املبادرات 
ال����ت����ي ت����ع����زز ج����ان����ب امل�������س���وؤول���ي���ة 
جديدة  ملرحلة  ومتهد  املجتمعية، 
التي  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  م��ن 
���س��ي��ك��ون ل��ه��ا اأث���ره���ا امل��ب��ا���س��ر على 

جهود اجلانبني يف هذا ال�سدد.
مب�سوؤوليتها  اجلامعة  التزام  واأك��د 
املجتمعية بجانب دورها االأكادميي 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����س��رية  دع����م  يف 
جم����ال  يف  خ����ا�����س����ة  ال�������دول�������ة،  يف 
يف  املتمثلة  الرئي�سية  تخ�س�ساتها 
الفقه والفل�سفة واالأخاق واللغات 
على  واحل��ف��اظ  االإن�سانية  والعلوم 
"طيب  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  اإرث 
طاب  اأن  اإىل  م�سريا  ثراه" ،  اهلل 
االأبرز  الدور  لهم  �سيكون  اجلامعة 
التفاهم  م��ذك��رة  ب��ن��ود  ت��رج��م��ة  يف 
ع���ل���ى اأر��������س ال�����واق�����ع، م����ن خال 
اإجراء الدرا�سات والبحوث العلمية 
وحتليل  ب���ا����س���ت�������س���راف  اخل���ا����س���ة 
االجتماعية  والتحديات  الظواهر 
نربا�سا  �ستكون  والتي  اأبوظبي،  يف 
ل��و���س��ع اخل���ط���ط وال����ربام����ج التي 
االجتماعي  العمل  منظومة  تعزز 
يف االإم����ارة، وق���ال اإن اجل��ام��ع��ة لن 
بنود  تطبيق  �سبيل  يف  و�سعا  تدخر 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م وامل�����س��ي ب��ه��ا اإىل 

غاياتها النبيلة.

مدينة ال�ضارقة للخدمات الإن�ضانية وبنك دبي التجاري يبحثان تطوير التعاون وتنميته

عثمان بن هندي:  خدماُت املدينة لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة، ت�شتحّق امل�شاندة، واالإ�شادة والتقدير 
•• ال�صارقة -الفجر:

اأك���د ع��ث��م��ان اإب��راه��ي��م ب��ن هندي 
رئي�س �سوؤون العماء يف بنك دبي 
ت��ق��دم��ه مدينة  م��ا  اأن  ال��ت��ج��اري 
االإن�سانية  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����س��ارق��ة 
وتدريبية  تعليمية  خ��دم��اٍت  م��ن 
لاأ�سخا�س ذوي االإعاقة ي�ساهي 
يف جودته اأرقى امل�ستويات العاملية، 

ويوؤكد جّديتها يف حت�سني جودة 
حياتهم، ودجمهم يف املجتمع. 

     وقال: حري�سون اأ�سّد احلر�س 
مع  ال��ت��ع��اون  وتنمية  تعزيز  على 
املدينة، وم�ساندتها مادياً ومعنوياً 
ال�����������دوؤوب الح����ت����واء  ���س��ع��ي��ه��ا  يف 
االأ�سخا�س  ومت��ك��ني  وم��ن��ا���س��رة 
واال���س��ت��ف��ادة من  االإع���اق���ة،  ذوي 
خربتها يف هذا املجال من خال 

امل���ح���ا����س���رات وال��������دورات وور�����س 
تعريف  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل 
التعامل  بكيفية  البنك  موظفي 
االإع���اق���ة،  االأ���س��خ��ا���س ذوي  م���ع 
املائمة  ال������وظائف  وت�����وفري 
اال�ستعداد  اإىل  م�������س���رياً  ل���ه���م، 
املجال  امل��دي��ن��ة يف  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون 
ي��ن��ا���س��ب حاجات  ال��ت��ط��وع��ي مب���ا 

الطرفني. 
   وبعَد جولة على عدد من اأق�سام 
فيها  �سحبته  امل��دي��ن��ة  وف�����س��ول 
�سعادة منى عبد الكرمي اليافعي 
للخدمات  ال�سارقة  مدينة  مدير 
ب����ن هندي  اأ������س�����اد  االإن�������س���ان���ي���ة، 

ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ل��ط��اب��ه��ا ذوي 
قدراتهم  على  والتعرف  االإع��اق��ة 

ومواهبهم. 
املدينة  ت������ويل  واأ������س�����اف�����ت:      
املجتمعية  للتوعية  كبرية  اأهمية 
االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  بق�سايا 
التعامل  وك���ي���ف���ي���ة  وح���ق���وق���ه���م 
معهم، كما تويل االأهمية الكبرية 
مع  وت��ط��وي��ره  ال��ت��ع��اون  لتنمية 
واجلهات،  وامل����راك����ز  امل��وؤ���س�����س��ات 

حملياً وعربياً وعاملياً. 
ا�ستعداد  على  املدينة  اأن  واأك���دت 
ه�����ذا  يف  خ�����ربت�����ه�����ا  ل�����ت�����ق�����دمي 
امل���ج���ال ع���رب ال���ت���ع���اون م���ع بنك 

املوؤثر  وال�����دور  ال��ك��ب��ري  ب��اجل��ه��د 
االأ�سخا�س  خ��دم��ة  يف  للمدينة 
اأمورهم،  واأول���ي���اء  االإع��اق��ة  ذوي 
ال�سنوي  ال����دع����م  اأن  م���و����س���ح���اً 
دليٌل  الب�����نك  يق�������دمه  ال����ذي 
باأهمية  ال��را���س��خ��ة  قناعته  ع��ل��ى 
هذه اخلدمات، والتزامه امل�ستمر 

جتاه املجتمع.
�سعادة منى  ثّمنت     من جانبها 
ع���ب���د ال����ك����رمي ال���ي���اف���ع���ي زي�����ارة 
االأ�ستاذ عثمان اإبراهيم بن هندي 
التعاون  ت��ع��زي��ز  يف  وم�ساهمتها 
خال  م��ن  امل��دي��ن��ة  م��ع  وتنميته 
اخلدمات  على  املبا�سر  االط���اع 

ب���ه���دف تغيري  ال����ت����ج����اري،  دب�����ي 
االجت���اه���ات ن��ح��و االإي��ج��اب��ي��ة عن 
و�سواًل  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س 
القائم  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���دم���ج  اإىل 
واإتاحة  والتقدير  االح��رتام  على 
حقوقهم  لنيل  اأمامهم  الفر�سة 

كافة. 
بال�سكر  املدينة    وتوجهت مدير 
التجاري،  دب��ي  بنك  اإىل  اجلزيل 
ُم�����س��ي��دة ب��دع��م��ه وح��ر���س��ه على 
مدينة  م����ع  ال����ت����ع����اون  ت���ط���وي���ر 
االإن�سانية،  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����س��ارق��ة 
معربة عن اأملها يف ا�ستمرار هذا 

التعاون بني الطرفني. 

مدير عام االأر�شيف واملكتبة 
الوطنية: مكتبة حممد بن 
را�شد اإجناز ثقايف ا�شتثنائي

•• اأبوظبي-وام: 

واملكتبة  االأر�سيف  ع��ام  مدير  علي  اآل  ماجد  عبدالل���ه  �س�������عادة  ق������ال 
ا�ستثنائي  ثقايف  را�سد" اإجن��از  بن  "حممد  مكتبة  اإن  باالإنابة  الوطنية 
يزيد الوجه الثقايف لدبي تفردا واإ�سراقا ليعك�س رقيها ويجعلها منارة 

للفكر.
بنه�ستها  ا�ستطاعت  االإم���ارات  دول��ة  اأن  له  ت�سريح  اآل علي يف  واأو���س��ح 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واأ���س��ال��ي��ب��ه��ا ال��ك��ث��رية يف ن�����س��ر امل��ع��رف��ة ال��ت��ي ت���واك���ب دوره���ا 
االقت�سادي - اأن حتظى مبكانة مرموقة على خريطة العامل الثقافية. 
واأكد اأن مثل ه������ذا االإجناز ال������فريد يعك�س اإميان قيادتنا الر�سيدة باأن 
بناء العقول هو ال�سبيل ل�سنع امل�ستقبل امل�سرق ويوؤكد اهتمامها بدعم 
القطاع الثقايف وتعزيز القراءة ون�سر املعرفة التي تعد �سر تقدم االأمم 
وازدهارها، واالأ�سا�س املتني الذي تبنى عليه احل�سارة، ملا لها من اأهمية 
جمتمع  بنيان  يف  االأوىل  اللبنة  يعترب  ال���ذي  املثقف  االإن�����س��ان  ب��ن��اء  يف 

املعرفة.
وقال اإن مكتبة حممد بن را�سد -املنارة العلمية التي نفخر بها يف دولة 
املعرفة ر�سوخا، وت�سهم يف خلق حراك ثقايف يواكب  االإم��ارات- �ستزيد 
احلراك االقت�سادي امل�ستدام لدبي، و�ستكون دافعا اإىل الريادة الثقافية 
واملرجع  الكتاب  م��ن  قربا  اأك��ر  وال��ب��اح��ث  ال��ق��ارئ  و�ستجعل  واالإب����داع، 

العلمي الذي يبحث عنه.
االإجناز  بهذا  �سعداء  الوطنية  واملكتبة  االأر�سيف  يف  "نحن   : واأ���س��اف   
الوطني الكبري، وبهذه التجربة الرائدة التي �ستفيدنا كثريا على طريق 
ت�سييد املكتبة الوطنية التي نتطلع اإىل اأن تكون مرجعا وطنيا ومركزا 
ثقافيا ومعلوماتيا يحفظ تراث دولة االإمارات العربية املتحدة، ويربز 
تطورها العلمي واحل�ساري على غرار كربى املكتبات العاملية احلا�سنة 
للرتاث االإن�ساين.. حري�سون على اأن تكون بيننا وبني مكتبة حممد بن 

را�سد �سراكة ا�سرتاتيجية مثمرة".

Date 15/ 6/ 2022  Issue No : 13570
Legal Notice by Publication (137558/2022)

Notifier/Precise Communications FZ-LLC
Address : Al Owais & Al Matrooshi Advocates & Legal Consultants - Dubai-Deira- Port Saeed- 
behind Nissan Showroom-Business Point Bldg- Office: M09- Tel: 042595777- Fax: 042595666- 
email : info@omalc.ae
Notifiee : Quantum Concepts Investment LLC
Address : Emirate of Dubai- Bur Dubai- Al Quz Industrial- Plot No. 426-368- Office No. 224- 
owned by Shiekh Abdulaziz bin Naser Al Muala- Tel : 0508514688- which will be notified via 
email mentioned in the license : Cyril.katriski@hadoro.com
Subject : A legal notice to oblige the Notifiee to pay the Notifier an amount AED 167.379. 08 (One 
hundred sixty seven thousand three hundred seventy nine dirham and eight fills) in addition to 
12% from the due date till full payment, fees, expenses and attorneys' fee.
According to commercial transactions between the Notifier and Notifiee, an amount of AED 
167.379.08 (One hundred sixty seven thousand three hundred seventy nine dirham and eight 
fills) is owed by the Notifiee. 
Whereas, this debt is proven in writing and become payable. The debt demanded is a certain 
amount according to the provisions of Article 62 of the Civil Transactions Law and Regulatory 
Regulations thereof, and Article 63 of the same law which provides that «the creditor must first 
instruct the debtor to fulfill the debt within a period of five days at least, and, then, issue a writ 
of debt from the judge where the debtor is located, the matter that gives the right to the Notifier 
to ask the Notifiee to fulfil the payment within five days from the date of receiving this notice 
before issuing the writ of debt.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 15/ 6/ 2022  Issue No : 13570
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1247- partial real estate 
Considered at : 2th Partial Real Estate Department No. 92
Subject of Case: Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (279.682), fees, expenses, 
attorneys' fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - Business 
Point Building – Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email : info3@omalc.ae - Makkani : 
3244594826 - IBAN : AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1- Kashif Abdul Aziz Polani Abdul Aziz Polani, his capacity : Defendant
2- Muhammad Kashif Muhammad Ismail, his capacity : Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session 
held on 10 11-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging the Defendant to pay 
to the Plaintiff an amount of AED 41426 (forty one thousand four hundred twenty six dirhams) and 
legal interest of 12% annually from the date of judicial claim until full payment. Second: obliging 
the defendants to pay the plaintiff an amount of 138256 dirhams (one hundred thirty eight thousand 
two hundred fifty six dirham) and legal interest of 12% annually from the date of judicial claim until 
full payment and rejected other requests and obliged the Defendant to pay the fees, expenses and five 
hundred dirhams as attorneys' fee. 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.
Prepared by/ Hanan Adel Abu Kush.
Date of approval/ 14-06-2022 11:00:07

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 15/ 6/ 2022  Issue No : 13570
Below notification of publication

Invitation to attend the banking experience meeting
Notified the defendant

Badruddin Khan Muhammad Noor Ahmad Khan
In Case No. 1925 of 2022 Partial Commercial 

Sharjah Court of First Instance
Based on our costs, we are the banking expert dr. Waseem Muhammad 
Hashem Jabr by the esteemed Sharjah Civil Court of First Instance for 
the banking expertise work in the above lawsuit, we have set Thursday 
corresponding to: 16/06/2022 at 11:00 am to hold the meeting for banking 
expertise, through video communication via the Zoom application, so 
your presence is requested Or your legal representative to attend the 
aforementioned meeting with all documents related to the case

Regards,
banking expertise : dr. Waseem Jabr

Registration number at the Ministry of Justice: 630

Invitation to attend
the banking experience meeting

70530

Date 15/ 6/ 2022  Issue No : 13570
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In the Lawsuit No. : (2737/2021/11) - Civil Partial
Deliberated in : Fourth Civil District Circuit No. 1
The Subject of Execution : The Claim:
1- Obliging the defendants to jointly pay the plaintiffs an amount of 4.233.945 dirhams and the 
legal interest at 5% from the date of the judicial claim until the date of full payment.
2- Obligating the first defendant to return the two checks No. (1- An undated check No. 250 drawn 
on the National Bank of Abu Dhabi with an unspecified value and an unspecified beneficiary (blank 
check) 2- Undated check No. 000050 drawn Mashreq Bank (Classic on Technologies) (unspecified 
value and unspecified beneficiary) which were handed over to the first .. defendant on 29-7-2019 
by way of trust and he did not return them unjustly.
3- Obligating the defendants to pay expenses and attorney fees.
Claimant : Classic Builders Contracting LLC and others - Address : UAE- Dubai- Business Bay 
Area- Opel Tower owned by Asad Khan-Office No. 1103- Makani No.: 2623686629
The Notified Party : 1- Renz Vakkel Rajan as : Defendant 
2- Nabeel Ibrahim IbrahimKutty Ambalath Veettil Thazhathakayil as : Defendant
The Notice Subject Matter: 
A lawsuit brought against you and its subject Claim with: 
1- Obliging the defendants to jointly pay the plaintiffs an amount of 4.233.945 dirhams and the 
legal interest at 5% from the date of the judicial claim until the date of full payment.
2- Obligating the first defendant to return the two checks No. (1- An undated check No. 250 drawn 
on the National Bank of Abu Dhabi with an unspecified value and an unspecified beneficiary (blank 
check) 2- Undated check No. 000050 drawn Mashreq Bank (Classic on Technologies) (unspecified 
value and unspecified beneficiary).. which were handed over to the first defendant on 29-7-2019 by 
way of trust and he did not return them unjustly.
3- Obligating the defendants to pay expenses and attorney fees.
A hearing was set for it on Monday, 20/06/2022 at 08:30 am, In the remote litigation hall &DESC_
BUILDING. Therefore, you are required to attend or represent you legally, and you must submit 
your notes or documents to the court at least three days before the hearing.
Prepared by : Maryam Juma Al Falasi
Date of Authentication : 13/06/2022 at 07:54:59

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• اأبوظبي-الفجر:

واف����ق امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت����ادي 
من  ع�����س��رة  ال��ث��ال��ث��ة  جل�سته  خ���ال 
للف�سل  الثالث  العادي  انعقاده  دور 
الت�سريعي ال�سابع ع�سر، التي عقدها 
رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  برئا�سة 
يونيو   14 ال��ث��اث��اء  ام�س  املجل�س، 
2022م، يف قاعة زايد مبقر املجل�س 
قانونني  م�سروعي  على  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
اأحكام  بع�س  تعديل  ب�ساأن  احتاديني 
ال��ق��ان��ون االحت���ادي رق���م  26 ل�سنة 
العامة،  امل��ال��ي��ة  ����س���اأن  يف   2019
تكميلية  م��ي��زان��ي��ة  اإق�������رار  وب�������س���اأن 
للميزانية العامة لاحتاد عن ال�سنة 
اإىل  ���س��وؤاال  2022م، ووج���ه  امل��ال��ي��ة 

وزير الدولة لل�سوؤون املالية.
و���س��م��ل��ت ال���ت���ع���دي���ات ال���ت���ي واف����ق 
االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  عليها 
القانون  اأح��ك��ام  بع�س  تعديل  ب�ساأن 
االحتادي رقم  26 ل�سنة 2019 يف 
املالية العامة، تعريف احل�ساب  �ساأن 
بع�س  وا�ستحداث  املوحد،  اخلتامي 
ال�سركات  الإخ�ساع  املنظمة  االأحكام 
العامة،  امل��ال��ي��ة  ل��ق��ان��ون  احل��ك��وم��ي��ة 
املنظمة  االأح��ك��ام  بع�س  وا�ستحداث 
لدولة  املعتمدة  املحا�سبية  للمعايري 

االمارات العربية املتحدة. 
اخلتامي  "احل�ساب  تعريف  وا�سبح 
�سنوي  ت��ق��ري��ر  ي��ل��ي:  ك��م��ا  املوّحد" 
ال�سنوية  امل��ال��ّي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  يت�سمن 
والذي  االحتادّية  للحكومة  املوّحدة 
البيانات  واق����ع  م���ن  ال������وزارة  ت���ع���ّده 
املالية املقدمة من اجلهات االحتادية 
التعميم  يف  املحددة  للتعليمات  وفقاً 
الوزير.  عن  ال�سادر  ال�سنوي  امل��ايل 

ال���ق���ان���ون تطبق  م�������س���روع  وح�����س��ب 
اأ�سا�س  احلكومة نظام املحا�سبة على 
اال�ستحقاق وفقاً للمعايري املحا�سبية 
تلتزم اجلهات  كما  االإم���ارات،  لدولة 
ميزانيتها  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  االحت�����ادّي�����ة 
بحدود االعتمادات املالّية املخ�س�سة 
العاّمة،  امليزانّية  ربط  قانون  يف  لها 
وتتم ت�سوية النفقات العاّمة واالأمر 
من  الدفع  و�سيلة  واإ�سدار  ب�سرفها 
القواعد  وف���ق  االحت����ادّي����ة  اجل���ه���ات 
النفقات  ه��ذه  ت�سرف  وال  ال��ن��اف��ذة، 
ما مل تكن حمددة وم�ستحقة االأداء 
وتطبق  ال��ن��اف��ذة،  للت�سريعات  وف��ق��اً 
اأ�سا�س  احلكومة نظام املحا�سبة على 
اال�ستحقاق وفقاً للمعايري املحا�سبية 

لدولة االإمارات.
ال�سركات  ت���ق���اري���ر  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
احلكومية تلتزم ال�سركات احلكومية 
ال��وزراء -بناًء  التي يحددها جمل�س 
اق����رتاح وزي��رامل��ال��ي��ة- مبوافاة  ع��ل��ى 
والبيانات  ب��ال��ت��ق��اري��ر  امل��ال��ي��ة  وزارة 
وامل�سمون  بال�سكل  املطلوبة  املالية 

واملواعيد التي حتددها الوزارة.
وح�������س���ب م�������س���روع ق����ان����ون احت�����ادي 
تكميلية  م���ي���زان���ي���ة  اإق��������رار  ب�������س���اأن 
للميزانية العامة لاحتاد عن ال�سنة 
تقديرات  ُت������زاد  2022م،  امل���ال���ي���ة 
اإي�����رادات امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة لاحتاد 
مببلغ   2022 امل��ال��ي��ة  ال�����س��ن��ة  ع���ن 
ثاثمائة   )374،980.000(
وت�سعمائة  مليوناً  و�سبعون  واأرب��ع��ة 
وثمانون األف درهم، وُتزاد تقديرات 
م�سروفات امليزانية العامة لاحتاد 
مببلغ   2022 امل��ال��ي��ة  ال�����س��ن��ة  ع���ن 
مليار   )1،232،358.000(
مليوناً  وث���اث���ون  واث���ن���ان  وم��ائ��ت��ان 

األف  وخم�سون  وثمانية  وثاثمائة 
الواردة  للبيانات  طبقاً  وذلك  درهم، 
القانون،  بهذا  املرفقة  اجل���داول  يف 
ومُيول الفرق من االحتياطي العام.

املالية  ال��ق��رو���س  ح��ول  ���ض��وؤال 
لكبار املواطنني

الرحومي  اأحمد  حمد  �سعادة  ووج��ه 
املجل�س  ل���رئ���ي�������س  االأول  ال���ن���ائ���ب 
اإىل  ������س�����وؤاال  ال����وط����ن����ي االحت����������ادي 
م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ه���ادي احل�سيني 
ين�س  املالية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 
املوؤ�س�سات  بعد  ت��ق��وم  ي��ل��ي:  م��ا  على 
امل��ال��ي��ة يف ال���دول���ة ب��ع��دم م��ن��ح كبار 
والقرو�س  ال��ت�����س��ه��ي��ات  امل��واط��ن��ني 
كما  مت�ساوي  ب�سكل  يطلبونها  التي 
ف��م��ا هي  مل��واط��ن��ني.  بقية  م��ع  تفعل 
امل�سرف  �سيتخذها  التي  االإج���راءات 
امل�ساواة  حت��ق��ي��ق  ل�����س��م��ان  امل���رك���زي 
بني املواطنني كما وردت يف الد�ستور 

وبع�س القوانني.
فيما  ق���ائ���ا  ال�����وزي�����ر  م���ع���ايل  ورد 
والت�سهيات  القرو�س  مبنح  يتعلق 

التمويل  و�سركات  البنوك  قبل  من 
وطلب  املواطنني،  وغري  للمواطنني 
البنوك  ف���اإن  والت�سهيات  القر�س 
و�سركات التمويل مطالبة مبمار�سة 
اأن�����س��ط��ت��ه��ا مم��ت��ث��ل��ة ب�����س��ك��ل ت����ام ويف 
واالأنظمة  بالقوانني  االأوق��ات  جميع 
وت��ع��ل��ي��م��ات امل�����س��رف امل����رك����زي، وال 
والتعليمات  االأنظمة  ه��ذه  تت�سمن 
بعمر  يتعلق  فيما  متطلبات حم��ددة 
طالب القر�س. وبني اأن عملية منح 
القرو�س والت�سهيات تتم على اأ�س�س 
على  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  تعتمد  جت��اري��ة 
وفق  باملخاطر  البنوك  تقبل  م��دى 
مع  الداخلية،  واإجراءاتها  �سيا�ستها 
العلم باأن امل�سرف املركزي قد اتخذ 
خدمة  ا���س��ت��م��رار  ل�سمان  اإج�����راءات 
املالية  ال��ب��ن��وك وامل��وؤ���س�����س��ات  ع��م��اء 
اأعمارهم  النظر عن  بع�س  االأخ��رى 
وحمايتهم من خال توفري خدمات 
م�سيفا  معقولة،  وب��ر���س��وم  منا�سبة 
2019/10/8م  وب����ت����اري����خ  اأن������ه 
املركزي نظام قرو�س  امل�سرف  عدل 
ب���اإل���غ���اء متطلب  ال���ع���ق���اري  ال���ره���ن 

ع���ن جن�سية  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س  ال��ع��م��ر 
امل��ق��رت���س ع��ن��د وق���ت ���س��داد الدفعة 
ب�  االأخ���رية، حيث ك��ان حم��دد �سابقا 
و65  للمواطنني  بالن�سبة  �سنة   70
حتديد  يتم  اأن  على  املواطنني  لغري 
امل���ق���ر����س ح�سب  ال���ع���م���ر م����ن ق���ب���ل 

�سيا�سة اإدارة املخاطر.
2020/11/25م  بتاريخ  واأ�ساف 
اأ�سدر امل�سرف املركزي نظام حماية 
املمار�سات  الأف�����س��ل  وف��ق��ا  امل�ستهلك 
وامل���ع���اي���ري ال���دول���ي���ة وال�����ذي يهدف 
احرتام  على  قائمة  ثقافة  خلق  اإىل 
املالية  ال��ب��ن��وك وامل��وؤ���س�����س��ات  ع��م��اء 
االأخرى، والعمل على حتقيق اأف�سل 
على  ال��ت��زام��ات  وو���س��ع  لهم  امل�سالح 
االأخرى  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك 
وتطبيق  عمائهم  ح��م��اي��ة  ت�سمن 
ب�������س���اأن معاجلة  ال����ازم����ة  االآل����ي����ات 
املذكور  النظام  اأن  �سكاويهم، م�سريا 
للبنوك  ت�������س���م���ح  م��������ادة  ي���ت�������س���م���ن 
على  امل�سنفة  العمر  بيانات  بتحليل 
اأ����س���ا����س اجل��ن�����س وال���ع���م���ر وال���ع���رق 
احل�سول  م�ستوى  قيا�س  اأج���ل  م��ن 

وا�ستخدام  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  ع��ل��ى 
ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ل��ي��ل م���ن اج����ل حت�سني 
املالية املقدمة،  امل�ساواة يف اخلدمات 
اأ�سدر  2021/2/24م  وب��ت��اري��خ 
م��ع��اي��ري حماية  امل���رك���زي  امل�����س��رف 
امل�����س��ت��ه��ل��ك ال���ت���ي ت�����س��ك��ل ج�����زءا من 
وتت�سمن  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ح��م��اي��ة  ن��ظ��ام 
تلزم  م��ت��ط��ل��ب��ات حم������ددة  م���ع���اي���ري 
االأخرى  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك 
ال�سلوك  ل��ق��واع��د  ن�����س��و���س  ب��و���س��ع 
لديها ل�سمان القيام بعملها بنزاهة 
العماء  كافة  اجتاه  ومهنية  واأمانة 
وجن�سهم  دي��ن��ه��م  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س 
وعمرهم وم�ستوى دخلهم وحالتهم 
االجتماعية، م�سيفا اأن هذه املعايري 
املالية  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال��ب��ن��وك  ت���ل���زم 
االأخ���������رى ب���و����س���ع خ���ط���ط ت���دري���ب 
تدريب  اأج���ل  م��ن  ملوظفيها  �سنوية 
اخلدمات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  امل���وظ���ف���ني 
امل�ساواة وبغ�س  املالية على قدر من 
ال��ن��ظ��ر ع��ن احل��ال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة اأو 
العمر.   اأو  اأق��ل��ي��ات  و���س��ع  اأو  اجلن�س 
قائا  ال����رح����وم����ي  ����س���ع���ادة  وع���ق���ب 

املواطنني  كبار  ع��ن  نتحدث  عندما 
ف����اإن ال�����س��ورة ال��ذه��ن��ي��ة ل���دى كثري 
عوائل  اأ�سحاب  اأ�سخا�س  اأن��ه��م  منا 
والن�ساط  احل���ي���وي���ة  م���ن  ول���دي���ه���م 
م�سوؤولون  وه��م  والطموح  وال�سحة 
عن عوائل واإدارة املنزل من الناحية 
املادية، ويجب النظر اليهم اأن منهم 
هذه  ع���ن  االأول  امل�������س���وؤول  ه���و  م���ن 
واحتياجاتها  اأمورها  وي�سري  االأ�سرة 
املالية،  �سيا�ساتها  وينفذ  ويخطط 
اأغلبهم  املواطنني  كبار  اأن   م�سيفا 
ارتفاع  م���ن  وي���ع���ان���ون  م���ت���ق���اع���دون 
القوة  �سعف  يعني  وه���ذا  الت�سخم 
ال�����س��رائ��ي��ة ل��رات��ب امل��ت��ق��اع��د، لذلك 
ا�����س����ب����ح ي������واج������ه جم����م����وع����ة من 
ي�سري  اأن  منه  ومطلوب  التحديات 
ام�����ور ح��ي��ات��ي��ة يف ه����ذه االأو�����س����اع. 
يتم  اأن  ال��رح��وم��ي  ���س��ع��ادة  واق�����رتح 
كبار  ت��واج��ه  التي  التحديات  درا���س��ة 
املوطنني مع امل�سرف املركزي وبقية 
ال��ب��ن��وك واخل�����روج ب���ق���رارات تخدم 
لكبار  االأ�سا�سي  التحدي  هذا  وحتل 
املواطنني واأ�سرهم، واأن يح�سل كبار 

ال�سن على مميزات وفق ما ن�س عليه 
يهدف  ال��ذي  املواطنني  كبار  ق��ان��ون 
واال�ستقرار  ال���رع���اي���ة  ت���وف���ري  اإىل 
وتقدمي  امل��واط��ن��ني  ل��ك��ب��ار  النف�سي 
امل�ساعدة الازمة لهم  اأ�سكال  جميع 
وينعك�س على اال�ستقرار االجتماعي 
على  يح�سلوا  ب��اأن  مطالبا  لاأ�سرة، 
ت�ساعدهم  ال���ت���ي  ال���ق���رو����س  ب��ع�����س 
ب��وج��ود ���س��م��ان��ات، ورف���ع ال�����س��ن ملنح 
75 عاما واأن تتعامل  اإىل  القرو�س 
ب�����س��ك��ل م�����س��ت��ق��ل، وقبول  ك���ل ح���ال���ة 
للدرجة  االأق����ارب  اأو  االأب��ن��اء  �سمان 
على  اخل�سم  ن�سبة  وزي���ادة  الثانية، 
راتب التقاعد من 30 باملائة لت�سل 
ال�سمانات،  وج���ود  م��ع   50% اإىل  
وتقليل الفوائد واالأرباح، ورفع ال�سن 
لتاأمني القرو�س.  ورد معايل الوزير 
قائا بالن�سبة للبنوك تتبع �سيا�سات 
وامل�سرف  بها  خا�سة  مالية  اقرا�س 
املركزي اخذ الفرتة املحددة بالن�سبة 
االعتبار  ب��ع��ني  االأخ������ذ  م���ع  ل��ل��ع��م��ر 
ق�سية التعر يف ال�سداد وكيف �ستتم 
اجلدولة وهذه املمار�سة موجودة يف 
اأن��ه قد  االإم���ارات وخارجها، م�سيفا 
الع�سو  �سعادة  ذك���ره  م��ا  درا���س��ة  تتم 
الدخل  اال�ستقطاع من  ن�سبة  بزيادة 
وومكن اأن تكون درا�ستها مفيدة بعد 

عر�سها على امل�سرف املركزي. 
ويف بند التقارير الواردة من اللجان 
وافق املجل�س على تقريرين واردين 
االإ�سامية  ال���������س����وؤون  جل���ن���ة  م����ن 
واالأوق��������اف وامل����راف����ق ال��ع��ام��ة حول 
وزارة  �سيا�سة  مو�سوعي:  تو�سيات 
و�سيا�سة  التحتية،  والبنية  الطاقة 
زايد لاإ�سكان، حيث  ال�سيخ  برنامج 

�سيتم رفعها للحكومة.

�شرطة عجمان تطلق حملة عيون املنازل 

عقد جل�ضته برئا�ضة معايل �ضقر غبا�س وبح�ضور وزير الدولة لل�ضوؤون املالية

املجل�س الوطني االحتادي يوافق على م�شروعي قانونني احتاديني ب�شاأن املالية العامة وامليزانية العامة لالحتاد 

•• عجمان -وام:

اأكد ال�سيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية 
اأولت  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  الر�سيدة  القيادة  اأن  عجمان  يف 
اأهمية كبرية لل�سباب اإميانا منها باأنهم الركيزة االأ�سا�سية لبناء الوطن 
ونه�سته وتفوقه فحر�ست على متكينهم للقيام بهذا الدور وتعزيز روح 

االنتماء والوالء له.
وقال اإن �سباب الوطن كانوا على قدر امل�سوؤولية، ومل يخيبوا ظن القيادة 
اآم���ال ال��وط��ن وق��ام��وا ب���دور متعاظم يف ك��ل ال�����س��اح��ات وع��ل��ى كافة  وال 
على  ويعملون  املجد  �سروح  وي�سيدون  االإم���ارات  دول��ة  يبنون  االأ�سعدة 

ا�ستمرار تقدمه واملحافظة على اإجنازاته ومكت�سباته.

جاء ذلك خال ا�ستقبال ال�سيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، يف ديوان 
احلاكم ام�س، بح�سور ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي، رئي�س جمل�س اإدارة 
احتاد االإم��ارات لكرة القدم، كا من �سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة 
الثقافة وال�سباب، و�سعادة �سعيد النظري، مدير عام املوؤ�س�سة االحتادية 
لل�سباب، حيث ا�ستمع ل�سرح حول الربامج واخلطط احلالية وامل�ستقبلية 
جهود  النعيمي  العزيز  عبد  ال�سيخ  وث��ّم��ن  ال����وزارة.  بها  ت�سطلع  التي 
ال�سبابية  االإبداعية  للطاقات  حا�سنة  بيئة  توفري  يف  واملوؤ�س�سة  ال��وزارة 
ال�سباب  واإ�سراك  ومتكني  تعزيز  يف  الكبري  بدورهما  م�سيداً  االإماراتية، 
املبادرات والربامج  واإط��اق  القطاعات احليوية يف املجتمع،  يف خمتلف 

الهادفة اإىل احت�سان مواهب واأفكار العنا�سر الوطنية ال�سابة.
من جهته اأ�ساد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي باجلهود التي تقوم بها 

اىل  تهدف  والتي  لل�سباب  االحتادية  واملوؤ�س�سة  وال�سباب،  الثقافة  وزارة 
يف  املجتمعية  التنمية  مل�سرية  امل��ح��ّرك  الع�سب  ال�سباب  بجيل  االرت��ق��اء 
الدولة، منوها باالأدوار الكبرية التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق ب�سّن 
القوانني والت�سريعات، واإطاق املبادرات الرامية اإىل االرتقاء باحِلراك 
الثقايف املحلّي والعربي، كما ثمن الدور الذي تقوم به الوزارة يف اإيجاد 
بالعلم  مت�سّلح  والفكرية،  املجتمعية  لق�ساياه  ومتفهّم  واٍع  �سبابي  جيل 

واملعرفة واالإبداع.
�سباب  مب�سرية  اع��ت��زازه  ع��ن  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  واأع���رب 
الوطن الذين وجدوا البيئة املائمة لاإبداع واالبتكار وتفجري الطاقات 
والتنمية  النه�سة  م�سرية  يف  ومهم  فاعل  ب�سكل  فاأ�سهموا  االإيجابية 

ال�ساملة وتطوير املجتمع يف كافة املجاالت.

الر�سمية  ال�سخ�سيات  م��ن  ع���دد  ح�����س��ره  ال���ذي  االج��ت��م��اع  وا���س��ت��ع��ر���س 
تعنى  التي  وال�سبابية  الثقافية  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج  اأح���دث  والثقافية 
الوزارة بتنفيذها تعزيزاً للحراك الثقايف املحلي ، مبا يف ذلك ا�سرتاتيجية 
بها  ال��ت��ي ت�سطلع  وامل���ب���ادرات  امل�ساريع  و  االإم����ارة  االإب��داع��ي��ة يف  امل��راك��ز 
التي جتمعها مع غرفة  التعاون  لل�سباب، واتفاقيات  املوؤ�س�سة االحتادية 
ينظمها  التي  واالإبداعية  احلوارية  واجلل�سات  عجمان،  و�سناعة  جتارة 

مركز �سباب عجمان ب�سكل دوري.
املوؤ�س�سة  ب��ه��ا  ت�سطلع  ال��ت��ي  وال���ربام���ج  ال��ف��ع��ال��ي��ات  مناق�سة  مت��ت  ك��م��ا 
االإماراتي  ال�سباب  ميتلكها  التي  واالإب��داع��ات  القدرات  اب��راز  وت�ستهدف 
يف العديد من املجاالت اإىل جانب امل�ساريع الهادفة اإىل االرتقاء بقدرات 

ومواهب ال�سباب االإماراتيني.

وزارة الثقافة واالحتادية لل�شباب ت�شتعر�شان عددا من املبادرات وا�شرتاتيجية املراكز االإبداعية يف عجمان

•• اأم�صرتدام-وام:

امل��ه��ريي، وزيرة  اختتم وف��د دول��ة االإم���ارات برئا�سة معايل م��رمي بنت حممد 
التغري املناخي والبيئة، زيارة اإىل هولندا �سارك خالها يف معر�س التكنولوجيا 
اخل�سراء اأم�سرتدام 2022 ومعر�س اإك�سبو فلورياد 2022، واللذان ميثان 

من�سات عاملية رائدة الأ�ساليب وتقنيات الزراعة احلديثة واالأمن الغذائي.
وبرفقة �سعادة جمال امل�سرخ �سفري الدولة لدى هولندا واملفو�س العام جلناح 
الدولة يف معر�س "فلورياد 2022"، تبادل اأع�ساء الوفد النقا�س مع جمموعة 
من نظرائهم الهولنديني حول تبادل املعارف واخلربات، واأّطلعوا على العديد 

من التقنيات واحللول االبتكارية الزراعية احلديثة.
وزار الوفد خال تواجده يف هولندا معر�س اإك�سبو فلورياد 2022 للب�ستنة 
االإمارات  دولة  جناح  الزيارة  خال  وتفقد  �سنوات،   10 والذي يقام مرة كل 
يف امل��ع��ر���س امل���ق���ام حت���ت ع���ن���وان "مدن امل���ي���اه امل���احل���ة: ح��ي��ث ت��ل��ت��ق��ي االأر�����س 
بنت  �سامة  ال�سيخة  وموؤ�س�سة  وال�سباب،  الثقافة  وزارة  من  بالبحر" واملقدم 
االإمارات  دول��ة  رحلة  على  ال�سوء  ي�سلط  و  الوطنية،  امل�ساريع  ومكتب  حمدان 
احلار  مبناخها  ال�سحراوية  البيئة  مع  التكيف  تفا�سيل  ويتناول  لا�ستدامة، 
اال�ستفادة  الر�سيدة على  القيادة  وق��درة  العذبة،  املياه  ن��درة  واجل��اف، وحت��دي 
من املوارد املتاحة لتحويل الدولة اإىل منوذج عاملي لقيادة التنمية االجتماعية 

واالقت�سادية مع احلفاظ على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية.
املزرعة  تعد  وال��ت��ي  بهولندا،  روت���ردام  مدينة  يف  العائمة  امل��زرع��ة  ال��وف��د  وزار 
40 بقرة  العائمة االأوىل عاملياً وت�سم جمموعة من روؤو�س الروة احليوانية 
وتقوم باإنتاج االألبان الطازجة بطريقة م�ستدامة، و�سديقة للبيئة با�ستخدام 

اأ�ساليب وتقنيات زراعية مبتكرة.
 ،2022 اأم�سرتدام  اخل�سراء  التكنولوجيا  معر�س  يف  بجولة  الوفد  قام  كما 
لعر�س  رائ��دة  ومن�سة  الب�ستنة  يف  للمتخ�س�سني  عاملاي  جتمعا  ميثل  وال��ذي 
اأحدث التقنيات واالبتكارات يف هذا املجال، حيث اطلعوا على باقة وا�سعة من 

التقنيات واحللول االبتكارية.
وقالت معايل مرمي بنت حممد املهريي يف كلمتها االفتتاحية �سمن م�ساركتها 
يف املعر�س: "اإن تغري املناخ وانعدام االأمن الغذائي ي�سهدان تزايداً يف حدتهما 
عاملياً، ما ي�سكل تهديداً على حياة و�سبل عي�س املايني من الب�سر، ومع توقعات 
باأن تاأثرياتهما �ستت�ساعد خال العقود القليلة املقبلة، نحن مدينون لاأجيال 
لهم  ت�سمن  مبتكرة  وح��ل��ول  ط��رق  الإي��ج��اد  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  بالعمل  املقبلة 

م�ستقبًا م�سرقاً، م�ستقبل يتمتع مبوارد وفرية ومناخ اأمن." .

بوترية  التزايد  يف  االأخذين  العامل  ل�سكان  الغذاء  توفري  واأ�سافت:" ل�سمان 
مت�سارعة، والق�ساء على حتدي اجلوع، نحن يف حاجة اإىل التو�سع يف تبني نظم 
الزراعة الذكية مناخياً بحيث تكون منخف�سة الب�سمة الكربونية وقادرة على 
التكيف مع التداعيات احلالية واملقبلة لتغري املناخ، كما من ال�سروري اأن نعيد 
كل  يف  االبتكار  نوا�سل  واأن  امل�ستقبلية  الغذائية  اأنظمتنا  يف  بالكامل  التفكري 

خطوة نخطوها نحو امل�ستقبل." .
واأ�سارت اإىل اأن دولة االإمارات تعمل بوترية فعالة على حتويل اأنظمتها الغذائية 
من  واال�ستفادة  احلديثة  التقنيات  توظيف  خ��ال  من  م�ستدامة  اأنظمة  اإىل 
احللول االبتكارية وتعزيز التعاون وال�سراكات بني كافة مكونات املجتمع املحلي 
يف املقام االأول، والتعاون العاملي ب�سكل عام، ولقد و�سعنا الأنف�سنا هدفا طموحا 
دراً  جلعل دولة االإمارات مركزاً عاملياً لاأمن الغذائي القائم على االبتكار، وُم�سّ

رئي�ساً حللول التقنيات الزراعية الذكية مناخياً.
وزارة  نظمتها  االإمارات" التي  "�ساعة  فعالية  يف  الوفد  �سارك  الزيارة  و�سمن 
التغري املناخي والبيئة بالتعاون مع معر�س التكنولوجيا اخل�سراء اأم�سرتدام 
الدول  من  والعمل  اخل��ربات  تبادل  على  الدولة  حر�س  مع  متا�سياً   ،2022

االأخرى ملواجهة التحديات العاملية.
وخال الفعالية، �سلط كل من �سعادة جمال امل�سرخ �سفري الدولة لدى هولندا، 
ال�سوء على جماالت  االإم���ارات،  �سفري هولندا لدى  اإمربخت�س  ل��ودي  و�سعادة 
التغري  وزارة  ا�ستعر�ست  كما  الغذائي،  االأم��ن  جمال  يف  البلدين  بني  التعاون 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ت��وج��ه��ات ال��دول��ة ن��ح��و اأن��ظ��م��ة غ��ذائ��ي��ة م�����س��ت��دام��ة، وقدمت 
جمموعة الو�سل الإدارة االأ�سول �سرحاً حول م�سروع وادي تكنولوجيا الغذاء 

- مدينة التكنولوجيا الزراعية الرائدة يف دبي.
للتنمية  االإم���ارات  وبنك  لا�ستثمار  اأبوظبي  مكتب  عر�س  الفعالية  و�سمن 
�سال  �سركة  وعر�ست  ال��زراع��ي��ة،  التكنولوجيا  لقطاع  التمويلية  براجمهما 

روؤيتها ب�ساأن "خلق اإنتاج م�ستقبلي الأنظمة االأغذية والزهور".
و�سمن الزيارة، وبح�سور معايل مرمي املهريي، وقع �سعادة جمال امل�سرخ و�سعادة 
يان كي�س غويت، نائب وزير الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء يف هولندا، مذكرة 

تفاهم لتعزيز التعاون يف بناء واإيجاد اأنظمة غذائية م�ستدامة وذكية مناخياً.
ووفقاً للمذكرة، �ستعمل وزارة التغري املناخي والبيئة ووزارة الزراعة والطبيعة 
لتعزيز االأمن الغذائي من خال االعتماد على  وجودة الغذاء الهولندية معاً 
حلول قائمة على التكنولوجيا لتعزيز قدرات القطاع الزراعي مع الرتكيز على 
يف  املتبادلة  اال�ستثمارات  وت�سجيع  الغذاء،  وت�سنيع  الدواجن  واإنتاج  الب�ستنة 

الزراعة امل�سوؤولة وت�سهيل تبادل االأعمال التجارية الزراعية.

كما ت�سمل املذكرة تبادل املعارف واخلربات حول االإنتاج الغذائي امل�ستدام يف اإطار 
العاقة بني املياه والطاقة والغذاء، وتنفيذ برامج البحث والتطوير امل�سرتكة، 
مبادرة  يف  التعاون  وزي���ادة  االأغ��ذي��ة،  �سامة  ملعايري  املتبادل  التوافق  و�سمان 
املتحدة االأمريكية  اأطلقتها االإمارات والواليات  التي  الزراعي للمناخ،  االبتكار 
ب�سكل م�سرتك بهدف زيادة وت�سريع اال�ستثمارات يف الزراعة املقاومة للمناخ. 
لوادي  الرتويج  التفاهم  ت�سملها مذكرة  التي  االأخ��رى  التعاون  اأوج��ه  وت�سمل 
تكنولوجيا الغذاء بني مطوري التكنولوجيا وامل�ستثمرين يف هولندا، وت�سجيع 
حتدي  يف  امل�ساركة  على  واملتو�سطة  وال�سغرية  الهولندية  النا�سئة  ال�سركات 
تنظيم  اإىل  باالإ�سافة  االإم��ارات،  دولة  اأطلقته  الذي  العاملي  الغذاء  تكنولوجيا 

الندوات واملعار�س امل�سرتكة يف املجاالت الزراعية و�سامة واأمن الغذاء.
العام  واملفو�س  هولندا  مملكة  ل��دى  الدولة  �سفري  امل�سرخ  جمال  �سعادة  واأك��د 
جلناح الدولة يف "اك�سبو فلورياد 2022" اأن زيارة وفد دولة االإمارات برئا�سة 
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��رة  املهريي  ح��ارب  �سعيد  بنت حممد  معايل مرمي 
جديدة  وانطاقة  البلدين  بني  التعاون  لتعزيز  فر�سة  متثل  هولندا  ململكة 
نحو تنمية ال�سراكات يف خمتلف القطاعات واال�ستفادة من التجربة الهولندية 
التقنيات  الغذائي من خال تكري�س  االأم��ن  الدولة يف جمال  يف تعزيز جهود 

واالبتكارات احلديثة يف تعزيز جماالت البحث والتطوير.
ب��زي��ارة الوفد  ���س��ع��داء  "نحن  ال��دول��ة  ب���دوره ق��ال �سفري مملكة ه��ول��ن��دا ل��دى 
االإماراتي لهولندا والذي ي�سم اأكر من 50 م�سوؤوال من القطاعني احلكومي 
واخلا�س ورجال اأعمال ، باالأم�س قمنا بزيارة جناح االإم��ارات العربية املتحدة 
التكنولوجيا اخل�سراء  واليوم نحن هنا يف موؤمتر   2022 اك�سبو فلورياد  يف 
هو ربط االأعمال وتعزيز ال�سركات بني بلدينا  والهدف   /  /Green Tech
وهو اأمر رائع حًقا ميثل نقطة انطاق رائعة ملزيد من التعاون كذلك فر�سة 

ملتابعة ملا كنا نقوم به خال معر�س دبي اإك�سبو2020 من تعاون مثمر.
وي�سم الوفد ممثلني عن وزارة التغري املناخي والبيئة، ووزارة االقت�ساد، وهيئة 
وحكومة  لا�ستثمار،  اأبوظبي  ومكتب  الغذائية،  وال�سامة  للزراعة  اأبوظبي 
و�سركة  واالب��ت��ك��ار،  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة  وجم��م��ع  اخليمة،  راأ����س 
ال�سارقة  وهيئة  دب��ي،  مبطار  احل��رة  واملنطقة  العاملية،  دب��ي  وم��وان��ئ  مبادلة، 
لا�ستثمار والتطوير /�سروق/، واملركز الدويل للزراعة امللحية /اإكبا/، وبنك 
االإمارات للتنمية، وجامعة خليفة، وجمموعة الو�سل الإدارة االأ�سول، وموؤ�س�سة 
عي�سى الغرير لا�ستثمار، وجمموعة غ�سان عبود، وجمموعة اللولو الدولية، 
االإم��ارات احليوية، وجمموعة  البادية، ومدار، ومزرعة  و�سركة �سال ومزارع 

اإيليت اإجرو، باالإ�سافة اإىل ممثلني عن فئة ال�سباب،

وفد االإمارات ي�شتعر�س اأجندة االأمن الغذائي العاملي خالل زيارته اإىل هولندا

•• عجمان -وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة عجمان حملة توعوية بعنوان "عيون املنازل"، 
بكامريات  امل�سورة  امل��واد  واأن   ، املنزلية  الكامريات  باأهمية  اجلمهور  لتوعية 
مراقبة املنازل حلماية املنازل ولي�ست للن�سر و للتاأكيد على اأهمية �سرية املواد 

الفلمية التي تلتقطها كامريات املنازل .
وذكرت الرائد نورة �سلطان ال�سام�سي رئي�س ق�سم االإعام والعاقات العامة 
ان احلملة جاءت حتقيقاً للهدف اال�سرتاتيجي لوزارة الداخلية املتمثل بتعزيز 
االأمن واالأمان و �سمن جهود ال�سرطة لتعزيز اأمن املجتمع وحمايته برتكيب 
الكامريات املنزلية واحلفاظ على خ�سو�سية اأفراده، منوهة ان القانون مينع 
اأو يثري الرهبة اأو مي�س خ�سو�سية االأف��راد ون�سرها  ن�سر كل ما مي�س االأم��ن 
االأمن  لتعزيز  و�سعت  املنزلية  الكامريات  اأن  م�سيفة  كانت،  و�سيلة  اأي  عرب 
وحماية االأ�سرة ولي�ست للن�سر،ويف حال لوحظ اأي اأحداث مريبة عرب كامريات 
املراقبة يجب اإباغ اجلهات االأمنية املخت�سة على الفور. واأكدت ال�سام�سي اأن 
ن�سر اأي مواد فلمية م�سورة عرب كامريات املراقبة على اأي و�سيلة من و�سائل 
التوا�سل االجتماعي يعر�س نا�سرها مل�ساءلة القانونية، م�سرية اإىل اأن الن�سر 
نورة  ال��رائ��د  واأو�سحت  ال�سرطة.  وي��وؤث��ر يف عمل  االأم��ن  وي��زع��زع  الفزع  يثري 
عرب  املجتمع  فئات  جميع  على  التوعية  ن�سر  ت�سمنت  احلملة  اأن  ال�سام�سي 
التوا�سل  وو�سائل  وال�سحف  والتلفزيون  ك��االإذاع��ة  املختلفة  االإع���ام  قنوات 

االجتماعي للو�سول اإىل اأو�سع نطاق ممكن لدعم جناح احلملة.
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اأخبـار الإمـارات
بعد ال�ضتباه ب�ضيارتهم 

�شابطان من خيالة �شرطة دبي يك�شفان ع�شابة ُمتخ�ش�شة يف جرائم ال�شرقة 
•• دبي-الفجر:

العام  القائد  م�ساعد  املن�سوري  ابراهيم  خليل  خبري  ال��ل��واء  �سعادة  اأ���س��اد 
ل�سوؤون البحث اجلنائي يف �سرطة دبي، بالنقيب يو�سف حممد املا، واملازم 
اأول اأحمد را�سد الكعبي من مرتب مركز �سرطة اخليالة، حل�سهما االأمني 
العايل ونباهتهما التي �ساهمت يف ك�سف ع�سابة ُمتخ�س�سة يف تنفيذ جرائم 

ال�سرقة من خال اال�ستباه ب�سيارتهم.
واأثنى اللواء املن�سوري باحلرفية العالية لل�سابطني اللذان متكنا من ر�سد 
ومتابعة �سيارة اأفراد الع�سابة بعد اال�ستباه بها، و�سواًل اإىل اإلقاء القب�س 

عليهم، و�سبط ما بحوزتهم من اأدوات ُت�ستخدم يف جرائم ال�سرقة. 
�سرطة  مركز  مدير  العظب،  عي�سى  حممد  اللواء  ق��ال  التفا�سيل،  وح��ول 
اخليالة، اإن ال�سابطني واأثناء قيامهما بجولة تفقدية مبنطقة اخت�سا�س 
مركز �سرطة الرا�سدية ا�ستبها ب�سيارة كانت تتحرك بطريقة تثري الريبة، 
فقررا التدقيق عليها يف النظام املروري االحتادي، ليكت�سفا اأن موا�سفاتها 
اأن حت��م��ل رق���م اللوحة  ُي��ف��رت���س  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ارة  مل��وا���س��ف��ات  غ��ري مطابقة 
املو�سوعة عليها واملُ�سجلة يف داخل النظام املروري، مبيناً اأنهما حاوال اإيقاف 

ال�سيارة اإال اأن �سائقها رف�س االمتثال لاأوامر وانطلق م�سرعاً بها.
واأ�سار اللواء العظب اإىل اأن ال�سابطني توا�سا مع مركز القيادة وال�سيطرة 

وجرى التعميم على ال�سيارة ومتابعتها من قبل الدوريات اإىل اأن متكنت من 
اأن �سرطة  اإيقافها واإلقاء القب�س على 3 اآ�سيويني كانوا على متنها، مبيناً 

دبي �سبطت يف �سيارة االآ�سيويني اأدوات ت�ستخدم يف جرائم ال�سرقة.
ولفت اللواء العظب اإىل اأن امل�سبوطات توؤكد اأن امل�سبوطني كانوا يعدونها 
من اأجل تنفيذ جرائم �سرقة اإال اأن احلرفية العالية ل�سابطي مركز �سرطة 
اأن  اخليالة ويقظتهما حالت دون تنفيذ هذه الع�سابة الأي جرمية، موؤكداً 
اأجل  اإم��ارة دب��ي، وذل��ك من  ُي�سري دوري��ات يومياً يف  مركز �سرطة اخليالة 
اجلرمية  م��ن  واحل��د  الوقاية  يف  دب��ي  �سرطة  اأه���داف  حتقيق  يف  امل�ساهمة 

وتعزيز االأمن واالأمان.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سواحي  التابعة لدائرة �سوؤون  اأحد املجال�س  قام جمل�س �ساحية الرحمانية 
عمال  على  املياه  عبوات  بتوزيع  امل��اء  �سقيا  مبادرة  تنفيذ  يف  بالتعاون  والقرى 
�سركات املقاوالت يف عدد من املواقع االإن�سائية املختلفة مبنطقة الرحمانية يف 

مدينة ال�سارقة.
اإط��ار جهود هيئة  وذل��ك يف  ال�سباحية  ف��رتة عملهم  اأثناء  املياه  توزيع  وج��رى 
 500 بال�سارقة حيث مت  توزيع  االإم��ارات��ي ممثلة يف مركزها  الهال االأحمر 
ك��رت��ون م��ن امل��ي��اه امل��ع��دن��ي��ة امل����ربدة ع��ل��ى ك��اف��ة ال��ع��م��ال يف ع���دد خم�سة مواقع 

اإن�سائية.
املبادرة من جلنة الرتابط املجتمعي يف جمل�س  امل�ساركة يف هذه  وج��اءت فكرة 
�ساحية الرحمانية امل�سوؤولة عن التن�سيق مع الهال االأحمر ال�سيما بعد ازدياد 
حرارة ال�سم�س و�سدور قرار وزارة املوارد الب�سرية والتوطني بتطبيق قرار حظر 
تاأدية االأعمال التي توؤدى حتت اأ�سعة ال�سم�س يف االأماكن املك�سوفة من ال�ساعة 
اخلام�س  الظهر من  بعد  الثالثة  ال�ساعة  وحتى  والن�سف ظهراً  ع�سرة  الثانية 

ع�سر من �سهر يونيو حيث ا�ستفاد من املبادرة قرابة 500 عامل.
وتهدف هذه املبادرة اإىل  ن�سر قيمة االإح�سا�س بالعمال وهم يعملون خال هذه 

االأيام وما يعرتيهم من عط�س وعناء جراء ارتفاع درجات احلرارة.

عبداهلل  االن�سائية  االعمال  عمال  على  ال�سرب  مياه  توزيع  مبادرة  يف  و�سارك 
عي�سى احلمادي رئي�س جلنة الرتابط املجتمعي وبدر احلو�سني ع�سو املجل�س 
النقبي رئي�س وحدة توعية املجتمع من مركز الهال االأحمر  بح�سور جا�سم 

االإماراتي بال�سارقة بجانب م�ساركة عدد من متطوعي الهال االأحمر .
واأ�سار عبداهلل عي�سى احلمادي رئي�س جلنة الرتابط املجتمعي اإىل اأهمية هذه 
التكافل  قيم  ن�سر  يف  االجتماعية  املجل�س  اأه��داف  مع  تتاقى  والتي  امل�ساركة 
والرتاحم التي يحث عليها ديننا احلنيف ومتليها علينا تقاليدنا بالتوجه نحو 
العمال وهم يعملون يف املواقع االإن�سائية حتت وط��اأة درج��ات احل��رارة املرتفعة 
وتنفيذ هذه  االأحمر يف دعم  الهال  دور  لهم مثمناً  البارد  امل��اء  �سقيا  وتقدمي 

املبادرة .   
ال�سارقة  االإماراتي مركز  االأحمر  الهال  النقبي من هيئة  اثنى جا�سم  بدوره 
على  وحر�سهم  الرحمانية  �ساحية  جمل�س  قبل  من  وامل�ساهمة  امل�ساركة  على 
التعاون كون هذه املبادرة تركز على اإحدى ال�سرائح املهمة التي تعمل يف امل�ساريع 
االإن�سائية وت�سهم يف تطوير البنية التحتية ولها ب�سمتها يف النه�سة والتنمية 
بهدف  الرحمانية  �ساحية  جمل�س  مع  التعاون  بهذا  م�سيدا  املجتمع  وخدمة 
تكامل جهود الهال االأحمر مع املجال�س واملوؤ�س�سات يف تنفيذ امل�ساريع االإن�سانية 
املجتمعية  موؤكدا حر�س الهال االأحمر يف طرح املبادرات ودعوة اجلهات املعنية 

لاإ�سهام معهم بال�سكل الذي يحقق االأهداف امل�سرتكة يف خدمة املجتمع.

•• دبي-الفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ا���س��ت��ع��ر���س 
واال���س��ت�����س��ارات م��ع م��وؤ���س�����س��ة حمكمة 
ُتعنى  ال���ت���ي   - االأم���ري���ك���ي���ة  ال��ف�����س��اء 
قانون  لفهم  ك��اف��ة  ال��و���س��ائ��ل  بتوفري 
وال�سراكة يف  التعاون  �سبل   - الف�ساء 
امل�ساريع البحثية والعلمية امل�ستقبلية 
جماالت  يف  خ�سو�ساً  اجلانبني،  ب��ني 
التي  واالأب���ح���اث  العلمية  ال��درا���س��ات 
مقر  يف  وذل���ك  امل�ستقبل،  ت�ست�سرف 
كري�س  ب��ح�����س��ور  دب�����ي«،   - »ت���ري���ن���دز 
التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  هري�سي 
خال  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث  للموؤ�س�سة. 
االجتماع �سبل تعزيز ال�سراكة البحثية 
اإعداد  واملعرفية، وخ�سو�ساً يف جمال 
البحوث والدرا�سات حول املو�سوعات 
ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك، مب��ا يف ذلك 
واملهنية،  ال��ع��ل��م��ي��ة  اخل�����ربات  ت���ب���ادل 
واملعلومات،  واملن�سورات  واالإ�سدارات، 
واإقامة امل�سروعات البحثية امل�سرتكة، 

مبا يحقق اأهدافهما امل�سرتكة.

منظور ا�ضرتاتيجي
ورح����ب ���س��ل��ط��ان ال��ع��ل��ي ن��ائ��ب رئي�س 
"تريندز"  يف  العلمي  ال��ب��ح��ث  ق��ط��اع 
والرئي�س  امل��وؤ���س�����س  هري�سي  بكري�س 

الف�ساء  حمكمة  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
االأم���ري���ك���ي���ة، م��ق��دم��اً ل���ه ���س��رح��اً عن 
"تريندز" باعتباره  وتطلعات  اأه��داف 
م���وؤ����س�������س���ة ف���ك���ري���ة م�����س��ت��ق��ل��ة وغ���ري 
اال�ست�سرافية  روؤي��ت��ه  وع��ن  تقليدية، 
موؤكداً  اال�ستباقية،  وا�سرتاتيجيته 
فهم  ت���ق���دمي  اإىل  ي�����س��ع��ى  امل���رك���ز  اأن 
الق�سايا  ملختلف  اأدق  وحتليل  اأف�سل 
وفق  وحتليلها  ال��ع��امل��ي��ة،  وال��ت��ط��ورات 
منظور ا�سرتاتيجي يركز على تقدمي 

درا�سات متخ�س�سة يف املجاالت كافة.

منفتح  "تريندز"  اأن  العلي  واأو���س��ح 
ع���ل���ى خم��ت��ل��ف امل���وؤ����س�������س���ات وامل����راك����ز 
مبا  ال��ع��امل��ي��ة،  واالأك���ادمي���ي���ة  البحثية 
وا�سرتاتيجيته  ت���وج���ه���ات���ه  ي���خ���دم 
اإىل  ال��ه��ادف��ة يف ج���زء منها  ال��ع��امل��ي��ة، 
���س��ب��ك��ة ع���اق���ات وا����س���ع���ة وبناء  ب���ن���اء 
����س���راك���ات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وث��ي��ق��ة مع 
والفكرية  البحثية  امل��راك��ز  من  نخبة 
والعلمية على امل�ستوى الدويل؛ �سعياً 
والبّناء  االإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ري  اإىل  م��ن��ه 
�سيا�سات وقرارات  بلورة  وامل�ساهمة يف 

فيما  الدولية،  واملنظمات  احلكومات 
الدولية  الق�سايا  مناحي  بكل  يتعلق 
اكت�ساف  ب��غ��ر���س  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املخاطر والتحديات الدولية وتقدمي 
الناجعة  العلمية  واملقرتحات  احللول 
لها. واعترب نائب رئي�س قطاع البحث 
العلمي يف "تريندز" موؤ�س�سة حمكمة 
الف�ساء االأمريكية، من اأهم املوؤ�س�سات 
الربحية  غ��ري  والبحثية  التعليمية 
حيث  والف�ساء،  الفلك  بعلوم  املعنية 
تعمل على تعزيز ودعم قانون الف�ساء 

القانون  و���س��ي��ادة  ال�سيا�سات  وتعليم 
عرب املواد التعليمية واملنح الدرا�سية، 
املوؤ�س�سة على ن�سر الوعي  كما ت�ساعد 
وتطرح  ال���ف�������س���اء  ق����وان����ني  ب���اأه���م���ي���ة 
احللول الناجعة للنزاعات الف�سائية.

اأيقونة علمية
اجلهود  هري�سي  كري�س  ثمن  ب���دوره، 
بها  ي�سطلع  التي  والعملية  البحثية 
اأ�سبح  املركز  اأن  م�سيفاً   ،" "تريندز 
ف��ري��دة يف  اأي��ق��ون��ة علمية وم��ع��رف��ي��ة 

والعامل، مبا  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
ودرا�سات  ر�سينة  اأب��ح��اث  من  يقدمه 

معمقة واإ�سدارات حمورية ومهمة.
الفكر  م����راك����ز  اأن  ه���ري����س���ي  وذك�������ر 
واالأكادميية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
اأبرزها:  ك��ث��رية،  ع��وام��ل  بينها  جتمع 
الدقيق  ال��ع��ل��م��ي  امل���ح���ت���وى  ���س��ن��اع��ة 
وال�سادق والهادف اإىل اإي�ساح املعلومة 
وك�سف احلقائق اأمام اجلمهور العاملي، 
واالأزمات  الفر�س  حتليل  عن  ف�سًا 
والتحديات الدولية، وتقدمي احللول 

وال�سيا�سات  ال��ق��رار  ل�سّناع  الناجعة 
العاملية.

واأبدى اهتماماً كبرياً بتعزيز التعاون 
وال�سراكة بني مركز تريندز للبحوث 
حمكمة  وم��وؤ���س�����س��ة  واال����س���ت�������س���ارات 
ال��ف�����س��اء االأم���ري���ك���ي���ة، وال���س��ي��م��ا يف 
املن�سبة  العلمية  والدرا�سات  االأبحاث 
لهذا  مل��ا  والف�ساء،  الفلك  علوم  على 
التعاون من اأهمية حمورية يف تر�سيخ 
االإقليمية  بالق�سايا  امل��ع��ريف  ال��وع��ي 
بالظواهر  وال���ت���ع���ري���ف  وال����دول����ي����ة 

خمتلف  يف  ال��ع��امل��ي��ة  واالح���ت���ي���اج���ات 
املجاالت.

ق�ضايا الف�ضاء
احل�سرمي  �سمية  قالت  جانبها،  من 
نائبة رئي�س قطاع "تريندز جلوبال"، 
ل�  وال����ف����ك����ري  ال���ب���ح���ث���ي  ال����ن����ت����اج  اإن 
�سيا�سة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ال  "تريندز" 
ال��ك��م ب��ل ال��ك��ي��ف، ح��ي��ث مي��ت��از نتاجه 
الفكري بالر�سانة واملوثوقية والدقة 
واملو�سوعية،  الواقعية  واالأط��روح��ات 
على  واأبحاثه  درا�ساته  تن�سب  ال  كما 
اإن  بل  اإقليمية فقط،  ق�سايا  معاجلة 
ر�سالته عاملية وا�سرتاتيجية ت�ستهدف 
خمتلف اأطياف اجلمهور يف �ستى بقاع 

االأر�س.
اأن  اإىل  ي�سعى  "تريندز"  اأن  وب��ي��ن��ت 
موؤثراً  ع��امل��ي��اً  ف��ك��ري��اً  م��رج��ع��اً  ي��ك��ون 
ال���ع���امل���ي���ة، من  ال������ق������رارات  يف ���س��ن��ع 
البحوث  يف  بفاعلية  االإ���س��ه��ام  خ��ال 
باكت�ساف  اخل����ا�����س����ة  وال�����درا������س�����ات 
امل��خ��اط��ر وال��ت��ح��دي��ات ال��دول��ي��ة، مبا 
فيها ق�سايا الف�ساء التي طراأت على 
الدولية  والق�سايا  االأزم����ات  �سل�سلة 
ت��ق��دمي حلول  م��ا يتطلب  امل��ع��ا���س��رة؛ 
ملثل  وه��ادف��ة  ع��اج��ل��ة  وبحثية  علمية 

هذه الق�سايا امل�ستحدثة.

•• ال�صــارقة-الفجر:

املوؤ�س�سي؛  ال����ت����ع����اون  اإط���������ار  يف 
ا����س���ت���ق���ب���ل���ت دائ������������رة اخل�����دم�����ات 
ال�����س��ارق��ة ممثلة  االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
لل�سن يف  مراعية  ال�سارقة  مبكتب 
مقرها الرئي�سي، وفد من املوؤ�س�سة 
بالقيادة  واال���س��اح��ي��ة  العقابية 

العامة  ل�سرطة ال�سارقة.
لاطاع  ال�����زي�����ارة  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
خدمات  يف  املمار�سات  اأف�سل  على 
دائرة  تنفذها  وال��ت��ي  ال�����س��ن  ك��ب��ار 
حيث  االج���ت���م���اع���ي���ة،  اخل�����دم�����ات 
نائب  ���س��رور؛  منى  العقيد  ثمنت 
العقابية  امل��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  م��دي��ر 
ال�سارقة،  ب�سرطة  واال���س��اح��ي��ة 
ال�������دور ال������ذي ت���ق���وم ب����ه ال����دائ����رة 
واأم��ه��ات��ن��ا وال�سعي  اآب��ائ��ن��ا  خل��دم��ة 
املمار�سات  اأف�سل  لتوفري  ال��دوؤوب 
ال�سن،  لكبار  العاملية  املعايري  ذات 
وق��ال��ت اأن امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ق��اب��ي��ة يف 

ال��ي��وم يف كيفية  ت��ب��ح��ث  ال�����س��ارق��ة 
املوؤ�س�سة  لنزالء  خدماتها  تطوير 
م�����ن ك����ب����ار امل����واط����ن����ني وت���ق���دمي 
خ���دم���ات ج���دي���دة وح��دي��ث��ة توفر 
باأن  لهم الراحة وال�سعادة، منوهة 
بغ�س  �سعادتنا  م��ن  ه��ي  �سعادتهم 
النظر عن عقوبتهم، كوننا نتعامل 
معهم على اأ�سا�س االإن�سانية ولي�س 

اجلرم الذي اقرتفوه.
الزيارة  اأن ه��ذه  ���س��رور؛  واأ���س��اف��ت 
خا�سة   ال��ك��ب��رية  ب��ال��ف��ائ��دة  �ستعود 
يف جانب اإدراج مبادرات وتطبيقات 
ت�سب يف م�سلحة النزالء من كبار 
ال�سن واإ���س��ع��اده��م واإخ��راج��ه��م من 
فيها خا�سة  ي�سعرون  التي  العزلة 
الطويلة،  ال��ع��ق��وب��ة  ذوي  ال���ن���زالء 
االأ�سرية  امللتقيات  اإىل  باالإ�سافة 
امل��وؤ���س�����س��ة وجمع  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
ك��ان��ت هذه  مل االأ����س���رة، ح��ت��ى واإن 
االأ�سرة غري مقيمة بالدولة حيث 

ناأحذ على عاتقنا هذه املهمة.

احلكومية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضجيع 
واخلا�ضة 

وم�������ن ج���ان���ب���ه���ا رح����ب����ت اأ�����س����م����اء 
اخل�سري، بالوفد وعرفت باأهداف 
لل�سن،  م��راع��ي��ة  ال�����س��ارق��ة  م��ك��ت��ب 
ت���وف���ري خدمات  يف  ت��ك��م��ن  وال���ت���ي 
بالدولة  امل���واط���ن���ني  ك���ب���ار  ت��ف��ي��د 
بيئة  بهم  املحيطة  البيئة  وجتعل 
ج���ذاب���ة ت��ب��ث يف ن��ف��و���س��ه��م االأم����ل 
وتهدف  كما  وامل�����س��ارك��ة،  وال��ع��ط��اء 
املوؤ�س�سات  ك���اف���ة  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل 
واالإدارات  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
النجاح  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  واالأف�������راد 
ب��ه��ذا امل��خ��ط��ط اال���س��رتات��ي��ج��ي يف 
اأن  اإم����ارة ال�����س��ارق��ة. واأ����س���ارت اإىل 
اإيجاد  يف  ت��ك��م��ن  امل��ك��ت��ب  ور����س���ال���ة 
واجتماعية  و�سحية  م��ادي��ة  بيئة 
م�ستدامة  ����س���ام���ل���ة  وح�������س���اري���ة 
فيها  املقيمني  ال�����س��ن  ل��ك��ب��ار  تتيح 
اال���س��ت��ف��ادة م��ن م��وارده��ا ب�سهولة 
�سحية  لي�سخوخة  و���س��وال  وي�سر 

احلياة  ن��وع��ي��ه  وحت�����س��ني  ف��ع��ال��ة 
ل��ه��م وم�����س��ارك��ت��ه��م خل��ربات��ه��م مع 
حتقيق  ف��ى  للم�ساهمة  االآخ���ري���ن 
اأ�سدر  امل��ج��ت��م��ع، م���ن ه��ن��ا  ت��ن��م��ي��ة 
العاملية  للممار�سات  دل��ي��ل  املكتب 
توزيعه  ومت  ال�سن  لكبار  املقدمة 

على املوؤ�س�سات واالإدارات والدوائر 
باأن  منوهة  امل��ج��االت.  خمتلف  يف 
واملوؤ�س�سات  االإدارات  مينح  املكتب 
املراعية  املدن  التي طبقت معايري 
وح�سلت   80% ب��ن�����س��ب��ة  ل��ل�����س��ن 
على اللقب، لوحة تثبت هذا االأمر 

تو�سع على املبنى. وختمت بالقول، 
لل�سبكة  ال�سارقة  ان�سمام  اأن  كما 
لل�سن  امل���راع���ي���ة  ل��ل��م��دن  ال��ع��امل��ي��ة 
هو  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  التابع 
التزام من االإمارة لدميومية طرح 
باالإ�سافة  وال����ربام����ج  اخل���دم���ات 

لاإمارة  التحتية  البنى  لتطوير 
اأف��راد املجتمع  ب�سكل دائم ومتكني 
وخ��ا���س��ة ك��ب��ار ال�����س��ن يف االدم����اج 
واجتماعيا  اق��ت�����س��ادي��ا  ب��امل��ج��ت��م��ع 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف  و���س��ح��ي��ا 
ا�ستعرا�س  مت  ف��ي��م��ا  امل�����س��ت��دام��ة. 
الكتيب الذي اأ�سدره املكتب والذي 
يجمع مبادرات عاملية حمتلفة من 
بكبار  خا�سة  حدائق  منها  العامل، 
ريا�سية  اأجهزة  فيها  تتوفر  ال�سن 
�سحتهم،  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  تنا�سبهم 
امل�ستقبل  م���ط���وري  ك��ب��ار  وت��ع��ي��ني 
بحيث يتم اال�ستفادة من خرباتهم 
واالأخذ براأيهم خال و�سع خطط 
بناوؤها،  يتم  التي  االأماكن  وتقييم 
ت�سنيع حافات منخف�سة الطابق 
مع اإعانات مرئية �سوتية، م�سكن 
خا�س بامل�سنني �سمن جممع �سكني 
وحدتهم  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ب���ه���دف 
اأكادميية  اإن�����س��اء  ع��زل��ت��ه��م،  وك�����س��ر 
للتعلم  ف��ر���س  خللق  ال�سن  لكبار 

خرباتهم  م��ن  لا�ستفادة  واي�����س��ا 
ع��ل��ى اأن ي��ك��ون��وا ج���زء م��ن جممع 
تعليمية  �سل�سلة  واأ�سدار  اأكادميي، 

عن ريا�سة كبار ال�سن وغريها.

الوفد
�سرور  منى  العقيد  الوفد  وت��راأ���س 
املوؤ�س�سة  اإدارة  نائب مدير  م��رزوق 
بالقيادة  واال���س��اح��ي��ة  العقابية 
بح�سور  ال�سارقة،  العامة  ل�سرطة 
امل���ق���دم ع���ب���داهلل خ��ل��ف��ان ال���غ���زال، 
والتاأهيل،  االإ���س��اح  ق�سم  رئي�س 
املظلوم،  ع��ائ�����س��ة  اأول  وامل��������ازم 
اليا�س  عبيد  غنيمة  اأول  وم�ساعد 
فهد  وم�ساعد  الن�ساء،  �سجن  ف��رع 
املعلومات،  نظم  مكتب  احل��م��ادي 
م�سروع  ع�سو  املكي  تامر  وعريف 
ال�سارقة للمدن ال�سحية، و�سرطي 
اأول �سيديل ر�سا اخلطاب، وكان يف 
ا�ستقبالهم اأ�سماء اخل�سري مدير 
لل�سن،  م��راع��ي��ة  ال�����س��ارق��ة  م��ك��ت��ب 

بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي بال�ضارقة 

جمل�س �شاحية الرحمانية يبادر بتوزيع املياه لتخفيف حر ال�شيف على العمال يف املواقع االإن�شائية 

مركز تريندز وموؤ�ش�شة حمكمة الف�شاء ي�شتعر�شان �شبل التعاون البحثي واملعريف امل�شرتك

يف اإطار التعاون املوؤ�ض�ضي

عقابية واإ�شالحية ال�شــارقة تزور اجتماعية ال�شارقة  لالطالع على اأف�شل املمار�شات يف خدمات كبار ال�شن
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اأخ��رى رفعها طالبو جلوء  العليا يف لندن يف ق�سايا   تنظر املحكمة 
رحلة جوية مقررة  اأول  قبيل  روان��دا،  اإىل  ترحيلهم  ي�ستاأنفون �سد 
املثرية  اجلديدة  الربيطانية  ال�سيا�سة  مبوجب  االأفريقي  البلد  اإىل 
للجدل. ويف اإطار �سفقة اأولية بقيمة 120 مليون جنيه اإ�سرتليني 
بع�س  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ���س��رت���س��ل  ك��ي��ج��ايل،  م���ع  دوالر”  م��ل��ي��ون   148“
املهاجرين الذين و�سلوا ب�سكل غري قانوين عن طريق عبور القنال 
االإجنليزي يف قوارب �سغرية من اأوروب��ا. وتقول حكومة املحافظني 
الربيطانية اإن ا�سرتاتيجية الرتحيل �ستقو�س �سبكات تهريب الب�سر 
القنال،  لعبور  بحياتهم  يخاطرون  الذين  املهاجرين  تدفق  وتوقف 
لكن املفو�س ال�سامي لاأمم املتحدة ل�سوؤون الاجئني و�سف اخلطة 
باأنها “كارثية«. ورف�ست املحكمة اأم�س االأول االثنني حماوالت اأخرية 
لوقف  ونا�سطني  االإن�����س��ان  حقوق  ع��ن  مدافعة  جماعات  جانب  م��ن 
الرحلة االأوىل مبوجب تلك ال�سيا�سة، واملقرر اإقاعها  الثاثاء، مما 
اأن مت�سي قدما. لكن و�سط حتديات قانونية، من  اأنها ميكن  يعني 
املقرر االآن اأن يغادر عدد قليل فقط من االأ�سخا�س على تلك الطائرة 
االأوىل. ويف البداية، كان من املقرر اإبعاد نحو 37 �سخ�سا على منت 
الرحلة االأوىل التي قالت منظمات خريية اإنها ت�سمل اأنا�سا فروا من 

اأفغان�ستان و�سوريا وكذلك اإيران والعراق.

ذكرت و�سائل اإعام حملية اأم�س الثاثاء اأن ال�سلطات يف العا�سمة 
مدار  على  اأبوابها  تفتح  بحانة  يتعلق  حتقيقا  ب��داأت  بكني  ال�سينية 
عن  اأ�سفرت  كوفيد-19  ع��دوى  تف�سي  مركز  اأنها  ويعتقد  ال�ساعة 
وقالت �سحيفة  املا�سية.  القليلة  االأي��ام  على مدى  االإ�سابات  مئات 
حكومية  اإدارات  ع��دة  من  م�سرتكا  فريقا  اإن  احلكومية  ديلي  بكني 
�سيتعاون يف التحقيق والتعامل مع حانة هيفن �سوبر ماركت “على 
فح�س  يجري  اأن��ه  ال�سحيفة  واأ�سافت  وج��اد«.  و�سارم  �سريع  نحو 
كافة احلانات والنوادي الليلية ومقاهي االإنرتنت وغريها من اأماكن 
الرتفيه. وقالت اإنه يجري اإغاق كافة اأماكن الرتفيه املوجودة يف 

اأماكن حتت االأر�س و”ت�سديد” اأعمال مكافحة اجلائحة.
وتواجه ال�سلطات �سغوطا ب�سبب التف�سي املرتبط باحلانة الذي يعني 
اأن مايني ال�سكان يواجهون احتمال اخل�سوع لفح�س اإجباري، يف 
حني قد يخ�سع االآالف الإجراءات اإغاق بعد اأيام فح�سب من اإنهاء 
وقالت  �سهر.  م��ن  الأك��ر  ا�ستمرت  جزئية  اإغ���اق  اإج����راءات  املدينة 
ال�سلطات اإن امل�سابني يف اأحدث تف�س يعملون اأو يعي�سون يف 14 من 

اأحياء املدينة البالغ عددها 16.

هذا  ال��ب��اد يف  ت�سهدها  م��ب��ك��رة مل  ح���ارة  مل��وج��ة  اإ���س��ب��ان��ي��ا  تعر�ست 
40 عاما. وقال خرباء يف مكتب  اأكر من  العام منذ  التوقيت من 
االأر�ساد اجلوية االإ�سبانية اإن �سحابة من الهواء ال�ساخن من �سمال 
املوجة احل��ارة قد  واإن  ارت��ف��اع درج��ات احل���رارة،  ت�سببت يف  اأفريقيا 
ت�ستمر يف معظم اأنحاء اإ�سبانيا حتى 16 اأو 17 يونيو اجلاري ، قبل 
اأيام قليلة من بدء ال�سيف ر�سميا يف 21 من ال�سهر نف�سه. واأو�سح 
مكتب االأر�ساد اجلوية احلكومية اأن املوجة احلارة احلالية تعد اأول 
موجة مبكرة م�سجلة يف مثل هذا التوقيت منذ عام 1981، . وحذر 
املكتب من اأن ال�سعور باملوجة احلارة قد يكون اأ�سواأ يف جميع اأنحاء 
الباد ب�سبب وجود الرمال والغبار القادم مع الهواء من ال�سحراء 
الكربى. ومن املتوقع اأن ت�سل درجات احلرارة يف االأماكن ال�سياحية 
االأيام  43 درجة مئوية خال  اإىل  اإ�سبيلية وقرطبة  ال�سهرية مثل 
املقبلة، وعادة ما ت�سل درجات احلرارة فيهما اإىل 40 درجة خال 
اأم�س   مدريد  العا�سمة  يف  احل���رارة  درج��ة  وو�سلت  ال�سيف.  اأ�سهر 

االأول االثنني اإىل 41 درجة مئوية.

عوا�صم

لندن

بكني

مدريد

 العامل ينفق ب�شكل متزايد على ال�شالح النووي
•• وا�صنطن-اأ ف ب

القوى  اأن  تقرير  يف  “اآيكان”  النووية  االأ�سلحة  الإلغاء  الدولية  احلملة  اأف��ادت 
العام  خ��ال   9% بحواىل  ال��ذري��ة  تر�ساناتها  لتحديث  نفقاتها  زادت  النووية 

2021 و�سوال اإىل نفقات اإجمالية قدرها 82،4 مليار دوالر.
اأنفقت  املتحدة وحدها  الواليات  اأن  الثاثاء  اأ�سدرته  تقرير  وذكرت احلملة يف 
 12،7% ب��زي��ادة  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  ال��ن��ووي  برناجمها  على  دوالر  مليار   44،2
 10،4% بزيادة  دوالر  مليار   11،7 ال�سني  خ�س�ست  فيما  ال�سابق،  العام  عن 

لربناجمها النووي.
كذلك اأفادت اآيكان احلائزة جائزة نوبل لل�سام عام 2017 على عملها من اأجل 
 59 اأبرمتها  التي  التو�سل اإىل معاهدة االأمم املتحدة حلظر اال�سلحة النووية 
دولة با�ستثناء القوى النووية، عن زيادة طفيفة يف امليزانيات التي خ�س�ستها كل 
من رو�سيا “8،6 مليار دوالر” وفرن�سا “5،9 مليار دوالر” وبريطانيا “6،8 

مليار دوالر” لاأ�سلحة النووية.
العام  يف  مليار  مقابل  النووي  ل�ساحها  دوالر  مليار   1،1 باك�ستان  وخ�س�ست 
ال�سابق، فيما خف�ست الهند نفقاتها يف هذا القطاع اإىل 2،3 مليار دوالر مقابل 
ر�سميا  تعرتف  ال  التي  اإ�سرائيل  اأم��ا  التقرير.  وف��ق   ،2020 ع��ام  مليار   2،5
ال�سابق،  العام  يف  كما  دوالر  مليار   1،2 فخ�س�ست  النووي،  ال�ساح  بامتاكها 
النووي  برناجمها  على  ال�سمالية  كوريا  نفقات  اآيكان  وق��درت  التقرير.  بح�سب 

عام 2021 ب�642 مليون دوالر باملقارنة مع 700 مليون عام 2020.
ملنح  ا�ستخدمت  ال�سرائب  دافعي  اأم��وال  اأن  احلكومية  غري  املنظمة  واأو�سحت 
من  دوالر  مليار   30،2 االإجمالية  قيمتها  بلغت  خا�سة  ل�سركات  جديدة  عقود 
اأجل حتديث الرت�سانة النووية للقوى الكربى، وا�سرتت هذه ال�سركات اخلا�سة 
بدورها خدمات مراكز درا�سات وجمموعات �سغط للدفاع عن فاعلية االأ�سلحة 

النووية. ونددت اآيكان بهذا ال�سدد بحلقة مفرغة داعمة لل�ساح النووي.
واأو�سحت األي�سيا �ساندرز زاكري من�سقة البحوث يف اآيكان اأن “هذا التقرير يظهر 
اأن االأ�سلحة النووية غري جمدية اإطاقا” م�سرية يف ما يتعلق بالغزو الرو�سي 
الأوكرانيا اإىل اأن “الدول التي متلك ال�ساح النووي زادت اإنفاقها ب�6،5 مليار 

دوالر عام 2021 ومل يكن بو�سعها منع قوة نووية من اإثارة حرب يف اأوروبا«.
واأ�سافت “لذلك نحن بحاجة اأكر من اأي وقت م�سى اإىل نزح ال�ساح النووي 

ب�سورة متعددة االأطراف«.
 

حرب اخلفاء بني اإ�شرائيل واإيران...تخرج اإىل العلن يف تركيا

»مكافحة �شاملة لالإرهاب«.. م�شوؤول دويل يك�شف تفا�شيل املواجهة

اأول ات�شال بني وزيرة اخلارجية الفرن�شية ونظريها اجلزائري 
لعاقاتهما بعد اأزمة دبلوما�سية خطرية. وا�ستدعت اجلزائر �سفريها 
لدى باري�س يف ت�سرين االأول-اأكتوبر رداً على ت�سريحات �سادرة عن 
يف  ا�ستقالها  بعد  اجلزائر،  اإن  فيها  قال  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س 
العام 1962 الذي و�سع حداً ل132 عاماً من اال�ستعمار الفرن�سي، 
الذي عززه “النظام ال�سيا�سي-الع�سكري«. ُبنيت على “ريع الذاكرة”، 

وعاد ال�سفري اإىل فرن�سا يف ال�ساد�س من كانون الثاين-يناير.
فاإّن  اال�ستعماري،  للما�سي  دائ��م��اً  احل�سا�سة  االإدارة  اإىل  وباالإ�سافة 

امللفات الثنائية ال تعّد وال حت�سى.
اإىل  “تطرقا  ال��وزي��ري��ن  اأّن  الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأ���س��اف��ت 
اإىل  م�سرية  اجلزائرية-االإ�سبانية”،  ال��ع��اق��ات  يف  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر 
“التم�سك بالعاقات اجليدة بني �سركائنا االأوروبيني وجرياننا على 
ال�ساطئ اجلنوبي للمتو�سط«. وعّلقت اجلزائر االأربعاء املا�سي العمل 

ب”معاهدة �سداقة وح�سن جوار وتعاون” مع اإ�سبانيا، بعد تعديل يف 
اأقرب اىل  الغربية جعل موقفها  ال�سحراء  موقف مدريد من ق�سية 
موقف املغرب، مثرية بذلك ا�ستياًء كبرياً يف اجلزائر، الداعم الرئي�سي 
جلبهة البولي�ساريو التي تطالب با�ستقال ال�سحراء الغربية، بينما 
يعتربها امل��غ��رب واق��ع��ة حت��ت ���س��ي��ادت��ه. ك��ذل��ك ت��ط��ّرق ال���وزي���ران اإىل 

االأزمات “يف مايل وليبيا«.
يف  املنت�سرة  “برخان”  للجهاديني  املناه�سة  الفرن�سية  القوة  وت�سعى 
يف  تقدماً  االأك���ر  الع�سكرية  قواعدها  اإغ���اق  اإىل  ال�ساحل،  منطقة 

�سمال مايل، و�سط توترات �سديدة بني باري�س وباماكو.
االإقليمي،  اال�ستقرار  عودة  يف  رئي�سي  كاعب  نف�سها  اجلزائر  وتقدم 
بني   2015 ع��ام  املوقعة  اجل��زائ��ر  باتفاقيات  ي�سمى  م��ا  اأ���س��ا���س  على 

احلكومة واملتمردين ال�سابقني غري املتطرفني والتي مل تطّبق اأبداً.

•• باري�س-اأ ف ب

اأجرت وزيرة اخلارجية الفرن�سية اجلديدة ات�سااًل بنظريها اجلزائري، 
اإىل  البلدان  اأول تبادل بينهما منذ ت�سلمها من�سبها وبينما ي�سعى  يف 

اخلروج من الربودة يف العاقات بينهما امل�ستمرة منذ اأ�سهر.
واأ�سار بيان �سادر عن وزارة اخلارجية الفرن�سية اإىل اأن كاثرين كولونا 
يف  االإيجابية  الدينامية  موا�سلة  نّيتهما  “اأكدا  العمامرة  ورم��ط��ان 

العاقات الثنائية بني فرن�سا واجلزائر«.
مثمر  “تبادل  قائا  “تويرت”  على  الثاثاء  اأم�س  العمامرة   وغ��ّرد 
ومفيدة  متوازنة  �سراكة  اآف��اق  ح��ول  كولونا”  “كاثرين  زميلتي  مع 
امل�ستوى  على  واالزده����ار  اال�ستقرار  خلدمة  م��ع��ّزز  وح���وار  للطرفني 
جديد  دف��ع  الإع��ط��اء  واجل��زائ��ر  فرن�سا  وت�سعى  وال����دويل«.  االإقليمي 

•• عوا�صم-وكاالت        

ال��ت��ي طالت  الغام�سة  واحل����وادث  االغ��ت��ي��االت  ت��وال��ت 
�سخ�سيات اإيرانية كان اآخرها عاملا ف�ساء يعتقد اأن تل 
اأبيب وراءها، يف ظل احتدام احلرب ال�سرية بني طهران 
خلفية  على  والهجمات،  ال�سربات  وتبادل  اأبيب،  وت��ل 

اأزمة املفاو�سات النووية املتعرة.
ت�سعى طهران  اأم�������س،  ����س���ادرة  ع��رب��ي��ة  ���س��ح��ف  ووف����ق 
مع  احل�����س��اب��ات  لت�سفية  ���س��اح��ة  اإىل  ت��رك��ي��ا  ل��ت��ح��وي��ل 
اإ�سرائيل التي �سارعت اإىل دعوة مواطنيها ملغادرة تركيا 

حت�سباً الأي هجمات اإيرانية.

اغتيالت غام�ضة
الكويتية،  اجل��ري��دة  �سحيفة  ق��ال��ت  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
ب��ع��د مقتل  اإي����ران تلقت ���س��رب��ة م��زدوج��ة ج��دي��دة  اإن 
يف  ال��ث��وري  للحر�س  الف�سائية  ال��ق��وة  م��ن  عن�سرين 
ع�سرات  اإىل  ي�����س��اف��ان  اإ���س��اف��ي��ي��ن  غ��ا���س��ني  ح���ادث���ني 
املا�سية،  القليلة  االأ���س��اب��ي��ع  ويف  امل��م��اث��ل��ة،  االغ��ت��ي��االت 
اأن  يعتقد  اغتياالت غام�سة  اإيرانية  �سهدت عدة مدن 

املو�ساد االإ�سرائيلي وراءها.
البارز يف فيلق  العقيد  املا�سي قتل  22 مايو-اأيار  ويف 
�سرق  م�سلح  هجوم  بعد  خ��دائ��ي  �سياد  ح�سن  القد�س 
العا�سمة طهران، ثم قتل العقيد يف فيلق القد�س علي 
اإ�سماعيل زادة، بعد �سقوطه من �سرفة منزله يف مدينة 
يف  بالتورط  اتهامه  بعد  الر�سمية،  الرواية  وفق  ك��رج، 
تكنلوجيا  نقل  عن  م�سوؤواًل  ك��ان  ال��ذي  خدائي  اغتيال 
مع  املتحالفة  وامليلي�سيات  الف�سائل  اإىل  ال�����س��واري��خ 

طهران يف �سوريا ولبنان وغزة.
كما ت�سبب انفجار يف موقع بار�سني الختبار �سواريخ قد 
حتمل روؤو�ساً نووية، يف مقتل اخلبري مبركز االأبحاث 
لوزارة الدفاع اإح�سان قدبيجي، وقبل ذلك باأ�سبوع، قتل 

•• عوا�صم-وكاالت

الدولية  للجنة  التنفيذية  املديرية  ق�سم  رئي�س  ك�سف 
ملكافحة االإرهاب، التابعة ملجل�س االأمن باالأمم املتحدة، 
اأح��م��د ���س��ي��ف ال���دول���ة، ال��ت��ط��ورات واجل���ه���ود احلالية 
العنيف  وال��ت��ط��رف  االإره�����اب  “مكافحة  يف  للمجل�س 

املوؤدي اإىل االإرهاب«.
“ا�سرتاتيجية  م���وؤمت���ر  يف  م�����س��ارك��ت��ه  ه��ام�����س  وع��ل��ى 
بالقاهرة  ان��ع��ق��د  الديني” ال���ذي  ال��ت��ط��رف  م��واج��ه��ة 
اأحمد  اأو���س��ح  امل�سرية،  االإف��ت��اء  دار  ونظمته  م��وؤخ��را، 
“جمل�س  عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ال��دول��ة  �سيف 
الدولية ملكافحة  ق��رارا للجنة   23 اعتمد نحو  االأم��ن 
الف�سل  حت��ت  تبنيها  مت  ق����رارات  بينها  م��ن  االإره�����اب، 
ال�سابع من ميثاق االأمم املتحدة، ومن ثم فهي ملزمة 
تهديدا  االإره��اب هو  باعتبار  العامل  دول  لكافة  قانونا 

لاأمن وال�سلم الدوليني«.
هذه  اأب���رز  م��ن  عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  واأ���س��اف 
 ،”2017“  2354 رق���م  ال���ق���رار  ���س��دور  ال���ق���رارات 
الذي اأدان فيه املجل�س باأ�سد العبارات التحري�س على 
االأعمال االإرهابية، و�سعيه ملكافحة اخلطاب االإرهابي، 
بيئة ال  وتهيئة  التفاهم،  اآفاق  وتو�سيع  وتعزيز احلوار 

تف�سي اإىل التحري�س على االإرهاب«.

»توا�ضل مع كافة الدول«
وا�ستطرد �سيف الدولة: “نتوا�سل مع كافة دول االأمم 
مكافحة  ح��ول  الدولية،  املحافل  خمتلف  ويف  املتحدة 
االإرهاب والتطرف العنيف املوؤدي اإىل االإرهاب، واإطاع 
قرارات  م��ن  االأم���ن  اإل��ي��ه جمل�س  انتهى  عما  اخل���رباء 

وتدابري يف هذا ال�ساأن«.
“املقاتلني االإرهابيني االأجانب”  كما حذر من ظاهرة 
وال��ع��ائ��دي��ن م��ن��ه��م، وال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا جمل�س االأم����ن يف 
 2395 ورق�����م   ”2017“  2178 رق����م  ق����رارات����ه 
ال����دول  ت��ب��ن��ي  “اأهمية  اأي�����س��ا  م��ن��ا���س��دا   ،”2019“
وفقا  االإره���اب،  ملكافحة  �ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجيات 
لقرارات االأمم املتحدة املعنية، من بينها قرار جمل�س 
االأمن االأخري 2617، الذي مت تبنيه يف نهاية دي�سمرب 

عام 2021«.

تاأكدت  واإذا  باحلكومة،  �سلة  على  اآخ��ري��ن  و�سخ�سني 
يف  القتل  عمليات  اأح���دث  ه��ذه  ف�ستكون  اإي���ران  �سكوك 
اإىل م�ستوى  ال��ت��ي ت�سل  ب��ني اجل��ان��ب��ني،  ال��ظ��ل  ح��رب 
جديد مع اقرتاب اإيران من القدرة على �سنع اأ�سلحة 

نووية.
“اإذا  اأن�����ه  اإىل  امل��وق��ع،  نقل����ه  ال���ذي  التقري������ر  ول��ف��ت 
انهارت املفاو�س�����ات الإحياء االتفاق النووي يف 2015، 
تعاونها  قل�ست  اأو  النووي�������ة،  اأن�سطتها  اإيران  و�سرعت 
ال�سرية  احل�����رب  ف�����اإن  امل���ت���ح���دة،  االأمم  م��راق��ب��ي  م���ع 
�سراع  اإىل  وتتحول  باالنفجار،  ته������دد  اإ�سرائيل  �سد 

مفتوح«.

املتخ�س�س يف الطريان اأيوب انتظاري، ب�سكل مريب.

ت�ضميم
وم���ن ج��ه��ت��ه، ن��ق��ل م��وق��ع احل���رة ع��ن ن��ي��وي��ورك تاميز 
اأهدافها  ن���ط���اق  و���س��ع��ت  اإ����س���رائ���ي���ل  االأمريكية”اأن 
ل�سخ�سيات رفيعة امل�ستوى مرتبطة بالربنامج النووي 

اإىل ع�سكريني وعلماء من امل�ستوى االأدنى«.
“يف االأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، ت����ويف ع���امل���ان بعد  واأ����س���اف���ت 

ت�سميمهما، وقد تكون اإ�سرائيل وراءه«.
وت��ع��ت��ق��د اإي�����ران اأن اإ���س��رائ��ي��ل ���س��م��م��ت ال��ع��امل��ني اأي���وب 
اإيراين  اآغ��ام��والي، وف��ق م�سوؤول  ان��ت��ظ��اري، وك��ام��ران 

ا�ضرتاتيجية عربية ملكافحة الإرهاب
وحول اال�سرتاتيجية العربية ملكافحة االإرهاب، ال�سادرة 
ال��ع��رب يف مار�س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  م��ن جمل�س  ب��ق��رار 
املا�سي، قال �سيف الدولة اإن “جهود الدول العربية يف 
اإقرار هذه اال�سرتاتيجية االإقليمية وامل�ستجدة ملكافحة 
ا�ستملت  التي  التدابري  م��ن  العديد  ت��واك��ب  االإره����اب، 
االأمم  لدى  االإره��اب  مبكافحة  املعنية  القرارات  عليها 

املتحدة واملنظمات الدولية املعنية االأخرى«.
ونبه رئي�س ق�سم املديرية التنفيذية ملكافحة االإرهاب، 
اإىل اأن “دور املديرية يتمثل يف م�ساعدة اللجنة الدولية 
ملكافحة االإرهاب، التابعة ملجل�س االأمن باالأمم املتحدة، 
يف تنفيذ والية اللجنة ب�ساأن تقييم التدابري الوطنية 
ق���رارات جمل�س  تنفيذ  اأج��ل  ال��دول من  تتخذها  التي 

االأمن املعنية مبكافحة االرهاب.
ومن �سمن هذه التدابري، حث الدول على “تبني تلك 
االإرهاب،  ملكافحة  وال�ساملة  الكاملة  اال�سرتاتيجيات 
بحيث تتيح اإمكانية التعامل وال�سراكة مع كافة اأطياف 

املجتمع«.

تهيئة بيئة ل تف�ضي لالإرهاب
واأ�سار امل�سوؤول الدويل اإىل اأن “جمل�س االأمن �سدد على 
والديني،  امل��دين  واملجتمع  االإع��ام  و�سائل  دور  اأهمية 
اجلهود  يف  التعليمية،  واملوؤ�س�سات  االأع��م��ال  وجمتمع 
ويف  التفاهم،  اآف���اق  وتو�سيع  احل���وار  لتعزيز  امل��ب��ذول��ة 
االإره��اب ومكافحة اخلطاب  اإىل  تهيئة بيئة ال تف�سي 

االإرهابي«.
ال��ع��دي��د من  اأي�����س��ا يف  اأك����د  “جمل�س االأم�����ن  وت���اب���ع: 
اأي  اأن تكفل ام��ت��ث��ال  ال����دول  اأن���ه ع��ل��ى  ق���رارات���ه، ع��ل��ى 
التزاماتها  جلميع  االره���اب  ملكافحة  تتخذها  ت��داب��ري 
وفقا للقانون الدويل، ال �سيما القانون الدويل حلقوق 
الدويل  والقانون  لاجئني  الدويل  والقانون  االإن�سان 

االإن�ساين«.
“جمل�س االأم��ن يدعو الدول  اإن  ويف هذا ال�سدد، قال 
فيما بني  التكامل  زي��ادة  اإىل  املتحدة  واالأمم  االأع�ساء 
براجمها املتعلقة بدور املراأة وال�سام واالأمن مبكافحة 
الذي  بالعنف،  امل�سحوب  التطرف  االإره��اب، ومكافحة 

ميكن اأن يوؤدي اإىل االإرهاب«.

�ضاحة ت�ضفية
من جهته نقل موقع ميدل اإي�ست اأوناين، اأن اإ�سرائيل 
اإىل  ال�سفر  بتجنب  االث��ن��ني  اأم�����س  مواطنيها  طالبت 
للموجودين  الفورية  العودة  على  م�سددة  اإ�سطنبول، 
30 مايو- اأ�سدرته يف  فيها فعًا، يف ت�سديد لتحذير 

تهديدات  ب�سبب  ت��رك��ي��ا،  اإىل  ال�سفر  م��ن  امل��ا���س��ي  اأي���ار 
اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني يف  اأو خ��ط��ف  ب��اغ��ت��ي��ال  اإي��ران��ي��ة حمتملة 

تركيا.
�ساحة  اإىل  للتحول  مر�سحة  تركيا  اأن  املوقع  واأو���س��ح 
�سوء  وع��ل��ى  واإ���س��رائ��ي��ل  اإي����ران  ب��ني  ح�سابات  لت�سفية 

تقارب اإ�سرائيلي تركي بعد 10 اأعوام من القطيعة.
ا�ستخباري  بن�ساط  اإي����ران  حتتفظ  ذات���ه،  ال��وق��ت  ويف 
امل��ا���س��ي��ة يف اختطاف  ال�����س��ن��وات  ت��رك��ي��ا وجن��ح��ت يف  يف 

معار�سني اأو ت�سفية مناه�سني للنظام يف تركيا.

تهديدات اإيرانية
دعوة  اإن  اللندنية،  ال��ع��رب  �سحيفة  قالت  جهتها  م��ن 
جديد  بتوتر  توحي  تركيا،  ملغادرة  مواطنيها  اإ�سرائيل 
االإيرانية  التهديدات  اأب��ي��ب وط��ه��ران، يف ظ��ل  ت��ل  ب��ني 

با�ستهداف اإ�سرائيليني.
على  حت�سلت  اإ�سرائيل  كانت  اإن  يعرف  “ال  واأ�سافت 
�سي�ستهدف  و�سيك  هجوم  عن  ا�ستخباراتية  معطيات 
الت�سريحات  يف  ال��ت�����س��ع��ي��د  ل��ك��ن  ت��رك��ي��ا،  يف  رع��اي��اه��ا 
اإىل  ي�سري  واالإي��ران��ي��ني،  االإ�سرائيليني  امل�سوؤولني  بني 
ال�ساحات،  اإمكانية مواجهة بني اجلانبني يف عدد من 

من بينها ال�ساحة الرتكية«.
املا�سية  االأ���س��اب��ي��ع  يف  االإ�سرائيلية  ال�سحافة  ونقلت 
بالتعاون  امل��ح��اوالت  تلك  “اإحباط  ال�سحيفة  ح�سب 
ب��ني االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وال��رتك��ي��ة، مع 
االإ�سارة حينها اإىل خطر حقيقي وفوري من االغتيال 

واالختطاف«.

املثابرة وال�ضمول
يف  املتبعة  “اال�سرتاتيجيات  اإن  ال��دول��ة  �سيف  وق���ال 
�سياق  يف  تبنيها  يتم  التي  العنيف،  التطرف  مواجهة 
وطني حمدد قد ت�سلح يف دولة لكن قد ال ت�سلح لدولة 
اأخرى، لذا من املهم تبادل اخلربات والدرو�س امل�ستفادة 

فيما بني الدول وفيما بني اخلرباء واملتخ�س�سني«.
اإال  “ال ميكن التغلب على االإره��اب  اأن��ه  كما �سدد على 
باتباع نهج يت�سم باملثابرة وال�سمول، ويقوم على اأ�سا�س 
واالقليمية  الدولية  واملنظمات  ال��دول  جميع  م�ساركة 
االإرهابية  ال��ت��ه��دي��دات  ع��رق��ل��ة  يف  بفعالية  وت��ع��اون��ه��ا 
قرارات  يف  ج��اء  كما  حركتها،  و�سل  وعزلها  واإ�سعافها 

جمل�س االأمن املعنية«.

اإ�ضادة بنتائج موؤمتر الإفتاء
بنتائج وتو�سيات موؤمتر مواجهة  الدولة  �سيف  واأ�ساد 
امل�سرية،  االإف��ت��اء  دار  نظمته  ال��ذي  الديني،  التطرف 
معاجلة  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  “التو�سيات  اإن  ق��ائ��ا  م���وؤخ���را، 

م�ساألة تثري القلق لدى املجتمع الدويل برمته«.
تفاعل  ي��وؤك��د  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال�����س��ن��وي  “االنعقاد  وت���اب���ع: 
من  تنفيذه  مت  م��ا  ومتابعة  امل�����س��ارك��ني،  وا���س��ت��م��راري��ة 

تو�سيات.«
واختتمت دار االإفتاء امل�سرية  اخلمي�س املا�سي اأعمال 
املوؤمتر العاملي االأول ملركز “�سام” لدرا�سات التطرف، 
اأُق��ي��م حتت مظلة االأم��ان��ة العامة ل��دور وهيئات  ال��ذي 

االإفتاء يف العامل.
الديني..  “التطرف  ع���ن���وان  حت���ت  امل����وؤمت����ر  وج�����اء 
واأقيم  املواجهة”،  وا�سرتاتيجيات  الفكرية  املنطلقات 
9 ي��ون��ي��و، مب�����س��ارك��ة نخبة  خ���ال ال��ف��رتة م��ن 7 اإىل 
م��ن ال�����وزراء وك��ب��ار رج���ال ال��دول��ة وال��ع��ل��م��اء واملفتني 
بلغت  ال��ب��ل��دان،  خمتلف  م��ن  املتخ�س�سني  والباحثني 

اأكر من 42 دولة.
ووّجه مفتي م�سر، �سوقي عام  اأول اأول اأم�س االأحد 
اأ�سفرت  ما  و�سع  يف  للبدء  تنفيذية”  “جلان  باإن�ساء 
عنه فعاليات املوؤمتر العاملي االأول ملركز �سام لدرا�سات 
التطرف من تو�سيات حيز التنفيذ، خا�سة فيما يتعلق 
مبواجهة  املعنية  البحثية  املراكز  جتمع  مظلة  باإن�ساء 

التطرف.

•• بئر ال�صبع-اأ ف ب االحتاد االأوروبي يتجه الإ�شرائيل ب�شاأن الغاز 

االوروبية  املفو�سية  رئي�سة  اأعلنت 
اأم�س  دي�����ر الي�����ني  ف�����ون  اأور������س�����وال 
الثاثاء اأن االحتاد االأوروب��ي يريد 
الطاقة  جمال  يف  تعاونه  “تعزيز” 
“ابتزاز”  ع��ل��ى  ردا  اإ���س��رائ��ي��ل  م���ع 
الغاز  اإم����دادات  قطعت  التي  رو�سيا 
عن دول اأوروبية “انتقاما” لدعمها 

الأوكرانيا.
وقالت يف خطاب األقته يف جامعة بن 
ا�سرائيل  النقب بجنوب  غوريون يف 
اعتمادنا  ال���ك���رم���ل���ني  “ا�ستخدم 
الرو�سي  االأح����ف����وري  ال���وق���ود  ع��ل��ى 

البتزازنا«.
واأ���س��اف��ت “منذ ب��داي��ة احل���رب -يف 

ق��ط��ع��ت رو����س���ي���ا عمدا  اأوك����ران����ي����ا- 
بولندا  اإىل  ال���غ���از  م���ن  اإم���دادات���ه���ا 
وب���ل���غ���اري���ا وف���ن���ل���ن���دا وال�������س���رك���ات 
الدمناركية  وال�سركات  الهولندية 

رًدا على دعمنا الأوكرانيا«.
وت��اب��ع��ت “ان ���س��ل��وك ال��ك��رم��ل��ني ال 
على  ع��زم��ن��ا  ت��ق��وي��ة  اإىل  اإال  ي����وؤدي 
الوقود  على  اعتمادنا  التخل�س من 
ع��ل��ى �سبيل  ال���رو����س���ي.  االأح����ف����وري 
املثال ، ن�ستك�سف االآن طرًقا لتكثيف 
ال����ط����اق����ة مع  ت���ع���اون���ن���ا يف جم������ال 

اإ�سرائيل«.
كابل  واأع��م��ق  “اأطول  اىل  واأ����س���ارت 

ط��اق��ة حت���ت امل����اء يف ال���ع���امل يربط 
واليونان  وق��رب���س  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ني 
غاز  اأنابيب  خط  هو  وال��ث��اين   )...(
وهيدروجني نظيف يف �سرق البحر 

االأبي�س املتو�سط«.
يف  ا����س���ت���ث���م���ار  “هذا  اأن  واأك����������دت 
اأم�����ن ال���ط���اق���ة يف ك���ل م���ن اأوروب������ا 

واإ�سرائيل«.
اإ�سرائيل جاهدة لتكون قادرة  تعمل 
ع��ل��ى ت�����س��دي��ر ب��ع�����س م�����وارد الغاز 
التي  اأوروب��ا  اإىل  ال�سخمة  البحرية 
من  م�سرتياتها  ال���س��ت��ب��دال  ت�سعى 
الوقود االأحفوري الرو�سي منذ غزو 

على  املفرو�سة  والعقوبات  اأوكرانيا 
فادميري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  ن��ظ��ام 
التقت فون  بوتني. ويف هذا ال�سدد 
دي���ر الي���ني م�����س��اء االث��ن��ني ك���ًا من 
وزير اخلارجية يائري البيد ووزيرة 

الطاقة كارين احلّرار.
وق����ال م��ت��ح��ّدث ب��ا���س��م احل������ّرار اإّن 
�سّددت  االأوروب��ي��ة  املفّو�سية  رئي�سة 
االأوروب��ي بحاجة  “االحّتاد  اأّن  على 

للغاز االإ�سرائيلي«.
م������ن ج���ه���ت���ه و������س�����ف الب�����ي�����د اإث������ر 
اجتماعه بفون دير اليني العاقات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني االحت������اد االأوروب�������ي 
ب�”الفر�سة  ال���ع���ربي���ة  وال�����دول�����ة 

اال�سرتاتيجية«.
املفو�سية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
“ترقبوا  �سبينانت  دان���ا  االأوروب���ي���ة 
ب�ساأن  �سن�سدرها  ال��ت��ي  االإع���ان���ات 
ال���ط���اق���ة مع  ال����ت����ع����اون يف جم�����ال 
اإ�سرائيل و�سركاء اآخرين يف املنطقة” 
بينهم م�سر التي �ستزورها فون دير 

اليني بعد اإ�سرائيل.
واأ�سافت املتحدثة اأّنه بعد املباحثات 
“م�سر”  “�ستكون  اإ����س���رائ���ي���ل  يف 
ملباحثاتنا  م��ه��م��ة  حم��ط��ة  ب��ال��ط��ب��ع 

ثاثة  ت���ت���وف���ر  ال�����ط�����اق�����ة«.  ح������ول 
خيارات رئي�سية الإ�سرائيل لت�سدير 
ج���زء م��ن غ��ازه��ا اىل اوروب������ا، اأحد 
ه��ذه اخل��ي��ارات امل��ط��روح��ة ه��و نقل 
للت�سدير  وت�سييله  م�سر  اإىل  الغاز 
اإىل اأوروبا. وتربط م�سر با�سرائيل 

معاهدة �سام قدمية وم�ستقرة.
اأما اخليار الثاين املطروح فهو بناء 
�سهدت  التي  اإىل تركيا  اأنابيب  خط 
بعد  حت�سنا  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع  عاقتها 

اأكر من عقد من التوتر.
اأنابيب  الثالث بخط  يتمثل املقرتح 
االإ�سرائيلية  ال���غ���از  ح��ق��ول  ي��رب��ط 
بكل من قرب�س واليونان واملعروف 
“اإي�ست  امل��ت��و���س��ط  ���س��رق  مب�����س��روع 

ميد«.
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نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• لويك تا�صيه

   نتائج اجلولة االأوىل من االنتخابات الت�سريعية 
يف فرن�سا �سيئة للغاية بالن�سبة للرئي�س اإميانويل 
ماكرون.    وبح�سب التوقعات، بعد اجلولة الثانية، 
255 و295  �سينتهي حزبه، مًعا، بجمع ما بني 

نائًبا. ويحتاج اإىل 289 ليكون االأغلبية.
   وقد يجرب حزبه على اأن يحكم بطريقة اأقلية، 

متحالًفا مع حزب اآخر. ولن يكون هذا �سعًبا.
   اال ان العديد من الوزراء الذين عينهم ماكرون 
اإىل  ي�سطرون  ق��د  االن��ت��خ��اب��ات  قبل  حكومته  يف 
اجلولة  يف  ان��ت��خ��اب��ه��م  ي��ت��م  مل  اإذا  اال���س��ت��ق��ال��ة، 

الثانية.
االأك��رب يف ه��ذه اجلولة االأوىل هو جان  الفائز     
لوك ميلين�سون. لقد وجد نف�سه على راأ�س ائتاف 
واالجتماعي  ال��ب��ي��ئ��ي  ال�سعبي  االحت����اد  ي�����س��اري، 
اجل���دي���د، وال�����ذي م���ن امل��ف��رت���س اأن ي�����س��م، بعد 

اجلولة الثانية، ما بني 150 و190 نائًبا.
اأن  اإذن،  الت�سريعية،  االنتخابات  لهذه  وميكن     
ل���ه لانتخابات  ان���ط���اق  م��ن�����س��ة  ت��ك��ون مب��ث��اب��ة 
الرئا�سية املقبلة. وقد طالب بتويل من�سب رئي�س 
الوزراء غري ان نتائج االنتخابات ال تربر تعيينه، 
وهذا االدعاء يخدم �سورة ال�سرعية اجلديدة التي 

بداأ ببنائها.
واالنتخابات  بعد،  باللعبة  ميلين�سون  يفز  مل     
الكثري  اأم��ام��ه  و�سيكون  بعيدة،  املقبلة  الرئا�سية 

ليفعله للحفاظ على حتالفه �سليًما.

م�ضاركة �ضعيفة
   ومع ذلك، على الرغم من اختاف اأرقام النواب 
امل��ت��وق��ع��ة، يتمتع ك��ل م��ن ائ��ت��اف م��ع��ا واالحت���اد 
مبعدالت  اجل��دي��د،  واالجتماعي  البيئي  ال�سعبي 
لكل  باملائة   25 للغاية، حوايل  ت�سويت مت�سابهة 

منهما... وهذا يزيد من ابتهاج ميلين�سون.
االأوىل  اجل���ول���ة  امل�����س��ارك��ة يف  ن�����س��ب��ة  اأن  ي��ب��دو     

حوايل  اأن  تقدير  وب��االإم��ك��ان  للغاية،  منخف�سة 
ذهبوا  امل�سجلني  الناخبني  م��ن  فقط  باملائة   48
اآخذ يف االنهيار منذ عام  املعدل  للت�سويت. وهذا 
يقرب  ما  �سّوت   ،1978 عام  انه  يذكر   .2002

من 85 باملائة من الناخبني امل�سجلني.
الناخبني، خرب �سيئ  املقلق من     وه��ذا اال�ستياء 

للدميقراطية الفرن�سية.
   فلماذا عدد قليل جدا من النا�س ي�سوتون؟

   يف فرن�سا، من ال�سهل الذهاب للت�سويت. ولذلك 
فاإن �سروط الت�سويت لي�ست مو�سع ت�ساوؤل.

   وباملثل، قدم كل من “معا” و “ميني الو�سط” 
و “االحتاد ال�سعبي البيئي واالجتماعي اجلديد” 
عن  متاًما  خمتلفة  انتخابية  برامج  الي�سار،  على 
لي�ست  امل�سكلة  ف���ان  وب��ال��ت��ايل  ال��ب��ع�����س،  بع�سها 

م�سكلة تقارب �سديد بني برامج االأحزاب.
   ملاذا هذه الامباالة؟

اأ�ضباب حمتملة
من  م�سهور  ع��ن��وان  با�ستعارة  ن��ط��رح،  اأن  ميكن    
�سينما كيبيك، اأن الرفاه يوّلد الامباالة. مع اأن 
و�سع ال�سرتات ال�سفراء والت�سخم املرتفع الذي 

تعاين منه الباد ال عاقة له بالرفاهية.
   يبدو اأن العّلة اأعمق.

���س��ائ��د بني  ب�سعور  االأم����ر مرتبطا  ي��ك��ون     رمب���ا 
امل�ستوى  على  املنتخبني  امل�سوؤولني  ب��اأن  الناخبني 
من  وه���ذا  ل��ه��م.  الكثري  فعل  ميكنهم  ال  الوطني 
اأن يف�سر ملاذا معدل امل�ساركة يف االنتخابات  �ساأنه 
ال��رئ��ا���س��ي��ة، ال��ت��ي ُي��ن��ظ��ر اإل��ي��ه��ا ع��ل��ى اأن���ه���ا معقل 

ال�سلطة، اأعلى من ذلك بكثري.
   قد يكون اأي�سا اأن ناخبني اآخرين، اأ�سيبوا بخيبة 
اأمل متزايدة وفردية، تو�سلوا اإىل ا�ستنتاج مفاده 

اأنه ال ميكن الأحد غريهم متثيلهم.
ال�سوؤال  ال�سعيف؟ يبقى  االإقبال  ملاذا مثل هذا     

مفتوحا.
ترجمة خرية ال�سيباين

جيد مليلين�شون... و�شيء ملاكرون...!

* اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية متخ�س�س يف ال�سني واآ�سيا -جامعة مونريال كندا

من جميع احلاالت امل�سجلة يف الباد. روخال االأ�سبوع نف�سه، تويف ما 
معدله 6 مر�سى يعانون من كوفيد-19 على اأ�سا�س يومي، بانخفا�س 
للوفيات يف  االإجمايل  العدد  وبلغ  ال�سابق.  االأ�سبوع  باملئة عن   5 ق��دره 

بلجيكا منذ بداية اجلائحة 31835 حالة.
و يف الفرتة بني 7 و 13 يونيو ، مت اإدخ��ال ما معدله 60.7 مري�سا 
يعانون من كوفيد 19اإىل امل�ست�سفيات كل يوم - بزيادة قدرها 15 ياملئة 

عن االأيام ال�سبعة ال�سابقة.
وحتى يوم االثنني، كان 889 �سخ�سا يف امل�ست�سفيات البلجيكية ب�سبب 
العدوى، على غرار الرقم امل�سجل يوم اجلمعة املا�سي، يف حني اأن عدد 
االنخفا�س  يف  م�ستمر  املركزة  العناية  يف  يعاجلون  الذين  االأ�سخا�س 

ببطء ويبلغ االآن 62 �سخ�سا.

•• بروك�صل-وام:

دخول  ح����االت  “ وك���ذل���ك  ب�”كورونا  اال���س��اب��ة  ح����االت  ع���دد  ي�����س��ت��م��ر 
امل�سن�سفيات ب�سبب الفريو�س بالزيادة يف بلجيكا.

وقال معهد �سيان�سانو لل�سحة العامة البلجيكية انه بني 4 و 10 يونيو 
اجلاري ، مت حتديد ما معدله 1878 اإ�سابة يومية جديدة ببالفريو�س 
بزيادة قدرها 19 باملئة عن االأيام ال�سبعة ال�سابقة ، وظل متو�سط عدد 
االختبارات التي يتم اإجراوؤها يوميا كما هو اإىل حد كبري منذ االأ�سبوع 
اأن  يعني  ، مما  باملئة   19.4 اإىل  ارتفع  االإيجابية  ، لكن معدل  املا�سي 

واحدا من كل خم�سة اختبارات تقريبا له نتيجة اإيجابية.
املئة  60 يف  التف�سي زه��اء  ال�سريع   /2. اأ  اوميكرون /بي  ميثل متغري 

اإ�شابة الع�شرات بعد ت�شرب
 من م�شنع كيميائي يف اإيران 

•• طهران-اأ ف ب

اأدخل اأكر من 130 �سخ�سا امل�ست�سفى  اأم�س االأول االثنني يف اإيران ملعاناتهم 
من م�ساكل يف التنف�س جراء ت�سرب من م�سنع للمواد الكيميائية يف جنوب اإيران، 
وفق ما اأفاد االإعام الر�سمي اأم�س الثاثاء، موؤكدا اأن غالبيتهم غادروا امل�ست�سفى. 
واأو�سحت وكالة “اإرنا” اأن حتقيقا فتح ملعرفة اأ�سباب ت�سرب غاز النيرتوجني من 

م�سنع النتاج كربونات ال�سوديوم يف مدينة فريوزاآباد مبحافظة فار�س.
اإن  ق��ول��ه  عبدالهي  خليل  املحافظة  يف  ال��ك��وارث  اإدارة  هيئة  م��دي��ر  ع��ن  ونقلت 
“امل�سابني عانوا مبعظمهم من م�ساكل تنف�سية ناجتة عن غاز النيرتوجني، وهو 

غري خطر«.

ا�شتمرار ارتفاع حاالت االإ�شابة بـ »كورونا« يف بلجيكا

عدم الثقة غري م�سبوق بينما ن�سهد احتجاجات وغ�سب 
عن  امل��ت��ق��اع��دي��ن  اأن  واأ����س���اف  واملتقاعدين”.  ال��ع��ام��ل��ني 
لطرح  ال�سوارع  اإىل  ونزلوا  جانبا  كرامتهم  نحوا  العمل 
على  “مبا�سرة  يقع  ال��ل��وم  اأن  ق��ائ��ا  وم�سى  مطالبهم. 
احلكومة  با�سم  املتحدث  وق��ال  املالكي«.  عبد  كفاءة  عدم 
الرئي�س  حكومة  اإن  لل�سحفيني  جهرمي  ب��ه��ادري  علي 
ال�سغوط  لتخفيف  بو�سعها  ما  “تفعل  رئي�سي  اإبراهيم 
اأو  عن ال�سعب«. واأغلب املحتجني يتقا�سون اأجور تقاعد 
موظفون حكوميون �سابقون يطالبون بزيادات كبرية يف 

اأجور التقاعد ملواجهة زيادة االأ�سعار.
وخال �سل�سلة االحتجاجات على مدى االأ�سابيع املا�سية، 
ردد املتظاهرون هتافات من بينها “املوت” للزعيم االأعلى 
“اأعداء  اإن  ق���ال  ال���ذي  خامنئي  ع��ل��ي  اهلل  اآي���ة  االإي�����راين 
اإىل  �سعيا  االح��ت��ج��اج��ات  ب��ع�����س  وراء  ي��ق��ف��ون  اأجانب” 

اإ�سقاط اجلمهورية االإ�سامية.
واأ����س���ارت امل��ن�����س��ورات ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االجتماعي 
اأم�����س ال��ث��اث��اء اإىل ا���س��ت��م��رار االح��ت��ج��اج��ات يف ع��دد من 
منه  التحقق  يتم  مل  من�سور  يف  وج���اء  االإي��ران��ي��ة.  امل���دن 
اإ���س��راب��ات جزئية وق��ع��ت يف ال���ب���ازارات -االأ����س���واق- يف  اأن 
العا�سمة طهران وبلدة كازرون يف و�سط الباد ويف مركز 
اأراك ال�سناعي. و�سجل الريال االإيراين انخفا�سا قيا�سيا 
للدوالر  األفا   332 �سعر �سرفه  وبلغ  االأح��د  يوم  جديدا 

مقابل 318 األفا للدوالر يف االأول من يونيو- حزيران.

ا�شتقالة وزير العمل االإيراين و�شط احتجاجات 

»م�شري غام�س« للحكومة العراقية بعد ا�شتقالة نواب ال�شدر
•• بغداد-وكاالت

اجتهت االأنظار يف العراق اإىل قوى االإطار التن�سيقي بعد ا�ستقالة 
و�سط  ال�سدر،  مقتدى  زعيمهم  من  بطلب  ال�سدري،  التيار  ن��واب 
ت�ساوؤالت عن متكن تلك الكتل من ت�سلم زمام ال�سلطة يف الباد، يف 

ظل املتغريات الدولية واالإقليمية واملحلية.
للف�سائل  ال�سيا�سية  االأجنحة  التن�سيقي”  “االإطار  ق��وى  وت�سم 
وكذلك  املالكي  ن��وري  برئا�سة  القانون  دول��ة  ائتاف  مع  امل�سلحة، 

حتالف الفتح الذي يراأ�سه هادي العامري وكتل �سغرية اأخرى.
وعلى مدار االأ�سهر الثمانية املا�سية، كانت تلك القوى، حجر عرة 
اأمام م�سروع ال�سدر، الرامي اإىل ت�سكيل حكومة “اأغلبية وطنية”، 
م��ع ح��ل��ف��ائ��ه رئ��ي�����س احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��رد���س��ت��اين، م�سعود 

بارزاين، ورئي�س الربملان حممد احللبو�سي.
وبعد ا�ستقالة نواب التيار ال�سدري، بداأت قوى “االإطار التن�سيقي” 

حراًكا �سيا�سيًّا، لتدارك عا�سفة ا�ستقالة النواب ال�سدريني، يف ظل 
قلق �سعبي من انزالق الباد نحو متاهات ال حتمد عقباها، مع توقع 

اجلميع بعدم ا�ست�سام ال�سدر، وحتوله اإىل املعار�سة ال�سعبية.
ب��ه��ذا ال�������س���اأن، ق���ال امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي ق��ا���س��م ال���ع���ب���ودي، اإن “كل 
ت�سكيل  باجتاه  التن�سيقي  االإط��ار  يذهب  فرمبا  واردة،  االحتماالت 
اأن االأج��واء مهياأة الإقامة التحالفات  احلكومة، خللو ال�ساحة، كما 
متوقًعا اأن  بعد ان�سحاب التيار ال�سدري و�سغور مقاعده النيابية”، 

“حتدث ا�ستقاالت اأخرى من التحالف الثاثي ال�سني والكردي«.
اأن “االإطار لديه  العبودي اأو�سح يف ت�سريح ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
القدرة على ت�سكيل حكومة قادمة مبعزل عن ال�سدر، وهو م�سروع 
م�سرًيا اإىل اأن هناك ترجيًحا  قائم، وهناك من يعمل عليه االآن”، 
باحتمالية اأن يذهب وفد من االإطار التن�سيقي اإىل احلنانة ملحاولة 

ثني ال�سدر عن ا�ستقالة اأع�ساء تياره«.
ال�سيعية،  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ك��ان��ت  امل��ا���س��ي��ة،  االأ���س��ه��ر  م���دار  وع��ل��ى 

دون  امل�سوؤولية  حتمل  اأو  احلكومة،  ت�سكيل  نحو  الذهاب  تتحا�سى 
حال  يف  خا�سة  املزعجة،  ملعار�سته  جتنًبا  وذل��ك  ال�سدري،  التيار 
حّرك ال�سدر اجلماهري يف ال�سارع، اإذ ُيقدر عدد اأن�ساره باأكر من 

3 مايني.
يف العام 2016، حّرك ال�سدر اأن�ساره، وكاد يطيح بحكومة رئي�س 
اأن�ساره  من  اآالف  اقتحم  عندما  العبادي،  حيدر  االأ�سبق  ال���وزراء 
اأن  قبل  واحلكومة،  الربملان  مبنى  اإىل  ودخلوا  اخل�سراء،  املنطقة 
اأمام القوى ال�سيا�سية،  ياأمر بان�سحابهم، يف حادثة ما زالت ماثلة 

واعُتربت دليًا على قدرة ال�سدر يف حت�سيد اأن�ساره ب�سكل �سريع.
العام  نهاية  ال��ع��راق،  �سهدها  التي  ال�سعبية،  االحتجاجات  اأن  كما 
2019، وراح �سحيتها اآالف اجلرحى والقتلى، كانت بدعم وتاأييد 
ال  حيث  اأن�ساره،  من  بتنظيم  كانت  منها،  اأج��زاء  ويف  ال�سدر،  من 
يتفاعل ال�سدر مع اأي احتجاجات مل ينظمها اأو ي�سارك فيها، ويرى 

اأحياًنا اأن ال�سارع جزء من تكتيكاته.

•• طهران-رويرتز

ا�ستقال حجة اهلل عبد املالكي وزير العمل االإيراين اأم�س 
على  الباد  اأنحاء  يف  يومية  احتجاجات  و�سط  الثاثاء 
متقاعدون  فيها موظفون  ي�سارك  املعي�سة  تكاليف  زي��ادة 

وجتار وعمال.
املالكي  ع��ب��د  ا�ستقالة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  يت�سح  مل  ح��ني  ويف 
مرتبطة مبا�سرة باالحتجاجات امل�ستمرة منذ �سهر اتهمه 
الع�سو البارز يف الربملان نا�سر مو�سوي الريجاين “بعدم 

الكفاءة” يف مواجهة االحتجاجات.
ل��اأن��ب��اء �سبه  ل��وك��ال��ة ت�سنيم  امل��وق��ع االإل���ك���رتوين  وق���ال 
الر�سمية اإن ا�ستقالة الوزير جاءت عقب “انتقاد مت�ساعد 

الإدارته ل�سوق العمل ولزيادة هزيلة يف اأجور التقاعد«.
واأ�ساف املوقع يف اإ�سداره باللغة االإجنليزية “اأثار ف�سله 
يف توفري عدد مقرر من الوظائف وكذلك االحتجاجات 
التقاعد  اأج���ور  الكافية يف  غ��ري  ال��زي��ادات  على  امل��ت��زاي��دة 

تكهنات باأن الربملان �سيعزله«.
اإنها  االجتماعية  والرعاية  والتعاون  العمل  وزارة  وقالت 
 55.8 اإىل  املئة  57.4 يف  بن�سبة  التقاعد  اأج��ور  �ستزيد 
من  لكن  ال�سهر  يف  دوالرا-   177- اإي���راين  ري��ال  مليون 
قليلة  ال��زي��ادة  ه��ذه  اإن  ق��ال��وا  التقاعد  اأج���ور  يتقا�سون 
للغاية ومتاأخرة للغاية يف مواجهة الت�سخم امل�ستمر منذ 
“م�ستوى  الربملان  اأم��ام  النائب الريجاين  وق��ال  �سنوات. 

•• الفجر -تون�س
بني  التفاو�سية  اجلل�سة  ف�سلت     
التون�سية  واحلكومة  ال�سغل  احت��اد 
اإيجاد  االأول االثنني يف  اأم�س  م�ساء 
حل للم�سائل العالقة بني الطرفني، 
العام  اإ���س��راب االحت��اد  يبقى  وهكذا 
بيوم  امل����ح����دد  ل��ل�����س��غ��ل  ال���ت���ون�������س���ي 
اخلمي�س 16 يونيو اجلاري قائما. 

التابعة  ال�سعب  واأ���س��ارت �سحيفة     
اجلل�سة  اأن  اإىل  ال�����س��غ��ل،  الحت�����اد 
يف  ي���رد  مل  اتفاق:”  اإىل  ت�سفر  مل 
اإال يف  ات��ف��اق  اأي  حم�����س��ر اجل��ل�����س��ة 
القانون  ح���ول  ال��ت��ف��او���س  ت�سقيف 
والقانون  العمومية  للوظيفة  العام 
العام واملن�ساآت والدواوين اإىل نهاية 

يوليو القادم.«
ال�ساملي  ال���دي���ن  ���س��اح  وو����س���ف     
االأمني العام امل�ساعد لاحتاد العام 
الثاثاء  اأم�������س  لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي 
احلكومة  م���ع  امل���ف���او����س���ات  ج��ل�����س��ة 
باملهزلة، مربزا انه ال ميكن لاحتاد 
ال��ق��ب��ول ب��االق��رتاح��ات امل��ق��دم��ة من 
الطرف احلكومي، متهما اياه بعدم 

اجلدية يف التفاو�س.
   وقال ال�ساملي يف مداخلة اذاعية: 
رغم  امل��ف��او���س��ات  ف�سلت  “لاأ�سف 
اأيام الفرتة  اآخر  اإليها يف  اأننا دعينا 
هي  وال��ت��ي  االإ���س��راب  قبل  الزمنية 
النقاط  باعتبار  ي��وم��ا   17 تقريبا 
والتي  االإ���س��راب  برقية  يف  ال����واردة 

تتطلب اأكر من جل�سة حوار«.
ا�ستغرقت  “اجلل�سة  واأ�����س����اف     
لاأ�سف  ولكن  �ساعات   5 م��ن  اأك��ر 
ال�سديد ال وج��ود الق��رتاح��ات تلبي 
احلد االأدنى الذي مُيّكن من تفادي 
االإ�سراب، ونحن ل�سنا دعاة اإ�سرابات 

•• الفجر -تون�س
الوطنية  الهيئة  من�ّسق  ك�سف     
يف  بلعيد  ال�����س��ادق  اال���س��ت�����س��اري��ة 
االوىل  الوطنية  القناة  مع  ح��وار 
ملبادئ  العري�سة  اخل��ط��وط  ع��ن 
الذي  اجل��دي��د  الد�ستور  م�سروع 
�سيعر�س على اال�ستفتاء يوم 25 

يوليو القادم.
اجلديد  ال���د����س���ت���ور  ان  واأك������د     
ت���������وازن  حت����ق����ي����ق  اىل  ي���������س����ع����ى 
الدولة  رئي�س  ب��ني  ال�ساحيات 
وال��ه��ي��ك��ل احل��ك��وم��ي م�����س��ريا اىل 
ان “احلكومة” �ست�سبح يف �سكل 
“هيئة ُحكمية” و�سوف لن يكون 
�سلطة  بل  تنفيذية  �سلطة  لديها 
باالأ�سا�س  م��ك��ل��ف��ة  وه���ي  م���ب���ادرة 
وتتمحور  االق��ت�����س��ادي  ب��ال��ن��ظ��ام 
واملراقبة  امل��ب��ادرة  ح��ول  �سلطتها 

ولي�س التنفيذ، على حد قوله.
   وق��ال ان مهمة اختيار وتعيني 
لرئي�س  �ستوكل  احلكومة  رئي�س 
اجلمهورية ولي�س للحزب الفائز 
يف االن���ت���خ���اب���ات ك��م��ا ه���و ج���اري 
ب��ه ال��ع��م��ل وف���ق د���س��ت��ور 2014 
يتطلب  ال  امل��ن�����س��ب  ان  م��ع��ت��ربا 
ت���واج���د ���س��خ�����س��ي��ة ح��زب��ي��ة وفق 

قوله.
   كما ا�سار اإىل اأن الربملان �سيبقى 
الت�سريعي  دوره  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

وال��ه��دف م��ن ب��رق��ي��ة االإ����س���راب هو 
ايجاد جل�سات حوار جادة وم�سوؤولة 
ولكن رغم ذلك ميكن اعتبار ما وقع 
خ���ال االج��ت��م��اع م��ه��زل��ة م��ن حيث 
الوفد  بها  تقدم  التي  االق��رتاح��ات 
يقبل  اأن  ميكن  ال  وال��ت��ي  احلكومي 
بها االحتاد …الوفد احلكومي مل 

يح�سر بجدية...«.
بني  م����ن  اأن  ال�������س���امل���ي  وك�������س���ف     
ما  اخلافية  النقاط  على  االأمثلة 
اأن  موؤكدا  6 فرباير،  باتفاق  يتعلق 
تاأجيل  يف  ترغب  احلالية  احلكومة 

تنفيذه اىل �سنة 2029.

امل�����س��ائ��ل اخلطرية  “ومن  وت��اب��ع     
ال���ت���ي الح��ظ��ن��اه��ا يف االج���ت���م���اع ان 
الفريق احلكومي يتفاو�س وهو غري 
متجان�س، وكان هناك من يرغب يف 
اي���ج���اد احل���ل���ول وم���ن ال ي��رغ��ب يف 
جل�سة  وكاأنها  كانت  واجلل�سة  ذلك، 
وتطيري  للجدية  وتفتقر  اعتباطية 
مام ».   واأ�سار ال�ساملي اىل اأن من 
اأي�����س��ا مت�سك  ال��ن��ق��اط اخل��اف��ي��ة 
الطرف احلكومي باأجراء مفاو�سات 
�سواها  دون   2023 �سنة  ب��ع��ن��وان 
مذكرا  املبلغ  ع��ن  يك�سف  اأن  ودون 
مبفاو�سات  ي��ط��ال��ب  االحت�����اد  ب����ان 

بخ�سو�س �سنوات 2021 و2022 
و2023 وبانه �سبق له ان تنازل عن 
حكومة  ف��رتة  خ��ال   2020 �سنة 

امل�سي�سي بالنظر لازمة ال�سحية.
ال  اأن���ه  على  التاأكيد  اإىل  وخل�س     
وج����ود الأي����ة ج��دي��ة يف اجل��ل�����س��ة، اأو 
املنظمة  ع��ل��ي��ه  ت��ب��ن��ي  اأن  مي��ك��ن  م���ا 
ال�سغيلة الإلغاء االإ�سراب اأو تاأجيله، 
اإجناح  اإىل  النقابية  الهياكل  داع��ي��ا 
اإ���س��راب ي��وم 16 يونيو اجل���اري يف 
ذلك  بعد  ن�سالية  حتركات  انتظار 

املوعد وفق تاأكيده.
   م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال االأم�����ني العام 

امل�ساعد الحتاد ال�سغل منعم عمرية، 
يونيو   16 اإ�����س����راب  م��ط��ال��ب  اإن 
ا�ستحقاقات  وت��ع��ك�����س  م�������س���روع���ة 
اج��ت��م��اع��ي��ة ب��ام��ت��ي��از ال ع��اق��ة لها 
مبوقف االحتاد من احلوار الوطني 

يف �سيغته احلالية.
ذات��ه يف ت�سريح  واأ���س��اف امل�سدر     
اإعامي اأم�س الثاثاء اأن االإ�سراب 
و�سيلة  واإمن����ا  غ��اي��ة  اأو  ه��دف��ا  لي�س 
للجلو�س  ال�سلطات  على  لل�سغط 
ع���ل���ى ط����اول����ة احل��������وار �����س����رط اأن 
يكون ح��وارا ج��ادا ول��ه خمرجات يف 

م�سلحة الطبقة العاملة.

ان  م��ت�����س��ل  ����س���ي���اق  م���ع���ت���ربا يف 
منظومة ف�سل ال�سلطات اأ�سبحت 

غري مواكبة للع�سر.
رئي�س  دور  اأن  اىل  وا������س�����ار     
اجل��م��ه��وري��ة ���س��ي��ك��ون اأع���ل���ى من 
والهياكل  ال��د���س��ت��وري��ة  ال��ه��ي��اك��ل 

احلزبية، وفق تعبريه.
ال���ع���ام للهيئة  امل��ن�����س��ق     وك�����س��ف 
جمهورية  اأج��ل  م��ن  اال�ست�سارية 
الهيئات  اإلغاء  �سيتم  اأن��ه  جديدة، 

اإطار  يف  �سابقا  اإحداثها  مت  التي 
وتق�سيم  ح���زب���ي���ة  حم���ا����س�������س���ة 

ال�سلطة وفق تعبريه.
   واأ�سار اإىل اأنه ال حاجة الإدراجها 
مفتوحا  �سيكون  ال��ذي  بالد�ستور 
هيئات  اإح��������داث  اإم���ك���ان���ي���ة  ع���ل���ى 
احلاجة،  وح�سب  الح��ق��ا  ج��دي��دة 

وفق تعبريه.
اأّك��د ال�سادق     ويف ال�سياق ذات��ه، 
هيئة  اإح��داث  على �سرورة  بلعيد 

هيبة”  وذات  “وازنة  د���س��ت��وري��ة 
اإ�سدار  ع��ل��ى  ق�����ادرة  ت��ك��ون  ح��ت��ى 
مبراقبة  امل���ت���ع���ل���ق���ة  ق�����رارات�����ه�����ا 
ال����د�����س����ت����ور.    وب��خ�����س��و���س دور 
اقت�سادي  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  ال���دول���ة 
اجتماعي، اأكد بلعيد ان “الدولة 
على  م�����س��ددا  انتهت”،  ال��راع��ي��ة 
�سرورة اخلروج من الدور املهيمن 
التي  االدارة  خ���ال  م��ن  ل��ل��دول��ة 
و�سيطرتها  خدماتها  ت��ردي  اأك��د 

ث����روة.     االن����ت����اج دون خ��ل��ق  ع��ل��ى 
يف امل��ق��اب��ل، ���س��ّدد ال�����س��ادق بلعيد 
املنظومة  يف  امل���واط���ن  دور  ع��ل��ى 
خال  من  اجلديدة  االقت�سادية 
و”احلرية  ال���روة  وخ��ل��ق  العمل 
املطلقة للمبادرة”، وا�سفا االإدارة 
“الّتكية”  ب���  لا�ستثمار  املعّطلة 
اأن  واأك���د  منها.  التخل�س  ويجب 
م�ستقبا  �سيتمحور  الدولة  دور 

حول اال�ست�سراف.

بعد ف�ضل جل�ضة املفاو�ضات مع احلكومة

تون�س: احتاد ال�شغل يتم�ّشك باالإ�شراب العام...!

مالمح الد�ضتور التون�ضي اجلديد:

الرئي�س فوق اجلميع... والدولة الراعية انتهت...!

املركزية النقابية تبقي على اال�سراب 

ال�سادق بلعيد يك�سف
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عربي ودويل
تقرير اأمريكي: ال ميكن لباك�شتان حتمل املواجهة مع وا�شنطن

•• وا�صنطن-وكاالت

تعر�س الكاتب ح�سني حقاين يف مقال مبوقع “ذا هيل” االأمريكي 
ال�سابق  الباك�ستاين  ال��وزراء  رئي�س  منا�سري  احتجاجات  ت�ساعد 
عمران خان يف ال�سارع، حمذراً من تاأثريها على العاقة بني اإ�سام 
اإن خان م�ستمر يف احتجاجاته منذ  الكاتب  اآب��اد ووا�سنطن. وقال 
باك�ستان  ي�سفه بخ�سوع  ما  ثورة �سد  اإىل  داعياً  ال�سلطة،  فقدانه 

للم�سالح االأمريكية.
وجنم عن ذلك بع�س العنف. وتاأمل ال�سلطات احتواء غ�سب خان، 
لكن  متقاعدين.  و�سباط  االإ�ساميني  بع�س  بدعم  يتمتع  ال��ذي 
والدول  املتحدة  الواليات  مع  للعاقات  خان  ي�سببه  الذي  ال�سرر 
الغربية، يبدو �سعب االحتواء. يزعم خان اأن اإزاحته من ال�سلطة، 

نتيجة  ك���ان  ع��ن ح��ك��وم��ت��ه،  ال��ث��ق��ة  ب��رمل��اين بحجب  ع��ق��ب ت�سويت 
موؤامرة اأمريكية. ويبدو اأن من ال�سعب عليه اأن يفهم اأن الواليات 
املتحدة من�سغلة متاماً بق�سايا دولية اأخرى واأنها غري مهتمة به اأو 

بباك�ستان، لتدفع نحو تغيري النظام يف هذا البلد.
اأن ثمة غياباً لاهتمام بباك�ستان يف دوائر ال�سيا�سة  وراأى الكاتب 
هذا  لعك�س  البلدين  م��ن  ديبلوما�سيون  يكافح  حيث  االأمريكية، 
امل�سار. وال يحظى عمران خان وال�سيا�سات الباك�ستانية املحلية اإال 
باهتمام �سئيل منذ مدة. واأدى االن�سحاب االأمريكي من اأفغان�ستان، 
بكثري من �سانعي ال�سيا�سة االأمريكية، اإىل اأخذ ق�سط من الراحة 
الباك�ستانية  االأمريكية  العاقات  وم��ع  باك�ستان  مع  التعاطي  يف 
املعقدة. وبطبيعة احلال، لن يكون مبقدور الواليات املتحدة جتاهل 
على  اإ�سفاء م�سداقية  االأمريكيون  يريد  وال  االأب��د.  اإىل  باك�ستان 

مزاعم خان، بالتواطوؤ بني املعار�سني املحليني والواليات املتحدة، 
من خال االإ�سراع اإىل اإ�ساح ال�سرر الذي جنم عن عقدين من 
النوع  املوؤامرة من  الباك�ستاين لطالبان، ونتيجة لنظريات  الدعم 
الذي ي�ستمر خان يف ن�سره. ويرى الكاتب اأن احلاجات االقت�سادية 
الواليات  مع  البني  ذات  اإ�ساح  اآب��اد  اإ�سام  على  متلي  لباك�ستان، 

املتحدة و�سركائها االأوروبيني يف اأ�سرع وقت ممكن.
الواليات  ف��اإن  ال�سني،  مع  اجليدة  العاقة  عن  الكام  كل  ورغ��م 
الرئي�سيني  ال�����س��ري��ك��ني  ي�����زاالن  ال  االأوروب�������ي  واالحت�����اد  امل��ت��ح��دة 

لباك�ستان.
ولطاملا جلاأت باك�ستان اإىل املوؤ�س�سات املالية التي يقودها الغرب، مبا 
اأن خان جعل  فيها �سندوق النقد ال��دويل والبنك ال��دويل. ورغ��م 
اإذا  اأف�سل،  و�سع  يف  تكون  اأن  ميكن  باك�ستان  اأن  يعتقدون  اأتباعه 

اأقامت �سراكة مع رو�سيا عو�س الغرب، فاإن مزاعمه ال ت�سمد اأمام 
االأرقام. ففي 2020، بلغت   باك�ستان لرو�سيا 279 مليون دوالر، 

بينما بلغت واردات باك�ستان من رو�سيا 699 مليون دوالر.
 4 ب�  ب�سائع  املتحدة  للواليات  باك�ستان  �سدرت  ذات��ه��ا،  ال�سنة  ويف 
العام  ويف  دوالر.  مليارات   6 ب�  االأوروب���ي  دوالر ولاحتاد  مليارات 
مليارات   6.1 املتحدة  للواليات  باك�ستان  ���س��ادرات  بلغت  املا�سي 

دوالر ولاحتاد االأوروبي 6.6 مليارات دوالر.
�سعار  حتت  خل��ان  االإيديولوجي  الت�سدد  اأن  االأرق���ام  ه��ذه  وتك�سف 

“الكفاح للتحرر” من النفوذ الغربي، ال �سلة له بالواقع.
وعندما كان خان يف من�سبه، جلاأ اإىل �سندوق النقد الدويل مل�ساعدة 
ب�  لباك�ستان  اإنقاذ  ال�سندوق �سفقات  الباك�ستاين. وقدم  االقت�ساد 

22 مليار دوالر منذ 1958.

انطاق �ساروخ لوجن مار�س اف2- من مركز جيوت�سيوان لاإطاق الف�سائي  

 ،2016 ع������ام  وم����ن����ذ  اخل�����ا������س. 
ا�ستثمرت حوايل 100 �سركة اأكر 
من 1.5 مليار دوالر �سنوًيا يف هذا 
ال���ق���ط���اع، ح�����س��ب و���س��ائ��ل االإع����ام 
اأجل تطوير االأقمار  ال�سينية، من 
ال�����س��ن��اع��ي��ة وم��ن�����س��ات االط�����اق، 
جمال  ي�ستهدف  البع�س  اأن  حتى 
حتذير  ال��ف�����س��ائ��ي��ة...  ال�����س��ي��اح��ة 

لاأمريكي �سبي�س اإك�س!

ال�سمالية،  ل��ك��وري��ا  بالن�سبة  اأم���ا 
جونغ  كيم  نظام  اإن  املعهد  فقال 
للمرة  مي��ت��ل��ك  ال�����س��ي��وع��ي  اأون 
نوويا.  راأ����س���ا   20 االآن  االأوىل 
ما  لديها  يانغ  بيونغ  اأن  وُيعتقد 
ي��ك��ف��ي م���ن امل�����واد الإن���ت���اج حواىل 

50 راأ�سا.
يف اأوائل 2022، اأ�سدرت الدول 
اخل���م�������س دائ����م����ة ال���ع�������س���وي���ة يف 
ال��دويل وامل�سلحة  جمل�س االأم��ن 
وال�سني  ب���ري���ط���ان���ي���ا   - ن����ووي����ا 
وف���رن�������س���ا ورو�����س����ي����ا وال�����والي�����ات 
“ال  ب��اأن��ه  م��ف��اده  بياًنا   - املتحدة 
النووية  احل������رب  ك�����س��ب  مي���ك���ن 

ويجب عدم خو�سها اأبدا«.
اأ���س��ار املعهد الدويل  ورغ��م ذل��ك، 
الدول  اأن  اإىل  ال�����س��ام  ل��ب��ح��وث 
اأو  ت��و���س��ي��ع  “توا�سل  اخل��م�����س 
حتديث تر�ساناتها النووية ويبدو 
اأه��م��ي��ة االأ�سلحة  ت��زي��د م��ن  اأن��ه��ا 
ا�سرتاتيجياتها  يف  ال����ن����ووي����ة 

الع�سكرية«.
خ�سم  يف  “ال�سني  اأن  واأ����س���اف 
لرت�سانتها  كبرية  تو�سيع  عملية 
والتي  ال���ن���ووي���ة،  االأ���س��ل��ح��ة  م���ن 
ت�سري �سور االأقمار ال�سناعية اإىل 
 300 اأك��ر من  بناء  ت�سمل  اأنها 

�سومعة �سواريخ جديدة«.
يكون  اأن  ميكن  للبنتاغون،  وفًقا 
حربي  راأ������س   700 ب��ك��ني  ل����دى 

بحلول عام 2027.

•• الفجر -خرية ال�صيباين
   �سي�سكن ال�سينيون حمطة ف�ساء 
الف�ساء  حم��ط��ة  م��ن��اف�����س��ة  ب��ه��دف 
وي�ستثمرون  االأم��ري��ك��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 
ب���ك���ل ق���ّوت���ه���م الإر������س�����ال رج�����ل اإىل 
القمر... برنامج يهدف اإىل اإظهار 

قوة بكني.
   على من�سة االإطاق جيوت�سيوان، 
و���س��ط �سحراء  ي��ون��ي��و،   5 االأح�����د، 
الثاثة  الف�ساء  رواد  يقف  جوبي، 
يف حالة تاأهب اأمام روؤ�سائهم بالزي 
“القائد  االح���ت���ف���ايل.  ال��ع�����س��ك��ري 
العام، نحن االآن جاهزون للمغادرة، 
يرجى اإعطاء االأمر!” �سرخ ت�سنغ 
الرفاق!”،  اأي��ه��ا  “تف�سلوا  دون���غ. 
يرد بذات احلزم وااليقاع يل �سانغ 
فو، على راأ�س برنامج رحلة الف�ساء 
تعزف  �سنت�سو-14.  ه��ذه  املاأهولة 
الوطني،  الن�سيد  امل�سرية  الفرقة 
بينما تغطي اأعام حمراء، يلوح بها 
جمهور من املعجبني، موقع جي�س 
“قاعدة   901 ال�سعبي  التحرير 

الطاقم، املكون من امراأة      .»20
ورجلني، كلهم ع�سكريون، ياأخذون 
ال���ق���ي���ادة قبل  ق���م���رة  اأم��اك��ن��ه��م يف 
امل�سرية  �ساروخ  منت  على  االإق��اع 
الطويلة اف2 يف رحلة مدتها �سبع 
�ساعات يتم بثها على الهواء مبا�سرة 
الوطني،  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ���س��ا���س��ة  ع��ل��ى 
حيث يتتاىل املهند�سون املبتهجون. 
تتمثل مهمتهم يف  االلتحام،  “بعد 
ت��ث��ب��ي��ت وح�����دات خم��ت��ربي��ن اثنني 
جيا  يو�سح  الف�سائية،  املحطة  يف 
الربنامج  مهند�سي  اأح��د  �سيجني، 
للغاية،  ثقيلة  اإنها مهمة  ال�سيني. 
على  اأهمية  االأك��ر  بالتاأكيد  وه��ي 

االإطاق حتى االآن«.

�ضرعة ثانية حتت 
قيادة �ضي جني بينغ 

   ه����ذا ال���ب���ق���اء يف امل�������دار، وال����ذي 
تتويج  ه��و  اأ���س��ه��ر،  ���س��ت��ة  �سي�ستمر 
باإر�سال   2003 عام  اأطلق  مل�سروع 
اأول رائد ف�ساء �سيني اإىل الف�ساء. 
تياجنوجن، اأو “الق�سر ال�سماوي”، 

��ا م��ن امل��ري��خ، واإط���اق  ول��ك��ن اأي�����سً
م�سبار اإىل كوكب امل�سرتي. مع، يف 
كاأول  نف�سها  تر�سيخ  ه��دف  االأف���ق، 

قوة ف�سائية عام 2045.

ثاين ميزانية عاملية
   يهدف �سباق النجوم ال�سيني قبل 
ك��ل ���س��يء اإىل م��ن��ح ال��ب��اد حلظة 
والكربياء  االع���ت���زاز  م���ن  ع��ظ��ي��م��ة 
الواليات  مع  تناف�سها  يف  الوطني، 
ومثل  العامل.  زعامة  على  املتحدة 
قبلها،  م���ن  ال�����س��وف��ي��ات��ي  االحت�����اد 
الف�ساء  ال�����س��ني م��ن غ���زو  ج��ع��ل��ت 
وتقدمها  ل���ق���وت���ه���ا  ���ا  ا����س���ت���ع���را����سً
التكنولوجي. كما ت�سع يف اعتبارها 
للتحكم  ال���ع�������س���ك���ري���ة  اجل�����وان�����ب 
ال���ف�������س���اء، وت����دم����ري االأق����م����ار  يف 
ال�سناعية للعدو، وا�ستغال باطن 
املعادن  ال���س��ت��خ��راج  وامل��ري��خ  القمر 
يتمّيزون  ال�سينيني  “اإن  ال��ن��ادرة. 
اجلوانب،  جميع  يف  االإنتاج  بغزارة 
ول��دي��ه��م ح��اف��ز ���س��ي��ا���س��ي، وم����وارد 
لتمويل براجمهم”، تقول لو�سيندا 

اال����س���م ال����ذي اأط���ل���ق ع��ل��ى حمطة 
و�سع  مت  والتي  ال�سينية،  الف�ساء 
العام  امل�����دار  يف  م��ن��ه��ا  وح�����دة  اأول 
ب�سكل  م���اأه���ول���ة  ���س��ت��ك��ون  امل���ا����س���ي، 
الف�ساء  حمطة  مثل  مت��اًم��ا  دائ���م، 
الواليات  ا�ستبعدت  التي  الدولية، 

املتحدة منها ال�سني.
بينغ،  ���س��ي ج���ني  رئ���ا����س���ة     حت���ت 
ت�سارعا  ال��ف�����س��اء  م��غ��ام��رة  ���س��ه��دت 
امرباطورية  و���س��ع��ت  ف��ق��د  ق��وي��ا. 
الو�سط م�سبارا على اجلانب اخلفي 
 ،2019 ع��ام  اأوائ���ل  القمر يف  م��ن 
ع��امل��ي��ا. عام  االوىل  ه��ي  ���س��اب��ق��ة  يف 
وو�سعت  عينات  اأح�سرت   ،2020
بيدو  نظام  على  االأخ��رية  اللم�سات 
ال�سناعية،  االأق��م��ار  عرب  للماحة 
املواقع  لنظام حتديد  مناف�س  وهو 
االأمريكي. ويف العام املا�سي حطت 
املريخ.  �سطح  على  �سغرًيا  روب��وًت��ا 
ب���ح���ل���ول ع���ام  ي���ن���ت���ه االأم���������ر:  ومل 
الإر�سال  ال�سني  تخطط   ،2030
عينات  واإح�سار  القمر،  اإىل  رج��ال 
من الكويكبات القريبة من االأر�س، 

•• ا�صتوكهومل-اأ ف ب

ا�ستوكهومل  ملعهد  تقرير  اأظ��ه��ر 
ال��������������دويل ل�����ب�����ح�����وث ال���������س����ام 
عدد  اأن  اأم�����س  ُن�����س��ر  “�سيربي” 
العامل  يف  ال���ن���ووي���ة  االأ����س���ل���ح���ة 
امل��ق��ب��ل بعد  ال��ع��ق��د  ���س��ريت��ف��ع يف 
ال���رتاج���ع، و�سط  35 ع��ام��ا م��ن 
تفاقم التوترات العاملية واحلرب 

الرو�سية يف اأوكرانيا.
ك����ان����ت ل������دى ال����ق����وى ال���ن���ووي���ة 
وال�سني  ب��ري��ط��ان��ي��ا   - ال��ت�����س��ع 
وفرن�سا والهند واإ�سرائيل وكوريا 
والواليات  وباك�ستان  ال�سمالية 
 12705  - ورو����س���ي���ا  امل���ت���ح���دة 
روؤو������س ح��رب��ي��ة ن��ووي��ة يف اأوائ����ل 
2022، اأي 375 راأ�سا اأقل مما 
وفقا   ،2021 اأوائ���ل  عليه  كانت 

لتقديرات معهد �سيربي.
وق���د ان��خ��ف�����س ال���ع���دد م���ن اأكر 
اإذ   ،1986 ع��ام  األفا يف   70 من 
خف�ست الواليات املتحدة ورو�سيا 
الهائلتني  تر�ساناتهما  تدريجيا 
ال��ل��ت��ني ت��راك��م��ت��ا خ����ال احلرب 

الباردة.
معهد  م��������ن  ب�����اح�����ث�����ني  ل�������ك�������ّن 
لبحوث  ال�������دويل  ا����س���ت���وك���ه���ومل 
اأن ع�سر  يبدو  اإن��ه  قالوا  ال�سام 
نهايته  االأ�سلحة يقرتب من  نزع 
نووي  ت�سعيد  ح��دوث  وان خطر 
يف  م�ستوياته  اأع��ل��ى  يف  االآن  ه��و 

•• عوا�صم-وكاالت

ن����ي����ك����اراغ����وا  ال������ربمل������ان يف  ي�������س���ت���ع���د 
للجدل  اقرتاح مثري  للت�سويت، على 
اأورتيغا  دان����ي����ال  ال��رئ��ي�����س  ف��ي��ه  دع����ا 
الع�سكريتني  امل��وؤ���س�����س��ت��ني  م���ن  ك����ًا 
االأم���ريك���ي���ة وال��رو���س��ي��ة ل��ل��ق��دوم اإىل 
بتدريبات  ال���ق���ي���ام  اأج�����ل  م���ن  ب�����اده 
م�����س��رتك��ة م���ع ج��ي�����س��ه��ا امل��ح��ل��ي حول 
االإن�سانية  امل�����س��اع��دات  “تقدمي  �سبل 

ومكافحة تهريب املخدرات«.
املا�سيني  ال���ي���وم���ني  خ����ال  وراج������ت 
حتليات موؤداها اأن نيكاراغوا الواقعة 
يف منطقة اأمريكا الو�سطى، ميكن اأن 
ت�سكل هدفاً لتمو�سع القوات الرو�سية 
اإحدى  على  ال�سغط  اأج��ل  م��ن  فيها، 
خوا�سر الواليات املتحدة يف مواجهة 
ت��واج��ه��ه��ا اخلوا�سر  ال��ت��ي  ال�����س��غ��وط 

الرو�سية على اجلبهة االأوكرانية.
ولكن املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية 
ال��رو���س��ي��ة، م��اري��ا زاخ���اروف���ا، و�سفت 
“روتيني”،  ب��اأن��ه  ن��ي��ك��اراغ��وا  اإج�����راء 
نطاق  ي��ت��ع��دى  ال  االأم������ر  اإن  ق��ائ��ل��ة 
احل�����س��ور ال��ع�����س��ك��ري ل��ب��اده��ا هناك 
نقلته  م��ا  بح�سب  �سنوياً”،  “مرتني 

عنها وكالة “�سبوتنيك” الرو�سية.
التو�سيح،  ه����ذا  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 

فرتة ما بعد احلرب الباردة.
وق��ال م��ات ك��وردا اأح��د امل�ساركني 
يف اإعداد التقرير لوكالة فران�س 
بر�س “قريبا �سن�سل اإىل النقطة 
العدد  فيها  ي��ب��داأ  اأن  ميكن  التي 
ال����ع����امل����ي ل���اأ����س���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة 
منذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  ب���االرت���ف���اع 

نهاية احلرب الباردة«.
وق�����ال م��ع��ه��د ���س��ي��ربي اإن�����ه بعد 
العام  “هام�سي”  ان���خ���ف���ا����س 
اأن  امل��ت��وق��ع  “من  ف����اإن  امل���ا����س���ي، 
خال  النووية  الرت�سانات  تنمو 

العقد املقبل«.
وحت���������دث ال����رئ����ي���������س ال����رو�����س����ي 
منا�سبات  يف  ب��وت��ني  ف���ادمي���ري 
ع�����دة ع����ن اإم����ك����ان ال���ل���ج���وء اإىل 
االأ�سلحة النووية، يف اإطار احلرب 
نف�سه،  ال��وق��ت  ويف  اأوك��ران��ي��ا.  يف 
اإن دوال عدة  قال معهد االأبحاث 
تقوم  وبريطانيا،  ال�سني  بينها 
ر�سمي  غري  ب�سكل  اأو  ر�سميا  اإم��ا 

بتحديث تر�ساناتها اأو تعزيزها.
وقال كوردا “�سيكون من ال�سعب 
ال�ساح  اإح��راز تقدم يف نزع  جدا 
امل��ق��ب��ل��ة ب�سبب  ال�����س��ن��وات  خ���ال 
الطريقة  وب�����س��ب��ب  احل����رب  ه���ذه 
ال���ت���ي ي���ت���ح���دث ب���ه���ا ب���وت���ني عن 

اأ�سلحته النووية”. 
الت�سريحات  ت��ل��ك  اأن  واأ����س���اف 
املقلقة تدفع “الكثري من الدول 
االأخ��������رى امل�����س��ل��ح��ة ن����ووي����ا اإىل 

ت�سي�سنوكوف يف �سحيفة  اإدوارد  كتب 
ال�سبت،  برافدا”،  “كوم�سومول�سكايا 
بن�سر  رو����س���ي���ا  ق����ي����ام  اح���ت���م���ال  ع����ن 
�سواريخها اال�سرتاتيجية على مقربة 
من  “املزيد  اإن  ق��ائ��ًا  اأم���ريك���ا،  م��ن 
التقارب بني مو�سكو وماناغوا ال مفر 

منه يف الواقع ال�سيا�سي اجلديد«.
اأثمرت  م��ا  اإىل  ت�سي�سنوكوف  ول��ف��ت 
عنه الزيارة التي قام بها اإىل عا�سمة 
نواب  م��ن  وف��د  ن��ي��ك��اراغ��وا  جمهورية 
جمل�س الدوما، بقيادة رئي�س جمل�س 
فولودين،  ف��ي��ات�����س��ي�����س��اف  ال����ن����واب 
جمال  يف  امل���ا����س���ي،  ف���رباي���ر   24 يف 

“التعاون املهم«.
لكن  للغاية،  “بلدانا خمتلفان  وقال: 
امل�ساكل التي يعانيان منها م�سرتكة”، 
ال �سيما من حيث “�سغوط الواليات 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
البيت  لتعليمات  ي��ن�����س��اع  ال  م��ن  ك��ل 

على حد تعبريه. االأبي�س”، 
حالة  “يف  اأن�����ه  اإىل  ال���ك���ات���ب  واأ�����س����ار 
علناً  تدعم  وا�سنطن  ف��اإن  نيكاراغوا، 
املعار�سة امل�سلحة يف الباد، وع�سابات 
منطقة  باإن�ساء  حتلم  التي  امل��خ��درات 

امل�ساألة اأولوية وطنية.«
األف   300    يعمل ما ال يقل عن 
يف  ف�سائية  م�سروعات  يف  �سخ�س 
اأنباء  ال�سني، وفق ما ذكرته وكالة 
مرة   18 اأي  ال��ر���س��م��ي��ة،  �سينخوا 
اأكر من عدد املهنيني العاملني يف 
مناف�ستها  غرار  وعلى  نا�سا.  وكالة 
الف�ساء  اإدارة  انفتحت  االأمريكية، 
القطاع  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

وفق  مليار”،   4“ وفرن�سا  مليار” 
املتخ�س�سة.  يوروكون�سلت  �سركة 
خبري  ي���ق���ول  ال����واق����ع،  يف  “ولكن 
ال�سينية مموهة  امليزانية  اأوروب��ي، 
والتي  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  امل���ي���زان���ي���ة  يف 
خا�س.  ب�سكل  مبهمة  نف�سها  ه��ي 
اأكر  ت�ستثمر  ال�سني  اأن  وامل��وؤك��د، 
بكثري، و�سي�ستمر هذا الأن الرئي�س 
ال�سيني، �سي جني بينغ، جعل من 

كينج، رئي�سة م�سروعات الف�ساء يف 
بريطانيا،  يف  بورت�سموث  جامعة 

لبي بي �سي.
ثاين  االآ�سيوي  للعماق  تتوّفر      
العامل،  يف  ف�سائية  ميزانية  اأك��رب 
مع 10.3 مليار دوالر من االإنفاق 
العام ال�سنة املا�سية، خلف الواليات 
 55 م�����ن  ي����ق����رب  “ما  امل����ت����ح����دة 
 4.2“ اليابان  قبل  ولكن  مليار”، 

اإىل قيام الواليات املتحدة ورو�سيا 
احلربية”  ال���روؤو����س  “بتفكيك 
التي باتت خارج اخلدمة، يف حني 
اأن عدد االأ�سلحة العاملة ال يزال 

“م�ستقرا ن�سبيا«.
ومت�����ث�����ل م���و����س���ك���و ووا����س���ن���ط���ن 
من  امل�����ئ�����ة  يف   90 وح�����ده�����م�����ا 

الرت�سانة النووية يف العامل.
اأك��رب قوة نووية  ت��زال رو�سيا  وال 
مع 5977 راأ�سا حربيا يف اأوائل 
 280 بانخفا�س   ،2022 ع���ام 
ع���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي، ����س���واء كانت 
تنتظر  اأو  خمزنة  يف  اأو  منت�سرة 
التفكيك، وفًقا للمعهد الذي قال 
اإن اأكر من 1600 من روؤو�سها 
جاهزة  اأن���ه���ا  ُي��ع��ت��َق��د  احل���رب���ي���ة 

لا�ستعمال.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا مت��ت��ل��ك ال����والي����ات 
اأي  راأ�سا حربيا،   5428 املتحدة 
اأقل ب�120 من العام املا�سي، لكن 
اأك��ر من  روؤو���س��ا منت�سرة  لديها 
1750من  رو�سيا، ويبلغ عددها 
ن���اح���ي���ة االأرق�����������ام االإج���م���ال���ي���ة، 
الثالثة  امل��رت��ب��ة  يف  ال�سني  ت��اأت��ي 
 ،)290( فرن�سا  تليها   ،)350(
وباك�ستان   ،)225( وبريطانيا 
 ،)160( وال����ه����ن����د   ،)165(

واإ�سرائيل )90(.
بني  من  الوحيدة  هي  واإ�سرائيل 
ال��ت��ي ال تعرتف  ال��ت�����س��ع  ال�����دول 

ر�سميا بامتاكها اأ�سلحة نووية.

 2021 اأوائ��������ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح���ي���ز 
“�ستارت  م����ع����اه����دة  ومت�����دي�����د 
�ستارت”  “نيو  اجلديدة” 
خم�س  مل��دة  الرو�سية  االأم��ريك��ي��ة 

التفكري يف ا�سرتاتيجياتها  اإعادة 
النووية«.

االأمم  م���ع���اه���دة  دخ������ول  ورغ������م 
النووية  االأ�سلحة  حلظر  املتحدة 

�سواريخ  وتطوير  النووي  اإي��ران 
فرط �سوتية ب�سكل متزايد.

واأ�سار املعهد اإىل اأن االنخفا�س يف 
العدد االإجمايل لاأ�سلحة يرجع 

يتدهور  ال��و���س��ع  اأن  اإال  ���س��ن��وات، 
م��ن��ذ ب��ع�����س ال���وق���ت، وف��ق��ا ملعهد 
�ستوكهومل. وما يثري القلق اأي�سا 
من بني اأم��ور اأخ��رى هو برنامج 

رو�سيا،  م��ن  ذل���ك  االأج��ن��ب��ي��ة، مب��ا يف 
الأغرا�س اإن�سانية«.

فنزويا  “قوات  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
وه�����ن�����دورا������س وغ����وات����ي����م����اال وك���وب���ا 
وال�سلفادور  واملك�سيك  والدومينيكان 
ومنوهة  االإذن”،  نف�س  على  ح�سلت 
ف��ق��ط عن  ل��ي�����س  ه��ن��ا  “احلديث  ب����اأن 
ن�سر قوات برية، ولكن اأي�ساً عن ن�سر 

موؤقت ل�سفن حربية وطائرات«.
يكون  قد  هذا  “اإن  التقرير:  واأ�ساف 

حرة للقرا�سنة يف اأمريكا الو�سطى«.
يف امل���ق���اب���ل، اأ�����س����ار ت���ق���ري���ر اإع���ام���ي 
ف���اج���اأت  “رو�سيا  اأن  اإىل  اأم����ريك����ي 
الواليات املتحدة بخطوة ا�سرتاتيجية 
نيكاراغوا”،  م��ع  بعاقاتها  ج��دي��دة 
بح�سب ما ن�سرته �سحيفة “ذا هيل” 

االأمريكية.
وقالت ال�سحيفة اإنه “يف وقت �سابق، 
اأورتيغا  دانيال  نيكاراغوا  رئي�س  �سمح 
للجيو�س  ال���ب���اد  يف  م���وؤق���ت  ب���وج���ود 

امل�����س��اع��دة االإن�����س��ان��ي��ة«. وي�����س��ري اإىل 
وجوية  ب���ح���ري���ة  ت����دري����ب����ات  اإج���������راء 
ومكافحة  امل��خ��درات  مهربي  ملاحقة 

اجلرمية املنظمة الدولية.
التي  االأع��م��ال  اإىل  اأي�ساً  يتطرق  كما 
ت��ن��ّف��ذ، مب�����س��ارك��ة قوات  اأن  ُي��ف��رت���س 
املتحدة واملك�سيك ودول  الواليات  من 
ال��و���س��ط��ى وف��ن��زوي��ا وكوبا  اأم���ريك���ا 
اإىل  اإ�سافة  الدومينيكان،  وجمهورية 
جنود  ذه��اب  على  الربملانيني  موافقة 

نيكاراغوا اإىل تلك هذه البلدان.
نيكاراغوا  ب����ني  ال���ع���اق���ة  و����س���ه���دت 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��وت��ًرا م��ن��ذ قيام 
ب���ف���ر����س ع����ق����وب����ات على  وا����س���ن���ط���ن 
ب��ع��دم��ا مت حظر  ���س��ي��م��ا  اأورت���ي���غ���ا، ال 
امل���ت���ح���دة، مع  ال����والي����ات  اإىل  دخ���ول���ه 
زوج��ت��ه روزاري�����و م��وري��و ال��ت��ي ت�سغل 
من�سب نائبة الرئي�س وعدد كبري من 
ال����وزراء وامل�����س��وؤول��ني، وذل���ك مبوجب 
ق���رار ���س��ادر ع��ن ال��رئ��ي�����س االأمريكي 
ج����و ب�����اي�����دن. وع����ل����ى االأث���������ر، ق����ررت 
 ،2021 نوفمرب  يف  اأورتيغا،  حكومة 
منظمة  م����ن  ن���ي���ك���اراغ���وا  ان�������س���ح���اب 
الدول االأمريكية واإغاق مكاتبها يف 
املنظمة  وا���س��ف��ة  م��ان��اغ��وا،  العا�سمة 
باأنها “اأداة �سّر �سيطانية”، بح�سب ما 

ن�سرته وكالة “فران�س بر�س«.

االأغذية العاملي يعلق بع�س 
امل�شاعدات يف جنوب ال�شودان 

••  لندن -جنيف-رويرتز 

قال برنامج االأغذية العاملي التابع لاأمم املتحدة  اأم�س الثاثاء اإنه علق بع�س 
من  يزيد  مما  التمويل،  نق�س  ب�سبب  ال�سودان  جنوب  يف  الغذائية  امل�ساعدات 
تعليق  خطوة  تاأتي  املجاعة.  خلطر  �سخ�س  مليون   1.7 نحو  تعر�س  احتمال 
امل�ساعدات لنحو ثلث �سكان جنوب ال�سودان البالغ عددهم 6.2 مليون �سخ�س 
مما  االأوك��ران��ي��ة،  الرو�سية  احل��رب  نتيجة  العاملية  الغذاء  اأ�سعار  ارتفاع  ظل  يف 
اأي�سا  املناخ  تغري  ي��وؤدي  االإن�سانية.  االإغاثة  لوكاالت  التمويل  نق�س  يف  ت�سبب 
ال�سودان في�سانات �سديدة وجفافا حمليا  اإذ يواجه جنوب  الو�سع،  اإىل تفاقم 
ال�سكان يعانون من  باملئة من   60 اأكر من  اإىل �سراع داخلي جعل  باالإ�سافة 
اجلوع ال�سديد. وقالت اأدينكا باديجو-�سانوجو، القائمة باأعمال املدير القطري 
لربنامج االأغذية العاملي يف جنوب ال�سودان، لل�سحفيني يف جنيف، اإن “جنوب 
ال�سودان يواجه اأكر اأعوامه جوعا منذ اال�ستقال. نحن بالفعل يف اأزمة، لكننا 
التي  باديجو-�سانوجو،  وقالت  تفجرا«.  اأكر  الو�سع  ي�سبح  اأن  تفادي  نحاول 
العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج  اإن  ال�سودان،  جنوب  عا�سمة  جوبا  من  تتحدث  كانت 
ال�ستة  لاأ�سهر  االحتياجات  لتغطية  دوالر  مليون   426 اإىل  ما�سة  بحاجة 
املقبلة ولتهدئة ما و�سفته باأنه “و�سع متفجر«. واأعلن برنامج االأغذية العاملي 
اأنه ا�ستنفد جميع اخليارات قبل تعليق امل�ساعدات الغذائية، مبا يف ذلك خف�س 
وقال اإنه بعد تعليق امل�ساعدات  احل�س�س الغذائية اإىل الن�سف يف عام 2021. 
الغذائية، فاإنه ياأمل االآن يف الو�سول اإىل 4.5 مليون بحاجة اإىل امل�ساعدات يف 

جنوب ال�سودان، منهم 87 األفا يعانون بالفعل من ظروف �سبيهة باملجاعة.

يف  الرو�سية  للقوات  مهم  ظهور  اأول 
اأم���ريك���ا ال��و���س��ط��ى، و���س��ي��ك��ون مبثابة 
اأقوى  رو���س��ي  ع�سكري  ل��وج��ود  اأ�سا�س 

يف نيكاراغوا«.
وجاء يف التقرير اأنه “على الرغم من 
ح�سل  االأم��ريك��ي  اجلي�س  اأن  حقيقة 
اأن  املرجح  غري  فمن  اإذن،  على  ا  اأي�سً
اإىل  جي�سها  املتحدة  ال��والي��ات  تر�سل 
نيكاراغوا، لكن من املرجح اأن ت�ستغل 
رو�سيا وكوبا وفنزويا هذه الفر�سة«. 
ال�سماح  ب�ساأن  الرئا�سي  املر�سوم  وكان 
نيكاراغوا،  اإىل  اأجنبية  ق��وات  بدخول 
اأحيل  قد  واأمريكية،  رو�سية  �سيما  ال 
النواب  جمل�س  اإىل  املا�سي  االأ���س��ب��وع 
الرئي�س  اأن�����س��ار  عليه  يهيمن  ال���ذي 
اإدراج��ه يف جدول اأعمال  اأورتيغا، ومت 
الربملان  ب��رن��ام��ج  بح�سب  ال��ث��اث��اء، 
الر�سمية،  اجل���ري���دة  ن�����س��رت��ه  ال�����ذي 

ال�سبت املا�سي.
بالع�سكريني  امل��ر���س��وم  ن�����س  وي��ت��ع��ل��ق 
ال�سفن  اإىل  اإ�����س����اف����ة  االأج�������ان�������ب، 
اجلنود  بدخول  وي�سمح  وال��ط��ائ��رات، 
مل�������س���ارك���ة جنود  ب���ال���ت���ن���اوب  ال����رو�����س 
عمليات  على  “وتدريبهم  نيكاراغوا 

يعمل ما ال يقل عن 300 األف �شخ�س يف م�شروعات ف�شائية يف ال�شني

مثل الحتاد ال�ضوفياتي من قبلها، جعلت ال�ضني من 
ا لقوتها وتقدمها التكنولوجي غزو الف�ضاء ا�ضتعرا�ضً

ثاين اأكرب ميزانية ف�ضائية يف العامل

يف ال�شني، غزو النجوم �شيا�شي بامتياز...!

 و�ضط تفاقم التوترات العاملية واحلرب الرو�ضية يف اأوكرانيا

العامل يتجه نحو ع�شر جديد من اإعادة الت�شلح النووي

نيكاراغوا.. �شاحة اإ�شافية لل�شراع االأمريكي الرو�شي
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•• الفجر -روبن توتنجز 

ترجمة خرية ال�صيباين
   التكهنات حول تدهور �ضحة فالدميري بوتني لي�ضت 
بالأمر اجلديد. �ضرطان، عمليات جراحية، غيابات 
طويلة ... منذ بداية احلرب يف اأوكرانيا، بداأت هذه 
منها  التحقق  ميكن  ل  احلايل  الوقت  -يف  ال�ضائعات 
البالغ  الرو�ضي،  الدولة  رئي�س  املوؤكد:  جديد.  -من 

من العمر 69 عاًما، �ضريحل، مثل اأي �ضخ�س اآخر.

با�ضتثناء  املاألوف.  عن  خارج  �ضيء  ل  الآن،  حتى     
اجلميع،  مع  احلال  عليه  �ضيكون  ما  عك�س  على  اأنه 
ولكن  رو�ضيا،  يف  متعددة  عواقب  ملوته  �ضيكون  فاإنه 
اإذا حدث فجاأة  ال�ضعيد الدويل -خا�ضة  ا على  اأي�ضً
الثقيلة  امل�ضوؤولية  اجلميع  اأكتاف  تتحمل  ل  اليوم. 
عن احلرب.    من غزو اأوكرانيا اإىل عزل البالد، فاإن 
خلفه  بوتني  �ضيرتكها  التي  املحرتقة  امللفات  اإدارة 
خليفة  خليفته،  اإىل  ذلك  بعد  �ضتوؤول  وفاته،  عند 

يت�ضّنى ر�ضم هويته من الآن.

ماكرون يزور رومانيا لتفقد القوات الفرن�شية
•• باري�س-اأ ف ب

 500 لتفقد  رومانيا  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  ي��زور 
منذ  االأطل�سي  �سمال  حللف  ق��اع��دة  يف  ينت�سرون  فرن�سي  جندي 
زي���ارة دع��م اىل مولدافيا واخرى  ال��رو���س��ي الأوك��ران��ي��ا قبل  ال��غ��زو 
حمتملة اىل كييف. وتعد اجلولة االأوىل ملاكرون اىل جنوب �سرق 
بداأ  ال��ذي  الأوكرانيا  الرو�سي  الغزو  من  مبا�سرة  املت�سررة  اأوروب���ا 

اأواخر �سباط-فرباير.
زيارته اىل اأوكرانيا املنتظرة جدا منذ اأ�سابيع قد تتم قريبا برفقة 
ماريو  االإيطايل  ال��وزراء  ورئي�س  �سولت�س  اأوالف  االأمل��اين  امل�ست�سار 
ب��رل��ني وروم����ا. وه���ي معلومات  اإع����ام يف  دراغ����ي بح�سب و���س��ائ��ل 
يف  م��ق��ررا  ���س��يء  ال  ان  مو�سحة  الفرن�سية  ال��رئ��ا���س��ة  ت��وؤك��ده��ا  مل 

الأن  اأك��رب  اأهمية  ح�سولها  ح��ال  يف  �سرتتدي  لكنها  املرحلة.  ه��ذه 
 30 فرن�سا تتوىل حاليا الرئا�سة الدورية لاحتاد االأوروبي حتى 
حزيران-يونيو. �سي�سل ماكرون برفقة وزيري اخلارجية كاترين 
ميخائيل  قاعدة  اىل  م�ساء  لوكورنو  �سيبا�ستيان  وال��دف��اع  كولونا 
الكبري  ال��روم��اين  امليناء  كون�ستانتا،  م��ن  بالقرب  كوغال�سينريو 
منذ  اأكر  ا�سرتاتيجية  ا�سبحت  والتي  اال�سود،  البحر  على  املطل 
نيكوالي  ال��روم��اين  ال���وزراء  رئي�س  ي�ستقبله  ان  بعد  ب��دء احل��رب. 
ت�سيوكا �سيبحث الرئي�س الفرن�سي مع قوات مهمة “الن�سر” التي 
اأطلقت يف اإطار تعزيزات قوات حلف �سمال االأطل�سي “ملوقفه الرادع 

والدفاعي على اجلناح ال�سرقي الأوروبا«.
 350 500 ع�سكري بينهم  فرن�سا، الع�سو يف هذه العملية تن�سر 
راأ�س  “كتيبة  ي�سكلون  ال��وح��دات.  خمتلف  من  الربية  القوات  من 

�سيحل حملهم هولنديون يف  بلجيكي  300 جندي  مع  احلربة” 
االأ�سهر املقبلة. �سين�سم اليهم �سباح االأربعاء يف القاعدة الرئي�س 
الروماين كاو�س يوهان�س، و�سيعرب ماكرون عن “ر�سالة وا�سحة 
ج���دا ع��ن ال��ت��زام��ن��ا جت���اه ح��ل��ف��اء �سمن ح��ل��ف االأط��ل�����س��ي و�سركاء 
اأوروبيني” بح�سب الرئا�سة الفرن�سية التي ت�سدد على “اال�ستثمار 
الكبري جدا” الذي متثله. ن�سرت فرن�سا موؤخرا هناك نظام دفاع 

اأر�س-جو من اجليل اجلديد.
وتعزيزات  األف ع�سكري  اإجمايل  البعثة مع  تعزيز هذه  �سيتوا�سل 

بدبابات لوكلريك بحلول نهاية ال�سنة.
مايا  م��ول��داف��ي��ا  رئي�سة  �سي�سيناو  يف  م��اك��رون  �سيلتقي  ذل��ك  بعد 
�ساندو التي طور معها “عاقة ثقة” بعدما ا�ستقبلها ثاث مرات 
فرن�سي  رئي�س  اأول  ه��و   .2021 �سباط-فرباير  منذ  باري�س  يف 

1998، و�سيعرب ماكرون  البلد منذ جاك �سرياك عام  ي��زور هذا 
لهذه  ب��اأ���س��د ط��ري��ق��ة ممكنة”  “الدعم  ع��ن  ك��ول��ون��ا  ك��ات��ري��ن  م��ع 
بالغزو  خا�س  ب�سكل  تاأثرت  التي  ال�سابقة  ال�سوفياتية  اجلمهورية 

الرو�سي الأوكرانيا التي لها حدود م�سرتكة معها.
تظهر  التي  مولدافيا  وماليا  ماديا  فرن�سا  ت�ساعد  الغاية،  ولهذه 
توجه  حيث  اأوكرانيني  الجئني  ا�ستقبال  يف  ا�ستثنائيا”  “ت�سامنا 

اليها اأكر من 480 األف �سخ�س وال يزال هناك 80 األفا فيها.
مولدافيا التي تعد 2،6 مليون ن�سمة وهي اإحدى اأفقر دول اأوروبا 
قدمت يف 3 اآذار-مار�س طلبا لان�سمام اإىل االحتاد االأوروبي على 
غرار اأوكرانيا 28 �سباط-فرباير وجورجيا 3 اآذار-مار�س. وهو ما 
املقبلة قبل ان يبحث يف  االأي��ام  االأوروب��ي��ة يف  املفو�سية  �ستبت فيه 

القمة االأوروبية يف 23 و 24 حزيران-يونيو يف بروك�سل.

رئي�س وزراء ... واأوفر حظا
   »اأف�سل ع��دم االإج��اب��ة على مثل 
�سبق اأن �سرح �سّيد  هذه االأ�سئلة”، 
الكرملني يف اأكتوبر 2021 حول 
وجيه:  ول�سبب  املحتمل.  خليفته 
يظل  فقد  �سحته،  تخذله  مل  اإذا 
حتى  ال�سلطة  يف  الرو�سي  الزعيم 
ق���ان���ون مت  ب��ف�����س��ل   ،2036 ع����ام 
بواليتني  له  ي�سمح  م��وؤخ��ًرا  تبنيه 
اإ���س��اف��ي��ت��ني. ���س��ي��ن��اري��و م���ف���اده اأن 
ا �سديًدا ملزًما، اأو حتى املوت،  مر�سً
ال ميكن اإال اأن يقلب االأو�ساع راأ�ًسا 
احلالة،  ه����ذه  ويف  ع���ق���ب...  ع��ل��ى 

�سيتوىل د�ستور الباد املهمة.
اإذا  و�سعهما:  مت  �سيناريوهان     
موؤقًتا  ب���وت���ني  ف����ادمي����ري  ُم���ن���ع 
م��ن ال��ق��ي��ادة، تن�س امل���ادة 92 من 
رئي�س  اأّن  على  الرو�سي  الد�ستور 
االنتقالية  الفرتة  ي��وؤّم��ن  ال���وزراء 
زم���ن  ك���م���ا يف  ال�������س���ل���م  وق�����ت  -يف 
الدائم  العجز  ح��ال��ة  ويف  احل���رب. 
ال���وزراء  رئي�س  �سيكفل  للرئي�س، 
ولكن  املوؤقتة،  الفرتة  اأخ��رى  م��رة 
اأق�سى،  ك��ح��د  اأ���س��ه��ر  ث��اث��ة  مل���دة 

الثقة من جانب فادميري بوتني.
اأن نتوقع تغيرًيا كلًيا     هل يجب 
اأوكرانيا،  يف  خا�سة  ال�سيا�سة،  يف 
نيكوالي  م���ث���ل  رج������ل  وج������د  اإذا 
بزمام  مي�سك  نف�سه  ب��ات��رو���س��ي��ف 
انه  تاأكيد دل��ك،  ال��ب��اد؟ ال ميكن 
البوتيني،  اال���س��ت��ن�����س��اخ  م���ن  ن����وع 
االأمريكية،  اال�ستخبارات  وح�سب 
رئي�س  اأذن  يف  ه��م�����س  ال�����ذي  ه���و 
موا�سلة  ع��ل��ى  لت�سجيعه  ال��دول��ة 

تقدمه يف اأوكرانيا املجاورة.
   لئن يبدو اأّن كل �سيء يجعل من 
نيكوالي باترو�سيف املر�سح االوفر 
حظا اليوم، فاإن الواقع يف احلقيقة 
ان�سحاب  ح���ال  ��ا. يف  غ��م��و���سً اأك���ر 
اأن  ���س��ك  ال  ن��ه��ائ��ي،  ب�سكل  ب��وت��ني 
يف  املختلفة  ال�سيا�سية  ال��ع�����س��ائ��ر 
دون  وتتناف�س  �ستت�سارع  ال��ب��اد 
مبا  باللعبة،  للفوز  النف�س  �سبط 
دون  ال�سلطة  اأوراق  خلط  �سيعيد 

تغيري جذري يف امل�سار.

ينبغي  التي  الزمنية  الفرتة  وهي 
خالها تنظيم انتخابات النتخاب 

رئي�س جديد للدولة.
   ويف احلالتني اإذن، فاإن رئي�س وزراء 
االحت��اد الرو�سي هو ال��ذي �سريى 
نف�سه مدفوًعا اإىل مركز ال�سدارة 
احلالة،  ه��ذه  ويف  ال��وق��ت.  لبع�س 
يف   ، مي�سو�ستني  ميخائيل  ال��ي��وم 
 .2020 يناير  منذ  املن�سب  ه��ذا 
ه����ذا جل��ع��ل��ه اخلليفة  ي��ك��ف��ي  ه���ل 
على  بوتني  لفادميري  احلقيقي 

والكتلة  وا���س��ن��ط��ن  م���واج���ه���ة  يف 
الغربية.

   م��ع وج���ود الكثري م��ن اجلينات 
امل��ت�����س��اب��ك��ة، مل ي��ك��ن غ��ري��ب��ا روؤي���ة 
اأمني جمل�س االأمن يفر�س نف�سه 
رئي�سي  كم�ست�سار  ���س��ن��وات  ل��ع��دة 
�سخ�سية  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��رئ��ي�����س، 
اأخ������رى، ���س��ريج��ي ���س��وي��غ��و، وزير 
ال����دف����اع ال����رو�����س����ي. وه����ك����ذا كان 
علموا  من  اأول  بني  من  الرجان 
بنّية �سّن غزو اأوكرانيا. دليل على 

م��ي�����س��و���س��ت��ني ق���اع���دة ح��ق��ي��ق��ي��ة يف 
الديلي  تكمل  ال�سيا�سية،  ال�سلطة 
مريور. بدون طموح وبدون �سلطة 
عن  م��ا  ح��د  اإىل  وب��ع��ي��ًدا  حقيقية 
دائرة اجلي�س، لن يكون قادًرا على 
امل�ستقبلي  القوي  الرجل  يكون  اأن 
ال�سحيفة  ت���خ���ل�������س  ل����ل����ب����اد، 
مقارنًة  االأق���ل،  على  الربيطانية. 
و�ساعد  اآخ������ر  رو�����س����ي  ب�����س��ي��ا���س��ي 
بوتني االمين احلقيقي: نيكوالي 

باترو�سيف.

املدى الطويل؟ لي�س موؤكدا.
الرجل،  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى     
جيدة  ب�سعبية  يتمتع  ع��اًم��ا،   56
ال  ذل�����ك  اأن  اإال  ال�����رو������س،  ل�����دى 
ترى  امل��ع��نّي،  “اخلليفة”  يجعله 
املتخ�س�سة  ليبيديف،  كولني  اآن��ا 
ال�سوفياتية  بعد  ما  املجتمعات  يف 
اأوكرانيا”  ب��ي��ارو���س��ي��ا،  “رو�سيا، 
العلوم  يف  حم���ا����س���رة  وا�����س����ت����اذة 

ال�سيا�سية بجامعة باري�س نانتري.
ميخائيل  ل�������دى  ي����ك����ون  ل�����ن     

تابع  لينينغراد”،  اآن����ذاك  ت�سمى 
التي  ال��درا���س��ات  نف�س  باترو�سيف 
��ا ببيت  ات��ب��ع��ه��ا ب��وت��ني، وم���ّر اأي�����سً
جي  “كي  ال�سوفياتية  امل��خ��اب��رات 
االحت���اد  اأج���ه���زة خم���اب���رات  بي”، 

ال�سوفياتي ما بعد ال�ستالينية. 
الت�سابه  اأوج�����ه  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 
يتقا�سمان  ف��اإن��ه��م��ا  ه���ذه،  امل��رب��ك��ة 
خ���ا����س���ة ن���ف�������س ال�������روؤي�������ة: روؤي������ة 
امل���ك���ان���ة امل��ه��ي��م��ن��ة ال���ت���ي ي��ج��ب اأن 
�سيما  ال  العامل،  يف  رو�سيا  حتتلها 

باترو�ضيف يرت�ضد
    اإنه ا�سم ُيذكر بانتظام للخافة 
بوتني.  ل���ف���ادمي���ري  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ال�سكرتري  ب��ات��رو���س��ي��ف،  ن��ي��ك��والي 
الرو�سي،  االأم����ن  ملجل�س  احل����ايل 
جدّية  راب��ح��ة  اأوراق����ا  فعا  ميلك 

تعمل ل�ساحله.
   اأوال وقبل كل �سيء، يتمتع بقرب 
مم���ت���از م���ع رئ��ي�����س ال����دول����ة. ولد 
املدينة  ن��ف�����س  يف  ال���ع���ام،  ن��ف�����س  يف 
كانت  ال��ت��ي  ب��ط��ر���س��ربغ،  “�سانت 

•• عوا�صم-وكاالت

رو�سيا  اأن  اإىل  ج��دي��دة  درا���س��ة  ت�سري 
توا�سل جني مبالغ �سخمة من خال 
من  ال��رغ��م  على  وال��غ��از،  النفط  بيع 
ال��ع��ق��وب��ات �سرامة  اأك���ر  م��واج��ه��ت��ه��ا 
اأن��ح��اء ال��ع��امل م��ن��ذ االأزم���ة  يف جميع 
حوايل  على  رو�سيا  وح�سلت  بينهما. 
وقودها  م��ق��اب��ل  دوالر  م��ل��ي��ار   100
ال�100 يوم االأوىل  االأحفوري خال 
اإىل  ب��ي��ع معظمه  ال���ذي  م��ن احل����رب، 
تقرير  ب��ح�����س��ب  االأوروب���������ي،  االحت�����اد 
الطاقة  اأب���ح���اث  “مركز  ع���ن  ����س���ادر 
والهواء النظيف”، الذي يقع مقره يف 
فنلندا. واأو�سح التقرير اأن ذلك ياأتي 
اأوكرانيا  فيه  حت�س  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
الغرب على قطع كل �سبل التجارة مع 
احلياة  �سريان  قطع  اأم��ل  على  رو�سيا 

املايل للكرملني.
وي�سيف التقرير الذي اأوردت �سحيفة 
“ذا تاميز” الربيطانية مقت�سطفات 
كبري  ب�سكل  املرتفعة  االأ�سعار  اأن  منه 
ع���و����س���ت االن���خ���ف���ا����س ال���ط���ف���ي���ف يف 
املبيعات الرو�سية، بعدما وافق االحتاد 
واردات  معظم  وق���ف  ع��ل��ى  االأوروب������ي 

اإىل  ي��ه��دف  اأن االحت�����اد  ال���رغ���م م���ن 
الثلثني  مبقدار  الغاز  �سحنات  خف�س 
هذا العام، فاإن حظرها بالكامل لي�س 
الوقت احل��ايل. ويقول  وارداً يف  اأم��راً 
االأوروب���ي ح�سل  االحت��اد  اإن  التقرير 
61 يف املئة من �سادرات الوقود  على 

عليها  تعتمد  التي  الرو�سية،  النفط 
ال���ق���ارة ب�����س��دة. ف��ق��د خ��ف�����س االحت���اد 
االأوروب������ي واردات������ه مب��ق��دار اخلم�س 
ال�سادرات  اأ�سعار  لكن  م��اي��و-اأي��ار،  يف 
امل��ت��و���س��ط   اأعلى  يف  ظ��ل��ت  ال���رو����س���ي���ة 
بن�سبة 60 % عن العام املا�سي، وعلى 

االأول  املقام  االأحفوري يف  الوقود  من 
تليها خطوط  النفط اخل��ام،  بيع  من 
النفطية،  وامل��ن��ت��ج��ات  ال���غ���از،  اأن��اب��ي��ب 

والغاز الطبيعي امل�سال والفحم.
اأ�سعار  يف  ال��ع��امل��ي  االرت���ف���اع  وا���س��ت��م��ر 
الوقود االأحفوري، حتى مع انخفا�س 
مايو-اأيار،  يف  ال��رو���س��ي��ة  ال�����س��ادرات 
وت����خ����ل����ي ال����������دول وال���������س����رك����ات عن 
اإمداداتها ب�سبب الغزو االأوك��راين، يف 
ملء خزائن الكرملني، اإذ بلغت عوائد 

ال�سادرات م�ستويات قيا�سية.
وك�����ان م��ت��و���س��ط   اأ����س���ع���ار ال�������س���ادرات 
%عن   60 ب��ن��ح��و  اأع���ل���ى  ال���رو����س���ي���ة 
م����ا يقوله  ب��ح�����س��ب  امل���ا����س���ي،  ال����ع����ام 
تقرير “مركز اأبحاث الطاقة والهواء 
ل���وري ميليفريتا،  وق���ال  ال��ن��ظ��ي��ف«.  
املحلل يف املركز: “بينما يفكر االحتاد 
االأوروب��������ي يف ف���ر����س ع��ق��وب��ات اأك���ر 
فرن�سا  زادت  رو���س��ي��ا،  ع��ل��ى  ���س��رام��ة 
للغاز  م�سرت  اأك���رب  لت�سبح  واردات���ه���ا 
ال���ع���امل، ونظرا  امل�����س��ال يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
م�سرتيات  ال�سفقات  هذه  معظم  الأن 
االأجل،  طويلة  عقوداً  ولي�ست  فورية، 
ا�ستخدام  قررت عن عمد  فرن�سا  فاإن 

الطاقة الرو�سية يف اأعقاب احلرب«.

االأحفوري الرو�سية خال االأيام املئة 
االأوىل، بقيمة حوايل 57 مليار يورو 
-اأي ما يعادل 60 مليار دوالر- وكان 
اأكرب امل�ستوردين ال�سني -التي ا�سرتت 
ي�����ورو- ثم  12.6 م��ل��ي��ار  م���ا ق��ي��م��ت��ه 
اأملانيا واإيطاليا. وتاأتي عائدات رو�سيا 

ميخائيل مي�سو�ستني قد يقود املرحلة االنتقالية د�ستوريا �سريجي �سويغو، وزير الدفاع الرو�سي من اأوفياء بوتني باترو�سيف ا�سم ُيذكر بانتظام للخافة الطبيعية

على الرغم من متّتعه ب�ضعبية جيدة لدى الرو�س، اإل 
اأن ذلك ل يجعل رئي�س الوزراء احلايل »اخلليفة« املعني

التناف�س �ضيكون خارج �ضبط النف�س للفوز باللعبة، مبا 
�ضيعيد خلط اأوراق ال�ضلطة دون تغيري جذري يف امل�ضار

الرئي�س الرو�سي فادميري بوتني خال العر�س الع�سكري يوم الن�سر يف ال�ساحة احلمراء

نيكوالي باترو�شيف، ال�شكرتري احلايل ملجل�س االأمن الرو�شي، ميلك اأوراقا رابحة جدّية تعمل ل�شاحله

�ضيكون له عواقب متعددة رو�ضّيا ودولّيا:

ماذا �شيحدث اإذا رحل القي�شر فالدميري بوتني...؟

�ضيواجه خليفته العديد من الق�ضايا ال�ضائكة

الأ�ضعار املرتفعة عو�ضت تراجع املبيعات

منطقة متييز الهوية الأغرا�س الدفاع اجلوي للجزيرة.رو�شيا ال تزال جتني املليارات من بيع اأوروبا النفط والغاز
ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي م���وؤخ���ًرا وك���اأن���ه ي�سكك يف هذا  وب����دا 
املتحدة  الواليات  اأن  موؤكًدا  الدقيق  الدبلوما�سي  التوازن 
�ستدافع ع�سكرًيا عن اجلزيرة يف حال غزتها بكني. وجّدد 
اال�سرتاتيجي”  “الغمو�س  �سيا�سة  على  التاأكيد  �ساليفان 
وتقّر مبوجبها  املتحدة منذ عقود  الواليات  تنتهجها  التي 
تدعم  نف�سه  الوقت  يف  لكن  ال�سيوعية  بال�سني  دبلوما�سًيا 

تايوان ع�سكرًيا.
اإّن  لل�سحافيني  االأبي�س  البيت  يف  رفيعة  م�سوؤولة  وقالت 
اأربع  نحو  ا�ستمر  لوك�سمبورغ  يف  يانغ  م��ع  �ساليفان  لقاء 
 18 يف  بينهما  هاتفية  ملكاملة  متابعة  وج��اء  ون�سف  �ساعات 
ب��ني بكني ووا�سنطن يف  ال��ع��اق��ات  اأي��ار-م��اي��و. وت��ده��ورت 
ال�سنوات االأخرية، وتتواجه القوتان العظميان يف جماالت 
عدة مثل التجارة الدولية وحقوق االإن�سان وموؤخًرا احلرب 

يف اأوكرانيا.
“ت�سّمنت  امل��ح��ادث��ات  اأّن  ال��ب��ي��ان  يف  االأب��ي�����س  البيت  وذك���ر 
الق�سايا  من  لعدد  ومثمرة  ومو�سوعية  �سريحة  مناق�سة 
االأمنية االإقليمية والعاملية، ف�سًا عن الق�سايا الرئي�سية 
�ساليفان  تاأكيد  م��ع  ال�سينية”،  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��اق��ات  يف 
على “اأهمية احلفاظ على خطوط ات�سال مفتوحة الإدارة 
اأنباء  وك��ال��ة  و�سفت  جانبها،  م��ن  ب��ل��دي��ن��ا«.  ب��ني  التناف�س 
وعميًقا  “�سريًحا،  كان  باأنه  اللقاء  ا  اأي�سً اجلديدة  ال�سني 
اأ�سار  لكّنه  ي��ان��غ على احل��ف��اظ على احل���وار  واف���ق  وب��ن��اًء«. 

بو�سوح اإىل اأن بكني لن تعّدل خطوطها احلمراء.
وقال وفق ما نقلت عنه الوكالة ال�سينية، “منذ مدة ي�سّر 
ب�سكل  اأك��ر  ال�سني  و�سّد  احتواء  على  االأم��ريك��ي  الطرف 
الثنائية  العاقات  “حتديد  ترف�س  ال�سني  لكّن  �سامل”، 

باملناف�سة«.

حمادثات »�شريحة« بني م�شت�شاَري الرئي�شني االأمريكي وال�شيني 
•• بكني-اأ ف ب

جرت  “�سريحة”  حم��ادث��ات  اأن  ووا���س��ن��ط��ن  بكني  اأع��ل��ن��ت 
لل�سني  والدبلوما�سية  االأم��ن  م�ست�ساري  كبار  االثنني بني 
ا  املبادالت احلادة خ�سو�سً اأيام من  بعد  املتحدة،  والواليات 
ب�ساأن تايوان. وانخف�ست حّدة اللهجة فجاأة اأثناء االجتماع 
املا�سي  االأ���س��ب��وع  عليه  ك��ان��ت  مب��ا  م��ق��ارن��ة  لوك�سمبورغ  يف 
عندما حّذر وزير الدفاع ال�سيني من اأن باده لن تردد يف 
�سّن حرب ملنع ا�ستقال تايوان فيما انتقد نظريه االأمريكي 
لا�ستقرار”  واملزعزعة  اال�ستفزازية  الع�سكرية  “االأن�سطة 

التي تقوم بها بكني.
مل يعلن م�ست�سار االأمن القومي االأمريكي جيك �ساليفان 
ومدير مكتب جلنة ال�سوؤون اخلارجية ال�سيني يانغ جيت�سي 
ن��ق��اط اخلاف  ب�����س��اأن  ت�����س��وي��ة  ب��ع��د لقائهما االث��ن��ني ع��ن 
الرئي�سية وال�سيما حول تايوان التي تعتربها ال�سني جزًءا 
ال يتجزاأ من اأرا�سيها وتنوي ا�ستعادتها يوًما ما بالقوة اإذا 
اأن��ب��اء ال�سني اجل��دي��دة عن يانغ  ل��زم االأم���ر. ونقلت وكالة 
ال�سيا�سية  ال��رك��ي��زة  على  ت��وؤث��ر  ت��اي��وان  “م�ساألة  اإن  ق��ول��ه 
معاجلتها  ت��ت��ّم  مل  واإذا  االأم��ريك��ي��ة،  ال�سينية  ل��ل��ع��اق��ات 
الواليات  ودعا  �ساّر”.  تاأثري  لديها  �سيكون  ب�سكل �سحيح، 
املتحدة اإىل جتّنب “االأحكام ال�سيئة” و”االأوهام” يف هذا 

املو�سوع.
جمّدداً  “اأّكد  �ساليفان  اإن  ب��ي��ان  يف  االأب��ي�����س  البيت  وق���ال 
موقفنا منذ وقت طويل ب�ساأن �سني موّحدة وكذلك مواقفنا 
عرب  والق�سرية  العدوانية  بكني  ت�سرفات  ب�ساأن  وخماوفنا 

م�سيق تايوان«.
يف االأ���س��ه��ر االأخ�����رية، ت�����س��اع��دت ال��ت��وت��رات ب�����س��اأن تايوان، 
ال�سينية  الع�سكرية  الطائرات  اخ��رتاق  عمليات  تكّثف  مع 
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عربي ودويل
نقل املعار�س الرو�شي نافالني اإىل مكان جمهول 

•• مو�صكو-رويرتز

قال اأحد كبار م�ساعدي األيك�سي نافالني املعار�س 
الرو�سي امل�سجون اإنه ُنقل من زنزانته يف ال�سجن 

اإىل مكان جمهول.
نافالني،  وكتب ليونيد فولكوف، كبري موظفي 
الثاثاء  اأم�����س  تيليجرام  تطبيق  على  بيان  يف 
اأي  اإىل  اأو  االآن  األيك�سي  يوجد  اأي��ن  نعرف  “ال 
�سجن مت نقله«. وُحكم على نافالني، اأكرب زعيم 
معار�س يف رو�سيا خال العقد املا�سي، بال�سجن 
لعامني ون�سف العام النتهاك االإفراج امل�سروط 
ع���ودت���ه من  ب��ع��د   2021 ���س��ب��اط  ف���رباي���ر-  يف 

اأملانيا، حيث كان يتعافى من ت�سمم بغاز اأع�ساب 
هم الكرملني بالوقوف وراءه. يف رو�سيا واتُّ

نافالني  ع��ل��ى  ُح���ك���م  -اآذار،  م���ار����س   24 ويف 
االحتيال  بتهمة  اأخ��رى  �سنوات  لت�سع  بال�سجن 
اإن  امل��ع��ار���س��ة  زع��ي��م  وي��ق��ول  امل��ح��ك��م��ة.  وازدراء 
اإحباط  اإىل  وتهدف  ملفقة  اإليه  املوجهة  التهم 

طموحاته ال�سيا�سية.
واأمر القا�سي بنقل نافالني، الذي هاجم احلملة 
باأنها  وو�سفها  اأوكرانيا  يف  الرو�سية  الع�سكرية 
اإىل �سجن �سديد احلرا�سة حيث �سيتم  “غبية”، 
و�سع قيود على حقوقه يف الزيارات واملرا�سات. 
ك����ان ن��اف��ال��ن��ي ي��ق�����س��ي ع��ق��وب��ت��ه يف ال�����س��اب��ق يف 

يف  �سجن  وه��و   ،2 رق��م  االإ���س��اح��ي��ة  امل�ستعمرة 
�سرقي  كيلومرتا   119 بعد  على  يقع  بوكروف 

مو�سكو.
حد  اإىل  ال�سيا�سية  ن��اف��ال��ن��ي  �سبكة  تفكيك  مت 
باإعانها  حظرها  مت  اأن  بعد  �سجنه،  منذ  كبري 
ومت الزج بكبار امل�ساعدين  منظمة “متطرفة”. 

واملنظمني يف ال�سجن اأو نفيهم.
اإنه اتهم يف ق�سية  اأ�سبوعني  وقال نافالني قبل 
م��ن��ظ��م��ة متطرفة  ب��ت�����س��ك��ي��ل  ج���دي���دة  ج��ن��ائ��ي��ة 
والتحري�س على كراهية ال�سلطات، وهي جرائم 
عاما   15 ال�سجن  اإىل  الق�سوى  عقوبتها  ت�سل 

اأخرى.

اجلي�س الكولومبي يقتل قياديًا ع�شكريًا من�شّقًا عن فارك 
•• بوغوتا-اأ ف ب

اأعلن الرئي�س الكولومبي اإيفان دوكيه االثنني اأّن اجلي�س قتل يف جنوب غرب الباد قيادياً يف اإحدى 
املجموعات الع�سكرية التي ان�سّقت عن فارك لرف�سها اتفاق ال�سام الذي اأبرمته احلركة املتمردة مع 

بوغوتا يف 2016.
اأكر  “اأحد  هو  ب�”ماييمبو”  امللّقب  نو�سكو  يوهاين  ليدر  اإّن  تويرت  على  تغريدة  يف  دوكيه  وق��ال 

املجرمني املطلوبني يف الباد” وقد ُقتل خال عملية ع�سكرية يف بلدة �سواريز مبقاطعة كوكا.
الكولومبية  الثورية  امل�سّلحة  القوات  عن  ان�سّقت  التي  الف�سائل  اأح��د  يف  قيادياً  “ماييمبو”  وك��ان 
الكولومبية مع احلركة  2016 احلكومة  يف  اأبرمته  ال��ذي  ال�سام  اّتفاق  رف�سها  ب�سبب  “فارك” 
�س بتهريب املخّدرات كان يعتزم موا�سلة ال�سيطرة  املارك�سية. واأ�ساف دوكيه اأّن “هذا املجرم املتخ�سّ
على طرق تهريب املخّدرات يف املحيط الهادي«. وكانت ال�سلطات ر�سدت مكافاأة قدرها 25 األف دوالر 

ملن ير�سدها اإليه.

بالن�سبة لاأ�سر العادية من اأبريل 
املا�سي.

املا�سي  االثنني  بريطانيا  و�سهدت 
ال�����س��ك��ك احلديد  ل��ع��م��ال  اإ���س��راب��ا 
وال���ب���ح���ري���ة وال���ن���ق���ل، واج�����ه فيه 
التنقل  يف  �سعوبات  ال��رك��اب  اآالف 
ال�سوارع،  يف  ال��ط��واب��ري  وام���ت���دت 

وفًقا لو�سائل اإعام بريطانية.

•• لندن-وكاالت

تواجه بريطانيا اأ�سواأ موجة ركود 
ال�سبعينيات نتيجة  اقت�سادي منذ 
اأوقفت  ال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا  احل���رب يف 
خطط التعايف بعد فريو�س كورونا 
وارتفاع اأ�سعار الكهرباء واخلدمات 

بعد حظر الغاز الرو�سي.
والتعاون  التنمية  منظمة  وق��درت 
رو�سيا،  با�ستثناء  اأن��ه  االقت�سادي، 
االأ�سواأ  الربيطاين  االقت�ساد  يعد 
اقت�سادات دول جمموعة  اأداء بني 
االأوكرانية  احل����رب  ب��ع��د  ال�20، 
بريطانيا  خ���روج  ق��ان��ون  ومت��ري��ر 
واملعروف  االأوروب�����ي  االحت����اد  م��ن 

بقانون “بريك�ست«.
اأوروب����ي����ة حديثة  درا����س���ة  وت���ق���ول 
خ�سر  ال��ربي��ط��اين  االق��ت�����س��اد  اإن 
بعد مغادرة  دوالر  38 مليار  نحو 

اأوروبا.
فاإن  اق��ت�����س��ادي��ني،  خ���رباء  وح�سب 
الطاقة  اإم���������دادات  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي 
الرو�سية ب�سكل كامل يعني انكما�سا 
 1.2 بن�سبة  اأوروب���ا  اقت�سادات  يف 
ب��امل��ئ��ة، وي���زي���د م���ن خ��ط��ر دخ���ول 

ك��ث��ري م���ن ال������دول االأوروب�����ي�����ة يف 
ركود اقت�سادي العام املقبل وبينها 

بريطانيا.

احلرب الأوكرانية
ال�سناعة  احت����اد  رئ��ي�����س  وط���ال���ب 
االأحد،  دان��ك��ر،  ت��وين  الربيطانية 
رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س 
جون�سون واحلكومة بحل الق�سايا 
دون  �سريعة  ق����رارات  ي��ت��خ��ذا  واأن 
امليزانية  م�����س��روع  ت��ن�����س��ي��ق  ت��وق��ع 
بالباد،  اقت�سادي  رك���ود  لتجنب 

وفقا ل�سبكة “بي بي �سي«.
واأ�����س����اف رئ��ي�����س االحت�������اد، ال���ذي 
الربيطانية،  امل�سانع  اآالف  ي�سم 
الأ�سعار  �سريعا  ارت��ف��اع��ا  ه��ن��اك  اأن 
ال���ط���اق���ة ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وال����وق����ود 
ال�سلع  م����ن  وال����ع����دي����د  وال�����غ�����ذاء 
االأخرية  الفرتة  واخلدمات خال 

تتطلب تدخا عاجا.
الربيطاين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ك���ان 
ب��وري�����س ج��ون�����س��ون ق���ال، اإن���ه على 
العمال قبول تخفي�سات يف االأجور 
اإذا اأرادت بريطانيا جتنب “الركود 
ح�سل  ما  غ��رار  الت�سخمي” على 

الركود  ح���اف���ة  ع��ل��ى  ال���ربي���ط���اين 
بالفعل، وعلى الرغم من انخفا�س 
ن�سبة البطالة فاإن تلك الن�سبة هي 
نتيجة نق�س العمالة ب�سوق العمل 
مبزيد  ي��ه��دد  ب�سكل  بريطانيا  يف 

من �سعف الن�ساط االقت�سادي.
ون��ت��ي��ج��ة ارت���ف���اع االأ���س��ع��ار وزي����ادة 
ال���������س����رائ����ب ���س��ت�����س��ط��ر االأ�����س����ر 
ا����س���ت���ن���زاف  اإىل  ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
لاقرتا�س  اللجوء  اأو  مدخراتها 
ا�ستمرار  وح����ال  دي��ون��ه��ا،  وزي�����ادة 
نتيجة  اأوروب�������ا  ال��ط��اق��ة يف  اأزم�����ة 
واردات  على  االأوروب��ي��ة  العقوبات 
احلرب  ب�سبب  رو�سيا  من  الطاقة 
معدالت  ���س��ت��وا���س��ل  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
الت�سخم االرتفاع، ويقدر التقرير 
اأن تزيد على 10 باملئة بنهاية هذا 
العام، واأن ترتفع اأكر خال العام 

املقبل، وفق التقرير.

الأ�ضد وطاأة
االقت�سادية  اخل����ب����رية  وق����ال����ت 
االقت�ساد  و�سع  اإن  ���س��ور،  جوليت 
ال��ربي��ط��اين ف��ري��د م��ن ن��وع��ه بني 
االق���ت�������س���ادات ال��غ��ن��ي��ة م���ن حيث 

جون�سون  واأل��ق��ى  ال�سبعينيات.  يف 
اأوكرانيا  يف  احل����رب  ع��ل��ى  ب��ال��ل��وم 
من  التعايف  خطط  “اأوقفت  الأنها 
فريو�س كورونا، كما بددت االآمال 
مبكرة  �سريبية  تخفي�سات  اأي  يف 
اأو زيادة االإنفاق مل�ساعدة العائات 

املتعرة«.

توقف النمو القت�ضادي
والتعاون  التنمية  منظمة  وت�سري 
اأداء  عن  تقريرها  يف  االقت�سادي، 
اأن  اإىل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة،  االق��ت�����س��ادات 
بريطانيا  يف  ال��ت�����س��خ��م  م���ع���دالت 
اإ�سافة  ارتفعت بن�سبة كبرية  التي 
اإىل زيادة ال�سرائب التي تفر�سها 
اإىل  اأدي��ت��ا  الربيطانية،  احلكومة 
االأ�سر  ال�سديد على دخل  ال�سغط 
ال�سغط  ذل����ك  واأن  وال�������س���رك���ات، 

�سيزداد العام املقبل 2023.
ونتيجة انكما�س الدخول �سي�سبح 
بريطانيا  يف  االقت�سادي  الن�ساط 
ال�سعف وذل���ك يعني  يف ح��ال م��ن 

عدم النمو العام املقبل.
ال����واردة يف  ال��ت��ق��دي��رات  كما ت�سري 
االقت�ساد  اأن  اإىل  املنظمة  تقرير 

مثل  ال�سلبية،  ال��ع��وام��ل  ت�����س��اف��ر 
وزيادة  الت�سخم  م��ع��دالت  ارت��ف��اع 

�سعر الفائدة وال�سرائب.
نيوز  “�سكاي  مل���وق���ع  واأ�����س����اف����ت 
الت�سخم  “معدالت  اأن  عربية”، 
مقارنة  بريطانيا مرتفعة جداً  يف 
ال�20 ب�سبب رفع  بدول جمموعة 
الت�سخم  مل��واج��ه��ة  ال��ف��ائ��دة  �سعر 
تق�سفاً  ه���ن���اك  اأن  ك��م��ا  امل���رت���ف���ع، 
اإىل  اإ�سافة  مالياً هو االأ�سد وطاأة، 
�سا�سل  مب�سكات  الت�سنيع  تاأثر 
التوريد العاملية، ف�سا عن تاأثري 

قانون “بريك�ست«.
و�سع  ت���ده���ور  اأن  ���س��ور  وت�����س��ي��ف 
اأي�سا  االقت�ساد الربيطاين يرجع 
االقت�سادية  العقوبات  تبعات  اإىل 
وارتفاع اأ�سعار الطاقة مع ا�ستمرار 

احلرب يف اأوكرانيا.
ب�سكل  الت�سخم  “ارتفع  وتابعت: 
بالزيادة  اأب��ري��ل، م��دف��وع��اً  ح��اد يف 
والغاز  الكهرباء  تكلفة  يف  احل���ادة 
مع دخول رفع �سقف االأ�سعار حيز 

التنفيذ«.
وي���ق���ول حم���اف���ظ ب��ن��ك اإجن���ل���رتا 
املركزي اأندرو بيلي اإن اأزمة ارتفاع 

•• جنيف-اأ ف ب

ال����دول  امل��ت��ح��دة  ق����ادة االأمم  دع����ا 
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  يف  االأع���������س����اء 
اإىل عدم فر�س قيود على  العاملية 

ال��غ��ذائ��ي��ة لتفادي  امل����واد  ����س���ادرات 
عاملية  غ���ذائ���ي���ة  اأزم��������ة  خم����اط����ر 
الرو�سي  ال���غ���زو  ب��ه��ا  ي��ت�����س��ب��ب  ق���د 

الأوكرانيا.
توقيع  املفتوحة  الر�سالة  وحتمل 

الر�سالة  يف  امل�����س��وؤول��ت��ان  وك��ت��ب��ت 
التجارة  منظمة  دول  اإىل  املوجهة 
هذا  اجتماعها  عقد  قبل  العاملية 
“احلرب  اأن  ج��ن��ي��ف  يف  اال���س��ب��وع 
فظيعة  معاناة  تلحق  اأوك��ران��ي��ا  يف 
بال�سعب االأوكراين وزادت خماطر 
ع�سرات  ع���ل���ى  وامل���ج���اع���ة  اجل������وع 
م��اي��ني االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن باتوا 
الغذائي  االأم��ن  انعدام  على �سفري 

اأو يعانون منه«.
ودع������ت ال���ر����س���ال���ة امل���ف���ت���وح���ة اإىل 
على  ق��ي��ود  ف��ر���س  ع��ن  “االمتناع 
االأ�سا�سية  الغذائية  املواد  �سادرات 
ال����ت����ي ت�����س��رتي��ه��ا ال��������دول االأق�����ل 
امل�ستوردة  النامية  وال��دول  تطورا 
املواد  وعلى  الغذائية،  للمنتجات 
برنامج  ي�سرتيها  ال��ت��ي  الغذائية 
االأغذية العاملي الأهداف اإن�سانية«.

وت�����س��اع��دت امل��خ��اوف ع��ل��ى االأمن 
احلرب  وق��ع  على  العاملي  الغذائي 
موانئ  حما�سرة  م��ع  اأوك��ران��ي��ا  يف 
البحر  ع���ل���ى  امل���ط���ل���ة  ال���ب���ل���د  ه�����ذا 
االأ�سود، ما منع اأوكرانيا التي تعّد 
من كبار منتجي احلبوب يف العامل 

ال�سامية حلقوق االإن�سان  املفو�سة 
با�سليه  مي�سيل  املتحدة  االأمم  يف 
واالأم���ي���ن���ة ال��ع��ام��ة مل���وؤمت���ر االأمم 
ريبيكا  والتنمية  للتجارة  املتحدة 

غرين�سبان.

من ت�سدير اإنتاجها.
ملنظمة  ال���ع���ام���ة  امل����دي����رة  وك���ان���ت 
اأوكوجنو  نغوزي  العاملية  التجارة 
اأيار-مايو  ن��ه��اي��ة  يف  دع���ت  اإي����واال 
املفرو�سة  ال��ق��ي��ود  م��ن  احل���د  اإىل 
على ال�سادرات. واآخر الدول التي 
التدابري  ه����ذه  م��ث��ل  اإىل  ع���م���دت 
ك��ان��ت ال��ه��ن��د ال��ت��ي ح����ددت �سقفا 
اعتبارا من  ال�سكر  ل�سادراتها من 
بعدما  حزيران-يونيو  من  االأول 
ح������ددت ���س��ق��ف��ا ل�������س���ادرات���ه���ا من 

القمح.
املوؤمتر  ي�����س��در  اأن  امل��رت��ق��ب  وم���ن 
ملنظمة  ع���ق���ده  امل����زم����ع  ال���������وزاري 
التجارة العاملية قرارا حول القيود 

على ال�سادرات واالأمن الغذائي.
اآخر  ن�����س��ا  ي��ت��ب��ن��ى  اأن  ي��ت��وق��ع  ك��م��ا 
على  ال���ق���ي���ود  ح���ظ���ر  اإىل  ي���ه���دف 
املخ�س�سة  امل���ن���ت���ج���ات  ت�������س���دي���ر 
ل��ربن��ام��ج االأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي حتى 
اإخ���راج  ع��ن  ع��اج��زا  نف�سه  يجد  ال 
االأغذية التي ي�سرتيها من املناطق 

املعنية بالقيود.
واأب����دت ال��ه��ن��د وت��ن��زان��ي��ا حتفظات 

  •• وا�صنطن-وكاالت

لرئي�س  ال����ب����ارز  ال���ن���ائ���ب  خل�������س 
لل�سيا�سة  االأم����ري����ك����ي  امل���ج���ل�������س 
اإي����ان ب��ريم��ان م�سار  اخل��ارج��ي��ة 
ال��ت��ي دخلت  اأوك���ران���ي���ا  احل����رب يف 
���س��ه��ره��ا ال����راب����ع ب��ك��ل��م��ة واح�����دة: 
ال�����س��رب. ول��ف��ت يف م��ق��ال��ه مبجلة 
امل���راح���ل  اأن  اإىل  “نيوزويك” 
عر�ساً  �سهدت  ال��ن��زاع  م��ن  االأوىل 
يف  الغربية  للوحدة  م�سبوق  غ��ري 
م��واج��ه��ة رو���س��ي��ا م��دع��وم��اً بزالت 
واأخطاء ميدانية  درامية  ع�سكرية 
مل��و���س��ك��و، ك��م��ا ب���ك���ف���اءة اأوك���ران���ي���ا 
واملعلوماتية  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�����س��ك كثرياً  امل��ف��اج��ئ��ة. ال مي��ك��ن 
الرو�سية  القوات  اأنه لو متكنت  يف 
اأي  اأو  العا�سمة كييف  اجتياح  من 
مدن اأخرى ب�سكل �سريع كما توقع 
ك����ر، ل��ك��ان ال��ن��ق��ا���س ال�����دويل قد 
اأوكرانيا  على  ال�سغط  اإىل  حت��ول 
الت�سوية  اأن��واع  بنوع من  كي تقبل 

مع الكرملني.

عقوبات غري فعالة اإىل الآن
وفقاً  م��و���س��ك��و  ه���ج���وم  ي�����س��ر  مل 
الرو�سي  اجل��ه��د  ووف���ر  للمخطط 
املتعر فر�سة جلوالت متتالية من 
واالأوروبية  االأمريكية  العقوبات 
الرو�سي  االق��ت�����س��اد  دم����رت  ال��ت��ي 
بانهيار  وت�سببت  م��رتاك��م  ب�سكل 
اإىل  اأدت  كما  املالية.  االأوراق  �سوق 
االأجنبية وق�ست  لل�سركات  هجرة 
على عقود من التقدم االقت�سادي 
ب��ع��د احل���رب ال���ب���اردة. ل��ك��ن لغاية 
ال���ي���وم، مل ت����وؤد ه����ذه االإج�������راءات 
عن  التخلي  اأو  م�ساره  عك�س  اإىل 
اأهدافه احلربية. لذا تعمل اأوروبا 

االآن على ت�سعيد ال�سغط اأكر.

ب����ع����د اأ�����س����اب����ي����ع م������ن امل�����������داوالت 
االأوروبي  االحتاد  اأقر  والنقا�سات، 
التي  العقوبات  من  �ساد�سة  حزمة 
ت�ستهدف رو�سيا. ت�سمل االإجراءات 
اجل����دي����دة ح���ظ���راً م���ت���درج���اً على 
تقريباً  ���س��ي��ك��ب��ح  وال������ذي  ال��ن��ف��ط 
ج��م��ي��ع ال�������واردات االأوروب����ي����ة من 
نهاية  ب��ح��ل��ول  ال���رو����س���ي  ال��ن��ف��ط 
هذه ال�سنة. من الوا�سح اأن االأمل 
يف ب��روك�����س��ل وع��وا���س��م اأخ����رى يف 
االحتاد االأوروبي هو اأن يوؤدي هذا 
الوقت  مب���رور  االإ����س���ايف  ال�سغط 
اإىل اإ�سعاف جهد مو�سكو احلربي 
املتوا�سل  االع�����ت�����داء  ج���ع���ل  ع����رب 
قابل  غري  م�سروعاً  اأوكرانيا  على 

االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  ت�سدر 
العناوين  كي�سنجر  هرني  االأ�سبق 
االأوكرانية  ال���ق���ي���ادة  ن�����س��ح  ح���ني 
بفعل كل ما يلزم ل�سنع ال�سام مع 
الكرملني يف امل�ستقبل القريب مبا 
يف ذلك التنازل عن االأرا�سي. رمبا 
متطرفة  كي�سنجر  �سياغة  كانت 
لكن ال�سعور العام يرتدد �سداه يف 
الغرب،  ن��واح من  اأك��ر من ب�سعة 
منح  اإىل  احل���اج���ة  ���س��غ��ل��ت  ح��ي��ث 
املخارج  اأ���س��ك��ال  م��ن  �سكًا  رو���س��ي��ا 

اخلرباء و�سناع القرار.

رهان... قد ينجح
اأن هذا بالتحديد ما يراهن  يبدو 

لا�ستدامة املالية وال�سيا�سية.

لعبة رو�ضيا... 
وموؤ�ضرات التعب

الكاتب،  ت��اب��ع  اأخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
خا�سة  انتظار  لعبة  رو�سيا  تلعب 
كان  اإذا  ما  ل��رتى  تنتظر  بها. هي 
�سيتوقف  امل���وح���د  ال���غ���رب���ي  ال�����رد 
اأن اخلافات  الوقت حيث  مب��رور 
باملجاملة  وال���رغ���ب���ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
����س���ت�������س���ع���ف ال�����دع�����م االأوروب������������ي 
اإن  بالفعل،  االأوكرانية.  للمقاومة 
تظهر.  ب��داأت  كهذا  تعب  موؤ�سرات 
يف اأحدث موؤمتر ملنتدى االقت�ساد 
�سوي�سرا،  داف�����و������س،  يف  ال�������دويل 

ب�سكل  اأخ��ط��اأ  بعدما  ب��وت��ني.  عليه 
كبري يف افرتا�ساته ب�ساأن اأوكرانيا 
واحل���ك���م���ة م����ن ����س���ن احل�������رب، مل 
�سوى  الرو�سي  الرئي�س  اأمام  يتبق 
ط���رق ق��ل��ي��ل��ة الإن���ه���اء ���س��راع��ه مع 
احل���ف���اظ ع��ل��ى م����اء ال����وج����ه. من 
الرو�سية  ال���ق���وات  ان�����س��ح��اب  ���س��اأن 
اأن  بالف�سل  �سراحة  االع��رتاف  اأو 
باملعنى  وخيمة،  عواقب  اإىل  يوؤديا 
القائد  ع���ل���ى  ل��ل��ك��ل��م��ة،  ال���ف���ع���ل���ي 
ميكن  ما  اأف�سل  لرو�سيا.  االأع��ل��ى 
ل��ل��ك��رم��ل��ني اأن ي��اأم��ل��ه ه��و اأن����ه مع 
واملكا�سب  ال���وق���ت  م���ن  ي��ك��ف��ي  م���ا 
الرو�سية،  ل���ل���ق���وات  ال��ت��دري��ج��ي��ة 
وينهار  اأوروب���������ا  ع�����زم  ���س��ي�����س��ع��ف 

املعي�سة  وتكلفة  الت�سخم  م��ع��دل 
الربيطاين،  االق��ت�����س��اد  ت��ع��رق��ان 
ال�سيا�سة  ���س��ن��اع  ي�����س��ع  و����س���وف 
ال��ن��ق��دي��ة يف ال��ب��ن��ك امل��رك��زي هذه 
عندما  احل���������س����اب  يف  احل���ق���ي���ق���ة 
يتخذون قرارهم ب�ساأن زيادة اأ�سعار 
الفائدة، وفقا لوكالة “بلومبريغ” 

لاأنباء.

ك����ان����ت ال����ب����ي����ان����ات االق���ت�������س���ادي���ة 
اأظهرت  املا�سي  االأ�سبوع  ال�سادرة 
ارتفاع معدل الت�سخم يف بريطانيا 
على  له  باأ�سرع معدل  مايو  خال 

االإطاق.
اإىل  اإىل ح���د ك��ب��ري  وي���رج���ع ذل���ك 
الطاقة،  ف���وات���ري  اأ����س���ع���ار  ارت���ف���اع 
باملئة   54 بن�سبة  ارت��ف��ع��ت  وال��ت��ي 

“اإجهاد  و���س��ي��دف��ع  لكييف  دع��م��ه��ا 
النزاع” ديبلوما�سييها اإىل اقرتاح 
حلول ميكن اأن تنظر اإليها مو�سكو 

كانت�سار �سيا�سي.
وفقاً لبريمان، قد يكون الكرملني 
ارتفعت  ال��ن��زاع  حم��ق��اً. كلما ط��ال 
فيها  مبا  اجلانبية  االأ���س��رار  كلفة 
تدهور  ال��ذي  العاملي  الغذاء  و�سع 
ب�سكل درامي يف االأ�سابيع االأخرية 
ن��ت��ي��ج��ة احل�������س���ار ال���رو����س���ي على 
�����س����ادرات احل���ب���وب االأوك���ران���ي���ة. 
�ستزداد  االأك���اف،  تلك  ارتفاع  مع 
حتى  النزاع  بنهاية  الغرب  رغبات 
لو كان معنى ذلك حث كييف على 
تقدمي تنازالت غري م�ست�ساغة. اأو 
هذا ما ياأمله بوتني. يراهن القادة 
االأخرية  الغربيون على عقوباتهم 
ملمار�سة �سغط كاف على الكرملني 

كي يغري م�ساره ب�سكل جوهري.

ماذا عن اأوكرانيا؟
رف�����������س ال����رئ����ي���������س االأوك�������������راين 
االقرتاح  ب�سدة  بوتني  ف��ادمي��ري 
ال�سام  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ب�������س���رورة 
اأن  اإىل  م�������س���رياً  ال���ك���رم���ل���ني  م����ع 
لل�سعب  خ��ي��ان��ة  اإىل  ���س��ريق��ى  ه���ذا 
موقفه  اأن  يف  �سك  ال  االأوك�����راين. 
م��ب��ن��ي ع��ل��ى ا���س��ت��ط��اع��ات ال����راأي 
اإىل  ت�سري  ال��ت��ي  االأخ����رية  املحلية 
م�ستعدون  االأوكرانيني  معظم  اأن 
من  يتمكنوا  حتى  القتال  ملوا�سلة 
ا�ستولت  ال��ت��ي  االأرا����س���ي  ا���س��ت��ع��ادة 
عليها رو�سيا. بعبارة اأخرى، تعتقد 
لديها  اأن  االأوك���ران���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
على  الع�سكرية  واالإمكانات  العزم 

ال�سمود اأمام الهجوم الرو�سي.
يعتمد اتفاق عظيم على من يتبني 
اأنه على حق يف نهاية املطاف، وفقاً 

لبريمان.

 طوارئ ب�شمال توغو يف اأعقاب هجومني
•• لومي-اأ ف ب

اأعلنت احلكومة التوغولية “حالة الطوارئ االأمنية” يف �سافانا، املنطقة 
غري  اإرهابيني  هجومني  �سهدت  والتي  الباد  �سمال  اأق�سى  يف  الواقعة 

م�سبوقني يف هذا البلد.
وقالت احلكومة يف بيان ن�سرته و�سائل اإعام ر�سمية اإّن “جمل�س الوزراء 
االأمنية يف  ال��ط��وارئ  ب��اإع��ان حالة  يق�سي  م�سروع مر�سوم  واأق���ّر  در���س 
اآي���وادان خال  اآك���ودا  اأو���س��ح وزي��ر االإع���ام  من جهته  منطقة �سافانا”. 
ا�ستدعتها  ا�ستثنائي  “اإجراء  االأمنية  الطوارئ  حالة  اأّن  �سحفي  موؤمتر 
حالة حمّددة. منطقة �سافانا تتعّر�س لهجمات اإرهابية والدولة بحاجة 

الأن تتحرك ب�سرعة وفاعلية«.
“ثاثة  مل��دة  للد�ستور  وف��ق��اً  �ستفر�س  ه��ذه  ال��ط��وارئ  اأّن حالة  واأ���س��اف 

اأ�سهر” ميكن متديدها مبوافقة من اجلمعية الوطنية.
بجروح يف هجوم  اآخ��رون   13 واأ�سيب  ثمانية جنود  ُقتل  اأيار-مايو  ويف 

اإرهابي ا�ستهدفهم يف �سمال توغو.
تنظيم  اأك��رب  وامل�سلمني”،  االإ���س��ام  “ن�سرة  جماعة  ت�سمى  م��ا  واأعلنت 
عن  م�سوؤوليتها  القاعدة،  بتنظيم  واملرتبطة  ال�ساحل  منطقة  يف  اإرهابي 

الهجوم.
يف  االأم���ن  ق��وات  م�سّلحون  هاجم   ،2021 الثاين-نوفمرب  ت�سرين  ويف 
ي�سفر عن  اإرهابي مل  الباد، يف هجوم  �سمال  اق�سى  �ساناوغا يف  قرية 
�سحايا بح�سب احلكومة. وت�سهد مايل وبوركينا فا�سو والنيجر حركات 
متّرد اإرهابية، وتخ�سى دول جماورة مثل غانا وتوغو و�ساحل العاج متّدد 

هذه احلركات اإىل حدودها.

ب�شبب حرب اأوكرانيا.. بريطانيا تواجه »كابو�س ال�شبعينيات«

نيوزويك: احلرب يف اأوكرانيا اأ�شحت لعبة انتظار

االأمم املتحدة تدعو اإىل تقييد ت�شدير الغذاء يف العامل  املوؤّبد يف كندا ل�شاب ده�س 
ب�شاحنته ح�شدًا يف 2018 

•• مونرتيال-اأ ف ب

و�سط  يف  النا�س  من  ح�سداً  عمداً  ده�س  �ساب  على  الكندي  الق�ساء  حكم 
و15  قتيًا   11 �سقوط  اأ�سفر عن  2018، يف هجوم  تورونتو يف  مدينة 
جريحاً، بال�سجن املوؤبد من دون اإمكانية ح�سوله على اإفراج م�سروط قبل 

25 عاماً خلف الق�سبان.
ويف اآذار-مار�س 2021 خل�س قا�س اإىل اأّن اآليك مينا�سيان، الذي كان يبلغ 

من العمر 25 عاماً حني نّفذ الهجوم، مذنب بالتهم املوّجهة اإليه.
واالإثنني اأ�سدر الق�ساء العقوبة بحّق املدان.

ويف 23 ني�سان-اأبريل 2018 كان مينا�سيان يقود �ساحنة �سغرية بي�ساء 
امل��ارة على الطرقات واالأر�سفة يف و�سط  اللون م�ستاأجرة حني راح يطارد 

املدينة لده�سهم، يف م�سار دموي ا�ستمر على م�سافة كيلومرتين تقريباً.
واأ�سفر الهجوم عن �سقوط 10 قتلى و16 جريحاً قبل اأن ترتفع ح�سيلة 
جريحة  ب��وف��اة   2011 االأول-اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  نهاية  يف   11 اإىل  القتلى 

اأم�ست ثاثة اأ�سهر يف امل�ست�سفى قبل اأن تفارق احلياة متاأثرة باإ�سابتها.
وحتى اليوم ال يزال هذا الهجوم االأكر دموية يف تورونتو، املدينة البالغ 

عدد �سكانها �ستة مايني ن�سمة.
الكندية  املحكمة  اإلغاء  اأ�سابيع من  اأق��ّل من ثاثة  بعد  احُلكم  وياأتي هذا 
العقوبة ملن يرتكب جرائم قتل متعّددة، وهو  العليا مبداأ مراكمة فرتات 
بند يف القانون اجلنائي كان يجيز منذ 2011 للمحاكم بفر�س عقوبات 
من  العديد  بقتل  ي��دان��ون  ال��ذي��ن  املجرمني  على  للغاية  طويلة  �سجنية 

االأ�سخا�س.

منظمة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  اأن  غ���ري 
م�ساء  اأعلن  ب��روزي��ن  دان  التجارة 
اأن تنزانيا قررت يف نهاية  االإثنني 

املطاف دعم الن�س.
تطالب  ال��زراع��ي،  ال�سعيد  وع��ل��ى 
ال�����دول  ت���ت���ف���ق  ب�������اأن  اأوال  ال���ه���ن���د 
احلكومات  اح��ت��ج��از  م�ساألة  ح��ول 
االأمن  “الأهداف  غذائية  منتجات 

الغذائي«.
ال���ربام���ج ل�سراء  ه���ذه  وت�����س��ت��خ��دم 
وت��خ��زي��ن م��ن��ت��ج��ات غ��ذائ��ي��ة توزع 
تعرتف  واإذ  املعوزين.  على  الحقا 
م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ج����ارة ب�������اأن االأم������ن 
اأنها  اإال  م�����س��روع،  ه���دف  ال��غ��ذائ��ي 
اأن بع�س ه��ذه الربامج  حت��ذر من 
ميكن اأن ت�سيء اإىل املبادالت حني 
ال�سلطات  حت���دده���ا  ب��اأ���س��ع��ار  ت��ت��م 

العامة.
عام  التجارة  منظمة  دول  وق��ررت 
هذه  نق�س  ميكن  ال  اأن���ه   2013
تقررها  ح���ني  ق��ان��ون��ي��ا  ال���ربام���ج 
ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة، وه����و ق����رار يتم 
الهند  اأن  غ��ري  ب��ان��ت��ظ��ام  جت��دي��ده 

تطالب بحل دائم.
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العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :وادي خيرب لاقم�سة 

واخلياطة الرجالية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1851825 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد ماجد مبارك حممد املن�سوري %100

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

دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
لكي  ملبادا  :م�سبغة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

وغ�سيل املاب�س
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 2912412 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد حممد �سمال حممد الغفلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي حمد �سالح الكعبي

دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مرطبات ماأرب

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1025502 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عابده عبداهلل حممد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد نا�سر امل�سعبي
دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
االأرغان  :جوهرة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

مل�ستح�سرات الزيوت الطبيعيه
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4112148 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد حممد غلوم البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مرمي احمد حممد البلو�سي

دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
االو�سط  :ال�سرق  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للتكييف املركزي
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1070090 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي �سيدمن�سور قا�سم الها�سمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل عقيل علي حممد بوفطيم

دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/نور  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املدينة العمال اجلب�س والديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2180889 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :ور�سة ي�سلم الربيكي الفنية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1112881 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة حممد �سيف حمد �سليمان العامرى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد مر�سد حممد جابل ح�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ي�سلم مبارك على �سامل الربيكي

تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة ي�سلم الربيكي الفنية
YASLAM AL BERAIKI TECHNICAL WORSKHOP

اإىل/ ور�سة حممد مر�سد للخراطه
MOHAMMED  MORSHED TURNING WORSHOP

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سانيل للتجارة العامة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 4433472 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالنور فا�سل ا�سعد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد حمد بارك املرى
تعديل مدير / حذف عبداهلل حممد حمد بارك املرى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سانيل للتجارة العامة

CHANEL GENERAL TRADING

اإىل/ �سانيل للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CHANEL GENERAL TRADING - SOLE  - .PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:�سركة خط ال�سماء العمال الزجاج ذ.م.م
عنوان ال�سركة:م�سفح م 37 ق 81 �سربه 1 - مبنى املالك/حممد ابراهيم 

غامن ال�سويدي
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1099617 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
 ،1 اأبوظبي  فرع   - احل�سابات  ملراجعة  املرزوقي  ال�سادة/عبداهلل  تعيني   -  2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/05/22  وذلك بناء على قرار حم�سر 

اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:1
 تاريخ التعديل:2022/06/14

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:�سمارت بر�ستيج للحلول التكنولوجية ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - البطني - �سارع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ال �سعود - غرب 35 - ق 2 - طابق 10 - مكتب 1010

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2018435 
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
ال�سخ�س  �سركة   - احل�سابات  لتدقيق  احلو�سني  ال�سادة/احمد  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/1   لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، ذ.م.م  الواحد 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2022/06/14   - بالرقم:2205022303 
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:درمي �سيفتي لتجارة معدات النفط ذ.م.م
عنوان ال�سركة:م�سفح امل�سفح م 44 رقم القطعة 14 مكتب رقم 30 - �سقة 

�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد خليفه بن زايد واخرين
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2038295 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
2 - تعيني ال�سادة/امل�ستوى االول لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قانوين لل�سركة 
بتاريخ:2022/5/26  وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205021691
تاريخ التعديل:2022/06/14

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:الت�سويق والتوفري ذ.م.م
الدولية  االمارات  �سركة  بناية   - املدينة  و�سط   - ال�سركة:العني  عنوان 

لا�ستثمار ذ.م.م
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1106605 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/6  

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205021916
تاريخ التعديل:2022/06/13

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:امياريت�س اي�سوبروبانول بيرت كيماويات القاب�سة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي - �سرق 0.3 - مبنى ال�سيد �ساح �سامل عمري

CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 3719005 
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
ال�سخ�س  �سركة   - احل�سابات  لتدقيق  احلو�سني  ال�سادة/احمد  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/20   لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، ذ.م.م  الواحد 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2022/06/14  - بالرقم:-2205019351 
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بيك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ماي دي �سولت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3791248 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإلغاء اعالن �ضابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
يارد  التجاري:كورت  باال�سم   CN  2242200  : رقم 
تعديل  بالغاء طلب   ، العاملي  التجاري  املركز  ماريوت 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإلغاء اعالن �ضابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
التجاري:مطعم  باال�سم   CN  2963723  : رقم 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، هاو�س  كباين  وكافيه 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :يف ايليمينت�س �سبا ذ.م.م 

رخ�سة رقم : CN 2702642 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سني ىل ىل من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سني ىل ىل من 49 % اإىل %0
�سركة   - ال�سركات  الإدارة  ايليمينت�س جروب  اإ�سافة يف   / وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

ال�سخ�س الواحد ذ م م
V ELEMENTS GROUP COMPANIES .MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل عبدالقادر �سامل طالب الكثريى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ يف ايليمينت�س �سبا ذ.م.م
V ELEMENTS SPA L.L.C

اإىل/ يف ايليمينت�س �سبا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
V ELEMENTS SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :جرين الين للخدمات البيئية ذ.م.م 

رخ�سة رقم : CN 1484136 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد يو�سف عبداهلل يو�سف من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد يو�سف عبداهلل يو�سف من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عائ�سه حممد �سالح با�سلوم

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جرين الين للخدمات البيئية ذ.م.م

GREEN LINE ENVIRONMENTAL SERVICES L.L.C

اإىل/ جرين الين للخدمات البيئية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GREEN LINE ENVIRONMENTAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :املبادلة للكمبيوتر 

رخ�سة رقم : CN 1058643 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد رفيق نادوفيد حا�ساينار %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمال حمد �سامل م�سلم العرميى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ املبادلة للكمبيوتر
COMPUTER EXCHANGE

اإىل/ املبادلة للكمبيوتر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
COMPUTER EXCHANGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13570 بتاريخ 2022/6/15 

اإع����������الن
املالية وال�سريبية - �سركة  ال�سادة :رافال لاأ�ست�سارات  باأن /  التنمية االإقت�سادية  تعلن دائرة 

ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم : CN 2467494 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد احمد حممد �ساملني ال�سام�سى  %33

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد �سيف را�سد هزمي اخلييلى %34
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد على عبيد ابراهيم بن حامت البلو�سى  %33

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حيدر عمر حممد احلامد الها�سمى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ رافال لاأ�ست�سارات املالية وال�سريبية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
RAFAL FINANCIAL & TAX CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ذا جل�سي للهند�سة واملقاوالت ذ.م.م
THE LEGASY ENGINEERING AND CONSTRUCTING L.L.C  

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاوالت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاوالت الكهربائية  4220904

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاوالت �سبكات وحمطات توزيع الطاقة  4220102
 تعديل ن�ساط / حذف تنظيم وم�سك ال�سجات والدفاتر املحا�سبية  6920003

 تعديل ن�ساط / حذف اال�ست�سارات ال�سريبية  6920002
اأو اعرتا�س على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خال  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعان واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• اأبوظبي-وام:

م��ع ان�����س��م��ام الع���ب خ��ط الو�سط 
ريال  ل�سفوف  ت�سواميني  اأوريلني 
ال�سيف،  ه���ذا  االإ����س���ب���اين  م���دري���د 
الفرن�سية  للكرة  الغلبة  اأ�سبحت 
يف ���س��ف��وف ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي، وبات 
فرن�سي  الع����ب  راب����ع  ت�����س��وام��ي��ن��ي 
الفرن�سية  يتحدث  الع��ب  و�ساد�س 
لريال  احل��ايل  الفريق  �سفوف  يف 

مدريد.
ومت�����ت�����د ال�����ع�����اق�����ة ب������ني ال����ك����رة 
ال��ف��رن�����س��ي��ة وري������ال م���دري���د منذ 
وحتى   1902 يف  النادي  تاأ�سي�س 
االآن حيث كان بدرو باراجي�س اأول 
�سفوف  يف  ���س��ارك  فرن�سي  الع���ب 
ال���ن���ادي االإ���س��ب��اين ول��ع��ب ل��ه منذ 
اأ�سبح  فيما   ،1909 اإىل   1902
الكرة  اأح�����دث جن����وم  ت�����س��وام��ي��ن��ي 
الفرن�سية ان�سماما للنادي امللكي.

واأ�����س����ب����ح ت�������س���وام���ي���ن���ي ال���اع���ب 
الفرن�سي ال�23 الذي ي�سق طريقه 
اإىل �سفوف ريال مدريد على مدار 
اجلن�سية  لت�سبح  ال���ن���ادي  ت��اري��خ 
اجلن�سيات  اأك��ر  ثالث  الفرن�سية 
ريال  �سفوف  يف  ظهورا  االأجنبية 
مدريد على مدار 120 عاما منذ 
اجلن�سية  وه���ي   ، ال��ن��ادي  تاأ�سي�س 

االأوروب�������ي�������ة االأك��������ر ت�����واج�����دا يف 
االإ�سبانية  اجلن�سية  بعد  الفريق 

بالطبع.
الفرن�سيني  ع��دد  على  يتفوق  وال 
�سوى  امل���ل���ك���ي  ال����ن����ادي  ت����اري����خ  يف 
اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  م��ن  جن�سيتني 
م�ساركة  النادي  تاريخ  �سهد  حيث 
برازيليا  و26  اأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ا،   32
تقرير  اأف���اد  ح�سبما   ، �سفوفه  يف 

ل�سحيفة "اآ�س" االإ�سبانية.
وت�سم �سفوف ريال مدريد حاليا 
كرمي  ال�سهري  الفرن�سي  ال��اع��ب 
ب���ن���زمي���ا ال������ذي مل ي�����س��ب��ح اأك����ر 

�سفوف  يف  ا���س��ت��م��رارا  الفرن�سيني 
اأي�سا  ف��ق��ط واإمن�����ا  ري����ال م���دري���د 
ي�سارك  اأجنبي  الع��ب  اأك��ر  اأ�سبح 
يف م��ب��اري��ات ال��ف��ري��ق ح��ي��ث خا�س 
معه حتى االآن 605 مباريات منذ 

انتقل اإليه يف 2009.
كما ت�سم �سفوف ريال مدريد من 
كا  حاليا  الفرن�سيني  ال��اع��ب��ني 
وفريالن  كامافينجا  اإدواردو  م��ن 
م��ي��ن��دي، ف��ي��م��ا ي��ن�����س��م اإل��ي��ه��م��ا يف 
الفرن�سية كل من  باللغة  التحدث 
وتيبو  ه����ازارد  اإي����دن  البلجيكيني 

كورتوا.

اأول العب  ب��اراج��ي�����س  ب���درو  وك���ان 
مدريد،  ري���ال  م��ع  ���س��ارك  فرن�سي 
يف  النادي  فريق  تاأ�سي�س  يف  �ساهم 
اإ�سبانيا  ولد يف  باأنه  1902 علما 
ول���ك���ن���ه اك��ت�����س��ب ج��ن�����س��ي��ة وال�����ده 
ال��ف��رن�����س��ي ك��م��ا اأ���س��ب��ح ف��ي��م��ا بعد 
ال��رئ��ي�����س اخل��ام�����س ل���ن���ادي ري���ال 
م���دري���د وت����وىل ه���ذا امل��ن�����س��ب من 
حملت  كما   1926 اإىل   1916

ع�سويته يف النادي الرقم "1".
وعلى مدار العقود ال�ست االأوىل يف 
تاريخ النادي، بلغ عدد الفرن�سيني 
الذين ارتدوا قمي�س ريال مدريد 

الفريق  �سفوف  ولكن  العبني   8
منذ  فرن�سي  الع���ب  اأي  م��ن  خ��ل��ت 
الفرن�سي  ان�����س��م  ح��ت��ى   1965
كارميبو  ك���ري�������س���ت���ي���ان  ال�������س���ه���ري 
حقبة  ل��ي��ب��داأ   1997 يف  للفريق 
تاريخ  يف  الفرن�سية  للكرة  ذهبية 

ريال مدريد.

وم���ن���ذ ذل����ك احل�����ني، وع���ل���ى م���دار 
رب���ع ق���رن، مل ت��خ��ل ���س��ف��وف ريال 
يف  اإال  فرن�سا  الع��ب��ي  م��ن  م��دري��د 
بعد  و2008   2007 ع����ام����ي 
لاأ�سطورة  امل���ف���اج���ئ  االع�����ت�����زال 
 2006 يف  زي�������دان  ال����دي����ن  زي�����ن 
وحتى قدوم ال�سانا ديارا ل�سفوف 

2009. وخال الربع  الفريق يف 
الاعبني  ع��دد  بلغ  االأخ����ري،  ق��رن 
ال���ف���رن�������س���ي���ني يف ����س���ف���وف ري����ال 
زيدان  اأ�سهرهم  15 العبا  مدريد 
على  واأحدثهم  وبنزميا  وكارميبو 
االإط�����اق ت�����س��وام��ي��ن��ي. وك����ان من 
الفرن�سيني  الاعبني  ه���وؤالء  ب��ني 

ك��ل م��ن اإن���زو زي���دان ول��وك��ا زيدان 
جن��ل��ي االأ���س��ط��ورة زي����دان وكذلك 
رافاييل فاران ثاين اأكر الاعبني 
�سفوف  يف  ت���واج���دا  ال��ف��رن�����س��ي��ني 
مدريد  ل��ري��ال  لعب  حيث  الفريق 
حتى   2021 اإىل   2011 م���ن 

رحل اإىل مان�س�سرت يونايتد.

•• دبي-وام:

الطاولة  لكرة  االإم����ارات  اأك��د احت��اد 
م�سابقات  اأن�����س��ط��ة  ا���س��ت��ئ��ن��اف  ع��ل��ى 
املو�سم  بداية من  والزوجي  الفردي 
امل��ق��ب��ل، ب��ع��د ت��وق��ف��ه��ا ل��ف��رتة ب�سبب 
تاأثريات جائحة كورونا، م�سريا اإىل 
ببطولة  �ستكون  املو�سم  انطاقة  اأن 
كاأ�س االحتاد يف �سهر �سبتمرب املقبل. 
رئي�س  ن��ائ��ب  الع�سم  اإب��راه��ي��م  واأك���د 
احت���اد االإم������ارات ل��ك��رة ال��ط��اول��ة ان 
االحتاد يعمل على اإيجاد ال�سبل من 
املباريات  يف  الاعبني  م�ساركة  اأجل 
ب�سكل اأكرب لزيادة خرباتهم، خا�سة 
ال��اع��ب��ني امل��واط��ن��ني، وال��ع��م��ل على 
خا�سة  الطاولة  كرة  انت�سار  تو�سيع 
باعتبارهم  النا�سئني  الاعبني  بني 
الوطنية  للمنتخبات  مهما  راف����دا 
���س��واء ل��ل��م��راح��ل ال��ن�����س��ي��ة ح��ال��ي��ا اأو 

اإىل  الع�سم  واأ���س��ار  بعد.  فيما  الكبار 
م�سابقات  تطوير  اآل��ي��ات  �سمن  ان��ه 
امل�سابقات  جل��ن��ة  ن��اق�����س��ت  االحت�����اد، 

خ����ال اج��ت��م��اع��ه��ا االأخ�����ري مقرتح 
ب�������س���اأن ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ط���وي���ر ل�����دوري 
اإقامة  يف  امل��ق��رتح  ويتمثل  ال��رج��ال، 

بنظام  امل�����س��اب��ق��ة  م���ن  االأول  ال�����دور 
ال����دوري م��ن دور واح���د ب��ني جميع 
ب���ن���اء ع��ل��ى نتائج  امل�����س��ارك��ة  ال���ف���رق 

املو�سم املا�سي، وكذلك اإقامة جميع 
فيما  ملعب حم��اي��د،  على  امل��ب��اري��ات 
يقام الدور الثاين من دورين بنظام 
ال��ذه��اب واالإي���اب ب��ني ال��ف��رق االأربع 
االأول  م��ن  امل��راك��ز  االأوائ����ل لتحديد 
املغلوب  بنظام  يقام  كما  الرابع،  اإىل 
من  امل��راك��ز  لتحديد  اأوف"  "باي 
يتعلق  وفيما  االأخ��ري،  اإىل  اخلام�س 
بت�ساوي فريقني اأو اأكر على املركز 
فا�سلة  م���ب���اراة  بينهم  ت��ق��ام  االأول 
حتديد  اأج����ل  م��ن  جم��م��ع��ة  دورة  اأو 
املقرتح  ان  الع�سم  واأو���س��ح  البطل. 
حتت  الع��ب  م�ساركة  اأي�����س��ا  ت�سمن 
وما   2001 مواليد  من  �سنة   21
ب���ع���ده���ا ���س��م��ن ال���اع���ب���ني االأرب������ع 
يكون  اأن  على  امل��ب��اراة  يف  امل�ساركني 
رئي�س  نائب  واأ�ساف  مواطنا.  العبا 
احت���اد االإم������ارات ل��ك��رة ال��ط��اول��ة ان 
اأجل  هناك خطة ل��دى االحت���اد م��ن 

تكثيف البطوالت الفردية واملفتوحة 
يتمكنوا  ح��ت��ى  امل��واط��ن��ني  ل��اع��ب��ني 
االآخرين  بالاعبني  االحتكاك  من 
خ��ا���س��ة م���ن اجل���ال���ي���ات، وي��ت��م ذلك 
ب��ط��والت مفتوحة لرفع  م��ن خ��ال 
ك��ف��اءت��ه��م وزي����ادة خ��ربات��ه��م. وفيما 
اخلارجية  املع�سكرات  بنظام  يتعلق 

النظام مبا  اأن��ه مت تعديل ه��ذا  ق��ال 
ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع االحت�����اد ال�����دويل من 
ي�سهد  اإق��ام��ة مع�سكر جممع  خ��ال 
م��ب��اري��ات م��ع جميع امل�����س��ارك��ني من 
انطاقة  قبل  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
ال��ب��ط��والت ال��ر���س��م��ي��ة، االأم����ر الذي 
الحتكاك  ك����ب����رية  ف���ر����س���ة  ي����وف����ر 

ال��اع��ب��ني امل��واط��ن��ني ب��اع��ب��ني من 
اأ�سحاب  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  ج��ن�����س��ي��ات 
ا�ستقطاب  اآل���ي���ة  وع����ن  اخل�������ربات. 
ال���اع���ب���ني اجل�����دد اأك�����د ال��ع�����س��م اأن 
ال�ساأن  ه�����ذا  يف  م�����س��ت��م��ر  االحت�������اد 
الكت�ساف املواهب اجلديدة بالتعاون 

مع املجال�س الريا�سية يف الدولة.

•• دبي-الفجر:

االأوىل  باملراكز  الفائزين  والاعبني  الفرق  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  ت��وج 
واالألقاب الفردية يف "البطولة الثالثة لكرة ال�سلة لل�سباب"، التي نظمتها 
اأكادميية جام الريا�سية بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي يف عدة ماعب 
الن�سر  "اأفليك" ون��ادي  الريا�سية ومدر�سة  اأكادميية جام  خمتلفة هي: 
الريا�سي،  ت�سامب�س  ونادي  الريا�سي، ومدر�سة االحتاد اخلا�سة جمريا، 

و�سارك فيها اأكر من 500 العًبا والعبة من 33 فريق.
الريا�سية  االأندية  املهري مدير  �سامل  اأحمد  الفائزين  و�سارك يف تكرمي 
الن�سر  ل�سركة  التنفيذي  املدير  اجلناحي  اأحمد  الريا�سي،  دبي  مبجل�س 
البطولة،  �سفري  اخلطيب  ف��ادي  اللبناين  والنجم  الريا�سية،  لاألعاب 
واأحمد �سليمان مدير البطولة، عادل �سقر امل�سرف الفني لقطاع النا�سئني 
كرة  �سركات  اأول  اأخ�سائي  العيوين  الن�سر، وعدنان  نادي  ال�سلة يف  لكرة 

القدم مبجل�س دبي الريا�سي.
وفاز فريق نادي �سباب االأهلي دبي باملركز االأول يف فئة حتت 16 �سنة تاه 
فريق اأكادميية جام الريا�سية، وحل فريق نادي الن�سر يف املركز الثالث، 
وح�سل الاعب بال ال�سيد من فريق �سباب االأهلي دبي على لقب اأف�سل 
العب يف البطولة واأف�سل ملتقط كرات، فيما فاز لينون التزر رامو�س من 
نادي الن�سر بلقب اأف�سل م�سجل نقاط واأف�سل خاطف كرات، وفاز وائل 
�سليمان من اأكادميية جام الريا�سي بلقب اأف�سل ممر واأف�سل م�سجل 3 
نقاط، وح�سل اإيلي احلمو�س من اأكادميية جام على لقب اأف�سل مت�سدي 

للكرات.
14 �سنة فاز فريق نادي ت�سامب�س الريا�سي باملركز االأول  ويف فئة حتت 
املركز  الن�سر يف  ن��ادي  فريق  وح��ل  الريا�سية،  ج��ام  اأكادميية  فريق  ت��اه 
الثالث، وح�سل الاعب هادي اخلطيب من نادي االأبطال الريا�سي على 

ملتقط  واأف�سل  نقاط،  م�سجل  واأف�سل  البطولة،  يف  اأف�سل العب  األقاب 
الريا�سية  ج��ام  اأكادميية  من  م��ريان��دا  جايدن  الاعب  ف��از  فيما  ك��رات، 
بلقب اأف�سل ممرر كرات واأف�سل م�سجل 3 نقاط، وح�سل يودريك براي�س 
من نادي الن�سر على لقب اأف�سل خاطف للكرات، وح�سل الاعب مارك 
للكرات،  مت�سدي  اأف�سل  لقب  على  الريا�سية  ج��ام  اأكادميية  من  مرهج 
وح�سل اإبراهيم ال�سميطلي من نادي االأبطال الريا�سي على لقب اأف�سل 

مدرب.

االأول  باملركز  الريا�سية  اأكادميية جام  �سنة فاز فريق   12 ويف فئة حتت 
تاه فريق مدر�سة اإن بي ايه لكرة ال�سلة يف املركز الثاين، وحل فريق نادي 
اأكادميية  من  حم�سن  اإبراهيم  الاعب  وح�سل  الثالث،  املركز  يف  الن�سر 
جام الريا�سية على األقاب اأف�سل العب يف البطولة ولقب اأف�سل م�سجل 
نقاط، واأف�سل مت�سدي للكرات واأف�سل ملتقط كرات، فيما فاز الاعب 
نوح تري�ستون من فريق نادي الن�سر الريا�سي بلقب اأف�سل ممرر كرات، 
بلقب  ال�سلة  لكرة  اي��ه  بي  اإن  مدر�سة  فريق  من  خاديري  اإ�سماعيل  وف��از 

الريا�سي  ج��ام  اأكادميية  من  احلموي  �سعيد  وف��از  ك��رات،  خاطف  اأف�سل 
بلقب اأف�سل مدرب.

ويف فئة حتت 10 �سنوات فاز فريق اأكادميية جام الريا�سية باملركز االأول 
ت��اه فريق ن��ادي دب��ي ت��راي��ب لكرة ال�سلة يف امل��رك��ز ال��ث��اين، وح��ل فريق 
دواي��ن مريندا  الاعب  وف��از  الثالث،  املركز  الريا�سي يف  ت�سامب�س  ن��ادي 
واأف�سل  البطولة،  يف  الع��ب  اأف�سل  باألقاب  الريا�سية  ج��ام  اأكادميية  من 
م�سجل نقاط، واأف�سل ملتقط كرات، واأف�سل خاطف كرات، وفاز الاعب 
جاد البي�ساين من اأكادميية جام الريا�سية بلقب اأف�سل ممرر كرات، وفاز 
الاعب كيني غاريو�س من اأكادميية جام الريا�سي بلقب اأف�سل مت�سدي 

للكرات، وفاز �سعيد احلموي بلقب اأف�سل مدرب.
و�سارك يف البطولة 33 فريًقا هي فرق حتت 16 �سنة: اأكادميية بر�ستيج 
�ستار �سبورت، مدر�سة اإن بي ايه لكرة ال�سلة، اأكادميية جام الريا�سية، نادي 
ال�سارقة  ن��ادي  – االإم���ارات،  الريا�سي  ن��ادي ت�سامب�س  الن�سر، ج��اغ��وارز، 
�ستار  بر�ستيج  اأكادميية  �سنة:   14 حتت  وف��رق  االأهلي،  �سباب  الريا�سي، 
ال�سلة،  لكرة  ترايب  دب��ي  ن��ادي  ال�سلة،  لكرة  اي��ه  بي  اإن  مدر�سة  �سبورت، 
اأكادميية جام الريا�سية، نادي الن�سر، نادي خورفكان الريا�سي الثقايف، 
نادي  ال�سلة،  كرة  في�سز  اأكادميية  – االإم���ارات،  الريا�سي  ت�سامب�س  ن��ادي 

ال�سارقة الريا�سي، �سباب االأهلي.
اأكادميية  الدولية،  ال�سلة  لكرة  ان  �سام  اأكادميية  �سنة:   12 وفرق حتت 
ترايب  دبي  ن��ادي  ال�سلة،  لكرة  ايه  بي  اإن  مدر�سة  �سبورت،  �ستار  بر�ستيج 
لكرة ال�سلة، اأكادميية جام الريا�سية، نادي الن�سر، اأكادميية هوب�س درميز 
�سنوات:   10 حتت  وفرق  الثقايف،  الريا�سي  خورفكان  نادي  ال�سلة،  لكرة 
 – ال��ري��ا���س��ي  �سامب�س  ن���ادي  ال��دول��ي��ة،  ال�سلة  ل��ك��رة  ان  ���س��ام  اأك��ادمي��ي��ة 
االإمارات، اأكادميية بر�ستيج �ستار �سبورت�س، مدر�سة اإن بي ايه لكرة ال�سلة، 

نادي دبي ترايب لكرة ال�سلة، اأكادميية جام الريا�سية.

اأ�شهرهم زيدان وبنزميا وكارميبو.. جنوم فرن�شا يحكمون قب�شتهم على ريال مدريد

�ضباب الأهلي يفوز بلقب فئة حتت 16 �ضنة

جمل�س دبي الريا�شي يتوج الفائزين يف »بطولة ال�شلة املفتوحة لل�شباب«

بعد تاأهل اأ�شرتاليا.. مونديال 2022 ي�شهد 
م�شاركة قيا�شية للقارة االآ�شيوية

•• دبي-وام:

كاأ�س  لنهائيات  املوؤهل  امللحق  من  اأ�سرتاليا  منتخب  ا�ستفاد 
، بتغلبه على  العامل لكرة القدم، للمرة الثانية على التوايل 
منتخب بريو بركات الرتجيح ليحجز مقعده يف املونديال 

للمرة اخلام�سة على التوايل وال�ساد�سة يف تاريخه.
 1-2 الفوز ال�سعب  العاملي بعد  تاأهل للملحق  الفريق  وكان 
تاأهله  ل��ي��ك��رر  االآ���س��ي��وي  امل��ل��ح��ق  االإم������ارات يف  ع��ل��ى منتخب 
 2018 ف��ع��ل يف م��ون��دي��ال  امل��ل��ح��ق مثلما  ل��ل��م��ون��دي��ال ع��رب 

برو�سيا.
بريو  اأم��ام  للمباراة  واالإ���س��ايف  االأ�سلي  الوقتني  انتهاء  وبعد 
التاأهل  بطاقة  الرتجيح  رك���ات  منحت  ال�سلبي،  بالتعادل 
البديل  بحار�سه  فيها  ا�ستعان  ال��ذي  االأ���س��رتايل،  للمنتخب 
لبريو  ال�ساد�سة  للركلة  احل��ار���س  وت�سدى  ري��دم��ان.  اأن���درو 
بعدما اأخفق كل فريق يف واحدة من الركات اخلم�سة االأوىل. 
اآ�سيوي  منتخب  فيها  ي��ت��اأه��ل  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  ه��ي  وه���ذه 

لنهائيات كاأ�س العامل عرب "امللحق" مرتني متتاليتني.
القارة   ،2022 مل��ون��دي��ال  اأ���س��رتال��ي��ا،  منتخب  ت��اأه��ل  وم��ن��ح 

ن  البطولة  من  الن�سخة  ه��ذه  يف  قيا�سية  م�ساركة  االآ�سيوية 
حيث رفع عدد املنتخبات االآ�سيوية امل�ساركة يف هذه الن�سخة 
نظراً  ن  امل��ون��دي��ال  ت��اري��خ  يف  االأوىل  للمرة  منتخبات   6 اإىل 
على  ع���اوة  امل�سيف،  البلد  ب�سفته  قطر  منتخب  مل�ساركة 
التي  واإي��ران وكوريا اجلنوبية،  واليابان  ال�سعودية  منتخبات 

تاأهلت مبا�سرة، واأخرياً منتخب اأ�سرتاليا.
ويخو�س املنتخب االأ�سرتايل فعاليات الدور االأول للمونديال 
�سمن املجموعة الرابعة باملونديال، والتي ت�سم معه منتخب 

فرن�سا، حامل اللقب، والدمنارك وتون�س.

خطة طموحة لتطوير م�شابقات كرة الطاولة خالل املو�شم املقبل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ب���ف���وزه ع��ل��ى ب��و���س��ط��ن ���س��ل��ت��ي��ك�����س يف 
اأ�سبح  اأم�����س،  �سباح  اختتمت  م��ب��اراة 
قاب  واري�����ورز  �ستيت  ج��ول��دن  ف��ري��ق 
ق��و���س��ني اأو اأدن����ى م��ن ل��ق��ب ال����دوري 
للمحرتفني،  ال�سلة  لكرة  االأمريكي 
الدوري االأقوى واالأبرز يف عامل لعبة 

العمالقة.
اأب�����رز  م����ن  امل���ت���وا����س���ع  االأداء  ورغ������م 
جنومه �ستيفن كريي يف هذه املباراة، 
�سلتيك�س  �سيفه  على  واري���ورز  تغلب 
104-94 ليتقدم عليه 3-2 بعد 5 
بينهما  املواجهات  �سل�سلة  مباريات يف 

يف نهائي البطولة.
وب����ات واري�������ورز ب��ح��اج��ة ل��ل��ف��وز على 
�سلتيك�س يف عقر داره م�ساء غدا ليتوج 

بطا لهذه الن�سخة من دوري ال�سلة 
االأمريكي بعد مو�سم طويل و�ساق.

للمرة  اللقب  باإحراز  واري��ورز  ويحلم 
منذ  واالأوىل  ت��اري��خ��ه  يف  ال�����س��اب��ع��ة 
�سلتيك�س  ي��ت��م�����س��ك  ف��ي��م��ا   2018
�سيفه  على  الطاولة  قلب  يف  ب��االأم��ل 
 3-3 التعادل  اخلمي�س وحتقيق  يوم 
ليحتكم الفريقان اإىل املباراة ال�سابعة 

الفا�سلة.
وت��ب��ادل ال��ف��ري��ق��ان االن��ت�����س��ارات منذ 
املباراة االأوىل يف هذه املواجهة وحتى 
منهما  اأي  يحقق  ف��ل��م  ام�����س  م��ب��اراة 
انت�سارين متتاليني يف هذه ال�سل�سلة 
بالنهائي حتى جنح واري��ورز يف هذا، 
خ���ال امل���ب���اراة ك��م��ا ح��ق��ق ك��ل منهما 

انت�سارا واحدا على ملعب املناف�س.
اأب����رز جنوم  ك���ريي ه��و  وك���ان �ستيفن 

واري�������ورز يف ه����ذا ال��ن��ه��ائ��ي ل��ك��ن��ه مل 
ام�س،  اخلام�سة  املباراة  يكن هكذا يف 
حيث جنح يف نحو 32 % فقط من 
ت�سويباته يف املباراة ليقت�سر ر�سيده 
على 16 نقطة فيما كان الاعب قد 
الرابعة  امل��ب��اراة  يف  نقطة   43 �سجل 
التي �سهدت فوز فريقه على �سلتيك�س 

يف عقر داره.
و���س��ه��دت امل����ب����اراة ت���وق���ف ك����ريي عن 
متديد رقم قيا�سي مهم حيث اأنها اأول 
مباراة له يف االأدوار الفا�سلة للبطولة 
يف  خالها  يف�سل  التي   2013 منذ 
وذلك  ثاثية،  ت�سويبة  اأي  ت�سجيل 
هذه  يف  متتالية  م���ب���اراة   132 ب��ع��د 
ت�سجيل  يف  خ���ال���ه���ا  جن����ح  االأدوار 

االأقل  على  واح���دة  ثاثية  ت�سويبة 
االأدوار  ه��ذه  يف  م�ساركته  بداية  منذ 

عام 2013.

يف�سل  التي  له  االأوىل  امل��رة  اأنها  كما 
ثاثية  ت�سويبة  ت�سجيل  يف  خالها 
اأو  املنتظم  املو�سم  واح��دة يف مباريات 

االأدوار الفا�سلة ب�سكل عام بعد 233 
مباراة متتالية جنح خالها يف ذلك 

منذ عام 2018.

•• اأبوظبي-وام:

رغم تواجد �سباب االأهلي يف املركز اخلام�س، بنهاية مناف�سات دوري اأدنوك 
الفريق ظهر ب�سكل مميز يف  اأن  اإال   ،2022  -  2021 للمحرتفني ملو�سم 
 23 ليجمع  بجدارة،  التي ح�سمها  منها،  الكبرية  املواجهات؛ خا�سة  بع�س 
 ،5 6 م��واج��ه��ات، وال��ت��ع��ادل يف  ال��ف��وز يف  ال���دور االأول، م��ن  نقطة يف نهاية 

واخل�سارة يف مواجهتني.
وجاء اأكرب فوز للفر�سان يف الدور االأول باجلولة الرابعة اأمام ال�سارقة 4 - 3 
، يف مباراة مثرية يف اأحداثها، خا�سة يف ال�سوط الثاين، فيما تعر�س الأكرب 
خ�سارة 1-4 يف الدور ذاته ، اأمام بني يا�س يف اجلولة 12، قبل اأن ي�ستعيد 
توازنه يف نهاية الدور االأول، بالفوز 3 - 1 على خورفكان، و�سهدت املباراة 
�سجل  عندما  ي��وم��اً،   668 غياب  بعد  للتهديف،  الرحمن  عبد  عمر  ع��ودة 
بقمي�س اجلزيرة يف مرمى العني يف مار�س 2020 واختلف الو�سع كثرياً 
تاأثر الفريق بكرة االإ�سابات التي �سربت �سفوفه،  يف الدور الثاين، حيث 
متتالية؛  ج��والت   5 يف  للخ�سارة  ليتعر�س  املباريات،  �سغط  اإىل  باالإ�سافة 
يف  الفريق  موقف  تاأثر  وبالتايل   ،21 اجلولة  حتى   17 اجلولة  من  ب��دًءا 
جدول الرتتيب ب�سكل كبري، جعله يبتعد كثريا عن املناف�سة، ويختتم املو�سم 
فقط،  نقطة   19 الثاين  ال��دور  يف  ليجمع   ،  1  -  2 خورفكان  على  بالفوز 

ويبلغ اإجمايل نقاطه بنهاية امل�سابقة ل�42 نقطة، من الفوز يف 12 مباراة، 
واخل�سارة يف 8، والتعادل يف 6 مباريات.

وبرز العبو �سباب االأهلي يف الت�سديد ب� 290 ت�سديدة وفقا الإح�ساءات واأرقام 
املركز  يف  و�سعتهم  املرمى؛  على   123 منها  االإماراتية،  املحرتفني  رابطة 

 11788 ب�  اأكر االأندية متريراً  الثالث يف الئحة االأكر ت�سديًدا، وثالث 
متريرة، وو�سيف االأكر متريراً ناجحاً يف ملعب املناف�س ب�5558، وو�سيفا 

كذلك الأكر الفرق مراوغات ب� 260 مراوغة ناجحة.
اأرقام �سباب االأهلي يف دوري اأدنوك للمحرتفني 2021 - 2022 .. ح�سل 

على املركز اخلام�س ب� 42 نقطة من 26 مباراة و12 فوزا و 8 خ�سائر و 
6 تعادالت .. و�سجل 33 هدفا وا�ستقبل يف �سباكه 30 هدفا وبلغ اإجمايل 
عدد الت�سديدات 290 والت�سديدات على املرمى 123 وبلغ عدد التمريرات 

الناجحة يف ملعب املناف�س 5558 وحقق 260 مراوغة ناجحة .

•• الريا�س-الفجر:

ه��ن��اأ ���س��م��و االأم�����ري ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
اللجنة  رئ���ي�������س  ال��ف��ي�����س��ل  ت����رك����ي 
ال�سعودية  وال��ب��ارامل��ب��ي��ة  االأومل���ب���ي���ة 
جميد  علي  ال�ساب  ال�سعودي  الرباع 
خليتيت الإح��رازه ميدالية ذهبية يف 
بطولة العامل لل�سباب برفع االأثقال 
اأكر  فيها  ي�سارك  التي  املك�سيك  يف 

من 200 رباع من 44 دولة. 
خليتيت  ال�������س���ودي  ال���رب���اع  واأح������رز 
ذهبية م�سابقة اخلطف يف مناف�سات 
ال��ع��امل حتت  ب��ط��ول��ة  ك��ل��غ   55 وزن 
املك�سيكية  ليون  �سنة يف مدينة   17
فيما �سمن  كلغ،   105 رفع  اأن  بعد 
 229 اأي�سا بر�سيد  ف�سية املجموع 

كلغ. 
وك���ت���ب رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة االأومل���ب���ي���ة 
�سفحة  على  ال�سعودية  والباراملبية 
اأهنىء  ت���وي���رت:  م���وق���ع  يف  ال��ل��ج��ن��ة 
جميد  علي  ال�سعودي  الرباع  بطلنا 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه امل���ي���دال���ي���ة ال���ذه���ب���ي���ة يف 
بطولة  يف  املجموع  وف�سية  اخلطف 
العامل لرفع االأثقال باملك�سيك. األف 
م����ربوك ي��ا ب��ط��ل، م����ربوك لوطننا 

الغايل. 
اإنها  خ��ل��ي��ت��ي��ت:  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
خطوة نحو امل�سوار االأوملبي لتحقيق 

االإجنازات للوطن. 
ال�����س��ع��ودي االآخر  ال��رب��اع  اأح���رز  كما 

امل�����رزوق ف�سية اخل��ط��ف يف  حم��م��د 
وزن 61 كلغ م�سجا 113 كلغ.

•• الكويت-الفجر:

بطولة  لقب  ال��ك��وي��ت  منتخب  اأح���رز 
ال�ساالت للمرة  اآ�سيا لكرة قدم  غرب 
بفوزه على نظريه  تاريخه  االأوىل يف 
مقابل  اأه�����داف  بخم�سة  ال�����س��ع��ودي��ة 
ثاثة يف املباراة النهائية التي اأقيمت 
الن�سر  ن��ادي  يف  االثنني  االأول  اأم�س 
ل��ل��ك��وي��ت �سالح  ���س��ج��ل  ب���ال���ك���وي���ت.  
امل�سبحي  وع��ب��دال��رح��م��ن  ال��ف��ا���س��ل 
وعبداللطيف  اخل��ل��ي��ف��ة  وي���و����س���ف 
ال��ع��ب��ا���س��ي وع���ب���دال���رح���م���ن ال������وادي،    
ومعاذ  امل��غ��رب��ي  ع��ب��داهلل  ولل�سعودية 

ع�سريي و�سالح القرين. 
جائزة  الرديني  فهد  ال�سعودي  ون��ال 

ال��ب��ط��ول��ة، وح�سل  اأف�����س��ل الع���ب يف 
ال��ك��وي��ت��ي ���س��ال��ح ال��ف��ا���س��ل ع��ل��ى لقب 

على  الهزمي  اأحمد  وزميله  ال��ه��داف، 
جائزة اأف�سل حار�س مرمى. 

�شباب االأهلي يف دوري 2022.. االإ�شابات وخ�شائر الدور الثاين اأبعدت الفريق عن املناف�شة

»واريورز« يالم�س لقب دوري ال�شلة االأمريكي.. و»�شلتيك�س« مل يفقد االأمل

•• اأبوظبي-وام:

ن�سخة  اإط��اق  عن  والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  اإدارة  اأعلنت 
فعاليات  اأ�سهر  اأح��د  العام  لهذا  العربي  ال�سلوقي  جمال  ُم�سابقة  من  جديدة 
ال�سلوقي والكاب عموماً يف املنطقة وهي خُم�س�سة للكلب ال�سلوقي العربي 
�سحياً  الئقاً  املُ�سارك  الكلب  يكون  ب��اأن  ال�سلوقي  مالكو  يلتزم  اأن  على  ح�سراً 

وحا�سًا على �سهادة التح�سني، واأن يحمل �سريحة اإلكرتونية.
والفرو�سية  لل�سيد  ال���دويل  امل��ع��ر���س  19" م��ن  "ال�  ال��ق��ادم��ة  ال����دورة  وُت��ق��ام 
الفرتة من 26 �سبتمرب ولغاية 2 اأكتوبر القاِدَمني  2022" خال  "اأبوظبي 
البيئة-  هيئة  م��ن  ر���س��م��ي��ة  وب��رع��اي��ة  االإم������ارات  ���س��ق��اري  ن���ادي  م��ن  بتنظيم 
الوطني  اأبوظبي  للحفاظ على احلبارى ومركز  ال��دويل  وال�سندوق  اأبوظبي 

للمعار�س.
ويعد ال�سلوقي جزءا هاما من تراث ال�سيد العربي وعرفه العرب منذ القدم 
وقاموا برتبيته والعناية به و�سالته معروفة منذ اأكر من �سبعة اآالف �سنة 
وبالذكاء  التحّمل  على  ا�ستثنائية  ب��ق��درات  ال�سلوقية  ال�سيد  ك��اب  وتتميز 

والوفاء.
اأثناء رحات ال�سيد بال�سقور وذلك لُقدرته  وكان ال�سلوقي يلعب دورا ُمهّماً 
اأو  ال�سجريات  و���س��ط  واملُختبئة  ال�سقر  اأ�سابها  ال��ت��ي  الفري�سة  اإي��ج��اد  على 
احل�سائ�س الطويلة اأو يف خمابئ اأخرى وهكذا تتعاون كل من ال�سقور والكاب 

ال�سلوقية لاإم�ساك بالفري�سة املُختبئة.
وُيح�سب ملعر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية اأّنه كان اأّول واأبرز الفعاليات 
الرتاثية يف املنطقة العربية التي احتفت بال�سديق الويف لاإن�سان الذي رافقه 

نوعها  منذ اآالف ال�سنني فكانت ُم�سابقة "َجمال ال�سلوقي" ظاهرة فريدة من 
لتعزيز االهتمام بال�ساالت االأ�سيلة من كاب ال�سيد وتعزيز عاقة اجليل 
ملالكي  الفر�سة  واإت��اح��ة  االأ�سيلة  وتقاليدهم  االأج���داد  ت��راث  بركائز  اجلديد 

ال�سلوقي لعر�س املهارات واخل�سائ�س التي تتمتع بها كابهم.
وداأب املعر�س على تنظيم ُم�سابقة �سنوية الختيار "اأجمل كلب �سيد" تقت�سر 
يف  الكاب  �ساالت  اأق��دم  العربي" اإح��دى  "ال�سلوقي  فئة  على  فيها  امل�ساركة 

العامل والتي ُتعترب رمزاً لتقاليد ال�سحراء وال�سيد الرّبي.
وُينّظم املُ�سابقة مركز ال�سلوقي العربي يف اأبوظبي االأول من نوعه يف منطقة 
ال�سيد  ريا�سة  اإح��ي��اء  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي  االأو���س��ط  وال�����س��رق  العربي  اخلليج 
بالكاب ال�سلوقية واملحافظة على تقاليدها واال�ستعانة بها يف ال�سقارة وحفظ 
بها  االهتمام  وكيفية  الازمة  باملعرفة  املُهتمني  وتزويد  االأ�سيلة  ال�ساالت 

ورعايتها وتدريبها والعناية ال�سحية بها واإكثارها وزراعة ال�سرائح التعريفية 
وكذلك ت�سجيل املواليد واإ�سدار جوازات ال�سفر و�سهادات الن�سب لها واإجراء 

ترتيبات التنقل وال�سفر وفق القوانني املُعتمدة.
ينحدر  التي  ال�سالة  موا�سفات  الدقيقة  والتحكيم  التقييم  معايري  وت�سمل 
منها الكلب املُ�سارك ال�سلوك "كامل�سي والرك�س" املظهر العام والبنية وال�سكل 

اإ�سافة ملهارات ال�سيد واملُطاردة واالنطباع العام وال�سمات النف�سية.
ال�سعر  ذو  "الهدبا"  االأري�����س  هما:  رئي�سني  نوعني  �سمن  ال�سلوقي  ُي�سنف 
الطويل واالأمل�س "احل�س" ذو ال�سعر اخلفيف وموطن كلب ال�سيد االأ�سيل 
كثرية  ���س��االت  ول��ه  واالأردن  و�سوريا  وال��ع��راق  وم�سر  العربية  اجل��زي��رة  ه��و 
واأهمها يف املنطقة ويف مركز ال�سلوقي العربي باأبوظبي "�سديد وذيبان وطراح 

وقنا�س" من فئة احل�س،و"حلاق و�سبيان وخطاف" من فئة االأري�س.

معر�س اأبوظبي لل�شيد يحتفي بال�شلوقي مب�شابقة فريدة للجمال

االأوملبية ال�شعودية تهنىء الرباع خليتيت  
الإحرازه ذهبية يف بطولة العامل لل�شباب 

منتخب الكويت بطال لغرب اآ�شيا يف كرة ال�شاالت 

جائزة دولية لالأكادميية االأوملبية ال�شعودية 
••  اأثينا-الفجر:

"اأوتو �سيميزيك"  ح�سلت االأكادميية االأوملبية ال�سعودية على جائزة دولية 
يف حفل اأقيم مبنا�سبة تد�سني الن�سخة ال� 62 لربنامج ال�سفراء االأوملبيني 
رئي�س  بح�سور  اأثينا،  اليونانية  العا�سمة  يف  الدولية  االأوملبية  لاأكادميية 
اجلمهورية اليونانية كاترينا �ساكياروبولو.  وت�سلم اجلائزة �سمو االأمري 
رئي�س  ال�سعودية  والباراملبية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  نائب  جلوي  بن  فهد 
ال�سعودية من رئي�س االكادميية االوملبية  اإدارة االأكادميية االأوملبية  جمل�س 
الدولية ايفيليو�س كوفيليو�س.  وجاءت اجلائزة بعد اإعادة تفعيل االكادميية 
ال�سعودية منذ منت�سف العام املا�سي، واإقامتها للعديد من الربامج التعليمية 
املتنوعة التي ا�ستهدفت الطاب والطالبات يف املراحل الدرا�سية اجلامعية، 

اإ�سافة اإىل عدد من من�سوبي القطاع الريا�سي يف ال�سعودية. 
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•• اأبوظبي-وام: 

بعد �ساعات قليلة من االإعان الر�سمي عن انتقال املهاجمني الرنويجي 
اإىل  اإىل مان�س�سرت �سيتي، واالأوروج��وي��اين داروي��ن نونيز  اإيرلنج هاالند 
ليفربول، مل يرتدد املهاجم االإجنليزي الدويل هاري كني جنم توتنهام 
يف التاأكيد على االإ�سافة الكبرية التي �ستقدمها ال�سفقتان اإىل الدوري 

االإجنليزي.
وقال كني الفائز بلقب هداف الدوري االإجنليزي ثاث مرات �سابقة، اإن 

ان�سمام هاالند ونونيز اإىل الدوري االإجنليزي �سي�ساعف 
من ال�سراع على جائزة احلذاء الذهبي التي متنح 

امل�سابقة يف ذلك  ه��داف  اإىل  نهاية كل مو�سم  يف 
املو�سم.

وب���رغ���م اع���ت���زال ال��ع��دي��د م���ن جن���وم الهجوم 
ال��ب��ارزي��ن يف ال����دوري االإجن��ل��ي��زي ع��ل��ى مدار 
تفتقد  مل  روين،  واي��ن  مثل  املا�سية  ال�سنوات 

ال�سنوات  يف  خا�سة  التهديفي  رونقها  البطولة 
ان�سمام  م��ن��ذ  وب��ال��ت��ح��دي��د  االأخ����رية 

ال�������دويل حممد  امل�������س���ري 

�ساح وزميله ال�سنغايل �ساديو ماين اإىل �سفوف ليفربول لتدور املناف�سة 
يف املوا�سم اخلم�س املا�سية ب�سكل هائل بني �ساح وماين وكني، وكذلك 
مهاجمني اآخرين مثل جيمي فاردي والكوري اجلنوبي هيوجن مني �سون 

على املراكز االأوىل يف قائمة الهدافني و�سناعة االأهداف.
كما �سهدت املوا�سم اخلم�س املا�سية، فوز �ساح بلقب الهداف 3 مرات من 
بينها مرتني منا�سفة يف 2018 - 2019 مع زميله ماين بر�سيد 22 
املنق�سي مع �سون مهاجم توتنهام بر�سيد  املو�سم  هدفا لكل منهما ويف 

منهما. لكل  هدفا   23
ومن املوؤكد اأن ان�سمام هاالند ونونيز، �سي�ساعفان من املناف�سة على لقب 

الهداف يف الدوري االإجنليزي خال املوا�سم املقبلة، ح�سبما اأكد 
كني، حتى واإن رحل ماين عن البطولة هذا ال�سيف و�سط 

حماوالت بايرن ميونخ االأملاين للتعاقد معه.
وتر�سد وكالة اأنباء االإمارات "وام" يف هذا التقرير اأبرز 
العبي الدوري االإجنليزي من حيث جمموع امل�ساهمة 
املوا�سم  اأو �سناعتها على مدار  بت�سجيلها  االأه��داف  يف 

اخلم�س االأخرية.
واحدا  اأ���س��ب��ح  ال���ذي  ���س��اح  امل�����س��ري حممد  يت�سدر 

االأخرية،  ال�سنوات  يف  العامل  العبي  اأف�سل  من 
االإجنليزي  ال��دوري  اأك��ر العبي  قائمة 

االأهداف  امل�ساهمة يف  من حيث 

خال املوا�سم اخلم�سة املا�سية حيث �ساهم يف 164 هدفا "�سجل 118 
هدفا و�سنع 46 هدفا لزمائه" .

�سهد   "2018  -  2017" ليفربول  م��ع  ل�ساح  االأول  امل��و���س��م  وك���ان 
حتطيمه الرقم القيا�سي لعدد االأهداف التي ي�سجلها اأي العب يف مو�سم 
 32 اأح��رز  حيث  جولة   38 البطولة  اأ�سبحت  اأن  منذ  بالبطولة  واح��د 

هدفا و �سنع 10 اأهداف لزمائه.
املو�سم  يف  �سون  مع  منا�سفة  البطولة  ه��داف  بجائزة  ف��وزه  جانب  واإىل 
اأف�سل هدف  بينها جائزة  اأخ��رى من  بعدة جوائز  توج �ساح  املنق�سي، 
اأه�����داف يف ال�����دوري باملو�سم  اأك����ر ال��اع��ب��ني ���س��ن��اع��ة  وج���ائ���زة 
136 هدفا  ه��اري كني يف  االإجنليزي  �ساهم  و  املنق�سي. 
اأحرز  حيث  املا�سية  اخلم�س  امل��وا���س��م  خ��ال  لتوتنهام 
هدفا   23 منها  هدفا   31 و�سنع  اأهداف   105

�سنعها يف املو�سمني املا�سيني فقط.
رحيم  االإجنليزي  اأما 

املوا�سم  �سيتي على مدار  ملان�س�سرت  122 هدفا  �ساهم يف  �ستريلنج فقد 
املدرب  ق��ي��ادة  حت��ت  الفريق  جن��وم  م��ن  واح���دا  لي�سبح  املا�سية  اخلم�س 
 44 و�سنع  هدفا   78 �ستريلنج  و�سجل  ج��واردي��وال.  جو�سيب  االإ�سباين 

هدفا لزمائه.
كما �ساهم الكوري اجلنوبي هيوجن مني �سون يف 118 هدفا لتوتنهام يف 
املوا�سم اخلم�سة املا�سية حيث اأحرز 75 هدفا، و�سنع 43 هدفا لزمائه 

ليفر�س نف�سه �سمن اأف�سل جنوم البطولة يف املوا�سم االأخرية.
ف���اردي عن�سرا مهما م��ن عنا�سر فوز  ك��ان االإجن��ل��ي��زي جيمي  ب���دوره  و 
مو�سم  يف  االإجنليزي  ال���دوري  بلقب  �سيتي  لي�سرت 
2016، ولكن املهاجم االإجنليزي   -  2015
ي��ك��ن م�سادفة  ذل���ك مل  اأن  ب��ره��ن  ال����دويل 
مع  التالية  املوا�سم  يف  تاألقه  وا���س��ل  حيث 

الفريق نف�سه.
�ساهم  املا�سية،  اخلم�س  امل��وا���س��م  وخ���ال 
91 هدفا  م��ن��ه��ا  ه��دف��ا   112 يف  ف����اردي 

�سجلها بنف�سه و21 �سنعها لزمائه.
للدوري  ونونيز  هاالند  انتقال  ومع  واالآن، 
للم�سابقة  املتابعون  يرتقب  االإجنليزي، 
طوفانا من االأه��داف عرب كل 
ه�������وؤالء ال���اع���ب���ني يف 

املوا�سم املقبلة.

•• اأبوظبي- وام: 

ت��وا���س��ل اأن���دي���ة ال������دوري االإم���ارات���ي 
�سباقها مع الزمن من اأجل اال�ستعداد 
ل��ل��م��و���س��م ال���ك���روي امل��ق��ب��ل ال����ذي من 
اأغ�سط�س  �سهر  يف  ينطلق  اأن  املتوقع 

املقبل.
فقد ب���داأت ع��دد م��ن االأن��دي��ة ترتيب 
اأوراق�����ه�����ا م���ب���ك���را، ����س���واء م���ن خال 
التعاقد مع مدربني جدد اأو التجديد 
بالفعل  معهم  امل��وج��ودي��ن  مل��درب��ي��ه��م 
جنبا اإىل جنب مع �سفقات الاعبني 
وكل هذه املعطيات تعطي موؤ�سرا باأن 
مو�سم  اأم��ام  �ستكون  االإماراتية  الكرة 
فرق  ع��دة  م��ن  باملناف�سة  حافل  ق��وي 
ت�سعى جميعا لتقدمي اأوراق اعتمادها 

للفوز باللقب.
يف  اأن�����دي�����ة   4 ب�������رزت  االآن  ح���ت���ى  و 
ت��ع��اق��دات��ه��ا م��ع م��درب��ني ج���دد و هي 
الن�سر والوحدة واحتاد كلباء و�سباب 
ال�سورة  ت��ت�����س��ح  مل  ب��ي��ن��م��ا  االأه����ل����ي، 
اجلديد  ال��واف��دي��ن  مل��درب��ي  بالن�سبة 
البطائح  املحرتفني"  دوري  اإىل 
اأبرز ال�سفقات من  ودبا"، فيما كانت 
ال��اع��ب��ني ت��ع��اق��د ال��و���س��ل م���ع عمر 

وع����ودة  عموري"   " ال���رح���م���ن  ع��ب��د 
فريقه  اإىل  ت���ي���ج���ايل  ���س��ي��ب�����س��ت��ي��ان 
ال�سابق " الوحدة" قادما من الن�سر.

بور�سة  ن�����س��اط  حل��رك��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  و 
اأعلن  حينما  ال��ب��داي��ة  كانت  امل��درب��ني 
نادي عجمان عن جتديد عقد مدربه 
�سهر  الثالث من  ج��وران يف  ال�سربي 
م���اي���و امل���ا����س���ي مل�����دة م��و���س��م��ني بعد 
النتائج التي حققها مع الفريق الذي 

اأنهى مو�سمه يف دوري اأدنوك يف املركز 
ال�سابع بر�سيد 35 نقطة.

19 مايو  الن�سر يف  اأعلن  عقب ذلك 
امل��ا���س��ي ال��ت��ع��اق��د م��ع امل����درب االأمل���اين 
ث���ور����س���نت ف���ي���ن���ك، ل��ي��خ��ل��ف امل�����درب 
الوطني �سامل ربيع الذي توىل املهمة 
ب��دال من االأرجنتيني رام��ون دي��از يف 
�سهر فرباير املا�سي عقب اإنهاء عقده 
بالرتا�سي. كما اأعلن نادي الوحدة يف 

االأول من يونيو اجلاري عن التعاقد 
م����ع امل��������درب ال����ربت����غ����ايل ك���ارل���و����س 
الفرن�سي  ل��ل��م��درب  خلفا  ك��ارف��ال��ه��ال 
ج����ري����ج����وري، وت������اه اع������ان احت����اد 
ك��ل��ب��اء ال��ت��ع��اق��د م��ع امل����درب االإي����راين 
للمدرب  خ���ل���ف���ا  جم����ي����دي،  ف����ره����اد 
االأوروجوياين خورخي دا�سيلفا الذي 
 3 ال��ف��ري��ق عقب  انتهى م�����س��واره م��ع 
موا�سم قاده خالها. و ا�ستطاع �سباب 

االأهلي اأن يح�سل على خدمات املدرب 
ال��ربت��غ��ايل ل��ي��ون��اردو ج����اردمي الذي 
املا�سي  املو�سم  ال�سعودي  الهال  قاد 
اآ�سيا  اأبطال  دوري  بلقب  التتويج  اإىل 

للمرة الرابعة يف تاريخه.
ال���ع���ني بطل  ل���ك���ل م����ن  ب��ال��ن�����س��ب��ة  و 
اأدن���وك،  دوري  م��ن  املا�سية  الن�سخة 
وال�����س��ارق��ة و���س��ي��ف امل�����س��اب��ق��ة، فمن 
للمو�سم  مدربيهما  ا�ستمرار  امل��وؤك��د 

بقية  موقف  يت�سح  مل  بينما  املقبل، 
والظفرة،  اجل��زي��رة  االأخ����رى  ال��ف��رق 

وبني يا�س، وخورفكان والو�سل.
و على �سعيد الاعبني كانت �سفقة 
ان����ت����ق����ال ع���م���ر ع���ب���د ال����رح����م����ن من 
االأبرز  الو�سل هي  اإىل  االأهلي  �سباب 
لاعبه  التجديد  اأي�سا  اأعلن  وال��ذي 
ال���ربازي���ل���ي ج��ي��ف��ر���س��ون دوج���ا����س، 
واحلار�س  �سامل،  نا�سر  مع  والتعاقد 

ع��ب��د اهلل ����س���امل ق���ادم���ني م���ن ن���ادي 
الفجرية.

واأعلن الوحدة اأي�سا ا�ستعادة مهاجمه 
الن�سر  �سيب�ستيان تيجايل قادما من 
الن�سر  اأعلن  انتقال حر، و  يف �سفقة 
جت���دي���د ع���ق���ود اأب������رز الع��ب��ي��ه ط���ارق 
�سباب  وكذلك  ف��وزي،  وحممد  اأحمد 
العديد  ع���ق���ود  ج����دد  ال�����ذي  االأه���ل���ي 
اأب��رزه��م احل��ار���س ماجد  م��ن العبيه 

نا�سر و املدافعون يو�سف جابر وعبد 
العزيز هيكل وحممد مرزوق و�ساملني 
خمي�س، بينما جدد ال�سارقة تعاقدات 
عدد من العبيه و هم احل�سن �سالح 
و�سامل �سلطان وحممد عبد البا�سط، 
وعبد اهلل احلمادي وعلى ال�سنحاين، 
ودروي�����س حممد، و ك��ان االأب��رز اأي�سا 
جتديد احتاد كلباء عقد العبه حبيب 

الفردان لثاثة موا�سم.

بور�شة املدربني ترفع درجة حرارة »املريكاتو ال�شيفي« يف الكرة االإماراتية

الدوري االإجنليزي ينتظر حقبة ذهبية على م�شتوى الهدافني

•• دبي-وام:

للكاراتيه  االإم������ارات  احت���اد  يف  الن�سائية  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
�سرطة  �سباط  ن��ادي  مبقر  االأول  اأم�����س  االأول  اجتماعها 
دبي برئا�سة الدكتورة ح�سة بن حيدر ع�سو جمل�س اإدارة 
االحتاد، وبح�سور ع�سوات اللجنة مرمي ال�سام�سي، واأمينة 

حاجي، واأمل �سهاب بجانب العبات املنتخب الوطني.
رفع  مبوجبها  ميكن  التي  االآل��ي��ات  االجتماع  وا�ستعر�س 
االحتياجات  توفري  خ��ال  من  لاعبات،  الفني  امل�ستوى 
اإزالة  م��ع  ومع�سكرات،  ت��دري��ب  ب��رام��ج  م��ن  لهن  املطلوبة 
كافة املعوقات التي تواجههن، خ�سو�سا يف مراحل االإعداد 

للمقرتحات  اال���س��ت��م��اع  ومت  ال���ب���ط���والت.  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
اأمام  ال�سعاب  لتذليل  الاعبات  من  املقدمة  والت�سورات 
حتقيق نقلة نوعية يف اأداء ونتائج منتخب ال�سيدات بحيث 
يناف�س على حتقيق االإجن��ازات يف كافة املحافل االإقليمية 
والقارية والدولية التي ي�سارك فيها. ثم ا�ستكمل االجتماع 
بعقد لقاء اآخر مع اأولياء اأمور الاعبات لتعزيز التوا�سل 
اآخر  االأم��ور، والوقوف على  واأولياء  الن�سائية  اللجنة  بني 
امل�ستجدات والتطورات اخلا�سة بالاعبات، وتلقت اللجنة 
وبلورتها  لدرا�ستها  منهم  املهمة  االقرتاحات  من  العديد 
الكاراتيه  م�سرية  دع��م  يف  منها  اال�ستفادة  ميكن  لربامج 

الن�سائية بالدولة.

»ن�شائية« احتاد الكاراتيه تعقد اجتماعا مع العبات املنتخب واأولياء اأمورهن

•• ال�صارقة -وام: 

اأن تعاون  االإم��ارات للقو�س وال�سهم  الكعبي رئي�س احتاد  الدكتور �سعيد  اعترب 
االحتاد االآ�سيوي للعبة، وجتاوبه لدعم جناح ا�ست�سافة دورة و موؤمتر التحكيم 
اأقيمت الأول مرة يف املنطقة، ي�سهم ب�سكل كبري يف  2022 للعبة التي  القاري 

االرتقاء بريا�سة القو�س وال�سهم، و�سقل كوادرها.
ا�ست�سافها  التي  ال��دورة  ه��ذه  نظم  قد  وال�سهم  للقو�س  االآ�سيوي  االحت��اد  ك��ان 
13 يونيو  11 اإىل  احتاد االإم��ارات للقو�س وال�سهم يف ال�سارقة يف الفرتة من 
اجلاري، مب�ساركة 55 حكماً وحكمة من 16 دولة على م�ستوى اآ�سيا اإىل جانب 
حكام من املنطقتني االأفريقية والعربية. واأكد الكعبي يف ختام الدورة اأن مثل 
هذه الفعاليات، متهد الطريق لارتقاء باللعبة، واأن احتاد االإمارات ي�سعى بكل 
اإ�سرتاتيجيته  تنفيذ  اإىل  ت��وؤدي  التي  املخرجات  اأف�سل  اإىل  للو�سول  ميلك  ما 
الطموحة وامل�ستقبلية. ح�سر حفل اخلتام �سعادة ال�سيخ �سامل بن عبد الرحمن 

هال  عي�سى  و�سعادة  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  مكتب  رئي�س  القا�سمي 
رئي�س جمل�س ال�سارقة الريا�سي، و�سابول غازي نائب رئي�س االحتاد االآ�سيوي 

للقو�س وال�سهم، ورئي�س واأع�ساء احتاد االإمارات للقو�س وال�سهم.
�سهادات  احل�سور  وكبار  القا�سمي  الرحمن  عبد  بن  �سامل  ال�سيخ  �سعادة  وق��دم 
لل�سركاء يف  التقديرية  وال��دروع  التذكارية  الهدايا  اإىل جانب  للحكام  امل�ساركة 

تنظيم الدورة تقديراً للجهود املبذولة يف اإجناح احلدث.
و وجه الكعبي �سكره وتقدير ل�سعادة ال�سيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي، 
على ت�سريفه باحل�سور يف اليوم اخلتامي للدورة، وحر�سه امل�ستمر على تعزيز 
الر�سيدة  القيادة  لروؤية  ترجمة  الريا�سية،  املجاالت  �ستى  التطور يف  ا�ستدامة 

بتوفري جميع االإمكانيات التي ت�سهم يف تطوير املنظومة الريا�سية.
و عرب عن تقديره جلهود جمل�س ال�سارقة الريا�سي بقيادة �سعادة عي�سى هال، 
لتوفري جميع املتطلبات التي ت�ساهم يف اإثراء املجتمع الريا�سي بالربامج التي 

تعزز التطور، وفق اأف�سل املمار�سات واأعلى املعايري.

رئي�س احتاد القو�س و ال�شهم : التعاون مع االحتاد االآ�شيوي ي�شهم يف تطوير العبينا وكوادرنا الفنية



غوغل تعاقب مهند�شا ك�شف الروبوت الواعي
اأعلن  اأن  بعد  التكنولوجيا، غوغل،  ف�سيحة جديدة هزت عماق 
مهند�س اأنه اأوقف عن العمل لدى ال�سركة ُوجرب على اأخذ اإجازة، 
نتيجة ك�سف تو�سل له، باأن روبوتا كان يعمل على تطويره، اأ�سبح 
"واعيا" ولديه القدرة على "التفكري وال�سعور"، مما �سلط ال�سوء 

على الغمو�س الذي يحيط باأ�سرار عامل الذكاء اال�سطناعي.
وادعى بليك ليموين، اأنه كان يعمل على تطوير روبوت للمحادثة 
"المدا"، وه���و ع��ب��ارة ع��ن من����وذج لغوي  ب��ا���س��م  ي��ع��رف  ال��ف��وري��ة 
لتطبيقات املحادثات، قبل اأن يكت�سف اأن الروبوت اأ�سبح "واعيا"، 
ولديه اإدراك يعدا لذلك املوجود لدى طفل يف الثامنة من عمره.

ون�سر املهند�س ن�س حمادثات دارت بينه وبني الروبوت "المدا"، يف 
حماولة منه باإثبات وجهة نظره، بعد اأن رف�ست غوغل مزاعمه، 
اإج��ب��اري��ة، وف��ق م��ا ذك��رت �سحيفة  اإج���ازة  اأدى اإىل و�سعه يف  مم��ا 
"وا�سنطن بو�ست" االأمريكية. وو�سف املهند�س النظام الذي كان 
يعمل على تطويره منذ اخلريف املا�سي، باأنه "نظام ح�سا�س، مع 
اإدراك وقدرة على التعبري عن االأفكار وامل�ساعر، تعادل تلك التي 
اأعرف بال�سبط ما  اأكن  "اإذا مل  الب�سري". وقال:  ميلكها الطفل 
اأنه  العتقدت  م��وؤخ��را،  اأن�ساأناه  ال��ذي  ه��ذا  الكمبيوتر  برنامج  هو 
الفيزياء"،  �سنوات، لديه معرفة يف   8 اأو   7 العمر  يبلغ من  طفل 
ليموين،  ن�سرها  حم��ادث��ة  ن�س  واأث����ار  بو�ست".  "وا�سنطن  وف��ق 
خماوف الكثريين على و�سائل التوا�سل االجتماعي، كونها ت�سبه 
والتي  العلمي،  اخليال  اأف��ام  يف  ظهرت  التي  تلك  كبري  حد  اإىل 

عادة ما تنتهي ب�"رف�س الروبوتات االن�سياع الأوامر الب�سر".

ن�شاء ينت�شرن على غوغل.. 
احل�شيلة 118 مليون دوالر

لت�سوية دعوى  دوالر  118 مليون  دفع  �سركة غوغل على  وافقت 
جماعية تتهمها بقرارات تنطوي على متييز يف حق املوظفات لديها 
لناحية الرواتب والرتقيات يف مقرها الرئي�سي بكاليفورنيا، على 

ما اأعلن مكتبا املحاماة اللذان يتوالن الدفاع عن ال�سركة.
واأو�سح بيان م�سرتك لليف كابرا�سري هيمان وبرن�ستاين واألت�سولر 
بريزون، ُن�سر اجلمعة اأّن الت�سوية ت�سمل نحو 1500 موظفة تعمل 

يف كاليفورنيا منذ �سبتمرب 2013.
ووافقت ال�سركة كذلك على اأن يجري طرف ثالث درا�سة يف �ساأن 

عمليات التوظيف والرتقية لديها.
وقال ناطق با�سم غوغل يف ر�سالة بعثها االأحد اإىل وكالة فران�س 
ب��ر���س: "بعد ن��ح��و 5 ���س��ن��وات م��ن االإج������راءات ال��ق�����س��ائ��ي��ة، اتفق 
الطرفان على اأن ت�سوية الق�سية، من دون اأي اعرتاف بامل�سوؤولية 
اأو ا�ستنتاجات، متثل م�سلحة للجميع، ونحن �سعداء جداً لتو�سلنا 

اإىل هذا االتفاق".
اأمام   2017 دع��وى عام  �سابقات يف غوغل رفعن  وكانت موظفات 
اأحد حماكم �سان فران�سي�سكو، بحجة اأّن املوؤ�س�سة العماقة تدفع 
للرجال  املخ�س�سة  تلك  من  اأق��ل  روات��ب  لديها  العاملني  للن�ساء 
�سمن املنا�سب نف�سها، كما اأّن املوظفات ح�سلن على ترقيات اأقل 
من الرجال رغم اأّن الطرفني يتمتعان باخلربة واملوؤهات نف�سها، 

وذلك الأّن ال�سركة ا�ستندت اإىل رواتبهم ال�سابقة.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ق�شة عامل قهر امل�شتحيل
النظافة  عامل  و�سف  الكلمات  بتلك   ، اجلامعة  يف  املحا�سرات  حل�سور  بالي�سرى  واملكن�سة  اليمنى  بيدي  الهاتف 

االأردين حممد االأ�سمر حتقيق حلمه بنيل �سهادة البكالوريو�س تخ�س�س حما�سبة.
فاالأ�سمر يعاين من �سائقة مالية بدخل ال يتجاوز 550 دوالراً، يقتطع منه قر�س درا�سي يبلغ 225 دوالراً، ومبلغ 

اآخر الإيجار بيته املتوا�سع؛ لي�سد مبا تبقى حاجة اأ�سرته.
ويقول االأ�سمر، يف حديثه ل� "موقع �سكاي نيوز عربية"، اإن �ساعات دوامه تبداأ من الثانية والن�سف بعد الظهر حتى 

العا�سرة والن�سف م�ساًء؛ ليبداأ بعد ذلك مذاكرته البيتية حت�سرياً ليوم درا�سي ب�ساعات نوم قليلة.
بوقود  جت��اوزه��ا  التي  الواجبات  وثقل  اأحياناً  االنتقادات  زي��ادة  مع  اليومي  لاإحباط  تعر�سه  يخِف  مل  االأ�سمر 

االجتهاد واملثابرة.
"املاج�ستري  العليا  ال��درا���س��ات  ا�ستكمال  يف  للبدء  جلامعته،  مالية  دف��ع��ات  م��ن  تبقى  م��ا  ت��اأم��ني  االأ�سمر  وينتظر 

والدكتوراة"، مع عجز عائلته عن م�ساعدته ب�سبب ظروفهم االقت�سادية.
امللحة  والرغبة  االإرادة  الظروف، وجعل  كانت  الطموح مهما  �سقف  ورفع  للمثابرة  "اأدعو اجلميع  بالقول:  وختم 

االأ�سا�س للح�سول على الهدف".
وي�سار اإىل اأن االأردنيني ن�سروا مئات من املن�سورات والتعليقات املوؤازرة لطموح االأ�سمر، داعية ال�سباب اإىل اأخذ زمام 

املبادرة مهما كانت الظروف حالكة.
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�شالحف عمالقة تك�شر اعتقاد االنقرا�س
اكت�سف نوع من ال�ساحف العماقة كان يعتقد اأنها انقر�ست من اأكر من 

قرن، وفوق ذلك تتمتع ال�ساحف املكت�سفة ب�سحة جيدة.
غاالباغو�س،  اأرخبيل  يف  فرناندينيا  بجزيرة  العماقة  ال�سلحفاة  وعرفت 
1906، من خال عينة واحدة جمعت خال  التابع لدولة االإك��وادور عام 

رحلة علمية، واعتربت بعيد ذلك يف عداد احليوانات املنقر�سة.
 ،2019 ع���ام  ح��ت��ى  ان��ق��ر���س��ت  ال�سلحفاة  ه���ذه  اأن  را���س��خ��ا  االع��ت��ق��اد  وظ���ل 
املنقر�س  ال��ن��وع  اإىل  تنتمي  اأن��ه��ا  يعتقد  واح����دة  اك��ت�����س��اف  ج���رى  ع��ن��دم��ا 

."Chelonoidis phantasticus"
وعر على ال�سلحفاة يف جزيرة فرناندينيا، بح�سب ما اأظهرت ورقة بحثية 

ن�سرت يف جملة "بيولوجيا االت�ساالت".
االأمريكيتني  ييل  وجامعة  برين�ستون  جامعة  م��ن  الباحثون  وا�ستخرج 
عمرها  يبلغ  ذكر  �سلحفاة  جانب  اإىل  اأنثى،  �سلحفاة  من  النووي  احلم�س 

116 عاما يف اجلزيرة.
وخل�س الباحثون اإىل اأن ال�سلحفاتني خمتلفتان وراثيا عن جميع االأنواع 

االأخرى من ال�ساحف العماقة يف اجلزيرة.
"ل�سنوات  غ��ران��ت:  بيرت  برين�ستون،  بجامعة  احل��ي��وان  علم  اأ���س��ت��اذ  وق��ال 
عديدة، كان يعتقد اأن العينة االأ�سلية التي جرى جمعها يف عام 1906 قد 

نقلت يف اجلزيرة، الأنها كانت الوحيدة من نوعها".

تعاين من حالة نادرة تت�شبب بت�شخم حجم �شاقها 
اإىل ت�سخم �ساقها  ك�سفت �سابة تعاين من حالة غري قابلة لل�سفاء توؤدي 
الي�سرى اإىل اأكر من �سعف حجم �ساقها اليمنى، كيف ينظر الغرباء اإليها 

ويطرحون عليها اأ�سئلة حمرجة.
م�سابة  ب��اأن��ه��ا  ع��اًم��ا،   19 العمر  م��ن  البالغة  اأوك����وه،  دي���دي  ت�سخي�س  مت 
االأن�سجة  يف  ال��زائ��دة  ال�سوائل  فيها  تتجمع  حالة  وه��ي  اللمفية،  بالوذمة 

وت�سبب التورم.
اأن االأم��ر ا�ستغرق  ن��ادرة جًدا لدرجة  اأن حالتها كانت  وك�سفت ديدي كيف 
عاًما من املواعيد للو�سول اإىل الت�سخي�س بعد زيارة يف م�ست�سفى جريت 
اأورموند �سرتيت بلندن، وكيف اأن �ساقها ت�سرب ال�سوائل اإذا اأ�سيبت بجرح 
�سغري. وقالت طالبة القانون وعلم اجلرمية يف جامعة برمنغهام، وي�ست 
�سن  يف  كانت  كثرياًعندما  �ساقها  ب�سبب  للتنمر  تعر�ست  اإنها  ميدالندز، 
املراهقة. الحظت ديدي الأول مرة م�سكلة يف �ساقها الي�سرى عندما ح�سرت 
در�ساً الألعاب القوى يف مركز ت�سيلم�سفورد الألعاب القوى، يف مار�س 2015، 
من  اأك��رب  تبدو  الي�سرى  �ساقها  اإن  قائلة  �سديقاتها  اإح���دى  علقت  حيث 
اليمنى، مما دفعها للذهاب اإىل طبيبها العام الذي اأخربها باأن ال�سبب هو 

االإفراط يف ممار�سة الريا�سة.

ماليني امل�شاهدات لـ »الذئب 
والقطة ال�شجاعة« 

اأحد  ك���ام���ريا م��راق��ب��ة يف  ���س��ج��ل��ت 
�سارية،  معركة  ال�ساطئية،  املنازل 
ب���ني ق��ط��ة م��ن��زل��ي��ة وذئ�����ب، حاول 
"وجبة  وي�����س��م��ن  ي��خ��ط��ف��ه��ا  اأن 

الع�ساء".
بيت�س  ���س��ورف�����س��اي��د  م��دي��ن��ة  ويف 
تك�سا�س  ب�����والي�����ة  ال�������س���اط���ئ���ي���ة 
االأم���ريك���ي���ة، وامل��ط��ل��ة ع��ل��ى خليج 
مراقبة  ك��ام��ريا  �سجلت  املك�سيك، 
املواجهة  تلك  ال�ساطئ  على  ملنزل 
ال�سر�سة، التي انت�سرت الحقا على 

مواقع التوا�سل االجتماعي.
ذئ�����ب  ه������اج������م  ال�����ف�����ي�����دي�����و،  ويف 
"كويوتي" قطة على �سرفة منزل، 
ول��ك��ن ال��ق��ط��ة داف��ع��ت ع��ن نف�سها 
على  ال��ق��ف��ز  وح��اول��ت  با�ستب�سال، 
وج���ه ال��ذئ��ب الإ���س��ع��اف��ه، ح��ت��ى لو 
القطة  ب��ع��ده��ا ه��رب��ت  ل��ل��ح��ظ��ات. 
�ساطئي،  ك��ر���س��ي  حت���ت  ال�����س��ري��ع��ة 
الكر�سي،  حت���ت  ال���ذئ���ب  ل��ي��زح��ف 
حم����اوال االإم�������س���اك ب��ه��ا، ق��ب��ل اأن 
وتقفز  الثانية  اجل��ه��ة  م��ن  ت��خ��رج 

اإىل �سور ال�سرفة.
فكيه  اأحكم  املتوح�س  الذئب  لكن 
القطة  لتقاوم  ظهرها،  يف  �سريعا 
بخرب�سة  وت����ق����وم  اأخ���������رى،  م�����رة 
بر�ساقة  ت��ق��ف��ز  اأن  ق��ب��ل  ال���ذئ���ب، 
يف  عالقة  وتبقى  ال�سرفة،  الأع��ل��ى 

القمة، بينما ابتعد الذئب يائ�سا.
املايني من  الفيديو ح�سد مئات 
ج��م��ي��ع من�سات  ع��ل��ى  امل�����س��اه��دات 
االجتماعي،  ال���ت���وا����س���ل  و����س���ائ���ل 
وج�����اءت ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ���س��ع��ي��دة جدا 
فك  م��ن  ال�سجاعة  القطة  بنجاة 

الذئب املفرت�س.

االأمري وليام وعائلته 
ينتقلون ملنزل متوا�شع

ول��ي��ام دوق كامربدج  االأم���ري  ق��رر 
منزل  اإىل  االن����ت����ق����ال  وع���ائ���ل���ت���ه 
ق�سر  ت�������ارك�������ا  "متوا�سع"، 
غربي  ال���ف���خ���م  "كينزنغتون" 
"االقرتاب"  ل�����ه�����دف  ل������ن������دن، 
اإليزابيث.  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م��ل��ك��ة  م���ن 
ميل"  "ديلي  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ووف���ق���ا 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ق���رر االأم����ري وليام 
واأبنائهم  مديلتون  كيت  وزوج��ت��ه 
منزل  اإىل  االن����ت����ق����ال  ال����ث����اث����ة، 
بريك�ساير،  يف  الريفي  "اأديليد" 
امل����ج����اور ل��ق�����س��ر وي����ن����دزور حيث 
اإل��ي��زاب��ي��ث. وت�سري  امل��ل��ك��ة  ت��ق��ط��ن 
م�����س��ادر ق��ري��ب��ة م���ن ال��ع��ائ��ل��ة اإىل 
حري�سة  كانت  كامربدج  عائلة  اأن 
على اأن تكون اأقرب اإىل امللكة، التي 
عانت من م�ساكل التنقل العر�سية 
يف االأ�سهر االأخرية، كما اأنها توؤمن 

مدر�سة جيدة الأطفالها الثاثة.
و�سيتم نقل االأبناء الثاثة، جورج 
اأعوام"   7" و�سارلوت  اأعوام"،   8"
ولوي�س "4 اأعوام"، من مدر�ستهم 
احلالية يف باتر�سي، على اأن يبداأوا 
عندما  جديدة  مدر�سة  يف  جميعا 
ال��درا���س��ي اجلديد  ال��ف�����س��ل  ي��ب��داأ 
"كوخ  الريفي  امل��ن��زل  �سبتمرب.  يف 
 ،1831 ع��ام  ب��ن��اوؤه  اأديليد" اأع��ي��د 
الثانية"  الدرجة  "من  م��اذ  وه��و 
للعائلة املالكة، ومب�سافة �سري على 
جورج  �سانت  كني�سة  ع��ن  االأق����دام 

وقلعة وند�سور.
ل�سحيفة  امل�������س���ادر  اأح������د  وق������ال 
وكيت  ول���ي���ام  "كان  "ال�سن": 
ح��ري�����س��ني ج����دا ع��ل��ى ال�����س��ك��ن يف 
حياتهما  ل���ب���دء  م��ت��وا���س��ع  م���ن���زل 

اجلديدة يف وند�سور. 

اإ�شابة ميك جاغر بكوفيد تطيح بحفلة رولينغ �شتونز 
78 عاما بكوفيد19-، ما  ال��روك ميك جاغر  اأ�سيب جنم 
ل�"رولينغ �ستونز" كان مقررا االثنني  اإلغاء حفل  اإىل  اأدى 
املو�سيقية،  والفرقة  املنظمون  اأعلن  ما  على  اأم�سرتدام،  يف 

متعهدين باالإعان عن موعد جديد.
واأع���ل���ن امل��ن��ظ��م��ون ع��ل��ى م��وق��ع��ه��م االإل����ك����رتوين اأن�����ه "مت 
ت�سخي�س اإ�سابة املغني ميك جاغر ب�كوفيد19-، وهو ترك 
الليلة" يف  "األغيت حفلة  ه��وؤالء  واأ�ساف  القاعة مري�ساً". 

قاعة "يوهان كرويف اأرينا" يف اأم�سرتدام.
ب�سبب  اع��ت��ذارا عرب ح�سابه على تويرت  وق��دم ميك جاغر 
للغاية" من  وق��ت ق�سري  "قبل  الإل��غ��اء احلفلة  ا���س��ط��راره 
م��وع��ده��ا، واع�����دا ب��ت��ح��دي��د م��وع��د ج��دي��د يف اأق�����رب وقت 
"يجب  ت��وي��رت  على  ح�سابها  على  ال��ف��رق��ة  وق��ال��ت  مم��ك��ن. 
وفريق  االآخ��ري��ن  واملو�سيقيني  اجلمهور  �سامة  تكون  اأن 
اجلولة اأولوية". و�ستظل التذاكر امل�سرتاة �ساحلة للحفلة 
مبوعدها اجلديد. بداأت فرقة رولينغ �ستونز جولة اأوروبية 
بالذكرى  لاحتفال  م��دري��د  يف  حزيران-يونيو  ب��داي��ة  يف 
31 متوز-يوليو بعد  اأن تنتهي يف  لتاأ�سي�سها، على  ال�ستني 
14 حفلة مو�سيقية يف ع�سر دول. وت�سمل اجلولة خ�سو�سا 
ميانو ولندن وبروك�سل وليفربول، حيث مل تقدم الفرقة 

اأي عر�س منذ 50 عاما.

طفلة تولد بورم يزن 75 % من وزن ج�شمها
ي�سعى والدا طفلة بريطانية �سغرية �سجاعة ولدت مع 
ال����والدة جلمع  وزن��ه��ا عند  اأرب����اع  ث��اث��ة  نحو  �سكل  ورم 

االأموال لتمويل عمليها �سرورية الإنقاذ حياتها.
ثنائي  با�سم  وامل��ع��روف  3 كيلوجرام  ب��وزن  ال��ورم  وتطور 
يف  ت��زال  ال  تانا�سا  ماريا  كانت  عندما  ال�سرية،  االأ���س��رار 
�ساعة   12 اإزال��ت��ه��ا خ���ال عملية م��دت��ه��ا  ال��رح��م ومت���ت 
العملية  وكانت  فقط.  يومان  الطفلة  عمر  ك��ان  عندما 
ناجحة، لكن ماريا عانت من ف�سل القلب يف االأيام التالية 

يف م�ست�سفى غريت اأورموند �سرتيت يف لندن.
وعلى الرغم من حتدي املوت ومواجهة عدد من العوائق 
يف ال�سنوات اخلم�س التي تلت ذلك - مبا يف ذلك م�ساكل 
ابنتها  اإن  اإيونيا  االأم  تقول   - والتن�سيق  ال�سمع  فقدان 
تواجه معاركها اليومية بابت�سامة. واأخربت اإيونيا "38 
�سحيفة  ل��ن��دن  �سمال  فين�سلي،  يف  تعي�س  ال��ت��ي  عاماً"، 
تقدمي  ن��ح��اول  وزوج����ي  "اأنا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اإك�����س��ربي�����س 
االأف�سل البنتنا واحلفاظ على �سعادتها. اإنها على دراية 

اأكر مب�ساكلها االآن لكنها دائًما حتاول االبت�سام".

يخطط لالإبحار عرب االأطل�شي باأ�شغر قارب يف العامل
مغامر  يخطط  عاملي،  قيا�سي  رق��م  لتحقيق  حماولة  يف 
 3000 مل�سافة  االأطل�سي  املحيط  بريطاين لاإبحار عرب 
ف��ق��ط قام  واح���د  ق���ارب �سغري ط��ول��ه م��رت  كيلومرت يف 
، الذي  48 عاًما  اأن��درو بيدويل،  ب�سناعته بنف�سه. ياأمل 
�سينطلق م��ن ن��ي��وف��اون��دالن��د، ك��ن��دا، يف م��اي��و امل��ق��ب��ل، يف 
لعبور  ق��ارب  باأ�سغر  لاإبحار  القيا�سي  ال��رق��م  حتطيم 
املحيط االأطل�سي. وقد ا�ستوحى الفكرة بعد قراءة كتاب 
الذي  فيهلني،  هوغو  احل��ايل  القيا�سي  الرقم  ل�ساحب 

قطع امل�سافة يف قارب طوله 1.6 مرت قبل 30 عاًما.
قاربه امل�سنوع من االألياف الزجاجية والذي يبلغ طوله 
مرت واحد و�سرعته الق�سوى ال تتجاوز 4 كم يف ال�ساعة، 
ي��دع��ى توم  ب��ح��ار  ق����ارب �سمما  م��ن  م��ع��دل��ة  ن�سخة  ه��و 
ماغنايل. اعرتف االأب الذي يبحث عن االإثارة اأن زوجته 
تعتقد اأنه جمنون، لكنه قال اإنه يريد حتقيق �سيء غري 

اعتيادي قبل اأن يبلغ اخلم�سني من عمره.
حقيقياً.  حتدًيا  اأواج���ه  اأن  دائ��ًم��ا  “اأحب  بيدويل:  وق��ال 
على الرغم من اأن زوجتي ت�سعر يف كثري من االأحيان اأن 
اأفكاري جنونية، لكنني اأريد اأن اأحقق اإجنازاً مميزاً قبل 

اأن اأبلغ من العمر 50 عاًما”.

اليتيري  فيلم  عر�س  متنع  دولة   14
قال م�سدر اإن �سركة والت ديزين مل تتمكن من احل�سول 
على اإذن لعر�س فيلمها اجلديد من ا�ستوديوهات بيك�سار 
كما  واآ�سيا،  االأو���س��ط  ال�سرق  دول��ة يف   14 يف  "اليتيري" 
اأكرب  ال�سني،  الفيلم يف  اإط���اق  امل��رج��ح  ي��ب��دو م��ن غ��ري 

�سوق لل�سينما يف العامل.
وقالت منتجة للفيلم اإن ال�سلطات يف ال�سني طلبت حذف 
بع�س امل�ساهد وهو ما رف�سته ديزين، وتوقعت اأال يجري 
االأمريكي  املمثل  وي��ق��دم  اأي�����س��ا.   ه��ن��اك  الفيلم  اإط���اق 
كري�س اإيفانز ب�سوته ال�سخ�سية الرئي�سية "باز اليتيري" 
عن  امل��اأخ��وذة  احلركية  ال�سخ�سية  وه��ي  يطري"،  "باز 

�سل�سلة اأفام "توي �ستوري" "حكاية لعبة".

اأمبري هريد تندد بالكراهية �شدها عرب ال�شبكات االجتماعية 
ن���ددت اأم��ب��ري ه���ريد ب��� ال��ك��راه��ي��ة والنقد 
ال�����اذع ال��ل��ذي��ن ك��ان��ت ه��دف��ا ل��ه��م��ا على 
م����واق����ع ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي خال 
حم��اك��م��ت��ه��ا االأخ������رية ���س��د ج����وين دي���ب، 
تلوم هيئة  اأنها ال  عينه  الوقت  موؤكدة يف 

املحلفني على حكمها ل�سالح طليقها.
بعد حماكمة ا�ستمرت �ستة اأ�سابيع، خل�س 
فريفاك�س  حمكمة  يف  ال�سبعة  املحلفون 
بالواليات املتحدة يف االأول من حزيران-

قد  ال�سابقني  ال��زوج��ني  اأن  اإىل  ي����ونيو 
����س���وه���ا ���س��م��ع��ة ب��ع�����س��ه��م��ا ال��ب��ع�����س عرب 

ال�سحافة. 
لكنهم حكموا بتعوي�س يفوق 10 مايني 
دوالر لنجم "بايرت�س اأوف ذي كاريبيني"، 
لنجمة  فقط  دوالر  مليويَن  منح  مقابل 

"اأكوامان".
بتغطية  حظيت  ال��ت��ي  املحاكمة  وك�سفت 

اإع����ام����ي����ة ك����ب����رية وُب����ث����ت ع���ل���ى ال����ه����واء 
مبا�سرة على �سا�سات التلفزيون، تفا�سيل 
للنجمني  امل�����س��ط��رب��ة  اخل��ا���س��ة  احل���ي���اة 
الهوليووديني، ما اأثار �سل�سلة من الر�سائل 
املهينة بحق املمثلة البالغة 36 عاما على 

و�سائل التوا�سل االجتماعي.
بي  "ان  قناة  وقالت هريد يف مقابلة على 
�سي"، هي االأوىل لها منذ انتهاء املحاكمة 
يعرفون"  ال  العاديني  النا�س  اأن  "اأعتقد 
على  اآخذها  ال  "واأنا  مثل هذه احلمات، 

حممل �سخ�سي".
واأ�سافت "لكن حتى ال�سخ�س املتيقن من 
اأين اأ�ستحق هذه الكراهية والنقد الاذع، 
اأك����ذب، ف��اإن��ه ال  ح��ت��ى ل��و ك���ان يعتقد اأين 
اأنه  وي��خ��ربين  عيني  يف  النظر  ي�ستطيع 
على  ع���ادال  ك��ان  معي  التعامل  اأن  يعتقد 

و�سائل التوا�سل االجتماعي".

�ضيان هيدر خالل ح�ضورها حفل تكرمي جائزة AFI Life Achievement يف لو�س اأجنلو�س.  رويرتز

جينيفر لوبيز باإطاللة اأنيقة للغاية
�ساركت النجمة العاملية  جينيفر لوبيز  اجلمهور جمموعة �سور جديدة لها عرب 

ح�سابها اخلا�س، اأ�سعلت فيها مواقع التوا�سل االجتماعي.
وظهرت جينيفر لوبيز باإطالة اأنيقة للغاية، حيث ارتدت �سرواال �سيقا و"توب" 
�سيقة باللون البيج وفوقها معطف طويل، وحددت منطفة اخل�سر بحزام من 

اللون نف�سه، ون�سقت معه حذاء وحقيبة يد ونظارات �سم�سية باللون نف�سه.
طبيعية،  بطريقة  كتفها  على  من�سدال  �سعرها  تركت  اجلمالية،  الناحية  وم��ن 

وطبقت ماكياجا ناعما يليق مباحمها.
اإعام عاملية ت�سريحا مفاجئا عن ل�سان جينيفر لوبيز  وكانت قد نقلت و�سائل 
"اأ�سواأ  قالت:  اإذ  ال�سوبربول،  يف  بالغناء  النجمة  �ساكريا   �سابقا  م�ساركتها  حول 

فكرة يف العامل".
وقد اأحدث هذا االأمر �سجة كبرية على مواقع التوا�سل االجتماعي.


