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الإمارات وفرن�شا .. �شراكة 
يف  وت��واف��ق  ا�شرتاتيجية 
العاملية التحديات  مواجهة 

•• اأبوظبي -وام:

ت��ت�����س��م ال���ع���اق���ات الإم���ارات���ي���ة 
من  ب���ال���ع���دي���د  ال���ف���رن�������س���ي���ة   -
اأك�سبتها  ال���ت���ي  اخل�����س��ائ�����ص 
اأهمية خا�سة ودفعتها با�ستمرار 
نحو النمو والتقدم اإىل اأن بلغت 
م�ستوى ال�سراكة الإ�سرتاتيجية 
ال���ت���ي ع����ززه����ا ت����ق����ارب ال������روؤى 
الق�سايا  ح��ي��ال  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن 
الراهنة  وال��ع��امل��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
والت����ف����اق ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الأم����ن 
وال���س��ت��ق��رار ال��دول��ي��ن، ف�سا 
بينهما يف  املتنامي  التعاون  عن 

كافة املجالت.
الإماراتية  ال��ع��اق��ات  وت�ستمد 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ق���وت���ه���ا م����ن دعم 
قيادة  وت���وج���ي���ه���ات  وم���ت���اب���ع���ة 
ب�ساحب  مم���ث���ل���ة  ال����ب����ل����دي����ن 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل 
اهلل، وفخامة الرئي�ص اإميانويل 
اجلمهورية  رئ��ي�����ص  م����اك����رون 
ال��ف��رن�����س��ي��ة، وال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت يف 
الرت���ق���اء ب��ه��ذه ال��ع��اق��ات اإىل 
م�����س��ت��وي��ات غ���ر م�����س��ب��وق��ة من 

التعاون.   )التفا�سيل �ص3(

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة والرئي�س الفرن�شي يبحثان العالقات التاريخية والق�شايا الإقليمية والدولية
•• باري�س-وام:

الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بحث 
الفرن�سية،  اجلمهورية  رئي�ص  ماكرون  اإميانويل  وفخامة  اهلل،  حفظه 
اأم�ص، عاقات ال�سداقة التاريخية الرا�سخة، والفر�ص الواعدة لتطوير 
ال�سراكة  �سوء  يف  وذل��ك  اجل��وان��ب،  خمتلف  يف  اآفاقه  وتو�سيع  التعاون 
الإ�سرتاتيجية ال�ساملة التي جتمع دولة الإمارات وفرن�سا، اإ�سافة اإىل 

جممل التطورات والق�سايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. 
الأليزيه  ق�سر  يف  الفرن�سي  الرئي�ص  فخامة  ا�ستقبال  خال  ذلك  جاء 
.. �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان والوفد املرافق الذي 
عن  �سموه  عرب  حيث   .. الفرن�سية  اجلمهورية  اإىل  دول��ة  ب��زي��ارة  يقوم 
ولقائه جمددا فخامة  ال�سديقة  الفرن�سية  بزيارة اجلمهوريِة  �سعادته 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  هناأ  كما  ماكرون،  اإميانويل  الرئي�ص 
متمنياً  ل��ب��اده  الوطني  باليوم  الفرن�سي  الرئي�ص   .. نهيان  اآل  زاي���د 

لفرن�سا ال�سديقة دوام من التقدم والرخاء.
تعرب  اأنها  ..م��وؤك��داً  ب��اده  اإىل  �سموه  بزيارة  الفرن�سي  الرئي�ص  ورح��ب 
البلدين  ب��ن  املتميزة  ال��ع��اق��ات  تر�سيخ  على  امل�����س��رتك  احل��ر���ص  ع��ن 
..واأعرب عن ثقته باأن الزيارة ت�سكل دفعاً قوياً لل�سراكة ال�سرتاتيجية 
والرئي�ص  الدولة  رئي�ص  ال�سمو  وا�ستعر�ص �ساحب  يف جميع جوانبها. 
اإطار  ال��ت��ع��اون املتنوعة يف  ال��ل��ق��اء م�����س��ارات  اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون خ��ال 
ال�ستثمارية  املجالت  يف  خا�سة  البلدين  بن  الإ�سرتاتيجية  ال�سراكة 
والطاقة  املتقدمة  والتكنولوجيا  والعلمية  والثقافية  والقت�سادية 
من  وغرها  املناخي  والتغر  البيئة  بجانب  الغذائي  والأم��ن  املتجددة 
املجالت احليوية التي حتظى باهتمام م�سرتك وتدعم تطلعات البلدين 

اإىل م�ستقبل اأف�سل.
واأكد اجلانبان حر�سهما امل�سرتك على ا�ستمرار الت�ساور والتن�سيق بن 

اجلانبن جتاه العديد من الق�سايا وامللفات ذات الهتمام امل�سرتك.
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مبنى حمرتق يف اأعقاب ال�ستباكات يف مدينة ك�سا ب�سرق ال�سودان   )ا ف ب(

رئي�ص الدولة والرئي�ص الفرن�سي خال لقائهما يف ق�سر الأليزيه     )وام(

بريطانيا: رو�سيا ت�ستخدم مرتزقة لتعزيز مواقعها يف اأوكرانيا

مو�شكو حتذر الغرب: اأي اعتداء يف القرم �شيقابل برّد مزلزل !

تركيا ت�شعد يف �شمال �شوريا.. وقوات 
الأك��راد مبناطق  تنت�شر  النظام 

•• عوا�صم-وكاالت:

ب�سن  الرتكي  الت�سعيد  مع  تزامناً 
نفوذ  مناطق  �سد  ع�سكرية  عملية 
�سيطرة قوات �سوريا الدميقراطية، 
ال�������س���وري حلقوق  امل���ر����س���د  اأف�������اد 
تابعة  ع�سكرية  ق��وات  ب��اأن  الإن�سان 
للنظام ال�سوري متركزت يف حميط 
ال�ساجور  خط  على  العرمية،  بلدة 

بريف منبج �سرق حلب.
وان���ت�������س���رت ع���ن���ا����س���ر ال���ن���ظ���ام مع 
مدعومة  ل��ه��ا  امل���وال���ي���ة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ا 
دب����اب����ات و3  ث��ق��ي��ل��ة و3  ب��اأ���س��ل��ح��ة 
راجمات �سواريخ يف مناطق �سيطرة 

الأكراد.
ك��م��ا مت���رك���زت ت��ل��ك ال���ق���وات داخل 
انت�سارها  وو���س��ع��ت  ���س��ري��ن،  م��ط��ار 
اجلنود  من  مزيد  ن�سر  عرب  هناك 

واإن�ساء نقاط ومواقع جديدة.
اأت������ت ه�����ذه ال���ت���ح���ّرك���ات ب���ع���د اأي�����ام 
م��ن م��ن��ا���س��دة ال��ق��ائ��د ال��ع��ام لقوات 
"ق�سد"  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ����س���وري���ا 
مو�سكو  فيها  ح��ّث  ع��ب��دي،  مظلوم 
وطهران على منع اأنقرة من تنفيذ 
يف  ج��دي��د  ه��ج��وم  ب�سن  تهديداتها 
�سمال �سوريا. وعلى �سوء مباحثات 
م��ع رو���س��ي��ا، اأع��ل��ن ع��ب��دي اجلمعة 
املا�سي انت�سار قوات للنظام اإ�سافية 
يف  للتهديدات،  تتعر�ص  مناطق  يف 
خطوة تكررت خال هجمات تركية 

�سابقة �سد القوات الكردية.

•• تون�س-وكاالت:

يواجه رئي�ص حركة النه�سة الإخوانية يف تون�ص، را�سد 
اإرهابية،  جرائم  يف  بال�سلوع  ر�سمية  تهما  الغنو�سي، 
 19 اأمام الق�ساء يف  اأن يخ�سع للتحقيق  فيما ينتظر 

من يوليو اجلاري.
مبثابة  الغنو�سي  م��ع  التحقيق  اإىل  م��راق��ب��ون  وينظر 
ف��ر���س��ة ط����ال ان��ت��ظ��اره��ا ل��ل��ك�����س��ف ع���ن خ��ب��اي��ا جرائم 
الغتيالت ال�سيا�سية وتبيي�ص الأموال والإرهاب التي 
الع�سرية  الإخ��وان خال  زمن حكم  تون�ص يف  عرفتها 

الأخرة.
وبعدما قررت النيابة العامة فتح حتقيق �سد م�سوؤولن 
�سابقن وحالين من جمعية مناء تون�ص اخلرية من 
وال���س��ت��ب��اه يف  الأم����وال  تبيي�ص وغ�سيل  اأج���ل ج��رائ��م 
اأو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب �سواء  اأ�سخا�ص  متويل 
داخل الرتاب التون�سي اأو خارجه، مت ا�ستدعاء الغنو�سي 

من قبل قا�سي التحقيق.
وجرى ا�ستدعاء الغنو�سي كمتهم يف الق�سية اإىل جانب 
ال�سابق  اخلارجية  وزي��ر  و�سهره  الغنو�سي  معاذ  جنله 
حمادي  ال�سابق  احلكومة  ورئي�ص  ال�سام،  عبد  رفيق 

اجلبايل الذي اعتقل، موؤخرا، ومت الإفراج عنه ليبقى 
على ذمة التحقيقات يف الق�سية ذاتها.

اأذن�����ت للبنوك   و ك��ان��ت جل��ن��ة ال��ت��ح��ال��ي��ل امل��ال��ي��ة ق���د 
التون�سية يف وقت �سابق بتجميد اأموال الغنو�سي وابنه 
و���س��ه��ره رف��ي��ق ع��ب��د ال�����س��ام، والأم����ن ال��ع��ام ال�سابق 

للحركة حمادي اجلبايل وابنتيه.
ق���زارة، ع�سو هيئة  اإمي��ان  املحامية  اأك��دت  من جهتها، 
ال����دف����اع ع���ن ���س��ك��ري ب��ل��ع��ي��د وحم���م���د ال���رباه���م���ي، يف 
ت�سريحات لوكالة الأنباء الر�سمية، اأن الق�ساء التون�سي 
النه�سة  حركة  رئي�ص  اإىل  ر�سميا  الإره��اب  تهمة  وجه 
اأن  مو�سحة  اأخ���رى،  �سخ�سية  و32  الغنو�سي  را���س��د 
اجلرائم املرتكبة من قبلهم تتعلق بالنتماء اإىل تنظيم 

اإرهابي وغ�سيل الأموال.
يف املقابل، قال الغنو�سي يف ت�سريحات لوكالة رويرتز 
لاأنباء اإنه دعا اأن�سار حزبه اإىل الحتجاج يف 19 من 
يوليو، وهو اليوم الذي �سيواجه فيه اجلل�سة الق�سائية، 
موعد  من  يومن  قبل  اأي  نف�سه  ال�سهر  من   23 ويف 
ال�ستفتاء على الد�ستور، و مل ي�ستبعد الغنو�سي انتقال 
الختافات ال�سيا�سية يف تون�ص اإىل �سدامات وفو�سى 

وحرق، وفق تعبره.

الإمارات تدين ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي 
ا�شتهدف فندقا يف مدينة جوهر ال�شومالية

•• اأبوظبي-وام:

ال��ذي ا�ستهدف فندقا يف مدينة  اأدان��ت دول��ة الإم��ارات ب�سدة الهجوم الإرهابي 
بينهم  وج��رح��ى،  قتلى  �سقوط  ع��ن  واأ���س��ف��ر  ال�سومال،  جنوب  ال��واق��ع��ة  جوهر 
املجاورة.  وامل��ح��ات  امل��ب��اين  يف  ج�سيمة  اأ���س��رار  واإحل���اق  حكوميون،  م�سوؤولون 
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن دولة الإمارات تعرب عن ا�ستنكارها 
العنف  اأ���س��ك��ال  جلميع  ال��دائ��م  ورف�سها  الإج��رام��ي��ة،  الأع��م��ال  ل��ه��ذه  ال�سديد 
والإره��اب التي ت�ستهدف زعزعة الأمن وال�ستقرار وتتنافى مع القيم واملبادئ 
و�سعب  حلكومة  وموا�ساتها  تعازيها  خال�ص  عن  ال���وزارة  واأع��رب��ت  الإن�سانية. 
جمهورية ال�سومال الفيدرالية ال�سقيقة ولأهايل وذوي �سحايا هذه اجلرمية 

النكراء، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابن.

�ص 05

�ص 13

�ص 19

تاجرة الرطب ال�صغرية ظبية اأحمد احلمادي 
ت�صتقبل الزوار بوجهها الب�صو�ص

اأخبار الإمارات

نهاية الهيمنة الغربية.. ما هو 
�صكل عامل ما بعد حرب اأوكرانيا؟

عربي ودويل

ر�صميا .. بر�صلونة يعلن تعاقده 
مع البولندي ليفاندوف�صكي

الفجر الريا�صي

•• عوا�صم-وكاالت:

العملية  ج��راء  الغرب  بينها وبن  التوتر  ت�ساعد  على وقع 
قبل  الأوك��ران��ي��ة  الأرا���س��ي  على  اأطلقتها  ال��ت��ي  الع�سكرية 
اأن  التحذير من  اإىل  ع��ادت مو�سكو جم��دداً  اأ�سهر،   5 نحو 
اأي اإجراءات ب�ساأن �سبه جزيرة القرم ميّثل تهديداً مبا�سراً 

لأرا�سيها.
ميدفيديف  دمي��رتي  ال�سابق  الرو�سي  الرئي�ص  �سدد  فقد 
اأوكرانيا والقوى الغربية العرتاف ب�سلطة  اأن رف�ص  على 
مبا�سراً  ت��ه��دي��داً  مي��ث��ل  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �سبه  ع��ل��ى  مو�سكو 
اأن اأي هجوم خارجي على املنطقة �سيتبعه  لرو�سيا، موؤكداً 

رد مزلزل من مو�سكو.
واأ�ساف اأن يف حالة الهجوم تلك �سياأتي يوم احل�ساب �سريعاً 
جداً  ال�سعب  م��ن  اأي�ساً  و�سيكون  للغاية،  �سعباً  و�سيكون 

اإخفاوؤه، وفق ما نقلته عنه وكالة تا�ص لاأنباء.
وك����ان م��ي��دف��ي��دي��ف ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص الأم����ن الرو�سي 
حلف  وقوى  اأوكرانيا  رف�ص  اأن  راأى  قد  ال�سابق،  والرئي�ص 
�سمال الأطل�سي العرتاف ب�سلطة مو�سكو على �سبه جزيرة 

القرم ميثل اأمراً خطراً.

بدورها، اتهمت ال�ستخبارات الربيطانية مو�سكو بال�ستعانة 
لتعزيز قوات اخلطوط  الع�سكرية اخلا�سة،  ب�سركة فاغرن 

الأمامية وتخفيف النق�ص يف عدد الأفراد وال�سحايا.
واأو�سحت يف بيان عرب تويرت اأن فاغرن لعبت دوراً مركزياً 
على  ال�سيطرة  ذل��ك  الأخ���ر، مبا يف  القتال  يف  موؤكد  �سبه 

منطقتي بوبا�سنا لي�سيت�سان�سك.
اأن ف��اغ��رن ت��وظ��ف امل��دان��ن والأف����راد املدرجن  كما زع��م��ت 
�سابقاً يف القائمة ال�سوداء، م�سرة اإىل اأن املجندين اجلدد 

تلقوا تدريبا حمدودا للغاية.
يف هذا ال�سياق، قالت اإن ذلك �سيوؤثر هذا على الأرجح على 
من  و�سيقلل  للمجموعة  امل�ستقبلية  الت�سغيلية  الفعالية 

قيمتها كدعم للقوات الرو�سية النظامية.
واأ�سافت اأن رئي�ص فاغرن، يفغيني بريغوزين، اأ�سبح موؤخراً 
اأداء فاغرن يف لوغان�سك  بطًا يف داخل رو�سيا على خلفية 

باأوكرانيا.
واأ�سارت اإىل اأن ذلك من املرجح اأن يوؤدي اإىل تفاقم املظامل 
بن اجلي�ص وفاغرن يف الوقت الذي يتم فيه ا�ستبدال عدد 

من كبار القادة الع�سكرين الرو�ص.
اأنباء  وبن ال�سد والرد والتاأكيد والنفي، ل تزال تداعيات 

اأوكرانين على خلفية اخليانة،  اإقالة م�سوؤولن حكومين 
م�ستمرة.

جهاز  رئي�ص  اإقالة  اأن  الأوكرانية،  الرئا�سة  ك�سفت  فبعدما 
فنيديكتوفا،  اإيرينا  العامة  واملدعية  باكانوف  اإيفان  الأمن 
الرئي�ص  عنه  اأعلن  ملا  خافاً  وذل��ك  ر�سمي،  ب�سكل  تتم  مل 
اأن  اأم�ص الأحد، م�سيفة  الأوكراين فولودمير زيلين�سكي، 
اإيقاف عن العمل حتى انتهاء التحقيقات،  ما جرى جمّرد 

ك�سف م�سوؤول ر�سمي جديداً عن الق�سية.
ن��ائ��ب م��دي��ر مكتب الرئي�ص  ���س��م��رن��وف،  اأن����دري  واأو����س���ح 
العمل،  عن  اأوقفت  فنيديكتوفا  اأن  الأوك���راين،  للتلفزيون 
واأن  وظيفته،  مبهام  القيام  من  موؤقتا  منع  باكانوف  واأن 

التحقيقات والتحريات جارية.
كما رد امل�سوؤول على �سوؤال عما اإذا كان امل�سوؤولن ميكن اأن 
اأوكرانيا  اإذا ما براأتهما التحقيقات، باأن  يعودا اإىل عملهما 
دولة قانون، وبالطبع �سياأخذ القانون جمراه يف حال ثبتت 

براءة امل�سوؤولن، اأي اأنهما �سيعودان اإىل عملهما.
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات احلكومية  ب��ع��دم��ا ك�����س��ف م��ك��ت��ب  ج����اء ذل����ك 
 500 اأك��ر من  �سي�سمل  اجل��اري  التحقيق  اأن  الأوكرانية، 

ق�سية خيانة عظمى منذ فرباير �سباط املا�سي.

النواب  ملجل�س  مرتقبة  جل�شة 
الليبي حول املنا�شب ال�شيادية

•• طرابل�س-وكاالت:

الأجهزة  متابعة  جلنة  رئي�ص  ق��ال 
الليبي،  ال��ن��واب  مبجل�ص  الرقابية 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  اإن  ه���دي���ة،  زاي�����د 
م���ع جمل�ص  ي���ت���ج���اوب  ل���ل���دول���ة مل 
املنا�سب  م���������س����اورات  يف  ال�����ن�����واب 

ال�سيادية.
جمل�ص  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����دث  ون����ق����ل 
ال������ن������واب، ع����ب����داهلل ب���ل���ي���ح���ق، عرب 
ع����ن هدية  ب��ف��ي�����س��ب��وك  ���س��ف��ح��ت��ه 
ما  اأدى  ال��ن��واب  جمل�ص  اإن  ق��ول��ه، 
التفاقيات  بكل  ملتزم  وه��و  عليه، 
يتعلق  ف���ي���م���ا  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ن�������س���و����ص 
مع  وال��ت�����س��اور  ال�سيادية  باملنا�سب 
اأن  واأو���س��ح هدية  ال��دول��ة.  جمل�ص 
جمل�ص النواب "اأحال كل املُر�سحن 
جمل�ص  اإىل  ال�����س��ي��ادي��ة  للمنا�سب 
عديدة...وفوجئنا  م���رات  ال��دول��ة 
ب���ع���دم جت�����اوب جم��ل�����ص ال���دول���ة اأو 

تعاطيه معنا يف هذه امل�ساورات.
واأ�سار هدية اإىل عزم جمل�ص النواب 
عقد جل�سة طارئة لت�سمية املنا�سب 
مكان  ي���ح���دد  اأن  دون  ال�����س��ي��ادي��ة، 
الدعوة  م���ك���رراً  الن���ع���ق���اد،  وت���اري���خ 
الأ�سماء  ب���اإح���ال���ة  ال���دول���ة  مل��ج��ل�����ص 
النواب  جمل�ص  جل�سة  يف  لعر�سها 
اأن  على  امل��ق��ررة يف حينها، وم��وؤك��داً 
اإجناز  عليهم  ُيحتم  ح��ال��ي��اً  ال��وق��ت 
هذا ال�ستحقاق املهم وب�سكل عاجل 

يف جل�سة ملجل�ص النواب.

بعد ا�ستدعائه للتحقيق يف جرائم اإرهابية

الغنو�شي يلوح باإ�شعال ال�شارع التون�شي!

عنف قبلي خطري يتمدد �شرق ال�شودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

متددت اأعمال العنف القبلي التي اندلعت يف منطقة النيل الأزرق ال�سودانية والتي 
راح �سحيتها الع�سرات لتعم مناطق اأخرى من الباد؛ حيث �سهدت منطقة ك�سا 
اأم�ص الثنن،  100 كيلومرتا،  ب�سرق الباد والتي تبعد عن النيل الأزرق بنحو 
بها  ق��ام��وا  م��ن  اإن  نيوز عربية  �سكاي  ملوقع  عيان  �سهود  ق��ال  ونهب  ح��رق  اأع��م��ال 

ينتمون لإحدى املجموعات القبلية املتاأثرة باأحداث النيل الأزرق.
واأ�سرمت املجموعة القبلية النران يف عدد من الأ�سواق واملحال التجارية واملباين 
احلكومية واخلدمية يف مدينة ك�سا التي تبعد نحو 500 كيلومرتا اإىل ال�سرق 
التي  املدينة  اأط��راف  كافة  يف  عارمة  وفو�سى  عنف  اأعمال  و�سط  اخل��رط��وم؛  من 

تقطنها عدد من املجموعات القبلية.
عرب  عربية«  نيوز  »�سكاي  ملوقع  عبداجلليل  حممد  عبداجلليل  ال�سحفي  وق��ال 
الع�سرات  اإ�سابة  اإىل  م�سرا  �سديدا،  توترا  ت�سهد  املدينة  اإن  ك�سا  من  الهاتف 

بالأ�سلحة البي�ساء والنارية املنت�سرة بكرة يف اأو�ساط ال�سكان.
ت�سكل  العنف احلالية  اأعمال  تقود  التي  القبلية  املجموعة  اأن  واأو�سح عبداجلليل 
نحو 35 يف املئة من �سكان املدينة وتتمتع بنفوذ جتاري وزراعي كبر.واأ�ساف اأن 
تلك الأعمال جاءت كرد فعل غا�سب ملا تعر�ست له جمموعتهم القبلية يف منطقة 
العنف  لأعمال  الت�سدي  املدينة  يف  املوجودة  الأم��ن  ق��وات  وحاولت  الأزرق.  النيل 
تلك؛ لكن حملل اأمني بارز قال اإن ال�ستقطاب القبلي الكبر الذي �سهدته الباد 

خال الفرتة الأخرة اإثر كثرا على كفاءة الأجهزة الأمنية.

ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ق��ي��ادات 
داع�شية يف ح�شرموت باليمن

•• ح�رضموت -وكاالت:

الأمنية  ال�����س��ل��ط��ات  األ���ق���ت 
ح�سرموت  حم���اف���ظ���ة  يف 
قادة  على  القب�ص  اليمنية 
داع�ص  تنظيم  م��ن  ب��ارزي��ن 

الإرهابي.
واأكد م�سدر اأمني ل�� )�سكاي 
اأن م���ن بن  ن��ي��وز ع��رب��ي��ة( 
اإدري�ص  امل�سبوطن،  القادة 
باأبو  حم�سن املرفدي املكنى 
حممد املدين، و�سالح ع�سور 
فجيج املكنى بعبادة العدين، 

قائد كتيبة املدفعية.
واأعلنت الأجهزة الأمنية يف 
اخلمي�ص  ح�سرموت،  وادي 
على  القب�ص  اإلقاء  املا�سي، 
خ��ل��ي��ة اإره��اب��ي��ة م��ك��ون��ة من 
مبديرية  اأ���س��خ��ا���ص  اأرب���ع���ة 
اأحزمة  وبحوزتها  القطن، 
ن��ا���س��ف��ة وم��ت��ف��ج��رات، كانت 
ت���خ���ط���ط ل��ت��ن��ف��ي��ذ اأع����م����ال 

اإرهابية.
قوية  �سربة  العملية  وتعد 
ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�������ص الإره���اب���ي 
الذي تلقى �سربات متوالية 
م���ن الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة يف 
املحافظات اجلنوبية املحررة 
على  القب�ص  باإلقاء  متثلت 
ع��دد م��ن ال��ق��ي��ادات واإف�سال 

عدة عمليات اإرهابية.

•• مو�صكو-وكاالت:

تعد منظومة الدفاع اجلوي الرو�سية )بانت�سر-
ال��دف��اع اجلوي  اأه���م منظومات  اإح���دى   ،)1 اإ����ص 
باأنها  ع�سكرية  ت��ق��اري��ر  ت�سفها  ح��ي��ث  ال��رو���س��ي، 
اجلوي  الدفاع  ومنظومات  مو�سكو  �سماء  حامية 

الرو�سي �سد اأي هجمات معادية.
 )1 بانت�سر-اإ�ص  منظومة  اع��رت���س��ت  وم��وؤخ��را 
�سواريخ اأطلقتها اأوكرانيا على اجلارة بيارو�سيا، 
وفقا  ا�ستقالها،  بذكرى  مين�سك  احتفال  ع�سية 

للرئي�ص البيارو�سي األك�سندر لوكا�سنكو.
ووفق تقارير رو�سية فاإن املنظومة ال�ساروخية تعد 
الأ�سهر والأكر ا�ستخداما يف العملية الع�سكرية 

بن�سرها  وقامت مو�سكو  اأوكرانيا،  الرو�سية يف 
يف �سبه جزيرة القرم منذ عام 2018 

بعد �سمها يف عام 2014.
�ساروخي  ن��ظ��ام   )1 وب��ان��ت�����س��ر-اإ���ص 
جلميع  م���������س����اد  رو������س�����ي  م����دف����ع����ي 

على  وق��ادر  وال�سواريخ،  الطائرات 
�����س����رب الأه������������داف ال���ربي���ة 

اخلفيفة،  امل����درع����ة 
الب�سرية  وال����ق����وى 
يعد  ك���م���ا  ل���ل���ع���دو، 
خ����������ط ال���������دف���������اع 
الأخ����������������������ر ع����ن 

املن�ساآت الع�سكرية واملدنية الرو�سية الهامة، وفقا 
لتقارير ع�سكرية.

ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف تدمر  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ك��م��ن م��ه��م��ة 
التي  املعادية،  والطائرات  الدقة  عالية  الذخرة 
تتمكن من اخرتاق جمال عمل منظومات الدفاع 

اجلوي بعيدة املدى.
واأن�سئ هذا النظام يف عام 1994، ودخل اخلدمة 
يف اجلي�ص الرو�سي عام 2010، وي�ستطيع ف�سا 
عن حماية املن�ساآت، حماية اأنظمة الدفاع اجلوي 
واإ���ص- فافوريت  اإ�ص300-  مثل  امل��دى،  البعيدة 
400ةتريومف من جميع اأ�سلحة الهجوم اجلوي 

احلديثة.
مع  ت����راديف  ب�سكل   )1 ب��ان��ت�����س��ر-اإ���ص  تعمل  ك��م��ا 

اإ�ص400-، املنظومات  امل�������دى  ب���ع���ي���دة 
فالأوىل حتمي ال�سماء من 
العدو،  ومقاتات  ق��اذف��ات 
ال�سواريخ  اإىل  اإ����س���اف���ة 
البالي�ستية، وتقوم الثانية 
ب����ت����وف����ر احل����م����اي����ة من 
ال�سواريخ املجنحة 
والأه���������������داف 

اجلوية 
املنخف�سة، 

ذل����ك  يف  مب������ا 
الطائرات 

حامية �سماء مو�سكو
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة والرئي�س الفرن�شي يبحثان العالقات التاريخية والتعاون يف خمتلف جمالت

�ست�ست�سيف  الإم����ارات  اأن  خا�سة 
موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية 
 " املناخ  تغر  ب�ساأن  املتحدة  الأمم 
 2023 ع���ام  " خ���ال   28 ك���وب 
وتتطلع اإىل التن�سيق والتعاوِن مع 
بلدكم ال�سديق لتعزيز ال�ستجابة 
الدولية للخطر الذي يهدد كوكبنا 

واملتمثل يف التغر املناخي.

اأن��واع��ه��ا متثل اأح��د اأه��م جمالت 
ال��ت��ع��اون ب��ن ال��ب��ل��دي��ن .. ودول���ة 
اأمن  الإم���ارات حري�سة على دع��م 
الطاقة يف العامل عامة ويف فرن�سا 
بتوفر  ..منوها  خا�سة  ال�سديقة 
ال�سراكة  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
هذا  يف  البلدين  ب��ن  ومقوماتها 

املجال.

وو�سف  اأه��م��ي��ت��ه،  م����دى  واأدرك 
�س����موه  بها  التي يقوم  زي��ارة دولة 

اإىل فرن�سا باأنها تاريخية.
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  فخامة  ومنح 
الفرن�سية.. اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
جوقة  "و�سام  اهلل"..  "حفظه 

امل�سرتك.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
عاقات  اإن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
ال�������س���داق���ة ب���ن دول�����ة الإم�������ارات 
عهد  منذ  ورا�سخٌة  قويٌة  وفرن�سا 
املوؤ�س�ص املغفور له ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان "رحمه اهلل".
بكل  الطاقَة  اأن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 

اأع��رب فخامة الرئي�ص  من جانبه 
بزيارة  ���س��ع��ادت��ه  ع���ن  ال��ف��رن�����س��ي 
الدولة  رئ��ي�����ص  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سموه  اختيار  ..مثمناً  ب��اده  اإىل 
زيارة  لأول  وج��ه��ة  لتكون  فرن�سا 
دولة له بعد انتخاب �سموه رئي�ساً 
لدولة الإمارات العربية املتحدة .. 
وقال اإنني اأقّدر لكم هذا الهتمام 

التغر  جم��ال  يف  التعاون  وب�ساأن 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ق����ال   .. امل��ن��اخ��ي 
رئي�ص الدولة اإن الإمارات وفرن�سا 
بق�سايا  ك��ب��ر  اه���ت���م���ام  ل��دي��ه��م��ا 
البيئة ومواجهة التغر املناخي يف 
املناخ"،  ب�ساأن  باري�ص  "اتفاق  اإطار 
اأم��ام مزيد من  وهذا يفتح املجال 
ال�ساأن  ه����ذا  يف  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل 

•• باري�س-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اإميانويل  وفخامة  اهلل"،  "حفظه 
م������اك������رون رئ���ي�������ص اجل���م���ه���وري���ة 
ال���ف���رن�������س���ي���ة، اأم�������������ص، ع����اق����ات 
الرا�سخة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال�����س��داق��ة 
لتطوير  ال������واع������دة  وال����ف����ر�����ص 
التعاون وتو�سيع اآفاقه يف خمتلف 
اجلوانب، وذلك يف �سوء ال�سراكة 
التي  ال�����س��ام��ل��ة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وفرن�سا،  الإم�������ارات  دول����ة  جت��م��ع 
التطورات  جم��م��ل  اإىل  اإ����س���اف���ة 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  وال��ق�����س��اي��ا 

التي تهم البلدين. 
ج��اء ذل��ك خ��ال ا�ستقبال فخامة 
ق�سر  يف  ال���ف���رن�������س���ي  ال���رئ���ي�������ص 
ال�سيخ  ال�سمو  .. �ساحب  الأليزيه 
اآل نهيان والوفد  زاي��د  حممد بن 
امل��راف��ق ال���ذي ي��ق��وم ب��زي��ارة دولة 
 .. ال��ف��رن�����س��ي��ة  اجل���م���ه���وري���ة  اإىل 
�سعادته  ع����ن  ����س���م���وه  ع����رب  ح���ي���ث 
الفرن�سية  اجل���م���ه���وري���ِة  ب���زي���ارة 
فخامة  جم��ددا  ولقائه  ال�سديقة 
كما  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  الرئي�ص 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  هناأ �ساحب 
الرئي�ص   .. ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
لباده  الوطني  باليوم  الفرن�سي 
متمنياً لفرن�سا ال�سديقة دوام من 

التقدم والرخاء.
بزيارة  الفرن�سي  الرئي�ص  ورح��ب 
اأنها  ..م����وؤك����داً  ب����اده  اإىل  ���س��م��وه 
امل�سرتك على  ع��ن احل��ر���ص  تعرب 
ت��ر���س��ي��خ ال��ع��اق��ات امل��ت��م��ي��زة بن 
باأن  ثقته  ع��ن  ..واأع����رب  البلدين 
لل�سراكة  قوياً  دفعاً  ت�سكل  الزيارة 
الإ�سرتاتيجية يف جميع جوانبها. 
رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  وا�ستعر�ص 
ال�����دول�����ة وال���رئ���ي�������ص اإمي���ان���وي���ل 
م�سارات  ال��ل��ق��اء  خ���ال  م���اك���رون 
التعاون املتنوعة يف اإطار ال�سراكة 
البلدين  ب����ن  الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�ستثمارية  امل��ج��الت  يف  خا�سة 
والعلمية  والثقافية  والقت�سادية 
والطاقة  املتقدمة  والتكنولوجيا 
بجانب  الغذائي  والأم��ن  املتجددة 
وغرها  امل��ن��اخ��ي  وال��ت��غ��ر  البيئة 
من املجالت احليوية التي حتظى 
تطلعات  وتدعم  باهتمام م�سرتك 

البلدين اإىل م�ستقبل اأف�سل.
واأكد اجلانبان حر�سهما امل�سرتك 
والتن�سيق  الت�ساور  ا�ستمرار  على 
ب��ن اجل��ان��ب��ن جت���اه ال��ع��دي��د من 
الهتمام  ذات  وامل��ل��ف��ات  الق�سايا 

ال�سليب  ط��ب��ق��ة  " م���ن  ال�������س���رف 
الأك�����رب وال�����ذي ي��ع��د اأع���ل���ى و�سام 
ت��ق��دي��را لدور   .. ف��رن�����س��ي  وط��ن��ي 
�سموه يف تعزيز عاقات ال�سداقة 
وال����ت����ع����اون ب����ن دول������ة الإم��������ارات 
امل�ستويات  خمتلف  على  وفرن�سا 
فخامة  ����س���م���وه  م���ن���ح  ف���ي���م���ا   ..
الرئي�ص اإميانويل ماكرون "و�سام 
زايد" وه��و اأع��ل��ى و���س��ام م��دين يف 
للروؤ�ساء  مي��ن��ح  الإم�������ارات  دول����ة 
وامل���ل���وك ال���ذي���ن اأ���س��ه��م��وا ب�����اأدوار 
البلدين  عاقات  خدمة  يف  ب��ارزة 

وازدهارها.
ي��راف��ق �سموه خ��ال ال��زي��ارة وفد 
ي�سم كًا من .. �سمو ال�سيخ هزاع 
ن��ائ��ب رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
اأبوظبي  التنفيذي لإمارة  املجل�ص 
اآل  زايد  ال�سيخ من�سور بن  و�سمو 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
وزير ديوان الرئا�سة و�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ع�سو  اآل  ب��ن زاي����د  ح��ام��د 
اأبوظبي  التنفيذي لإمارة  املجل�ص 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  و�سمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان 
ال�����س��ي��خ حمدان  و���س��م��و  ال������دويل 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
ب��ن حمد  ال�سيخ حم��م��د  وم��ع��ايل 
م�ست�سار  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن 
ال�سوؤون اخلا�سة يف ديوان الرئا�سة 
بن  ب��ن ط��ح��ن��ون  وال�����س��ي��خ خليفة 
تنفيذي  م��دي��ر  نهيان  اآل  حممد 
م��ك��ت��ب ����س���وؤون اأ����س���ر ال�����س��ه��داء يف 
ومعايل  اأبوظبي  عهد  دي��وان ويل 
الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزي�����ر 
املتقدمة ومعايل نورة بنت حممد 
وال�سباب  الثقافة  وزي���رة  الكعبي 
�سعيد  حممد  بنت  م��رمي  ومعايل 
التغر  وزي�������رة  امل����ه����ري  ح������ارب 
بنت  �سما  والبيئة ومعايل  املناخي 
وزيرة  امل��زروع��ي  فار�ص  بن  �سهيل 
ال�����س��ب��اب ومعايل  ل�������س���وؤون  دول�����ة 
قرقا�ص  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور 
ل�ساحب  الدبلوما�سي  امل�ست�سار 
ال���دول���ة ومعايل  رئ��ي�����ص  ال�����س��م��و 
الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة  اأن��ور  زكي 
الدولة  رئ��ي�����ص  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
ال�سام�سي  حماد  بن  علي  ومعايل 
للمجل�ص  ال����ع����ام  الأم�������ن  ن���ائ���ب 
الأع��ل��ى ل��اأم��ن ال��وط��ن��ي ومعايل 
خلدون خليفة املبارك رئي�ص جهاز 
ال�سوؤون التنفيذية ومعايل حممد 
مبارك املزروعي م�ست�سار يف ديوان 
العتيبة  ه��ن��د  و���س��ع��ادة  ال��رئ��ا���س��ة 

�سفرة الدولة لدى فرن�سا.

الطاقة جمال  يف  البلدين  بني  ومقوماتها  ال�شراكة  اإمكانيات  من  العديد  توفر  يوؤكد  زايد  بن  • حممد 
املناخي  التغري  ومواجهة  البيئة  بق�شايا  كبري  اهتمام  لديهما  وفرن�شا  • الإمارات 

تاريخية باأنها  وي�شفها  فرن�شا  اىل  الدولة  رئي�س  بزيارة  �شعادته  عن  يعرب  • ماكرون 
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات وفرن�شا .. �شراكة ا�شرتاتيجية وتوافق يف مواجهة التحديات العاملية

اإىل  الإرهاب، والف�ساء، بالإ�سافة 
الأمن الإلكرتوين.

و�سهدت ال�سنوات املا�سية التوقيع 
على ع�سرات التفاقيات ومذكرات 
خمتلف  يف  البلدين  بن  التفاهم 
والثقافية  القت�سادية  امل��ج��الت 
والع�سكرية والبيئية، وكان اآخرها 
13 اتفاقية جرى توقيعها خال 
الرئي�ص  ب��ه��ا  ق����ام  ال��ت��ي  ال����زي����ارة 
ال��ف��رن�����س��ي اإمي����ان����وي����ل م���اك���رون 

لاإمارات يف دي�سمرب املا�سي.
وترتبط الإمارات وفرن�سا بعاقات 
متميزة،  وا�ستثمارية  اقت�سادية 
وتعك�ص بيانات التجارة اخلارجية 
غ����ر ال���ن���ف���ط���ي���ة ب����ن الإم����������ارات 
العاقات  وم��ت��ان��ة  ق���وة  وف��رن�����س��ا 
املمتدة  البلدين  بن  القت�سادية 
م��ن��ذ ع��ق��ود ط��وي��ل��ة، ح��ي��ث و�سل 
اخلارجية  التجارة  حجم  اإجمايل 
اإىل  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  النفطية  غ��ر 
درهم  مليار   25.2 ع��ن  يزيد  م��ا 
وذل��ك ح�سب   2021 ع��ام  بنهاية 
بيانات املركز الحتادي للتناف�سية 

ي��ج�����س��ده��ا احل�������وار ال���ق���ائ���م بن 
واللقاءات  دائ���م،  ب�سكل  اجلانبن 
ع����ل����ى اأع������ل������ى امل���������س����ت����وي����ات بن 
الوزارية  والج��ت��م��اع��ات  البلدين 
واحل��ك��وم��ي��ة امل���ت���وات���رة، وزي�����ارات 
ال���وف���ود ال��ربمل��ان��ي��ة، الأم����ر الذي 
يعك�ص حجم الهتمام الذي توليه 
لتطوير  الإم��������ارات  ك��م��ا  ف��رن�����س��ا 

العاقات الثنائية.
التعاون  جم���الت  لتعزيز  و�سعيا 
مل�ستويات  بها  والرت���ق���اء  الثنائي 
اأن�ساأ  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
البلدان جلنة احلوار ال�سرتاتيجي 
الإماراتي - الفرن�سي والتي بداأت 
عام  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  اأع���م���ال���ه���ا 
احل����وار  ي���ه���دف  ح��ي��ث   ،2008
وال�سراكات  الفر�ص  حت��دي��د  اإىل 
وت�سمن  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة 
م�ساريع  يف  ال��ت��ع��اون  ا���س��ت��م��راري��ة 
القت�ساد  مثل  قائمة  وم���ب���ادرات 
والثقافة  وال���س��ت��ث��م��ار  وال��ت��ج��ارة 
النووية  والطاقة  والغاز  والنفط 
والتعليم  امل����ت����ج����ددة  وال����ط����اق����ة 

اجل��ام��ع��ة ات��ف��اق��اً ت��اري��خ��ي��اً يحقق 
الروؤية امل�سرتكة بن حكومة دولة 
الفرن�سية  واحل��ك��وم��ة  الإم������ارات 
جمال  يف  املعاير  اأف�سل  لتحقيق 
منطقة  يف  ال��ف��رن�����س��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 

ال�سرق الأو�سط.
رئ��ي�����س��ي��ا يف  ال��ب��ل��دان دورا  ول��ع��ب 
حلماية  ال���دويل  التحالف  اإن�����س��اء 
ال���������رتاث يف م���ن���اط���ق ال�����ن�����زاع /
دولة  �ساهمت  كما   ،  /ALIPH
يورو  ماين   5 مببلغ  الإم����ارات 
ل��دع��م م��ع��ه��د ال���ع���امل ال��ع��رب��ي يف 
العام  2017، ومت يف  باري�ص عام 
زايد  ال�����س��ي��خ  ق��اع��ة  اف��ت��ت��اح  نف�سه 
متحف  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ال��ل��وف��ر يف ب���اري�������ص. ع����اوة على 
ذل���ك، �ساهمت دول���ة الإم�����ارات يف 
ت���رم���ي���م امل�������س���رح الإم�����رباط�����وري 
من  ب��ال��ق��رب  لق�سر»فونتينبلو« 
ب���اري�������ص مب�����س��اه��م��ة ق���دره���ا 10 
ي���ورو، وب��ن��اًء عليه �سمي  م��اي��ن 
بن  ال�����س��ي��خ خليفة  ب��ا���س��م  امل�����س��رح 

زايد اآل نهيان، »رحمه اهلل«.

ال�سداقة وال�سراكة ال�سرتاتيجية 
التي  وف���رن�������س���ا  الإم������������ارات  ب����ن 
بناء  يف  يحتذى  منوذجا  اأ�سبحت 

العاقات الدولية.
البلدين  بن  ما  العاقات  وتعود 
اإىل م����ا ق���ب���ل ق���ي���ام احت������اد دول����ة 
ال�سركات  بع�ص  اأن  اإذ  الإم�����ارات، 
"توتال"  مثل  النفطية  الفرن�سية 
التنقيب  اأعمالها يف  كانت متار�ص 
وحينما  الإم����ارات،  النفط يف  ع��ن 
قام احت��اد دول��ة الإم��ارات العربية 
ب�������داأت   1971 ع�������ام  امل����ت����ح����دة 
الدولتن،  بن  الثنائية  العاقات 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  اأر�سى  فقد 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ثراه" والرئي�ص الفرن�سي الأ�سبق 
لبنات  دي�ستان  جي�سكار  ف��ال��ري 
قوية لعاقات �سداقة متينة بن 
العاقات  ه��ذه  وتعززت  البلدين، 
زايد  لل�سيخ  الأوىل  ال��زي��ارة  بعد 

لفرن�سا يف العام 1976.
بعاقات  ال����دول����ت����ان  وت����رت����ب����ط 
الأ�سعدة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  وث��ي��ق��ة 

والح�ساء.
امل�ستثمرين  اأح����د  ف��رن�����س��ا  وت��ع��د 
الإمارات  يف  الرئي�سين  الأج��ان��ب 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة امل������ت������ح������دة، وب���ل���غ���ت 
املبا�سرة  الفرن�سية  ال�ستثمارات 
ي���ورو يف  2.5 مليار  الإم����ارات  يف 
2020 يف حن حتتل  ع��ام  نهاية 
الإمارات العربية املتحدة املركز ال� 
35 يف قائمة امل�ستثمرين الأجانب 

يف فرن�سا.
خا�سة  ع���ن���اي���ة  ال���ب���ل���دان  وي������ويل 
اإميانا  بينهما  الثقافية  لل�سراكة 
م���د ج�سور  ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا يف  م��ن��ه��م��ا 
البلدين،  ���س��ع��ب��ي  ب���ن  ال��ت��وا���س��ل 
�سهدت  املا�سية  ال�سنوات  وخ��ال 
اإجن�������ازات كثرة  ال�����س��راك��ة  ه����ذه 
اللوفر  متحف  اف��ت��ت��اح  يف  متثلت 
اأول متحف  اأبوظبي الذي يعد  يف 
ع��امل��ي يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، واأك���رب 
ل���ه فرن�سا  ت����روج  ث��ق��ايف  م�����س��روع 
جامعة  وك������ذل������ك  اخل������������ارج،  يف 
اأبوظبي التي  باري�ص - ال�سوربون 
متثل  حيث   ،2006 عام  تاأ�س�ست 

والف�ساء  وال�����س��ح��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
والأمن اإ�سافة اإىل قطاعات اأخرى 

ذات الأولوية امل�سرتكة.
وان����ت����ظ����م����ت م����ن����ذ ذل�������ك ال����وق����ت 
اج���ت���م���اع���ات جل���ن���ة احل��������وار ويف 
اإط����اره����ا اع��ت��م��د ال���ط���رف���ان يف 3 
طريق  خ���ارط���ة   2020 ي��ون��ي��و 
جديدة ل�سراكتهما ال�سرتاتيجية 
يف ال�سنوات الع�سر املقبلة اأي لفرتة 
2020 - 2030 ، ويف الجتماع 
ال��ذي عقد يف  الرابع ع�سر للجنة 
ي��ون��ي��و امل��ا���س��ي يف اأب��وظ��ب��ي بحث 
القطاعات  تعزيز  �سبل  اجلانبان 
الثنائي  ل���ل���ت���ع���اون  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 
كالقت�ساد، والتجارة وال�ستثمار، 
والهيدروجن  وال���غ���از،  وال��ن��ف��ط 
والطاقة  ال���ك���رب���ون،  م���ن  اخل����ايل 
والتغر  وامل����ت����ج����ددة،  ال����ن����ووي����ة 
والثقافة،  وال��ت��ع��ل��ي��م،  امل���ن���اخ���ي، 
ال�سطناعي،  وال��ذك��اء  وال�سحة، 
والتكنولوجيا  ال��غ��ذائ��ي،  والأم���ن 
الفكرية،  امللكية  وح��ق��وق  امل��ال��ي��ة، 
ومتويل  الأم���وال  غ�سل  ومواجهة 

•• اأبوظبي -وام:

ت��ت�����س��م ال���ع���اق���ات الإم����ارات����ي����ة - 
الفرن�سية بالعديد من اخل�سائ�ص 
خا�سة  اأه���م���ي���ة  اأك�����س��ب��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
النمو  ن��ح��و  ب��ا���س��ت��م��رار  ودف��ع��ت��ه��ا 
م�ستوى  ب��ل��غ��ت  اأن  اإىل  وال��ت��ق��دم 
التي  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
عززها تقارب الروؤى بن البلدين 
حيال الق�سايا الإقليمية والعاملية 
تعزيز  ع��ل��ى  والت����ف����اق  ال���راه���ن���ة 
الدولين،  وال����س���ت���ق���رار  الأم������ن 
ف�سا عن التعاون املتنامي بينهما 

يف كافة املجالت.
الإماراتية  ال���ع���اق���ات  وت�����س��ت��م��د 
الفرن�سية قوتها من دعم ومتابعة 
البلدين  ق�����ي�����ادة  وت����وج����ي����ه����ات 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ب�����س��اح��ب  مم��ث��ل��ة 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
وفخامة  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 
ال���رئ���ي�������ص اإمي�����ان�����وي�����ل م����اك����رون 
الفرن�سية،  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص 
بهذه  الرت��ق��اء  يف  اأ�سهمت  وال��ت��ي 
غر  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  ال���ع���اق���ات 
م�سبوقة من التعاون والتن�سيق يف 

كافة املجالت.
�سكلت  املا�سية  ال�����س��ن��وات  وخ���ال 
البلدين  ب���ن  امل��م��ي��زة  ال��ع��اق��ات 
دع���ام���ة رئ��ي�����س��ي��ة مل��واج��ه��ة اأن�����واع 
الإقليمية  التحديات  خمتلفة من 
ب����ارزاً يف  وال��دول��ي��ة، ول��ع��ب��ت دوراً 
والتع�سب،  ل��ل��ت��ط��رف  ال��ت�����س��دي 
مفاهيم  ن�������س���ر  يف  واأ�����س����ه����م����ت 
الأديان  ب��ن  والتعاي�ص  الت�سامح 

واملجتمعات.
ال�سمو  ���س��اح��ب  زي������ارة  وت�����س��ل��ط 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
ال�سديقة،  فرن�سا  جمهورية  اإىل 
عاقات  ع���ل���ى  جم������ددا  ال�������س���وء 

بن  الثقافية  ال�����س��راك��ة  و���س��ه��دت 
واجلمهورية  الإم�����������ارات  دول�������ة 
خال  مهمة  ت��ط��ورات  الفرن�سية 
ال�������س���ن���وات الأخ���������رة، وج������رى يف 
عن  الإع�������ان   ،2018 اأك���ت���وب���ر 
ع���ام ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف الإم���ارات���ي 
الفرن�سي يف باري�ص ونتيجة لذلك، 
اإذاعة باللغة الفرن�سية  مت اإطاق 
براجمها  تبث  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
الأ����س���ب���وع،  م������رات يف   3 مب���ع���دل 
اأ�سبحت   ،2018 دي�����س��م��رب  ويف 
يف  منت�سباً  ع�سواً  الإم���ارات  دول��ة 

املنظمة الدولية للفرنكوفونية.
املدار�ص  التعليم ت�سكل  ويف جمال 
الثانوية الفرن�سية ال�سبع املعتمدة 
اأكرب  ���س��اد���ص  يف دول����ة الإم�������ارات 
العامل  يف  فرن�سية  مدار�ص  �سبكة 
اأكر  وت�سم  اللتحاق،  حيث  من 
عام  ويف  ط���ال���ب،   10000 م���ن 
2018 مت تنفيذ برنامج املرحلة 
التجريبية لإدخال اللغة الفرن�سية 
احلكومية  امل�����دار������ص  ج��م��ي��ع  يف 
ي��ت��ع��ل��م الن  الإم���������ارات ح��ي��ث  يف 
اللغة  تلميذ  األ���ف   60 م��ن  اأك���ر 
احلكومية  امل��دار���ص  يف  الفرن�سية 

واخلا�سة يف الدولة.
الفرن�سية  اجل��ال��ي��ة  ت��ع��داد  ويبلغ 
ال��ت��ي تقيم ع��ل��ى ار����ص الإم�����ارات 
نحو 25 األف �سخ�ص وهي الأكرب 
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
ال���ع���رب���ي، وحت���ر����ص ف��رن�����س��ا على 
الأن�سطة  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����س��ارك��ة 
التي تقام على  الدولية  واملعار�ص 
الإم��������ارات، ويف هذا  اأر������ص دول����ة 
املتميزة  م�ساركتها  ج��اءت  الإط���ار 
يف فعاليات "اإك�سبو 2020 دبي" 
"ال�سوء  بها بعنوان  بجناح خا�ص 
واجهة  م���ث���ل  ال������ذي  والأنوار" 
على  الفرن�سية  وامل���ه���ارة  ال���روؤي���ة 

ال�سعيد الدويل.

•• باري�س -وام:

الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و�سل 
"ق�سر  يف  الوطني  الفرن�سي  اجلي�ص  متحف  �ساحة  اإىل  اهلل"  "حفظه 

ليزانفاليد" يف العا�سمة الفرن�سية "باري�ص" حيث بداأ �سموه ام�ص زيارة 
دولة اإىل اجلمهورية الفرن�سية ت�ستغرق يومن.

�ساحة  اإىل  و�سول موكبه  لدى  ر�سمية  ا�ستقبال  ل�سموه مرا�سم  وج��رت   
الدفاع  وزي��ر  لوكونور  �سبا�ستيان  معايل  ا�ستقباله  يف  ك��ان  حيث  املتحف 

الفرن�سي .
اجلمهوري  للحر�ص  التابع������ة  اخلي�����الة  م��ن  جمم������وعة  وترافق������ه   
 .. �سموه  بزي����ارة  ترحيب�����ا  ا�ستع�����را�سية  ناري����ة  ودراج������ات  الف������رن�سي 
واجلمه���ورية  الإم�����ارات  دول������ة  من  لك�����ل  ال���وطني  ال�سام  ع����زف  ث������م 

حتية  ا�سطفت  التي  ال�سرف  حر�ص  م��ن  ثلة  وا�ست����عر�ص  الف�����رن�سية 
ل�سموه .

وعرف قائد احلر�ص بالوحدات الع�سكرية امل�ساركة يف مرا�سم ال�ستقبال. 
كما زار �سموه الن�سب التذكاري لنابليون بونابرت املقام يف الق�سر.

بداأ زيارة دولة اإىل فرن�شا .. رئي�س الدولة ي�شل اإىل ق�شر ليزانفاليد حيث جرت ل�شموه مرا�شم ا�شتقبال ر�شمية
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اأخبـار الإمـارات

معر�س اأبوظبي لل�شيد ُيطلق ُم�شابقات لأجمل ال�شور الفوتوغرافية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن معر�ص اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية عن اإطاق ُم�سابقة اأجمل 
ال�سور الفوتوغرافية ذات ال�سلة بثيمة احلدث يف دورته القادمة "ا�ستدامة 
وتراث.. بروٍح ُمتجّددة"، مبا ُي�ساهم يف التعبر بلغة الفن عن جهود اأبوظبي 
والعامل يف تعزيز ا�ستدامة البيئة وال�سيد والريا�سات الرتاثية، والتعريف 
بالرتاث الثقايف واحل�ساري والبيئي لاآباء والأجداد واأهمية احلفاظ على 
اأغ�سط�ص   31 لغاية  للُم�سابقة  الرت�ّسح  ب��اب  فتح  مّت  وق��د  ال��ربي��ة.  احلياة 
القادم، حيث تتوفر �سروط ومعاير املُ�ساركة وا�ستمارة الرت�ّسح عرب املوقع 

الإلكرتوين للمعر�ص. 
"اأبوظبي  والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل  املعر�ص  19( من  )ال���  ال��دورة  وُتقام 
2022"، خال الفرتة من 26 �سبتمرب ولغاية 2 اأكتوبر القاِدَمن، بتنظيم 
اأبوظبي،  البيئة-  هيئة  من  ر�سمية  وبرعاية  الإم���ارات،  �سقاري  ن��ادي  من 
ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى، مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص 

"اأ�سلحة ال�سيد" �سركة كاراكال الدولية،  ُيقام احلدث، وراعي قطاع  حيث 
�سة، وراعي  �سريك جتربة الزائر �سركة بولري�ص للُمعّدات الريا�سية املُتخ�سّ
الفعاليات كل من �سركة "�سمارت ديزاين" و�سركة "اخليمة امللكية"، و�سريك 

ال�سيارات "اإيه اأر بي الإمارات"، وبدعم من غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي. 
كما اأطلق املعر�ص يف دورته اجلديدة، ُم�سابقة اأجمل �سورة فوتوغرافية يتم 
للحدث،  ال�سبعة  الأي��ام  ال��زوار خال  قبل  املعر�ص من  لفعاليات  التقاطها 
فعاليات  جُت�ّسد  امل�سابقة  حم��ور  يف  ال�سور  من  �سل�سلة  تقدمي  مُيكن  حيث 
�ساحة  من  املختلفة،  بفعاليته  والفرو�سية  لل�سيد  الدويل  اأبوظبي  معر�ص 
ات ال�سقور، م�سابقة جمال ال�سلوقي العربي، مزاد ال�سقور،  العرو�ص ومن�سّ
مزاد اخليول، مزاد الإب��ل، قطاع الفنون واحلرف اليدوية الرتاثية، وغر 
ذلك من اأن�سطة القطاعات ال� 11 للمعر�ص، علماً باأّن عدد ال�سور امل�سموح 
اأق�سى  اأدن��ى، وبحد  5 �سور بحد  املُ�سابقة لكل مرت�ّسح هو  املُ�ساركة بها يف 
اختتام  بعد  نتائجها  عن  الإعان  �سيتم  التي  املُ�سابقة  وتهدف  �سور.    10
يف  املُبدعن  واحت�سان  لدعم  ة  من�سّ توفر  اإىل  اأ�سبوعن،  بنحو  املعر�ص 

وا�ستقطاب  وحتفيز  ال��ف��ئ��ات،  خمتلف  م��ن  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير  جم��ال 
الهواة، واحلر�ص على اأن ُي�سارك الزّوار ب�سوره�م التي يلتقطونها من داخل 
املعر�ص. وكذلك ت�سليط ال�سوء على اإبداعات ال�سباب يف الفنون ونظرتهم 
الأحداث  م��ع  والإي��ج��اب��ي  احل��ي  وتفاعلهم  حياتهم،  ملو�سوعات  البتكارية 
لاأجيال  بال�سور  وتوثيقها  بها  الح��ت��ف��اظ  ب��ه��دف  ال��ك��ربى،  والفعاليات 
التوا�سل  دعم  اإىل  الفوتوغرايف  الت�سوير  ُم�سابقات  تهدف  كما  القادمة.  
بن الأجيال واحلفاظ على تراث الأج��داد والهتمام به من خال تقدمي 
�سورة فنية حّية للفعاليات املُقامة، وت�سجيع الزوار من خمتلف اجلن�سيات 
على احلفاظ على الرتاث املحلي واملُ�ساهمة يف توثيق احلياة الربية والبيئة 

ال�سحراوية، وت�سليط ال�سوء على مكانة املعر�ص وريادته عاملياً. 
كذلك فقد اأطلق املعر�ص ُم�سابقة اأجمل مقطع فيديو يتم التقاطه للفعاليات 
اليومية، وُم�ساركته عرب الن�ستغرام، حيث يجب اأن يكون الفيديو الذي تتم 
املُ�ساركة به يف املُ�سابقة قد مّت ت�سجيله خال دورة )اأبوظبي 2022(، ويدور 
حول مو�سوعها. ويعتمد الفوز يف امل�سابقة على تو�سيات جمهور املُتابعن، 

اأكرب عدد من عامات  الذي يح�سل على  الفيديو  الأوىل  باجلائزة  ويفوز 
الإعجاب.علماً باأّنه ُيرف�ص اأي فيديو ل عاقة له مب�سمون املعر�ص. ويحق 
لكل م�سور امل�ساركة بعدد غر حمدد من الفيديوهات، لكّن قوانن امل�سابقة 

تقت�سي باأل ُي�سمح لكل م�سارك بالفوز باأكر من جائزة واحدة. 
يوليو  مطلع  اأع��ل��ن  ق��د  والفرو�سية  لل�سيد  ال���دويل  اأبوظبي  معر�ص  ك��ان 
اجلاري عن بدء الرت�ّسح للُم�ساركة يف ُم�سابقاته الرتاثية والفنية والثقافية 
�سة، التي ت�سمل 27 فرعاً وفئة، ُم�سراً اإىل اأّن الت�سجيل ُمتاح لغاية  املُتخ�سّ

نهاية ال�سهر القادم، حيث مّت ر�سد 45 جائزة ملُختلف املُ�سابقات. 
ويتجّلى غنى املعر�ص و�سموليته يف القطاعات ال� 11 املُتنوعة التي ي�سّمها، 
وه���ي: ال��ف��ن��ون واحل���رف ال��ي��دوي��ة، ال��ف��رو���س��ي��ة، ال�����س��ق��ارة، رح���ات ال�سيد 
وال�سفاري، ُمعّدات ال�سيد والتخييم، اأ�سلحة ال�سيد، م�ساريع احلفاظ على 
البيئة والرتاث الثقايف والرتويج لها، مركبات وُمعّدات الرتفيه يف الهواء 
والريا�سات  الأ�سماك  �سيد  ُمعّدات  البيطرية،  واخلدمات  املنتجات  الطلق، 

ة.  البحرية، وو�سائل الإعام املُخت�سّ

بهدف احلفاظ على املظهر العام وال�سالمة للجميع

بلدية مدينة اأبوظبي توعي اأ�شحاب العقارات واملواقع الإن�شائية واملكاتب ال�شت�شارية ب�شاأن الأ�شوار املوؤقتة
•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن���ف���ذت   
والنقل  ال��ب��ل��دي��ات  ل��دائ��رة  التابعة 
خطة  م�سفح  بلدية  مبركز  ممثلة 
اإلكرتونية  جم��ت��م��ع��ي��ة  ت���وع���وي���ة 
العام  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  ب��ه��دف 
اخلا�سة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ب��ال��ق��وان��ن 
وال�سحة  والبيئة  العامة  باملظهر 

املظهر  على  احل��ف��اظ  اإط���ار  �سمن 
ال�سامة  معاير  وحتقيق  ال��ع��ام، 
باملواقع  املحيطة  امل��ن��اط��ق  ل�سكان 

الإن�سائية.
املئات من  اإر�سال  وت�سمنت اخلطة 
ون�سر  التوعوية،  الن�سية  الر�سائل 
التوا�سل  م���واق���ع  ع���رب  ال��ن�����س��رات 
الج��ت��م��اع��ي، وذل���ك ب��ه��دف تعزيز 
التوا�سل املجتمعي مع كافة �سرائح 

وال�سامة، حيث ا�ستهدفت اخلطة 
اأ�سحاب العقارت و�سركات املقاولت، 
وامل��ك��ات��ب ال���س��ت�����س��اري��ة، داع��ي��ة اإىل 
بها  املعمول  بال�سرتاطات  اللتزام 
م�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ن��د  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الإن�سائية،  امل����واق����ع  ويف  ال���ب���ن���اء، 
حول  التوعوية  اخلطة  ومتحورت 
بالأ�سوار  خ��ا���ص  ب�سكل  اله��ت��م��ام 
امل��وؤق��ت��ة ب��امل��واق��ع الإن�����س��ائ��ي��ة وذلك 

البيئة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  و  امل��ج��ت��م��ع، 
وال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة ال���ع���ام���ة، و 
ب�����س��رورة و  اأف����راد املجتمع  ت��وع��ي��ة 
املعمول  بالقوانن  الل��ت��زام  اأهمية 
للمحافظة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  بها 

على املظهر العام .
و���س��م��ن ه���ذا الإط����ار ت��دع��و بلدية 
مدينة اأبوظبي جميع امل�سوؤولن عن 
املواقع الإن�سائية اإىل اأهمية العناية 

بالأ�سوار املوؤقتة ومطابقتها ملعاير 
ال�سامة العامة، ومتطلبات املظهر 
العام، وتوفر املوا�سفات الهند�سية 
من  والتاأكد  ل��اأ���س��وار،  واجلمالية 
�سواء  ال�سامة  ملتطلبات  حتقيقها 
لل�سكان  اأو  امل��وق��ع  داخ��ل  للعاملن 
القريبن من موقع امل�سروع وذلك 
ح��ر���س��اً م��ن ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى �سامة 

اجلميع وحماية املظهر العام . 

حتت عنوان تاريخ الوطن يف مراآة الفن والإعالم

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ي�شتعد لعقد ندوته ال�شاد�شة من مو�شمه الثقايف 2022
•• ابوظبي-الفجر:

ي�������س���ت���ع���د الأر�������س������ي������ف وامل���ك���ت���ب���ة 
ال�ساد�سة  ن��دوت��ه  لعقد  ال��وط��ن��ي��ة 
���س��م��ن م��و���س��م��ه ال��ث��ق��ايف 2022 
ب��ع��ن��وان: ت��اري��خ ال��وط��ن يف م���راآة 
اإمياناً منه  الفن والإع���ام، وذل��ك 
اأ�سكاله  مبختلف  التوثيق  باأهمية 
واأهمية  ال��وط��ن،  ت��اري��خ  حفظ  يف 
التاريخ  كتابة  يف  منه  ال���س��ت��ف��ادة 
وحفظه كركيزة اأ�سا�سية من ركائز 

الهوية الوطنية.
واملكتبة  الأر�����س����ي����ف  اأوىل  وق�����د 
توثيق  يف  الإع�����ام  دور  ال��وط��ن��ي��ة 
تاريخ الوطن اأهمية كبرة بو�سف 
اللحظة،  م������وؤرخ  ه���و  الإع����ام����ي 

الإماراتي في�سل الدرمكي، وتدير 
العلي  ح�سنية  ال��دك��ت��ورة  اجلل�سة 
يف  التعليمية  ال��ربام��ج  م�ست�سارة 

الأر�سيف واملكتبة الوطنية. 
هذا وتتناول ندوات املو�سم الثقايف 
الوطنية  وامل���ك���ت���ب���ة  ل���اأر����س���ي���ف 
�سهرياً  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي   2022
ج��وان��ب مهمة يف ت��اري��خ الإم���ارات 
املجيد وحا�سرها الزاهر مما يكون 
النتماء  تعزيز  يف  الأث���ر  ب��ال��غ  ل��ه 
الر�سيدة،  للوطن والولء لقيادته 
معلومات  ل���ل���م���ت���اب���ع���ن  وي�����ق�����دم 
وم��ع��ارف دق��ي��ق��ة وم��ه��م��ة، ويري 
التاريخي  ال��ب��ع��د  ال����ن����دوات  ه����ذه 
الوطنية لدى  الثقافة  الذي يعزز 

الأجيال.

الإبداعية ك�ساهد على التاريخ، ول 
ميكن جتاهل هذا الدور املهم، ول 
الفنية  املجموعات  بع�ص  اأن  �سيما 
اأر�سيفية  جم��م��وع��ات  اإىل  تتحول 
فتعر�ص جوانب من اأ�سكال احلياة 
الجتماعية والعمرانية يف حلظات 
من املا�سي. والهتمام بدور الفن 
الفنون  ك��ون  من  نابع  التوثيق  يف 
ب������اأن توثق  ل���غ���ة ع���امل���ي���ة ج����دي����رة 
الوطن  ت��اري��خ  م��ن  ج��وان��ب مهمة 
الثقافية  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
اأنها  كما  والفكرية،  والجتماعية 
ال�سعبية  والثقافة  بالرتاث  ُتعنى 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  م��ك��ون��ات  ك��اأح��د 
وحر�ساً  ال����ت����اري����خ.  م����ن  وج�������زء 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر���س��ي��ف  م��ن 

وق���د ك���ان ول ي���زال ال�����س��اه��د على 
احلدث، وهو الذي يوثق احلقيقة، 
وت�ساعف دوره يف ع�سرنا احلا�سر 
حيث غدت و�سائل الإعام املتطورة 
تركز يف الأحداث التاريخية وتبث 
الوثائقية،  حم���ف���وظ���ات���ه���ا  م����ن 
وت�����س��ت��ق��ي م���ن ذاك������رة ال�������رواة ما 
وازدادت  ب����ه،  اله���ت���م���ام  ي�����س��ت��ح��ق 
مكانة التوثيق الإعامي يف وقتنا 
اأ���س��ح��ى ال��ع��امل قرية  اإذ  احل��ا���س��ر 
�سغرة بف�سل الثورة التقنية التي 

�سهدها الإعام والت�سال.
واأما الرتكيز يف دور الفن يف توثيق 
التاريخ والرتاث، فقد جاء اختيار 
عليه  الوطنية  واملكتبة  الأر���س��ي��ف 
الفنون  دور  على  ال�سوء  لت�سليط 

الندوة  ف���اإن  ال��ف��ائ��دة  تعميم  على 
افرتا�سية،  تكون  �سوف  ال�ساد�سة 
و�ستعقد يف متام ال�ساعة 12:00 
م����ن ي�����وم الأرب�����ع�����اء امل����واف����ق 20 
بثها  يتم  و���س��وف  اجل����اري،  يوليو 
التفاعلية،  التوا�سل  من�سات  عرب 
https://:الرابط وع�������رب 
us06web.zoom.us/
webinar/register/
W N _ j r l v X H _

KSXGjeCxj21J7hw
ال�ساد�سة  ال���ن���دوة  يف  و���س��ي�����س��ارك 
ال���ف���ن���ون  يف  ال�����وط�����ن  "تاريخ 
ال�ساعر  م�����ن  ك�����ل  والإعام" 
موؤيد  وال����ب����اح����ث:  والإع������ام������ي 
امل�سرحي  وامل����خ����رج  ال�������س���ي���ب���اين، 

الوطنية حلقوق الإن�شان ت�شارك ب�شفة مراقب يف اجتماعات مناق�شة تقرير الإمارات بلجنة مناه�شة التعذيب
•• جنيف-وام:

�سارك وفد الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان، برئا�سة �سعادة مق�سود كروز، 
رئي�ص الهيئة، ب�سفة "مراقب" يف اجتماعات جلنة مناه�سة التعذيب التابعة 
املتعلق  الإم��ارات  لدولة  الوطني  التقرير  مبناق�سة  واملعنية  املتحدة  لاأمم 
بتنفيذ التزاماتها اخلا�سة باتفاقية مناه�سة التعذيب وغره من �سروب 
التزاماتها  وتعزيز  املهينة،  اأو  الااإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة 
عقدت  وال��ت��ي   ،2012 ال��ع��ام  يف  لها  ال��دول��ة  ان�سمام  ���س��وء  يف  بها  املعنية 
الإن�سان،  ال�سامية حلقوق  املّتحدة  الأمم  جل�ساتها يف مقر مكتب مفو�سّية 
�سم  اجل���اري.  يوليو   15 اإىل   12 من  الفرتة  خ��ال  �سوي�سرا،  يف  بجنيف 
وفد الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان، كا من �سعادة فاطمة الكعبي، نائب 
الرئي�ص، و�سعادة حممد احلمادي، رئي�ص جلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية، 
غر  واملنظمات  الدولية  العاقات  جلنة  رئي�سة  الأح��م��دي،  م��رمي  و�سعادة 

احلكومية، و�سعادة الدكتور �سعيد الغفلي الأمن العام للهيئة.
واأكد �سعادة مق�سود كروز، اأن الهيئة �ساركت يف الجتماعات ب�سفة "مراقب"، 
باعتبارها كياناً م�ستقًا ُيعنى مبراقبة حت�سن وتطوير اخلطوات العملية 
التي يتم اتخاذها لتحقيق اأعلى معاير ال�ستجابة لاأولويات واللتزامات 
الدولية يف جمال حقوق الإن�سان واحلريات العامة، ومبا ي�ساعد على تعزيز 
العدالة  و�سمان  القانون،  �سيادة  واح���رتام  الأ�سا�سية،  واحل��ري��ات  احلقوق 
وامل�ساواة، وعدم التمييز بن اجلميع. واأو�سح �سعادته، اأن الجتماعات التي 
مبناق�سة  املعنية  اللجنة  واأع�ساء  الإم���ارات،  دول��ة  من  ر�سمياً  وف��داً  �سّمت 
التعذيب،  مناه�سة  ات��ف��اق��ي��ة  بتنفيذ  امل��ت��ع��ل��ق  ل��ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ق��ري��ر 
املعنية  املمار�سات  اأف�سل  وتبادل  ال�سلة،  ذات  الوطنية  اجلهود  ا�ستعر�ست 
الدولة  ومبادرات  جهود  على  والوقوف  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  بتنفيذ 
املعياري  ب��الإط��ار  الوعي واملعرفة  ب��زي��ادة  ال��ق��درات  الإط���ار، وتعزيز  يف ه��ذا 
اأن  اإىل  منوهاً  ال��دول��ي��ة،  التفاقية  يف  واملتمثل  التعذيب  ملناه�سة  ال���دويل 

الجتماعات تطّرقت كذلك اإىل نطاق الإجراءات القانونية والق�سائية التي 
جتعل املعاير الدولية جزءاً مبا�سراً من ال�سرتاتيجيات الوطنية ملناه�سة 
التعذيب. واأ�سار اإىل اأن ا�ستيفاء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان للتزاماتها 
مع  تعاونها  تعزيز  على  حر�سها  يعك�ص  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  الدولية 
اأجهزة واآليات وجلان الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�سان وتقدمي الدعم 
العمل  مبوا�سلة  التزامها  يوؤكد  كما  واأن�سطتها،  مهامها  لأداء  لها  ال��ازم 
املجتمع  يف  ف��اع��ل  وكع�سو  املنطقة  يف  ال��ري��ادة  وحتقيق  للتغير  ك��ن��م��وذج 
الدويل، يعمل على تطوير معاير حقوق الإن�سان والنهو�ص بها ومواءمتها 

مع املعاير الدولية.
مت  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم  التعذيب" ال��ت��اب��ع��ة  "مناه�سة  جل��ن��ة  وت��ت��األ��ف 
املتحدة  الأمم  اعتمدتها  التي  التفاقية  من   17 امل��ادة  مبوجب  تاأ�سي�سها 
وتنفيذ  ر�سد  عملية  يتولون  م�ستقّلن  خ��رباء   10 من   ،1948 العام  يف 
التعذيب وغره من  باتفاقية مناه�سة  املعنية  الدولية  الدول للتزاماتها 

�سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الااإن�سانية اأو املهينة، وقيا�ص م�ستوى 
وف��اء ال��دول الأط���راف، من خ��ال عقد اجتماعات دوري��ة مع جميع الدول 
الأطراف، التي تلتزم بتقدمي تقارير منتظمة اإىل اللجنة حول كيفية اإعمال 
تقرير  كل  يف  اللجنة  تنظر  اأن  على  بالتفاقية،  املرتبطة  احلقوق  وتنفيذ 
تفاعلي  ح��وار  �سكل  يف  الطرف  ال��دول��ة  اإىل  وتو�سياتها  ت�ساوؤلتها  وت��وّج��ه 
وحت�سن  تطوير  يف  عليها  للبناء  للدولة  ختامية" تقدم  "ماحظات  ينتج 

ممار�ساتها املتعلقة بالتفاقية.
�ست�سعى  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  الهيئة  اأن  ك��روز  مق�سود  �سعادة  واأو�سح 
ويف اإطار عنايتها بحقوق الإن�سان، بدرا�سة الوثيقة اخلتامية التي �ست�سدر 
وما  للدولة،  الوطني  التقرير  ومناق�سة  ا�ستعرا�ص  نهاية  مع  اللجنة  عن 
باتفاقية  الدولة  التزام  بتح�سن  تتعلق  وتو�سيات  �ستقدمه من ماحظات 
البنود  لكل  الكامل  التطبيق  متابعة  يف  ي�سهم  ومب��ا  التعذيب،  مناه�سة 

الواردة بالتفاقية.
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•• اأبوظبي-وام: 

باب  ف��ت��ح  "اأدنيك" ع��ن  للمعار�ص  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
يقام  ال��ذي  ل��اإع��ام  العاملي  الكونغر�ص  ل��زوار  الإل��ك��رتوين  الت�سجيل 
برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وزير ديوان الرئا�سة يف الفرتة بن 15 و17 نوفمرب 

املقبل.
اأبوظبي  �سركة  تنظمه  ال��ذي   - ل��اإع��ام  العاملي  الكونغر�ص  وي�ستمل 
الإم���ارات   اأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ع  ا�سرتاتيجية  ب�سراكة  للمعار�ص  الوطنية 

الإعام،  - على موؤمتر ومعر�ص متخ�س�سن يف قطاع �سناعة  )وام( 
ويتيح فر�ساً ملوؤ�س�سات الإعام املختلفة لبحث ال�سراكات و�سبل التعاون 
يف تعزيز اآليات تطوير و�سائل الإعام احل�سارية والإن�سانية يف خدمة 
ر�سن  حم��ت��وى  ع��رب  املجتمعات  وتنمية  �سعادتها  و���س��م��ان  الب�سرية 
وموثوق ذي م�سداقية عالية. وي�ست�سيف الكونغر�ص العاملي لاإعام، 
موؤمتراً حمورياً حتت �سعار "�سياغة م�ستقبل قطاع الإعام" ويجمع 
رواد وموؤ�س�سات الإعام املختلفة لتبادل الأفكار املبتكرة، وبحث احللول 
املتطورة ل�سياغة م�ستقبل قطاع الإعام، وي�سلط املوؤمتر ال�سوء على 
وموؤثرين معنين  ق��ادة  الأو�سط مب�ساركة  ال�سرق  الإع��ام يف منطقة 

بتطوير القطاع على امل�ستوين الإقليمي والعاملي.
وت�ستمل اأجندة املوؤمتر - الذي يعقد على مدار ثاثة اأيام - جمموعة من 
اجلل�سات النقا�سية التي ي�سارك فيها �سناع القرار، اإ�سافة اإىل وا�سعي 
واملوؤثرين على مواقع  ال��دويل،  الإع��ام  ال�سيا�سات احلكومية وخرباء 
التكنولوجيا  �سركات  يف  تنفيذين  وم�سوؤولن  الجتماعي،  التوا�سل 
والق�سايا  املو�سوعات  ومناق�سة  املمار�سات،  اأف�سل  العاملية ل�ستعرا�ص 
على  ال�سطناعي  الذكاء  واأث��ر  الرقمي  التوا�سل  فيها  مبا  الرئي�سية، 

الإعام املعا�سر ودمج التقنيات املتقدمة والبتكار يف قطاع الإعام.
الراغبة  العاملية  لل�سركات  من�سًة  ت��وف��ر  اإىل  امل��ع��ر���ص  ي��ه��دف  فيما 

بالدخول اإىل الأ�سواق الإعامية يف منطقة اخلليج وال�سرق الأو�سط 
الفر�سة لاجتماع  والبائعن  للم�سرتين  يتيح  اأفريقيا، حيث  و�سمال 
منتجاٍت  وا�ستك�ساف  الأعمال  ومزاولة  والتوا�سل  اخل��ربات  واكت�ساب 
وخدمات وحلول وتقنيات جديدة، وذلك بح�سور اأكر من 150 �سركة 

متخ�س�سة يف قطاع الإعام والإنتاج.
قطاع  يف  نوعية  نقلة  ب��اإح��داث  ل��اإع��ام  العاملي  الكوجنر�ص  وي�سهم 
الدورة  يف  الت�سجيل  وميكن  وال��ع��امل.  املنطقة  م�ستوى  على  الإع���ام 
https:// ال��راب��ط  ع��رب  ل��اإع��ام،  ال��ع��امل��ي  الكونغر�ص  م��ن  الأوىل 

./globalmediacongress.ae

يقام برعاية من�سور بن زايد اآل نهيان يف الفرتة بني 15 و17 نوفمرب املقبل

اأدنيك تعلن فتح باب الت�شجيل الإلكرتوين يف الكونغر�س العاملي لالإعالم

•• ليوا – الظفرة-الفجر:

الثامنة  ب��دورت��ه  للرطب  ليوا  مهرجان  يف  عذج"  "اأكرب  م�سابقة  �سهدت 
ع�سرة، مناف�سات قوية بن مزارعي النخيل يف دولة الإم��ارات، حيث بلغ 
املهرجان  وفعاليات  م�سابقات  وت�ستمر  كيلوغرام،   100 عذج  اأك��رب  وزن 
�سمو  برعاية  الظفرة،  ليوا مبنطقة  اجل��اري يف مدينة  يوليو   24 لغاية 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير ديوان 
الرئا�سة، بتنظيم جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف 

اأبوظبي.
وتوجت اللجنة املنظمة ملهرجان ليوا للرطب الفائزين يف م�سابقتي "اأكرب 
مدير  املزروعي  خلفان  عبيد  بح�سور  الدبا�ص"،   رطب  عذج" و"مزاينة 
املهرجان، و�سعادة مبارك علي الق�سيلي املن�سوري مدير مزاينة الرطب 
يف املهرجان، وعبداهلل بطي القبي�سي مدير اإدارة الفعاليات والت�سال يف 

جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية.
حبيب  عي�سى  "حمد  امل��زارع  عذج"،  "اأكرب  م�سابقة  يف  املتناف�سن  وتقدم 
كيلو   100 ب��وزن  الأول  امل��رك��ز  ليح�سد  امل��درك��ة  املزروعي" م��ن حم�سر 
غرام، ويف املركز الثاين "�سعيد �سيف ثامر خلفان �سيف املرر" من حم�سر 
�سعيد  "عبيد  الثالث  امل��رك��ز  ويف  غ���رام،  و200  كيلو   96 ب��وزن  النابتية 
و200  كيلو   92 ب��وزن  الدحيج  حم�سر  املزروعي" من  خمي�ص  ن�سيب 
"ورثة عبداهلل ح��اذه عبداهلل املرر" من حم�سر  الرابع  غ��رام، ويف املركز 
النابتية بوزن 90 كيلو و700 غرام، ويف املركز اخلام�ص "�سعيد حموده 

خمي�ص العرياين" من الوقن بوزن 89 كيلو و800 غرام.
طما�ص  �سامل  �سياح  "�سيف  امل���زارع  ح�سد  "الدبا�ص،  رط��ب  مزاينة  ويف 
املن�سوري" من حم�سر احلومانة املركز الأول "، ويف املركز الثاين جاءت 
"موزة حممد عف�سان املزروعي" من حم�سر كيه، ويف املركز الثالث "�سعيد 
�سامل جابر �سعيد املن�سوري" من حم�سر كيه، ويف املركز الرابع "خليفة 
�سهيل علي ربيع املزروعي" من حم�سر بينونة، ويف املركز اخلام�ص "معا 

علي مر�سد خمي�ص املرر" من حم�سر �سيح اخلر اجلديد.

نواجت  تدوير  اإع���ادة  منتجات  ت�ستعر�ض  العني  مدينة  بلدية 
النخيل يف املهرجان

ت�سارك بلدية مدينة العن ممثلة بق�سم الأفاج والواحات مبركز البلدية 
الفرعي - و�سط املدينة يف مهرجان ليوا للرطب 2022 بدعوة من جلنة 

اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية.
ي�ستعر�ص  ال��ذي  جناحها  خال  من  العن  مدينة  بلدية  م�ساركة  وتاأتي 
منتجات اإعادة تدوير نواجت النخيل، حيث يعر�ص اجلناح منتجات مبتكرة 
م�سنعة كلياً من نواجت تدوير نخيل واحات مدينة العن ب�سكل يربط بن 
عراقة املا�سي واأ�سالة احلا�سر، مبا يعك�ص �سورة متكاملة لفوائد النخلة 
جمموعة  لت�سمل  املنتوجات  تنوعت  حيث  نواجتها،  يف  حتى  تكمن  التي 
الكرا�سي  وجل�سات  املهمات  و���س��ات  امل��ظ��ات،  مثل  امل��ن��زيل  الأث���اث  م��ن 

والطاولت مبختلفة الأحجام والأ�سكال وغرها من املنتجات.
ويهدف امل�سروع لتحقيق معاير ال�ستدامة التي متثل هدفاَ ا�سرتاتيجياً 

لبلدية مدينة العن وذلك من خال ال�ستغال الأمثل للموارد البيئية 
حرق  اإىل  اللجوء  بعدم  البيئة  على  واملحافظة  النفايات،  حجم  تقليل  و 
خملفات النخيل مما يقلل من النبعاثات احلرارية الناجتة عن عمليات 
يعترب  و  الرئي�سية  املكبات  اإىل  املخالفات  نقل  تكاليف  وتخفي�ص  احل��رق 
تدوير نواجت النخيل من اأهم عوامل جناح املكافحة املتكاملة لاآفات التي 
مع  وال�سياحية  اجلمالية  قيمتها  من  يعزز  مما  النخيل،  اأ�سجار  ت�سيب 
احلفاظ على الطابع الرتاثي للواحات، ويعمل هذا امل�سروع على ال�ستثمار 

يف ال�سناعات الرتاثية و ت�سجيعها، واحلفاظ على الهوية الوطنية.
اأن��واع الرطب املتوفرة يف واحات  كما ت�سمنت امل�ساركة بعر�ص بع�ص من 
امل���وز وامل��اجن��و وال��ل��ي��م��ون، ويتم  ال��ف��واك��ه مثل  ال��ع��ن وبع�ص م��ن  مدينة 
اأعمال  برنامج  �سمن  عليها  واحلفاظ  ورعايتها  الأ�سجار  بهذه  الهتمام 

الري والوقاية املعتمد ملزارع النخيل بجميع الواحات.

تاجرة الرطب ال�سغرية "ظبية اأحمد احلمادي" ت�ستقبل الزوار 
بوجهها الب�سو�ض

ال�سفرة  الرطب  تاجرة  للرطب ح�سور  ليوا  النتباه يف مهرجان  يلفت 
خماريف )�سات( الرطب،  خلف  جتل�ص  وهي  احلمادي"،  اأحمد  "ظبي 
وت�سرح للزوار عن اأنواع الرطب املتوفرة يف املحل، وتتفاو�ص مع الراغبن 

ب�سراء الرطب املميز التي تقوم ببيعه.
"ظبي  وبوجه ب�سو�ص، وبثقة نف�ص عالية تقابل تاجرة الرطب ال�سفرة 
املهرجان، وترحب بهم بطاقة ل�سان وهي تنطق  اأحمد احلمادي" زوار 

عذب الكلمات، مرتديتاً الزي التقليدي الإماراتي، لتعك�ص دور "مهرجان 
املواهب والقدرات املختلفة لأبناء الإمارات  الك�سف عن  ليوا للرطب" يف 

مبختلف اأعمارهم وفئاتهم.
خماريف  خ��ل��ف  وج��وده��ا  اإن  احلمادي"،  اأح��م��د  "ظبي  الطفلة  وق��ال��ت 
و�سناديق الرطب يجعلها فخورة بنف�سها، وقد طلبت من والدها اأن تكون 
بجانبه يف حمل بيع الرطب الذي يحمل ا�سم "�سيح اخلر"، ومع مرور 
تابعت ذلك  العمل وحدها، وبالفعل  تتابع  اأن  اأول يوم طلبت من والدها 

وجنحت بهذه التجربة وتاألقت باأدائها يف الت�سويق لبيع الرطب.
املزيد  تكت�سب  كانت  املا�سية  الأي��ام  اأنها على مدار  اإىل  واأ�سارت احلمادي 
من ال�سلوكيات الإيجابية يف التعامل مع الزبائن الراغبن ب�سراء الرطب،  
وكيفية التعامل معهم باحرتام والتفاو�ص على الأ�سعار ، وكيفية ال�سرح 
اأ�سناف  يريد  املُ�سرتي  ك��ان  اإذا  وم��ا  باملحل،  املتوفرة  ال��رط��ب  اأن���واع  ع��ن 

حمددة ليتم تاأمينها له خال فرتة املهرجان.

و  "اخلنيزي"  رطب  مزاينة  م�ساركات  وحتكيم  ا�ستالم  اليوم.. 
"بومعان"

تبداأ جلنة حتكيم مزاينة الرطب يف مهرجان ليوا للرطب، اليوم الثاثاء، 
لها  خ�س�ص  والتي  اخلنيزي  رطب  مزاينة  يف  امل�ساركات  وحتكيم  ا�ستام 
397 األف درهم،  ومزاينة رطب بومعان والتي خ�س�ص  15 جائزة بقيمة 
لها 15 جائزة بقيمة 397 األف درهم، فيما �سيتم الإع��ان عن النتائج 

يف اليوم التايل.

غرام وزن اأكرب )عذج( يف مهرجان ليوا للرطب 2022 كيلو   100
حمد عي�سى املزروعي يتقدم املتناف�سني يف م�سابقة اأكرب عذج 

�سيف �سياح املن�سوري يح�سد املركز الأول يف م�سابقة مزاينة رطب الدبا�ض

• بلدية مدينة العني ت�ستعر�ض منتجات اإعادة تدوير نواجت النخيل يف املهرجان 
الب�سو�ض بوجهها  الزوار  ت�ستقبل  احلمادي  اأحمد  ظبية  ال�سغرية  الرطب  • تاجرة 

•• الظفرة- وام:

املقام حاليا  للرطب  ليوا  فعاليات مهرجان  تاأمن  اأبوظبي يف  �سرطة  ت�سارك 
يف  ال�سياحية  واملعامل  الرتاثية  الفعاليات  اأه��م  اأح��د  ويعد  الظفرة  منطقة  يف 

اأبوظبي.
واأكد العقيد حمدان �سيف املن�سوري، مدير مديرية �سرطة منطقة الظفرة، 
خمتلف  يف  الفاعلة  امل�ساركة  على  امل��دي��ري��ة  ح��ر���ص  اجل��ن��ائ��ي،  الأم���ن  بقطاع 
اإىل اجلمهور  بالو�سول  واهتمامها  الظفرة،  ت�سهدها منطقة  التي  الفعاليات 
يف اأماكن تواجده واإجناز معاماته على وجه ال�سرعة، وتوفر الوقت واجلهد 
خمتلف  مع  وبالتعاون  املديرية  اأن  واأو���س��ح  التقنيات.  اأح��دث  باتباع  عليهم، 
اأبرزها ت�سهيل اإجراءات  اأبوظبي تقدم العديد من اخلدمات  الإدارات ب�سرطة 
دخول وخروج الزوار للمهرجان الذي ي�ستمر حتى 24 يوليو اجلاري، وتوفر 
عدد من الدوريات ال�سرطية لت�سهيل ان�سيابية احلركة املرورية لزيارة موقع 
املهرجان، واإر�ساد اجلمهور وتعريفهم باخلدمات ال�سرطية والأمنية من بينها 
اإجراءات ترخي�ص املركبات، وخدمة اأمان بالت�سال على الهاتف 8002626 
يف �سرية تامة، وال�سكاوى واملقرتحات وغرها من اخلدمات اإىل جانب توزيع 

كتيبات توعية حول اإجراءات الأمن وال�سامة الوقائية.

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف مهرجان ليوا للرطب
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

العاملية  امل��ك��ان��ة  ي��ع��ك�����ص  اإجن�����از  يف 
ل���اإم���ارات ك��دول��ة م��وؤث��رة وفاعلة 
ع���امل���ي،  ا����س���رتات���ي���ج���ي  ث���ق���ل  ذات 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ت��ق��دم��ت 
ق����رار جلمعية  امل��ت��ح��دة مب�����س��روع 
احلياة  ج��ودة  عن  العاملية  ال�سحة 
اخلام�ص  اج��ت��م��اع��ه��ا  يف  ال�سحية 
جنيف  يف  عقد  وال���ذي  وال�سبعن 
21-28 مايو  ب��ن  م��ا  ال��ف��رتة  يف 
بالذكر  اجل���دي���ر  وم���ن   .2022
الأول  يعترب  ال��ق��رار  م�����س��روع  ب���اأن 
العاملية  ال�سحة  جمعية  ت��اري��خ  يف 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  ت��ع��ق��ده  وال������ذي 
اع��ت��م��اد م�سروع  ال��ع��امل��ي��ة، وق���د مت 
القرار بالإجماع حيث وافقت عليه 
جميع  من  امل�ساركة  الوفود  جميع 

اأقاليم منظمة ال�سحة العاملية. 
وق���د ه��ن��اأت ال����دول امل�����س��ارك��ة دولة 
الإم������ارات ع��ل��ى جن���اح ه���ذا القرار 
حت�سره  يف  ق����ي����ادت����ه����ا  وع�����ل�����ى 
ال�سيغة  اإىل  للو�سول  ومناق�سته 
من  الأول  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ت��واف��ق��ي��ة 
نتيجة جلهود  ه���ذا  وي��اأت��ي  ن��وع��ه. 
القيادة الر�سيدة والتي ت�سع جودة 
دولة  يف  واملقيمن  املواطنن  حياة 
الإمارات العربية املتحدة، مبا فيها 
راأ�ص  على  ال�سحية،  احلياة  ج��ودة 
لتعزيز  ال�سرتاتيجية  اأول��وي��ات��ه��ا 
الأ�سعد  ال���دول���ة  ل��ت��ك��ون  م��ك��ان��ت��ه��ا 
القرار  ه��ذا  م�سروع  وي��اأت��ي  عاملياً، 

لنقل هذه التجربة اإىل العامل.

جت�����س��ي��د روؤي��������ة ال���ق���ي���ادة 
احلكيمة

ورف�����ع م���ع���ايل ع��ب��د ال���رح���م���ن بن 
ال�سحة  وزي������ر  ال���ع���وي�������ص  حم���م���د 
ووق�����اي�����ة امل���ج���ت���م���ع اأ����س���م���ى اآي������ات 
مقام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات  ال���ت���ه���اين 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأخيه �ساحب  " واإىل  اهلل  "حفظه 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
اأ�سحاب  واأخ��وان��ه��م  اهلل"  "رعاه 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  اأع�������س���اء  ال�����س��م��و 
الإم���ارات، على هذا  لاحتاد حكام 
الإجن�����از ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي حققته 
دول�����ة الإم��������ارات م���ن م��ن��رب دويل 

ال�سحة  باإقرار جميعة  بارز،  اأممي 
الإماراتي  ال��ق��رار  مل�سروع  العاملية 

لتعزيز جودة احلياة. 
وقال معاليه:" اإنه اإجناز ا�ستثنائي 
ي��دع��ون��ا ل��ل��ف��خ��ر والع����ت����زاز حيث 
القيم  مل���ن���ظ���وم���ة  ت���رج���م���ة  مي���ث���ل 
عليها  ق���ام���ت  ال���ت���ي  احل�������س���اري���ة 
اأجل حا�سر وم�ستقبل  الدولة من 
عاملي  تقدير  وهو  لل�سعوب،  اأف�سل 
اجلهود  م��ن  امل��زي��د  ل��ب��ذل  يحفزنا 
الدويل كنموذج  التعاون  وموا�سلة 
ال�سحية،  يحتذى يف جودة احلياة 
جتربتنا  ل��ن��ق��ل  م���وث���وق  وم�����س��در 
حكومات  مع  وم�ساركتها  الفريدة 
احلياة  ج������ودة  جم�����ال  يف  ال����ع����امل 

ال�سحية.
اإىل  ال����ع����وي���������ص  م����ع����ايل  واأ��������س�������ار 

وامل���ك���ان���ة  امل���ت���م���ي���ز  احل���������س����ور  اأن 
بلغتها  ال���ت���ي  امل���رم���وق���ة  ال���دول���ي���ة 
دول�����ة الإم����������ارات، ي���اأت���ي يف اإط����ار 
ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة للعمل  ح��ر���ص 
ع��ل��ى ق��ي��ادة اجل��ه��ود ال��ع��امل��ي��ة نحو 
للب�سرية،  اأف�سل  م�ستقبل  �سناعة 
باعتبارها �سريكاً عاملياً يف املبادرات 
والتي  الدولية،  وال�سرتاتيجيات 
مت���ث���ل حم�����س��ل��ة ل����روؤي����ة ال���دول���ة 
ركائزها  واأر�سى  الحت��اد  قيام  منذ 
زايد  ال�سيخ  اهلل،  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ثراه"، اإذ ركزت على قيمة الإن�سان 
وجودة حياته يف الإمارات والعامل، 
ت�����س��ر قيادتنا  ذات����ه  ال��ن��ه��ج  وع��ل��ى 
لإر�ساء قطاع �سحي مبتِكر  اليوم، 
ي��واك��ب ال��ت��غ��رات اجل���ذري���ة التي 

مامح  لر�سم  ال��دول��ة  ت�ستهدفها 
جديدة؛  جن��اح  ق�سة  يف  امل�ستقبل، 
اخلم�سن  ن��ح��و  رح��ل��ت��ه��ا  ت��ن��ط��ل��ق 
ب��اأه��داف وا�سحة،  ال��ق��ادم��ة  ع��ام��اً 

وعزمية ل تعرف امل�ستحيل.

ت���ع���زي���ز ال����ق����وة ال��ن��اع��م��ة 
لالإمارات

و����س���رح ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور حممد 
ال�سحة  وزارة  وكيل  العلماء  �سليم 
الإجناز  ه��ذا  ب��اأن  املجتمع  ووق��اي��ة 
املتميز للدولة ياأتي جت�سيداً لروؤية 
م�سرفاً  ومتثيًا  احلكيمة  القيادة 
والدبلوما�سي  احل��ك��وم��ي  للعمل 
م�سروع  ت�����س��م��ن  ح��ي��ث  ب���ال���دول���ة، 
ال����ق����رار ال�����ذي ت��ق��دم��ت ب���ه دول���ة 
ال�سحة  جل���م���ع���ي���ة  الم���������������ارات 

اإط��ار عمل لتحقيق  العاملية، و�سع 
ال�سحي  وال����رف����اه  احل���ي���اة  ج�����ودة 
ل����اأف����راد وامل��ج��ت��م��ع��ات ب���ال���دول، 
التنمية  اأه�����داف  لتحقيق  وذل����ك 
مع  وبالت�ساور   2030 امل�ستدامة 
�سعادته  واأ����س���اد  الأع�����س��اء،  ال����دول 
لعبته  ال�����ذي  امل��ح��������������وري  ب���ال���دور 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة الإم���ارات���ي���ة خال 
ومناق�سته  ال��ق��رار  اإع����داد  مرحلة 
التوافقية  ال�سيغة  اإىل  للو�سول 

مع دول العامل.
اأن  العلماء  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأك���د 
الناعمة  ال��ق��وة  ه��ذا الإجن���از يعزز 
ل��دول��ة الإم�����ارات وت��ر���س��ي��خ �سمعة 
�سعوب  ب���ن  واح���رتام���ه���ا  ال���دول���ة 
واإب��راز ال�سورة احل�سارية  العامل، 

لها وهويتها وثقافتها املميزة.

ُنُهج مبتكرة
و�سرح �سعادة الدكتور ح�سن عبد 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن 
ل��ق��ط��اع ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة ب�����وزارة 
ال�����س��ح��ة ووق����اي����ة امل���ج���ت���م���ع، ب����اأن 
جلهود  نوعية  اإ�سافة  يعد  ال��ق��رار 
ال���دول���ة يف جم����ال حت�����س��ن جودة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ي��ة  احل���ي���اة 
حيث  وال��دويل.  والإقليمي  املحلي 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ت�����ويل 
ل�سعادة  ك�����ربى  اأه���م���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
الأفراد واملجتمع، وتعترب ذلك من 
اأول��وي��ات��ه��ا، وحت��ر���ص ع��ل��ى توفر 
وال�ستقرار  وال��رف��اه��ي��ة  ال���رخ���اء 
اأر�سها.  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ن  ل�سعبها 
ولتج�سيداً  الغاية  ه��ذه  ولتحقيق 
جلودة  ال��وط��ن��ي��ة  لا�سرتاتيجية 

احلياة 2031 ونقل هذه التجربة 
م�سروع  ال���دول���ة  ق��دم��ت  ل��ل��ع��امل، 
ه���ذا ال���ق���رار وال����ذي ي��دع��و املدير 
اإىل  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  العام 
اإع��داد اإط��ار عمل عن جودة احلياة 
الأع�ساء  ال����دول  ل��دع��م  ال�سحية 
لتبني جودة احلياة ال�سحية كنهج 
للو�سول اإىل اأعلى درجات ال�سحة 
�سعادته  و���س��رح  ال�سحي،  وال��رف��اه 
مع  ومناق�سته  ال��ق��رار  اإع����داد  ب���اأن 
الت�سعة  قرابة  ا�ستغرق  قد  ال��دول 
املرتكزات  و�سع  خالها  مت  اأ�سهر 
ل��ت��ع��زي��ز ج����ودة احلياة  الأ���س��ا���س��ي��ة 

ال�سحية.  

اإبراز مكانة الإمارات
م�سبح  عائ�سة  الدكتورة  واأو�سحت 
مدير مكتب جودة احلياة والتنمية 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  امل�ستدامة يف 
اخلطة  اأه������داف  م���ن  اأن  امل��ج��ت��م��ع، 
ال�سحة  ل�������وزارة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ووق�����اي�����ة امل���ج���ت���م���ع ت���ع���زي���ز ال�����دور 
ل��ل��دول��ة يف جم���ال جودة  ال���ري���ادي 
احلياة ال�سحية. وياأتي م�سروع هذا 
القرار الأول من نوعه على م�ستوى 
ال��ع��امل ل��و���س��ع اإط����ار ع��امل��ي جلودة 
لتحقيق  داع���م���اً  ال�����س��ح��ي��ة  احل���ي���اة 
هذه الغاية، وقريباً �ستبا�سر الدولة 
بالعمل مع منظمة ال�سحة العاملية 
للتح�سر مل�سودة هذا الإطار والذي 
�سيناق�ص على م�ستوى جميع اأقاليم 
للمجل�ص  و�سيقدم  ال�ستة  املنظمة 

التنفيذي ملنظمة ال�سحة العاملية.

تر�سيخ مكانة الإمارات وقوتها الناعمة يف تعزيز التعاون الدويل 

جمعية ال�شحة العاملية تعتمد لأول مرة يف تاريخها م�شروع قرار لتعزيز جودة احلياة ال�شحية بقيادة الإمارات 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم راأ�ص اخليمة، 
يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد اأم�ص، �سعادة نغوين مانه توان، �سفر جمهورية فيتنام 
ال�سمو حاكم  الدولة، الذي قدم لل�سام على �سموه. ورحب �ساحب  ال�سعبية ال�سرتاكية لدى 
راأ�ص اخليمة، ب�سعادة ال�سفر، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز عاقات التعاون بن البلدين 
الإمارات  دول��ة  تربط  التي  ال�سداقة  بعاقات  �سموه  واأ���س��اد  ال�سعد.  خمتلف  على  ال�سديقن 

وجمهورية فيتنام ال�سعبية ال�سرتاكية.
راأ�ص  ال�سمو حاكم  �سكره وتقديره ل�ساحب  بالغ  ت��وان، عن  �سعادة نغوين مانه  من جانبه عرب 

اخليمة على كرم ال�سيافة وح�سن ال�ستقبال.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري 
جمهورية فيتنام ال�شعبية ال�شرتاكية

•• اأبوظبي-الفجر:

2022 الذي  اأم�ص الثنن فعاليات ملتقى ال�سمالية ال�سيفي  انطلقت 
ينظمه نادي تراث الإمارات �سنوياً بجزيرة ال�سمالية يف اأبوظبي، مب�ساركة 

املراكز ال�سبابية والن�سائية التابعة له، وي�ستمر حتى 4 اأغ�سط�ص املقبل.
ونوه �سعيد بن علي املناعي مدير اإدارة الأن�سطة يف نادي تراث الإمارات، 
ال�سمالية ال�سيفي حتمل رمزية خا�سة  العام من ملتقى  اأن ن�سخة هذا 
اأول  انطلقت  حيث  للملتقى،  الثاثون  الن�سخة  فهي  للنادي،  بالن�سبة 
التاريخ  ه��ذا  اإن  وق��ال  20 طالباً،  1993 مب�ساركة  ع��ام  منه يف  ن�سخة 
اأحد  بو�سفه  امللتقى  مكانة  ير�سخ  امل�ستمر  واجلهد  العمل  من  الطويل 
خال  امللتقى  اأن  املناعي  واأ���س��اف  املنطقة.  يف  الرتاثية  امللتقيات  اأع��رق 
هذه العقود الثاثة كان له اأثر كبر ووا�سح يف املجتمع، برت�سيخ الهوية 
الوطنية والتعريف بالرتاث لدى اآلف الطاب الذين �سهدوا فعالياته 

وور�سه، وهم يتبواأون اليوم خمتلف املواقع خلدمة الوطن.

فيما اأو�سح را�سد خادم الرميثي رئي�ص ق�سم �سوؤون املراكز يف نادي تراث 
الإمارات مدير امللتقى، اأنه مت و�سع برنامج تراثي حافل للم�ساركن يف 
الرتاث  على  املحافظة  يف  ال��ن��ادي  ر�سالة  مع  يت�سق  مبا  امللتقى،  اأن�سطة 
اإىل  ال�سدد  هذا  يف  م�سراً  احلديثة،  الأجيال  بن  به  والتعريف  ون�سره 
ع��ن طريق تنظيم  الأج��ي��ال  ب��ن  ال�سلة حية  اإب��ق��اء  ال��ن��ادي على  حر�ص 
ال�ستفادة من خربات  للنا�سئة  تتيح  التي  الرتاثية  الفعاليات  مثل هذه 

ومعارف املدربن واخلرباء الرتاثين بالنادي.
دولة  ت��راث  عنا�سر  م��ن  وا�سعاً  طيفاً  ال��ع��ام  ه��ذا  امللتقى  ب��رام��ج  وي�سمل 
البحرية  الواجهة  ور���ص  مقدمتها  يف  وتاأتي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
التي يتعرف امل�ساركون من خالها على الرتاث البحري الغني للدولة، 
التي  الأ�سيلة  وال��ع��ادات  الأخ���اق  لديهم  تر�سخ  التي  ال�سنع  وم��در���س��ة 
ت��ع��ارف عليها اأب��ن��اء وب��ن��ات الإم�����ارات ع��رب ال��ع�����س��ور، واأن�����س��ط��ة الهجن، 
يطل عربها  نافذة  تاأتي مبثابة  التي  والرماية،  وال�سقارة،  والفرو�سية، 
اإ�سافة  اإىل املا�سي ليعرفوا كيف كانت حياة الآب��اء والأج��داد،  امل�ساركون 

اإىل الألعاب ال�سعبية، وزيارات املعامل التاريخية، وور�ص الر�سم والتلوين، 
وور�ص تعليم احلرف الن�سائية التقليدية مثل اخلو�ص، والتلي، والغزل، 

وال�سدو، واحلناء، والأكات الرتاثية.
طاب  انخراط  ال�سمالية  جزيرة  على  للملتقى  الأول  الأ�سبوع  وي�سهد 
ور�ص  وال��وث��ب��ة، يف  وال�����س��م��ح��ة،  اأب��وظ��ب��ي،  م��ن  ك��ل  ال�سبابية يف  امل���راك���ز 
الواجهة البحرية ومن �سمنها جولة بال�سفينة الرتاثية حول اجلزيرة 
للتعرف على حياة البحر قدمياً يف الإمارات، كما ي�سمل برنامج الأ�سبوع 
الهجن،  ون�ساط  الريا�سية،  ال�سالة  يف  ومعار�ص  تراثية  اأن�سطة  اأي�ساً 
طوله  يبلغ  ال��ذي  ب��اجل��زي��رة  البيئي  ال��ق��رم  مم�سى  وزي���ارة  والفرو�سية، 
حوايل 900 مرت للتعرف عن قرب على بيئة اأ�سجار القرم، وزيارة بيت 

علي بن ح�سن. 
للزيارات  ب��رن��اجم��اً  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  يف  ال�سبابي  العن  مركز  ينظم  فيما 
لعدد من املعامل يف العن ت�سمل املركز البيئي، ومعر�ص الفلج، وحديقة 
بالق�سر  الطاب  لتعريف  املويجعي  وق�سر  احلرفين،  وبيت  النباتات، 

براري  الطوية، وم�ستل  الرذاذ يف  واملتاهة، ومم�سى  التاريخية،  واأهميته 
وكيفية  امل�ستل  ي�سمها  التي  النباتات  باأنواع  الطاب  لتعريف  الكويتات 

الهتمام بها وطريقة زراعتها.
من جهتها قالت فاطمة عبداهلل التميمي رئي�سة ق�سم الأن�سطة الن�سائية 
النادي  اإي�سال ر�سالة  امللتقى هو  اإن الهدف من  الإم��ارات  يف نادي تراث 
الأجيال  وتثقيف  وتعليم  الوطنية،  وال��ه��وي��ة  ال���رتاث  على  احل��ف��اظ  يف 
برتاث الآباء والأج��داد، ون�سر الوعي الفكري والثقايف، واحل�ص الوطني 
النادي  يوليه  الذي  والهتمام  الكبر  الرتكيز  اإىل  الأبناء، منوهة  لدى 
لإج������راءات ال�����س��ام��ة وال��وق��اي��ة م��ن الإ���س��اب��ة ب��ف��رو���ص ك��ورون��ا خال 
اأن براجمه �ستنق�سم بن الأن�سطة داخل املراكز  فعاليات امللتقى ل�سيما 
وبن الزيارات اإىل جزيرة ال�سمالية، والزيارات اخلارجية لعدد من املعامل 

املهمة.
يذكر اأن الأ�سبوع املا�سي كان قد �سهد عملية ت�سجيل الطاب والطالبات 

للم�ساركة يف امللتقى يف جميع املراكز التابعة للنادي.

نادي تراث المارات يطلق ملتقى ال�شمالية ال�شيفي 2022

الثقافة ركيزة اأ�شا�شية يف ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني الإمارات وفرن�شا
•• اأبوظبي - وام:

ال�سراكة  عليها  ت�ستند  ال��ت��ي  الرئي�سية  ال��رك��ائ��ز  اأح���د  ال��ث��ق��اف��ة  ت�سكل 
الإ�سرتاتيجية بن دولة الإمارات وجمهورية فرن�سا، حيث يتفق البلدان 
العاقات  العابرة للحدود يف جت�سر  الثقافة ودبلوما�سيتها  اأهمية  على 

بن الدول وال�سعوب وتعزيز مبادئ الت�سامح وتقبل الأخر.
الإمارات  دولة  قيام  بدايات  اإىل  البلدين،  بن  الثقافية  العاقات  وتعود 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ص  القائد  �سعى  حيث  املتحدة،  العربية 
والتوا�سل  التعاون  مّد ج�سور  اإىل  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان،  اآل  �سلطان 
املجال  نتائج جهوده يف هذا  اأوىل  وكانت  وفرن�سا،  الإم��ارات  الثقايف بن 
عام  اأبوظبي  يف  الفرن�سية  ما�سينيون"  لوي�ص  "لي�سيه  مدر�سة  افتتاح 
عام  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  الفرن�سية  الثقافية  ال��راب��ط��ة  وتاأ�سي�ص   ،1972

.1974
امل�ساريع  م��ن  العديد  الثقافية  ال�سراكة  حققت  عاما   50 م��دى  وعلى 
على  البلدين  ب��ن  وال��ت��ع��اون  التوا�سل  تعزيز  يف  اأ�سهمت  التي  ال��ك��ربى 
امل�ستوى الثقايف والتعليمي، ففي عام 2006 تاأ�س�ست جامعة "ال�سوربون 
يف  ال�سوربون  وجامعة  اأبوظبي  حكومة  ب��ن  ات��ف��اق  على  اأبوظبي" ب��ن��اًء 
باري�ص، لتعزيز القطاع الأكادميي والثقايف، ومثَّل هذا التفاق التاريخي 

روؤيتهما امل�سرتكة، لتحقيق اأف�سل املعاير بالتعليم الفرن�سي يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط.

اتفاق  وم��اري كوري" على  باري�ص"، و"بير  "ال�سوربون  ووقعت جامعتا 
اأكادميية  ب��رام��ج  ل��ت��ق��دمي  اأب��وظ��ب��ي،  ج��ام��ع��ي يف  ح���رم  ب��اف��ت��ت��اح  يق�سي 

متخ�س�سة بدرجتي البكالوريو�ص واملاج�ستر، وبرامج التعليم امل�ستمر.
ويف عام 2009 انتقلت جامعة ال�سوربون اأبوظبي، اإىل حرمها اجلديد 
األ��ف مرت مربع،   93 ال��رمي، وميتد على  ال��ذي بني خ�سي�ساً يف جزيرة 
وي�سمل املرافق التعليمية والرتفيهية وال�سكن اجلامعي، وت�سم اجلامعة 
مكتبة وم�سرحاً يت�سع لأكر من 700 �سخ�ص ومركزاً ريا�سياً، وتلتزم 
ثقايف  اإىل مركز  الإم���ارة  املتمثلة يف حتويل  اأبوظبي  روؤي��ة  بامل�ساهمة يف 

وعلمي وتو�سيع نطاق توا�سلها مع الطلبة حملياً وعاملياً.
ال�سراكة ما بن حكومة  اأوجه  اإحدى  اأبوظبي  ال�سوربون  ومتثل جامعة 
فرع  اأول  وه��ي  التعليمي  املجال  يف  الفرن�سية  واحلكومة  اأبوظبي  اإم��ارة 

خارج فرن�سا لواحدة من اأعرق اجلامعات يف العامل.
ويف عام 2016 �سكل موؤمتر اأبوظبي من اأجل حماية الرتاث الثقايف يف 
مناطق النزاع حمطة بارزة من حمطات ال�سراكة الثقافية بن الإمارات 
وفرن�سا، حيث اأف�سى املوؤمتر اإىل اإن�ساء التحالف الدويل حلماية الرتاث 
الرتاث  لدعم  دويل  �سندوق  وتاأ�سي�ص   /ALIPH/ النزاع  مناطق  يف 

العاملي املعر�ص للخطر حيث �ساهمت دولة الإمارات وفرن�سا مببلغ 45 
مليون دولر اأمريكي بالتعاون مع اليون�سكو.

التي  الثقافية  امل�ساريع  واأه��م  اأك��رب  من  اأبوظبي  اللوفر  متحف  ويعترب 
تعمل على تعزيز التوا�سل احل�ساري والثقايف بن فرن�سا والإمارات، كما 
يعد املتحف اأّول متحف عاملي يف العامل العربي واأكرب اإجناز ثقايف فرن�سي 

يف اخلارج.
تد�سن  مبنا�سبة   2017 ع��ام  يف  اأق��ي��م  ال���ذي  الر�سمي  احل��ف��ل  وخ���ال 
املتحف، اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
العاقات  ب��ارزة يف م�سار  اأبوظبي عامة  اللوفر  اأن متحف  اهلل،  حفظه 
املتميزة بن دولة الإمارات العربية املتحدة واجلمهورية الفرن�سية خا�سة 
على امل�ستوى الثقايف، م�سرا اإىل تقدير البلدين للرتاث الثقايف الإن�ساين 
امل�سرتك وعملهما معا على الهتمام به وتعزيز دوره يف حتقيق التقارب 

والتفاهم بن ال�سعوب.
كلمة خال  ماكرون يف  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  قال فخامة  ب��دوره 
اأكرب رد  الإماراتية هو  العا�سمة  اإن مياد �سرح ثقايف عاملي يف  احلفل: 
للجمال  لأنه ميثل ج�سرا  الإن�سانية  تدمر  يريدون  الذين  اأولئك  على 
البع�ص،  ببع�سها  الب�سرية  والأج��ي��ال  العامل  ق��ارات  يو�سل  ال��ذي  الفني 
اأوج����ه احل�سارة  ي��ع��ر���ص  "اخليايل" ال���ذي  ب���  امل��ت��ح��ف اجل��دي��د  وا���س��ف��ا 

الإن�سانية عرب ع�سور التاريخ.
يورو  ماين   5 مببلغ  الإم����ارات  دول��ة  �ساهمت  اأي�سا   2017 ع��ام  ويف 
لدعم معهد العامل العربي يف باري�ص ومت يف العام ذاته افتتاح قاعة ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان يف متحف اللوفر يف باري�ص، وعاوة على ذلك، 
قدمت الإمارات م�ساهمة مالية بقيمة 10 ماين يورو لرتميم امل�سرح 
�سمي  عليه  وبناًء  باري�ص،  من  بالقرب  فونتينبلو  لق�سر  الإم��رباط��وري 

امل�سرح با�سم املغفور له ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، "رحمه اهلل".
مميزة  فر�سة   2018 الفرن�سي  الإم��ارات��ي  الثقايف  احل���وار  ع��ام  و�سكل 
تناول احلوار  املختلفة، حيث  وامل�ساريع والربامج  املبادرات  اأطر  لتو�سيع 
موا�سيع هامة منها الفن والذكاء ال�سطناعي وحماية الرتاث الثقايف 
املعر�ص للخطر وتعزيز اللغتن الفرن�سية والعربية يف البلدين، ونظمت 
يف  باري�ص  يف  الإم��ارات��ي  الثقايف  الأ�سبوع  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
الفنون  على  الفرن�سي  اجلمهور  تعريف  بهدف  ال��ع��ام  ذات  م��ن  اأك��ت��وب��ر 

والثقافة الإماراتية وت�سمن الأ�سبوع برناجماً حافًا وفعاليات منوعة.
2018، اأ�سبحت دولة الإم��ارات ع�سواً منت�سباً يف املنظمة  ويف دي�سمرب 
اللغة  تعليم  اإدراج  اإع���ادة  الإم���ارات  ق��ررت  فيما  للفرنكوفونية،  الدولية 
الفرن�سية يف املدار�ص احلكومية اعتبارا من مطلع العام الدرا�سي 2019 

2020- لأكر من 8 اآلف تلميذ اإماراتي تعّلم اللغة الفرن�سية.
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••  اأبوظبي-وام: 

نظمت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، ور�سة عمل بعنوان "م�سئولية املمثل القانوين 
لل�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة يف تنفيذ الأحكام ال�سادرة �سد ال�سركة"، وذلك 
يف �سوء قانون الإجراءات املدنية ولئحته التنظيمية وقانون ال�سركات التجارية 

اجلديد ومبادئ الق�ساء.
  وا�ستهلت الور�سة بكلمة امل�ست�سار علي ال�ساعر الظاهري، مدير اإدارة التفتي�ص 
الق�سائي يف الدائرة، اأكد فيها اأهمية ور�ص العمل التي تنظمها الدائرة ممثلة 
العاقة  ذات  والإدارات  املحاكم  م��ع  بالتعاون  الق�سائية  اأب��وظ��ب��ي  باأكادميية 
املحدثة  والت�سريعات  القوانن  حتددها  التي  القانونية  الأط��ر  فهم  لتح�سن 
حمكمة  اأح��ك��ام  عليها  ا�ستقرت  التي  وامل��ب��ادئ  ب��احل��دود  بال�ستعانة  واجل��دي��دة 
النق�ص يف اأبوظبي، وذلك بهدف توحيد الآراء والتف�سر والجتاهات ووجهات 

النظر القانونية.
وجه  وع��ل��ى  التخ�س�سية  ال��ور���ص  تنظيم  اأن  اإىل  ال��ظ��اه��ري  امل�ست�سار  واأ���س��ار    
لتوجيهات  تنفيذا  ي��اأت��ي  الت�سريعية،  امل�����س��ت��ج��دات  تناق�ص  ال��ت��ي  اخل�����س��و���ص 
وزير  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
املتغرات  مواكبة  باأهمية  اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�ص   ، الرئا�سة  دي��وان 
والتحديثات القانونية وتطوير املنظومة الق�سائية وحتقيق ريادتها عاملياً، مبا 

ي�سمن تقدمي اأف�سل اخلدمات العدلية والق�سائية.
اأبوظبي  النيادي، رئي�ص حمكمة  امل�ست�سار �سلطان  العمل،  اأدار ور�سة    هذا وقد 

واإدارة  الق�سائية  ال�سلطة  اأع�ساء  م��ن  �سخ�ساً   50 نحو  بح�سور  التجارية، 
اأهم  ناق�ست  اإذ  ال�سلة،  ذات  والإدارات  القانونن  والباحثن  احلكومة  ق�سايا 
الإ�سكاليات املتعلقة باملمثل القانوين لل�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة مبوجب 
ومدى  التجارية،  ال�سركات  ب�ساأن   2021 ل�سنة   32 رق��م  الحت���ادي  القانون 
القانونية  وامل�ساءلة  بال�سركة  تلحق  التي  الأ�سرار  عن  ال�سخ�سية  م�سوؤوليته 
التي تقع عليه تبعاً لذلك، ومدى كفاية �سدور حكم يف مواجهة ال�سركة يف حال 
قيامه بالإخال بهذه امل�سوؤولية، اأو احلاجة اإىل اإقامة دعوى باخت�سام امل�سوؤول 

عن ال�سركة ب�سخ�سه ومطالبته باملبالغ املحكوم بها عليها.
  من جهته اأو�سح الدكتور اأحمد عبدالظاهر، امل�ست�سار القانوين باملكتب الفني 
ل�سنة   32 رق��م  احت��ادي  بقانون  املر�سوم  اأن  اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  لوكيل 
2021 ب�ساأن ال�سركات التجارية، قد حدد ت�سرفات املمثل القانوين لل�سركة ذات 
امل�سوؤولية املحدودة، باأن يحافظ على حقوقها ويبذل عناية ال�سخ�ص احلري�ص 
ويقوم بكافة الت�سرفات التي تتفق مع الغر�ص الذي اأن�سئت من اأجله ال�سركة 
وال�ساحيات املمنوحة له مبوجب التفوي�ص الذي ي�سدر منها بهذا ال�ساأن، ويف 

حال الإخال بذلك فهو حما�سب وتقع على عاتقه امل�سوؤولية القانونية.
  وتطرق امل�ست�سار الدكتور عادل الع�سابي مدير اإدارة التنفيذ يف دائرة الق�ساء، 
اإىل امل�سوؤولية ال�سخ�سية والت�سامنية للممثل القانوين لل�سركة ذات امل�سوؤولية 
املحدودة �سمن احلدود التي ا�ستقرت عليها اأحكام حمكمة النق�ص يف اأبوظبي، 
�سد  ال�����س��ادرة  الق�سائية  الأح��ك��ام  ع��ن  م�سوؤوليته  فيها  ت��ث��ار  ال��ت��ي  واحل����الت 

ال�سركة.

•• دبي-الفجر:

نفذ مركز �سرطة حتا، حملة مرورية 
وال�سامة  احلماية  لتعزيز  توعوية 
الكهربائية  ال����دراج����ات  مل�����س��ت��خ��دم��ي 
الخت�سا�ص،  منطقة  يف  "ال�سكوتر" 
لتعزيز الوعي املروري باأهمية التقيد 
واتباع التعليمات والإر�سادات الازمة 
ال��ط��رق، مبا  على  امل��روري��ة  لل�سامة 
والأم�����ان،  ال�����س��ام��ة  ي�سمن حت��ق��ي��ق 
وفيات  م��وؤ���س��ر  دع���م  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

احلوادث لكل مئة األف من ال�سكان.
را�����س����د  اهلل  ع����ب����د  ال����ع����ق����ي����د  وق���������ال 
ال��ه��ف��ي��ت، م��دي��ر م��رك��ز ���س��رط��ة حتا 
احلملة  م���ن  ال���ه���دف  اإن  ب��ال��ن��ي��اب��ة، 
ه���و ت��وع��ي��ة م�����س��ت��خ��دم��ي ال���دراج���ات 
بالأنظمة  "ال�سكوتر"  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الطريق  ب�سامة  اخلا�سة  والقوانن 
خطر  م��ن  وال��وق��اي��ة  وم�ستخدميه، 
بها،  الت�سبب  اأو  ل��ل��ح��وادث  التعر�ص 
قبل  م��ن  خ��اط��ئ��ة  ل�سلوكيات  نتيجة 
بع�ص م�ستخدمي ال�سكوتر، مثل قطع 
امل��ك��ان املخ�س�ص،  ال��ط��ري��ق م��ن غ��ر 
وال�����س��ر ب���ن امل��رك��ب��ات ع��ل��ى الطرق 
ال��ذي قد يت�سبب  العامة، وهو الأم��ر 
حوادث  ووق��وع  ال�سر،  حركة  باإرباك 

تعر�ص حياة ال�سائقن للخطر.

م�ستخدمي  ال��ه��ف��ي��ت  ال��ع��ق��ي��د  وح���ث 
ال�������س���ك���وت���ر ع���ل���ى اإرت������������داء اخل������وذة 
العاك�سة  واملاب�ص  الركبة  وم�سدات 
خ�سو�ساً  "الف�سفورية"،  ل��اإ���س��اءة 
الدراجة  وتزويد  ليًا،  قيادتها  اأثناء 
باإ�ساءة بي�ساء عاك�سة اأمامية، واإ�ساءة 
بتعليمات  والل���ت���زام  خلفية،  ح��م��راء 
ال�������س���ام���ة وا������س�����رتاط�����ات ال���وق���اي���ة 
وال��ل��وائ��ح ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، واإي��ق��اف��ه��ا يف 
تركها  وعدم  لها،  املخ�س�سة  الأماكن 
ب�سورة تعيق حركة املركبات اأو امل�ساة، 
وعدم تثبيتها على اأعمدة ال�سواخ�ص 

املرورية واأعمدة الإنارة.
ومن جانبه، اأكد النقيب غدير حممد 
الت�سجيل  ق�����س��م  رئ��ي�����ص  ����س���رور،  ب���ن 

املرور  اأولوية  اإعطاء  اأهمية  امل��روري، 
ل��ل��م�����س��اة، وخف�ص  ال��ت��ق��اط��ع��ات  ع��ن��د 
وترك  روؤيتهم،  لدى  ال�سكوتر  �سرعة 
امل�ستخدم  ب��ن  ك��اف��ي��ة  اأم����ان  م�����س��اف��ة 
وال�����دراج�����ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة الأخ�����رى 
اأو  املركبات  وب��ن  وبينه  اأم��ام��ه،  التي 
ال�سامة  بتعليمات  والل��ت��زام  امل�ساة، 
وا����س���رتاط���ات ال���وق���اي���ة، م�����س��راً اإىل 

واحدة  اإ�سابة  حالة  �سجل  امل��رك��ز  اأن 
منطقة  يف  ال�����س��ك��وت��ر  مل�����س��ت��خ��دم��ي 
ا�سطدمت  ع���ن���دم���ا  الخ���ت�������س���ا����ص 
مركبة ب�سائق "ال�سكوتر" يف الطريق 
ال���ل���ي���ل، وك�����ان يرتدي  اأث����ن����اء  ال���ع���ام 
اأ�سود،  �سكوتر  ويقود  ���س��وداء  ماب�ص 
ما  وه��و  املركبة،  �سائق  ياحظه  ومل 

اأدى ل�سدمه.

•• راأ�س اخليمة- وام:

راأ�����ص اخليمة  دائ����رة حم��اك��م  علنت 
األفا و328 معاملة   57 عن اإجن��از 
مراكز  ع���رب  امل��ت��ع��ام��ل��ن  جل��م��ه��ور 
الإلكرتونية  وق���ن���وات���ه���ا  اخل���دم���ة 
جميع  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى  وال����ذك����ي����ة 
والعدلية  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  خ���دم���ات���ه���ا 
واملجتمعية والأ�سرية خال الن�سف 

الأول من العام اجلاري.
حممد  اأحمد  امل�ست�سار  �سعادة  واأك��د 
اخلاطري رئي�ص دائرة حماكم راأ�ص 
اخليمة حر�ص الدائرة على تقدمي 
ومبتكرة  �سريعة  ب��ط��رق  خ��دم��ات��ه��ا 
م�ستوى  اإىل  ت��رق��ى  عالية  وب��ج��ودة 
متعامليها  وتطلعات  توقعات  يفوق 
ب�سهولة  معاماتهم  اإجراء  ل�سمان 
وي�������س���ر وحت���ق���ي���ق اأع����ل����ى م���ع���دلت 

ال�سعادة.
واأ�سار امل�ست�سار اخلاطري اإىل اأن فرق 
 57،328 ق��دم��ت  باملحاكم  العمل 
من  الأول  ال��ن�����س��ف  خ����ال  خ��دم��ة 
وافرتا�سيا  ح�سوريا  اجل��اري  العام 
غطت كافة الإدارات منها 37،502 

الق�سائية  اإدارة اخلدمات  خدمة يف 
الكاتب  اإدارة  يف  خدمة  و13،435 
اإدارة  يف  خ��دم��ة  و4،734  ال���ع���دل 
و1،657  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  اخل����دم����ات 

خدمة ل�)لت�سامح الأ�سري(
خ�س�ست  امل����ح����اك����م  اأن  واأو�������س������ح 
اإل��ك��رتون��ي��ة وذك��ي��ة متعددة  ق��ن��وات 
اإىل  الو�سول  لت�سهيل  للمتعاملن 
وال�سرعة  بالكفاءة  تتميز  خدماتها 
و���س��ه��ول��ة ال����س���ت���خ���دام، م���ع توفر 
الدعم الفني مل�ستخدمي الأنظمة يف 
حال مواجهة اأية �سعوبات اإىل جانب 

ت���ق���دمي اخل����دم����ات ح�����س��وري��ا عرب 
مل��ن ي�سعب عليهم  اخل��دم��ة  م��راك��ز 
ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة من 
خمتلف الفئات املجتمعية خ�سو�سا 
ك��ب��ار امل��واط��ن��ن واأ���س��ح��اب الهمم . 
اخليمة  راأ���ص  حماكم  اأن  اإىل  ولفت 
تتمتع مبنظومة ق�سائية اإلكرتونية 
اأ�س�ص  ع��ل��ى  مبنية  وذك��ي��ة  م��ت��ط��ورة 
وم���ع���اي���ر اأم���ن���ي���ة ع���ال���ي���ة اجل�����ودة 
الإلكرتونية  التحتية  البنية  بف�سل 
راأ�������ص اخليمة  امل��ت��ق��دم��ة حل��ك��وم��ة 
خدمات  ب���ت���ق���دمي  ����س���اه���م���ت  ال���ت���ي 

وبخطوات  عالية  بفعالية  امل��ح��اك��م 
اأق��ل وب��اإج��راءات اأك��ر مرونة وي�سر 
ل��ت��ت��ي��ح ب��ذل��ك ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن اإج����راء 
اأي  وم���ن  وق���ت  اأي  م��ع��ام��ات��ه��م يف 
مكان ولتحقق الأهداف املرجوة من 

التقنيات احلديثة امل�ستخدمة.
دائرة  اأن  اخل��اط��ري  امل�ست�سار  وذك��ر 
م�ستمر  ب�����س��ك��ل  ت�����س��ع��ى  امل���ح���اك���م 
ع��ل��ى تبني  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا  ل��ت�����س��ج��ي��ع 
الإلكرتونية  اخل���دم���ات  ا���س��ت��خ��دام 
مما �ساهم يف ارتفاع معدل ا�ستخدام 
اخل���دم���ات الإل���ك���رتون���ي���ة م���ن قبل 
امل���ت���ع���ام���ل���ن خ�����س��و���س��ا م���ن���ذ ب���دء 
وزي�����ادة   " كوفيد19-   " ج��ائ��ح��ة 
وتقلي�ص  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  ع���دد 
املعاملة  لإجن����از  امل�����س��ت��غ��رق  ال��وق��ت 
املعامات  اأن  اإىل  م�سرا  ال��واح��دة، 
الرقمية باتت ت�سجل منوا م�ستمرا 
خال الفرتة املا�سية، حيث اأجنزت 
"عن  م��ع��ام��ل��ة   30،789 امل��ح��اك��م 
معاملة   30،256 م��ن��ه��ا  بعد" 
الإل����ك����رتوين حلكومة  امل���وق���ع  ع���رب 
عرب  معاملة  و533  اخليمة  راأ����ص 

التطبيقات الذكية.

•• عجمان-وام:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ب��ح��ث��ت 
الإدارة  م����ن  وف�����د  م����ع  ع���ج���م���ان 
ال����ع����ام����ة ل���ل���ع���م���ل���ي���ات امل���رك���زي���ة 
عدداً  الداخلية  ب��وزارة  الحتادية 
ال�سلة  ذات  الهامة  املوا�سيع  من 
ب��ال��ت��وج��ه ال���س��رتات��ي��ج��ي ل���وزارة 
ت��ع��زز �سمان  وال���ت���ي  ال��داخ��ل��ي��ة، 
والدعم  وال���س��ت��ع��داد  اجل��اه��زي��ة 
جمموعة  وا�ستعر�سوا  الأم��ن��ي، 
التي  ال�سرتاتيجية  النظم  م��ن 
حتقق اجل��ودة والريادة يف جمال 
وتعزز  وال����س���ت���ع���داد،  اجل��اه��زي��ة 

�سرعة ال�ستجابة.
�سعادة  ل���ق���اء  خ�����ال  ذل�����ك  ج�����اء 
اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبداهلل 
النعيمي قائد عام �سرطة عجمان 
بالوفد الذى يراأ�سه �سعادة العميد 
دكتور علي �سامل الطنيجي مدير 
الحتادية  املركزية  العمليات  عام 
ال��ع��م��ي��د خالد  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور 
عام  ق��ائ��د  النعيمينائب  حم��م��د 
العميد  و�سعادة  عجمان،  �سرطة 
امل��ط��رو���س��ي مدير  �سيف  ع��ب��داهلل 
، يرافقه  عام العمليات ال�سرطية 
ال���دك���ت���ورع���م���ر حممد  ال��ع��م��ي��د 
تدريب  م��ع��ه��د  م���دي���ر  اخل����ي����ال 

ال�������س���ب���اط ب���������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة، 
ع��م��ل منظومة  ف��ري��ق  واأع�������س���اء 
اجل���اه���زي���ة وال����س���ت���ع���داد ب����وزارة 

الداخلية و�سرطة عجمان.
واأ����س���اد ���س��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
و�سعيها  ال����وزارة  بجهود  عجمان 
وتعزيز  اجل��ه��ود  لتوحيد  ال��دائ��م 
ال�سرطية،  القيادات  بن  التعاون 
اجلاهزية  تعزيز  على  وحر�سها 
وال����س���ت���ع���داد وال����دع����م الأم���ن���ي 
امل�����س��رتك��ة يف حتقيق  وب��اجل��ه��ود 
الأه����������������داف الإ�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
وموؤ�سرات الأجندة الوطنية التي 
واجلاهزية  ال���س��ت��ع��داد  ت�����س��م��ن 

امل�ستجدات  ك���اف���ة  م���واج���ه���ة  يف 
والأحداث الأمنية .

•• دبي-الفجر:

انطلقت �سباح اأم�ص الثنن دورة املتحري الواعد، والتي تنظمها الإدارة العامة 
للتحريات واملباحث اجلنائية بالتعاون مع الإدارة العامة ملكافحة املخدرات ممثلة 
ال�سيفي  الربنامج  فعاليات  �سمن  وذل��ك  دب��ي،  ب�سرطة  ال��دويل  حماية  مبركز 
الطابي الذي يقام هذا العام حتت �سعار "�سيفنا اأمن و�سعادة...ابتكار وقيادة". 
وافتتح الدورة التي ي�سارك فيها 31 طالبا، وتعد من اأكر الفعاليات ال�سيفية 
التدريب  اإدارة  مدير  ال�سنحاين،  حممد  النقيب  وت��ف��اع��ًا،  مت��ي��زاً  الطابية 
يف  بالوكالة،  اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  ب��الإدارة  اجلنائي  والتطوير 

قاعة جمل�ص املزهر بدبي.
اأمنية  ي�ستمر لأ�سبوع، ور�ص عمل وحما�سرات  الذي  ال��دورة  برنامج  ويت�سمن 
تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  متخ�س�سون،  عليها  ي�سرف  واأن�سطة  وتثقيفية،  وتوعوية 
 14 اإىل   11 العمرية من  الفئة  زي��ارات ميدانية مهنية وترفيهية، وي�ستهدف 
وخم�س�سة  مدرو�سة  بطريقة  واجلنائي  الأمني  الوعي  ن�سر  على  ويركز  �سنة، 
احلايل  املجتمعي  دوره��م  اأهمية  على  ال�سغر  منذ  تن�سئتهم  بغية  الفئة،  لهذه 
يف  ال���س��ت��ق��رار  وت��ع��زي��ز  الأم���ن  حفظ  يف  فاعلة  عنا�سر  لي�سبحوا  وامل�ستقبلي 
ال�سلوكيات  من  الطلبة  حماية  يف  كبر  ب�سكل  الربنامج  ي�ساهم  كما  املجتمع، 
والظواهر ال�سلبية، ويحميهم من الوقوع يف الأمور التي قد ت�سبب لهم اأ�سرارا 

ج�سدية ونف�سية، وي�ساعد الأ�سرة واملجتمع ب�سكل عام على تن�سئة جيل مت�سلح 
املتحري  فعالية  اأن  ال�سنحاين  حممد  النقيب  وذك��ر  ال�سليم.  والوعي  بالفكر 
الواعد حتتوي على برامج وزي��ارات ميدانية مدرو�سة تتنا�سب مع الطلبة من 
واأخ��رى حول  الأمني  والعقلية، مثل حما�سرات حول احل�ص  الفكرية  الناحية 
و�سائل  ال�سحيحة ل�ستخدام  الطريقة  واأخ��رى حول  النارية،  الألعاب  خماطر 
الجتماعي،  التوا�سل  مل��واق��ع  وال�سلبي  الإي��ج��اب��ي  والأث���ر  احلديثة،  التوا�سل 
وعلمية،  ترفيهية  ميدانية  زي���ارات  وك��ذل��ك  امل��خ��درات،  خماطر  م��ن  والتوعية 
وزيارة   ،SPS  منها زي��ارة ل��ربواز دب��ي، واأخ��رى لأح��د مراكز ال�سرطة الذكية
كما  الو�سل،  لنادي  اأخ��رى  وزي��ارة   ،e-Crime الإلكرتونية  اجلرائم  لإدارة 

خ�س�ست الفعالية جانبا مل�ساركة الطاب لفرق الدوريات بالدراجات الهوائية، 
والذين �سيجوبون بع�ص مناطق دبي ويرافقهم �سباط واأفراد متخ�س�سون بهذا 
اجلانب، و�سيتعرفون عن كثب على جهود فرق الدراجات الهوائية وحر�سها على 
تعزيز الأمن والأمان، وال�ستجابة لكافة الباغات �سمن نطاقات عملها ب�سكل 
خدمات  تقدمي  يف  ال��رائ��دة  دب��ي  �سرطة  �سمعة  تر�سيخ  يف  وم�ساهمتهم  يومي، 
اللواء خبر  التوجيهات  الكرمية  ل�سعادة  اإىل  نوعية لأف��راد اجلمهور، منوها 
خليل اإبراهيم املن�سوري، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي، ب�سرورة 
اأهداف  تعزز  اإيجابية  بنتائج  اخل���روج  اأج��ل  م��ن  للطلبة  ال��ك��ايف  ال��دع��م  تقدمي 

الدورات والأن�سطة ال�سيفية ال�سنوية.

�سمن برنامج الن�ساط ال�سيفي الطالبي

�شرطة دبي تنظم دورة املتحري الواعد مب�شاركة 31 طالبا

•• الفجرية-وام:

هيئة  تنظمها  التي  الأوىل  الإع��ام��ي��ة  الثقافية  القافلة  وا�سلت 
"�سيفنا وي���اك���م غر"  ���س��ع��ار  ل��ل��ث��ق��اف��ة والع�����ام حت���ت  ال��ف��ج��رة 
الفعاليات ت�سمنت  بتنظيم جمموعة من  الثاين  رحلتها يف يومها 
حيث  واجل��م��ه��ور  البحر  ه���واة  م��ن  جمموعة  �سمت  بحرية  رح��ل��ة 
وعمليات  الغو�ص  عن  حية  م�ساهد  الرحلة  خال  ال�سيادون  قدم 

ا�ستخراج اللوؤلوؤ وطريقة �سيد الأ�سماك.
التابع  ال��ب��ح��ري  باملتحف  ج��ول��ة  على  اأي�����س��ا  الفعاليات  وا�ستملت 
ال�سيد  اأدوات  من  جمموعة  على  ال���زوار  خالها  اطلع  للجمعية، 
القدمية واحلديثة وبع�ص ال�سور التي توثق لعملية �سيد الأ�سماك 

الكبرة والقوارب التي كانت ت�ستخدم قدمياً يف ال�سيد.
بجل�سة  ال�سيادين  جمل�ص  يف  الثانية  املحطة  فعاليات  واختتمت 
من  نخبة  فيها  حت��دث  املا�سي  من  �سوالف  عنوان  حملت  ح��واري��ة 
فيها  تناولوا  ال�سيد،  جم��ال  يف  اخل��ربة  اأ�سحاب  ال�سيادين  الآب��اء 
ك���ان يتمتع بها  ال��ت��ي  �سيد الأ���س��م��اك واأدوات�����ه ق��دمي��اً واخل����ربات 
املتحدثون  تناول  كما  ال�سيد  وط��رق  الأ�سماك  �سيد  يف  ال�سيادين 
ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��م يف رح��ات��ه��م البحرية،  ال��ت��ح��دي��ات وال�����س��ع��وب��ات 
وا�ستعر�سوا بع�ساً من الق�س�ص التي حتكي عن ت�سحيات و�سجاعة 

و�سرب ال�سيادين.
ويف اخلتام مت تكرمي بع�ص اجلهات التي �ساهمت يف اإجناح الفعاليات 

بجمعية ال�سيادين مبربح.

••   اأبوظبي- وام:

نطاق  وزي�����ادة  لتو�سيع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع    متا�سيا 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة بفرو�ص 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن 
24 املا�سية على فئات  201،623 فح�سا جديدا خال ال�ساعات ال�  اإجراء 

خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
نطاق  وت��و���س��ي��ع  ال���دول���ة  يف  وال��ف��ح�����ص  ال��ت��ق�����س��ي  اإج������راءات  تكثيف    و�ساهم 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،386 حالة اإ�سابة جديدة 

م�ستقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفرو�ص 
امل�سجلة  احل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الازمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع 

حالة.  974،802
اأي حالة وفاة خال  اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل       كما 
الأربع والع�سرين �ساعة املا�سية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،325 
بفرو�ص  مل�سابن  جديدة  حالة   1،382 �سفاء  عن  ال���وزارة  واأعلنت  حالة.    
بعد  املر�ص  اأع��را���ص  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
يكون  وب��ذل��ك  امل�ست�سفى،  دخ��ول��ه��ا  منذ  ال��ازم��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها 

جمموع حالت ال�سفاء 955،076 حالة.

ال�شحة جتري 201,623 فح�شا ك�شفت عن 1,386 القافلة الثقافية الإعالمية الأوىل بالفجرية توا�شل فعالياتها لليوم الثاين
اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا و1,382 حالة �شفاء 

ِ)ق�شاء اأبوظبي( تعرف ب�م�شوؤولية املمثل القانوين لل�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة

مركز �شرطة حتا ينفذ حملة توعوية مل�شتخدمي الدراجات الكهربائية »ال�شكوتر«

الأول الن�شف  خالل  اخليمة  راأ�س  حماكم  اأجنزتها  معاملة  األف   57

�شرطة عجمان والداخلية تبحثان تعزيز منظومة اجلاهزية الأمنية

فقد املدعو / �سمره داوود 
ال�سومال   ، ح�����س��ن  ط��اه��ر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )00650304P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0586200163

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س اإدارة ندوة الثقافة والعلوم يقر ت�شكيل اللجان ويناق�س 

اخلطوط العامة لالأن�شطة والفعاليات
•• دبي -د.حممود علياء:

الثاين  اجتماعه  وال��ع��ل��وم  الثقافة  ن���دوة  اإدارة  جمل�ص  عقد 
برئا�سة علي عبيد الهاملي، نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة رئي�ص 
اللجنة الإعامية. وناق�ص املجل�ص خال اجتماعه عددا من 
امل��و���س��وع��ات امل��درج��ة على ج���دول اأع��م��ال��ه، حيث ���س��دق على 
حم�سري الجتماعن 1  و2 لعام 2022، وحم�سر اجتماع 

جمل�ص اإدارة نادي الإمارات العلمي رقم 1 لعام 2022.

وهي  ال��ن��دوة؛  يف  املتخ�س�سة  ال��ل��ج��ان  ت�سكيل  املجل�ص  واأق���ر 
اللجنة الثقافية، وجلنة امل�سابقات واجلوائز، وجلنة ال�سباب. 
املقرتحة  والفعاليات  لاأن�سطة  ال��ع��ام��ة  اخل��ط��وط  ون��اق�����ص 
ال��ت��اأك��ي��د على  ب��ع��د  ب��اإق��راره��ا  وق���ام   2023/2022 مل��و���س��م 
اهتمامات  لتلبي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����س��ط��ة  ه��ذه  ت��ن��وع  ���س��رورة 
الفكرية  النواحي  جميع  وت�سمل  وجمهورها،  الندوة  اأع�ساء 
والإب��داع��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة، وم��واك��ب��ة امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي تطرحها 
اجلهات ذات الخت�سا�ص يف الدولة، وامل�ساركة فيها بفاعلية، 

من  ع��دد  على  املجل�ص  واطلع  لها.  املطلوب  النجاح  لتحقيق 
وافق  ب�ساأنها. كما  املنا�سبة  القرارات  واتخذ  ال��واردة  الر�سائل 

املجل�ص على عدد من طلبات الع�سوية املقدمة.
اأن�سطة  الإدارة على �سرورة تنظيم  اأع�ساء جمل�ص  واأك��د       
من  عدد  اأك��رب  ل�ستقطاب  تقليدي  غر  طابع  ذات  وفعاليات 
ب�سكل  املجتمع  خ��دم��ة  يف  ال��ن��دوة  ل���دور  تر�سيخا  اجل��م��ه��ور، 
ع���ام، وال�����س��اح��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة والإب���داع���ي���ة ع��ل��ى وجه 

اخل�سو�ص.

موا�شالت الإمارات وهيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�س تناق�شان تطوير خدمات النقل املدر�شي
•• ال�صارقة-الفجر:

قام فريق العاقات ال�سرتاتيجية 
الإم��ارات بزيارة خال  ملوا�سات 
اإىل م��ق��ر هيئة  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 
بهدف  اخلا�ص  للتعليم  ال�سارقة 
التعاون  فر�ص  وتطوير  مناق�سة 
بن الطرفن يف عدد من املجالت 
النقل  �سيما يف قطاع خدمات  ول 

املدر�سي يف اإمارة ال�سارقة.
وك��ان��ت ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ورة حمدثة 
ال�سارقة  هيئة  رئ��ي�����ص  الها�سمي 
ا�ستقبال  يف  اخل����ا�����ص  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
تراأ�سته  ال������ذي  ال����زائ����ر  ال����وف����د 
الرئي�ص  ت���وك���ل  ف���ري���ال  ال�����س��ي��دة 
ملوا�سات  ب���الإن���اب���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الزيارة  �سملت  ح��ي��ث  الإم�������ارات، 
عقد اجتماع بن الطرفن، �سارك 
فيه كل من �سعادة علي احلو�سني 
مدير الهيئة، وامل�ست�سار الرتبوي 
وعبدال�سام  امل���رزوق���ي،  ع��ب��داهلل 
الرتاخي�ص،  اإدارة  م��دي��ر  زي��ن��ل 
فيما ح�سره من جهة موا�سات 
املرزوقي  الإم��ارات كل من جا�سم 
ل��ق��ط��اع النقل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
مدير  البلو�سي  وع���ارف  املدر�سي 
وطارق  والت�سويق  الت�سال  اإدارة 
الأعمال  حوكمة  اأول  مدير  عيد 

للو�سول  بها  والرت��ق��اء  امل��دار���ص 
اإىل م�ستويات متقدمة.

من جهتها، اأو�سحت ال�سيدة فريال 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ص  توكل 
ال�سركة  اأن  الإم�����ارات  مل��وا���س��ات 
باعتبارها جهة حكومية رائدة يف 
 41 منذ  املدر�سي  النقل  خدمات 
خرباتها  ل�ستثمار  ت�سعى  ع��ام��اً 
املرتاكمة  واإم��ك��ان��ات��ه��ا  ال��ط��وي��ل��ة 
ال�سركاء  مع  بالتعاون  وتوفرها 
و���س��ائ��ر عنا�سر  ال��ط��ل��ب��ة  خل��دم��ة 
اأف�سل  وتقدمي  املدر�سي  املجتمع 
خدمات النقل املدر�سي للطلبة يف 
واخلا�ص يف  احلكومي  القطاعن 
الدولة، وذلك من خال اللتزام 
للخدمة  امل��ن��ظ��م��ة  ب��ال��ت�����س��ري��ع��ات 
املعتمدة  امل���وا����س���ف���ات  وت��ط��ب��ي��ق 
الذكية  الربامج  تبني  عن  ف�سًا 
والأنظمة الرقمية العاملية يف هذا 

املجال.
الهيئة  ال��ت��ع��اون م��ع  اأن  واأ���س��اف��ت 
اجلهود  ا�ستثمار  يف  ناجح  من��وذج 
امل�����س��رتك��ة خلدمة  والإم���ك���ان���ي���ات 
الكفاءات  اأف�سل  وتوفر  الطلبة 
املدر�سي  النقل  جم��ال  يف  العاملة 
من �سائقن وم�سريف نقل و�سامة 

والفرق الإدارية امل�ساندة.
ال����زي����ارة  ه�����ذه  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 

مدير  البلو�سي  و�سعيد  الرقمية 
مكتب الرئي�ص التنفيذي.

حمدثة  ال��دك��ت��ورة  �سعادة  واأك���دت 
الجتماع  م�ستهل  يف  ال��ه��ا���س��م��ي 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ن��ق��ل امل���در����س���ي يف 
ودوره  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  دع���م 
املدر�سية  البيئة  وب��ن��اء  تعزيز  يف 
منذ  للطالب  والآم��ن��ة  الإيجابية 
املنزل مروراً  خروجه �سباحاً من 
املدر�سية  للحافلة  ب��ا���س��ت��خ��دام��ه 
وح��ت��ى ع���ودت���ه ب��ع��د ن��ه��اي��ة يومه 
الهيئة  اأن  اإىل  لف��ت��ة  ال��درا���س��ي، 
مع  توا�سلها  تعزيز  على  حتر�ص 
للخدمة  امل�سغلة  اجل��ه��ات  جميع 
يف الإمارة وعلى راأ�سها موا�سات 
الو�سول  ���س��ب��ي��ل  يف  الإم�����������ارات 
ومتطور  اآم���ن  م��در���س��ي  ن��ق��ل  اإىل 
مواكبة  ع��ل��ى  وق������ادر  وم�������س���ت���دام 
جميع امل�ستجدات واملتغرات، ومبا 
واأولياء  الطلبة  احتياجات  يلبي 
اأمورهم، ويرتجم يف الوقت نف�سه 
ت���وج���ه���ات ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة يف 
اإمارة ال�سارقة وتوجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ح��اك��م الإم����ارة 
�سامة  على  املحافظة  �سرورة  يف 
ال��ط��ف��ل اأي��ن��م��ا ك���ان وال��ع��م��ل على 
م�ستوى  على  نوعية  نقلة  حتقيق 

ت�����ن�����درج ����س���م���ن خ����ط����ة زي��������ارات 
ال�سرتاتيجية  ال��ع��اق��ات  ف��ري��ق 
قاعدة  اإىل  الإم����ارات  مبوا�سات 
�����س����رك����ائ����ه����ا ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ن 
بهدف  ال��رئ��ي�����س��ي��ن  وع���م���ائ���ه���ا 
باأعلى  ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا  ���س��م��ان 
امل�ستويات ومعاير اجلودة املطبقة 
عاملياً، وهي خطة ت�سمل حزمة من 
الهيئات واملوؤ�س�سات وال�سركات من 
واخلا�ص يف  احلكومي  القطاعن 

دولة الإمارات.
ا�ستعرا�ص  الج���ت���م���اع  ت�����س��م��ن 
الطموحة  امل�����ب�����ادرات  م����ن  ع�����دد 
توثيق  اإىل  ال���رام���ي���ة  وامل�����س��اري��ع 
وتفعيل م�ستوى ال�سراكة احلالية 
ب��ن ال��ط��رف��ن ومب���ا ي��ت��واف��ق مع 
توجهاتهما ال�سرتاتيجية، ف�سًا 
جمموعة  يف  التوطن  تعزيز  عن 
بالقطاع  املرتبطة  الوظائف  من 
خدمات  يف  �سيما  ول  التعليمي 
حيث  الإم����ارة،  يف  املدر�سي  النقل 
ت�����س��ك��ي��ل فريق  ع��ل��ى  الت���ف���اق  مت 
ع��م��ل م�����س��رتك مل��ت��اب��ع��ة ودرا����س���ة 
الأفكار واملقرتحات املقدمة خال 

الجتماع.
موا�سات  ف��ري��ق  ا�ستعر�ص  كما 
الإم������ارات خ���ال الج��ت��م��اع �سر 
العمل يف تطبيق مبادرة )اأولدكم 

يف ماأمن( يف اإمارة ال�سارقة والتي 
بناء   2020 ع��ام  يف  اإطاقها  مت 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
ويجري  الإم���ارة،  حاكم  القا�سمي 
الهيئة  ب��ن  ب��ال�����س��راك��ة  تنفيذها 
وموا�سات الإمارات، حيث ثمنت 
التقدم  م�����س��ت��وى  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص 
واأولياء  امل��دار���ص  ع��دد  يف  النوعي 
امل�ستخدمن  وال��ط��ل��ب��ة  الأم�������ور 
ل���ل���ت���ط���ب���ي���ق ال����رق����م����ي اخل����ا�����ص 
ب���امل���ب���ادرة، داع���ي���ة اأول���ي���اء الأم����ور 
يف  اأبنائهم  ت�سجيل  ا�ستكمال  اإىل 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ومب���ا ي��ح��ق��ق الأه����داف 

على  بقائهم  م��دة  ط���وال  اأبنائهم 
منت احلافلة املدر�سية يومياً، كما 
ي�سمح التطبيق مبراقبة ومتابعة 
خال  م��ن  العمليات  ه��ذه  جميع 
غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات وحت���ك���م يف مقر 

الهيئة، 
املبادرة  من  الثانية  املرحلة  واأم��ا 
ف���ه���ي ت��ت��ع��ل��ق ب���رتك���ي���ب اأج����ه����زة 
ال�سامة على احلافات املدر�سية 
املدار�ص  اإدارات  م��ع  وبالتن�سيق 
اخلا�سة يف الإمارة، حيث مت اإعداد 
وت�سميم موا�سفات هذه الأجهزة 
وموا�سات  الهيئة  بن  بالتعاون 
ا�ستحداث  مت  ك���م���ا  الإم������������ارات، 

املرجوة منه.
يذكر اأنه مت اإجناز املرحلة الأوىل 
م���ن امل����ب����ادرة، م���ن خ����ال توفر 
مل��ت��اب��ع��ة حركة  رئ��ي�����س��ي��ة  م��ن�����س��ة 
وتطبيق  وال���ط���ل���ب���ة،  احل����اف����ات 
مل�سريف النقل وال�سامة، وتطبيق 
الأم�����ور، وه���ي منظومة  لأول���ي���اء 
اإىل  بال�ستناد  عالية  تقنية  ذات 
اخلا�سة  ال���ذك���ي���ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
وتتيح  امل��در���س��ي،  النقل  بعمليات 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة م���ع���رف���ة وم����راق����ب����ة كل 
عمليات النقل املدر�سي اخلا�ص يف 
اإمارة ال�سارقة، كما ميكن تطبيق 
اأول����ي����اء الأم������ور م���ن ت��ت��ب��ع رحلة 

املدار�ص  لقيام  اإلكرتونية  من�سة 
ب��ح��ج��ز م���واع���ي���د ع��م��ل��ي��ة فح�ص 
احل��اف��ات ودف���ع ال��ر���س��وم، وعلى 
�سوء عملية فح�ص هذه الأجهزة 
على احلافات وزيارة املدر�سة من 
قبل فريق متخ�س�ص والتاأكد من 
مطابقتها للموا�سفات يتم اإ�سدار 
�سهادة اإجناز لكل حافلة مدر�سية 
عرب تطبيق ذكي خم�س�ص لذلك، 
ومن املقرر اأن تبداأ عملية فح�ص 
ابتداًء من مطلع �سهر  احلافات 
اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل ب��ع��د ان��ت��ظ��ام �سر 
للنقل  الت�سغيلية  العمليات  كافة 

املدر�سي يف املدار�ص.

نادي مليحة الريا�شي يفتتح فعالياته ال�شيفية بح�شور كثيف وبرامج ثقافية وريا�شية منوعة 

وخارجها الدولة  داخل  الرب  دار  اأ�شاحي  من  م�شتفيد  األف   325

ال��ن�����س��اط ال�����س��ي��ف��ي وف����ق خطة 
جمل�ص ال�سارقة الريا�سي عاوة 
ع��ل��ى ط���رح ال���ربام���ج وال���زي���ارات 
وال�������ور��������ص ب����ج����ان����ب ال�����������دورات 

العام  ال��ن�����س��اط  وم�����س��رف  الدارة 
الن�ساط  ب����اف����ت����ت����اح  ال�������س���ي���ف���ي 
امل�ساركن  وا���س��ت��ق��ب��ال  ال�����س��ي��ف��ي 
ال��ذي��ن ت���واف���دوا ب��ح�����س��ور كثيف 

الكتبي  بالعجيد  ع��ب��داهلل  واأ���س��ار 
وع�سو  الثقافية  اللجنة  رئي�ص 
اللجنة  ورئ��ي�����ص  الدارة  جمل�ص 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ن�����س��اط ال�����س��ي��ف��ي اأن 

ورئي�ص  الدارة  جم��ل�����ص  وع�����س��و 
اللجنة املنظمة للن�ساط ال�سيفي 
يرافقه  الكتبي  بالعجيد  عبداهلل 
امل���ح���رزي ع�����س��و جمل�ص  ن��ا���س��ر 

املختلفة  الريا�سية  وال��ب��ط��ولت 
والتي تنفذ طوال فرتة الفعاليات 
يف مقر النادي بالتعاون مع عدد 

من املوؤ�س�سات املختلفة .

واإبداء الرتحيب بهم .
وجرى خال الفتتاح ا�ستعرا�ص 
والريا�سية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ربام���ج 
التي �سيتم تنفيذها خال اأ�سابيع 

وتو�سيلها  ���س��ن��وي��ا  ل��ل��ُم�����س��ح��ن 
والأ�سر  الفقراء  من  للم�ستحقن 
املعوزة وامل�ساكن والأرامل والأيتام 
واملحتاجن اإجمال وغرهم داخل 

الفقرة وامل�ستحقن واملحتاجن يف 
الإمارات والدول امل�سمولة باحلملة 
عرب توزيع حلوم الأ�ساحي عليهم 
م�ساركة  بقيمة  ال�����س��ع��ور  وغ��ر���ص 

لهذه ال�سعرة الإ�سامية وقيمتها 
احلنيف  ال���دي���ن  يف  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
الإيجابية  املُجتمعية  وانعكا�ساتها 
ع��ل��ى ���س��رائ��ح وا���س��ع��ة م��ن املجتمع 

اخلالق  بها  اأمرنا  كما  الإ�سامية 
نتائج  فيما متثلت  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك 
زرع  يف  العام  ه��ذا  الأ�ساحي  حملة 
الأ�سر  قلوب  يف  وال�����س��رور  البهجة 

الدولة وخارجها بالتعاون مع 22 
تلك  �سركاء اجلمعية يف  هيئة من 
"دار  وعناية  اهتمام  حم��ل  ال���دول 
الكبرة  ل��اأه��م��ي��ة  ن���ظ���را  الرب" 

واملح�سنن  املُ�سحن  من  اإخوانهم 
ال�سعرة  ت���ل���ك  يف  الإم�����������ارات  يف 

العظيمة.
الأ�ساحي  خدمة  تقدمي  اإن  وق��ال 

•• مليحه-الفجر:

الريا�سي  م��ل��ي��ح��ه  ن����ادي  اف��ت��ت��ح 
فعالياته ال�سيفية يف اإطار اأن�سطة 
الريا�سي والتي  ال�سارقة  جمل�ص 
اأ�سابيع  اأرب���ع���ة  م���دى  ع��ل��ى  ت��ق��ام 

حتت �سعار )عطلتنا غر(.
انطلقت  التي  الفعاليات  وت�سكل 
م�������س���اء اأم���������ص يف م���ق���ر ال����ن����ادي 
الطلبة  ا�ستفادة  لإتاحة  منا�سبة 
الربامج  يف  وال�سباب  الن�صء  من 
امل�ساركن  اإي��ج��اب��ي��ة  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
وت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى ق�����س��اء اأوق����ات 
والربامج  الأن�����س��ط��ة  يف  ال���ف���راغ 
الهوية  ت����ع����زز  ال����ت����ي  امل���ت���م���ي���زة 
ال���وط���ن���ي���ة وت����ط����وي����ر امل�����ه�����ارات 
وال�ستفادة من التجارب امليدانية 
ال��ق��درات ف�سا  رف��ع م�ستوى  يف 
ال�سارقة  ب���اإم���ارة  ال��ت��ع��ري��ف  ع���ن 

ومواقعها ال�سياحية .
الثقافية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  وق�����ام 

مليحه  لنادي  ال�سيفي  الن�ساط 
ث������ري ب���ال���ع���دي���د م�����ن ال����ربام����ج 
الريا�سية والثقافية والجتماعية 
والرتفيهية والتي ت�سهم يف تعزيز 
اأعلى مراتب ال�سراكة املجتمعية، 
الفوائد  حت��ق��ي��ق  اإىل  و�����س����وًل 
اأبناء  م���ن  ل��ل��م�����س��ارك��ن  امل���رج���وة 
منطقة مليحه واملناطق املجاورة 
ل��ه��ا وف���ق ت��رج��م��ة روؤي����ة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد 
الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة  وه��و ما 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  اإل���ي���ه  ت�����س��ب��و 
يف  املختلفة  مبادراتها  خال  من 

تنظيم الفعاليات ال�سيفية .
امل�������س���ارك���ن اإىل  ال���ك���ت���ب���ي  ودع������ا 
ال��ربام��ج املنفذة  ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
والتي �ستحقق ا�ستفادة امل�ساركن 
خمتلف  يف  ق�����درات�����ه�����م  وب�����ن�����اء 
املتعة  لهم  حتقق  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 

والفائدة يف نف�ص الوقت.

•• دبي - وام: 

اأعلنت جمعية دار الرب تقدمي 15 
الإم���ارات  يف  اأ�سحية  و634  األ��ف��ا 
ا�ستفاد  ال��ع��امل  ح���ول  دول����ة  و17 
حمتاج  األ������ف   325 ن���ح���و  م��ن��ه��ا 
الأ�سحى  ع��ي��د  خ����ال  وم�����س��ت��ح��ق 
فاقت  اإج��م��ال��ي��ة  بتكاليف  امل��ب��ارك 
و768  األفا  و457  5 ماين  ال� 
دره����م����ا. واأك�������د ال���دك���ت���ور حممد 
التنفيذي  الرئي�ص  املهري  �سهيل 
الرب  دار  جلمعية  املنتدب  والع�سو 
الأ����س���اح���ي واح�����دة من  اأن ح��م��ل��ة 
اخلرية  ال�سرعية  امل�����س��اري��ع  اأه���م 
واملبادرات الإن�سانية احليوية التي 
وتنفذها  �سنويا  اجلمعية  تطلقها 
"مو�سم  خ�����ال  ك���ب���ر  ب���اه���ت���م���ام 
ن�ساأة  م��ع  ب���داأ  م��ا  الأ�سحى" وه���و 
وتوا�سل  عاما   43 قبل  اجلمعية 
على م���دار اأك���ر م��ن ث��اث��ة عقود 
دون انقطاع. وبن الدكتور املهري 
الأ�ساحي  م�سروع  م��ن  ال��ه��دف  اأن 
ال�سعرة  وتفعيل  تطبيق  املو�سمي 

امللمو�ص  ودوره��������ا  ال����ع����امل  ح�����ول 
الجتماعي  ال��ت�����س��اف��ر  ت��ع��زي��ز  يف 
وتر�سيخ  الإن���������س����اين  وال���ت���ك���اف���ل 
يو�سف  واأو���س��ح  الوطنية.  اللحمة 
التنفيذي  الرئي�ص  م�ساعد  اليتيم 
اأن  الرب"  "دار  يف  امل�ساريع  لقطاع 
الأ�ساحي  خدمات  تنفذ  اجلمعية 
خ���ال ع��ي��د الأ���س��ح��ى امل���ب���ارك يف 
�سوء ال�سوابط واملعاير ال�سرعية 
ال�����س��ح��ي��ح��ة ووف����ق اأع���ل���ى درج����ات 
ومفاهيم  وال�سفافية  الن�سباط 
املايل  التدقيق  و�سروط  احلوكمة 

والرقابة الإدارية.

م����ارل����ن   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اكا�سن�سيا تولنتينو  ، الفلبن   
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)ec7372241(  رق������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0523825132

فقدان جواز �شفر
م���ر����س���ده   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اث���ي���وب���ي���ا   ، روب����������ى  ف������ائ������زة 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)EP5642329(  رق����م 

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

    0509935522

فقدان جواز �شفر
ج���ي���ت���و   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
اثيوبيا     ، اب����اج����ه����اد  ن���زي���ف 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)EP6228661(  رق����م 

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

0509935522

فقدان جواز �شفر
ار�سد  ار���س��ان   / املدعو  فقد 
باك�ستان     ، ار�����س����د  حم���م���د 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)gy11914501(  رق���م 

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

    0508042515

فقدان جواز �شفر
روى  �سوفان   / املدعو  فقد 
الهند     ، روى  ب���ه���اب���ي�������ص 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )6107262P( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0569156536

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / حممد جليل 
باك�ستان     ، ���س��ري��ف  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )AD8708684( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0504049410

فقدان جواز �شفر
ما�سوم  حم��م��د   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اح������م������د ع������زي������ز ال������رح������م������ن ، 
ب���ن���غ���ادي�������ص اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز 
 )bx0856651( سفره رقم�
يرجى ممن يعر عليه ت�سليمه 
بال�سفارة البنغادي�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
احمد  رزاق   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ستان   ، نا�سر  حممد  ب��ت 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )BH3495701(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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قال الرئي�ص الرو�سي فادمير بوتن  اأم�ص الثنن اإن من امل�ستحيل 
واإن��ه يجب على مو�سكو الرتكيز على  العامل  باقي  عزل رو�سيا عن 

تطوير التكنولوجيا اخلا�سة بها ودعم ال�سركات ال�سريعة النمو.
واأ�ساف بوتن خال حديث مع �سخ�سيات حكومية يف موؤمتر من 
خال الفيديو “من الوا�سح اأننا ل ن�ستطيع اأن نتطور مبعزل عن 
بقية العامل ولكننا لن نفعل ذل��ك. كما تعلمون ل ميكنك فقط يف 
عامل اليوم ر�سم دائرة حول كل �سيء وو�سع �سياج �سخم، فهذا غر 

ممكن«.

غاز  توربن  رو�سيا  ت�سليم  على  تعمل  اأنها  الأملانية  احلكومة  ذك��رت 
حتى ل يكون ذريعة لوقف توريد   ”1 “نورد �سرتمي  اأنابيب  خلط 

الغاز.
اليوم  الأمل��اين روب��رت هابيك  با�سم وزير القت�ساد  وقالت متحدثة 
وجود  م��ك��ان  ح��ول  معلومات  اأي  ت��ق��دمي  ت�ستطيع  ل  اإن��ه��ا  الإث��ن��ن 
اأمنية،  بق�سايا  تتعلق  لأ�سباب  رو�سيا  اإىل  نقله  موعد  اأو  التوربن 
للطاقة  الأملانية  اإنرجي”  “�سيمنز  �سركة  ت�سريحات  اإىل  م�سرة 
التوربن  نقل  ل�سمان  اجلهود  كافة  بذل  ُيجرى  اأنه  اأو�سحت  التي 

وا�ستخدامه يف اأ�سرع وقت ممكن.
توربن  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  ك��ن��دا  اأر���س��ل��ت  رو���س��ي،  �سحفي  تقرير  وبح�سب 
“�سيمنز اإنرجي” الذي ُي�ستخدم ملحطة “بورتوفايا” الرو�سية خلط 
اأنابيب الغاز “نورد �سرتمي1” بعد اأن مت �سيانته يف كندا، وذكرت 
وكالة “بلومربغ” اليوم لاأنباء نقًا عن �سحيفة “كومر�سانت” 
من  اأن��ه  ت�سمها  مل  م�سادر  اإىل  بياناتها  يف  ا�ستندت  التي  الرو�سية 
24 يوليو)متوز( اجلاري،  اأن ي�سل التوربن اإىل رو�سيا يف  املتوقع 

و�سي�ستغرق اإعداده يف املوقع ثاثة اأو اأربعة اأيام اأخرى.
وقالت املتحدثة با�سم وزارة القت�ساد الأملانية اإنه بح�سب معلومات 
ال��ت��ورب��ن حتى الآن  ال����وزارة وم��ا ق��ال��ه اخل����رباء، ت�ستخدم رو���س��ي��ا 
كذريعة، واأ�سافت “اإنه توربن بديل، ومع ذلك فاإننا نبذل ق�سارى 
جهدنا لإنهاء هذه الذريعة وفقاً ملعلوماتنا، فاإن هذا التوربن عبارة 
�سبتمرب)اأيلول(  يف  لا�ستخدام  خم�س�ساً  ك��ان  بديل  ت��ورب��ن  ع��ن 

املقبل«.

اأم�ص  الأم��رك��ي��ة   تك�سا�ص  ولي��ة  يف  برملانية  حتقيق  جلنة  انتقدت 
الأول الأحد جممل اأجهزة ال�سرطة املنخرطة يف ال�ستجابة لعملية 
اإطاق النار يف مدر�سة يوفالدي التي اأ�سفرت عن 21 قتيًا يف 24 
وعنا�سر  القيادة  وغياب  “فو�سوي”  و�سع  اإىل  م�سرًة  اأيار/مايو 

“مرتاخن«.
وبح�سب تقرير اللجنة الذي يرف�ص جترمي بع�ص ال�سرطين دون 
غرهم، ف��اإن ق��وات الأم��ن “مل حترتم تدريبها” و”مل ت�سع حياة 

ال�سحايا الأبرياء قبل اأمنها اخلا�ص«.
واأ�سار اأع�ساء يف جمل�ص نواب تك�سا�ص يف تقرير حتقيق اأويل اإىل اأن 
يف املجمل، تدّخل 376 عن�سًرا من حر�ص احلدود و�سرطة الولية 

واملدينة والقوات اخلا�سة، يف مدر�سة روب البتدائية.
 73 م���ّرت  امل��ه��اج��م،  ومقتل  �سرطة  عنا�سر  اأول  و���س��ول  ب��ن  لكن 
دقيقة وهي مدة “غر مقبولة” مرتبطة “بغياب القيادة، قد تكون 

وفق ما جاء يف التقرير. �ساهمت يف خ�سارة اأرواح”، 
ا اأن حتى لو اأنه “يرجح اأن يكون معظم ال�سحايا ُقتلوا فوًرا  واأكد اأي�سً
امل�ست�سفى  اإىل  نقلهم  اأثناء  تويف  بع�سهم  فاإن  الطلقات”،  اأوىل  بعد 

و”كان من املحتمل” اأن ينجوا لو مّت اإ�سعافهم ب�سكل اأ�سرع.
و�سبق اأن و�سف مدير جهاز الأمن العام يف تك�سا�ص �ستيفت ماكراو 
موّجًها انتقاداته لقائد  ا�ستجابة قوات الأمن باأنها “ف�سل مطلق”، 
الذي  اأري��دون��دو  بيت  يوفالدي  مدر�سة  تقع  حيث  املنطقة  �سرطة 

ُعّلقت مهامه مذاك.

عوا�صم

مو�صكو

برلني

وا�صنطن

مراقبون: لن تكون هناك فر�سة اأف�سل من التطورات احلالية 

قمة جدة تر�شم �شكاًل جديدًا للعالقات العربية الأمريكية

»اإ�شرائيل اليوم«: بوتني امل�شتفيد الأكرب من زيارة بايدن اإىل ال�شرق الأو�شط
•• القد�س-وكاالت

راأى املوؤرخ الإ�سرائيلي اإيال زي�سر اأن الرئي�ص الرو�سي فادمير 
الأم��ري��ك��ي جو  الرئي�ص  زي���ارة  م��ن  الأك���رب  امل�ستفيد  ه��و  بوتن 
“اإ�سرائيل  ل�سحيفة  زي�سر،  وكتب  الأو�سط.  ال�سرق  اإىل  بايدن 
اليوم” العربية، اأنه “ل ميكن العتماد على اللتزام والت�سميم 
مل  بايدن  اأن  �سيتبّن  الوقت،  وم��ع  طهران،  ملحاربة  الأمريكي 
اإي���ران، لكنه، يف املقابل، جنح يف  يحّقق حلف دف��اع ج��وي حيال 
اأن يقّرب بن رو�سيا وطهران، يف خطوة �ستدفع ثمنها اإ�سرائيل 
ال�سرق  درا�سات  اأ�ستاذ  �سوريا«.واأ�ساف  يف  عملها  حرية  بتقييد 
اإىل  املا�سي  الأ�سبوع  و�سل  “بايدن  اأن  اأبيب”  تل  “جامعة  يف 
املنطقة يف زيارة اأوىل كرئي�ص، رئي�ساً �سعيفاً يواجه التحديات 

يف الداخل، ويحتاج اإىل النية الطيبة من حّكام املنطقة، خا�سة 
هدفه  اأن  له«.واأو�سح  اأولئك  يحتاج  اأكر مما  ال�سعودين،  من 
الأ�سا�سي كان ح�سد الدعم ال�سعودي ل�ستقرار اأ�سعار النفط قبل 
اأن ترتفع، فتكّلفه هزمية يف انتخابات التجديد الن�سفي ملجل�ص 
املقبل،  ال��ث��اين  -ت�سرين  نوفمرب  يف  ال��ن��واب  وجمل�ص  ال�سيوخ 

وبالطبع يف النتخابات الرئا�سية بعد عامن.
اأهمية زيارة بايدن يف ما مل يقله

بايدن عن قوله:  ال��زي��ارة هو ما امتنع  املهم يف  اأن  واأك��د زي�سر 
اأوروبا  �سرق  وبخاف  حقاً،  يعنيه  ل  الأو���س��ط  ال�سرق  اأن  اأوًل، 
حيث يتوق اإىل مواجهة الرو�ص، اأو ال�سرق الأق�سى حيث ي�ستعّد 
اإيران  مع  لتفاق  ل  للتو�سّ ي�سعى  اأن��ه  اإل  ال�سن،  مع  ملواجهة 

ي�سمح له بفّك الرتباط عن ال�سرق الأو�سط وم�ساكله.

العربية  ال��دول  حّكام  حلفائه،  عن  بالدفاع  “ملتزم  اأن��ه  ثانياً، 
يبدونه  ال��ذي  ال��ولء  بعدم  معروفون  فالأمريكيون  املعتدلة؛ 
املنطقة  دول  اأن  يف  عجب  ل  وعليه،  وحلفائهم.  لأ�سدقائهم 
الت�سديد على  واخ��ت��ارت  ال��زي��ارة،  ب�سكل غر مباٍل مع  تعاملت 
يعّلق  اأحد  “ل  اأن  وا�سنطن.واأكد  وعدم جدوى خطوات  �سعف 
اإيران،  ملواجهة  الأمريكي  والت�سميم  اللتزام  الآم��ال على  حقاً 
ل��ي�����ص ف��ق��ط يف امل��ل��ف ال���ن���ووي، ل��ك��ن اي�����س��اً يف ق�����س��اي��ا التاآمر 
والإره��اب، ف�سًا عن زيادة التواجد الع�سكري الإي��راين يف كل 
اأرجاء املنطقة«.واأو�سح اأن “من ا�ستغّل زيارة بايدن اإىل املنطقة، 
هو الرئي�ص الرو�سي فادمير بوتن، الذي ي�سل هذا الأ�سبوع 
اإيران؛  يف  ول حتى  ب��وت��ن،  يحب  اأح��د  ل  اأن  علماً  اإي����ران،  اإىل 

لكنهم يخافونه«.

كوريا ال�شمالية تقرتب من 
نهاية اأزمة كوفيد-19

•• �صول-رويرتز

قالت وكالة الأنباء الكورية ال�سمالية الر�سمية  اأم�ص الثنن اإن كوريا 
عن  الناجمة  الأزم���ة  اأخرا”  فتيل  “نزع  اإىل  طريقها  يف  ال�سمالية 
اأول انت�سار معرتف به لفرو�ص كوفيد -19، يف الوقت الذي يكافح 
جرانها الآ�سيويون موجة جديدة من الإ�سابات الناجمة عن تف�سي 
فرو�ص كورونا. اوميكرون متحولة.تقول كوريا ال�سمالية اإن 99.98 
يف املائة من 4.77 مليون مري�ص باحلمى منذ اأواخر اأبريل / ني�سان 
الفحو�سات، مل  نق�ص يف  اأن��ه  يبدو  ما  ب�سبب  لكن  تعافوا متاًما،  قد 

تن�سر اأي اأرقام لأولئك الذين ثبتت اإ�سابتهم.

•• عوا�صم-وكاالت

ال��رئ��ي�����ص الأمريكي  ب��ن  ق��م��ة ج���دة  ر���س��م��ت 
التعاون وعدد  وق��ادة دول جمل�ص  بايدن  جو 
للعاقات  ال��ع��رب، �سكًا ج��دي��داً  ال��ق��ادة  م��ن 
حدوداً  القمة  وو�سعت  الأمريكية،  العربية 
وا���س��ح��ة ل��ع��اق��ات ب��ات��ت ت��ق��وم ع��ل��ى تبادل 
لها  تعد  ومل  امل�����س��رتك،  والح����رتام  امل�سالح 
ت�سع  املتحدة  ال��ولي��ات  كانت  بعاقات  �سلة 

اإطارها وحدودها.
ووفق �سحف عربية �سادرة اأم�ص الثنن، اأكد 
اأف�سل  فر�سة  هناك  تكون  لن  اأن��ه  مراقبون 
من التطورات احلالية حل�ص وا�سنطن على 
تغير روؤيتها التي مل جتلب للمنطقة �سوى 
وال�ستقرار  الأم���ن  اأرك����ان  م��ن  ت��ه��دمي كثر 

بعدد من دولها.

موقف غريب
وقال ال�سحف العربية اإن كل التقديرات التي 
اإقليمي  اأو حت��ال��ف  ن��ات��و ع��رب��ي  حت��دث��ت ع��ن 
�سكل  اأو حتى  اإي���ران  وي��ع��زل  اإ���س��رائ��ي��ل  ي�سم 
حبي�سة  اأ�سبحت  القت�سادي  للتعاون  جديد 
للقمة  املنا�سب  العنوان  يكون  ورمب��ا  الأدراج، 
موقفاً  وج��د  بايدن  فالرئي�ص  ال�سدمة،  هو 

عربياً غريباً عليه.
واأو�سح الكاتب اأن الق�سية الفل�سطينية بداأت 
من  ع��دد  كلمات  يف  وظهرت  ع�سرة،  م�ساألة 
اأم الق�سايا يف املنطقة،  اأنها ل تزال  الزعماء 
كما جرى رف�ص الدخول يف مواجهة �ساخنة 
“على العك�ص جاء اخلطاب  اإي��ران، وقال  مع 
العربي العام املوجه اإىل طهران ليناً �سيا�سياً 
اأك���ر م��ن اأي وق��ت م�سى، وح���وى يف  وم��رن��اً 
وم�ساواة  امل�سارات،  ت�سحيح  يف  رغبة  جوهره 
الدعوة  جت��ددت  عندما  اإ�سرائيل  وبن  بينها 
اإىل �سرق اأو�سط خال من الأ�سلحة النووية«.

اأمامه  اأن الرئي�ص بايدن  واأو�سحت ال�سحف 
وج���د اأم���ام���ه ويل ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي الأم���ر 
�سمع  م��ا  ك��ل  ع��ن  �سلمان خمتلفا  ب��ن  حممد 
ع����ن����ه، ح���ي���ث وق�����ف ك����رج����ل دول�������ة ق�������وي، ل 
وا�سنطن  من  ابتزازات  اأو  لتهديدات  يخ�سع 
الأمر  اأن  اإىل  الكاتب  اأ���س��ار  كما  غ��ره��ا.  اأو 
اأعاد  الطاولة عندما  قلب  �سلمان  بن  حممد 

ع��ل��ى م�����س��م��ع ال��رئ��ي�����ص الأم���ري���ك���ي م���ا جرى 
لل�سحافية  ح��دث  وم��ا  اأب��وغ��ري��ب،  �سجن  يف 
لقيت  ال��ت��ي  اأب��وع��اق��ل��ة  �سرين  الفل�سطينية 
التي  ال��ك��ارث��ي��ة  وال��ن��ت��ائ��ج  م��وؤخ��را،  م�سرعها 
كل  يف  بالقوة  الأمركي  التدخل  عنها  اأ�سفر 
م��ا جعله يك�سب  وال���ع���راق،  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  م��ن 
واح�����دة م���ن اجل�����ولت امل��ه��م��ة ال��ت��ي حاولت 
الإدارة الأمريكية اأن جتعل منها فتحا جديدا 

لها يف ال�سرق الأو�سط.
الرئي�ص  اأن  العربية  ال�سحف  اأو�سحت  كما 
ارتباكاته  ثمار  ج��دة  قمة  يف  جنى  الأمريكي 
الأو�سط وتناق�ساته  ال�سرق  يف مواقفه جتاه 
يف تقدير الآلية التي �سيتعامل بها مع اململكة 
النتيجة  جاءت  حيث  ال�سعودي،  العهد  وويل 
الدولة  ج��ع��ل  ب���اي���دن  لأن  ل���اآم���ال،  خم��ي��ب��ة 
بهذه  ك���فء  غ��ر  ال��ع��امل  يف  الأوىل  العظمى 
التفكر  اإع����ادة  اإىل  ت�سطر  و���س��وف  امل��ك��ان��ة، 
يف روؤاه������ا وم���راج���ع���ة ت�����س��ورات��ه��ا، ف��ل��م يعد 
خططها  تطبيق  ���س��م��ان  وا���س��ن��ط��ن  و���س��ع  يف 

ال�سرتاتيجية الكربى.
واأكد اأبو الف�سل اأن قمة جدة حتولت من حلم 
لإر�ساء قواعد لهيكل جديد لاأمن يف ال�سرق 
الأمريكية  الإدارة  وعلى  �سراب،  اإىل  الو�سط 
على  القب�ص  م��ن  تتمكن  ل��ن  اأن��ه��ا  ت��وق��ن  اأن 
الدفة  تعديل  اأخ��رى، وعليها  مفاتيحها مرة 
وامل�سي يف طريق اآخر كي تتمكن من احلفاظ 
على م�ساحلها، فالجتاهات التي مت �سبطها 

عرب عقود طويلة فقدت بو�سلتها.

قوة عربية موحدة
املوقف  ع����ن  ال���ع���رب���ي���ة  ال�����س��ح��ف  وحت����دث����ت 
وا�سحاً يف  ك��ان  وال���ذي  العربي يف قمة ج��دة 
تاأكيد الت�سامن العربي من جهة، ويف حتديد 
الق�سايا  خمتلف  جت��اه  العربية  الأول���وي���ات 
ذلك  وك���ان  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  والأزم�����ات 
وا�سحاً يف كلمات القادة العرب من جهة، ويف 
املوقف  ح��دد  ال��ذي  اخلتامي  البيان  �سياغة 
قيام  واأ�س�ص  العربية  املنطقة  جتاه  امل�سرتك 
والعدالة  وال�����س��ام  الأم���ن  ي�سودها  منطقة 
الازمة  التدابر  اتخاذ  و�سرورة  والتنمية، 

لتطوير التعاون وال�ستقرار يف املنطقة.
وا���س��ح��اً جتاه  العربي  امل��وق��ف  اأن  واأو���س��ح��ت 

التطورات الدولية، ومنها احلرب الأوكرانية 
واأزم����ة ال��ط��اق��ة، وم��واج��ه��ة م�����س��األ��ة �سا�سل 
الإم������داد ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت�����س��دي��ر القمح 
واحل��ب��وب ج��راء احل��رب الأوك��ران��ي��ة، اإ�سافة 
اإىل تداعيات تغر املناخ واملخاطر التي تهدد 

الكرة الأر�سية على اأثر ذلك.
العربية  الدول  اأن  اإىل  ال�سحيفة  اأ�سارت  كما 
ر�سالة  توجه  اأن  ج��دة  قمة  خ��ال  من  اأرادت 
واأن هناك  يتغر،  العامل  اأن  وا�سحة مفادها 
دوًل  هناك  واأن  يت�سكل،  جديداً  عاملياً  نظاماً 
الدولية  ال�ساحة  على  نف�سها  تفر�ص  بازغة 
وتنموية  اق���ت�������س���ادي���ة  ق�������درات  خ�����ال  م����ن 
وع�سكرية وتقنية، بداأت تناف�ص على م�ساحة 
اأ�سا�سي  دور  ع��ن  تبحث  ق��وة  وت�سكل  ال��ع��امل 
تطرح  دول  اأن��ه��ا  خ�سو�ساً  ال��ن��ظ��ام،  ه���ذا  يف 
التعاون وال�سراكة والعاقات املتكافئة اأ�سا�ساً 
اأو  الهيمنة  اإىل  ال�سعي  دون  م��ن  للعاقات 

فر�ص ال�سيا�سات.
ال��ع��رب��ي��ة، وهي  ال���دول  اأن  ال�سحف   واأك����دت 
اإمنا  ال��دول  ه��ذه  مع  متوازنة  عاقات  تقيم 
تريد اأن توؤكد ا�ستقالها و�سيادتها من جهة، 
وحرية قرارها من جهة اأخرى، واأنها لي�ست 
ت��اب��ع��ة لأح����د ول ت��دخ��ل حم����اور ���س��د اأح���د. 
اأن فر�ص  اخلطاأ يف  اأي�ساً  اأدرك  بايدن  ولعل 

�سلبية ول  بنتائج  ياأتي  الأمريكية  ال�سيا�سات 
ت�سكل  جدة  قمة  واإن  اأمريكا،  م�سالح  يخدم 
بداية لعاقات عربية اأمريكية جديدة تقوم 
وال��ن��دي��ة وامل�سالح  امل��ت��ب��ادل  ع��ل��ى الح�����رتام 

امل�سرتكة.

ا�سرتاتيجية الحتواء
وقالت ال�سحف العربية اإن ما ف�سلت وا�سنطن 
باملنطقة  امل���دي���دة  ع��اق��ت��ه��ا  ع��رب  اإدراك������ه  يف 
ا�سرتاتيجية  تطوير  يف  بف�سلها  الإق���رار  هو 
احتواء فاعل جتاه اإيران، وت�سبب ذلك التعر 
امل�ستمر يف اإرباك العاقات البينية اخلليجية 
تدفع  وال����ي����وم   .2003 م��ن��ذ  الأم���رك���ي���ة 
نحو  بوا�سنطن  الأوكرانية  الأزم��ة  ارها�سات 
القدوم لل�سرق الأو�سط بعد جتاهل حللفائها 
ُعمر  م��ن  العامن  ق��ارب  مل��ا  ال�سرتاتيجين 
وا�سنطن  ر�سائل  �ستكون  فهل  الإدارة،  ه��ذه 
يف  حلفائها  لحتياجات  متفهمة  ال�سيا�سية 
الن�سبي،  ال�ستقرار  ا�ستدامة  فر�ص  تعزيز 
الإم�ساك  يف  وت�ستمر  ذلك  �ستتجاهل  هي  اأم 
بالتماثل  اإدارت��ه��ا  ب��دل  الأزمات”  “بخيوط 
لن يجيب  وذل��ك حتديداً  روؤى حلفائها،  مع 
عنه الرئي�ص بايدن، وليكن موقف اإدارته من 

“احلوثي” اأمنوذجاً.

وا�سنطن  معاير  اأن  اإىل  اجلنيد  اأ�سارت  كما 
يف ت�سنيف التنظيمات الإرهابية اأو تلك التي 
ت�سر يف فلك طهران، فهل ذلك يعتمد مبداأ 
حاجة  يف  املنطقة  م��ث��ًا؟  وفقو�ص”  “خيار 
لا�ستدامة  القابل  ال�ستقرار  لإع��ادة  ما�سة 
على  ينطبق  نف�سه  والأم����ر  اأول���ه���ا،  وال��ي��م��ن 

احلالة الليبية اأو اللبنانية اأو ال�سورية. 
اهلل  اأن�����س��ار  تنظيم  اأن  ال�سحف  واأو���س��ح��ت 
الإرادة  ي��ح��رتم  ل  ت��ن��ظ��ي��م  ه���و  “احلوثي” 
مواثيقه  ي���ح���رتم  ول  ال��ي��م��ن��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
اإعادته لقائمة  الدولية والإقليمية، واإن عدم 
الآف����اق  ك���ل  �سيغلق  الإره���اب���ي���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
اليمن  دخول  اأو  الهدنة،  ل�ستدامة  املحتملة 
ح��ال��ة م��ن ال���ت���وازن ال���داع���م مل�����س��روع انتقال 

�سيا�سي على اأ�س�ص وطنية.
“اجتماعياً”  العاملي  ال�ستقرار  اأن  اأكدت  كما 
وب��اء كوفيد- الآن مهدد نتيجة ع��ودة ظهور 

المداد  �سا�سل  �سيعمق من تعر  19، مما 
ب��الإ���س��اف��ة لتاأثرات  ال��غ��ذاء وال��ط��اق��ة ذل��ك 
عدم  م�ساحة  وت�ساعد  الأوك��ران��ي��ة.  الأزم����ة 
دولياً  يومي  وب�سكل  الجتماعي  ال�ستقرار 
م��ن عدم  عامة  اإىل حالة  بع�سها  ُي��ح��ّول  ق��د 
ال�ستقرار ال�سيا�سي اأو حتول بع�سها حلروب 

اأهلية.

••وا�صنطن-وكاالت

غيت�ستون”  “معهد  يف  زاده  رفيع  جميد  امل�ست�سار  كتب 
اإدارت���ان  اإدارة ب��اي��دن اإىل احل��ك��م، ب��دت  اأن��ه قبل و���س��ول 
اأمريكيتان �سعيفتن اأمام املايل يف اإيران: اإدارتا اأوباما 
مهارة  اكت�سبت  بايدن  اإدارة  اأن  يبدو  الآن،  لكن  وكارتر. 
ا�سرت�سائهم. حتى الإيرانيون ل ي�ستطيعون على الأرجح 
ت�سديق اأنهم اأفلتوا من العقاب مع هذا الكم الكبر من 
النتهاكات منذ و�سول الرئي�ص الأمريكي اإىل من�سبه.يف 
اإيران النووي، و�سلت موؤ�س�سة رجال  ما يتعلق بربنامج 
الدين الإيرانين اإىل اأعلى م�ستوى من التقدم. اعرتفت 
اأقرب  ال��ي��وم  “اإيران  ب���اأن  تاميز”  “نيويورك  �سحيفة 
طوال  م�سى  وق��ت  اأي  من  قنبلة  اإنتاج  على  القدرة  اإىل 
من  عقدين  ا�ستمرت  ال��ت��ي  ال��ن��ووي  برناجمها  ملحمة 
الزمن – حتى ولو كانت تخطط، كما يعتقد العديد من 
ق�سرة  م�سافة  قبل  للتوقف  القومي،  الأم��ن  م�سوؤويل 
اأنواع  اأخطر  بع�ص  فعلي«.ي�سمل  �ساح  اإن��ت��اج  من  ج��داً 
اليورانيوم  من  كبرة  كمية  تخ�سيب  النووي  التطوير 
قريبة  تقنية  خطوة  وه��ي   60% تبلغ  نقاء  ن�سبة  اإىل 
ن��ووي. تخ�سيب  لبناء �ساح  املطلوب  امل�ستوى  جداً من 
تخ�سيب  دون  م��ن  الأ���س��ا���س��ي��ة.  امل�سكلة  ه��و  ال��ي��وران��ي��وم 
فرن�سا  مثل  اأمريكا  حلفاء  قنبلة.حتى  هنالك  يكون  لن 
اأن احلكومة  من  املتحدة حذروا موؤخراً  واململكة  واأملانيا 
الإيرانية “تقل�ص ب�سكل اإ�سايف الوقت الذي �ست�ستغرقه 
اإيران لتحقيق اخرتاق نحو اأول �ساح نووي وهي تغذي 
اعرتف  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة  اإيران”.  بنوايا  الثقة  انعدام 
اأ�سابيع فقط  اإيران بعيدة  باأن  اإدارة بايدن  م�سوؤولون يف 

النووي.  ق��درة الخ��رتاق  عن امتاك 
اأ�سدر وزير اخلارجية اأنتوين بلينكن 
ه����ذا ال��ت��ح��ذي��ر خ����ال ����س���ه���ادة اأم����ام 
جمل�ص  يف  اخلارجية  العاقات  جلنة 

ال�سيوخ.
يحفر  زاده،  رف���ي���ع  ت���اب���ع  ن��ط��ن��ز،  يف 
ال��ن��ظ��ام م��ن�����س��اأة ن��ووي��ة حت��ت الأر����ص 
التح�سن  �سديدة  �ستكون  اإنها  يقال 
اأم����ام ال��ق�����س��ف. ك��ت��ب م���وؤخ���راً رئي�ص 
ديفيد  والأم���ن  للعلوم  ال��دويل  املعهد 
فوردو  اإىل  اأ�سا�ساً  “ُينظر  اأول��رباي��ت: 
كبرة  اأعماق  على  حمفورة  اأنها  على 

بحيث �سيكون �سعباً تدمرها عرب هجوم جوي. من�ساأة 
نطنز اجلديدة قد تكون اأ�سعب حتى على التدمر«.

اإىل  �سُينظر  ك��ان  ال�سابقة،  الأمريكية  الإدارات  ظ��ل  يف 
اأنه خرق خطر  انتهاك واحد من هذه النتهاكات على 
النظام  ���س��د  متنا�سبة  ردوداً  الأرج�����ح  ع��ل��ى  ي�ستوجب 
اختبار  يوا�سلون  الإيرانين  القادة  اأن  الإيراين.امل�سكلة 
اإدارة بايدن عرب النتهاكات مثل زيادة ن�سب التخ�سيب 
الأ�سلحة  ون��ق��ل  ال��ت�����س��ل��ي��ح،  م��ن  ق��ري��ب��ة  م�����س��ت��وي��ات  اإىل 
اخلارجية  وزي��ر  قتل  وحم��اولت  فنزويا،  اإىل  والنفط 
ال�����س��اب��ق م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و وحم���اول���ة اخ��ت��ط��اف مواطنة 
اأمريكية من داخل اأرا�سي الوليات املتحدة، وا�ستهداف 
ب��واب��ل م��ن ال�سواريخ،  ال��ع��راق  ال��ق��واع��د الأم��ري��ك��ي��ة يف 
وم�سايقة ال�سفن احلربية الأمريكية، وتهريب الأ�سلحة 
الوكالة  كامرات  واإطفاء  الأممية،  للقرارات  انتهاك  يف 
ومع  النظام.  ن�ساطات  ملراقبة  الذرية  للطاقة  الدولية 

ذلك، ل يواجهون اأي عواقب.
ت�سريع  على  اأك��ر جت���روؤاً  امل��ايل  اأ�سبح  ل��ذل��ك،  نتيجة 
ال�سادر عن  الأخ��ر  التقرير  اأظهر  النووي.  برناجمهم 
ال��ن��ظ��ام الإي���راين  اأن  ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة 
فوردو.  من�ساأة  يف  اليورانيوم  تخ�سيب  ل��زي��ادة  م�ستعد 
“اإيران  اأن  الوكالة  عن  نقًا  “رويرتز”  وكالة  وذك��رت 
ل�ستخدام  ال�ستعداد  عرب  اليورانيوم  تخ�سيبها  ت�سعد 
الأر�ص  حتت  الواقعة  ف��وردو  من�ساأة  يف  اآر-6  اآي  اأجهزة 
ب���ن م�ستويات  اأك����رب  ب�����س��ه��ول��ة  ت��ب��دل  اأن  وال���ت���ي مي��ك��ن 
ل  بايدن  اإدارة  اأن  روؤي��ة  اإي��ران  ق��ادة  التخ�سيب«.باإمكان 
مبا  اإي���ران  على  العقوبات  تنتهك  التي  ال���دول  حتا�سب 
النفط  ���س��راء  توا�سان  اللتان  وفنزويا  ال�سن  فيها 
بحّرية  اإي������ران  وت�����س��اي��ق  الإي��������راين. 
الأمريكية كما زادت  ال�سفن احلربية 
ت��ه��ري��ب الأ���س��ل��ح��ة اإىل احل��وث��ي��ن يف 
على  الإي���راين  النظام  وعمل  اليمن. 
للخايا  وا�ستخدامه  رع��اي��ت��ه  زي���ادة 

الإرهابية يف الدول الأجنبية.
بايدن  �سيا�سة  لأن  زاده  رفيع  واأ���س��ف 
الرد  ع��ن  وتقاع�سها  ال���س��رت���س��ائ��ي��ة 
والنتهاكات.  الإره����اب  بن�سر  ت�سببا 
للعامل  ب��اي��دن  اإدارة  ت��رتك  األ  واأم���ل 
دولة اإيرانية اإرهابية وتو�سعية، وعلى 

و�سك الت�سلح باأ�سلحة نووية.

•• �صنغهاي-بكني-رويرتز

�سنغهاي،  بينها  م��ن  ك��ب��رة،  �سينية  م��دن  ع��دة  اأعلنت 
التاأهب ب�سبب بوؤر اإ�سابات جديدة بكوفيد19- وقررت 
الإغاق  مت��دي��د  اأو  م��ت��ك��ررة  جماعية  فحو�ص  اإج����راء 
بع�ص  اأث��ارت  فيما  ال�سكان،  ي�سمل ماين  ال��ذي  العام 

الإجراءات غ�سب املواطنن.
بلغ  يومية  حملية  اإ���س��اب��ات  متو�سط  ال�سن  و�سجلت 
نحو 390 اإ�سابة يف الأيام ال�سبعة املنتهية اأم�ص الأول 
الأحد، وهو اأعلى من متو�سط اإ�سابات حملية بلغ نحو 
بح�سب  ال�سابقة  ال�سبعة  الأي���ام  يف  يوميا  حالة   340
اأم�ص  حتى  ر�سمية  بيانات  اإىل  ا�ستند  لرويرتز  اإح�ساء 
الق�ساء  ب�سيا�سة  العمل  على  ال�سن  الثنن.وت�سر 
فور  التف�سي  ب��وؤر  اجتثاث  خال  من  كوفيد  على  التام 
ظهورها. ويف ال�سابق، عندما كانت اإحدى البوؤر تتحول 
اإىل تف�ص كبر، كان امل�سوؤولون املحليون ي�سطرون اإىل 
اأ�سد مثل الإغ��اق العام ملدة �سهر ولو  اإج��راءات  اتخاذ 

على ح�ساب النمو القت�سادي.
وميكن اأن ت�سيف حالت النت�سار امل�ستمرة والإغاقات 
ثاين  لها  يتعر�ص  التي  ال�سغوط  اإىل  املتزايدة  العامة 
الربع  ب�سدة يف  انكم�ص  وال��ذي  العامل  اقت�ساد يف  اأك��رب 
اأن ع�سفت اإغاقات عامة  الثاين عن الربع الأول بعد 
وا�سعة النطاق بالإنتاج ال�سناعي والإنفاق ال�ستهاكي.
تتعاف  مل  وال��ت��ي  ال��ت��ج��اري،  امل��رك��ز  �سنغهاي،  وت��ع��ت��زم 

ا�ستمر  ال��ذي  ال�سارم  العام  الإغ��اق  من  بعد  بالكامل 
�سهرين يف الربيع والتي ما زالت ت�سجل اإ�سابات يومية 
متقطعة، اإجراء فحو�ص جماعية يف كثر من اأحيائها 
التي  الأ���س��غ��ر  امل��ن��اط��ق  بع�ص  يف  وك��ذل��ك  ع�سر  ال�ستة 
�سجلت اإ�سابات جديدة يف الآونة الأخرة بعد فحو�ص 

مماثلة يف الأ�سبوع املا�سي.
واأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات ح��ك��وم��ة امل��دي��ن��ة اأم�����ص الث��ن��ن اأنها 
�سجلت اأكر من 12 اإ�سابة جديدة لكن مل يتم ت�سجيل 

اأي منها خارج مناطق احلجر ال�سحي.
وقالت امراأة لقبها وانغ وتقيم يف �سنغهاي “اأنا عاجزة 
وان��غ قد خ�سعت للفح�ص يف كل  وكانت  الكام”.  عن 
عطلة اأ�سبوعية يف املجمع ال�سكني الذي تقيم فيه. وقالت 
امل�سكلة  ل��ل��م��وارد ل يفيد يف ح��ل  اإه����دارا  الأم���ر  “يبدو 
ال�سن،  �سمال  يف  تياجنن  مدينة  احلقيقية«.وقالت 
الفحو�ص اجلماعية  اأج��رت جولت متعددة من  والتي 
يف ال�سهور املا�سية للحد من حالت النت�سار ال�سابقة، 
يزيد  ال��ذي��ن  ل�سكانها  ج��دي��دة  فحو�سا  �ستجري  اإن��ه��ا 
اإ�سابتن  ت�سجيل  بعد  ن�سمة  مليون   12 على  عددهم 
حمليتن.ويف مدينة ت�سوماديان يف و�سط ال�سن تقرر 
اأكر من مليون  اإغاقات عامة مفرو�سة على  متديد 
�سخ�ص يف بلدتن تابعتن لها حتى غد الثاثاء. ومت 
املوؤقت على ثاثة ماين �سخ�ص يف  متديد الإغ��اق 
اأربع بلدات اأخرى حتى اليوم الثنن. وتوا�سل املدينة 

ت�سجيل ع�سرات الإ�سابات اليومية.

�شنغهاي جتري فحو�شا جديدة ملكافحة كوفيد معهد غيتي�شتون: اإدارة بايدن ماهرة يف ا�شرت�شاء املاليل

ميلي�شيا احلوثي تبتز التجار وتهدد املدنيني
•• �صنعاء-وكاالت

للمحات  مداهمة  حمات  املا�سين  اليومن  خال  احلوثي  ميلي�سيا  �سنت 
على  لإجبارها  الأخ��رى،  املحافظات  من  وع��دد  �سنعاء  العا�سمة  يف  التجارية 
يف  مل�سادر  ووف��ق��اً  الطائفية،  فعالياته  م�سروفات  لتغطية  مالية  مبالغ  دف��ع 
الغرفة التجارية فاإنهم تلقوا عدداً من الباغات عن تعر�ص عدد من املحات 

التجارية لاعتداءات احلوثية جراء رف�ص مالكيها دفع اإتاوات مالية.
وقالت م�سادر ل�سحيفة عكاظ اأم�ص الأحد اإن “امليلي�سيا احلوثية اأجربت حتى 
الباعة املتجولن على دفع مبالغ مالية لها دون اأي �سندات، وحتت مربر رعاية 
فعاليات طائفية ل عاقة لها باجلوانب الوطنية ول الدينية، واإمنا عن�سرية 
اأ�سغر  اأج��ربت  امليلي�سيا  اأن  اإىل  م�سرة  بلدنا”،  والفقر يف  تعزز اجلهل  بحتة 
حمل جتاري على دفع مبلغ يراوح بن 200 و500 األف ريال ميني، ناهيك 

عن التجار الكبار، فما يطلب منهم يراوح بن مليون و5 ماين ريال ميني.
وتبداأ  ك��ع��دو  ت�سنيفه  يتم  املبالغ  تلك  دف��ع  يرف�ص  م��ن  اأن  امل�����س��ادر،  وذك���رت 
عمليات العتداءات على حمله وال�سطو وال�سرقة من قبل ع�سابات امليلي�سيا، 
بل يتعر�ص لل�سرب يف الغالب، وهناك ع�سرات احلالت تعر�ست لاعتداءات 
م�سرفيها  وج��ه��ت  امليلي�سيا  اأن  �سنعاء،  يف  موثوقة  م�سادر  امل��ربح��ة.وذك��رت 
املدنين  ح�سد  يف  امل�����س��ارك��ة  ب�����س��رورة  الأح��ي��اء  جميع  يف  امل�ساجد  وم�����س��وؤويل 
احل�سور  يرف�ص  م��ن  ك��ل  م��ه��ددة  العن�سرية،  الطائفية  الفعاليات  حل�سور 
بعقوبات ومنع من احل�سول على ح�سته من الإغاثة الإن�سانية التي تقدمها 
�سرعنة  اإىل  التي تهدف  الطائفية،  الأممية.وتلقى هذه الحتفالت  املنظمات 
اأو�ساط املدنين وتغير  امليلي�سيا احلوثية وحماولة زرع الأفكار الطائفية يف 
التوا�سل  اليمنين على خمتلف و�سائل  الوعي املجتمعي، �سخرية وا�سعة من 
الجتماعي، معتربين اأن تلك الحتفالت الطائفية هدفها منح امليلي�سيا اأحقية 
يف ال�سيطرة على اليمن ونهب ثرواته وال�ستياء على مدخرات اليمنين عرب 

اإجبارهم على دفع %20 من اأموالهم للحوثي.



الثالثاء   19  يوليو    2022  م   -    العـدد   13597  
Tuesday    19    July    2022   -  Issue No   13597

10

عربي ودويل
�شريالنكا متدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئي�س جديد 

•• كولومبو-اأ ف ب

م�������ّدد ال���رئ���ي�������ص ال�������س���ري���ان���ك���ي ب����الإن����اب����ة ران���ي���ل 
مع  ال��ط��وارئ،  حالة  الثنن  اأم�ص  ويكرميي�سينغه  
اق����رتاب م��وع��د ان��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة لخ��ت��ي��ار رئي�ص 

جديد للباد، وهو اأحد املر�سحن الرئي�سين فيها.
واأ�سبح ويكرميي�سينغه تلقائًيا رئي�ًسا بالإنابة بعدما 
اإثر  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  راجابك�سا  غ��وت��اب��اي��ا  ا�ستقال 
لقوات  الطوارئ  حالة  �سنغافورة.وت�سمح  اإىل  فراره 
وللرئي�ص  واحتجازهم  بهم  م�ستبه  بتوقيف  الأم��ن 
اأي  ملواجهة  املوجودة  القوانن  تلغي  تدابر  باتخاذ 

مفرو�سة  ال��ط��وارئ  حالة  حا�سل.وكانت  ا�سطراب 
لكن الربملان مل يلتئم للم�سادقة على الإعان كما 
من  اع��ت��ب��اًرا  م��ّدده��ا  وويكرميي�سينغه  مطلوب،  ه��و 

وفق قوله. الثنن “مل�سلحة الأمن العام”، 
الأم��ن��ي��ة قبل  ال��ت��داب��ر  ال�سرطة واجل��ي�����ص  وع���ززت 
رئي�ص  لنتخاب  الأرب��ع��اء  امل��ق��ررة  الت�سويت  عملية 
املتبقية م��ن ولية  ال��ف��رتة  ال��ب��اد يف  ق��ي��ادة  ي��ت��وىل 
راجابك�سا الرئا�سية، التي تنتهي يف ت�سرين الثاين/
الذي  ويكرميي�سينغه  2024.ويحظى  ن��وف��م��رب 
�سغل من�سب رئي�ص ال��وزراء �سّت مرات، بدعم حزب 
ال�سابق  الرئي�ص  ال��رئ��ا���س��ة.واأُرغ��م  لتويل  راجابك�سا 

على الفرار عندما اقتحم ع�سرات اآلف املتظاهرين 
اأ�سهًرا يف كل  مقّره الر�سمي بعد تظاهرات ا�ستمّرت 
الأزمة  ب�سبب  با�ستقالته  مطالبن  ال��ب��اد،  اأن��ح��اء 
الق��ت�����س��ادي��ة.وي��ع��اين ال�����س��ك��ان ال��ب��ال��غ ع��دده��م 22 
الأ�سا�سية  امل���واد  يف  خطر  نق�ص  م��ن  ن�سمة  مليون 
اإن الباد مل تعد متلك  اإذ  منذ نهاية العام املا�سي، 

عمات اأجنبية لتمويل وارداتها الأ�سا�سية.
وتخّلفت �سريانكا عن �سداد دينها اخلارجي البالغ 
وجتري  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل  منت�سف  دولر  مليار   51
اإقرار  بهدف  ال��دويل  النقد  �سندوق  مع  مفاو�سات 

خطة اإنقاذ.

بوتني واأردوغان يبحثان يف اإيران ملف �شوريا 
•• طهران-اأ ف ب

يف خ�سم احلرب التي يخو�سها يف اأوكرانيا، ينتقل الرئي�ص الرو�سي فادمير بوتن اليوم 
الثاثاء اىل طهران ليبحث مع نظريه الإيراين والرتكي يف معركة اأخرى حمتملة يهّدد 

رجب طيب اأردوغان ب�سنها يف �سوريا.
ولعبت كل من رو�سيا واإيران وتركيا دورا نافذا يف النزاع ال�سوري منذ اندلعه العام 2011. 
وقاد دعم مو�سكو وطهران للرئي�ص ب�سار الأ�سد اىل تغير املعادلة على الأر�ص ل�سالح قواته، 
الرو�سي  نظريه  رئي�سي  اإبراهيم  للنظام.وي�ست�سيف  معار�سة  ف�سائل  تركيا  دعمت  بينما 
“عملية  اإط��ار  �سمن   2019 ع��ام  منذ  الروؤ�ساء  م�ستوى  على  ثاثي  لقاء  اأول  يف  والرتكي 
اأ�ستانا لل�سام” الرامية لإنهاء النزاع ال�سوري.كذلك، �ستتيح اللقاءات الثنائية التي �ستعقد 
يف طهران، ويجمع اأحدها بن بوتن واإردوغ��ان للمرة الأوىل منذ غزو اأوكرانيا يف �سباط/

فرباير، البحث يف ملفات �سائكة مثل تداعيات هذه احلرب والتفاق النووي الإيراين.

   تك�سف رحاتها الأوىل عن ا�سرتاتيجية 
بداأ  بينما  ال��ب��اد.  �سمعة  وتلميع  تهدئة 
اأ�سافها مهامهم يف فيينا، ذهبت نوفاك 
اإىل وار�سو لطماأنة بولندا، الغا�سبة  اأوًل 
من تهاون اأوربان جتاه الكرملن يف بداية 
باأهمية  اأ�سادت  ب��راغ،  ويف  اأوكرانيا.  حرب 
وبولندا  “املجر  ف���ي���زي���غ���راد  جم��م��وع��ة 
التي ه�ّسمها الغزو  وت�سيكيا و�سلوفاكيا”، 
بال�سام  اأ�سادت  بوخار�ست،  ويف  الرو�سي. 
ت�سليم  ب��وداب�����س��ت  حتظر  بينما  والأم����ن، 

الأ�سلحة اإىل اأوكرانيا عرب اأرا�سيها.

عملية تلميع
اأو  امل���ت���ط���رف  ل��ل��ي��م��ن  ن�������دوات     »ب���ع���د 
الدفاع  �ستار  حت��ت  الإج��ه��ا���ص  مناه�سة 
بدلة  نوفاك  كاتالن  لب�ست  الأ���س��رة،  عن 

رئي�سة للدولة، ت�سر ال�سحفية فيكتوريا 
الليربالية  الأ���س��ب��وع��ي��ة  م��ن  ���س��ردول��ت، 
ا����س���ارات  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ج����ي،  ات�������ص يف 
اإىل  ا  اأي�سً دع��ت   ، جرانها  جت��اه  التقارب 
اأوكرانيا.  يف  احل���رب  ج��رائ��م  يف  ال��ب��ح��ث 
اأوروب����ا، حتاول  امل��ت��زاي��دة يف  العزلة  وم��ع 
اخلطة  ه��ذه  ا�ستخدام  املجرية  احلكومة 

الت�سالية ل�ساحلها«.
   تدين نوفاك مبعظم �سعودها لأوربان. 
الأربعينية  والقانون،  القت�ساد  خريجة 
ا���س��ي��ل��ة زي��ج��ي��د، وه���ي م��دي��ن��ة ك���ربى يف 

العزيزة  العائلية  القيم  جت�ّسد  اجل��ن��وب، 
ع��ل��ى ال��زع��ي��م ال�����س��ع��ب��وي ال��ق��وم��ي طوال 
دولة  ك��وزي��رة  اأوًل  ال�سيا�سية:  م�سرتها 
ل��اأ���س��رة وال�����س��ب��اب م��ن ع��ام 2014، ثم 
كنائب لرئي�ص حزبها، فيد�ص، ثم نائب يف 

الربملان، واأخراً وزيرة الأ�سرة.
لل�سلطة  الجن��اب��ي��ة  ال�سيا�سة  ���س��ف��رة     
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، اأي��ق��ظ��ت دمي��وغ��راف��ي��ا املجر 
املالية  والع��ت��م��ادات  بالإعانات  ال�سعيفة 
ال�سريبية  وال��ه��داي��ا  املي�ّسرة  وال��ق��رو���ص 
من اأجل دفع املجرين اإىل الجناب. ومن 

خ���ال احل��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ورة ف��ت��اة عاملة 
قوية، ت�سدرت نوفاك عناوين ال�سحف يف 
التاأكيد على  2020 من خال  دي�سمرب 
اأن الن�ساء “ل ينبغي اأن يتناف�سن دائًما مع 
ثم حثهن على اعتبار اأنف�سهن  الرجال”، 
الجناب”،  على  ق���ادرات  لأن��ه��ن  “�سعداء 

و”يجروؤن على قول نعم للطفل«.

م�سنودة من املحافظني املتطرفني
    كانت الرئي�سة املجرية، وهي اأم لولدين 
ال�سيا�سية  م�سرتها  اأوق��ف��ت  ق��د  وف��ت��اة، 

اأج����ل م�ساحبة  ط��ي��ل��ة ���س��ب��ع ���س��ن��وات م��ن 
زوجها اإىل اأملانيا وتربية اأطفالها ال�سغار 
فخورة  “اأنا  ف���ران���ك���ف���ورت.  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اأول م��واط��ن��ة يف املجر،  ب���اأن زوج��ت��ي ه��ي 
�سرح  مبهمتها،  جديرة  اأنها  اأعلم  لأنني 
ملجلة  ف��ري�����ص،  ا���س��ت��ف��ان  الأول،  ال��رج��ل 
م���ان���دري���ن. اإن���ه���ا ت�����س��ع��ى اإىل ال��ك��م��ال يف 
عندما  امل�ساء،  يف  عملها...  يف  كما  املنزل 
ما  غالًبا  ال�سرير،  يف  واأطفالنا  اأن��ا  اأك��ون 
اليوم  يف  الإف��ط��ار  ل��ت��ن��اول  املعّجنات  ت��ع��ّد 

التايل«...

   وعندما ل تتحف عائلتها، تغري كاتالن 
نوفاك املجرة املحافظة للغاية، من احلركة 
الرتامبية يف الوليات املتحدة اإىل اأق�سى 
الإيطالية  ال��راب��ط��ة  اأوروب�����ا.  يف  ال��ي��م��ن 
معجبان  ف���وك�������ص،  الإ����س���ب���اين  واحل������زب 
بدفاعها عن منوذج الأب والأم. يف الفيلم 
مت  ال��ذي  ���س��ورو���ص،  �سّد  املجر  الوثائقي 
بثه على قناة فوك�ص نيوز، خ�س�ص املقدم 
مدحًيا  مقطًعا  كارل�سون  ت��اك��ر  ال�سهر 
للطريقة الإجنابية املجرية التي ترف�ص 
الهجرة. يف فرن�سا، تبّنى البيان الرئا�سي 

ملارين لوبان اإجراءات و�سعتها نوفاك.
اإميانويل ماكرون  التقارب بن     حم��ور 
الناطقة  ه��ذه  ح�سلت  اأورب����ان،  وفيكتور 
الفرن�سي  ال�سرف  و�سام  على  بالفرن�سية 
زيارة  على  ت�سرف  اأن  قبل   ،2019 ع��ام 
بوداب�ست  اىل  لوبان  ومارين  زم��ور  اإري��ك 
تدعو  اليوم،   .2021 ع��ام  خ��ال خريف 
اجل  من  “مبت�سمة”  اإىل جمر  الرئي�سة 
اأف�سل”  ب�����س��ك��ل  ال��ب��ع�����ص  بع�سنا  “فهم 
فيه  مبالغ  تناق�ص  يف  الأبواب”،  و”فتح 
مع ال�سورة املثرة للجدل لأورب��ان. لأنه 
نوفاك  ا�ستقاليتها، تظل  ادعت  لو  حتى 
نتاًجا �سيا�سًيا ملن حكم الباد طيلة اثني 

ع�سر عاًما.
------------------------------

عن لك�سربي�ض

•• كراماتور�صك-اأ ف ب

يظهر قائد ال�سرطة “اجلديد” يف ليمان التي 
�سيطرت عليها قوات مو�سكو، مبت�سما يف فيديو 
بّثته قناة رو�سية ليعلن اأن �سكان املدينة الواقعة 
“اأخرا!  ا�ستقبلوهم هاتفن  اأوكرانيا  يف �سرق 

رو�سيا هنا! �سكرا!«
يف  اجل��ن��وب،  اإىل  ك��ي��ل��وم��رتا   42 م�سافة  ع��ل��ى 
عند  اأوغنيفنكو  اإيغور  ي�سحك  كراماتور�سك، 
اأدري من هو هذا  “ل  م�ساهدة الفيديو معلقا 

الرجل«.
ويقول “انظروا اإليه، جال�سا خلف مكتبي، على 
انظروا  اإي���اه زوج��ت��ي!  اأه��دت��ن��ي  ال��ذي  الكر�سي 
اإىل ال�سارة على �سرتته: الحتاد ال�سوفياتي!” 
يراه  ما  راأ���س��ه غر م�سّدق  يهز  وه��و  وي�سيف 

“الحتاد ال�سوفياتي! هذا جنون!«.
عن  ي��ع��ّرف  اأوغنيفنكو  اإي��غ��ور  امليجور  ي��زال  ل 
اأنه  رغ��م  ل��ي��م��ان،  �سرطة  ق��ائ��د  اأن���ه  على  نف�سه 
اأ�سابيع  ب��ع��د  اأي���ار-م���اي���و   23 امل��دي��ن��ة يف  غ���ادر 
اأرغم  رو�سي عنيف  املركز وهجوم  الق�سف  من 

القوات الأوكرانية على الن�سحاب.
ول ي������زال اأوغ���ن���ي���ف���ن���ك���و امل���ت���م���رك���ز ال����ي����وم يف 
كراماتور�سك، املركز الإداري ملنطقة دونيت�سك 
ال��ت��ي ت��ع��ت��زم م��و���س��ك��و ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا، على 
وينقل  ليمان،  يف  الأ�سخا�ص  بع�ص  مع  ات�سال 
“بدون مو�سوعية” على ما يقول ما يرده عن 
الو�سع يف مدينته املدمرة واملقطوعة عن باقي 

اأوكرانيا.
ول ميكن لوكالة فران�ص بر�ص التثبت من هذه 

املعلومات من م�سدر م�ستقل.

“الو�سع  اأن  عاما   37 البالغ  ال�سرطي  ي��روي 
�سعب على ال�سكان املدنين. لي�ص هناك كهرباء 
اأدري كيف تقدم امل�ساعدة  ول غاز ول مياه. ل 

الغذائية، واإن كانت تقدم بالأ�سا�ص«.
يف  �سخ�ص  اآلف  ثمانية  نحو  ه��ن��اك  ي���زال  ول 
تقريبا  ن�سمة  األ��ف   25 تعد  كانت  التي  املدينة 

قبل احلرب.
عام  م��ع��ارك  �سهدت  اأن  �سبق  ال��ت��ي  ليمان  ويف 
املوالون  الن��ف�����س��ال��ي��ون  �سيطر  ح��ن   2014
ع��ل��ى ق�سم  م��ن مو�سكو  وامل��دع��وم��ون  ل��رو���س��ي��ا 
كان  ال��ذي  اأوغنيفنكو  اإيغور  يقّر  املنطقة،  من 
يف ال��راب��ع��ة م���ن ال��ع��م��ر ع��ن��د ���س��ق��وط الحت���اد 
“كانوا  ال�����س��ك��ان  م��ن  ال��ع��دي��د  ب���اأن  ال�سوفياتي 
“اليوم  م�����س��ي��ف��ا  الرو�ص”  ق����دوم  ي��ن��ت��ظ��رون 
الحتاد  واأن  باألف خر،  الو�سع  باأن  ي�سيحون 

ال�سوفياتي يعود«.
ال�سوفياتي.  الحت���اد  جيل  م��ن  “ل�ست  ويتابع 
بالكاد عرفته. ذهبت اإىل املدر�سة واإىل اجلامعة 
م�سكلة يل  ول  الأوكرانية  اأتكلم  الأوكرانيتن، 
العديد  الذي يبدي  الباد”  اإطاقا مع غرب 
كييف  متهمن  عليه  نقمة  دونبا�ص  �سكان  من 

باأنها اأهملتهم وجتاهلتهم ل�سنوات.
“يبدو ذل���ك ���س��رب��ا م���ن اجل���ن���ون، ما  وي���ق���ول 
يجري يف ليمان هو عودة حقيقية اإىل املا�سي، 

وطريق ل يوؤدي اإىل اأي مكان«.
ويوؤكد اأن �سلطات دونيت�سك النف�سالية �سادرت 

اأماكا و�سركات خا�سة و�سيتم “تاأميمها«.
غرار  ع��ل��ى  العمالية  ل��ي��م��ان  م��دي��ن��ة  وت��ط��ورت 
ال�سناعية،  دونبا�ص  بلدات منطقة  العديد من 
القطارات  و�سركات  ال�سكك احلديد  حول خط 

التي كانت توظف حوايل ن�سف ال�سكان.
بقوا  العمال  “العديد من  اأن  اأوغنيفنكو  واأك��د 
يف ليمان، كانوا يعتقدون اأن باإمكانهم موا�سلة 
العمل. لكن الرو�ص �سادروا التجهيزات ونقلوا 
ي�سيطر عليها  التي  ديبالت�سيفي”  اإىل  املعدات 
الن��ف�����س��ال��ي��ون، ع��ل��ى م�����س��اف��ة ح�����وايل 140 

كيلومرتا اإىل الغرب.
اأن  ه��و  خيبة،  ل��دي  يثر  “ما  متح�سرا  وت��اب��ع 
النا�ص مل يدركوا ما ينتظرهم. بع�سهم ق�سى 
اأنهم  غر  الرو�سي”،  “العامل  يتمنى  �سنوات 
هو  “ما  م��ت�����س��ائ��ا  اليوم”  اأوه���ام���ه���م  ف���ق���دوا 

م�ستقبلهم؟ ل �سيء!«.
كان  ول��ك��ن  �سغرة،  مدينة  كنا  “رمبا  وي��ق��ول 
ل��دي��ن��ا ال�����س��ك��ك احل��دي��د وك��ذل��ك م��رك��ز عاج 
ال�سدمات يف املنطقة” الذي افتتح عام 2015 
اأف�����س��ل الخ��ت�����س��ا���س��ي��ن الذين  وك����ان ي��ج��م��ع 
قدموا اإىل ليمان بعد �سقوط دونيت�سك باأيدي 
فاملركز  اليوم،  اأم��ا   .2014 عام  النف�سالين 

مدمر جزئيا والأطباء غادروا.

قتلى يف اإطالق نار بولية اإنديانا الأمريكية ليمان الأوكرانية »تعود اإىل املا�شي« حتت ال�شيطرة الرو�شية 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اآخ���ران عندما فتح  اث��ن��ان  واأ���س��ي��ب  اأ�سخا�ص  ث��اث��ة  ُق��ت��ل 
الأمركية  اإنديانا  بولية  جت��اري  مركز  يف  النار  �سخ�ص 
بلدية  رئي�ص  مايرز  م��ارك  م�سوؤولون.وقال  اأعلن  ما  على 
غرينوود بولية اإنديانا يف بيان “�سهدنا اإطاق نار كثيفا 
امل��دي��ن��ة ع��ل��ى بعد  ب���ارك م��ول«.وت��ق��ع  الليلة يف غ��ري��ن��وود 
حواىل 16 كيلومرتا جنوب و�سط مدينة اإنديانابولي�ص، 
ُقِتل  ال��ن��ار  مطلق  اأن  اإىل  م��اي��رز  ال��ولي��ة.واأ���س��ار  عا�سمة 
بر�سا�ص “�سخ�ص م�سّلح«.ون�سرت �سرطة غرينوود ر�سالة 
الذين  الأ�سخا�ص  من  تطلب  في�سبوك  يف  �سفحتها  على 

�سهدوا اإطاق النار الت�سال بها لاإدلء مبعلومات.
النار  مطلق  اإن  اأي�سون  جيم  غرينوود  �سرطة  قائد  وق��ال 
املركز  املطاعم يف  التعّرف عليه، دخل جناح  يتّم  ال��ذي مل 
التجاري قرابة ال�ساعة 18،00 ت غ )22،00 ت غ( وكان 
من  اأن  اأي�سون  ذخ��رة.واأو���س��ح  واأم�سطة  م�سد�ًسا  يحمل 
ُتعرف  مل  اأن��ه  م�سيًفا  عاًما   12 تبلغ  فتاة  اجلرحى  بن 
وفيات”  اأرب��ع  وق��وع  تاأكيد  “مت  املهاجم.وتابع  دواف��ع  بعد 
اأي�سون بتدخل الرجل  الأ�سا�سي.واأ�ساد  النار  بينهم مطلق 
امل�سّلح البالغ 22 عاما الذي اأنهى الهجوم.وقال “البطل 

احلقيقي اليوم هو املواطن الذي كان يحمل �ساًحا ب�سكل 
قانوين يف قاعة تناول الطعام ومتكن من توقيف )هجوم( 

مطلق النار مبجرد اأن بداأ تقريًبا«.
اأمًرا  لي�ص  ه��ذا  عميق.  ب�سكل  هّزنا  الأم��ر  “هذا  واأ���س��اف 
يف  الأح���دث  هو  قبل«.والهجوم  من  غرينوود  يف  �سهدناه 
�سل�سلة من اأعمال العنف امل�سلح ت�سهدها الوليات املتحدة 
حيث يت�سبب ا�ستخدام الأ�سلحة النارية يف مقتل نحو 40 

األف �سخ�ص �سنويا وفقا ملوقع “غان فايولن�ص اأركايف«.
النار  م�سلح  فتح  على  فقط  اأ�سبوعن  بعد  الهجوم  وياأتي 
خال عر�ص احتفايل يف 4 متوز/يوليو يف اإحدى �سواحي 
�سيكاغو الغنية ما اأ�سفر عن مقتل �سبعة اأ�سخا�ص واإ�سابة 
يف  جمزرتن  اأع��ق��اب  يف  كذلك  30.وياأتي  عن  يقل  ل  ما 
�سوبر  �سود يف  اأ�سخا�ص   10 اأ�سفرتا عن مقتل  اأيار/مايو 
19 طفا  وع��ن مقتل  نيويورك،  ولي��ة  �سمال  ماركت يف 

ومدر�سن اثنن يف مدر�سة ابتدائية بتك�سا�ص.
تاأجيج اجلدل  اإىل  العنف  اأعمال  الأخ��ر يف  الرتفاع  اأدى 
حول تنظيم حيازةال�ساح يف الباد. ومن املقرر اأن تنظر 
م�سروع  يف  الأ�سبوع  هذا  الأمركي  النواب  مبجل�ص  جلنة 
ما  منذ  الأوىل  للمرة  الهجومية  الأ�سلحة  يحظر  قانون 

يقرب من 20 عاما.

املجر بني وجهني لعملة واحدة:

كاتالني نوفاك, رئي�شة مبت�شمة يف خدمة اأوربان...!
••الفجر -خرية ال�صيباين

هي  ن��وف��اك  كاتالني  ال����وزراء،  لرئي�ض  وف��ّي��ة     
ال�سورة  تلطيف  مهمتها:  للمجر.  رئي�سة  اأول 

يف  متزايد  ب�سكل  امل��ع��زول��ة  للبالد  امل�سطربة 
اأوروبا.

ال�سابق  الكرملي  والدير  �ساندور  ق�سر  بني      
الإقامة  بني  يف�سل  ب�سيط  ب��اب  بوداب�ست،  يف 

الر�سمية لكاتالني نوفاك وفيكتور اأوربان. جتتمع 
رئي�سة املجر برئي�ض الوزراء طيلة �ساعة، مرة يف 
عطلة  قبل  مدعومة  املكتبني.  اأحد  يف  الأ�سبوع، 
حمميته  اأورب���ان،  قبل  من  الأخ��رية  امليالد  عيد 

البالغة من العمر 44 عاًما، هي اأول امراأة تتوىل 
هذا املن�سب، واأكرث من ذلك، اأ�سغر من �سغل هذا 
م�سوؤولياتها  الوطني، وتتوىّل  التاريخ  املن�سب يف 

منذ 10 مايو.

ثنائي يف ال�سلطة ل ينف�سلابت�سم... انها املجر

- حتى لو ادعت ا�ستقالليتها، تظل نوفاك نتاًجا �سيا�سًيا ملن حكم البالد طيلة اثني ع�سر عاًما
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عربي ودويل

•• الهور-اأ ف ب

اإىل  اأم�����ص الث��ن��ن  ال�سابق ع��م��ران خ��ان جم��ددا  الباك�ستاين  ال���وزراء  دع��ا رئي�ص 
اأُجريت  انتخابات  يف  املحلي  الربملان  على  حزبه  �سيطر  بعدما  مبكرة  انتخابات 

الأحد يف بنجاب اأكر وليات الباد تعدادا لل�سكان.
و�سملت هذه النتخابات الفرعية اختيار 20 نائبا حمليا جديدا و�سكلت اختبارا 
ل�سعبية جنم الكريكيت الدويل ال�سابق الذي اطيح بحكومته جراء ت�سويت على 

حجب الثقة يف ني�سان/اأبريل املا�سي.
ال�سامية  الرابطة  اكتفى حزب  فيما  ب�15 مقعدا  الن�ساف  وف��از حزبه حركة 
ونال  مقاعد  باأربعة  �سريف  �سهباز  احل��ايل  ال���ورزاء  رئي�ص  بزعامة  الباك�ستانية 

املقعد الأخر مر�سح م�ستقل.
التي  الوطنية  الت�سريعية  موؤ�سر لانتخابات  اأنه  على  الأحد  اقرتاع  اإىل  وينظر 
من املقرر اأن تنظم يف ت�سرين الأول/اأكتوبر من العام املقبل مع اأن خان يطالب 

باقرتاع مبكر منذ الطاحة بحكومته.
وكتب خان يف تغريدة الثنن بعد �سدور النتائج يف ولية بنجاب “ال�سبيل الوحيد 
للم�سي قدما بعد الآن يقوم على اإجراء انتخابات حرة و�سفافة. وكل �سبيل اآخر 
ال�سيا�سي واملزيد من الفو�سى القت�سادية«. اليقن  اإىل مزيد من عدم  �سيوؤدي 
ا�ستقطبت الآلف ملقيا خطابات  ال�سلطة جتمعات  واأق��ام خان منذ خروجه من 

طويلة اأكد فيها اأن موؤامرة تقودها الوليات املتحدة فر�ست احلكومة احلالية.
غالبية  اأن  مع  الت�سخم  يف  الكبر  الرتفاع  م�سوؤولية  املحلية  احلكومة  ويحمل 

املحللن يتفقون على ان �سريف ورث الأزمة القت�سادية يف الباد التي يرجح ان 
تخف وطاأتها مع توقيع اتفاق الأ�سبوع املا�سي مع �سندوق النقد الدويل ملعاودة 

تنفيذ خطة امل�ساعدة البالغة قيمتها 7،2 مليارات دولر.
ال�سعوبات  ج��راء  اأت��ت  بنجاب  يف  الق��رتاع  نتائج  اأن  الباك�ستانية  ال�سحف  وراأت 
ال��ت��ي تنفق ح���وايل ن�سف ع��ائ��دات��ه��ا على خ��دم��ة الدين  ال��ب��اد  الق��ت�����س��ادي��ة يف 

اخلارجي.
وا�سطر �سريف لتحقيق �سروط �سندوق النقد اإىل رفع الدعم عن املحروقات ما 

زاد الأ�سعار بن�سبة %50 يف اأقل من �سهرين.
اأن تنتهي فرتة حكم حمزة �سريف جنل  ومع نتائج النتخابات يف بنجاب يتوقع 

رئي�ص الوزراء الباك�ستاين الق�سرة على راأ�ص حكومة الولية.

•• بغداد-اأ ف ب

عاد النفط وايراداته لي�سّكل مو�سع 
خ����اف ب���ن احل���ك���وم���ة الحت���ادي���ة 
ال��ع��راق��ي��ة واإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان، فيما 
تهدد هذه التوترات احلالية الناجمة 
لمتناهية،  �سيا�سية  مناو�سات  عن 
باإ�سعاف رغبة امل�ستثمرين الأجانب 

بالتوجه اإىل العراق.
ال����ع����ام، جت���ّل���ى توّتر  وم���ن���ذ م��ط��ل��ع 
كرد�ستان  اإق���ل���ي���م  ب���ن  ال���ع���اق���ات 
وب��غ��داد، يف  ال��ذات��ي،  املتمتع باحلكم 

الق�ساء.
املركزية  احلكومة  اأن  اأرب��ي��ل  وت��رى 
ثروات  على  يدها  و�سع  اإىل  ت�سعى 
ف��ي��م��ا تطالب  ال��ن��ف��ط��ي��ة،  الق���ل���ي���م 
اإدارة  بغداد باأن يكون لها كلمتها يف 
من  ت�ستخرج  التي  النفطية  امل��وارد 

كرد�ستان.
وي���ع���ّد ال����ع����راق ث����اين اأك�����رب ال����دول 
النفطية يف منظمة البلدان امل�سدرة 
ل��ل��ن��ف��ط )اأوب��������ك(، وه����و ي�����س��ّدر ما 
ب��رم��ي��ل من  3،3 م��اي��ن  م��ع��ّدل��ه 
النفط اخلام يف اليوم. اأما كرد�ستان، 
فتنتج يف اليوم اأكر من 450 األف 

برميل.
وي���ت���ع���ذر ف���ه���م ه�����ذا اخل������اف بن 
اإىل  ال����ع����ودة  دون  م����ن  ال���ط���رف���ن 
العراق  ت�سّل  التي  ال�سيا�سية  الأزمة 
م��ن��ذ الن���ت���خ���اب���ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة يف 
 .2021 الأول/اأك����ت����وب����ر  ت�����س��ري��ن 
وي��ع��ج��ز ال���زع���م���اء ال�����س��ي��ا���س��ي��ون يف 

ع��ن التفاق  ب��غ��داد  الإق��ل��ي��م كما يف 
ع��ل��ى ا���س��م رئ��ي�����ص ج��دي��د للحكومة 

ورئي�ص للجمهورية.
 The يرى الباحث بال وهاب من
 Washington Institute
 for Near East Policy
ف��اإّن كل  النفط،  مللّف  “بالن�سبة  اأن��ه 
طرف من الطرفن ي�ستخدم ا�سلوب 
اجل��زرة والع�سا، وذل��ك يعتمد على 

اجلو ال�سيا�سي ال�سائد«.
اتفاق  هناك  ك��ان  “حينما  وي�سيف 
ال�سمت.  امل��ح��اك��م  ل��زم��ت  ���س��ي��ا���س��ي، 
وال����ع����ك���������ص ح�������دث ح���ي���ن���م���ا ب�������داأت 

اخلافات«.
املحكمة  اأم���رت  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر،  يف 
اإقليم  ب���غ���داد  ال��ع��ل��ي��ا يف  الحت���ادي���ة 

كرد�ستان بت�سليم النفط املنتج على 
املركزية،  احل��ك��وم��ة  اإىل  اأرا����س���ي���ه 
مراجعة  يف  احل�����ّق  ب���غ���داد  م��ان��ح��ًة 
ال����ع����ق����ود ال���ن���ف���ط���ي���ة م�����ع الإق���ل���ي���م 

واإلغائها.
واع���ت���ربت امل��ح��ك��م��ة الحت����ادي����ة اأن 
العام  ك���رد����س���ت���ان  يف  اأق������ر  ق���ان���وًن���ا 
النفط  ق���ط���اع  ل��ت��ن��ظ��ي��م   2007

والغاز، خمالف للد�ستور.
العراقية  وم��ّذاك، حت��اول احلكومة 

تطبيق هذا القرار.
وزارة  من  مقّدمة  دع��وة  على  وبناء 
يف  حمكمة  األ��غ��ت  العراقية،  النفط 
اأربعة  م��ط��ل��ع مت��وز/ي��ول��ي��و  ب���غ���داد 
و�سركات  كرد�ستان  اإقليم  عقود بن 
وبريطانية  واأم����رك����ي����ة  ك���ن���دي���ة 

ونروجية.
الإلغاء  ي��ط��ال  اأن  ك��ذل��ك  ويحتمل 
التي  اأخ��رى،  اأجنبية  �سركات  ثاث 
ب�ساأنها  ال���ق���رار  حت�����س��م  اأن  ي��ت��وّق��ع 
م�سوؤول  ح��ّذر  كما  نف�سها،  املحكمة 
ب��غ��داد يف  النفط يف  ق��ط��اع  كبر يف 
ح��دي��ث م���ع وك���ال���ة ف��ران�����ص بر�ص، 

ًا عدم الك�سف عن هويته. مف�سّ
ي���ع���ت���رب اخل����ب����ر الق����ت���������س����ادي يف 
 Middle East Economic
Survey )MEES ي�سار املالكي 
بغداد  تقوم  “حينما  اأن��ه  جهته  من 
الأجنبية  النفطية  ال�سركات  بطرد 
م��ن كرد�ستان ال��ع��راق، ف��اإن ذل��ك ل 
املنتج  ال��ب��ل��د  ���س��ورة  ال��ع��راق  يعطي 
ب بال�ستثمارات  الهام للنفط، املرحِّ

الأجنبية«.
الباب  فتح  كرد�ستان  اإقليم  وي��ري��د 
اأن يحافظ  اأمام التفاو�ص من اأجل 
النفط.  جم��ال  يف  ا�ستقاليته  على 
ويعمل على اإن�ساء �سركتن معنيتن 
تعمل  وت�سويقه،  النفط  با�ستك�ساف 
بال�سراكة مع بغداد، ومت عر�ص هذا 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  امل��ق��رتح 
وفق متحّدث با�سم احلكومة املحلية 

يف اأربيل.
با�سر مطلع حزيران/ الإقليم  لكن 
يونيو حترّكن يف الق�ساء، اإحداهما 
العراقي  ال��ن��ف��ط  وزي����ر  ي�����س��ت��ه��دف 
اإح�سان ا�سماعيل، الذي تتهمه اأربيل 
ال�سركات  “ترهيب”  مب���ح���اول���ة 
وفق  كرد�ستان  يف  العاملة  الأجنبية 

بيان.
الطرفن  اأن  وّه������اب  ب����ال  وي�����رى 
“ي�سّران  م��دى  اأي  اإىل  ي��درك��ان  ل 
الطاقة  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ة  ب��ال�����س��م��ع��ة 

العراقي«.
العقود  حرمة  “و�سع  اأن  وي�سيف 
خماطر  ي�سيف   ... ت�����س��اوؤل  حم��ّط 
ق���ان���ون���ي���ة ع���ل���ى خم����اط����ر اأخ������رى 
تنظيمية ومتعّلقة باحلوكمة يعاين 
اخلاف  اأن  معترباً  العراق”،  منها 
ا�ستثمارات  “ينّفر  ال��ط��رف��ن  ب��ن 

اأجنبية يحتاج اإليها العراق ب�سّدة«.
�سركات  اأعلنت  لبغداد،  انت�سار  ويف 
 Schlumberger �سلمربجيه 
 ،Baker Hughes وبيكرهيوز 
 Halliburton وه��ال��ي��ربت��ون 

م�ساريع  “على  ت���ق���دم  ل���ن  ب���اأن���ه���ا 
امتثاًل  كرد�ستان  اإقليم  يف  جديدة 
لقرار املحكمة الحتادية”. واأ�سافت 
واإغاق  ت�سفية  “الآن يف طور  اأنها 

املناق�سات والعقود القائمة«.
وت�سهد العاقات بن بغداد واإقليم 
ذاتي  بحكم  يتمتع  ال��ذي  كرد�ستان 

منذ العام 1991، تقّلباً م�ستمراً.
من  ج��زءاً  بغداد  اإىل  اأربيل  وتعطي 
بت�سويقه.  لتقوم  النفطي  اإنتاجها 
املركزية  احلكومة  تقوم  املقابل،  يف 
احلكومين  املوظفن  روات��ب  بدفع 
بتاأخر  تنّدد  اأربيل  لكن  الإقليم.  يف 

تلك املدفوعات.
مل  �ساروخية،  هجمات  وا�ستهدفت 
تتبّنها اأي جهة، يف الأ�سابيع الأخرة 

اأو غازية يف الإقليم.  مواقع نفطية 
ويرى خرباء يف ذلك حماولة لو�سع 
م���زي���د م���ن ال�����س��غ��ط ع��ل��ى احل���زب 
الذي  الكرد�ستاين  ال��دمي��وق��راط��ي 
يتوىّل ال�سلطة يف اأربيل، على اعتبار 
اأن اخلاف يف ملّف النفط مرتبط 

ارتباطاً وثيقاً بالأزمة ال�سيا�سية.
وي�����س��ع��ى احل������زب ال���دمي���وق���راط���ي 
ال��ك��رد���س��ت��اين، امل��ت��ح��ال��ف م���ع رجل 
العراق  يف  ال��ن��اف��ذ  ال�سيعي  ال��دي��ن 
مقتدى ال�سدر، اإىل اأن يح�سل على 
الذي  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���س��ة  من�سب 
يتوّله عادًة خ�سومه ال�سيا�سيون من 
حزب الحتاد الوطني الكرد�ستاين.

“ت�سل�سل  اأن  امل��ال��ك��ي  ي�سار  وي�����س��رح 
الأحداث يظهر اأن هذه الأزمة بداأت 
حينما تقّرب احلزب الدميوقراطي 
ال�سدري،  التيار  م��ن  الكرد�ستاين 
املدعوم  التن�سيقي  الإطار  مبواجهة 
حتالف  اإىل  اإ���س��ارة  يف  اإيران”،  م��ن 

يجمع عدة اأحزاب �سيعية.
على  ق����ائ����م  ب���ل���د  “العراق  ل���ك���ن 

وفق املالكي. الت�سويات”، 
وم��ن اأج���ل اإن��ه��اء اخل���اف النفطي 
اأن احلّل  امل��ال��ك��ي  ي���رى  اأرب���ي���ل،  م��ع 
الأمثل هو “اتفاق �سيا�سي” ي�سمن 
“مرناً” ينّظم  اعتماد بغداد قانوناً 

اإدارة ملّف النفط.
“بانتظار  اأن�����ه  اخل���ب���ر  وي�����س��ي��ف 
املحكمة  ق���رار  �سيبقى  ذل���ك،  حتقق 
�سيف  ال��ع��ل��ي��ا مب���ث���اب���ة  الحت�����ادي�����ة 

م�سلت بالن�سبة لكرد�ستان«.

 عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة يف باك�شتان 

•• الرباط-اأ ف ب

اأحرزت اأجهزة الإطفاء املغربية تقدما على طريق 
احتواء حرائق غابات جتتاح منذ الأربعاء املا�سي 
اململكة  ب�سمال  اأقاليم  مناطق حرجية يف خم�سة 
ح�سب ما قالت ال�سلطات املحلية لوكالة فران�ص 
بن�سبة  ال�سيطرة  متت  العرائ�ص  اإقليم  ب��ر���ص.يف 
اأت��ى على حوايل  على حريق كبر  باملئة”   70“
اإخماد  على  عنا�سر  يعمل  بينما  هكتار   5300

خم�ص بوؤر حرائق اأقل حجما، ا�ستنادا اإىل م�سادر 
حملية.وجرى اإجاء ما جمموعة 1331 اأ�سرة 
موزعة على 20 دوارا )قرية( ودمر نحو 170 
�سخ�ص  فيها  لقي  ال��ت��ي  املنطقة  ه��ذه  يف  م��ن��زل 
الإنقاذ  ف��رق  باتت  امل��ج��اور  وزان  اإقليم  حتفه.يف 
يف طريقها لتطويق بوؤرة حريق ن�سطة اأتت على 

400 هكتار من ال�سنوبر والأ�سجار املثمرة.
ال�سيطرة على  الإطفاء واجلنود يف  وجنح رجال 
حرائق يف مناطق ي�سعب عادًة الو�سول اإليها يف 

�سف�ساون وتطوان وتازة.
وتاأججت النران ب�سبب درج��ات ح��رارة مرتفعة 
ج�����دا ت���ق���رتب م����ن 40 درج������ة وج�������راء ال���ري���اح 

العنيفة.
اأ�سباب هذه احلرائق  تزال  ال�سلطات ل  وبح�سب 

جمهولة لكن العامل الب�سري غر م�ستبعد.
ال�سادر  ع��دده��ا  يف  “الأخبار”  �سحيفة  وكتبت 
الأحد اأن حرائق الغابات يف العرائ�ص اأثبتت مرة 
تنفيذ  �سعيد  على  كبرا  ف�سا  هناك  اأن  اأخ��رى 
برنامج الإدارة املتكاملة ملخاطر الكوارث والقدرة 
رقعة  ات�ساع  لوقف  على مواجهتها. ويف حماولة 
احلرائق، تنّفذ اأربع طائرات من نوع “كانادير” 
اأخ��رى من  واأرب��ع طائرات  تابعة للقوات اجلوية 
مع  ت��وازي��ا  جوية،  طلعات  ثرا�ص”،  “توربو  ن��وع 
انت�سار مئات من عنا�سر املياه والغابات والوقاية 
املدنية والقوات امل�ساعدة والقوات امل�سلحة امللكية 

واأعوان الإنعا�ص الوطني واملتطوعن.
اأي��ام عدة ملوجة ح��ارة بحيث  املغرب منذ  تعّر�ص 
45 درج��ة مئوية يف وقت  اقرتبت احل���رارة من 

تعاين الباد جفافا ا�ستثنائيا واإجهادا مائيا.
الأخ�����رى م��ن م�سيق ج��ب��ل طارق،  ع��ل��ى اجل��ه��ة 
الربتغال  اأوروب��ا، من  ت�ستعل احلرائق يف جنوب 

اإىل اليونان مرورا باإ�سبانيا وفرن�سا.

•• وا�صنطن-وكاالت

الوقت  م���رور  اأ�سبحت م��ع  اإي���ران  اأن  ال��وا���س��ح  م��ن 
مبفردها  ���س��واء  العقوبات،  جتنب  يف  للغاية  ب��ارع��ة 
الباحث فرهد  ويرى  ورو�سيا،  ال�سن  اأو مب�ساعدة 
ر�سائي اأن هذا التحالف اخلا�ص بانتهاك العقوبات 
قد يف�سر �سبب عدم ا�ستعجال اإيران اإعادة التفاو�ص 
ب�ساأن اإحياء خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة املعروفة 

بالتفاق النووي الإيراين.
ويقول ر�سائي، وهو اأحد كبار الباحثن يف منظمة 
فيلو�ص بروجيكت، يف تقرير ن�سرته جملة نا�سونال 
العقوبات  على  اإي���ران  رد  اإن  الأمريكية،  انرتي�ست 
قرار  بعد  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  عليها  فر�ستها  ال��ت��ي 
ال��رئ��ي�����ص ال�����س��اب��ق دون���ال���د ت��رام��ب الن�����س��ح��اب من 
التفاق النووي متثل يف تعزيز التخ�سيب النووي، 
وت�سريع عملية التخ�سيب با�ستخدام اأحدث اأجهزة 

الطرد املركزي.
ك��م��ا اأزال����ت اإي����ران 27 م��ن ك��ام��رات امل��راق��ب��ة من 
للطاقة  الدولية  الوكالة  وتقول  النووية،  مواقعها 
جلهود  خطراً”  “حتدياً  مي��ث��ل  ذل���ك  اإن  ال��ذري��ة 
املحافظة على علم م�ستمر بالربنامج و�سمان بقاء 
الربنامج �سلمياً متاماً/ ويف �سربة اأخرى للفر�ص 
اإي���ران يف  اأعلنت  الت��ف��اق،  لإح��ي��اء  بالفعل  ال�سئيلة 
ب����داأت تخ�سيب  اأن��ه��ا  اجل����اري  ال�سهر  م��ن  ال��ت��ا���س��ع 
با�ستخدام   20% اإىل  ت�سل  بن�سبة  ال��ي��وران��ي��وم 
اأج���ه���زة ط���رد م��رك��زي م��ت��ق��دم��ة يف م��ن�����س��اأة ف���وردو 

النووية املوجودة حتت الأر�ص.
وي�����س��ي��ف ر���س��ائ��ي اأن����ه ل��ي�����ص ه��ن��اك دل��ي��ل ع��ل��ى اأن 
اإيران  واأن  منها،  املن�سود  الهدف  حققت  العقوبات 
اأن  اإىل  اأق����رب  اأي وق���ت م�سى  اأك���ر م��ن  اأ���س��ب��ح��ت 
ت�سبح على اأعتاب التحول اإىل قوة نووية، والأهم هو 
اأنه رغم التكهنات بحدوث انهيار و�سيك لاقت�ساد، 

جنح النظام الإيراين يف البقاء يف ال�سلطة.
وهناك اأ�سباب متعددة لف�سل ا�سرتاتيجية العقوبات، 
ب�سدة  ي��ت��وق  ال����ذي  ب���اي���دن  ج���و  ال��رئ��ي�����ص  اأن  اأوًل، 
اإىل اإح��ي��اء الت��ف��اق ال��ن��وي الإي����راين، ق��رر تخفيف 
العقوبات التي فر�سها �سلفه ترامب، ونتيجة لذلك، 
األف   780 اأك��ر من  اأت��اح ذلك �سمنياً لإي��ران بيع 
راأت  لل�سن، ويف مناورة خفية،  برميل نفط يومياً 
الإدارة الأمريكية عدم فر�ص عقوبات على ال�سركات 
ال�سينية، والأفراد ال�سينين الذين ا�سرتوا النفط 

من اإيران.
وث��ان��ي��اً، اأ���س��ب��ح��ت اإي�����ران ب��ارع��ة ل��ل��غ��اي��ة يف جتنب 
رو�سيا  اأو مب�����س��اع��دة  ����س���واء مب��ف��رده��ا  ال��ع��ق��وب��ات، 
اأفراد  و�سبكات  مراكز  تقيم  اإي���ران  اأن  اإذ  وال�سن، 
و���س��رك��ات م��ت��ع��ددة يف اأن��ح��اء ���س��رق اأ���س��ي��ا ت�ساعد يف 

اإي�������س���ال ال��ن��ف��ط وامل��ن��ت��ج��ات ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة اإىل 
نظاماً  اإي��ران  اأقامت  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  ال�سن. 
مليارات  يف  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  ميكنها  ���س��ري��اً  م�سرفياً 
لبع�ص  وفقاً  �سنوياً،  دولر  مليار   80( ال���دولرات 
ال���ت���ق���دي���رات( م���ن اأج�����ل جت��ن��ب ا����س���ت���خ���دام نظام 
بن  العاملية  امل��ال��ي��ة  الت�����س��الت  )جمعية  �سويفت 
يتكون  ال���ذي  ال�����س��ري-  النظام  وي�ساعد  ال��ب��ن��وك(، 
من بنوك جتارية اأجنبية، و�سركات وهمية، وغرفة 
مقا�سة للمعامات- دخول املزيد من الأموال اإىل 
عدة  اإي���ران  ا�ستخدمت  منها.كما  وخروجها  اإي���ران 
اأ���س��ال��ي��ب خل���رق ال��ع��ق��وب��ات وب��ي��ع ن��ف��ط��ه��ا، وي�سمل 
يف  النفط  براميل  اإخ��ف��اء  املعروفة  الأ�ساليب  اأح��د 
موانىء غر معروفة جيداً يف اآ�سيا، وهناك اأ�سلوب 
حيث تقوم ال�سفن  اآخر يطلق عليه “�سبح اأرمادا”، 
تقوم  وهي  الأوتوماتيكية  تعريفها  اأنظمة  باإغاق 
بنقل ال�سحنة من �سفينة لأخرى، وغالباً ما يحدث 
ذلك يف مناطق بعيدة مثل املياه الإقليمية املاليزية، 
للنفط  بالن�سبة  الت�سنيف”  اأو”اإعادة  املزج  اأن  كما 
اأ�سلوب اآخر معروف: حيث يتم بيع نفط  الإي��راين 
اإي���راين يتم نقله على  ان��ه منتج غ��ر  اإي���راين على 

منت ناقات ترفع اأعام دول اأجنبية.
اإيران  ونتيجة للحرب يف اأوكرانيا، اأ�سبحت �سراكة 
الوثيقة مع ال�سن ورو�سيا عامًا مهماً يف اأ�ساليب 
ان��ت��ه��اك ال��ع��ق��وب��ات، ح��ي��ث وق��ع��ت ال�����دول الثاث 
ودجمت  بالفعل،  املدى  طويلة  اقت�سادية  اتفاقيات 
قادرة  �سبكة  لإق��ام��ة  اقت�سادياتهما  ورو�سيا  اإي���ران 
اإىل  وبالإ�سافة  الأمريكية،  العقوبات  جتنب  على 
التجارة الثنائية، خطت اإيران خطوات كبرة للغاية 
نحو الندماج يف البنية القت�سادية الأ�سا�سية التي 
ت��ق��وده��ا رو���س��ي��ا وال�����س��ن وال��ت��ي ااأق��ي��م��ت ملناف�سة 

الغرب.
وقال ر�سائي اإن الو�سع بالن�سبة للتعامل مع حتالف 

يو�سح  العقوبات  لنتهاك  وال�سن  ورو�سيا  اإي���ران 
تنفيذها  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا  للغاية  تنجح  ال��ع��ق��وب��ات  اأن 
اأف�سل  يف  وحتى  ال��ن��ط��اق،  وا���س��ع  دويل  بدعم  بقوة 
قوي  لتاأييد  التو�سل  ال�سهل  م��ن  لي�ص  ال��ظ��روف، 
ترتيب  اإع���ادة  اأن  كما  اقت�سادية،  عقوبات  لفر�ص 
اأوكرانيا  يف  احل��رب  فر�ستها  التي  ال��دويل  النظام 
جتعل احل�سول على تاأييد وا�سع النطاق اأمراً اأكر 
املتحدة  ال��ولي��ات  على  يتعن  ذل��ك،  وم��ع  �سعوبة، 
العقاب  ن��ط��اق  وت��و���س��ي��ع  اإي�����ران،  معاقبة  م��وا���س��ل��ة 
تتعامل  التي  والرو�سية  ال�سينية  ال�سركات  لي�سمل 
بعمليات  القيام  وه��و  اآخ��ر  اإي��ران.وه��ن��اك خيار  م��ع 
للتجارة  احل��ر  ال��ت��دف��ق  ل�سمان  بحرية  اع��رتا���ص 
امل�سروعة ومنع نقل �سحنات النفط غر امل�سروعة، 
ال�سفن  اعرتا�ص  الأمريكية  البحرية  على  ويتعن 
التي تقوم بتهريب النفط الإيراين والقيام بعمليات 
للتحقق من الأعام التي ترفعها ال�سفن، ويتعن اأن 
تكون هناك مواقف ع�سكرية موثوق بها ل�ستكمال 

هذه اخلطوات.
ويقرتح ر�سائي التفكر يف خيارحركي حال وا�سلت 
التهديد  ه��ذا  يكون  ولكي  ال��ن��ووي،  تقدمها  اإي���ران 
ق���اب���ًا ل��ل��ت�����س��دي��ق، ي��ج��ب ع��ل��ى وا���س��ن��ط��ن تزويد 
اأنها  ي��رتدد  للتح�سينات،  خ��ارق��ة  بقنابل  اإ�سرائيل 
قادرة على تدمر من�ساآت التخ�سيب املوجودة حتت 

الأر�ص، مثل من�ساأة فوردو.
امل�ستحيل  من  اإن��ه  بالقول  تقريره  ر�سائي  واختتم 
�ساحاً  ت�ستخدم  �سوف  اإي���ران  كانت  اإذا  ما  حتديد 
الأوق���ات، على  اأي وق��ت من  اإ�سرائيل يف  �سد  نووياً 
الرغم من دعواتها من حن لآخر ب�”حمو الدولة 
ذل����ك، من  وم���ع  ع��ل��ى اخلريطة”،  م��ن  ال��ي��ه��ودي��ة 
اإيران  �سيحمي  نووية  تر�سانة  امتاك  اأن  الوا�سح 
املتزايدة  ج��ه��وده��ا  ب�سبب  لن��ت��ق��ام  ال��ت��ع��ر���ص  م��ن 

لزعزعة ا�ستقرار ال�سرق الأو�سط.

•• مو�صكو-اأ ف ب

وجها  اأ�سبحت  التي  اأوف�سيانيكوفا  مارينا  الرو�سية  ال�سحفية  قالت 
معروفا بعد اقتحامها بثا تلفزيونيا مبا�سرا للتنديد باحلرب يف اأوكرانيا، 

اأم�ص الثنن اإنه مت الفراج عنها بعد �ساعات على توقيفها يف مو�سكو.
اأدرك  ي��رام. بت  “اأنا يف املنزل. كل �سيء على ما  “في�سبوك  وكتبت عرب 

الن ان��ه م��ن الأف�سل اخل���روج م��ن امل��ن��زل م��ع جواز 
�سفر وحقيبة«.

اإن موكلته  زاخ��ف��ات��وف  دم��ي��رتي  وق����ال حم��ام��ي��ه��ا 
اجلي�ص  �سمعة”  “�سوهت  اأنها  يف  لا�ستباه  اأوقفت 
خال توليها الكام اأمام حمكمة يف مو�سكو توجهت 
اإليها الأ�سبوع املا�سي مل�ساندة املعار�ص اإيليا اإيا�سن 

امل�سجون لنتقاده الهجوم الرو�سي يف اأوكرانيا.
الع�سكري  التدخل  بدء  بعد  التهمة  هذه  واعتمدت 
اإىل فر�ص عقوبة  ت��وؤدي  اأوك��ران��ي��ا وق��د  الرو�سي يف 
ال�سلطات  تعلن  ال�ساعة مل  قا�سية. وحتى  بال�سجن 

فتح حتقيق جنائي يف حق ال�سحفية.
على  قليلة  اأي��ام  بعد  ق�سرة  لفرتة  توقيفها  واأت��ى 
الكرملن،  ق��رب  مب��ف��رده��ا  اأوف�سيانيكوفا  تظاهر 

ملوحة بافتة تنتقد التدخل الع�سكري يف اأوكرانيا والرئي�ص فادمير 
بوتن.

تعمل  اأودي�سا،  يف  اأوك��راين  واأب  رو�سية  لأم  املولودة  اأوف�سيانيكوفا  كانت 
حتى اآذار/مار�ص حمررة يف القناة الأوىل يف التلفزيون الرو�سي.

بعدما  العامل  اأن��ح��اء  كل  يف  ال�سحف  عناوين  اآذار/م��ار���ص  يف  وت�سدرت 
التي تعمل فيها حاملة لفتة  القناة  امل�سائية يف  الأخبار  ن�سرة  اقتحمت 
وكان  الإنكليزية.  باللغة  للحرب”  “ل  عليها  كتب 
ذلك حدثا غر عادي يف رو�سيا حيث تخ�سع و�سائل 

الإعام احلكومية لرقابة �سارمة.
�ساعة   14 مل��دة  وا�ستجوبت  اأوف�سيانيكوفا  اوق��ف��ت 
قدرها  غ��رام��ة  بدفع  واأم���رت  �سراحها  اإط���اق  قبل 

30 األف روبل )280 دولرا(.
القلق  واأث�����ارت  ال����دويل  الن��ت��ب��اه  الق�سية  ول��ف��ت��ت 
الرئي�ص  ال�سحافة يف رو�سيا بعد قرار  ب�ساأن حرية 

فادمير بوتن اإر�سال قواته لغزو اأوكرانيا.
لكن ل تزال هناك اأ�سوات داخل املعار�سة الرو�سية 
ال�سنوات  خلفية  على  لأوف�سيانيكوفا  اللوم  توجه 
 Pervy Kanal بقناة  العمل  يف  اأم�ستها  التي 

الناطقة بل�سان الكرملن.

اإيران اأ�سبحت بارعة للغاية يف جتنب العقوبات تقدم يف احتواء حرائق الغابات باملغرب

تقرير: ا�شرتاتيجية بايدن لن تعرقل »النووي الإيراين«

الإفراج عن ال�شحفية الرو�شية مارينا اأوف�شيانيكوفا 

الأزمة ال�سيا�سية ت�سّل العراق منذ النتخابات الت�سريعية يف اأكتوبر 1202 

النزاع يف ملّف النفط يوؤجج العالقات بني اأربيل وبغداد 
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نوامي�ص 

للمقاولت وال�سيانة العامة  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4096566 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

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

انفرمننتل تكنوجلي لك  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3729935 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

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

 CN ماربل لل�سيانة العامة رخ�سة رقم:3673700 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

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

حدود لتجارة املنظفات  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3642047 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

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

للتجارة العامة  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3699326 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
رايدر  توب  التجاري  بال�سم   CN رقم:3832824 
خلدمات تو�سيل الطلبات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

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

CN رخ�سة رقم:2647390 
 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :خمبز جنمة ال�سباح  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :1055704 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة ح�سه علي بوهندي زارعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف اميان طالب مال اهلل العجمي
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ميكا�سا كافيه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�سة رقم :2585833 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/اإ�سافة بدر احمد �سالح حممد اليافعى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خلود حممد احمد احلاج البكرى
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( 5610003

تعديل ن�ساط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة - تاجر اأبوظبي )�سيارة متنقلة( 5610003.2
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

اإع����������الن
احلدائق  لتن�سيق  :ال�سويهات  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :1549149 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة منار نزيه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على عابد على بالكور املزروعى
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سويهات لتن�سيق احلدائق 

SHUWEIHAT LANDSCAPING 

/ال�سويهات لتن�سيق احلدائق - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م 
SHUWEIHAT LANDSCAPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

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

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

اإع����������الن
باأن / ال�سادة :دينيفيتيف اندو فريتا�ص خلدمات ال�سامة-  تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم :3874287 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة رافي�ساندران رامالينجام رامالينجام %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نغم كمال خ�سورى %15
تعديل مدير / اإ�سافة كارتيكيان مورتى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / كارتيكيان مورتى من مدير اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / كارتيكيان مورتى من 0% اإىل %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / المارات و الغرب للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م 
EMIRATES AND THE WEST GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / المارات و الغرب للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
 EMIRATES AND THE WEST GENERAL TRADING .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C من 100 % اإىل %51

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�سم جتاري من/ دينيفيتيف اإندو فريتا�ص خلدمات ال�سامة- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
DYNAVATIVE INDO VERITAS SAFETY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ دينيفيتيف اإندو فريتا�ص خلدمات ال�سامة ذ.م.م
DYNAVATIVE INDO VERITAS SAFETY SERVICES L.L.C

اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ميم كويف �سوب

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�سة رقم :2664454 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمدان حممد �سعيد حممد الكعبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سبحه �سعيد عامر �سامل املهرى
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( 5610003

تعديل ن�ساط / اإ�سافة م�سروبات باردة و �ساخنة 5630004
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع احللويات - بالتجزئة 4721015

تعديل ن�ساط / حذف بيع احللويات اجلاهزة - بالتجزئة - تاجر اأبوظبي )�سيارة متنقلة( 4721015.1
تعديل ن�ساط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة - تاجر اأبوظبي )�سيارة متنقلة( 5610003.2
تعديل ن�ساط / حذف بيع م�سروبات باردة و �ساخنة - تاجر اأبوظبي )�سيارة متنقلة( 5630004.2

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سكيلز هوب حللول التوظيف- �سركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم :4476539 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سيف احمد حممد ماجد املهرى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سيف احمد حممد ماجد املهرى من 100 % اإىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عاطف حممد ال�ساعر %49

تعديل راأ�ص املال / من 1000000 اإىل 200000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سكيلز هوب حللول التوظيف .- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
 SKILLS HUB RECRUITMENT SOLUTIONS. - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/�سكيلز هوب حللول التوظيف ذ.م.م 
SKILLS HUB RECRUITMENT SOLUTIONS L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال ثاثون يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :للن لا�ستثمار العقاري 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :4298544 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة ورده طارق فايز مفتاح احلمداين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف و�سحه عبداهلل علي ال�سويدي
تعديل مدير/حذف و�سحه عبداهلل علي ال�سويدي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مدر�سة امل�ساعل الوطنية اخلا�سة- 

CN �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم :1000886 

 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ مدر�سة امل�ساعل الوطنية اخلا�سة- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

AL MASHAIL NATIONAL PRIVATE SCHOOL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/مدر�سة طائع امل�ستقبل - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

FUTURE PIONEERS SCHOOL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سمارت �سوي�ص ملواد الديكور ذ.م.م
من�سور  �سرور  ال�سيد  مبنى   0  ،9 �سرق  يا�ص  بني  يا�ص  ال�سركة:بني  عنوان 

نا�سر �ساملن
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2834091 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
قانوين  قانونيون، كم�سفي  و�سركاه- حما�سبون  ال�سادة/الهاملي  تعين   -  2
لل�سركة بتاريخ:2022/6/29 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205025855
تاريخ التعديل:2022/7/18

املعن  امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

اإع����������الن
اوف 1 برجر ذ.م.م تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :1 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :3970707 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سماعيل �سامل ا�سماعيل نا�سر الواحدى من �سريك اإىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء / ا�سماعيل �سامل ا�سماعيل نا�سر الواحدى من 50 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سامل ا�سماعيل نا�سر الواحدى
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ 1اوف 1 برجر ذ.م.م 
1  OF  1  BURGER L.L.C

اإىل /1اوف 1برجر - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
1  OF  1  BURGER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

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

كونرتول لاكات ال�سعبيه  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2653293 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

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

جميعة م�سبح لبيع اخل�سار والفواكه  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1149516 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 

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

بي تي ا�ص  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4065746 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

•• �صيدين-اأ ف ب

اأ�سرتايل   م���راه���ق  ع��ائ��ل��ة  رج��ح��ت 
�سجن  ابنها يف  وف��اة  الثنن  اأم�ص 
يقبع فيه م�ستبه بهم بالنتماء اإىل 
�سمال  الإره��اب��ي يف  داع�����ص  تنظيم 
�سرق �سوريا، داعية اإىل اإعادة ن�ساء 
يزالون  ل  اأ����س���رتال���ي���ن  واأط����ف����ال 
يديرها  احتجاز  عالقن يف مراكز 

املقاتلون الأكراد.
رايت�ص  ه��ي��وم��ن  منظمة  واأع��ل��ن��ت 
ووت�ص اأن اأ�سباب وفاة يو�سف ذهب 
ل  ال�سناعة  �سجن  يف  عاماً(   17(

تزال جمهولة.
�سّن  الثاين/يناير،  كانون   20 ويف 
بن  من�سقاً  هجوماً  داع�ص  تنظيم 
م��ق��ات��ل��ن يف اخل�����ارج و���س��ج��ن��اء يف 
ال��داخ��ل ع��ل��ى �سجن ال�����س��ن��اع��ة يف 
احل�سكة.  مدينة  يف  غ��وي��ران  ح��ي 

اأياماً  ا���س��ت��م��رت  ا���س��ت��ب��اك��ات  وب��ع��د 
ع���دة واأ����س���ف���رت ع���ن م��ق��ت��ل املئات، 
ا�ستعادت القوات الكردية املدعومة 
ال�سجن،  على  ال�سيطرة  اأم��رك��ي��اً 
الذي متكن، وفق املر�سد ال�سوري 
العنا�سر  م��ئ��ات  الإن�����س��ان،  حل��ق��وق 

من التنظيم الفرار منه.
و�سبق اأن حذرت منظمات حقوقية 
“معتقلن  اأط�����ف�����ال  وج�������ود  م����ن 
عائلة  وق��ال��ت  ال�سجن.  يف  ق�سراً” 
ذهب يف بيان ن�سرته هيومن رايت�ص 
ووت�ص، “نحن حزينون وغا�سبون. 
مل يكن يجدر بيو�سف اأن ميوت”، 
م�سيفة اأن “احلكومة الأ�سرتالية 
م��ن ثاث  ولأك���ر  ك��ان��ت  ال�سابقة 

�سنوات على علم مباأزق يو�سف«.
انتقل ذهب، املولود يف �سيدين، اإىل 
�سوريا برفقة اأقارب حن كان يبلغ 
من العمر 11 عاماً فقط، قبل اأن 

يتم احتجازه يف العام 2019.
اإث���ر الهجوم  وخ���ال ال���س��ت��ب��اك��ات 
على ال�سجن، اأر�سل ذهب ت�سجيات 
وقد  امل�ساعدة  فيها  يطلب  �سوتية 
راي��ت�����ص ووت�ص،  ه��ي��وم��ن  ن�����س��رت��ه��ا 
يقتلون  اأط����ف����اًل  اإن  ف��ي��ه��ا  وق�����ال 
“هناك  اإح���داه���ا  اأم���ام���ه. وق���ال يف 
ال��ك��ث��ر م��ن اجل��ث��ث، ج��ث��ث قتلى، 
وهناك الكثر من اجلرحى الذين 

ي�سرخون من �سدة الأمل«.
واأعلنت وزارة اخلارجية اأنها ل تزال 
حتاول تاأكيد وفاة ذهب. وقالت يف 
ل  الأ�سرتالية  “احلكومة  اإن  بيان 
اإزاء و�سع  بقلق عميق  ت�سعر  ت��زال 
الأ�سرتالين يف �سمال �سرق �سوريا، 
مبن فيهم املحتجزون يف ال�سجون 

ويف مراكز اعتقال اأخرى«.
ومنذ اإعان الق�ساء على التنظيم 
املتطرف يف 2019، تطالب قوات 

�سوريا الدميوقراطية الدول املعنية 
من  رعاياها  من  الآلف  با�ستعادة 
اأفراد عائات التنظيم ومواطنيها 
املحتجزين يف املخيمات وال�سجون. 
ل��ك��ن غ��ال��ب��ي��ة ال������دول امل��ع��ن��ي��ة مل 

ت�ستجب للنداءات.
اأف�����رادا  وق����د ت�����س��ل��م��ت دول ق��ل��ي��ل��ة 
منها  م���ت���ط���رف���ن،  ع����ائ����ات  م����ن 
اأوزبك�ستان  م��ث��ل  ك��ب��رة  ب����اأع����داد 
واكتفت  وك��و���س��وف��و.  وك��ازاخ�����س��ت��ان 
اأخ��������رى، خ�������س���و����س���اً الأوروب������ي������ة، 
الن�ساء  با�ستعادة عدد حم��دود من 
من  ال��ي��ت��ام��ى  �سيما  ل  والأط���ف���ال 

اأبناء املتطرفن.
وتقدر هيومن رايت�ص ووت�ص وجود 
األ�����ف اأج���ن���ب���ي من  اأك�����ر م���ن 41 
وغالبيتهم  اجل��ن�����س��ي��ات،  ع�����س��رات 
واملخيمات.  ال�����س��ج��ون  يف  اأط���ف���ال، 
ب��ا���س��م عائات  م��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 

من  اإن  الأ���س��رتال��ي��ن  املحتجزين 
اأ�سرتالياً، �سمنهم   80 بن هوؤلء 

19 امراأة و29 طفًا.
احلكومة  ذه������ب  ع���ائ���ل���ة  وح����ّث����ت 
الأ���س��رتال��ي��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ادة كافة 

مواطنيها.
وقالت يف بيانها “رجاء اإعادة باقي 
واأطفال،  ن�ساء  م��ن  الأ���س��رتال��ي��ن 
ُتفقد حياة  اأن  التحرك قبل  رج��اء 

اأخرى«.
وات��ه��م��ت ل��ي��ال ت��اي��ل��ر م��ن هيومن 
الدولة  ح��ك��وم��ات  ووت�������ص  راي��ت�����ص 
بالتخلي  اأ�سرتاليا،  وبينها  املعنية، 
الذين  رع���اي���اه���ا  م�����س��وؤول��ي��ة  ع���ن 

يعي�سون يف “ظروف مروعة«.
واعتربت اأنه “يجدر بوفاة ذهب اأن 
تدفع بتلك ال��دول، وب�سكل عاجل، 
املحتجزين  مواطنيها  اإع����ادة  اإىل 

اإىل بادهم«.

•• مونرتيال-اأ ف ب

حذر الرئي�ص الأوكراين فولودمير زيلين�سكي خال 
جا�سنت  الكندي  ال��وزراء  رئي�ص  مع  هاتفية  حمادثات 
القرار  اأب����دا  يقبلوا  ل��ن  الأوك���ران���ي���ن  اأن  م��ن  ت����رودو 
لنظام  انتهاك  “يف  اأملانيا  اإىل  توربينات  اإع��ادة  الكندي 

العقوبات” �سد رو�سيا.
زيلين�سكي  ب���ن  الأوىل  ه���ي  ال��ه��ات��ف��ي��ة  وامل���ح���ادث���ات 
خا�سة  توربينات  ت�سليم  كندا  ق��ررت  اأن  منذ  وت���رودو 
“غازبروم”  ل�سركة  التابع  اأنابيب نورد �سرتمي  بخط 
النفطية الرو�سية العماقة اإىل اأملانيا بعد اإ�ساحها، 
واعتربه  الأوك���راين  الرئي�ص  ب�سدة  انتقده  موقف  يف 
امل��ن�����س��ورة على  ال��ي��وم��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه  م���ق���ب���ول«.يف  “غر 
اأن  ل���رتودو  اأك���د  اإن���ه  ال��رئ��ا���س��ة ق��ال زيلين�سكي  م��وق��ع 
“الأوكرانين لن يقبلوا اأبدا قرار كندا ب�ساأن توربينات 

نورد �سرتمي«.
ح�سل  اإذا  للعقوبات.  اح���رتام  م�ساألة  “اإنها  واأ���س��اف 
اأن حت�سل  ان��ت��ه��اك الآن ف��ل��ن مي��ر وق���ت ط��وي��ل ق��ب��ل 
البتزاز  مبمار�سة  رو�سيا  متهما  اأخرى”،  )انتهاكات( 
مبلف الغاز وم�سرا اإىل اأن هناك طرقا اأخرى لإي�سال 

الغاز الرو�سي اإىل اأوروبا.
وكتب زيلين�سكي تغريدة عرب تويرت بعد املحادثة �سدد 
الدويل  املجتمع  موقف  ي�ستند  اأن  وج��وب  على  فيها 
وعلى  “مبادئ”،  اإىل  رو���س��ي��ا  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  ب�����س��اأن 

�سرورة زيادة ال�سغوط على مو�سكو. كما �سكر لرتودو 
الدعم الكندي الكبر على ال�سعيد الدفاعي.

بعد  م��و���س��ك��و  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط  اأن  زيلين�سكي  واأ����س���اف 
“الهجمات الإرهابية” الأخرة على مناطق اأوكرانية 

عدة “يجب اأن يزداد ل اأن يتقل�ص«.
كانت نائبة رئي�ص الوزراء الكندي وزيرة املال كري�ستيا 
اأنه  ال��ك��ن��دي، م�سددة على  ال��ق��رار  ع��ن  ال�سبت  داف��ع��ت 

“القرار ال�سائب”رغم اأن اتخاذه كان “�سعبا جدا«.
وب����ررت اأوت�����اوا ق���راره���ا اإع���ف���اء ه���ذه ال��ت��ورب��ي��ن��ات من 
ب�سرورة  رو�سيا  على  املفرو�سة  القت�سادية  العقوبات 
خ�سو�سا  الأوروب��ي��ة،  الطاقة  اإم���دادات  تعري�ص  ع��دم 

الأملانية، للخطر.
تواجهها  التي  الطاقة  “حتديات  اإن  فرياند  وقالت 
اأملانيا و�سركاوؤنا الأوروبيون حقيقية جدا وكندا تدرك 

ذلك«.
امل�ستمر  ك��ن��دا  دع���م  “جمددا  ت����رودو  اأك����د  م��ن ج��ه��ت��ه 
الرو�سي”،  الع�سكري  ال��ع��دوان  مواجهة  يف  لأوكرانيا 
بح�سب بيان �سادر عن مكتبه مل ي�سر اإىل التوربينات. 
كما �سدد رئي�ص الوزراء خال هذه املحادثة على اأهمية 
“احلفاظ على وحدة قوية بن احللفاء وال�ستمرار يف 
اأوكرانيا غر  لغزو  رو�سيا  باهظة على  تكاليف  فر�ص 
م�سيدا ب�سجاعة الأوكرانين. القانوين وغر املربر”، 
اأوت��اوا ومونرتيال تظاهرات  تزامنا خرجت الأح��د يف 

منددة باإر�سال التوربينات اإىل اأوروبا.

•• ميامي-اأ ف ب

عملية  منّفذ  عقوبة  لتحديد  حماكمة  ف��ل��وري��دا  يف  ت��ب��داأ 
اإطاق نار يف مدر�سة ثانوية يف باركاند يف 2018 اأودت 
اأو ال�سجن  اإما الإع��دام  ا، يواجه فيها املتهم  17 �سخ�سً ب� 
ثاثة  ال�12  املحلفن  اخ��ت��ي��ار  احل��ي��اة.وا���س��ت��غ��رق  م��دى 
حمايدين  اعُتربوا  ن�ساء  وخم�ص  رج��ال  �سبعة  هم  اأ�سهر، 
بدرجة كافية لتقرير م�سر املُّتهم نيكول�ص كروز )23 
قد  حينها(  يف  ع��اًم��ا   19( ك���روز  نيكول�ص  ع��اًم��ا(.وك��ان 
يف  ثانوية  يف   2018 �سباط/فرباير   14 يف  النار  اأطلق 
باركاند يف فلوريدا التي كان يرتادها �سابقا، م�ستخدًما 
قانوين قبل عام، فقتل  ب�سكل  ا�سرتاها  بندقية هجومية 
هذه  واعُتربت  بجروح.  اآخرين   15 واأ�ساب  ا  �سخ�سً  17
العملية اإحدى اأ�سواأ عمليات اإطاق النار يف �سرح تعليمي 
ت�سرين  يف  ك��روز  نيكول�ص  املتحدة.واعرتف  الوليات  يف 

 14 )ق��ت��ل  بالقتل  ع�سرة  ال�سبع  بالتهم  الأول/اأك���ت���وب���ر 
ت��ل��م��ي��ًذا وث��اث��ة ب��ال��غ��ن( وب�17 حم��اول��ة ق��ت��ل ل��ك��ّل من 
املحاكمة فقط  “اآ�سف«.وتهدف  اإّنه  ال�17 جريًحا، قائًا 
اإىل حتديد ما اإذا كان ي�ستحّق الإعدام كما يطلب الّدعاء. 
بالإعدام،  ك���روز  على  احل��ك��م  واح���د  حملف  ع��ار���ص  واإذا 
احلياة.وتت�ّسم  م���دى  ال�سجن  الأخ����ر  ع��ق��وب��ة  ف�ستكون 
اإذ  فريد  بطابع  اأ�سهر  ع��دة  �ست�ستمر  التي  املحاكمة  ه��ذه 
نار كهذه يف  اإط��اق  اأن ينجو مرتكبو عمليات  النادر  من 

الوليات املتحدة.
بعد  املتحدة  الوليات  تتعاَف  مل  وقت  يف  املحاكمة  وتاأتي 
من �سل�سلة عمليات اإطاق نار دامية مبا فيها اإطاق نار 
ويف  طفا”   19 منهم  قتيا   21“ ابتدائية  مدر�سة  يف 
الأفارقة”  الأمريكين  من  جميعهم  قتلى   10“ متجر 
وخ���ال م�����س��رة �سمن اح��ت��ف��الت ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي يف 4 

متوز-يوليو “7 قتلى«.

خ�شية من وفاة مراهق اأ�شرتايل ب�شجن يف �شوريا

زيلين�شكي ينتقد القرار الكندي ب�شاأن توربينات نورد �شرتمي 

بدء حماكمة ُمطلق النار بفلوريدا يف 2018 

•• بانكوك-اأ ف ب

بربنامج  الدميوقراطية  ع��ن  امل��داف��ع��ن  التاياندين  النا�سطن  ع�سرات  ا�سُتهدف 
التج�س�ص الإ�سرائيلي املثر للجدل “بيغا�سو�ص” يف اأوج التظاهرات املناه�سة للحكومة، 

وفق ما اأفاد تقرير ملجموعات حقوقية تعنى بالق�سايا الرقمية.
الآلف  خ��رج  عندما  عامن  قبل  التاياندية  العا�سمة  وا�سعة  احتجاجات  واجتاحت 
للمطالبة مبزيد من احلريات املدنية وبتخفيف القوانن امل�سددة التي متنع اأي انتقاد 

للعائلة امللكية.
وك�سف التقرير الذي اأعدته جمموعة “�سيتيزن لب« Citizen Lab الكندية املعنية 
بالأمن الإلكرتوين وجمموعتان تايانديتان هما “اآي لو« iLaw و”ديجيتال ريت�ص« 
نا�سطا   30 لنحو  املحمولة  الهواتف  ا�ستهدف  الربنامج  ب��اأن   DigitalReach
الإغاثة معظمهم على �سلة مبنظمات للحقوق  واأكادمييا وحماميا وعاما يف جمال 

املدنية.
الأول/اأكتوبر  ت�سرين  “من  الفرتة  يف  مّتت  ال�ستهداف  عمليات  اأن  التقرير  يف  وج��اء 
تظاهرات  �سهدت  فرتة  مع  بالتزامن   ،2021 الثاين/نوفمرب  ت�سرين  حتى   2020
�سمن  رئي�سية  �سخ�سيات  اأ�سا�سي  ب�سكل  وا�ستهدفت  للدميوقراطية،  م��وؤي��دة  وا�سعة 

احلركة الداعمة للدميوقراطية«.
الإ�سرائيلية  غروب”  اأو  اإ���ص  “اإن  �سركة  طورته  ال��ذي  “بيغا�سو�ص”  برنامج  وباإمكان 
املحمول  اجلهاز  اخ��رتاق��ه  ف��ور  امليكروفونات  اأو  الكامرات  وتفعيل  بيانات  ا�ستخراج 

بنجاح.
ومل يحدد التقرير ب�سكل حا�سم اجلهة التي ي�ستبه بوقوفها وراء ا�ستخدام الربنامج، لكنه 

لفت اإىل اأن “اإن اإ�ص اأو غروب” تقول اإنها ل تبيع هذه التكنولوجيا اإل حلكومات.
ا�ستنتاج  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف  يف  “ميكن  لا�ستنتاجات  ملخ�سها  يف  لو”  “اآي  وق��ال��ت 
للحكومة  كبر  ب�سكل  مفيدا  �سيكون  امل��ع��ار���س��ن  �سد  “بيغا�سو�ص”  ا���س��ت��خ��دام  ب���اأن 

التاياندية«.
وعلم النا�سطون با�ستهدافهم يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2021 عندما اأر�سلت “اآبل” 

اإ�سعارا لإباغهم باأن اأجهزتهم املحمولة كانت عر�سة لهجمات مدعومة من الدولة.
ورفعت “اآبل” دعوى ق�سائية يف الوليات املتحدة �سد “اإن اإ�ص اأو غروب” على خلفية 
ال�ستباه با�ستخدام برامج ال�سركة ال�سرائيلية خلرق عدد من هواتف “اآي فون” حول 

العامل.

•• كييف-اأ ف ب

العقوبات على  ت�سديد  الأوروب��ي  يناق�ص الحت��اد 
مو�سكو ب�سبب غزوها اأوكرانيا حيث اأقال الرئي�ص 
ورئي�ص  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي��ة  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ر 
عدة  خيانة  بحالت  �سبهات  ب�سبب  الأم��ن  اأجهزة 

ارتكبها م�سوؤولون حمليون ل�سالح الرو�ص.
لدى و�سوله اإىل اجتماع بروك�سل، اأعلن م�سوؤول 
ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة يف الحت�����اد الأوروب�������ي اأن 
ا���س��ت��ئ��ن��اف ت�����س��دي��ر احل���ب���وب م���ن اأوك���ران���ي���ا هو 
“م�ساألة حياة اأو موت” وهناك “اأمل” يف التو�سل 

اإىل اتفاق هذا الأ�سبوع لفتح ميناء اأودي�سا.
الأ�سخا�ص  اآلف  ع�سرات  “حياة  اإن  بوريل  وق��ال 
ب�ساأنه  التفاو�ص  يتّم  ال��ذي  التفاق”  بهذا  رهن 
املتحدة  والأمم  وت��رك��ي��ا  واأوك���ران���ي���ا  رو���س��ي��ا  ب��ن 
20 مليون ط��ن من  وي��ه��دف اإىل اإخ���راج ح��واىل 
ب�سبب  الأوكرانية  ال�سوامع  يف  العالقة  احلبوب 

الهجوم الذي ت�سّنه مو�سكو، 
عرب البحر الأ�سود.

وي��ع��ت��زم الحت����اد الأوروب�����ي 
على  ����س���غ���ط���ه  م����وا�����س����ل����ة 
عقوبات  ب��ف��ر���س��ه  م��و���س��ك��و 
ج��دي��دة م��ن ج��ه��ة وتقدمي 
والع�سكري  امل�����ايل  ال���دع���م 
اأخرى،  جهة  من  لأوكرانيا 

وفق بوريل.
وزراء  ينظر  اأن  املقرر  وم��ن 
الحت��������اد  دول  خ�����ارج�����ي�����ة 
مقرتحن  يف  الأوروب������������ي 
ل���ل���م���ف���و����س���ي���ة الأوروب������ي������ة 

ملواءمة  رو�سيا  من  الذهب  �سراء  مبنع  يق�سيان 
ال���ت���ي فر�سها  ت��ل��ك  ال��ع��ق��وب��ات الأوروب�����ي�����ة م���ع 
ال�سبع، وباإدراج �سخ�سيات  �سركاوؤها يف جمموعة 

رو�سية جديدة على القائمة ال�سوداء لاحتاد.
وحّذر وزير اخلارجية الأوكراين دميرتو كوليبا 
ن��ظ��راءه الأوروب��ي��ن خ��ال اجتماع الث��ن��ن من 
اأو  رو�سيا  على  عقوباتهم  لتخفيف  حم��اول��ة  اأي 
اخل�����س��وع مل��ط��ال��ب ال��رئ��ي�����ص ال��رو���س��ي فادمير 
اأو  ال��ع��ق��وب��ات(  )ع����ن  “الرتاجع  وق����ال  ب���وت���ن. 
اأبًدا.  اخل�سوع ملطالبه لن ينجح. مل ينجح ذلك 
تبّناها  التي  املتتالية  التدابر  فّخ«.وت�سببت  اإن��ه 
الحتاد حتى الآن بعزل رو�سيا و�سربها اقت�سادًيا، 
لكّنها مل جتعلها ترتاجع اأو توقف هجومها على 

اأوكرانيا الذي بداأ يف 24 �سباط/فربير.
اأور�سول فون  واأعلنت رئي�سة املفو�سية الأوروبية 
اتفاًقا مع  اأذربيجان،  اإىل  دير لين خال زي��ارة 
الواقعة يف  ال�سابقة  ال�سوفياتية  هذه اجلمهورية 
واردات  مل�ساعفة  ال��ق��وق��از، 
الحت��اد الأوروب���ي من الغاز 
“خال ب�سعة  الأذربيجاين 

اأعوام«.
رو�سيا  ت����وا�����س����ل  وق������ت  يف 
اأوكرانية  مدن  على  ق�سفها 
الرئي�ص  اأع����ل����ن  ع�����دي�����دة، 
زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي م�������س���اء الأح�����د 
باإعفاء  “قرارا  ات��خ��ذ  اأن����ه 
)اإيرينا  ال���ع���ام���ة  امل���دع���ي���ة 
فينيديكتوفا( ورئي�ص اأجهزة 
باكانوف(”  )اإي��ف��ان  الأم���ن 

من مهامهما.

ا�شتهداف نا�شطني يف تايالند 
بربنامج »بيغا�شو�س« للتج�ش�س

الحتاد الأوروبي يعتزم ت�شديد 
العقوبات على مو�شكو

•• عوا�صم-وكاالت

الرو�سية  احل������رب  ت���ت���وا����س���ل  ف��ي��م��ا 
الأوك���ران���ي���ة ع��ل��ى م���دى ن��ح��و ن�سف 
اأزم���ات وحتولت  ع��ام، حمدثة جملة 
حول  النقا�ص  يحتدم  عميقة،  دولية 
الدويل  النظام  وطبيعة  العامل  �سكل 
ما بعد ه��ذه احل��رب، والتي يعتربها 
مراقبون وخرباء من طينة احلروب 
العامل  ال���ت���ي غ����رت وج����ه  ال���ك���ربى 
وحتى  وحتالفاته  ت��وازن��ات��ه  وطبيعة 

خرائطه.
ويف اأحدث القراءات ل�سكل العامل ما 
بعد احل���رب الأوك��ران��ي��ة، ق��ال رئي�ص 
بلر،  ت��وين  الأ�سبق  بريطانيا  وزراء 
هيمنة  اأن  اأظهرت  اأوكرانيا  حرب  اإن 
�سعود  ظ��ل  يف  نهايتها  ت�سهد  ال��غ��رب 
بال�سراكة  عظمى  قوة  لتكون  ال�سن 
التغر يف  نقاط  اأو�سح  رو�سيا يف  مع 

امل�سهد العاملي منذ قرون.
واأ����س���اف ب��ل��ر، ال����ذي ���س��غ��ل من�سب 
رئي�ص وزراء اململكة املتحدة عن حزب 
ال��ع��م��ال ال��ربي��ط��اين يف ال���ف���رتة من 
“العامل  اأن   ،2007 وحتى   1997
يف م��رح��ل��ة حت���ول يف ال��ت��اري��خ ميكن 

العاملية  احل�����رب  ب��ن��ه��اي��ة  م��ق��ارن��ت��ه��ا 
الثانية اأو انهيار الحتاد ال�سوفييتي، 
لي�ص  الغرب  امل��رة وبو�سوح  لكن هذه 

يف الكفة الراجحة«.
منتدى  يف  األقاه  خطاب  لن�ص  ووفقا 
لدعم التحالف بن الوليات املتحدة 
عنوان  حملت  حم��ا���س��رة  يف  واأوروب�����ا 
احلالية  الدرو�ص  ما  اأوكرانيا،  “بعد 
“نحن  بلر  قال  الغربية؟”،  للقيادة 
ال�سيا�سية  ال��ه��ي��م��ن��ة  ن��ه��اي��ة  ن�����س��ه��د 

والقت�سادية الغربية«.
وتابع قائا: “�سي�سبح العامل ثنائي 
القطب على الأقل اأو متعدد الأقطاب، 
الأك��رب يف هذا  التغير اجليو�سيا�سي 
ولي�ص من  ال�سن  �سياأتي من  القرن 

رو�سيا«.
حرب  بعد  م��ا  ع��امل  ح��ول  وللحديث 
اأوكرانيا و�سكل النظام الدويل التايل 
لها، يقول م�سعود معلوف الدبلوما�سي 
ال�سابق واخلبر بال�سوؤون الأمركية، 
يف لقاء مع �سكاي نيوز عربية: “بلر 
والذي  متمر�ص،  و�سيا�سة  دول��ة  رجل 
داوننغ   10 يحكم  ط��وي��ل��ة  مل���دة  ب��ق��ي 
عميقة  بخربة  يتمتع  حيث  �سرتيت، 
وب�سبكة عاقات دولية وا�سعة ولديه 

ولهذا  م���رم���وق���ة،  درا�����س����ات  م���راك���ز 
ال�سيا�سية  وق���راءات���ه  ف��ت�����س��ري��ح��ات��ه 

حتظى دوما باأهمية كبرة«.
يبدو  الأوك��ران��ي��ة  :”فاحلرب  متابعا 
وا�سحا اأنها �ستطول ول نهاية قريبة 
امليدانية  املعطيات  خمتلف  وف��ق  لها 
وال�سيا�سية، �سيما يف ظل عجز الرو�ص 
ب��ع��د م�����س��ي اأك����ر م���ن 5 اأ���س��ه��ر عن 
ح�سم املوقف حيث تقت�سر �سيطرتهم 
واجلنوبية  ال�����س��رق��ي��ة  امل��ن��اط��ق  ع��ل��ى 
الأوكرانية، والتي يقطنها اأوكرانيون 
اأ���س��ول رو���س��ي��ة، ول��ه��ذا �ستتعمق  م��ن 
املت�سادة  ال���دول���ي���ة  ال����س���ط���ف���اف���ات 
على وق��ع احل��ري��ق الأوك�����راين، وهنا 
فال�سن تندرج يف حمور م�سرتك مع 
ونتذكر  ال��غ��رب��ي،  امل��ح��ور  �سد  رو�سيا 
ه��ن��ا زي�����ارة ب���وت���ن ل��ب��ك��ن ق��ب��ي��ل بدء 
هذه احلرب، وتاأكيد البيان اخلتامي 
ال�سادر عن قمته مع نظره ال�سيني 
عن اأن حتالفهما هو با حدود واأنهما 

ي�سعيان لعامل متعدد الأقطاب«.
ال�سن  ب��اأن تكون  وع��ن توقعات بلر 
للغرب،  امل����وازي  ال��ع��امل��ي  القطب  ه��ي 
يفرت�ص  :”كان  م���ع���ل���وف  ي����ق����ول 
من  اأق����ل  خ���ال  ت�سبح  اأن  ب��ال�����س��ن 

بالعامل  الأول  القت�ساد  �سنوات   10
لكن  الأم��رك��ي،  القت�ساد  متخطية 
ان���دلع الأزم���ة الأوك��ران��ي��ة وم��ا جنم 
ع��ن��ه��ا م���ن ت��ب��ع��ات ك��ارث��ي��ة، ك��ب��ح هذا 
ال�سيني اجلامح حيث �سجل  التطور 
من��وه��ا الق��ت�����س��ادي ه���ذا ال��ع��ام 0.4 
كانت ترتاوح  ع��ادة  ن�سبه  اأن  ح��ن  يف 
من 8 اإىل 14 يف املئة طيلة ال�سنوات 
املا�سية، وهكذا فوا�سنطن تعمل على 
م��ن��اف�����س��ة ال�����س��ن وحم��ارب��ت��ه��ا لي�ص 
بالدرجة  اق��ت�����س��ادي��ا  واإمن����ا  ع�سكريا 
موقعها  عن  تتنازل  لن  وهي  الأوىل، 
عامليا  الأق�������وى  ك��ال��ق��ط��ب  ال����ري����ادي 
تعتربها خ�سما  التي  ال�سن  ل�سالح 

ولي�ص تهديدا كما هي حال رو�سيا«.
ال�سابق:  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  وي�����س��رت���س��ل 
من  بلغته  م��ا  اأ�سا�سا  بلغت  “ال�سن 
القت�ساد  على  تركيزها  بف�سل  ق��وة 
الع�سكرة  خ��ي��ارات  الإي���غ���ال يف  وع���دم 
يعني  وه������ذا  وال���ت���و����س���ع،  وال��ت�����س��ل��ح 
والقدرات  ال��ق��وة  ب��ت��ل��ك  لي�ست  اأن��ه��ا 
ن���دا للوليات  ت��غ��دو  ك��ي  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
امل��ت��ح��دة، رغ��م اأن��ه��ا م��ت��ط��ورة ج��دا يف 
�سيما يف م�سامر  ول  املجالت  �ستى 

التكنولوجيا والف�ساء«.

وي�سيف معلوف: “الغرب تت�سع�سع 
مكانته رويدا رويدا ول �سك، ووا�سنطن 
يف هذا ال�سياق ت�سعر بالطبع برتاجع 
اأوحد حول  وتاأثرها كقطب  نفوذها 
ال����ع����امل، وه����ي حت�����اول ت������دارك ذلك 
�سفتي  تعزيز حت��ال��ف  ع��رب حم��اول��ة 
الأط��ل�����س��ي الأم���رك���ي���ة والأوروب����ي����ة 
ال�سيني  الرو�سي  التحالف  ملواجهة 
�ستلعب  فال�سن  وه��ك��ذا  امل��ت�����س��اع��د، 
غر  امل�ستقبل  يف  عامليا  ق��ي��ادي��ا  دورا 
البعيد، ورو�سيا �سيرتاجع دورها لكنه 
�سيبقى دورا اأ�سا�سيا يف لعبة التوازنات 
والتناق�سات الدولية، وبهذا �سيتمكن 
التحالف ال�سيني الرو�سي وبدعم من 
جمموعة  �سمن  كالتي  ال��دول  بع�ص 
املحور  بوجه  ال��وق��وف  من  الربيك�ص 
بقوة،  ومواجهته  والأطل�سي  الغربي 
حدوث  نحو  تنزلق  ل��ن  الأم����ور  لكن 
م���واج���ه���ات ع�����س��ك��ري��ة م��ب��ا���س��رة بن 
املحورين، وتاليا اندلع حروب عاملية 
ي���ق���ول ماهر  امل���ق���اب���ل،  م�����دم�����رة«.يف 
احلمداين الباحث اخلبر يف ال�سوؤون 
الأوروب��ي��ة، يف حديث مع �سكاي نيوز 
مدة  ومنذ  بالفعل  “العامل  عربية: 
الأقطاب،  متعدد  ب��ات  وج��ي��زة  لي�ست 

اأنها  يعلم اجلميع  التي  ال�سن  حيث 
ب��ذات��ه ول يخ�سع  ق��ائ��م  قطب ع��امل��ي 
التي  رو�سيا  وكذلك  الغربي،  للقطب 
اأث��ب��ت��ت اأن���ه���ا خ�����س��م وم��ن��اف�����ص عنيد 
حمورية  عاملية  وق��وة  الغربية  للكتلة 
وعلى  نف�سها  ع��ل��ى  تعتمد  وم���وؤث���رة 
ال��ه��ائ��ل��ة، و�ستربز  ال��ذات��ي��ة  م���وارده���ا 
اأق��ط��اب اأخ����رى م��ا ب��ع��د ه���ذه الأزم���ة 
الغربية  املطالب  حتدت  التي  كالهند 

لها باتخاذ موقف م�ساد لرو�سيا على 
خلفية الأزمة الأوكرانية«.

وهكذا، ي�سيف احلمداين: “فمرحلة 
انتهت  قد  الأمركي  الواحد  القطب 
باأوكرانيا،  احل���رب  وق���وع  ق��ب��ل  ح��ت��ى 
اأق��ط��اب��ه اجلديدة  ب��داأ يفرز  وال��ع��امل 
فبلر  وعليه  املتعددة،  ق��واه  وم��راك��ز 
حمق )وهو �ساهد من اأهلها( يف قوله 
ال�ساعدة  ال��ق��وة  ه��و  لي�ص  ال��غ��رب  اإن 

اأن ثمة موؤ�سرات و�سواهد  الآن، حتى 
ل  قد  نف�سه  الغرب  اأن  على  متواترة 
يبقى كتلة واحدة، مبعنى اأن الحتاد 
وروؤى  م�سالح  لديه  باتت  الأوروب����ي 
نظرتها  ع���ن  خم��ت��ل��ف��ة  واأول�����وي�����ات 
الأم����رك����ي����ة، ورمي������ا ق����د ن�����س��ه��د يف 
على  اأوروب���ي���ا  املقبلة مت���ردا  امل��رح��ل��ة 
هيمنة وا�سنطن على توجهات القارة 

العجوز«.

هذه املرة وبو�سوح الغرب لي�ض يف الكفة الراجحة

نهاية الهيمنة الغربية.. ما هو �شكل عامل ما بعد حرب اأوكرانيا؟

•• كييف-اأ ف ب

زيلين�سكي  فولودمير  الأوك���راين  الرئي�ص  اأعلن 
اإق��ال��ة امل��دع��ي��ة ال��ع��ام��ة ورئ��ي�����ص اأج��ه��زة الأم���ن يف 
حالت  ب��وج��ود  ال�سكوك  م��ن  كثر  ب�سبب  ال��ب��اد 
ل�سالح  حمليون  م�سوؤولون  ارتكبها  ع��دة  خيانة 
الرو�ص، وذلك ع�سية اجتماع لوزراء خارجية دول 
الحتاد الأوروبي يرمي اإىل ت�سديد العقوبات على 
املوجه  اليومي  زيلين�سكي يف خطابه  رو�سيا.وقال 
املدعية  باإعفاء  ق���رارا  ات��خ��ذت  “اليوم  الأم���ة  اإىل 
اأجهزة  ورئ��ي�����ص  فينيديكتوفا(  )اإي��ري��ن��ا  ال��ع��ام��ة 

ال�سلطات  اأن  اإىل  باكانوف(«.واأ�سار  )اإيفان  الأمن 
650 حالة  اأكر من  الأوكرانية حتقق حاليا يف 
حمليون،  م�سوؤولون  ارتكبها  بها  م�ستبه  خيانة 
بينها �ستون حالة يف املناطق التي حتتلها القوات 

الرو�سية وتلك املوالية ملو�سكو.
واأ�ساف زيلينك�سي اأن “العدد الكبر من اجلرائم 
�سد اأ�س�ص الأمن القومي، والروابط التي اأقيمت 
بن م�سوؤولن اأوكرانين مكلفن تطبيق القوانن 
وبن الأجهزة الرو�سية اخلا�سة” هو اأمر “يثر 
م�سددا على اأنه “�سيتم الرد  اأ�سئلة خطرة جدا”، 

على كل �سوؤال من هذه الأ�سئلة«.

حول  التحقيق  خ�سو�سا  فينيديكتوفا  وق����ادت 
القوات  ب��داي��ة غ��زو  ارُت��ِك��ب��ت يف  فظائع م��زع��وم��ة 
اإحدى �سواحي �سمال  الرو�سية يف مدينة بوت�سا، 
غرب كييف، والتي ا�ستحالت يف نظر الغرب رمزا 

ل�”جرائم احلرب” الرو�سية يف اأوكرانيا.
ي��ب��ح��ث وزراء خ��ارج��ي��ة دول  ي��اأت��ي ذل���ك يف وق���ت 
الحت������اد الأوروب��������ي يف ت�����س��دي��د ال��ع��ق��وب��ات على 
مو�سكو، بعدما اأدى تبني عقوبات �سابقة اإىل عزل 
رو�سيا واإحلاق �سرر كبر باقت�سادها، من دون اأن 

يدفع ذلك الكرملن اإىل الرتاجع.
ال���وزراء الثنن يف مقرتح  اأن يبحث  املقرر  وم��ن 

ق���ّدم���ت���ه امل��ف��و���س��ي��ة الأوروب�����ي�����ة ي��ق�����س��ي بحظر 
مل��واءم��ة عقوبات  رو���س��ي��ا،  م��ن  ال��ذه��ب  م�سرتيات 
يف  ل�سركائه  التابعة  تلك  م��ع  الأوروب����ي  الحت���اد 

جمموعة ال�سبع.
رو�سية  �سخ�سيات  اإىل و�سع  اآخ��ر  اق��رتاح  ويرمي 
اإ�سافية على الائحة ال�سوداء لاحتاد الأوروبي.

فون  اأور�سول  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  رئي�سة  وقالت 
ثمن  دفع  ت�ستمر يف  اأن  “على مو�سكو  دير لين 
وبح�سب م�سوؤول اأوروبي كبر،  باهظ لعدوانها”. 
اأولية يف  ق��رار خال مناق�سة  اأي  اتخاذ  ُيتوقع  ل 

بروك�سل ب�ساأن هذه العقوبات اجلديدة.

الربيطانية  امل�سلحة  ال��ق��وات  ق��ائ��د  ق��ال  ت��وازي��ا، 
تلفزيونية  مقابلة  يف  راداك����ن  ت��وين  الأدم����رال 
اإن  الإذاع��ة الربيطانية )بي بي �سي(  بثتها هيئة 
األفا من عديد اجلي�ص الرو�سي �سقطوا بن   50
املدرعات  اآلف  قواته  خ�سرت  كما  وجرحى،  قتلى 
القتال  باملئة من فاعليتها يف   30 “اأكر من  اأي 

الربي«.
واأو�سح راداكن اأن غزو اأوكرانيا “اأ�سفر عن مقتل 
قرابة  وتدمر  رو�سي  جندي  األ��ف   50 اإ�سابة  اأو 
اآلف   4 نحو  اإىل  اإ�سافة  رو�سية،  دبابة   1،700

اآلية مدرعة«.

رئي�س اأوكرانيا يقيل املدعية العامة ورئي�س اأجهزة الأمن 
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املال والأعمال
الثقافة وال�شياحة تدعو م�شغلي بيوت العطالت لت�شجيل وحداتهم اإلكرتونيا للح�شول على الرتخي�س قبل 1 اأغ�شط�س

•• اأبوظبي- وام:

م�سغلي  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  دع��ت 
بت�سجيل  امل���ب���ادرة  اإىل  الإم�����ارة  ال��ع��ط��ات يف  ب��ي��وت 
وح��دات��ه��م ع��ل��ى ن��ظ��ام��ه��ا الإل���ك���رتوين ق��ب��ل املوعد 
وذلك   ،2022 اأغ�سط�ص   1 ي��وم  امل��ح��دد  النهائي 
اأن�سطتهم  م�����زاول�����ة  ت���رخ���ي�������ص  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����س��ول 
�سمان  اإىل  الرامية  التنظيمية  للوائح  والم��ت��ث��ال 
اجلودة والإدارة الآمنة وامل�ستدامة لبيوت العطات 

يف اأبوظبي.

 ويجري تقدمي طلبات ا�س��ت�سدار الرتاخي���ص عرب 
النظام يف خطوات �سريعة ومب�سطة، والتي تت�سمن 
اإرف����اق امل�����س��ت��ن��دات وال��وث��ائ��ق امل��ط��ل��وب��ة مب��ا يف ذلك 
�سفر  م��ن ج���واز  ون�سخة  ال��رتخ��ي�����ص،  من���وذج طلب 
للوحدة  التاأمن  و�سهادة  ال��وح��دة،  مالك  هوية  اأو 
اأو  وث��ائ��ق  اأي  ج��ان��ب  اإىل  امل��ل��ك��ي��ة  و���س��ن��د  امل�ستقلة، 

م�ستندات اإ�سافية تطلبها الدائرة.
الرقابة  اإدارة  ال�سويدان، مدير  وقال حمد حممد   
والرتاخي�ص يف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي: 
اجلديد  العطات  بيوت  ترخي�ص  نظام  “يتما�سى 

اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة، ون���دع���و م�سغلي  م���ع 
اأن�سطتهم عرب  بتقنن  امل��ب��ادرة  اإىل  ال��وح��دات  ه��ذه 
الرتخي�ص  ع��ل��ى  واحل�������س���ول  وح���دات���ه���م  ت�����س��ج��ي��ل 
انق�ساء  العطات قبل  بيوت  وتاأجر  لإدارة  الازم 
هذه  وتعك�ص  اأغ�سط�ص.  من  الأول  النهائي  املوعد 
الإقامة  خ��ي��ارات  وتنويع  بتعزيز  التزامنا  امل��ب��ادرة 
بدائل  على  املتزايد  الطلب  ومواكبة  العا�سمة  يف 
م��ت��م��ي��زة ل��ل��ف��ن��ادق وال�����س��ق��ق ال��ف��ن��دق��ي��ة، م��ع �سمان 
معاير  ب��اأرق��ى  امل��ح��ل��ي  وامل��ج��ت��م��ع  ال����زوار  ا�ستمتاع 
كوجهة  اأبوظبي  ملكانة  تر�سيخاً  وال�سامة،  اجلودة 

ون�سكر  وال��رتف��ي��ه.  وال��ع��ط��ات  ل��اأع��م��ال  مف�سلة 
العطات  بيوت  وم�سغلي  و�سركائنا  املجتمع  اأف��راد 
اعتماد  املبادرة«. وجاء  تعاونهم ودعمهم لهذه  على 
النظام اجلديد وفقاً لقرار املجل�ص التنفيذي لإمارة 
الازمة  واملتطلبات  التنظيمية  باللوائح  اأبوظبي 
الإمارة.  اأن��ح��اء  جميع  يف  العطات  بيوت  لت�سغيل 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  تبني  اللوائح  هذه  وتكفل 
مع توفر باقة من خيارات الإقامة املتنوعة، والتاأكد 
من احلفاظ على اأعلى م�ستويات اجلودة والأمن يف 

بيوت العطات واملجتمعات ال�سكنية.

ارتفاع الأ�شهم الأوروبية يف بداية التعامالت
•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت موؤ�سرات الأ�سهم الأوروبية يف بداية تعامات اأم�ص، يف ظل مكا�سب 
قوية لغالبية اأ�سواق الأ�سهم العاملية.

وارتفع موؤ�سر “�ستوك�ص 600” الأوروبي بن�سبة %0.84 ما يعادل 3.4 
نقطة ليبلغ م�ستوى 417.18 نقطة، ومنا موؤ�سر “ يورو �ستوك�ص 50 “ 

بن�سبة %0.85 توازي 30.6 نقطة لي�سل اإىل 3507.87 نقطة.
%1.31 ما يوازي  “ الربيطاين بن�سبة   100 “ فوت�سي  و�سعد موؤ�سر 
“كاك  7252.8 نقطة، و�سعد موؤ�سر  اإىل م�ستوى  93.8 نقطة لي�سل 
اإىل  لي�سل   0.71% ن�سبته  م��ا  اأو  ن��ق��اط   45 ن��ح��و  ال��ف��رن�����س��ي   ”40
6078.6 نقطة.وزاد موؤ�سر “ داك�ص “ الأملاين ب�سبة %0.76 ما يوازي 

97.7 نقطة ليبلغ م�ستوي 12962.7 نقطة.

مليار درهم التبادل التجاري بني الإمارات وفرن�سا خالل 10 �سنوات  256.1

وفرن�شا خالل 2021 الإمارات  بني  النفطي  غري  التجاري  التبادل  % منو   28
•• اأبوظبي-وام:

للمبادلت  امل�ستمرة  ال��ن��م��و  م��ع��دلت  جت�سد 
وجمهورية  الإم�������ارات  دول����ة  ب���ن  ال��ت��ج��اري��ة 
القت�سادية  ال�����س��راك��ة  ع��اق��ات  ق���وة  فرن�سا 
وت��رج��م��ة ل��ل��رواب��ط ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي جتمع 
ودعم  ب��رع��اي��ة  وحت��ظ��ى  ال�سديقن  البلدين 
على  ب��اخل��ر  ي��ع��ود  البلدين مب��ا  قيادتي  م��ن 
�سعبيهما ويحقق اأهدافهما امل�سرتكة للتنمية 

امل�ستدامة.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  زي����ارة  وت��اأت��ي 
“حفظه  ال���دول���ة  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص  اآل  ب��ن زاي����د 
قوة  ل���ت���وؤك���د  ف��رن�����س��ا  ج��م��ه��وري��ة  اإىل  اهلل” 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية ال�ساملة بن البلدين 
اأرح��ب مبا يعزز  اآف��اق  اإىل  ال�سديقن ودفعها 
املجالت  خمتلف  يف  الثاين  التعاون  م�سارات 
التنموية  اأه���داف���ه���م���ا  وي���خ���دم  وال���ق���ط���اع���ات 
احل���ال���ي���ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وي��ح��ق��ق امل���زي���د من 
املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  وخ��ال  الإجن���ازات. 
التبادل  حجم  منا   ”2021-  2012“ من 
التجاري غر النفطي بن الإم��ارات وفرن�سا 
مليار   23.2 من  ارتفع  اأن  بعد   8% بن�سبة 
درهم يف عام 2012 اإىل ما يزيد عن 25.2 
2021 وذلك ح�سب  مليار درهم بنهاية عام 
للتناف�سية والح�ساء  املركز الحتادي  بيانات 

التي اأظ��ه��رت من��وا يف ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بن 
ال��ب��ل��دي��ن خ���ال ال��ع��ام امل��ا���س��ي ق���دره 28% 
مقارنة مع عام 2020 الذي بلغ خاله نحو 

19.7 مليار درهم.
ال��ت��ج��اري غ��ر النفطي  ال��ت��ب��ادل  وب��ل��غ حجم 
املا�سي  العقد  خ��ال  وفرن�سا  الإم����ارات  ب��ن 
اأكر من 256.15 مليار درهم بوزن 8.28 
نفطية  اإىل �سادرات غر  توزعت  مليون طن 
باأكر  فرن�سا  جمهورية  اإىل  الإم���ارات  لدولة 
من 5.16 مليار درهم بوزن 957.83 األف 
22 مليار  باأكر من  ال�����س��ادرات  واإع���ادة  طن 
درهم بوزن 198.22 األف طن .. فيما بلغت 
 228.9 ف��رن�����س��ا  م��ن  ال���دول���ة  واردات  قيمة 

مليار درهم بوزن 7.12 مليون طن.
وجاءت احللي واملجوهرات واأجزاوؤها يف املركز 
من  ا�سترادها  مت  �سلع   5 اأه��م  �سمن  الأول 
فرن�سا خال عام 2021 بقيمة 2.46 مليار 
درهم تلتها لوحات فنية و�سور منفذة يدويا ب� 
2.33 مليار درهم تلتها عطور ومياه جتميل 
بقيمة 1.73 مليار درهم تلتها عنفات نفاثة 
ودافعة وغازية بقيمة 1.37 مليار درهم تلتها 

اأدوية وعقاقر طبية ب� 1.3 مليار درهم.
5 �سلع مت ت�سديرها اإىل فرن�سا  و�سملت اأهم 
وقناين  ك��ب��رة  ق���واري���ر   2021 ع���ام  خ���ال 
حفظ ال�سلع بقيمة 94.3 مليون درهم تلتها 

مكونات الأجهزة ب� 55.9 مليون درهم تاها 
45.4 مليون درهم تاها  خ�سب خام بقيمة 
29.5 مليون درهم تلتها  ب�  ال�سجائر والتبغ 
 26.3 بقيمة  لل�سوائل  وراف���ع���ات  م�سخات 

مليون درهم .
وت�����س��م��ن��ت ق��ائ��م��ة اأه����م 5 ���س��ل��ع مت���ت اإع����ادة 
 2021 ال��ع��ام  خ��ال  فرن�سا  اإىل  ت�سديرها 
مكونات الأجهزة بقيمة 705.8 مليون درهم 
 265.8 ب�  واأجزاوؤها  تلتها حلي وجموهرات 
و�سيارات  �سياحية  �سيارات  تلتها  درهم  مليون 
درهم  م��ل��ي��ون   141.7 ب��ق��ي��م��ة  اأف������راد  ن��ق��ل 
 125 من  باأكر  جتميل  ومياه  عطور  تلتها 
مليون درهم تلتها طائرات وطائرات عامودية 
“هليوكوبرت” ومكونات اأقمار �سناعية و�سفن 

ف�سائية بقيمة اأكر من 121 مليون درهم.
يف ����س���ي���اق م���ت�������س���ل ع����ق����دت جل���ن���ة احل������وار 
ال�سرتاتيجي الإماراتي - الفرن�سي الجتماع 
العام  م��ن  يونيو  اأب��وظ��ب��ي يف  ال��راب��ع ع�سر يف 
املتميزة  لل�سراكة  جت�سيدا   2022 اجل���اري 
ب��ن ال��ب��ل��دي��ن وام��ت��ث��ال ل��ت��وج��ي��ه��ات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
اإميانويل  وف��خ��ام��ة  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 

ماكرون رئي�ص اجلمهورية الفرن�سية.
الطموحة  ال��ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة  م���ع  ومت��ا���س��ي��ا 
لل�سراكة  ال�����ق�����ادم�����ة  ال���ع�������س���ر  ل���ل�������س���ن���وات 

 2020 الفرن�سية  الإماراتية  ال�سرتاتيجية 
 2020 يونيو  يف  اعُتمدت  وال��ت��ي   2030  -
الثاين  التعاون  .. يعمل اجلانبان على تعزيز 
والتجارة  كالقت�ساد  الرئي�سية  القطاعات  يف 
والهيدروجن  وال��غ��از  وال��ن��ف��ط  وال���س��ت��ث��م��ار 
النووية  وال���ط���اق���ة  ال���ك���رب���ون  م����ن  اخل������ايل 
املناخي والتعليم والثقافة  واملتجددة والتغر 
وال�����س��ح��ة وال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي والأم�����ن 
امللكية  وحقوق  املالية  والتكنولوجيا  الغذائي 
الأم�����وال ومتويل  غ�سل  وم��واج��ه��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
ب���الإ����س���اف���ة اإىل الأم����ن  الإره�������اب وال��ف�����س��اء 

الإلكرتوين.
ال�ستثمار  ف��ر���ص  بتعزيز  ال��دول��ت��ان  وت��ل��ت��زم 
والتجارة يف القطاعات ذات الأهمية امل�سرتكة 
القت�سادية  الت���ف���اق���ي���ات  ح���زم���ة  اإط������ار  يف 
ال�سخمة املوقعة م�سبقاً خال زيارة الرئي�ص 
اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون اإىل دول����ة الإم�������ارات يف 
قيمتها  جت������اوزت  وال���ت���ي   2021 دي�����س��م��رب 

الجمالية 15 مليار يورو.
وقد اأكد اجلانبان على اأهمية مبادرة �سناديق 
التي  الواحد”  “الكوكب  ال�سيادية  ال���روة 
 ..2022 اأك��ت��وب��ر  يف  الإم�����ارات  ت�ست�سيفها 
الإماراتية  الطاقة  فعالية  تنظيم  اإىل  اإ�سافة 
الفرن�سية التي تنطلق يومي ال�سابع والثامن 

من �سهر نوفمرب 2022.

ا�ستعر�ست اإجنازات اجلمعية يف العام 2021

عمومية الإمارات للعالقات العامة تنتخب 
رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة اجلديد

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  يف  العامة  للعاقات  الإم���ارات  جمعية  نظمت 
اأع�سائها،  العادية بح�سور  العمومية  اجتماع اجلمعية 
وذلك موؤخراً  حتت اإدارة واإ�سراف دائرة تنمية املجتمع 

يف اأبوظبي.
جمل�ص  اأع�ساء  انتخاب  العمومية   اجلمعية  و�سهدت   
الإدارة اجلديد  بالتزكية لدورته القادمة للعام 2022 
والتي متتد ملدة اأربع �سنوات، وذلك برئا�سة  ال�سيد علي 

�ساملن  وال�سيد  الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  العلوي  نا�سر 
�سعيد املنهايل  نائباً لرئي�ص جمل�ص الدارة ، وع�سوية 
نواف  ال�سيد  الريامي،  مطر  ح�سن  املحامي   امل�ست�سار 
�سعيد  ال�سيد  في�سل،  خليفة  ال�سيد   ، اجلنيبي  علوي 
عبداهلل الذهب ، وال�سيد معاذ حممد را�سد ، و�سيتوىل 

جمل�ص الإدارة اجلديد مهامه ملدة 4 �سنوات قادمة.
جمل�ص  رئي�ص  العلوي   نا�سر  علي  ال�سيد  وا�ستعر�ص 
اإدارة اجلمعية التقرير الإداري وال�سنوي على احل�سور، 

وعر�ص  اإجنازات اجلمعية خال الدورة املنتهية.

الأ�شهم املحلية تربح 13 مليار درهم 
وتوا�شل مكا�شبها للجل�شة الثالثة

•• اأبوظبي-وام:

وا�سلت اأ�سواق الأ�سهم املحلية مكا�سبها للجل�سة الثالثة على التوايل يف 
ختام جل�سة اأم�ص، بالتزامن مع اإدراج اأ�سهم “تعاونية الحتاد” يف �سوق 

دبي املايل كاأول تعاونية ا�ستهاكية يف الدولة ُتقدم على هذه اخلطوة.
ووفق ر�سد وكالة اأنباء الإمارات “وام”، 

جتاوزت مكا�سب الأ�سهم املحلية بنهاية جل�سة اليوم اأكر من 13 مليار 
درهم، مع ارتفاع القيمة ال�سوقية من 2.465 تريليون درهم يف نهاية 
تداولت  بنهاية  دره��م  تريليون   2.478 اإىل  املا�سي  اجلمعة  جل�سة 

ام�ص.
%0.13 ليغلق عند  و�سعد موؤ�سر فوت�سي �سوق اأبوظبي العام بن�سبة 
اأ�سهم  �سعود  من  رئي�سي  ب�سكل  مدعوما  نقطة   9199.26 م�ستوى 
�سوق  ارتفع موؤ�سر  والطاقة، فيما  وال�ستثمار  البنوك  قيادية يف قطاع 
وقع  نقطة على   3170.9 م�ستوى  بالغاً   0.33% بن�سبة  امل��ايل  دبي 

ارتفاع اأ�سهم العقار وال�ستثمار.
موزعة  درهم  مليار   1.32 بنحو  اإجمالية  �سيولة  الأ�سهم  وا�ستقطبت 
اأبوظبي، و208.6 مليون درهم يف  1.12 مليار درهم يف �سوق  بواقع 
�سوق دبي املايل، وذلك بعد التداول على اأكر من 210 ماين �سهم، 

عرب تنفيذ 12.8 األف �سفقة.
وتدعم اأداء �سوق اأبوظبي لاأوراق املالية مع ارتفاع “العاملية القاب�سة” 
بنحو  الن�ساط  قائمة  ت�سدره  م��ع  دره��م   285 اإىل   0.25% بن�سبة 
317.5 مليون درهم، كما زاد “اأبوظبي الأول” بن�سبة %0.32 اإيل 

18.66 درهم، و�سعد “اأدنوك للحفر” %2.75 اإىل 3.36 درهم.
العقارية”  “اإعمار  �سهم  بارتفاع  املايل  اأداء �سعود �سوق دبي  فيما تعزز 
بن�سبة %2.7 ليغلق عند 5.31 درهم مع ت�سدره قائمة الن�ساط بعد 
“العربية  �سعد  كما  دره���م،  مليون   75.27 بنحو  �سيولة  ا�ستقطابه 
لا�ستثمار”  و”دبي  دره���م،   2.06 اإىل   2.48% بن�سبة  للطران” 

بن�سبة %2.27 اإىل 2.25 درهم.
مليون   15.9 من  باأكر  �سيولة  الحتاد”  “تعاونية  �سهم  وا�ستقطب 
درهم يف اأول يوم تداول بعد التعامل على نحو 4.52 مليون �سهم ليغلق 

عند 3.56 درهم.

اأداء متميز يعزز ريادة دبي كوجهة عاملية لالأعمال ومركز لل�سركات العاملية 

رقم قيا�شي بان�شمام اأكرث من 21 األف �شركة جديدة لع�شوية غرفة 
جتارة دبي يف الن�شف الأول من 2022

•• دبي-الفجر:

لت�سكيل  ت��رج��م��ة  ج���اء  متميز  ق��ي��ا���س��ي  ب�����اأداء 
غ�����رف دب�����ي واإع����������ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة ع���ل���ى جهود 
املبا�سرة  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات  ا�ستقطاب 
الثاث  اإح����دى  دب���ي،  غ��رف��ة جت���ارة  ك�سفت   ،
اأداء  امل��ن�����س��وي��ة حت��ت مظلة غ���رف دب���ي، ع��ن 
قيا�سي خال الن�سف الأول من العام 2022 

من  اأك��ر  بان�سمام  ومتثل  التوقعات  كل  فاق 
21،000 �سركة جديدة اإىل ع�سوية الغرفة 
من  ال��ف��رتة  بنف�ص  مقارنًة   80% بلغ  بنمو 

العام 2021.
وارت��ف��ع ب��ذل��ك اإج��م��ايل ع��دد اأع�����س��اء الغرفة 
األ��ف �سركة، مم��ا ير�سخ   308 اأك��ر م��ن  اإىل 
م��ك��ان��ت��ه��ا ك����اإح����دى اأك�����رب غ����رف ال���ت���ج���ارة يف 
املنطقة وال��ع��امل، ودوره���ا ال��ري��ادي يف حتفيز 

بيئة الأعمال وتر�سيخ �سراكة القطاعن العام 
الأجنبية  ال�ستثمارات  وا�ستقطاب  واخلا�ص، 
مبا يتوافق مع ال�سرتاتيجية اجلديدة لغرف 

دبي 2024-2022.
وت�سر معدلت النمو يف ع�سوية الغرفة اإىل 
الغرفة  عمليات  ت�سهده  الذي  امل�ستدام  النمو 
وانعكا�سها الإيجابي على  امل�سهد القت�سادي 
لإم�����ارة دب����ي، وع��ل��ى ق����درة جم��ت��م��ع الأعمال 
املحلي ودوره الفاعل يف قيادة مرحلة التعايف 
اإعادة  تاثر  اإىل  بالإ�سافة  فيها،  القت�سادي 
القت�سادي  الن�ساط  على  دب��ي  غرفة  هيكلة 

بالإمارة.
وب��ل��غ ع���دد دف��ات��ر الإدخ�����ال امل��وؤق��ت للب�سائع 
)وهو وثيقة جمركية دولية ت�سمح بال�ستراد 
مل��دة ع��ام واح��د على الأكر  امل��وؤق��ت للب�سائع 
التي  ����س���رائ���ب(  اأو  ر����س���وم  اأي  ف���ر����ص  دون 
الدولة  ا�ستقبلتها  وال��ت��ي  الغرفة  اأ���س��درت��ه��ا 
بقيمة  و�سلع  لب�سائع  اإدخ���ال  دف��رت   2،326
زيادة  ال��غ��رف��ة  وحققت  دره���م.  مليار   1.18
 10% بن�سبة  الإل��ك��رتون��ي��ة  املعامات  بعدد 
املعامات  ع��دد  لي�سل  نف�سها  ال��ف��رتة  خ��ال 
الإلكرتونية املنجزة اإىل 378،000 معاملة 
مبا يعزز دور الغرفة يف دعم التحول الرقمي 

والذكي يف بيئة الأعمال.
واأكد �سعادة حمد مبارك بوعميم ، مدير عام 
اأن الإح�������س���اءات الأخ����رة تعك�ص  غ���رف دب���ي 
التاأثر الإيجابي الفعال للمبادرات والأن�سطة 
التي تقوم بها غرفة جت��ارة دبي لدعم قطاع 
تناف�سية  وتعزيز  النمو  عملية  ودفع  الأعمال 
اإمارة دبي مبا يتوافق مع ا�سرتاتيجية غرف 

دبي 2024-2022.
واأ�ساف بوعميم قائًا: “لقد برز دورنا خال 
الرئي�سي  ال���دور  وخ�سو�ساً  املا�سية  ال��ف��رتة 
ك�سريك  دبي   2022 اإك�سبو  لعبناه يف  ال��ذي 
تكامل الأعمال الر�سمي، حيث جنحنا باإيجاد 
ا�سرتاتيجية  ل�سراكات  اأ�س�ست  عاملية  من�سة 
�سجعت على ان�سمام العديد من رواد الأعمال 
الأداء.  موؤ�سرات  من  وع��ززت  دبي  اأ�سواق  اإىل 
التوطن  ن�سبة  يف  من���واً  ك��ذل��ك  حققنا  وق���د 
خال العام اجلاري والتي و�سلت اإىل 59% 

مع نهاية يونيو 2022«.
“جناحات غرفة جتارة  ولفت �سعادته قائًا: 
دبي تب�سر مب�ستقبل م�سرق وتعزز من عزمنا 
ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه����داف 
اأع�سائنا اجلدد  جديدة. ونتوقع و�سول عدد 
�سركة،   40،000 اإىل  احل���ايل  ال��ع��ام  خ��ال 

وارت����ف����اع ال���ع���دد الإج����م����ايل ل��ع�����س��وي��ت��ن��ا اإىل 
330،000 �سركة مع نهاية العام احلايل.«

والغرف  دب���ي  غ���رف  اأن  اإىل  بوعميم  واأ����س���ار 
خال  تركز  مظلتها  حتت  املن�سوية  الثاث 
ال����ف����رتة امل��ق��ب��ل��ة ع���ل���ى اط������اق ال���ع���دي���د من 
املبادرات الرئي�سية التي تهدف اإىل دفع عجلة 
التنمية وا�ستقطاب ال�سركات العاملية وتر�سيخ 

مكانة دبي مركزاً جتارياً عاملياً.

بوعميم: ن�سب النمو امللحوظة تعك�ض اجلهود املتميزة التي تعتمدها غرفة 
جتارة دبي يف �سبيل دعم جمتمع الأعمال 

�شوق دبي املايل يرحب باإدراج اأ�شهم تعاونية الحتاد اأكرب التعاونيات ال�شتهالكية يف الدولة
•• دبي-وام:

اأ�سهم تعاونية  ب���اإدراج  امل��ايل ام�ص،  دب��ي  رح��ب �سوق 
الإمارات  دولة  ا�ستهاكية يف  تعاونية  اأول  الحت��اد، 
الرائدة  اخل��ط��وة  ه��ذه  على  ُت��ق��دم  املتحدة  العربية 
اأ�سهم  ت���داول  ب�ساأن  ال���وزراء  جمل�ص  ل��ق��رار  تنفيذاً 
الدولة،  يف  املالية  الأ���س��واق  يف  التعاونية  اجلمعيات 
للتعاونيات  التنظيمية  البيئة  تعزيز  اإىل  وال��ه��ادف 
احتفالية  امل���ايل  دب��ي  ���س��وق  تناف�سيتها.�سهد  ورف���ع 
�سعادة ماجد حمد  قام  املنا�سبة، حيث  بهذه  خا�سة 
تعاونية  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال�����س��ام�����س��ي،  رح��م��ه 
الحتاد، بقرع جر�ص بدء التداول يف ال�سوق بح�سور 
املايل  دب��ي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�ص  ع��ل��ي،  ح��ام��د 
امل�سوؤولن  كبار  اإىل جانب عدد من  دبي،  ونا�سداك 

من اجلانبن.
وب�����داأ ت�����داول اأ���س��ه��م ت��ع��اون��ي��ة الحت�����اد حت���ت رمز 
قطاع  ���س��م��ن   ،  UNIONCOOP ال���ت���داول 

مُيكن  ال��ذي  الأم��ر  والكمالية،  ال�ستهاكية  ال�سلع 
نف�سها  ب��الآل��ي��ة  اأ���س��ه��م��ه��ا  ت����داول  م��ن  امل�ستثمرين 
ال�سوق.  يف  امل��درج��ة  الأخ���رى  ال�سركات  م��ع  املتبعة 
دبي  ل�سوق  ال��رائ��دة  املكانة  اجل��دي��د  الإدراج  وي��ع��زز 
ال�سركات  ِق��ب��ل  م��ن  مف�سلة  اإدراج  ك��وج��ه��ة  امل����ايل 
الرائدة حملياً واإقليمياً، كما يدعم اجلهود املبذولة 
من خمتلف الأط��راف املعنية لت�سريع وترة تنفيذ 

ا�سرتاتيجية تطوير الأ�سواق املالية يف دبي.
التعاونيات  اأك������رب  م����ن  الحت�������اد  ت���ع���اون���ي���ة  وُت����ع����د 
ال���س��ت��ه��اك��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة، وق���د جتاوز 
الثاثة  ح��اج��ز  م�ساهميها  ح��ق��وق  قيمة  اإج��م��ايل 
م��ل��ي��ارات دره����م. ومت��ت��ل��ك ت��ع��اون��ي��ة الحت����اد �سجًا 
منذ  وامل��ايل  الت�سغيلي  والتميز  ب��الإجن��ازات  حافًا 
�سنوي  من���و  م��ع��دل  ح��ق��ق��ت  ح��ي��ث   ،1984 ال���ع���ام 
%20.5 ل�سايف الأرباح بن عامي  تراكمي ن�سبته 
1984 و2021، يف حن بلغ معدل النمو ال�سنوي 
الرتاكمي للمبيعات %16.85. و�سجلت التعاونية 

خال  اأرب��اح��ه��ا  ���س��ايف  يف   2.6% ن�سبته  ارت��ف��اع��اً 
الربع الأول من العام 2022 و�سوًل اإىل 116.5 
اأرب��اح��ه��ا ال�����س��اف��ي��ة بلغت  اأن  م��ل��ي��ون دره����م، ع��ل��م��اً 
بهام�ص   2021 ال��ع��ام  خ��ال  دره���م  مليون   413
الرئي�ص  الفا�سي،  خالد  %21.وقال  ن�سبته  ربح 
�سوق  يف  الإدراج  اإن  الحت����اد،  لتعاونية  التنفيذي 
تعزيز حماية  التام على  يعك�ص احلر�ص  املايل  دبي 
وفعالة  نظامية  اآلية  توفر  عرب  الأع�ساء  م�سالح 
و�سفافة لتداول اأ�سهم تعاونية الحتاد، موؤكداً على 
حتقيق اأق�سى ا�ستفادة ممكنة من التواجد يف �سوق 
املال مبا يخدم جهود تنفيذ ا�سرتاتيجيتنا للنمو اأو 
تزويد الأع�ساء بخدمات اأ�سواق مالية متطورة عرب 
منظومة اخلدمات الذكية والإلكرتونية ل�سوق دبي 
التنفيذي  الرئي�ص  علي،  حامد  و�سف  املايل.فيما 
ل�سوق دبي املايل ونا�سداك دبي، اإدراج اأ�سهم تعاونية 
الحت������اد ب��اأن��ه��ا خ���ط���وة م��ه��م��ة ت��ت��ن��اغ��م م���ع جهود 
دبي  يف  املالية  الأ���س��واق  تطوير  ا�سرتاتيجية  تنفيذ 

الفر�ص  لتنويع  احلثيثة  امل��ايل  دبي  �سوق  وم�ساعي 
امل�ستثمرين  الإدراج  ه��ذا  و�سُيمكن  ال�ستثمارية. 

اأبرز  لإح����دى  ملفتة  جن���اح  ق�سة  يف  امل�����س��ارك��ة  م��ن 
خا�سة  ب�سفة  ال��دول��ة  يف  ال�ستهاكية  التعاونيات 

ال���ذي يت�سم بحيوية  ع���ام  ب��وج��ه  ال��ت��ج��زئ��ة  وق��ط��اع 
واأهمية فائقة �سمن املنظومة القت�سادية يف دبي.
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املال والأعمال

طريان الإمارات والحتاد ي�شريان 42 رحلة اأ�شبوعيا اإىل فرن�شا
•• اأبوظبي-وام:

تلعب الناقلتان الوطنيتان “الحتاد للطران” و”طران الإمارات” 
دولة  بن  وال�سياحة  التجارة  حركة  وت�سهيل  تعزيز  يف  حمورياً  دوراً 
اإذ ت�سر الناقلتان نحو  الإمارات العربية املتحدة وجمهورية فرن�سا، 

42 رحلة اأ�سبوعية من مطارات الدولة اإىل فرن�سا.
وحتر�ص “الحتاد للطران” و”طران الإمارات” على توفر املزيد 
امل�سافرين  اأم��ام  واجهتها  وتو�سيع  ال�سفر،  وخدم�������ات  خي������ارات  من 
ال�سفر  على  الطلب  ت�ساعد  ا�ستمرار  ظل  يف  وفرن�سا  الإم���ارات  بن 
الدويل والنمو املطرد حلركة الطران على �سوء العاقات التاريخية 
البلدين  ب��ن  الرا�سخة  والثقافية  القت�سادية  وال��رواب��ط  املتجذرة 

ال�سديقن.
بيانات ر�سمية  اإىل  ا�ستناداً  “وام”،  الإم��ارات  اأنباء  ووفق ر�سد وكالة 
من  اأ�سبوعية  رح��ات   7 للطران”  “الحتاد  ت�سر  الناقلتن،  من 
العا�سمة اأبوظبي اإىل مطار �سارل ديغول يف باري�ص على منت طائرة 
مدينة  اإىل  املو�سمية  الرحلة  اإىل  بالإ�سافة   ،”10-787 “بوينغ 
 “  9-787 “بوينغ  ط��ائ��رة  م��نت  على  ا�سبوعياً  مرتن  ب��واق��ع  ني�ص 

درميايرن.
طائرتها  عن  املا�سي  مار�ص  نهاية  يف  للطران”  “الحتاد  وك�سفت 
جتارية  رحلة  باإطاق   »1000-A350 “اإيربا�ص  طراز  اجلديدة 

افتتاحية خا�سة من اأبوظبي اإىل باري�ص، 
وهي اأول طائرة من طراز »A350« يتم ت�سغيلها عرب �سركة طران 

نف�سه  الطراز  من  اأخ��رى  طائرات  خم�ص  بن  من  والأوىل  اإماراتية، 
�ستن�سم لأ�سطول الحتاد للطران خال الأ�سهر املقبلة.

بينما ت�سر “طران الإمارات” نحو 33 رحلة اأ�سبوعياً من دبي اإىل 
فرن�سا، بواقع 3 رحات يومياً اأو 21 رحلة اأ�سبوعياً اإىل مطار �سارل 

ديغول يف باري�ص، 
والتي   »A380 “اإيربا�ص  بطائرة  اأ�سبوعياً  رح��ات   7 بينها  م��ن 
�ست�ستقبل امل�سافرين يف مق�سورة الدرجة ال�سياحية املمتازة اجلديدة 

اعتباراً من مطلع اأغ�سط�ص القادم،
 اإىل جانب 7 رحات اأ�سبوعياً اإىل مدينة ني�ص، مبعدل رحلة يومياً، 

اإ�سافة اإىل 5 رحات اأ�سبوعياً اإىل ليون.
30 عاماً  خال يوليو اجل��اري مبرور  الإمارات”  “طران  وحتتفل 

لعبت  اأن  بعد  دي��غ��ول،  �سارل  باري�ص  مطار  يف  خدمتها  انطاق  على 
العاملي  الت�����س��ال  توفر  يف  حم��وري��اً  دوراً   1992 ع��ام  منذ  الناقلة 

للم�سافرين بغر�ص الأعمال والرتفيه من واإىل دبي وعربها.
الإمارات”  ل�”طران  ال��وا���س��ع��ة  اجل���وي���ة  اخل���ط���وط  ���س��ب��ك��ة  وت���وف���ر 
اإمكانية  العماء يف فرن�سا  اأم��ام  130 وجهة،  اأك��ر من  التي تغطي 
ال�سفر عرب دبي اإىل ع�سرات املحطات يف ال�سرقن الأو�سط والأق�سى 

واأفريقيا.
الدرجة  مق�سورة  بيع  يف  البدء  موؤخراً  الإمارات”  “طران  واأعلنت 
ال�سياحية املمتازة على خط دبي/ باري�ص اعتباراً من 1 يونيو املا�سي، 
حيث توفر املق�سورة اجلديدة خدمة تفوق عرو�ص درجة الأعمال مع 

العديد من الناقات الأخرى.

اأبوظبي للمحا�شبة يعلن قرب اإمتام املرحلة الرابعة لالإف�شاح عن 
الذمة املالية جلميع كبار موظفي حكومة اأبوظبي

الإمارات للطاقة النووية حتتفي مبرور 10 �شنوات على بدء اإن�شاء اأوىل حمطات براكة

الإمارات العاملية لالأملنيوم حت�شل على عالمة ال�شناعات اخل�شراء
•• اأبوظبي-وام:

“ال�سناعات اخل�سراء”  ح�سلت �سركة الإم��ارات العاملية لاأملنيوم على عامة 
ال�سركة  موقع  البيئي يف  الأداء  اأبوظبي عن   - البيئة  هيئة  قبل  الفخرية من 
بالطويلة.و�سلمت �سعادة الدكتورة �سيخة الظاهري، الأمن العام لهيئة البيئة 
- اأبوظبي، العامة يف حفل اأقيم يف مقر الهيئة باأبوظبي ح�سرته معايل مرمي 

بنت حممد �سعيد حارب املهري وزيرة التغر املناخي والبيئة.
هيئة  مبادرة جديدة طرحتها  “ال�سناعات اخل�سراء”  برنامج عامة  وميثل 
تبني  وت�سجيع  املتميز،  البيئي  الأداء  ذات  املوؤ�س�سات  لتكرمي  اأبوظبي   - البيئة 

اأف�سل املمار�سات البيئية يف جميع اأنحاء القطاع ال�سناعي يف اأبوظبي.
العاملية  الإم����ارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  ك��ل��ب��ان،  ب��ن  النا�سر  عبد  وق���ال 
ا�ستدامة،  الأك��ر  املجتمع  تطوير  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  الأملنيوم  “يوؤدي  لاأملنيوم: 
وندرك يف �سركة الإمارات العاملية لاأملنيوم اأي�ساً اأهمية ت�سنيع الأملنيوم ب�سكل 
م�ستدام، ونلتزم مبراعاة اأ�س�ص ال�ستدامة يف جميع اأن�سطتنا واأعمالنا ونهدف 
اإىل اأن نكون رواداً لا�ستدامة، لي�ص فقط يف الإمارات العربية املتحدة ولكن يف 
التكرمي من  اأن نح�سل على هذا  العامل، وي�سرنا  الأملنيوم على م�ستوى  قطاع 

هيئة البيئة - اأبوظبي لأدائنا احلايل يف هذه الرحلة امل�ستمرة«.
تن�سم  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  �سركة  اأول  لاأملنيوم”  العاملية  “الإمارات  وك��ان��ت 
العاملية  ال�سركات  اأكرب  مظلتها  حتت  جتمع  والتي  الأملنيوم،  رعاية  مبادرة  اإىل 
الرائدة يف قطاع الأملنيوم وامل�ستخدمن النهائين مع املنظمات غر احلكومية 
واجلمهور بهدف تر�سيخ وتعزيز تطبيق معاير ال�ستدامة يف �سناعة الأملنيوم، 
كما كانت �سركة الإمارات العاملية لاأملنيوم اأول �سركة يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
حت�سل على �سهادة ملعاير “مبادرة رعاية الأملنيوم” ملوقعها يف الطويلة يف العام 
2019، وقد مت اعتماد موقع �سركة الإمارات العاملية لاأملنيوم يف جبل علي يف 

العام 2021.يذكر اأنه يف العام 2021 اأ�سبحت الإمارات العاملية لاأملنيوم اأول 
�سركة يف العامل ُتنتج الأملنيوم جتارياً با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية، حيث ُيعزى 
�سناعة  احل��راري يف  امل�سببة لاحتبا�ص  ال��غ��ازات  انبعاثات  %60 من  ح��وايل 
الأملنيوم العاملية اإىل توليد الكهرباء، ويباع الأملنيوم امل�سنوع با�ستخدام الطاقة 

ال�سم�سية حتت ال�سم الرتويجي “�سيلي�ستيال«.
وتعتزم �سركة الإمارات العاملية لاأملنيوم بناء اأكرب من�ساأة لإعادة تدوير الأملنيوم 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة بقدرة اإنتاجية تبلغ 150،000 طن �سنوياً، 
يف  املن�ساأة  يف  الإن��ت��اج  يبداأ  اأن  وميكن  امل�سروع،  ج��دوى  بدرا�سات  حالياً  وتقوم 
العام 2024. و�ستح�سل ال�سركة على خردة الأملنيوم الازمة لت�سغيل م�سنع 
املتحدة واملنطقة املحيطة،  العربية  الإم��ارات  اأ�سا�سي من  التدوير ب�سكل  اإع��ادة 
فاأكر من ن�سف خردة الأملنيوم الناجتة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي يتم 
العاملية لاأملنيوم  الإم��ارات  اأو ت�سديرها.وتخطط �سركة  التخل�ص منها  حالياً 
اأي�ساً لبناء م�سنع جتريبي لتحويل بقايا البوك�سيت، وهي اأحد اأنواع النفايات 
هذا  اأن  وُيعتقد   .. الرتبة  من  خا�ص  ن��وع  اإىل  الألومينا،  تكرير  عن  الناجتة 
امل�سنع التجريبي هو الأول من نوعه يف العامل، وياأتي اإن�ساوؤه بعد �ست �سنوات 

من التعاون يف جمال البحث والتطوير.
وطورت �سركة الإمارات العاملية لاأملنيوم بالفعل عمليات اإعادة ا�ستخدام لبع�ص 
النفايات الأخرى الناجتة عن اأن�سطتها ال�سناعية، ت�سمل بطانة خايا ال�سهر 
ا�ستخدامها  يعاد  حيث  الأملنيوم،  �سهر  لعمليات  ثانوي  منتج  وهي  امل�ستهلكة، 
غبار  اأي�����س��اً  وه��ن��اك  الإم�����ارات.  يف  الأ�سمنت  �سناعة  يف  بديلة  و�سيطة  ك��م��واد 
تدوير  اإع��ادة  اإىل  اإ�سافة  الأ�سمنت،  �سناعة  كوقود يف  ي�ستخدم  ال��ذي  الكربون 
الأملنيوم منه. وتطمح  ال�سركة ل�ستخا�ص  الناجت عن عمليات  الأملنيوم  َخَبث 
�سركة الإم��ارات العاملية لاأملنيوم على املدى الطويل يف عدم اإر�سال اأي نفايات 

�سناعية اإىل مكب النفايات.

غرفة عجمان ودائرة اجلمارك تعززان التعاون لتوفري خدمات ا�شتباقية
•• عجمان -وام:

ا�ستقبلت غرفة جتارة و�سناعة عجمان وفداً من دائرة امليناء واجلمارك 
يف عجمان، بهدف تبادل اخلربات وتعزيز التعاون وال�سراكة وا�ستعرا�ص 

اأحدث اخلدمات الداعمة لنمو الأعمال يف الإمارة.
ح�سر اللقاء من جانب غرفة عجمان عبداهلل عبداملح�سن النعيمي مدير 
اإدارة ع��اق��ات ودع���م الأع�����س��اء وحم��م��د امل��ه��ري م��دي��ر م��رك��ز الت�سال 
ومن  الإع���ام���ي،  املكتب  م�����س��وؤول��ة  النعيمي  وم���رمي  املتعاملن  واإ���س��ع��اد 
جانب دائرة امليناء واجلمارك ال�سيخ �سلطان النعيمي مدير اإدارة تطوير 
ومنى  والت�سويق  املوؤ�س�سي  الت�سال  ق�سم  رئي�ص  الغفلي  وم��وزه  الأعمال 
الأمري رئي�ص ق�سم عاقات املتعاملن وال�سركاء ورمي اجلابر م�سرف 

مركز ا�سعاد املتعاملن.
وقال عبداهلل عبداملح�سن اإن غرفة عجمان حري�سة على تعزيز تعاونها 
بال�ساأن  املعنية  والحتادية  املحلية  احلكومية  اجلهات  كافة  مع  امل�سرتك 
م�سافة  قيمة  ذات  خدمات  وتوفر  القت�ساد  تنمية  بهدف  القت�سادي 
ال��ذي ي�سب  الأم��ر  املن�ساآت،  الغرفة من  ا�ستدامة ومنو اع�ساء  ت�سب يف 
جمتمع  ومن��و  ا�ستدامة  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  الغرفة  اأه���داف  حتقيق  يف 

العمال وا�ست�سراف و�سناعة م�ستقبل العمال وتنويع ممكنات التناف�سية 
والريادة.

اخلربات  وت��ب��ادل  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  يف  ودوره  اللقاء  اأهمية  واأك��د 
والطاع على اأهم اخلدمات واأف�سل املمار�سات املوجهة ملجتمع الأعمال، 
م�سيداً بجهود دائرة امليناء واجلمارك ودورها يف توفر خدمات متنوعة 
اأعمال من�ساآت  الإم��ارة وتعزز تناف�سيته وت�سمن منو  اقت�ساد  تدعم منو 

القطاع اخلا�ص.
 Get to« م��ب��ادرة  ح��ول  نبذة  النعيمي  �سلطان  ال�سيخ  ق��دم  جانبه  من 
والتي اأطلقتها دائرة امليناء واجلمارك لتعريف اجلمهور   »know us
لإمارة  امل�ستثمرين  اأك��رب من  ع��دد  وج��ذب  ال��دائ��رة  واملتعاملن بخدمات 
عجمان مبا يدعم اقت�ساد الإم��ارة، عرب تقدمي باقات خدمية ومميزات 
خا�سة للمتعاملن تعزيزاً لروؤية واأهداف اإمارة عجمان و�سمان الن�سجام 
والتكامل مع ال�سركاء ال�سرتاتيجين واأهداف الدائرة يف الت�سويق املبتكر 

خلدماتها.
القطاع  ت�سمل  والتي  اخل��دم��ات  من  جمموعة  ال��دائ��رة  وف��د  وا�ستعر�ص 
وامتيازات  الدائرة من خدمات  توفره  وما  البحري،  والقطاع  اجلمركي 

حول �سحن الب�سائع.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن جهاز اأبوظبي للمحا�سبة قرب 
اإمت����ام امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة م��ن عملية 
املالية جلميع  ال��ذم��ة  الإف�����س��اح ع��ن 
اأبوظبي،  ح��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي  ك���ب���ار 
ع��ل��ى توجيهات  ب��ن��اء  ي���اأت���ي  وال�����ذي 
القيادة احلكيمة يف تعزيز ال�سفافية 
امل�ستمر  والعمل  والثقة،  وامل�ساءلة 
الت�سريعية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
اأف�سل  وتطبيق  وامل��ال��ي��ة،  الرقابية 
مم��ار���س��ات احل��وك��م��ة امل��وؤ���س�����س��ي��ة يف 
النه�سة  ومواكبة  احلكومي،  العمل 

التنموية التي ت�سهدها الإمارة.
املرحلة  انطاق  اإىل  اجلهاز  واأ���س��ار 
والتي  امل�سروع،  من  املكّملة  الرابعة 
وال�سركات  اجل��ه��ات  جميع  �ست�سمل 
عليها  ت��ن��ط��ب��ق  ال����ت����ي  احل���ك���وم���ي���ة 

معاير الإف�ساح.
امل���راح���ل  اأن  ع����ن  اجل����ه����از  وك�������س���ف 
حوايل  �سملت  امل�سروع،  من  املنفذة 
حكومة  موظفي  ك��ب��ار  م��ن   1500
املعايل  اأ�سحاب  بينهم  اأبوظبي، من 
اأبوظبي،  حكومة  يف  الدوائر  روؤ�ساء 
الدوائر،  وك��اء  ال�سعادة  واأ���س��ح��اب 
مدراء  ال�سعادة  اأ�سحاب  جانب  اإىل 
العموم واملدراء التنفيذين يف جميع 

اجلهات احلكومية يف الإمارة .. كما 
والتي  ال��راب��ع��ة،  امل��رح��ل��ة  اأن  اأو���س��ح 
الثاث  املراحل  اإمت��ام  بعد  انطلقت 
جميع  ���س��ت�����س��م��ل  م��ب��ا���س��رة،  الأوىل 
ال�سركات  جميع  يف  امل��وظ��ف��ن  ك��ب��ار 
ال��ت��ي تنطبق  واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 

عليها معاير الإف�ساح.
لأعلى  وف���ق���اً  امل�������س���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  ومت 
وال�سرية،  واجل����ودة  ال��دق��ة  معاير 
ب���ا����س���ت���خ���دام م��ن�����س��ة اإل���ك���رتون���ي���ة 
واإدارتها على  متقدمة مت تطويرها 

يد كوادر وطنية موؤهلة ومبدعة، 
�سركة  م����ع  وال����ت����ع����اون  ب���ال�������س���راك���ة 
تقنية  جم����ال  يف  ال����رائ����دة   G42
ال�سطناعي،  وال���ذك���اء  امل��ع��ل��وم��ات 
وذل�����ك ل���دع���م م�����س��اع��ي اجل���ه���از يف 
وا�سحة  و����س���واب���ط  اأ����س�������ص  و����س���ع 
تعزيزاً  وذل��ك  املوؤ�س�سية،  لل�سفافية 
احلكومي،  العمل  يف  اجلمهور  لثقة 
ولتاأ�سي�ص مفهوم جديد يف منظومة 

العمل احلكومي،
 حيث يعد الإف�ساح عن الذمة املالية 
املالية  املوؤ�س�سات  ممار�سة را�سخة يف 
موؤ�س�سات  من  وغرها  واحلكومات 
القطاعن العام واخلا�ص يف خمتلف 

دول العامل.
وي��ه��دف ن��ظ��ام الإف�����س��اح ع��ن الذمة 

النزاهة  م��ب��ادئ  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل��ال��ي��ة 
وال�سفافية لدى العاملن يف اجلهات 
عن  الإف�ساح  خ��ال  من  احلكومية 
توليهم  وعند  �سنوياً  املالية  ال��ذم��ة 
خدمتهم  انتهاء  ول��دى  منا�سبهم، 
الإف�ساح  اإق���رار  من��وذج  ويت�سمن   ..
بيانات  مثل  ج��وان��ب  ت�سمل  ب��ي��ان��ات 
والع�سويات،  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل��ن��ا���س��ب 
املُِقر  لأب���ن���اء  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  وال���ب���ي���ان���ات 

����ر، وب����ي����ان����ات احل�������س���اب���ات  ال����ُق���������سّ
داخل  ال��ن��ق��دي��ة  والأم������وال  البنكية 
ال�سركات  وب��ي��ان��ات  ال��دول��ة،  وخ���ارج 
وامل���وؤ����س�������س���ات ال���ف���ردي���ة والأع����م����ال 
ال��ت��ج��اري��ة وامل��ال��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة داخل 
العقارات  وب��ي��ان��ات  ال���دول���ة،  وخ����ارج 
وبيانات  ال�����دول�����ة،  وخ�������ارج  داخ������ل 
امل�ستخدمة  القيمة  ذات  امل��ن��ق��ولت 

لأغرا�ص التجارة وغرها.

•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  الإم���������ارات  م��وؤ���س�����س��ة  اح��ت��ف��ت 
مبرور  لها  التابعة  وال�سركات  النووية 
اأوىل  ت�����س��ي��ي��د  ب����دء  ع��ل��ى  ����س���ن���وات   10
حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية 
اأبوظبي،  ب���اإم���ارة  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
والتي جعلت من دولة الإمارات العربية 
التي  العربي  ال��ع��امل  يف  الأوىل  املتحدة 
النووية  ال��ط��اق��ة  تكنولوجيا  ت�ستخدم 
ال�سديقة  الكهربائية  الطاقة  اإن��ت��اج  يف 

للبيئة.
ا�ستباقياً  نهجاً  الإم���ارات  دول��ة  واتبعت 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ال���ع���امل فيما 
الطاقة،  واأم���ن  امل��ن��اخ��ي  التغر  يخ�ص 
حيث يت�سمن هذا النهج ال�ستثمار على 
نطاق وا�سع يف الطاقة النووية وم�سادر 
منذ  وذل���ك  للبيئة  ال�����س��دي��ق��ة  ال��ط��اق��ة 

اأكر من عقد من الزمان.
والتي  ال��ي��وم  النهج  ه��ذا  نتائج  وظ��ه��رت 
الرامية  ال��دول��ة  ج��ه��ود  دع��م  متثلت يف 
مل��واج��ه��ة ظ��اه��رة ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي، اإىل 
مميزة  تناف�سية  ف��ر���ص  ت��وف��ر  ج��ان��ب 
احل�سول  خ��ال  م��ن  املحلية  لل�سركات 
للبيئة  ال�سديقة  الطاقة  �سهادات  على 
البحث  جم��������الت  دع�������م  ج����ان����ب  اإىل 

والتطوير والبتكار.
براكة  حمطات  تطوير  عقد  اإر�ساء  ومت 
يف دي�سمرب 2009، وبعد ثاث �سنوات 
تقريباً وحتديداً يف يوليو 2012 بداأت 
اأول  ب�����س��ب  الإن�����س��ائ��ي��ة  الأع���م���ال  اأوىل 
خر�سانة يف موقع املحطة الأوىل، ثم بداأ 
اأوىل حمطات الطاقة  العمل يف تطوير 
النووية يف العامل العربي وفق املتطلبات 
الرقابية املحلية واملعاير العاملية، حيث 
بينها  ومن  الرئي�سية  الإجن��ازات  توالت 
يف  للمحطة  الإن�سائية  الأعمال  اكتمال 
تتويج  ليتم   ،2017 م��اي��و  م��ن  الأول 

ببدء   2021 اأبريل  الإجن���ازات يف  هذه 
الت�سغيل التجاري واإنتاج كهرباء وفرة 
وقطاعات  ل��ل��م��ن��ازل  للبيئة  و���س��دي��ق��ة 
الأعمال على مدار ال�ساعة، وذلك للمرة 
الأوىل يف دولة الإمارات والعامل العربي، 
تنتجها  ال���ت���ي  ال��ك��ه��رب��اء  ت�����س��ه��م  ح��ي��ث 
املحطة الأوىل اإىل جانب املحطة الثانية 
الكربونية  الب�سمة  خف�ص  ت�سريع  يف 
ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وذل����ك يف اإط����ار جهود 
احلياد  اإىل  للو�سول  املتوا�سلة  الدولة 

املناخي بحلول عام 2050.
احلمادي،  اإبراهيم  حممد  �سعادة  وق��ال 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و 
مل��وؤ���س�����س��ة الإم������ارات ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة - 
“نحتفي اليوم جميعاً  بهذه املنا�سبة- : 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبرور 
والتخطيط  ال��روؤي��ة  م��ن  ���س��ن��وات  ع�سر 
والإجناز،  اجل��اد  والعمل  ال�سرتاتيجي 
التي  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  بف�سل 
ات���خ���ذت ق��ب��ل ع��ق��د م���ن ال����زم����ان ق���رار 
الطاقة  م�����س��اري��ع  اأك�����ر  اأح�����د  ت��ط��وي��ر 
النووية تقدًما يف العامل، والذي �سيوفر 
احتياجات  رب��ع  املقبلة  ال�سنوات  خ��ال 
دول�����ة الإم��������ارات م���ن ال��ك��ه��رب��اء ب���دون 
ي�سهم  ال��ذي  الأم���ر  كربونية،  انبعاثات 
اأهداف  الطاقة وحتقيق  اأم��ن  يف �سمان 

احلياد املناخي للدولة«.
والتقني  العلمي  النهج  “ اأن   : واأ���س��اف 
ال����ذي ات��ب��ع��ت��ه دول����ة الإم�������ارات جن���ح يف 
م�سادر  اإىل  الن��ت��ق��ال  ع��م��ل��ي��ة  ت�����س��ري��ع 

وحمطات  للبيئة.  ال�����س��دي��ق��ة  ال��ط��اق��ة 
ال��ب��داي��ة فقط، حيث نتطلع  ب��راك��ة ه��ي 
اإىل حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن الإجن�������ازات يف 
ال��ق��ادم يف جم���الت م��ت��ع��ددة من  العقد 
ت��ق��ن��ي��ات ال���ط���اق���ة امل���ت���ق���دم���ة وال����وق����ود 
الهيدروجن  م��ث��ل  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال�����س��دي��ق 
الكربونية،  الن���ب���ع���اث���ات  م���ن  اخل�����ايل 
ومناذج  املتطورة،  الإقليمية  وال�سبكات 
تطبيقات  وك��ذل��ك  امل�سغرة،  امل��ف��اع��ات 

الطاقة النووية يف قطاعات اأو�سع«.
وقال احلمادي : “ لقد �ساهم الربنامج 
تطوير  يف  الإم���ارات���ي  ال�سلمي  ال��ن��ووي 
الإماراتية  الكفاءات  من  الآلف  واإلهام 
ال�����ذي�����ن ي����ق����وم����ون ب�������دور حم�������وري يف 
مبادرة  اأه����داف  حتقيق  نحو  م�سرتنا 

املناخي.  للحياد  ال�سرتاتيجية  الدولة 
دعمهم  على  للجميع  ال�سكر  اأوج��ه  كما 
لنا خال العقد املا�سي من اأجل حتقيق 
من  ج��دي��د  عقد  اإىل  ونتطلع  اأه��داف��ن��ا، 

التعاون الدويل الوثيق«.
يف  والثانية  الأوىل  املحطتن  اأن  يذكر 
جتاري،  ب�سكل  الكهرباء  تنتجان  براكة 
بينما �ستن�سم اإليهما املحطة الثالثة يف 
 1400 �ست�سيف  والتي  املقبلة  الأ�سهر 
اخلالية  الكهرباء  من  اأخ��رى  ميغاواط 
من النبعاثات الكربونية ل�سبكة كهرباء 
الدولة، بينما و�سلت الأعمال الإن�سائية 
مراحلها  اإىل  ال����راب����ع����ة  امل���ح���ط���ة  يف 

النهائية.
الإماراتية  ال��ك��ف��اءات  م��ن  الآلف  وق���ام 

بدور اأ�سا�سي يف تطوير الربنامج النووي 
ال�سلمي الإماراتي خال العقد املا�سي، 
ا�ستفادوا من خرباتهم الكبرة  والذين 
بقطاع النفط والغاز يف تطوير حمطات 
الإمارات  موؤ�س�سة  اأن  �سيما  ول  ب��راك��ة، 
ل��ل��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة و���س��ع��ت ع��ل��ى راأ�����ص 
الكفاءات  وتطوير  ا�ستقطاب  اأولوياتها 
املحطات  ت�سغيل  ل�����س��م��ان  الإم���ارات���ي���ة 
واأعلى  املحلية  الرقابية  املتطلبات  وفق 
املعاير العاملية، حيث ح�سل 51 منهم 
على ترخي�ص الهيئة الحتادية للرقابة 
وم�سغلي  ت�����س��غ��ي��ل  ك��م��دي��ري  ال���ن���ووي���ة 
بينما  فتيات،   6 بينهم  نووية  مفاعات 
ي��ن��ت��ظ��ر امل����ئ����ات م��ن��ه��م احل�������س���ول على 

ترخي�ص الهيئة يف الفرتات املقبلة.

و�ساهم ذلك يف تعزيز املعارف واخلربات 
لدولة الإم��ارات يف هذا القطاع املتقدم، 
وه����و م���ا ���س��ت��ع��م ف����وائ����ده ال���ع���دي���د من 
املقبلة  ال�سنوات  يف  الأخ��رى  القطاعات 
وا�ستك�ساف  وال������زراع������ة  ال���ط���ب  م���ث���ل 

الف�ساء. 
وتعد حمطات براكة اأول م�سروع للطاقة 
يف  امل��ح��ط��ات  م��ت��ع��دد  ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة 

مرحلة الت�سغيل يف العامل العربي.
 ك����م����ا ُت����ع����د حم����ط����ات ب�����راك�����ة رك����ي����زة 
توفر  حيث  امل�ستدامة،  للتنمية  اأ�سا�سية 
القطاعات  منو  وحتفز  جمزية  وظائف 
توف�����ر  ج������انب  اإىل  املحلية،  ال�سناعية 
ف��������وائد بيئية كبرة اليوم وعلى م�������دى 
بعده����������ا،  وم��ا  ال��ق��ادم��ة  ع��اًم��ا  ال�ستن 
اآم�����ن  م�س�������در  تط������وير  خ�������ال  م����ن 
وم������وثوق للكه�������رباء ال�س�����ديقة للبيئة 
خف�����ص  وت�س��������ريع  ال�ساعة،  م��دار  على 
الب�سم��������ة الك�������ربونية لقط�������اع الط�����اقة 
يف الدولة. وعند الت�سغيل الكامل �ستحد 
حمطات براكة الأربع �سنوياً من 22.4 
الكربونية  النبعاثات  م��ن  ط��ن  مليون 
ال��رئ��ي�����س��ي للتغر  امل�����س��ب��ب  ت��ع��د  ال���ت���ي 

املناخي.
املا�سية،  الع�سر  ال�سن������وات  م��دار  وعلى 
للطاقة  الإم�����ارات  موؤ�س�س������ة  ال��ت��زم��ت 
ل�سيا�سة  الأ���س��ا���س��ي��ة  ب��ال��رك��ائ��ز  ال��ن��ووي��ة 
اخلا�سة  ال����ن����ووي����ة  ل��ل��ط��اق��ة  ال����دول����ة 
بتطبيق اأعلى املعاير العاملية اخل������ا�سة 
وعدم  وال�سفافية  واجل������ودة  بال�سامة 

النت�سار. 
�ساملة  مراجعات  وبعد  لذلك،  ونتيجة 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ن 
النووين،  للم�سغلن  العاملية  والرابطة 
ح�سلت حمطات براكة على تقدير دويل 
مميز ج��راء ه��ذا الل��ت��زام ال��ذي �سيبقى 
ال�سلمي  ال��ن��ووي  ال��ربن��ام��ج  عمر  طيلة 

الإماراتي.

- املحطة الأوىل يف براكة توا�سل اإنتاج كهرباء �سديقة للبيئة على مدار ال�ساعة وت�سهم يف حتفيز 
البتكار وت�سريع خف�ض الب�سمة الكربونية والو�سول اإىل احلياد املناخي يف الدولة بحلول 2050  

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2022/12668(

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�سابقا( .
املنذر اإليه : ماريو جواقوين فاليجو فيلوز 

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )81،127.70( درهم نتيجة الإخال 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال اأ�سبوع من تاريخ 
الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم  )41722 
 _ CHEVROLET TRAVERSE( ن��وع دب��ي( من   /V/ خ�سو�سي /
اأ�ستي�سن( موديل )2018( _ لون )رمادي( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2022/12480(

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري �ص م ع
املنذر اإليه : مايكل فليب هو�سبند - اجلن�سية : بريطانيا. 

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )153،017.0( درهم نتيجة الإخال 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال اأ�سبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�سيارة  التنفيذية ل�سرف  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات 
خ�سو�سي   /86892( رق��م   ال�سيارة  على  املحكمة  خزينة  يف  امل���ودع  العلني    باملزاد 
واملمولة  )ابي�ص(  لون  /T/ دبي( من نوع )اودي تي تي _ كوبيه(  وديل )2016( 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل              

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13597 بتاريخ 2022/7/19 
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2022/12665(

املنذر : بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�سابقا( 
املنذر اإليه : فايز جميل فايل خمي�ص املخيني 

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )144،195.62( درهم نتيجة 
الإخال ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم  )71131 / خ�سو�سي /F/ دبي( من نوع )انفينيتي كيو اك�ص 
ل�ساحلكم من  واملمولة  )اأبي�ص(  لون   _  )2015( موديل  اأ�ستي�سن(   _  70

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197
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املال والأعمال
درا�شة ل�)تريندز( ُتلقي ال�شوء على ما ت�شهده منطقة املحيطني من طفرة يف اتفاقيات التجارة

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  “مركز  اأ�����س����دره����ا  ب��ح��ث��ي��ة  درا�����س����ة  اأك�������دت 
الإقليمية  القت�سادية  ال�سراكة  اتفاقية  اأهمية  وال�ست�سارات” 
لكلٍّ  املتنوعة  القت�سادات  تكامل  زي��ادة  يف   )RCEP( ال�ساملة 
من:اأ�سرتاليا، وبروناي، وكمبوديا، ولو�ص، و�سنغافورة، وتايلند، 
هذه  اأن  اإىل  م�سرة  وال��ي��اب��ان.  ونيوزيلندا،  وال�سن،  وفيتنام، 
وتغطي  واق��ت�����س��اده��م،  ال��ع��امل  �سكان  م��ن   %30 ال�����س��راك��ة متثل 
2.2 مليار �سخ�ص، وتتفاخر بناجت حملي اإجمايل قدره 26.2 
تريليون دولر. وبينت الدرا�سة التي اأ�سدرها “تريندز” باللغة 

وال�ستثمارات  ال��ت��ج��ارة  ال��ق��ادم:  “الأُفق  ب��ع��ن��وان:  الإجن��ل��ي��زي��ة 
 The »والتدافع اجلديد على منطقة املحيطن الهندي والهادي
 next frontier: Trade، investments and
 ،“  the new scramble for the Indo-Pacific
اأكادميي  واأعدها الربوفي�سور ريت�سارد جواد حيدريان، م�ست�سار 
و�سيا�سي يف اآ�سيا - بينت ما ت�سهده منطقة املحيطن من طفرة 
يف اتفاقية التجارة، بعد ما يقرب من عقد من املداولت املتاأنية. 
اأن اتفاقية ال�سراكة القت�سادية الإقليمية ال�ساملة  واأ�سارت اإىل 
)RCEP( تعد اتفاقية جتارة حرة تقليدية، تهدف اإىل خف�ص 
معدلت التعرفة اجلمركية بن�سبة ت�سل اإىل %90، ف�سًا عن 

التنظيمية عرب  املادية من خال تن�سيق الأطر  التجارة  ت�سهيل 
 )CPTPP( اتفاقية  تعد  نف�سه،  الوقت  ويف  الأع�ساء.  ال��دول 
وت���دخ���ًا، وه���ي ت�ستهدف دور  اأك���ر ط��م��وح��اً  ات��ف��اق��ي��ة جت��اري��ة 
ال�����س��رك��ات امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة يف الق��ت�����س��اد امل��ح��ل��ي، وت��ع��زز قوة 
قطاع  وحت��رر  ال�سيادة،  ذات  ال��دول  على  الوطنية  عرب  ال�سركات 

اخلدمات ب�سكل كبر بن الدول الأع�ساء. 
 )RCEP( واأو�سحت الدرا�سة اأن القا�سم امل�سرتك بن اتفاقيتي
العامل  يف  اقت�ساد  لأك���رب  ال�����س��ارخ  ال��غ��ي��اب  ه��و   )CPTPP(و
والقوة املهيمنة املفرت�سة يف منطقة املحيطن الهندي والهادي؛ 

وهي الوليات املتحدة الأمريكية.

مليون �سائح فرن�سي ا�ستقبلتهم الدولة خالل 7 �سنوات  2.46

59 % منوا يف اأعداد ال�شياح الفرن�شيني 
القادمني لالإمارات خالل 2021

•• اأبوظبي- وام:

الإم���ارات  دول���ة  ب��ن  ال�سياحة  ح��رك��ة  �سهدت 
وجمهورية فرن�سا منواً ملحوظاً يف ال�سنوات 
املا�سية بالرغم من تداعيات جائحة “كوفيد 
الفرن�سن  ال�سياح  اأع���داد  زاد  حيث   ،”19-
العام  %59 يف  بن�سبة  الدولة  اإىل  القادمن 

املا�سي 2021.
وعززت جمهورية فرن�سا مكانتها �سمن اأكرب 
اإىل  ال��ق��ادم��ن  لل�سياح  م�����س��درة  اأ���س��واق   10

الإمارات يف ال�سنوات املا�سية،
الدولة  يف  ال��رائ��دة  ال�سياحة  البيئة  ظ��ل  يف   
التي  املتميزة  ال�سياحية  واملقا�سد واخلدمات 
لل�سياحة  جاذبيتها  لتعزيز  لزوارها  تقدمها 
وم�ستدامة  رائ��دة  �سياحية  وجهة  باعتبارها 

اإقليمياً وعاملياً.
“وام”،  اأن��ب��اء الإم����ارات  واأظ��ه��ر ر�سد وك��ال��ة 
ا�ستناداً اإىل بيانات املركز الحتادي للتناف�سية 

والإح�ساء، 
اأن اإجمايل عدد ال�سياح القادمن من فرن�سا 
اإىل الإمارات و�سل اإىل 2.461 مليون �سائح 
خال 7 �سنوات يف الفرتة من 2015 وحتى 

.2021
القادمن  ال��ف��رن�����س��ن  ال�����س��ي��اح  ع���دد  وو����س���ل 
األ�����ف   348.98 ل���ن���ح���و  الإم��������������ارات  اإىل 
�سائح  األ���ف  و351.92   ،2015 يف  ���س��ائ��ح 
يف  ����س���ائ���ح  األ������ف  و368.46   ،2016 يف 
 ،2018 �سائح يف  األف  2017، و420.77 

و463.18 األف �سائح يف 2019 وهو اأعلى 
و�سل  فيما  الأخ���رة،  ال�سنوات  ط��وال  معدل 
���س��ائ��ح يف  األ���ف   196.32 اإىل  ال�����س��ي��اح  ع���دد 
جراء  الق��ت�����س��ادي  الإغ����اق  ب�سبب   2020

جائحة “كوفيد -19«.
اجلائحة،  عن  الناجمة  القيود  تخفيف  وم��ع 
ارت��ف��ع اأع����داد ال�����س��ي��اح ال��ق��ادم��ن م��ن فرن�سا 
اإىل الإمارات بن�سبة زيادة و�سلت اإىل 59% 
و�سول اإىل 311.57 األف �سائح يف 2021، 

مقارنة بالعام 2020.
فنادق  يف  الفرن�سين  ال���ن���زلء  ع���دد  وو���س��ل 
ن��زي��ل يف  األ���ف   471.92 ن��ح��و  اإىل  ال���دول���ة 
ليلة   1.887 من  اأك��ر  ق�سوا  املا�سي  العام 
الفرن�سين  ال��ن��زلء  ع��دد  بلغ  فيما  فندقية، 
الأول  ال���رب���ع  يف  ن��زي��ل  األ����ف   183.9 ن��ح��و 
األ���ف   871.5 ق�����س��وا  اجل������اري  ال���ع���ام  م���ن 
الحتادي  امل��رك��ز  ب��ي��ان��ات  وف��ق  فندقية،  ليلة 

للتناف�سية والإح�ساء.
وتعد الإم��ارات وجهة �سياحية مميزة لل�سياح 
ال��ع��دي��د م���ن اجلوانب  ب��ف�����س��ل  ال��ف��رن�����س��ي��ن 
وامل���ي���زات ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف ذل����ك، م��ن بينها 
املوقع ال�سرتاتيجي الذي يربط بن ال�سرق 

والغرب،
 والبنية التحتية القوية والداعمة لل�سياحة، 
وا�سعة  اإق��ام��ة  خ��ي��ارات  ت��واف��ر  اإىل  بالإ�سافة 
ت��ائ��م خم��ت��ل��ف ال��ط��ل��ب��ات وامل���ي���زان���ي���ات، اإىل 
جانب توافر الفعاليات والأن�سطة التي تلبي 

احتياجات جميع الفئات العمرية.

الأ�شهم الآ�شيوية ترتفع
 يف ختام التعامالت

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت موؤ�سرات اأ�سواق الأ�سهم الآ�سيوية يف ختام تداولت اأم�ص، مقتفيه 
اجلمعة  بجل�سة  الأمريكية  �سرتيت  وول  بور�سة  يف  القوي  النتعا�ص  اأث��ر 

املا�سية.
مرتفعاً  املالية  ل���اأوراق  طوكيو  بور�سة  يف  الياباين  نيكاي  موؤ�سر  واأغلق 
بن�سبة %0.54 اأو ما يعادل 145.08 نقطة لي�سل اإىل 26788.47 
 1892.5 نقطة، فيما ا�ستقر موؤ�سر توبك�ص الأو�سع نطاقاً عند م�ستوي 
نقطة.و�سعد موؤ�سر “اإي اإ�ص اآي” املركب يف بور�سة �سنغهاي بنحو 2.83 
ارتفع  فيما  نقطة،   3278.1 عند  ليقفل   1.55% ن�سبته  ما  اأو  نقطة 
موؤ�سر هاجن �سينج ال�سيني يف التعامات املتاأخرة بن�سبة %2.33 توازي 

473.64 نقطة لي�سل اإىل م�ستوى 20771.67 نقطة.

 املوارد الب�شرية والتوطني تكرم �شركات حققت اأكرث من ثالثة اأ�شعاف م�شتهدف التوطني
•• دبي-وام:

اأكد معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداملنان العور 
الإمارات  دول��ة  اأن  الب�سرية والتوطن،  امل��وارد  وزي��ر 
ت�سع التنمية القت�سادية ومتكن راأ�ص املال الب�سري 
يف مقدمة الأولويات لتحقيق نظرتها ال�ست�سرافية 
“بناء  للعقود اخلم�سة املقبلة و�سوًل اإىل هدفها يف 

القت�ساد الأف�سل والأن�سط يف العامل«.
مع  الفاعلة  ال�����س��راك��ات  اأه��م��ي��ة  على  معاليه  و���س��دد 
يف  اأ�سا�سياً  عن�سراً  كونها  اخلا�ص،  القطاع  �سركات 
الدولة  الأعمال يف  امل�ستقبلية لبيئة  الروؤية  ترجمة 
جديدة  اآف��اق  وفتح  العمل  فر�ص  توليد  يف  ودوره���ا 
لأولويات  ت�ستجيب  قطاعات  يف  اقت�سادية  لأن�سطة 
امل�ستقبل يف كل املجالت وت�ستفيد من قدرات الكفاءات 
الإماراتية التي تتمتع مب�ستويات تعليمية وتدريبية 
عالية وخربات اكت�سبتها يف اقت�ساد عاملي ل نظر له 
يف املنطقة من حيث حيويته وديناميكيته وانفتاحه 
وا�ستخدامه  واحل�����س��ارات  ال��ث��ق��اف��ات  خمتلف  ع��ل��ى 

لأحدث تطبيقات التكنولوجيا املتقدمة.
اأقيم يف مقر  جاء ذلك يف كلمة معاليه خال حفل 
كرم  ام�ص،  بدبي،  والتوطن  الب�سرية  امل��وارد  وزارة 
يونيو  �سهرين فقط،  �سركة متكنت خال   16 فيه 
يوليو 2022 ، من حتقيق اأكر من ثاثة اأ�سعاف 

م�ستهدف التوطن.
الدولة  يف  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  اأّن  اإىل  معاليه  وا���س��ار 
العالية  التناف�سية  م�ستويات  من  ال�ستفادة  يوا�سل 
واثقة  يتجه بخطوات  وال��ذي  الإم��ارات��ي  لاقت�ساد 
ال�سنوات  خ��ال  النجاحات  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  نحو 
الأعمال  ا���س��ت��دام��ة  ت��ع��زي��ز  ل��ه��دف  حتقيقاً  امل��ق��ب��ل��ة، 
وال�سركات  للمواهب  عا�سمة  باتت  التي  الدولة  يف 
العا�سمة  لتكون  �سرها  وت��وا���س��ل  وال���س��ت��ث��م��ارات، 

القادمة للم�ستقبل.
�سهدت  وق���ٍت  ي��اأت��ي يف  ال�سركات  ت��ك��رمي  اأن  واأو���س��ح 
خاله الدولة اإطاق �سل�سلة من املبادرات والقرارات 
وح���زم���ة م���ن ال��ق��وان��ن والأن���ظ���م���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي���ة 
الدولة  يف  الأع��م��ال  بيئة  لتعزيز  �ساملة  تطويرية 

يف  الوظائف  توطن  يف  ت�سهم  جديدة  اأ�س�ص  وو�سع 
القطاع اخلا�ص والرتقاء بقدرات الكفاءات والكوادر 
ال��وط��ن��ي��ة، وزي����ادة ج��اذب��ي��ة ���س��وق ال��ع��م��ل يف الدولة 
خال  م��ن  ال��ك��ف��اءات  ه��ذه  ا�ستقطاب  على  وقدرتها 
التي  الأم����ان  و�سبكات  احل��واف��ز  م��ن  متكاملة  ب��اق��ة 

تدعم النمو القت�سادي ال�سحي وامل�ستدام.
لنخبة  ن��وع��ي��ة  ب���اإجن���ازات  ال��ي��وم  نحتفل  واأ����س���اف: 
اأ�سعاف  ثاثة  حققت  التي  ال��رائ��دة  ال�سركات  م��ن 
تتجاوز  ل  قيا�سية  م��دة  خ��ال  التوطن  م�ستهدف 
���س��ه��ري��ن ل��ت�����س��ك��ل دل���ي���ًا وا����س���ح���اً ع��ل��ى اأن���ن���ا على 
الطريق ال�سحيح بف�سل ا�ستجابة الكوادر الوطنية 
و�سرعة  املتاحة  النوعية  الفر�ص  ل�سغل  وجاهزيتها 
تفاعل جمتمع الأعمال يف دولة الإمارات مع اأهداف 
امل�سافة  النوعية  القيمة  وفعالية  التنموية  الدولة 

حلزم التحفيز املقدمة.

ولفت اىل اأّن تكرمي هذه ال�سركات التي حققت اأكر 
من ثاثة اأ�سعاف م�ستهدف التوطن، والبالغ 2% 
�سنوياً للوظائف املهارية يف من�ساآت القطاع اخلا�ص 
جمل�ص  لقرار  وفقاً  فاأكر  موظفاً   50 ت�سم  التي 
ان�سجامه  من  تنبع  خا�سة  اأهمية  “يحمل  ال���وزراء 
م���ع ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي ل���دول���ة الإم��������ارات، وال���ذي 
جوهرية  ركائز  على  الر�سيدة  القيادة  اأ�س�سه  اأر�ست 
العام  القطاعن  بن  الكاملة  ال�سراكة  مقدمتها  يف 
واخلا�ص لتحقيق اأف�سل العوائد والنتائج اقت�سادياً 
واجتماعياً وهو ما حتر�ص عليه الوزارة يف مقاربتها 
ل��ع��م��ل��ي��ة ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال يف ال���دول���ة ورفع 

م�ستويات التوطن يف القطاع اخلا�ص.
واأكد اأن ذلك ظهر من خال القرارات التي اعتمدها 
جم��ل�����ص ال��������وزراء م����وؤخ����راً وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب���رف���ع ن�سب 
التوطن يف القطاع اخلا�ص واحلوافز غر امل�سبوقة 

امل��ق��دم��ة ل�����س��رك��ات ال��ق��ط��اع ال��ت��ي حت��ق��ق اإجن�����ازات 
امل��واط��ن��ن، مب��ا ي�سهم  ت��دري��ب وت��وظ��ي��ف  نوعية يف 
القرارات  و�سائر  “ناف�ص”  م�ستهدفات  حتقيق  يف 
ذات ال�سلة التي �سكلت جزءاً من الهيكل الت�سريعي 
والقانوين الذي حتر�ص حكومة دولة الإمارات على 
تطويره با�ستمرار مبا ي�ستجيب لأولويات القت�ساد 

الوطني.
ا�ستثنائية على  اليوم بنتائج  وقال معاليه : نحتفي 
التي  ال��رائ��دة  ال�سركات  مع  فبالتعاون  ال�سعد،  كل 
نكرمها اليوم، مت ا�ستحداث 1166 فر�سة ملواطني 
دول��ة الإم��ارات يف وظائف مهارية نوعية تفتح لهم 
كفاءاتهم  وتعزيز  لتطوير قدراتهم  امل�ستقبل  اأب��واب 
التي  ال�سركات  بتناف�سية  نف�سه  الوقت  يف  وترتقي 
يعملون لديها من خال متكينها من ال�ستفادة من 

مواهبهم.

•• دبي-الفجر: 

�سعياً لتعزيز مكانة دبي كاأف�سل مدينة للعي�ص 
اخل�سومات  ب��ط��اق��ة  م��ن��ح  ت���ق���رر  ال����ع����امل،  يف 
ل�سرطة  العامة  القيادة  ال�سادرة عن  “اإ�سعاد” 
الذهبية  الإقامة  على  للحا�سلن  جماناً  دب��ي، 
والذين  ���س��ن��وات،  ع�سر  اإىل  خم�ص  م��ن  املمتدة 
يزيد عددهم حتى الآن على 65 األف �سخ�ص. 

ي��اأت��ي ال���ق���راريف اإط����ار ���س��ع��ي ح��ك��وم��ة دب���ي اإىل 
املميزة  الفئة  ه��ذه  متكن  التي  الظروف  تهيئة 
والعي�ص،  وال���درا����س���ة  وال��ع��م��ل  ال���س��ت��ث��م��ار  م��ن 
من مزايا عديدة  “اإ�سعاد”  مبا تقدمه بطاقة 
ال�سحية والتعليمية  القطاعات  ت�سمل خمتلف 
واملطاعم،  وال���ع���ق���ارات  وال��رتف��ي��ه  وال�����س��ي��اف��ة 

وغرها، 
وموؤ�س�سة  �سركة   7327 من  اأك��ر  تقوم  حيث 
جتارية داخ��ل دول��ة الإم���ارات، و92 دول��ة حول 
ال��ع��امل ب��ت��ق��دمي ع��رو���ص وت��خ��ف��ي�����س��ات مميزة 

وح�سرية حلاملي البطاقة.
حلاملي  “اإ�سعاد”  بطاقة  منح  القرار  وي�سمل 
العام  امل�ستثمر  ف��ئ��ات:  م��ن  ال��ذه��ب��ي��ة  الإق���ام���ة 
املواهب  واأ���س��ح��اب  الأع��م��ال،  وال��ع��ق��اري، ورواد 
واملعرفة  ال���ع���ل���وم  جم�����الت  يف  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
الثقافة  اأه��ل  من  واملبدعون  العلماء،  مبنفيهم 
التنفيذيون  وامل�������دراء  وامل���خ���رتع���ون  وال���ف���ن، 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ذات  امل���ج���الت  وامل��ت��خ�����س�����س��ون يف 
الأولوية والريا�سيون وحملة �سهادة الدكتوراه 
والعلوم،  الهند�سة  جم��الت  يف  واملتخ�س�سون 

والطلبة النابغون، ورواد العمل الإن�ساين.
الب�سطي، الأمن  واأك��د معايل عبد اهلل حممد 
العام للمجل�ص  التنفيذي لإمارة دبي اأن املبادرة 
واملهارات  اخل��ربات  اأف�سل  ا�ستقطاب  يف  ت�سهم 
ينعك�ص  م��ا  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن  املتميزة 
ب�سكل اإيجابي على بيئة دبي الأكر جذباً لرواد 
اخلطوة  ه���ذه  “تاأتي  وق����ال:  ع��امل��ي��اً،  الأع���م���ال 
اإ���س��ع��اد وجناحه  ل��ف��ري��ق  امل��م��ي��ز  ل����اأداء  نتيجًة 

اجلوانب  خم��ت��ل��ف  لي�سمل  ن�����س��اط��ه  ت��ن��وي��ع  يف 
الجتماعية والإن�سانية مبا يتكامل مع اجلهود 

احلكومية لتحقيق روؤية قيادتنا الر�سيدة«. 

مق�سد الكفاءات
خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل  جهته،قال  من 
“ي�سهم هذا  دب��ي:  العام ل�سرطة  القائد  امل��ّري، 

ت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة الإم������ارات كمق�سد  ال���ق���رار يف 
الأعمال واملبدعن من  للكفاءات ورواد  رئي�سي 
كل اأنحاء العامل للعي�ص فيها والتمتع بالعديد 

م�سراً  من املزايا التي متنحها الدولة لهم”،  
اإىل اأن منح الإقامة الذهبية للعديد من الفئات 
يف  والعي�ص  العمل  فر�سة  لهم  يتيح  امل��ح��ددة، 

اأجواء م�سجعة متكنهم واأ�سرهم من ال�ستقرار 
طويل الأمد يف اأي من اإمارات الدولة.

وجهة مثالية
املدير  امل��ّري،  �سعيد  �سعادة هال  ذلك،قال  اإىل 
“يف  بدبي:  وال�سياحة  القت�ساد  ل��دائ��رة  العام 
اإط�����ار  امل�����س��اع��ي ال��رام��ي��ة ل��ت��اأك��ي��د م��ك��ان��ة دبي 
والعمل  للحياة  ال��ع��امل  يف  املف�سلة  كالوجهة 
والزيارة، وكذلك ا�ستقطاب الكفاءات واملميزين 

يف �ستى املجالت، 
اأج���ل ت��وف��ر البيئة  تتكاتف ك��اف��ة اجل��ه��ود م��ن 
راحة  بكل  دب��ي  يف  يعي�سوا  حتى  لهم  املنا�سبة 
وي�سر، يف ظل ما تتمتع به املدينة من مقومات 
ف����ري����دة، وب���ن���ي���ة حت��ت��ي��ة م���ت���ط���ورة، وخ���دم���ات 
الوجهة  جتعلها  ع�سري  حياة  واأ�سلوب  راقية، 
والأف�سل،  التميز  عن  يبحث  من  لكل  املثالية 
وح���ك���وم���ة دب����ي ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت���ق���دمي مزايا 
اإ�سافية لهذه الفئة حتى يتمكنوا من ال�ستفادة 
من  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  التخفي�سات  م��ن 
خمتلف  ت�سمل  والتي  لديهم  املتاحة  اخليارات 

مناحي احلياة«.

ن�سخة اإلكرتونية
من جانبها،قالت منى حممد العامري، مديرة 
“ي�سعدنا  دب��ي:  �سرطة  يف  اإ�سعاد  بطاقة  مركز 
واجلهات  ال��دوائ��ر  م��ن  الكثر  �سمن  نكون  اأن 
احلكومية التي قدمت وتقدم مميزات متنوعة 

حلاملي الإقامة الذهبية”،
�ستكون  امل��م��ن��وح��ة  ال��ب��ط��اق��ة  اأن  اإىل  م�����س��رة   
بن�سختها الإلكرتونية حيث �سيتم ار�سال ر�سالة 
ن�سية حتمل التفا�سيل الكاملة حول ذلك، اإىل 
الفئات  م��ن  الذهبية  الإق��ام��ة  على  احلا�سلن 

املحددة.
واأكدت العامري اأن “اإ�سعاد” �ستتيح كماً كبراً 
ال��ع��رو���ص واخل�����س��وم��ات احل�سرية  م��ن  ج����داً 

واملميزة داخل دولة الإمارات وخارجها.

�سالحيتها متتد خلم�ض وع�سر �سنوات

منح بطاقة اإ�شعاد حلاملي الإقامة الذهبية
عبداهلل الب�سطي: ا�ستقطاب اأف�سل اخلربات واملهارات املتميزة ينعك�ض بالإيجاب على 

بيئة دبي الأكرث جذبًا لرواد الأعمال عامليًا 
عبداهلل املّري: ميزة جديدة حلاملي الإقامة الذهبية يف دبي �سمن مميزات عديدة 

تكفل لهم واأُ�َسِرهم ال�ستقرار
هالل املّري: دبي تتمتع مبقومات متيُّز جتعلها الوجهة املثالية لكل من يبحث عن الأف�سل

Date 19/ 7/ 2022  Issue No : 13597
Dubai First Instance Courts 

Notice & Assignment to fulfillment by Publication
In the lawsuit no. 2818/2022/253 - Cheques Execution 

Viewed by Ninth Circuit of Execution no. 230
Subject of the Excution : To claim the value of the returned cheques bearing nos. 
(003958 - 003752 - 003753) issued by the Executed Against Party, with an amount 
of (6005655 Dirham).
Applicant Party : AL Adrak Contracting Co L.L.C - its address : Apartment no. 05 
Shoun Business Park - First Investment Dubai Park Dubai - U.A.E
Parties to be notified : 1. Multilink Contracting L.L.C/ His capacity : Executed Against. 
2. Thomas Mathew Mattathil / His capacity: Executed Against. 
Subject of the Notice : Has filed the above mentioned Execution Case; and obligating 
you to pay the execution amount of (6005655 Dirham) to the Execution Applicant or 
treasury. Therefore, the court will enter into the executive proceedings towards your 
rights in the event that you do not obligate to the mentioned decision during 15 days 
frm the publication date of this notice.
Prepared by : Usama Ahmed Zaki
Approval Date : 28-06-2022 at 12:44:18

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 19/ 7/ 2022  Issue No : 13597
Dubai First Instance Courts 

Notice & Assignment to fulfillment by Publication
In the lawsuit no. 5219/2022/253- Cheques Execution

Viewed by Ninth Circuit of Execution no. 230
Subject of the Excution : To claim the value of the returned cheque bearing no. 
(000073) issued by Multilink Contracting, respresentative by Thomas Mathew, with 
an amount of (7,000,000.00 Dirham).
Applicant Party : Thomas Al Exander K
its address : Orchid Building - Bur Dubai - Dubai - U.A.E
Parties to be notified / 3. Multilink Contracting L.L.C/His capacity: Executed Against. 
4. Thomas Mathew Mattathi / His capacity: Executed Against.
Subject of the Notice : Has filed the above mentioned Execution Case; and obligating 
you to pay the execution amount of (7005535 Dirham) to the Execution Applicant or 
treasury. Therefore, the court will enter into the executive proceedings towards your 
rights in the event that you do not obligate to the mentioned decision during 15 days 
frm the publication date of this notice.
Prepared by: Sara Abdulrahim Abdullah
Approval Date: 12-07-2022 at 12:51:22

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 19/ 7/ 2022  Issue No : 13597
Dubai First Instance Courts 

Notification and payment order by publication
In the Execution No. 209/2022/3929- Labour Execution
Considered at Sixth execution department No: 227 
Merit of the Execution : Execution of the judgment issued in the labour case No: 219/2022 
labour partial, for paying the amount executed AED 244841 in favour of the employee and 
an amount of AED 4917 as fees for the court
Execution applicant Sankalp Sudhir Kakodkar 
Address : UAE Emirate of Dubai - port Saeed - Deira Dubai - Union Road - Al Rustumani 
Block Building - Apartment No 503-Nissan Same Building - Tel 0553989122-0504242011 
- email:info@frangulf.ae - Makani No: 3208594689
Represented by : Hassan Ashoor Hassan Abdulla Al Mulla
Notified party :
1- Bin Hafeez General Contracting Com. LLC - Dubai Branch, its capacity as: the enforcee 
Notification subject : It is filed the said executive case against you and you are obliged 
to pay the amount executed AED 244841 to the execution applicant and to the court's 
treasury an amount of AED 4917 as court fees. Therefore, the court will start the executive 
procedure against you in the event of your failure in complying with the said decision 
within a period of 15 days from the date of publishing this notice
Prepared by : Khalif Obaid Al Muhairi 
date : 15/07/2022 06:51:30

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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•• اأبوظبي-وام:

ت�������س���ه���د ال����ع����اق����ات الإم�����ارات�����ي�����ة 
ك����ب����را على  ال���ف���رن�������س���ي���ة زخ����م����ا 
ك��اف��ة الأ���س��ع��دة ع��ل��ى م���دار تاريخ 
املجال  اإىل  ه���ذا  ال��ب��ل��دي��ن، ومي��ت��د 
ال���ري���ا����س���ي ال�����ذي ي��ع��د م���ن اأب����رز 
مامح العاقات الثابتة واملتبادلة 

بن البلدين ال�سديقن.
املتبادل  احل�سور  يكون  ما  ودائما 
ب���ن الإم��������ارات وف��رن�����س��ا ج��ل��ي��ا يف 
على  الريا�سية  الأح���داث  خمتلف 
وت�ست�سيف   .. ال���ب���ل���دي���ن  اأر��������ص 
ال��ع��ام زيارات  الإم����ارات على م��دار 
م����ت����ع����ددة م����ن جن������وم واأ�����س����اط����ر 
الفرن�سية  وال�����ك�����رة  ال���ري���ا����س���ة 
احل��ال��ي��ن وال�����س��اب��ق��ن م��ث��ل زين 
مبابي،  وك��ي��ل��ي��ان  زي������دان،  ال���دي���ن 
بنزميا، ويوري جوركاييف  وكرمي 

ومايكل �سيلف�سرت، وغرهم.
واأ�ساطر  جن���وم  اأه�����داف  وت��ت��ع��دد 
ال���ف���رن�������س���ي���ة يف ه���ذه  ال���ري���ا����س���ة 
امل�ساركة  اأو  الرتفيه  بن  الزيارات 
الريا�سية  الأح������داث  خم��ت��ل��ف  يف 
الإمارات  ت�ست�سيفها  التي  العاملية 
مثل موؤمتر دبي الريا�سي الدويل، 
م����دار �سنوات  ع��ل��ى  ���س��ه��د  وال�����ذي 
اأ�ساطر  عديدة ح�سورا لفتا من 
الكرة الفرن�سية، كما توج مبابي يف 
لعب  اأف�سل  بجائزة  املا�سي  العام 

يف العامل من جلوب �سوكر بدبي.
وك���م���ا ي���رتق���ب ال���ع���امل ك��ل��ه دورة 
"باري�ص  القادمة  الأوملبية  الألعاب 
الريا�سة  اأن��ظ��ار  تتجه   ،"2024
الإماراتية اإىل هذا احلدث برتقب 

موؤخرا،  متثل  ما  كبرين،  و�سغف 
للريا�سة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ق��ي��ام  يف 

بتحديد 5 ريا�سات ذات اأولوية.
لهذه  يكون  اأن  اإىل  القرار  ويهدف 
والعناية  اله���ت���م���ام  ال���ري���ا����س���ات 
ل���و����س���ع ري���ا����س���ة الإم����������ارات على 
خ��ري��ط��ة ال���ري���ا����س���ة ال��ع��امل��ي��ة مبا 
"اأوملبياد  م����ن  ب������دءا  ت�����س��ت��ح��ق��ه��ا 
اللجنة  تبعته  م��ا  وه���و  باري�ص" 
اتفاقية  بتوقيع  الوطنية  الأوملبية 
امل���ن���ح���ة الأومل����ب����ي����ة امل���ق���دم���ة من 
ل�7  ال���ت�������س���ام���ن الأومل�����ب�����ي  جل���ن���ة 
4 احت��ادات خمتلفة  ريا�سين من 
يف  للم�ساركة  وتاأهيلهم  لإعدادهم 
الائقة  بال�سورة  باري�ص  اأوملبياد 

والازمة.
يف  متتالية،  �سهور   6 م���دار  وع��ل��ى 
دبي"،   2020 "اإك�سبو  م��ع��ر���ص 
باهتمام  ف���رن�������س���ا،  ج���ن���اح  ح���ظ���ي 
ومتابعة وح�سور منقطع النظر، 
كبرا  ق�سما  ت�سمن  بعدما  خا�سة 
للرتويج للحدث الريا�سي الأوملبي 

التاريخي املنتظر.
امل�سروع  ع��ر���ص  ���س��ال��ة  وحت���ول���ت 

الأومل���ب���ي ب��اجل��ن��اح ال��ف��رن�����س��ي، اإىل 
�سهدت  ل����ل����زوار،  م��ب��ه��رة  حم��ط��ة 
لإبراز  احلديثة  التقنيات  توظيف 
يتبناها  ال��ت��ي  الفرن�سية  ال���روؤي���ة 
وكذلك   ،2024 ب��اري�����ص  اأومل��ب��ي��اد 
ال���ت���ع���ري���ف ب���ال���ق���ري���ة الأومل����ب����ي����ة، 
ال���ت���ي حت��ت�����س��ن كافة  والأم�����اك�����ن 

مناف�سات احلدث العاملي.
املختلفة،  الريا�سات  �سعيد  وعلى 
املتبادل  واحل�����س��ور  ال��ت��ع��اون  ك���ان 
م�سهودا  ال�سديقن  البلدين  بن 
وكان  الكربى،  املحافل  خمتلف  يف 
اأبرزها يف الأوملبياد اخلا�ص العاملي 

. "2019 "الإمارات 
احلدث  ه��ذا  الإم����ارات  واحت�سنت 
فرن�سا  فيه  و�ساركت  اق��ت��دار،  بكل 
85 لعبا  ق��وام��ه��ا  ك��ب��رة  ب��ب��ع��ث��ة 
واأعلن  ري��ا���س��ات،   10 يف  ولع��ب��ة 
الفرن�سي  الأومل��ب��ي  البطل  حينها 
باده  ملنتخبات  دعمه  ب��رن��ار  اآلن 

وان�سمامه للحدث ك�سفر لها.
وع��ل��ى الأرا����س���ي ال��ف��رن�����س��ي��ة، كان 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ك���اأ����ص  ل�����س��ب��اق��ات 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 

الأن�سطة  اإع����ادة  يف  دور  الأ���س��ي��ل��ة 
توقفها  بعد  فرن�سا  يف  الريا�سية 

ب�سبب جائحة كورونا.
ال�27  الن�سخة  فعاليات  واأق��ي��م��ت 
م�سمار  على  ال�سباقات  �سل�سة  من 
املرة  هي  هذه  تكن  ومل  "دوفيل". 
التوايل  ع��ل��ى  ال��راب��ع��ة  ب��ل  الأوىل 
ال�سباق  مناف�سات  فيها  تقام  التي 
بواقع  الفرن�سية؛  امل�سامر  على 
"لوجن  م�سمار  يف  الأوىل  م��رت��ن 
على  وم��رت��ن  ب��اري�����ص  �سامب" يف 
لتتوا�سل  "دوفيل"،  م�������س���م���ار 
امل�سامر  على  ال�سباقات  �سل�سلة 

الفرن�سية حتى الن�سخة ال�29.
وحظيت كرة القدم بالقدر الأعظم 
من التعاون والهتمام، وال�ستعانة 
على  ���س��واء  الفرن�سية  ب���اخل���ربات 
�سعيد املدربن ملنتخباتنا الوطنية 
�سعيد  ع��ل��ى  اأو  الأن���دي���ة،  ف���رق  اأو 

الاعبن املحرتفن الأجانب.
وعلى مدار تاريخ منتخبنا الوطني، 
الفريق،  فرن�سين  مدربن   5 قاد 
اأبرزهم برونو ميت�سو خال  وكان 
 2006 اأغ�سط�ص   8 م��ن  ال��ف��رتة 

قاد  كما   ،2008 �سبتمرب   6 اإىل 
العن  ف��ري��ق��ي  م��ي��ت�����س��و  ال����راح����ل 

والو�سل.
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  م��ي��ت�����س��و  وق����اد 
اخلليج  كاأ�ص  ببطولة  الأول  للقبه 
"خليجي 18" يف عام 2007 كما 
ق��اد ال��ع��ن لأه���م اإجن���از وه��و لقب 

دوري اأبطال اآ�سيا 2003.
ومن بن املدربن الفرن�سين اأي�سا 
تدريب  ال��ذي توىل  هرني مي�سيل 
منتخب الإمارات من 16 اأغ�سط�ص 
مايو2001،   18 اإىل   ،2000
وجون جودار يف 2004، كما توىل 
عام،  مل��دة  ال�سباب  منتخب  تدريب 
وك��ذل��ك دوم��ي��ن��ي��ك ب��اث��ي��ن��ي الذي 
الأوىل من  املنتخب لفرتتن  درب 

2005 اإىل 2006، والثانية من 
.2008 اإىل   2006

الأن����دي����ة، �سهدت  وع��ل��ى م�����س��ت��وى 
م�����س��اب��ق��ة ال��������دوري ال���ع���دي���د من 
اأحدثهم  ك��ان  الفرن�سن  امل��درب��ن 
ج���ري���ج���وري دوف���رن���ي�������ص، وال����ذي 
ب���داأ ع��اق��ت��ه ب���الإم���ارات م��ن��ذ كان 
الأهلي"  "�سباب  بفريقي  يف  لعبا 
، ووا���س��ل م�سرته  ك��ل��ب��اء  واحت����اد 
املراحل  لفريق  مدربا  اأ�سبح  حتى 
ال�سنية يف نادي الوحدة ثم مدربا 

للفريق الأول.
ك��م��ا ق���اد امل����درب ال��ف��رن�����س��ي لوران 
والظفرة،  ال��و���س��ل  ف��ري��ق��ي  ب��ان��ي��د 
و�سعد بالظفرة من دوري الأوىل، 
ت��دري��ب فريق  ب���ران  اآلن  وت���وىل 

العن يف 2004.
الفرن�سين  ال��اع��ب��ن  اأب���رز  وم��ن 
الذين ان�سموا للدوري الإماراتي، 
"لفريق  تريزيجيه  ديفيد  املهاجم 
وعي�سى   ،"2011 يف  ي��ا���ص  ب��ن��ي 
لأك��ر من  لعب  ال��ذي  جرجيوري 
اإماراتية  اأندية  9 موا�سم مع عدة 
ديارا  ول�سانا   ،2006 من  بداية 

. "2017 يف  اجلزيرة  "لنادي 
اأبرز  لأح��د  م�سرحا  فرن�سا  وكانت 
اإجن��������ازات ال���ري���ا����س���ة الإم���ارات���ي���ة 
"الإمارات"  ف��ري��ق  ف���وز  يف  ممثلة 
فرن�سا  ط����واف  ب��ل��ق��ب  ل���ل���دراج���ات 
 2020 يف  متتاليتن  لن�سختن 
م�ساركاته  ب���ج���ان���ب   ، و2021 
امل��ت��ع��ددة ب��ال��ط��واف وال��ع��دي��د من 

ال�سباقات يف فرن�سا.
الإم������ارات������ي  اله����ت����م����ام  ظ����ل  ويف 
بالريا�سة الن�سائية، والدعم املقدم 
لها يف خمتلف الريا�سات، حر�ست 
تاأكيد  ع��ل��ى  ال��ف��رن�����س��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
وحر�ست  اأي�������س���ا،  ل���ذل���ك  دع��م��ه��ا 
وزيرة الريا�سة الفرن�سية روك�سانا 
ك��ارا���س��ي��ن��ون��و، ال��ع��ام امل��ا���س��ي على 
منتخب  ل���وف���د  ال����دع����وة  ت���وج���ي���ه 
ل��ك��رة القدم  ل��ل�����س��ي��دات  الإم�������ارات 
حل�����س��ور م���اأدب���ة غ����داء ر���س��م��ي��ة يف 
 2020 باإك�سبو  الفرن�سي  اجلناح 
ودية  جل�سة  يف  ذل���ك  وج����اء  دب����ي. 
لبحث جتربة �سيدات الإم��ارات يف 
القدم  ك��رة  لعبة  مناف�سات  خو�ص 

وتطورها ب�سكل �سريع واإيجابي.

•• اأبوظبي-وام:

اخلالدية  " ر�سمي  اجل���واد  ح��اف��ظ 
ال�سويدية،  امل��ح��ط��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى   "
التوايل  الثاين على  للعام  والتتويج 
رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���ص  بلقب 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة 
وذلك  البطولة،  �ساد�ص حمطات  يف 
الرملي  م�����س��م��ار ج��اج��ر���س��رو  ع��ل��ى 
ال�����س��وي��دي��ة �سمن  م���امل���و  مب��دي��ن��ة 
من  ال�29  الن�سخة  �سباقات  اأجندة 

البطولة .
الكاأ�ص  ���س��ب��اق��ات  �سل�سلة  وحت��ظ��ى 
ب��اه��ت��م��ام وم��ت��اب��ع��ة �سمو  ال��غ��ال��ي��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
ا�ستدامة  ب��ه��دف  ال��رئ��ا���س��ة،  دي����وان 
اخلطط النموذجية لدولة الإمارات 
ال�سيخ زايد  املغفور له  ملوا�سلة نهج 
اهلل  " ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن 
اخليل  ورع��اي��ة  ت�سجيع  يف  ثراه"، 

بكافة  �ساأنه  ورفعة  الأ�سيل  العربي 
دول العامل.

اخلالدية"  "ر�سمي  اجل���واد  وي��ع��ود 
ل����س���ط���ب���ات اخل���ال���دي���ة-ب���ول���ن���دا 
ل����اأم����ر خ����ال����د ب����ن ����س���ل���ط���ان بن 
وينحدر   .. ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ن�سل  2017 من  يف  املولود  البطل 
والفر�ص  اخل��ال��دي��ة  "نايف  الفحل 

رجوى اخلالدية بنت طويق".
ومتكن "ر�سمي اخلالدية" من تاأكيد 
ال�سويدية  امل�����س��ام��ر  يف  ج���دارت���ه 
الكاأ�ص  لقب  على  باحلفاظ  جم��ددا 
الغالية برباعة اأكرب يف ظل م�ساركة 
من  مميزة  نخبة  متثل  خيًا   13
ال�سويد  العربية يف  مرابط اخليول 
واأوروبا، وذلك يف ال�سباق الذي اأقيم 
فئة  �سمن  م����رتاً،   1730 مل�����س��اف��ة 
من  للخيول  املخ�س�سة  "لي�ستد" 

عمر 4 �سنوات فما فوق.
اخلالدية"  "ر�سمي  وجن����������ح 
منعطف  يف  ال���ق���وي���ة  ب��الن��ط��اق��ة 

ال���ن���ه���اي���ة وا����س���ت���م���ر ب��ت��ف��وق��ه حتت 
كوزلوي�سكي  يانو�ص  امل��درب  اإ�سراف 
وقيادة الفار�ص بر اأندر�ص جرابرج 

حتى جنح من الفوز.

لقب  اخلالدية"  "ر�سمي  وح�����س��م 
الطول  اأرب���اع  ثاثة  بفارق  ال�سباق 
فريد  اأم  "تي  ب�����اي  ف����ري����دي  ع����ن 
ت��ك�����س��ا���ص × ف��اي��ا ه��اي��ب��ولي��ت بنت 

وامل����درب  امل���ال���ك  داح�ص" ب���اإ����س���راف 
جرارد تي زوتيليف وقيادة الفار�ص 

جاكوب يوهان�سون.
وح�������ل ب����امل����رت����ب����ة ال����ث����ال����ث����ة اأمي�����ن 

اإليو�ص"  دي  با�سيلك   × "جرنال 
و�سيف حمطة ال�سويد العام املا�سي 
للمالك ال�سيخ عبداهلل بن خليفة اآل 
ثاين واإ�سراف املدرب ماريا هاجمان 

كارلو�ص  الفار�ص  وقيادة  اإريك�سون، 
لوبيز.

ويف ختام ال�سباق، قام �سعادة في�سل 
�سل�سلة  ع����ام  م�����س��رف  ال���رح���م���اين 
�سباقات كاأ�ص رئي�ص الدولة للخيول 
املهري  و�سعيد  الأ�سيلة،  العربية 
ال��ن��وع��ي��ة يف  ال��ري��ا���س��ة  اإدارة  م��دي��ر 
بتتويج  الريا�سي،  اأبوظبي  جمل�ص 
وت�سليم  اخلالدية"  "ر�سمي  البطل 
ال�����ك�����وؤو������ص ل����ل����م����درب وال����ف����ار�����ص، 
بح�سور هابرت كول�سيزا مدير عام 

ا�سطبات اخلالدية-بولندا.
 "  : الرحماين  في�سل  �سعادة  وق��ال 
�سل�سلة  جن��اح��ات  مب��وا���س��ل��ة  نفخر 
�سباقات الكاأ�ص الغالية يف امل�سامر 
الكبر  ال��ت��ف��وق  الأوروب����ي����ة يف ظ��ل 
ال�سويدية  امل��ح��ط��ة  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي 
ال�سويدي  ال��دي��رب��ي  �سمن  امل��ق��ام��ة 
م�����س��ارك��ة مميزة  و����س���ط  ال���ع���ري���ق، 
اخليل  وم���راب���ط  امل���اك  نخبة  م��ن 
العربي، بجانب الهتمام الإعامي 

الوا�سع".
واأكد اأن دعم �سمو ال�سيخ من�سور بن 
التطويرية  وروؤي��ت��ه  نهيان  اآل  زاي��د 
نه�سة  اإىل  قادت  ال�سباقات  ل�سل�سلة 
ل��ق��ط��اع و����س���ب���اق���ات اخليل  ���س��ام��ل��ة 
ال��ع��رب��ي يف ال���ع���امل، يف ظ���ل زي����ادة 
اأع�������داد ال�����س��ب��اق��ات وت���ن���وع ال����دول 
اخليل  لأ���س��رة  للو�سول  وامل�سامر 
العربي حول العامل ودعم متطلبات 
الإنتاج  لزيادة  وت�سجيعهم  رعايتهم 
والهتمام برفعة اخليل العربي، ما 
نلم�سه بالرتحيب الكبر والأ�سداء 
ال��وا���س��ع��ة ال��ت��ي ت��رتك��ه��ا ك��ل حمطة 

لدى املاك واملربن".
لاأمر  بالتهنئة  الرحماين  وتقدم 
اآل  خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز 
اخلالدية  ا�سطبات  مالك  �سعود، 
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ف���وز وح���ف���اظ اجل����واد 
لقب  ع���ل���ى  اخلالدية"  "ر�سمي 
على  ال��ث��اين  للعام  ال�سويد  حمطة 

التوايل.

الإمارات وفرن�شا .. ن�شف قرن من ال�شراكة الريا�شية

»ر�شمي اخلالدية« يحتفظ بلقب كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية بال�شويد

•• دبي-وام: 

اأكد املهند�ص ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي رئي�ص احتاد الإمارات للمبارزة 
ورئي�ص الحتادين العربي والآ�سيوي، اأن م�ساركة منتخب الإمارات يف بطولة 
من  كجزء  تاأتي  العربية  م�سر  جمهورية  ت�ست�سيفها  التي  للمبارزة  العامل 
لتحقيق  والعاملية،  الدولية  البطولت  يف  الحت���اد  م�ساركات  ب��رام��ج  خطة 
جمموعة من الأهداف ت�سعى لتطوير اللعبة وو�سعها يف املكانة املوعودة التي 
ت�ستحقها. وت�ست�سيف م�سر مناف�سات بطولة العامل للمبارزة، التي انطلقت 
الرئي�سية  اأداوره����ا  ت��ب��داأ  ح��ن  يف  املا�سي،  اجلمعة  ي��وم  التمهيدية  اأدواره����ا 
اعتباراً من ام�ص الثنن وحتى يوم ال�سبت املقبل املوافق 23 يوليو اجلاري، 

مب�ساركة ما يزيد على 1000 لعب ولعبة، من 105 دول.

وت�سارك الإمارات يف بطولة العامل مبنتخب ي�سم 12 لعبا ولعبة ممثلن 
وحمد  البلو�سي،  وف��ار���ص  اجل��ع��ب��ي،  �سهاب   : ال��ف��ل��وري��ه  منتخب  لع��ب��ي  يف 
ال��ربي��ك��ي، و�سهد خ���رام، وال��ه��ي��ام البلو�سي، يف ح��ن ي�سم  اجل���اف، ون���وره 
وعمران  ال��زرع��وين،  وخليفة  امل��ازم��ى،  حممد   : الاعبن  اليبيه  منتخب 
ال�سعدي،  م��ربوك  والعنود  احل��م��ادى،  وم��را  احلو�سني،  وزينب  البلو�سي، 
وجورجي  الفلوريه  �ساح  منتخب  م��درب  ع��ادل  اأ�سامه  املدربن  جانب  اإىل 

ليمنوف مدرب منتخب �ساح اليبيه.
لوكالة  ت�سريحات  يف  القا�سمي،  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�ص  واأو�سح 
اإع��داد جيل قوي  تقوم على  ا�سرتاتيجية الحت��اد  "وام" اأن  الإم���ارات  اأنباء 
من الاعبن قادر على ح�سد الإجن��ازات، وحتقيق الطموحات يف امل�ستقبل 
الأولوية  ذات  الريا�سات  من  كواحدة  امل��ب��ارزة  اعتماد  بعد  خا�سة  القريب، 

تلبي  طموحة  عاملية  م�ساركات  خطة  و���س��ع  يف  يتمثل  م��ا  وه��و  ال��دول��ة،  يف 
متطلبات هذا التوجه. وقال اإن امل�ساركة يف بطولة العامل مب�سر، متثل جزءا 
القادرين  الواعدين  الاعبن  من  جمموعة  مواهب  �سقل  يف  خطتنا  من 
اأن هذه  العاملية، خا�سة  املحافل  الإم��ارات يف  على حتقيق طموحات ريا�سة 
فيها  وي�سارك  العامل  م�ستوى  على  البطولت  اأق��وى  من  واح��دة  البطولة 
نخبة من اأبطال العامل". وعرب املهند�ص ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي، 
عن اعتزازه وتقديره لاحتاد امل�سري لل�ساح ورئي�سه عبد املنعم احل�سيني، 
نائب رئي�ص الحتاد الدويل، على ا�ست�سافة فعاليات هذه البطولة الكربى، 
وكذلك ا�ست�سافة اجتماعات الحتاد الدويل للمبارزة يف م�سر للمرة الأوىل، 
ال��ت��ي حتققت  امل�����س��ري  اإ���س��اف��ة اإىل �سل�سلة جن��اح��ات الحت���اد  وه��و م��ا يعد 
موؤخراً، �سواء على ال�سعيد الإداري ممثلة يف تويل احل�سيني من�سب نائب 

رئي�ص الحتاد الدويل تقديرا ملكانة ريا�سة املبارزة امل�سرية، اأو على �سعيد 
الإجنازات وامليداليات التي حت�سدها املبارزة امل�سرية على م�ستوى النا�سئن 
وال�سباب والعموم. وقال " اإن ا�ست�سافة م�سر لبطولة العامل للمبارزة، حمل 
على  ودوره��ا  امل�سرية  املبارزة  لريا�سة  الكبرة  للمكانة  نظرا  للعرب،  فخر 
ال�سعيدين العربي والإقليمي، ونتمنى لاأ�سقاء يف م�سر اأن تكون البطولة 
موفقة وناجحة، وي�سعدنا اأن نقدم لهم كل الدعم وامل�ساندة من اأجل اإجناح 
بطولة العامل". وح�سر املهند�ص ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي اجتماعات 
الحتاد الدويل، بو�سفه ع�سواً باملكتب التنفيذي، ورئي�سا لاحتاد الآ�سيوي، 
اأقيمت الجتماعات بح�سور اليوناين اإميانويل كات�سياداكي�ص، رئي�ص  حيث 
الحتاد الدويل، و20 من ممثلي الحتادات القارية املختلفة لبحث جمموعة 

من املو�سوعات املتعلقة باللعبة وم�ستقبلها.

�شامل القا�شمي: م�شاركة املنتخب يف مونديال املبارزة حمطة مهمة ل�شقل مواهب اجليل احلايل
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الفجر الريا�ضي

••  املنامة-الفجر:

البحرينية  الأوملبية  اللجنة  وقعت 
لل�سباحة  ال��ب��ح��ري��ن��ي  والإحت���������اد 
لكت�ساف  م�سرتكة  تعاون  اتفاقية 
وتعليم  ت�����دري�����ب  ع�����رب  امل������واه������ب 
و�ساب  طفل  اآلف   10 ل���  ال�سباحة 

من اجلن�سن كل عام. 
وق��ع الت��ف��اق��ي��ة م��ن ج��ان��ب اللجنة 
فار�ص  ال����ع����ام  الأم��������ن  الأومل����ب����ي����ة 
ال����ك����وه����ج����ي وم�������ن ج����ان����ب احت�����اد 
الإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال�����س��ب��اح��ة 

حممد جمبل. 
وق�����ال ال���ك���وه���ج���ي: ت��ت��م��ا���س��ى هذه 
���س��م��و ال�سيخ  الت��ف��اق��ي��ة م���ع روؤي�����ة 
النائب  خليفة  اآل  ح��م��د  ب��ن  خ��ال��د 
الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص  ل��رئ��ي�����ص  الأول 
الهيئة  رئي�ص  وال��ري��ا���س��ة  لل�سباب 
اللجنة  رئ��ي�����ص  ل��ل��ري��ا���س��ة  ال��ع��ام��ة 
الأوملبية البحرينية يف تبني خمتلف 
الربامج الريا�سية الرامية لتطوير 
خم��ت��ل��ف ال���ري���ا����س���ات وب���الأخ�������ص 

الألعاب الأوملبية. 
وتعليم  ت�����دري�����ب  اإن  واأ��������س�������اف: 

الأطفال  م��ن  ع��دد  لأك��رب  ال�سباحة 
عدد  اكت�ساف  يف  �سي�سهم  وال�سباب 
م���ن امل���واه���ب ال���ق���ادرة ع��ل��ى متثيل 
كوكبة  وتخريج  الوطنية  املنتخبات 
الدور  وه��و  الأوملبين  الأب��ط��ال  من 
لتعزيز  الأومل��ب��ي��ة  باللجنة  امل��ن��اط 

�سفوف فريق البحرين. 
تدريب  اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وت��اب��ع: 
تعلم  اإىل  كذلك  ���س��ي��وؤدي  ال�سباحة 

الأط���ف���ال وال�سباب  اأك���رب ع���دد م��ن 
ري���ا����س���ة ال�����س��ب��اح��ة مم���ا ي��ح��د من 
حالت الغرق يف برك ال�سباحة. تلك 
املبادرة طبقت يف فرن�سا عرب تدريب 
ونحن  واحد،  عام  يف  طفل  اآلف   5
اآلف   10 تدريب  ارتاأينا  اململكة  يف 

وهو حتد قادرون على حتقيقه. 
واأعرب عن �سكره وتقديره لاإحتاد 
�سرعة  ع��ل��ى  لل�سباحة  ال��ب��ح��ري��ن��ي 

التجاوب يف تطبيق املبادرة. 
"جاهزية  اأك���د جم��ب��ل  م��ن ج��ان��ب��ه، 
اآلف   10 وتعليم  لتدريب  الحت��اد 
من  اجلن�سن  كا  من  و�ساب  طفل 
والفنية،  الإداري�������ة  ك�����وادره  خ���ال 
خ�سو�سا واأن الحتاد يتوىل تدريب 
ال��ع��ام، معربا  ع��دد كبر على م��دار 
املثمرة  ال�سراكة  بتلك  اع��ت��زازه  عن 

والإيجابية.

•• ال�صارقة-وام:

العامل  بطولة  من  الأوىل  اجلولة  يف  املائية  للدراجات  ال�سارقة  فريق  ي�سارك 
للدراجات املائية خال الفرتة من 19 حتى 22 يوليو، وكذلك بطولة العامل 

للفورمول 2 من 22 اإىل 24 اجلاري املقرر اإقامتهما يف بولندا.
فئة  املرزوقي يف  مانع حبيب  3 لعبن هم  املناف�سة  ال�سارقة يف  فريق  وميثل 
1100، و عامر حوير يف  اأوب��ن  املازمي يف فئة برو  امل��اراث��ون واأميجر، وخالد 
فئة اجلال�ص حمرتفن. واأكد اأحمد احلو�سني مدير عام نادي ال�سارقة الدويل 
للريا�سات البحرية ورئي�ص البعثة اأن النادي يوا�سل تنفيذ خطته يف التواجد 
وامل�ساركة مبختلف البطولت الدولية من اأجل متثيل دولة الإمارات يف خمتلف 

املحافل الدولية وبال�سورة التي تليق بها خا�سة يف الريا�سات املائية.

مدير  احلو�سني  اأك��د   .. العامل  بطولة  يف  امل�ساركة  الفريق  ببعثة  يتعلق  وفيما 
عام نادي ال�سارقة الدويل للريا�سات البحرية اأن الفرتة املا�سية �سهدت اإعدادا 
على  ق��ادري��ن  و�سيكونوا  البطولة  مناف�سات  خو�ص  اأج��ل  م��ن  لاعبن  جيدا 
لهم  متمنيا  والدولية،  املحلية  امل�ساركات  خمتلف  يف  كعادتهم  الأف�سل  تقدمي 

حتقيق الإجنازات يف بطولتي العامل.
واأو�سح اأن النادي و�سمن خطته ال�سرتاتيجية لن�سر الألعاب املائية والرتويج 
لها �سيطلق خال الفرتة املقبلة بطولة م�ستحدثة لل�سباحة من 5 جولت حيث 
اإمارة ال�سارقة، بالإ�سافة اإىل تنظيم بطولة الإمارات  �ستكون يف خمتلف مدن 
للقوارب ال�سريعة الفئة الثالثة. كما ي�ستعد نادي ال�سارقة للريا�سات البحرية 
ل�ستكمال بطولة ال�سارقة الدولية للدراجات املائية خال الفرتة املقبلة حيث 

تتبقى لها جولتان الأوىل يف خورفكان والثانية يف ال�سارقة.

•• كواالملبور- وام:

اأعلن الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم اأم�ص  الثنن عن تلقيه طلبات اإبداء رغبة 
واإندوني�سيا  اأ�سرتاليا  هي  دول   4 من   2023 اآ�سيا  كاأ�ص  بطولة  ا�ست�سافة  يف 
وكوريا اجلنوبية وقطر. وكان الحتاد الآ�سيوي اأعلن يف نهاية مايو املا�سي عن 
فتح الباب اأمام جميع الحتادات الوطنية الأع�ساء فيه للتقدم باإبداء الرغبة يف 
ا�ست�سافة هذه الن�سخة، وذلك قبل املوعد النهائي الذي كان مقررا حتى نهاية 

يونيو املا�سي قبل متديده اإىل 15 يوليو اجلاري.
ع��ن عدم  ر�سميا  ال�سن  اع��ت��ذار  بعد  ال��رغ��ب��ات  ب��اإب��داء  التقدم  ب��اب  فتح  وج���اء 

قبل  املقبل  ال��ع��ام  منت�سف  يف  بها  م��ق��ررة  كانت  التي  الن�سخة  ه��ذه  ا�ست�سافة 
اعتذارها ب�سبب جائحة " كورونا " .

لنظام  اأن��ه طبقا  اإىل  الإل��ك��رتوين  للعبة على موقعه  الآ�سيوي  الحت��اد  واأ���س��ار 
عملية طلبات ال�ست�سافة، مت توزيع تعليمات طلبات ال�ست�سافة على الحتادات 
الوطنية اأم�ص الأول الأحد على اأن يكون املوعد النهائي اأمام الحتادات املتناف�سة 
لتقدمي وثائق الرت�سيح قبل 31 اأغ�سط�ص املقبل. ونوه اإىل اأنه �سيتم بعد ذلك 
عمل تقييم �سامل للملفات املتناف�سة، من قبل الإدارة يف الحتاد الآ�سيوي، قبل 
اتخاذ القرار ب�ساأن الختيار والإعان عن الدولة امل�سيفة للنهائيات من قبل 

املكتب التنفيذي يف الحتاد الآ�سيوي يف 17 اأكتوبر 2022.

•• اأبوظبي-الفجر

ب��ال��ت��ع��اون ب��ن احت���اد الإم�����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم واحت����اد الريا�سات 
الإلكرتونية  القدم  لكرة  الإم��ارات  منتخب  ي�ستعد  الإلكرتونية، 
الدمنارك،  يف  اخلارجي  مع�سكره  اإىل  املقبل  الأربعاء  يوم  لل�سفر 
ا�ستعداًدا للم�ساركة يف املونديال العاملي الذي ت�ست�سيفه العا�سمة 
الدمناركية كوبنهاجن يف الفرتة من 27 اإىل 30 يوليو اجلاري، 

التي ُتقام حتت اإ�سراف الحتاد الدويل لكرة القدم.
�سهدت  ت�سفيات  بعد  منتخًبا،   24 العاملية  البطولة  يف  وُي�سارك 

بعدد  باملقارنة  ب��امل��ائ��ة   40 بلغت  ب��زي��ادة  منتخًبا،   84 م�ساركة 
املنتخبات الوطنية التي �ساركت يف ت�سفيات الن�سخة الأوىل.

العامل، ثاثة لعبن،  كاأ�ص  الإم��ارات يف بطولة  ومُيثل منتخب 
و�سامل احلمادي وعلي احلمادي، وحممود  ال�سويدي  اأحمد  وهم 

الكربي مديًرا اإدارًيا للمنتخب.
املا�سي  يوليو   4 ي��وم  اأج��ري��ت  التي  البطولة  قرعة  اآل��ي��ة  وك��ان��ت 
�ستة  بواقع  جمموعات،  اأرب��ع  على  امل�ساركة  املنتخبات  وّزع��ت  قد 
منتخب  وق��وع  عن  القرعة  واأ�سفرت  جمموعة،  كل  يف  منتخبات 
الإمارات يف املجموعة الثانية مع منتخبات اأملانيا ، برو، فرن�سا، 

اليابان وال�سويد.
وُتقام مناف�سات البطولة بنظام الدوري من دورين، وذلك خال 
اأول كل جمموعة للدور  يتاأهل  اأن  28 يوليو، على  و   27 يومي 

ربع النهائي.
املونديال  من  الثانية  للن�سخة  تاأهل  قد  الوطني  منتخبنا  وك��ان 
بعد  تاريخه،  يف  الأوىل  للمرة  الإلكرتونية  ال��ق��دم  لكرة  العاملي 
التي  الت�سفيات  يف  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  ملجموعة  �سدارته 
اأق��ي��م��ت ع��ل��ى ث���اث م���راح���ل، خ���ال ال��ف��رتة م��ن �سهر دي�سمرب 

اإىل �سهر يونيو 2022.  2021

منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكرتونية ي�شتعد ملع�شكره اخلارجي يف الدمنارك

•• برمنجهام - وام:

الألعاب  دورة  من   11 ال���  الن�سخة  يف  امل�سارك  الإم���ارات  وف��د  ر�سيد  ارتفع 
العاملية يف برمنجهام بالوليات املتحدة الأمريكية التي اأقيمت خال الفرتة 
3600 ريا�سي وريا�سية من  17 من ال�سهر اجلاري و�سارك فيها  اإىل   7
و�سعت  ملونة  ميداليات   8 اإىل  ريا�سة،   36 يف  العامل  حول  دولة   100

البعثة يف املركز ال� 28 بواقع ذهبيتن وف�سية و5 ميداليات برونزية.
وتربعت اأملانيا على �سدارة جدول الرتتيب العام بر�سيد 47 ميدالية ملونة 
بواقع 24 ذهبية و7 ميداليات ف�سية، و16 ميدالية برونزية، فيما حلت 
بواقع  ميدالية   44 بر�سيد  الثاين  املركز  يف  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
16 ذهبية و18 ف�سية و10 ميداليات برونزية، وجاءت اأوكرانيا يف املركز 
16 ذهبية و12 ف�سية و17 ميدالية  45 ميدالية بواقع  الثالث بر�سيد 

برونزية.
جديدتن  ميداليتن  ت��اي  للمواي  الوطني  منتخبنا  الأول  اأم�ص  واأ���س��اف 
اإث��ر فوزه  اإليا�ص حبيب علي  بالدورة عن طريق كل من  اليوم اخلتامي  يف 
على نظره املك�سيكي ميغيل باديا بوزن حتت 81 كجم، حمققاً امليدالية 

الربونزية، فيما فاز الأمريكي اآرون اأورتيز باملركز الأول وامليدالية الذهبية 
بهذا الوزن، وانتزع الربتغايل ديوغو كالدو امليدالية الف�سية.

كما فاز لعب منتخبنا نور الدين �سمر على الاعب الأمريكي جو مولر 
يف م�سابقة املواي تاي بوزن حتت 63.5 كجم، وح�سد امليدالية الربونزية 
الثانية، فيما فاز الاعب الأوكراين اإيغور ليوب�سينكو بامليدالية الذهبية يف 

هذا الوزن، والتاياندي ويرا�ساك ثاراخاجاد بامليدالية الف�سية.
امل�ساعد  العام  الأمن  �سليمان  بنت  املهند�سة عزة  التتويج  وح�سرت مرا�سم 
لل�سوؤون الإدارية واملالية للجنة الأوملبية الوطنية رئي�ص وفد الدولة يف دورة 
اإدارة  العاملية يف مدينة برمنغهام، وعلي علي خوري ع�سو جمل�ص  الألعاب 

احتاد الإمارات للمواي تاي.
وت�سدر منتخبنا الوطني للجيوجيت�سو امل�سهد بح�سده 5 ميداليات ملونة 
والوزن  85 كجم  بوزن  الكتبي  بواقع ميداليتن ذهبيتن حققهما في�سل 
وميداليتن  كجم،   69 ب��وزن  ال�سويدي  حممد  ح�سدها  وف�سية  املفتوح، 
برونزيتن عن طريق الاعبة �سما الكلباين بوزن 63 كجم والوزن املفتوح 
.. وتركت الريا�سات اجلوية ب�سمة مميزة يف تلك امل�ساركة من خال حتقيق 
الوطني  منتخبنا  لعب  القبي�سي  عبدالباري  طريق  عن  برونزية  ميدالية 

للقفز باملظات احلر والتزحلق على املاء.
قوة  ظ��ل  يف  ال��ربون��زي��ة  بامليدالية  �سعادته  ع��ن  �سمر  ال��دي��ن  ن��ور  واأع����رب 
عامل  اإىل  م�����س��راً  ع��امل��ي��اً،  امل��ت��ق��دم  الت�سنيف  اأ���س��ح��اب  امل�����س��ارك��ن  م�ستوى 
النزالت ..وقال:  اجلمهور الذي وقف مع الاعبن الأمريكين يف جميع 
�سعيد بتحقيق برونزية املركز الثالث وكنت اأطمح لاأف�سل وا�ستطعت ح�سم 
اإىل  التاأهل  الثانية وتعوي�ص خ�سارة  الثالث من اجلولة  املركز  النزال على 
الدور النهائي، بعد الدعم وامل�ساندة التي حظيت بها من زمائي الاعبن 
واحتاد املواي تاي والوفد الإماراتي برئا�سة املهند�سة عزة بنت �سليمان، حيث 
التف اجلميع حولنا وطالبنا بالرتكيز يف النزالت املتبقية من عمر الدورة، 

وهو الأمر الذي تكلل بنجاح يف نهاية املطاف.
وعرب اإليا�ص حبيب عن �سعادته بالإجناز الربونزي بعد تقدمي عرو�ص قوية 
التوفيق  يحالفه  مل  ولكن  النهائي  ال��دور  اإىل  التاأهل  من  خالها  اق��رتب 
..وقال : �سعور مميز عند روؤية املواي تاي على من�سات التتويج، وهذا يعني 
ف��راغ بل من خطة وا�سرتاتيجية و�سعها الحتاد  ي��اأت من  اأن ما حتقق مل 
ويتابع تنفيذها بدقة ومتيز، و�سنقدم الأف�سل خال ال�ستحقاقات املقبلة 
اأو يف  املقبل  اأغ�سط�ص  للنا�سئن يف ماليزيا يف �سهر  العامل  �سواًء يف بطولة 

بطولت الح��رتاف التي ينظمها الحت��اد. واأه��دى علي علي خ��وري ع�سو 
جمل�ص اإدارة احتاد الإمارات للمواي تاي اإجناز منتخبنا الوطني يف الدورة 
العاملية يف مدينة برمنجهام اإىل دولة المارات العربية املتحدة قيادة و�سعباً 
واإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير 
ديوان الرئا�سة، موؤكداً اأن ما حققه لعبا منتخبنا الوطني يعد اإجنازا كبراً 

يف ظل امل�ستويات القوية من جميع لعبي العامل.
تاي  للمواي  الوطني  منتخبنا  لعبي  لنجاح  بالغة  ب�سعادة  اأ�سعر   : وق��ال 
يف  الربونزيتن  بامليداليتن  وتتويجهما  �سمر  الدين  ون��ور  حبيب  اإليا�ص 
وزنيهما، وكذلك مبردود لاعب حممد مر�سي الذي منعته الإ�سابة من 
اللجنة الطبية، وبعطاء الاعب  امل�ساركة وا�ستكمال م�سواره بعد تو�سيات 

اأمن املعت�سم الذي بذل كل ما ميلك ومل يق�سر يف اأي �سيء.
للدواثلون  الوطني  منتخبنا  لع��ب  امل��زروع��ي  فار�ص  ق��ام  اآخ��ر  �سعيد  على 
بحمل علم الإمارات يف حفل ختام دورة الألعاب العاملية يف برمنغهام، والذي 
�سهد فقرات ا�ستعرا�سية متنوعة مع ا�ستخدام الألعاب النارية ملدة 5 دقائق 
ال��دورة اإىل ممثلي الن�سخة الثانية  متوا�سلة، كما �سهد احلفل ت�سليم علم 

ع�سرة من الألعاب والتي �ستقام يف مدينة �سينجدو ال�سينية عام 2025.

اختتم منتخبنا الوطني الأوملبي لكرة القدم اأم�ص الأول مع�سكره اخلارجي الذي 
اأقيم يف �سربيا على مدار اأ�سبوعن، �سمن برنامج اإعداده للم�ساركة يف بطولة 
احتاد غرب اآ�سيا حتت 23 عاًما، التي �سُتقام يف العراق للفرتة من 1 اإىل 18 

نوفمرب املقبل.

وخا�ص الأبي�ص الأوملبي خال فرتة املع�سكر عدداً من التجارب الودية مع اأندية 
�سربية من خمتلف الدرجات، قام خالها اجلهاز الفني بقيادة الإ�سباين دين�ص 
�سيلفا بتجربة جميع الاعبن، والوقوف على م�ستوياتهم الفنية والبدنية، اإىل 

جانب تطبيق اخلطط الفنية التي �سيعتمد عليها يف املباريات الر�سمية.

اأحمد   ، اأحمد فوزي  26 لعباً هم :  و�سمت قائمة املنتخب يف مع�سكر �سربيا 
، عبداهلل احلمادي،  زايد �سلطان   ، راك��ان وليد   ، حممود، حمدان عبدالرحمن 
"الوحدة" بدر  �سالح   عبدالرحمن   ، عمر  اإ�سماعيل  "اجلزيرة"،  �سامل  ن��واف 
الأهلي" حمد  "�سباب  البلو�سي  ، عبدالعزيز  علي  �سلطان   ، علي  ، خالد  نا�سر 

يا�ص"عبدالعزيز  "بني  عمر  "خورفكان" �سلطان  �سامل  "ال�سارقة" خالد  فهد 
بدر  فهد  "عجمان"  "الن�سر"عبداهلل عبدالعزيز   داوود ، حممد عبدالرحمن 
"الو�سل" وليد را�سد، يا�سر  �سامل  "العن" نا�سر  �سعيد  "الإمارات" من�سور 

ح�سن "احتاد كلباء" مايد علي "الرم�ص" عبداهلل اأحمد  "الظفرة".

املواي تاي ي�سيف برونزيتني لنور الدين �سمري واليا�ض حببب يف اليوم اخلتامي

اجلوجيت�شو يت�شدر امل�شهد .. بعثة الإمارات تنهي م�شاركتها يف دورة الألعاب ب� 8 ميداليات ملونة

يف اتفاقية بني اللجنة الأوملبية واحتاد ال�شباحة بالبحرين لكت�شاف املواهب    2 والفورمول  املائية  للدراجات  العامل  بطولتي  يف  ال�شارقة  فريق  ميثلون  لعبني   3

2023 اآ�شيا  كاأ�س  ا�شت�شافة  على  تتناف�س  دول   4

الأبي�س الأوملبي يختتم مع�شكره اخلارجي يف �شربيا
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ب����اي����رن م���ي���ون���ي���خ، بطل  ت���و����س���ل 
ال�����دوري الأمل�����اين ل��ك��رة ال��ق��دم يف 
لتفاق  الأخ���رة،  الع�سرة  املوا�سم 
اأجل  من  الإيطايل  يوفنتو�ص  مع 
تخلي الأخر عن خدمات مدافعه 
ال�����دويل ال��ه��ول��ن��دي م��اَت��ّي�����ص دي 
يورو،  م��ل��ي��ون   70 م��ق��اب��ل  ليخت 
و�سائل  اأف��������ادت  م����ا  وف�����ق  وذل������ك 

الإعام الأملانية.
وقناة  "بيلد"  ���س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
م�ساء  الأمل���ان���ي���ت���ان  "�سبورت1" 
الأحد اإن �سفقة انتقال ابن ال�22 
 10 ت��ت�����س��م��ن  ب���اي���رن  اىل  ع���ام���اً 
كمكافاآت  اإ���س��اف��ي��ة  ي���ورو  م��اي��ن 
ا�ستناداً  يوفنتو�ص  عليها  يح�سل 
التي �سيحققها  النتائج  اىل بع�ص 
ال�سابق مع عماق  اأياك�ص  مدافع 

بافاريا.
و����س���ي�������س���ت���خ���دم ب�����اي�����رن ع����ائ����دات 
روبرت  البولندي  املهاجم  انتقال 
بر�سلونة  اىل  ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي 
45 مليون  م��ن  ب��اأك��ر  وامل���ق���درة 
يورو، للم�ساعدة يف متويل عملية 

التعاقد مع دي ليخت الذي ان�سم 
من   2019 �سيف  يف  ليوفنتو�ص 
اأع����وام  مل���دة خم�سة  ب��ع��ق��د  اأي��اك�����ص 

مقابل 75 مليون يورو.
"بيلد"  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ت�����س��ري��ح  ويف 
خ�����ال ع���ط���ل���ة ن���ه���اي���ة الأ����س���ب���وع 
التنفيذي  امل���دي���ر  اأق����ر  امل��ن�����س��رم، 
لبايرن حار�سه ال�سابق اأوليفر كان 

مفاو�سات  اأجرينا  اأننا  "�سحيح 
)مع يوفنتو�ص(. دي ليخت لعب 

مثر جداً لاهتمام".
دي  ل�سم  ج��اه��داً  ب��اي��رن  وي�سعى 
ل��ي��خ��ت م��ن اأج����ل ت��ع��وي�����ص رحيل 
املو�سم  ن��ه��اي��ة  يف  زول����ه  ن��ي��ك��ا���ص 
املحلي  ال�����غ�����رمي  اىل  امل���ن�������س���رم 

بورو�سيا دورمتوند.

راي�سينغ"  "اإنفيجن  �سائق فريق  كا�سيدي  نيك  ح�سد 
اإي  اإي��ه بي بي فورمول  العامل  الأول يف بطولة  ف��وزه 
يف مدينة نيويورك، متقدماً على لوكا�ص دي غرا�سي 
�سائق فينتوري، وزميله يف الفريق روبن فرينز، وذلك 
بعد �سباق دراماتيكي تعر�ص خاله معظم ال�سائقن 
حلوادث ب�سبب الأمطار الغزيرة، ليكون اأكر ال�سباقات 

متعة واإثارة خال املو�سم احلايل حتى الآن.
غمرت  التي  الغزيرة  الأم��ط��ار  م��ن  عا�سفة  اجتاحت 
اأث��اراً من جتمعات املياه  حلبة بروكلن �سرتيت تاركة 
يف منطقة الكبح وحتى املنعطف 6، وذلك يف الدقائق 

الع�سر الأخرة من عمر �سباق مدته 45 دقيقة.
من  ب��ّد  ل  اإذ  الأ���س��ف��ر،  العلم  ال�سباق  منظمو  اأ���س��ه��ر 
تخفيف ال�سرعة و�سرورة توخي احلذر والقيادة باأمان 

يف ظل الظروف املناخية ال�سعبة.
�سيطر ك��ا���س��ي��دي ع��ل��ى ال�����س��ب��اق ل��ك��ن م��ع ازدي����اد حّدة 
�سيارته وا�سطدم باحلواجز،  انزلقت  الأمطار  هطول 
لوكا�ص  ال�ساد�ص كل من  املنعطف  به عند  ه��ذا وحل��ق 
�سائق  فاندورن  و�ستوفيل  فينتوري  �سائق  غرا�سي  دي 
مر�سيد�ص، حيث ارتطم الأخر ب�سيارة كا�سيدي. �سهد 
ال�سباق مزيداً من احلوادث ما اأدى اإىل انتهاء ال�سباق 

مبكراً، ورفع العلم الأحمر.
ال�سباق  على  كا�سيدي  �سيطر  الأم��ط��ار..  هطول  قبل 
مراكز  يف  ت��واج��ده  من  بالرغم  اجلميع  على  متقدماً 
م��ت��و���س��ط��ة ���س��م��ن خ����ط ال���ب���داي���ة ق���ب���ل الن����ط����اق، 
م�ستخدماً منط "الهجوم" يف وقت مبكر من ال�سباق، 
ليحل كًا من لوكا�ص دي غرا�سي وروبن فرينز خلفه 
رائعة  انطاقة  الثنائي  ق��دم  متقاربة.  زمنية  بفرتة 
لكنه  كا�سيدي،  خلف  ثانياً  ح��ل  ال��ذي  ف��ان��دورن  اأم���ام 
تعّر وخ�سر مركزين عند املنعطف 27 لتتغر مراكز 

ال�سائقن يف �سباق متقلب.
خال  م��ن  اخلام�ص  امل��رك��ز  اإىل  طريقه  م��ورت��ارا  �سق 
�سائق  غ���اب  اإذ  امل���ت���اأخ���ر،  ال���ث���اين  "الهجوم"  اأ���س��ل��وب 
املركز  يف  وب��داأ  الت�سفيات،  يف  املناف�سات  عن  فينتوري 

التا�سع.
رفع العلم الأحمر يعني توقف املجريات على احللبة، 
حيث يتم رفعه يف ظروف قاهرة مثل الظروف اجلوية 
حال  يف  اأو  امل�سار  على  ال��روؤي��ة  و�سعوبة  ال�ستثنائية، 
وقوع حادث كبر يتطلب اإيقاف ال�سباق، وحُتدد نتيجة 
العلم  رف��ع  لفة  ت�سبق  التي  الأخ���رة  اللفة  يف  ال�سباق 
الريا�سية  اللوائح  من   41.9 للمادة  وفقاً  الأح��م��ر، 
ل��احت��اد ال����دويل ل��ل�����س��ي��ارات. م��ا ي��ع��ن��ي اأن ال��ف��وز يف 
ال�سباق ذهب ل�سالح كا�سيدي، مع تواجد كل لوكا�ص 
روبن  الفريق  يف  وزميله  فينتوري،  �سائق  غرا�سي  دي 

فرينز يف من�سة التتويج.
ق����ادراً على ال���س��ت��ف��ادة م��ن تقدمه  ف��ان��دورن  مل يكن 
�سائق  ع��اد  اإذ   ، م��ورت��ارا  اإدواردو  على  البداية  خ��ط  يف 
لكنه  اخل��ام�����ص،  امل��رك��ز  حمققاً  منزله  اإىل  فينتوري 
لل�سائقن  العام  الرتتيب  يف  مركزه  تعزيز  من  متكن 
متفوقاً ب�13 نقطة على فاندورن. حقق بدوره ميت�ص 
اإيفانز �سائق "جاكوار راي�سينغ" املركز 11، بينما حل 
فرجن  اأ����ص  "دي  ف��ري��ق  �سائق  فرجني  اإري���ك  ج��ان 
دون  ال�سباق  اأنهيا  وكاهما   ،18 املركز  راي�سينغ" يف 

ت�سجيل اأي نقطة يف ر�سيدهما.
جاءت النتائج النهائية لترتك فريق "روكيت فينتوري 
للفرق،  ال��ع��امل  بطولة  ترتيب  ���س��دارة  يف  راي�سينغ" 
كيو"  اإي  "مر�سيد�ص  ف��ري��ق  ع��ن  نقطة   23 ب��ف��ارق 
راي�سينغ"  فرجن  اأ���ص  "دي  فريق  على  يتفوق  ال��ذي 

يف الوقت الراهن.
يف  امل��زدوج��ة  نيويورك  جولة  من  الأول  ال�سباق  �سهد 
الذي  الأم���ر  ال��ت��ح��دي��ات،  م��ن  العديد  اإي،  ال��ف��ورم��ول 
للتح�سر  جبارة،  جهود  ب��ذل  املهند�سن  من  يتطلب 
للجولة 12 وال�سباق الثاين يف مدينة نيويورك الذي 

ينطلق يوم غد.
ليدل  الأزرق  ب��ال��ل��ون  �ستيت"  "اإمباير  مبنى  اأُ���س��يء 
بالعام  احتفاًء  وذل��ك  اإي،  فورمول  �سباقات  �سمة  على 
اخلام�ص جلائزة مدينة نيويورك يف بطولة العامل اإيه 

بي بي فورمول اإي.
راي�سينغ"،  "اإنفيجن  فريق  �سائق  كا�سيدي،  نيك  قال 
ولقد  ب��ال��ت��ح��دي��ات،  ح���اف���ًا  ���س��ب��اق��اً  "كان   :37 رق���م 
ال�سعوبات،  م��ن  ال��ك��ث��ر  امل��م��ط��رة  العا�سفة  اأ���س��اف��ت 
اأداء رائعاً مع  على الرغم من البداية املثالية. قدمت 
حدوث  قبل  ال�سدارة  على  م�سيطراً  مميزة  انطاقة 
اأمل  بخيبة  و�سعرت  متطر  ال�سماء  ب���داأت  العا�سفة. 
كبرة لكنني حاولت ال�سمود واملحافظة على ال�سدارة، 
اأعتقد هذا كل ما يتوجب فعله يف ظل هذه الظروف 

ال�ستثنائية".
ما  اأ���س��دق  مل  بال�سباق..  ف��وزي  بخرب  معرفتي  "فور 
�سمعته، و�سعرت بال�سعادة والفخر باأع�ساء الفريق. ل 
التحكيم لقرار  اتخاذ جلنة  التحدث عن عملية  اأري��د 
الفوز، فاملهم بالن�سبة يل اأنني قدمت اأداء يليق بفريقنا 
ومتجاوبة  �سريعة  �سيارة  كانت  لقد  الفوز.  ون�ستحق 
اأننا  ال��ي��وم  اأ�سعر  ال�سباق.  �سعوبات  م��ن  ال��رغ��م  على 
قادرين على تقدمي املزيد من الإجن��ازات، خا�سة بعد 

نهاية �سباق الأ�سبوع.. ل بد اأن يكون الفوز حليفنا".
فينتوري  "روكيت  ���س��ائ��ق  غ��را���س��ي  دي  ل��وك��ا���ص  ق���ال 
اأق���وى  ال���ي���وم  ح����ادث  "اأعترب   :11 رق���م  راي�سينغ"، 
اأحد  ك��ان  اإذ  اإي،  فورمول  خ��ال م�سرتي يف  امل�ساهد 
ل��ه��ا يف ريا�سة  ت��ع��ر���س��ت  ال��ت��ي  اأ����س���د ال����س���ط���دام���ات 
غرام.   15 م��ن  ب��اأك��ر  ال�سربة  ق��وة  ُت��ق��در  ال�سيارات، 
و�ساقي،  وي��دي،  عنقي،  يف  بكدمات  لاإ�سابة  تعر�ست 
لكنني اأ�سعر اأنني بخر، حاولت جاهداً حتقيق املركز 
الأول، يف النهائة هذه هي طبيعة ريا�سة ال�سيارات، قد 

تقدم اأداًء رائعاً لكنك ل حترز النتيجة املن�سودة".
نتيجة  وعك�ص  الأحمر  العلم  رف��ع  بقرار  �سعيد  "اأنا 
الهامة  اخل��ط��وة  بهذه  القيام  م��ن  ب��د  ل  ك��ان  ال�سباق، 
ثمينة  نقاط  حتقيق  من  متكنت  ال�سائقن.  ل�سامة 
اأ�سعر  لل�سائقن.  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  يف  م��رك��زي  ع���ززت 
ج�سيمة،  لأ���س��رار  ال�سيارة  تعر�ص  ب�سبب  اأم��ل  بخيبة 
وي��ت��وج��ب ع��ل��ى ك����ادر امل��ه��ن��د���س��ن ال��ع��م��ل ب��ج��د لتغدو 

جاهزة خلو�ص �سباق اليوم .
قال روبن فرينز، �سائق فريق "اإنفيجن راي�سينغ" رقم 
4: "اأنا بخر، مل اأ�سطدم باحلائط ب�سكل مبا�سر، نيك 
ولوكا�ص، تعر�سا ل�سطدام مبا�سر عند املنعطف 6، ل 
اأع��رف ما حدث خلفي ولكني كنت الوحيد الذي جنا 
من هذا احلادث". " كان اأمراً �سعباً للغاية اأن اأجتنب 
لثاثة  الإط���ارات  ن�ستخدم  جميعنا  اأننا  اإذ  ال���س��دام، 
مع  ينخف�ص  الإط���ارات  اأداء  وم�ستوى  ال�سباق،  اأرب���اع 
مرور الوقت، وترافق ذلك مع هطول الأمطار مت�سبباً 
ال�سباق.  حلبة  م�سار  على  املياه  من  هائلة  بتجمعات 
يف  ال�سيء.  بع�ص  مبكر  وق��ت  يف  الفرامل  ا�ستخدمت 
احلقيقة مل اأ�ستطيع الروؤية ب�سكل جيد ب�سبب الرذاذ 
املتطاير، وفجاأة �ساهدت �سيارة لوكا�ص جانباً، وبانحناء 
اأنني فرملت مبكراً  اأمامي. حل�سن احلظ،  45 درجة 

وقمت بالنعطاف متجنباً ال�سدام به".

•• اأبوظبي-وام:

عن  ر�سميا  القدم  لكرة  الإ�سباين  بر�سلونة  ن��ادي  اأعلن 
ليفاندوف�سكي  روب���رت  البولندي  املهاجم  م��ع  تعاقده 
عاما" جنم بايرن ميونخ الأملاين. وكان بر�سلونة   33"
اأعلن اأم�ص قبل الأول ال�سبت عن تو�سله لتفاق مبدئي 
مع بايرن ب�ساأن ال�سفقة ب�سرط اجتياز الاعب الفح�ص 

الطبي قبل توقيع العقود الر�سمية.
الوليات  اإىل  بر�سلونة  بفريق  ليفاندوف�سكي  وحل��ق 
قبل  العقود  وتوقيع  الطبية  الفحو�ص  لإج��راء  املتحدة 
الدولية  الأبطال  كاأ�ص  م�سابقة  الفريق يف  امل�ساركة مع 
القليلة  الأي���ام  خ��ال  بر�سلونة  يخو�سها  التي  ال��ودي��ة 

املقبلة يف اإطار ا�ستعدادات الفريق للمو�سم اجلديد.
انتقل   ، وبعد بداية متميزة مل�سرته الكروية يف بولندا 

 ،  2010 يف  دورمت��ون��د  بورو�سيا  اإىل  ليفاندوف�سكي 
 2011 الأمل���اين يف  ال���دوري  الفريق بلقب  وف���از م��ع 
2012 ثم بال�سوبر  اأملانيا يف  و2012 وبلقب كاأ�ص 
الأملاين يف 2013 ، وحل مع الفريق يف املركز الثاين 

بدوري اأبطال اأوروبا يف مو�سم 2012 - 2013 .
كانت اخلطوة   ، دورمت��ون��د  تاألقه يف �سفوف  وبعد 

ال��ت��ال��ي��ة ل��اع��ب ه��ي الن��ت��ق��ال اإىل ب��اي��رن يف 
البافاري  الفريق  مع  ليفوز   2014

ب���ال���ع���دي���د م�����ن الأل�����ق�����اب 
واجل���������������وائ���������������ز ع����ل����ى 

اجلماعي  امل�ستوين 

والفردي. وتوج ليفاندوف�سكي مع بايرن بلقب الدوري 
 2022 2015 اإىل  8 موا�سم متتالية من  الأمل��اين يف 
3 مرات اإ�سافة للفوز بلقب ال�سوبر  اأملانيا  وبلقب كاأ�ص 
الأمل��اين 5 مرات ولقب واحد يف كل من دوري الأبطال 

الأوروبي وال�سوبر الأوروبي وكاأ�ص العامل لاأندية.
وترك ليفاندوف�سكي مع بايرن العديد من الب�سمات يف 
ظل متيزه بغزارة الأه��داف حمليا واأوروب��ي��ا ما �ساعده 
با�ستفتاء  ال��ع��امل  اأف�����س��ل لع��ب يف  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��وز  على 
 2020 ن�����س��خ��ت��ي  "فيفا" يف  ل��ل��ع��ب��ة  ال�����دويل  الحت�����اد 
تفا�سيل  ع��ن  النادين  م��ن  اأي  يك�سف  ومل   . و2021 
التعاقد ، ولكن بع�ص التقارير يف اأوروب��ا اأ�سارت اإىل اأن 
بلغت  لل�سفقة  امل��ايل  املقابل  قيمة 

مليون يورو.  50
وك���ان م��ن امل��ق��رر ان��ت��ه��اء عقد 
نهاية  بايرن يف  مع  الاعب 
ولكن   ، امل����ق����ب����ل  امل����و�����س����م 
ال���اع���ب اأب�����دى رغ��ب��ت��ه يف 
اإىل بر�سلونة هذا  الرحيل 
بايرن  ورف�������ص  ال�����س��ي��ف. 
قدمه  ع����ر�����ص  م����ن  اأك�������ر 
اأخرا  يوافق  اأن  قبل  بر�سلونة 

على انتقال الاعب.

•• اأبوظبي-وام:

تعود  "كورونا"،  جائحة  ب�سبب  املا�سين  العامن  يف  غيابها  بعد 
خال  من  العام  هذا  لاأبطال  الودية  الدولية  الكاأ�ص  مناف�سات 

ن�سخة مثرة على املاعب الأمريكية يف الأيام املقبلة.
وت���ت���اأه���ب ف����رق ري����ال م���دري���د وب��ر���س��ل��ون��ة وي��وف��ن��ت��و���ص خلو�ص 
اجلديد  املو�سم  لبدء  ا�ستعداداتها  �سمن  البطولة  يف  مبارياتها 
الن�سخة اجلديدة  الأندية يف  ت�سارك هذه  واأوروبيا، حيث  حمليا 
جوادالخارا  وت�سيفاز  اأمريكا  كلوب  فريقي  اأم��ام  الأبطال  لكاأ�ص 
املتحدة  ال���ولي���ات  اإىل  ب��ال��ف��ع��ل  ب��ر���س��ل��ون��ة  و���س��اف��ر  املك�سيكين. 
اليوم  م�ساء  الأمريكي  ميامي  انرت  ملواجهة  ا�ستعدادا  الأمريكية 
الدولية  ال��ك��اأ���ص  مناف�سات  يف  م�ساركته  ب��دء  قبل  ودي��ا  ال��ث��اث��اء 
لاأبطال . ويف املقابل، ي�ستعد ريال مدريد ويوفنتو�ص لل�سفر اإىل 
دائما  تت�سم  التي  الودية  امل�سابقة  هذه  خلو�ص  املتحدة  الوليات 
بطابع مثر يف ظل قوة الفرق املناف�سة فيها ورغبة كل فريق يف 

ال�ستعداد ب�سكل مميز لنطاق فعاليات املو�سم اجلديد.
اأنها  العام  ه��ذا  ن�سخة  يف  الكروية  واملتعة  الإث���ارة  من  وي�ساعف 
�ست�سهد مواجهة " كا�سيكو " جديدة بن ريال مدريد وبر�سلونة 
قبل بداية املو�سم اجلديد حيث يلتقي الفريقان يوم ال�سبت املقبل 
امل�سابقة  نف�ص  اإط���ار  يف  يوفنتو�ص  ف��ري��ق  منهما  ك��ل  يلتقي  كما 
�ساحبي  املك�سيكين  الفريقن  م��ع  املرتقبة  امل��واج��ه��ات  بخاف 
اخلربة الكبرة اأي�سا. وتت�سمن فعاليات الن�سخة املرتقبة لكاأ�ص 
الأبطال 5 مباريات؛ ي�ستهلها يوفنتو�ص بلقاء ت�سيفاز جوادالخارا 

املك�سيكي يوم اجلمعة املقبل ثم تاأتي مباراة الكا�سيكو الإ�سباين 
اه��ت��م��ام كبر من  ال��ت��ايل، وال��ت��ي ت�ستحوذ على  ال��ي��وم  امل��ث��رة يف 
العاملي  امل�ستوى  على  واجل��م��اه��ر  خا�سة  الإ�سبانية  اجلماهر 
الأمريكية  ري��ال مدريد يف جولته  مباريات  وتقت�سر  ع��ام.  ب�سكل 
املرتقبة على املواجهات الثاث التي �سيخو�سها يف مناف�سات هذه 
يف  بر�سلونة  يلتقي  لاأبطال؛ حيث  الدولية  الكاأ�ص  الن�سخة من 
كلوب  فريقي  يواجه  ثم  فيجا�ص  ل���ص  يف  ال��ودي  "الكا�سيكو" 
اأمريكا يف �سان فران�سي�سكو ويوفنتو�ص الإيطايل يف لو�ص اأجنلي�ص 

يومي 26 و30 يوليو اجلاري قبل العودة اإىل اأوروبا.
والتي  اجل��دي��د،  املو�سم  يف  الأوىل  ملباراته  م��دري��د  ري��ال  وي�ستعد 
اأغ�سط�ص   11 يف  الأمل���اين  فرانكفورت  اإن��رتاخ��ت  اأم���ام  يخو�سها 

املقبل على لقب كاأ�ص ال�سوبر الأوروبي.
وكان ريال مدريد توج بدوري الأبطال الأوروبي يف املو�سم املا�سي 

فيما اأحرز اإنرتاخت فرانكفورت لقب الدوري الأوروبي.
ويف املقابل، ي�ستهل بر�سلونة مبارياته يف هذه اجلولة الأمريكية 
نيويورك  بلقاء  ويختتمه  غ��دا  الأمريكي  ميامي  ان��رت  مبواجهة 
ريد بولز يف 30 يوليو اجلاري بخاف خو�ص مباراتن يف الكاأ�ص 
الدولية لاأبطال حيث يلتقي ريال مدريد يوم ال�سبت املقبل ثم 

يواجه يوفنتو�ص يف 26 يوليو اجلاري.
املواجهة  وبر�سلونة  مدريد  ري��ال  بن  الكا�سيكو  م��ب��اراة  ومتثل 
الفريقان  ويلتقي  الأمريكية.  املاعب  يف  الفريقن  بن  الثانية 
 65 "األيجيانت" يف ل�ص فيجا�ص، والذي تبلغ �سعته  ا�ستاد  على 
األف م�سجع، وهو معقل فريق ل�ص فيجا�ص ريدرز الذي ين�سط يف 

الدوري الأمريكي لكرة القدم الأمريكية للمحرتفن.
يف  الفريقن  ب��ن  ال�سابقة  ال��وح��ي��دة  الكا�سيكو  م��ب��اراة  وك��ان��ت 
الوليات املتحدة انتهت بفوز بر�سلونة 3-2 يف 30 يوليو 2017 
على ا�ستاد "هارد روك" يف ميامي اأمام اأكر من 64 األف م�سجع 
ت�سرب  قد  فيجا�ص  بينهما يف ل�ص  املباراة اجلديدة  اأن  يعني  ما 
امل��درج��ات عن  امتاأت  الرقم يف احل�سور اجلماهري ح��ال  ه��ذا 
اإىل نفاد تذاكر ح�سور  اأ�سارت  التقارير  اآخرها خا�سة واأن بع�ص 
هذه املباراة. وت�سهد جولة بر�سلونة الأمريكية هذه املرة الزيارة 
الأوىل للفريق اإىل ل�ص فيجا�ص حيث مل ي�سبق للفريق الكتالوين 

زيارة تلك املدينة خال جولته الأمريكية ال�12 ال�سابقة.
"كوتون  ا�ستاد  على  يوفنتو�ص  اأم��ام  مباراته  بر�سلونة  ويخو�ص 
بن  اخلام�سة  املواجهة  لتكون  تك�سا�ص  ب��ولي��ة  دال����ص  يف  باول" 
الفريقن يف الوليات املتحدة. و�سبق للفريقن اأن التقيا مرتن 
عام  بو�سطن  يف  التقيا  ث��م   1969 ع��ام  و�سيكاغو  ن��ي��وي��ورك  يف 
يلتقي بر�سلونة اأيا  ولن   .  2017 عام  نيوجر�سي  ويف   2004
من الفريقن املك�سيكين خال هذه الن�سخة من الكاأ�ص الدولية، 
ولكنه �سيخو�ص اختبارا مك�سيكيا اآخر يف اإطار ا�ستعداداته للمو�سم 
اأغ�سط�ص   6 يف  بر�سلونة  يف  اأون���ام  بوما�ص  يواجه  حيث  اجلديد 
اأ���س��ب��وع واح��د من  ال��ودي��ة قبل  ك��اأ���ص ج��وه��ان جامرب  املقبل على 
بدء م�سرته يف املو�سم اجلديد للدوري الإ�سباين. وعلى م�ستوى 
الفريق  تقت�سر مباريات  للمو�سم اجلديد،  يوفنتو�ص  ا�ستعدادات 
�سيخو�سها يف  التي  الثاثة  املواجهات  الأمريكية على  يف جولته 

مناف�سات الكاأ�ص الدولية لاأبطال.

كاأ�س الأبطال تعيد الإثارة الأوروبية للمالعب الأمريكية

نيويورك ت�شت�شيف �شباقني لبطولة 
العامل اإيه بي بي فورمول اإي

ر�شميا .. بر�شلونة يعلن تعاقده مع البولندي 
ليفاندوف�شكي مهاجم بايرن ميونخ

ليفاندوف�شكي: اأنا هنا  
مل�شاعدة بر�شلونة 

ميامي  اإىل  و�سوله  ل��دى  ليفاندوف�سكي  روب���رت  البولندي  املهاجم  اأك���د 
الرئي�سي  هدفه  اأن  بر�سلونة،  اجلديد  فريقه  لبعثة  لان�سمام  الأمريكي 
اإع��ادة الفريق ل�سفوة  من الرحيل عن بايرن ميونخ والتوقيع للرب�سا هو 

اأندية القارة.
الفريق  �سيبداأ  املتحدة حيث  للوليات  ليفاندوف�سكي لدى و�سوله  و�سرح 
جولته التح�سرية للمو�سم اجلديد "اأنا هنا مل�ساعدة الرب�سا على العودة 

ل�سابق عهده والفوز بالعديد من الألقاب املمكنة".
و���س��ي��دف��ع ال���ن���ادي ال���ك���ات���ال���وين 45 م��ل��ي��ون ي�����ورو ل��ب��اي��رن م��ق��اب��ل �سم 
اإ�سافة  �سيوقع لثاثة موا�سم للرب�سا،  "34 عاماً" والذي  ليفاندوف�سكي 

خلم�سة ماين اأخرى كمتغرات.
وقال الاعب لو�سائل اإعام النادي "الأيام املا�سية كانت طويلة لكن التفاق 
اأ�سبح حقيقة. اأ�ستعد خلو�ص التحدي اجلديد يف م�سواري. اأنا لعب يحب 

الفوز باملباريات والألقاب. اآمل اأن يبداأ املو�سم واأن ينتهي جيداً".
اللعب مع  بالليغا" واأن  "فريق كبر  مع  اللعب  اأراد  لطاملا  اأن��ه  ليفا  واأك��د 
اأن ميثل حتد  "كما  "فر�سة عظيمة" بالن�سبة له، م�سيفاً  بر�سلونة ميثل 

حلياتي اخلا�سة".
الكاتالوين،  الفريق  مبدرب  اجليدة  عاقته  البولندي  املهاجم  يخف  ومل 

ت�سايف هرنانديز، الذي �ساعده اأي�ساً يف اتخاذ قراره.
راأيت  معه،  فيها  حتدثت  التي  الأوىل  اللحظة  "منذ  ال�سدد  هذا  يف  وق��ال 
اللعب  اأري��د  القرار.  اتخاذ  ال�سهل  اأفكاري. كان من  تتنا�سب مع  اأفكاره  اأن 
اأن هذا �سيكون ممكنا للغاية مع ت�سايف. فهو يعلم  والفوز بالألقاب واأعلم 
متاما كيف يدير بر�سلونة. كان لعبا مذها والآن هو مدرب كبر، لديه 

م�ستقبل عظيم واأريد اأن اأكون جزءا منه".

روما يح�شم �شفقة 
التعاقد مع ديبال 

روما  ديبال اىل  باولو  الأرجنتيني  الدويل  املهاجم  انتقال  ُح�ِسَمت �سفقة 
الإيطايل كاعب حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتو�ص، وذلك وفق ما اأفادت 

الإثنن العديد من الو�سائل الإعام الإيطالية.
وبعد �سبعة موا�سم اأم�ساها باألوان يوفنتو�ص وتوج خالها بلقب الدوري 
الإيطايل خم�ص مرات متتالية بن 2016 و2020 وبالكاأ�ص الإيطالية 
اأربع مرات والكاأ�ص ال�سوبر ثاث مرات اإ�سافة لو�سوله اىل نهائي دوري 
ال��غ��رمي روم��ا بعد تعر  2017، �سينتقل دي��ب��ال اىل  اأوروب���ا ع��ام  اأب��ط��ال 
للح�سول على  اأرجحية  الأك���ر  ال��ط��رف  ك��ان  ال��ذي  اإن��رت  م��ع  مفاو�ساته 

خدماته.
وك�سفت قناة "�سكاي اإيطاليا" و�سحيفة "غازيتا ديلو �سبورت" اأن �سفقة 
التعاقد مع لعب بالرمو ال�سابق ح�سمت يف وقت متاأخر من ليل الأحد 
وذلك بف�سل مدرب "جالورو�سي" الربتغايل جوزيه مورينيو الذي ات�سل 

بالأرجنتيني يف اأكر من منا�سبة لقناعه بالن�سمام اىل الفريق.
ور�سخ ديبال اأخراً وبعث بر�سالة على وات�ساب ملورينيو بعد منت�سف ليل 
"الذئاب"  اىل  الن�سمام  وق��رر  اأم��ره  باأنه ح�سم  اإعامه  اأج��ل  الأح��د من 
بح�سب ما اأفادت "ل غازيتا ديلو �سبورت"، م�سيفة باأن الأرجنتيني �سافر 
ال�ساعة التا�سعة م�ساء الأحد بالتوقيت املحلي على منت طائرة خا�سة من 
تورينو اىل الربتغال حيث يتواجد فريق العا�سمة حالياً، من اأجل اخل�سوع 

للفح�ص الطبي الروتيني حت�سراً لاعان الر�سمي عن ال�سفقة.
واأفاد ال�سحايف الإيطايل املوثوق جانلوكا دي مارت�سيو الإثنن باأن ديبال 
وافق على النتقال اىل روما الذي َعّجل يف عملية التعاقد مع ابن ال�28 

عاماً يف ظل اهتمام املناف�ص املحلي نابويل بخدماته.
الأخر  لكن  يوفنتو�ص،  مع  امل�سوار  مبوا�سلة  النف�ص  ميني  ديبال  وك��ان 
"ال�سيدة العجوز"  اإدارة  اأوقف املفاو�سات بن الطرفن نتيجة عدم رغبة 
الاعب، ل�سيما يف ظل غيابه لفرتات  اأعمل  به وكيل  يف دفع ما يطالب 

طويلة عن املاعب ب�سبب الإ�سابة.
واأفاد دي مارت�سيو اأن ديبال وافق على عر�ص التوقيع مع روما ملدة ثاثة 

اأعوام مقابل راتب �سنوي �ساٍف قدره �ستة ماين يورو.

•• اأبوظبي-وام:

عندما تنطلق فعاليات املو�سم اجلديد لدوري املحرتفن الإماراتي لكرة 
القدم، �سيبحث 10 من مدربي فرق امل�سابقة عن مكان يف ال�سجل الذهبي 
خال  من  التدريبي  �سجلهم  اإىل  مهمة  واإ�سافة  الأوىل  للمرة  للبطولة 

الفوز بلقب البطولة فيما �سبق ل�4 مدربن الفوز باللقب.
حملية  األ��ق��اب   3 على  املقبل  املو�سم  خ��ال  الفرق  ه��ذه  مدربو  ويتناف�ص 
هي دوري اأدنوك للمحرتفن وكاأ�ص �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة، وكاأ�ص 
م�سرف اأبوظبي الإ�سامي .. وتنطلق فعاليات املو�سم اجلديد للدوري يف 

املقبل. �سبتمرب   2
ومن بن 14 مدربا يف الن�سخة املقبلة من امل�سابقة، هناك 4 مدربن فقط 
�سبق لهم التتويج باألقاب امل�سابقات املحلية مبا فيها لقب كاأ�ص ال�سوبر، عدا 

لقب كاأ�ص �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة الذي ا�ستع�سى عليهم جميعا.
ويت�سدر الروماين اأولريو كوزمن مدرب فريق ال�سارقة القائمة بواقع 
10 األقاب مع فريقي العن و�سباب الأهلي؛ حيث حقق كوزمن مع العن 
لقب دوري املحرتفن مرتن، ولقب كاأ�ص ال�سوبر مرة واحدة، وحقق مع 
�سباب الأهلي لقب الدوري مرتن، وكاأ�ص الرابطة مرتن، وكاأ�ص ال�سوبر 

مرات.  3

للقبي  املا�سي  املو�سم  العن يف  ري��ربوف فريق  �سرجي  الأوك���راين  وق��اد 
اأدنوك للمحرتفن، وكاأ�ص الرابطة. كما قاد عبد العزيز العنربي  دوري 
فريق ال�سارقة للقب الدوري للمرة الأوىل يف ع�سر الحرتاف، يف ن�سخة 
2018-2019، وكذلك كاأ�ص ال�سوبر يف ن�سخة 2019-2020. وحقق 
الهولندي مار�سيل كايزر مدرب اجلزيرة لقب الدوري يف ن�سخة 2020-

.2022-2021 بن�سخة  ال�سوبر  وكاأ�ص   ،2021
املدرب الربتغايل  الأهلي مع  اأندية �سباب  املا�سية تعاقد  و�سهدت الفرتة 
ت��ور���س��نت فينك، وال��و���س��ل مع  ل��ي��ون��اردو ج����اردمي، والن�سر م��ع الأمل����اين 
فرهاد  الإي����راين  م��ع  كلباء  واحت���اد  بيتزي،  اأنطونيو  خ���وان  الأرجنتيني 

مع  وال���وح���دة  في�سوفينت�ص  نيبو�سا  ال�����س��رب��ي  م��ع  وال��ظ��ف��رة  جم��ي��دي، 
الربتغايل كارلو�ص كارفهال.

كما يقود الربازيلي كايو زاناردي فريق البطائح يف مو�سمه الأول بدوري 
املحرتفن، و�سبق له واأن قاد كا من خورفكان والن�سر ومل يحقق معهما 
دبا  يقود  ال��ذي  بوبوفيت�ص  زوران  ال�سربي  امل��درب  وكذلك  ب��ط��ولت،  اأي 

الفجرة املتاأهل اإىل دوري املحرتفن اأي�سا.
اإي�����س��اي��ا عمله م��درب��ا لبني يا�ص،  ال���روم���اين دان��ي��ي��ل  وي��وا���س��ل ك��ل م��ن 
مدرب  العنربي  العزيز  لعبد  اإ�سافة  لعجمان،  مدربا  ج��وران  وال�سربي 

فريق خورفكان، الذي تعاقد معه الفريق موؤخرا.

املحرتفني لدوري  الذهبي  بال�شجل  مكان  عن  يبحثون  مدربني   10

بايرن ي�شم دي ليخت مقابل 70 مليون يورو 



يق�شي 13 عاًما يف اإن�شاء حديقة 
13 عاماً يف حتويل  اأم�سى رجل بريطاين من مدينة بري�ستول، 
بعدما  غ��ّن��اء،  يابانية  حديقة  اإىل  ال��ق��اح��ل،  اخللفي  منزله  فناء 
اأعجب بحديقة يابانية �ساهدها اأثناء ق�سائه اإجازة يف اإحدى املدن 
54 عاًما، من  العمر  البالغ من  الربيطانية. وقع مارتن فيتون، 
بري�سلينجتون يف بري�ستول، يف حب احلدائق اليابانية بعد اأن زار 
2009 و�سرع على  واح��دة لأول م��رة يف عطلة يف دور���س��ت يف ع��ام 

الفور يف اإن�ساء حديقته اخلا�سة به يف فناء منزله اخللفي.
حديقته  بتجديد  كلل  با  ق��ام  املا�سية،  عاًما   13 ال���  م��دار  وعلى 
بنف�سه واأ�سبح لديه الآن واحة تبدو وكاأنها انُتزعت مبا�سرة من 
 8000 ح��وايل  ا�ستثمر  املا�سية،  اخلم�ص  ال�سنوات  ويف  طوكيو. 
تقليدياً  مقهى  م��ارت��ن  بنى  حديقته.  لتطوير  اإ�سرتليني  جنيه 
للحديقة،  اخلر�سانية  الفواني�ص  واأ�ساف  م��اء،  وبركة  به،  خا�ساً 
واأك�سبته  عاماً.   54 �سيندي  زوجته  مع  املكان  يف  ال�ساي  ليتناول 
حديقته الكثر من املعجبن، مبا يف ذلك العديد من اليابانين 
الذين اأثنوا على تفاين الرجل يف اإجناز هذه املهمة. عندما انتقل 
كان   ،2001 ع��ام  يف  بري�ستول  يف  منزله  اإىل  ال��ب��داي��ة  يف  م��ارت��ن 
طفاه، ري�ص وفاني�سا، يف �سن �سغرة، لذلك قام برتكيب اإطارات 

الت�سلق واملنازل ال�سيفية لي�ستمتعا بها يف فناء املنزل.

حتدي اإطالة ال�شعر منت�شر يف تيك توك
يف  حم�����س��ورة  ال�سعر  لإط��ال��ة  الأزر  م��اء  ا�ستعمال  و�سفة  تعد  مل 
يف  الإن��رتن��ت  اج��ت��اح  حتديا  اأ�سبحت  ب��ل  ال�سن،  يف  نائية  منطقة 
الآونة الأخرة. وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، الأحد، 
اأن هذه الو�سفة كانت منت�سرة يف التال النائية مبقاطعة قوانغ�سي 
"ترند" يف تطبيق  اأخ����را  ال�����س��ن، واأ���س��ب��ح��ت  اأق�����س��ى ج��ن��وب��ي  يف 
الفيديوهات الق�سرة "تيك توك". و"رابونزل"، �سخ�سية خيالية 
يعرفها الأطفال يف اأفام والدت ديزين املتحركة، ومتيزت ب�سعرها 
الطويلة، لكن هذه ال�سخ�سية بهذه ال�سفة موجودة بكرة يف هذه 
املنطقة. وي�سل طول �سعر املراأة هنا اإىل 2.1 مرت، ولقرون اعتمدت 
مباء  ال�سعر  �سطف  و�سفة  على  املنطقة  هذه  �سكن  الاتي  الن�ساء 
انتقلت هذه الو�سفة  امل�ستخدم للطبخ. ويف الآون��ة الأخ��رة،  الأرز 
امل�ساركون،  توك" انق�سم  "تيك  تطبيق  ويف  الإن��رتن��ت،  ف�ساء  اإىل 
واآخرين  هناك،  وراث��ي��ة  �سفات  اإىل  يعود  الأم��ر  اأن  اعترب  بن من 
اإحدى  وزعمت  ك��ث��رات.  على  وتنطبق  ناجحة  الو�سفة  اأن  اأك���دوا 
اأن  اإذ ذكرت  "تيك توك" باأن الو�سفة ناجعة،  م�ستخدمات تطبيق 
�سعرها منا مبقدار بو�ستن بعد �سهر واحد من ا�ستخدام الو�سفة. 
ون�سرت �ساحبة ح�ساب )moniquemrapier( على "تيك توك" 
فيديو بعنوان: "الطريقة ال�سحيحة جلعل ماء الأرز مفيدا يف منو 
ال�سعر"، وح�سد الفيديو حتى الأحد اأكر من 334 األف م�ساهدة.

انفجار �شخم ي�شكل واديا من النار على ال�شم�س
قالت �سحيفة ذا �سن الربيطانية اإن انفجارا �سم�سيا �سخما اأدى 
اإىل ت�سّكل ما و�سفته ب�"واد من النار" على �سطح ال�سم�ص، مما اأثار 

خماوف من اإمكانية انبعاث عا�سفة من التوهجات نحو الأر�ص.
واأو�سح امل�سدر اأن مر�سد ديناميكا ال�سم�ص التابع لوكالة الف�ساء 
والطران الأمركية "نا�سا" �سّجل النفجار ال�سم�سي، م�سرا اإىل 
اأنه ت�سبب يف خروج خيوط مغناطي�سية داكنة من الغاف اجلوي 

لل�سم�ص.
وبلغ طول "وادي النار"، الذي ظهر على ال�سم�ص 155 األف ميل 
األف   25 15500 ميل )نحو  كيلومرت( وعمقه  األ��ف   250 )نحو 

كيلومرت(، ح�سب موقع "�سبي�ص ويذر".
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يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الطائرة مملة ال�شكل هي الأقوى بني اأ�شطول اأمريكا 
يف  الأق��وى  تعترب  لكنها  املثرة،  الأمريكية  احلربية  باملقاتات  مقارنة  "مما"  �سكا  "اإي6-"  متتلك طائرة 

ال�سماء، وخا�سة يف حال وقوع حرب نووية.
كما   ،"35 "اإف  6 مركوري" لي�ست مقاتلة �سبح من طراز "اإف 22" اأو  "اإي  طائرة  فاأن  ووفقا ملوقع "1945"، 

اإنها لي�ست قاذفة لل�سواريخ من اأي نوع.
ولكن وفقا للموقع الع�سكري، فهي �ستكون الطائرة التي �سيعتمد عليها الرئي�ص الأمركي لبدء حرب نووية، وهذا 
يجعلها مهمة جدا بالفعل. وتدير الوليات املتحدة مركز قيادة وحتكم حممول جوا، يعرف با�سم مركز القيادة 
الأط��راف للجي�ص  املرتامية  النووية  الرت�سانة  بالتحكم يف  املحمولة جوا، وهو عبارة عن طائرة مكلفة  الوطنية 
الأمريكي يف حالة تدمر مراكز القيادة الأر�سية اأو تعطيلها. هذه الطائرة املكلفة بالتحكم جوا هي طائرة "اإي 6 
مركوري". ويف حال تدمر مراكز القيادة الأر�سية، �سيتوىل ال�سابط العام على منت الطائرة دور �سابط اإجراءات 
الطوارئ املحمولة جوا، والذي مبوجبه �سيتوىل ال�سلطة على هيئة القيادة الوطنية، مما يعني اأن ال�سابط ميكنه 
707، وهي طائرة  بوينج  طائرة  من  معدلة  ن�سخة  اإعطاء الأوامر بتنفيذ هجمات نووية. الطائرة "اإي 6" هي 
ركاب طويلة املدى و�سيقة اجل�سم مت اإطاقها لأول مرة يف عام 1954 وُين�سب اإليها على نطاق وا�سع ببدء ع�سر 
22 �سخ�سا تن�سيق هجوم نووي، وهو ما يجعلها الأكر قوة  من  الطائرات النفاثة. وميكن لطاقم "اإي 6" املكون 

بن كل طائرات الوليات املتحدة الفتاكة.
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فندق تاريخي ينقلك اإىل اأجواء جامعة كامربيدج
اإذا كنت حتلم بالدرا�سة يف جامعة كامربيدج العريقة لكنك مل تتمكن من 
اأج��واء قاعات جامعة كامربيدج  النغما�ص يف  حتقيق هذا احللم، ميكنك 
مبدينة  ريجنت  �سارع  يف   University Arms فندق  زي��ارة  طريق  عن 

كامربيدج.
يعود تاريخ اأقدم فندق يف كامربيدج، والذي اأ�سبح الآن جزًءا من جمموعة 

ماريوت اأوتوغراف كولك�سن، اإىل عام 1834.
وقد خ�سع الفندق موؤخًرا لعملية جتديد جديرة بالثناء بقيمة 80 مليون 
جون  امل��ع��م��اري  املهند�ص  قبل  م��ن  دولر(  مليون   95( اإ�سرتليني  جنيه 
�سيمب�سون، الذي ت�سمل مل�ساته الرواق الدرامي ذي الأقوا�ص الثاثية الذي 
�ست�سعر  ال��دخ��ول،  وبجرد  امل��زدوج��ة.  ال��رده��ة  ال�سيوف  يدخل من خاله 
ال�سيوف  الأزرق لغرف  اللون  باأجواء جامعة كامربيدج يف كل مكان، من 
من  ال��رغ��م  وعلى  املقلم.  اجلامعة  �سجاد  اإىل  غرفة   189 ع��دده��ا  البالغ 
واأنيقاً  جميًا  فندقاً   University Arms يزال  ل  الغريبة،  ت�ساميمه 
للغاية. و على اليمن، توؤدي الأبواب الزجاجية املقو�سة اإىل مكتبة مريحة 
باألواح خ�سبية بها مدفاأة واأرائك خمملية، حيث �سن�ستمتع لحًقا  مك�سوة 
ب�ساي بعد الظهر يف اأجواء �ساحرة. وت�سبه احلانة ال�سغرة باركرز تافرن 
قاعة طعام جامعية، مع اأر�سياتها اخل�سبية الامعة، والطاولت اخل�سبية، 
املطلة  امللون  الزجاج  ذات  ال�سخمة  الأ�سلية  والنوافذ  والكرا�سي اجللدية 

على باركرز بي�ص مرتامية الأطراف يف اخلارج.

�شقوط منطاد يف الأق�شر
بينهم  راك��ب��ا   30 ق��راب��ة  متنه  ك��ان يحمل على  ب��ال��ون طائر منطاد  �سقط 
اأن  دون  الث��ن��ن  اأم�����ص  �سباح   القاهرة  جنوبي  الأق�سر  مبحافظة  �سياح 
ي�سفر احلادث عن وفيات، بح�سب م�سدر اأمني، فيما قررت ال�سلطات وقف 
ن�ساط طران املناطيد يف املنطقة موؤقتا. وقال م�سدر اأمني ملوقع "�سكاي 
نيوز عربية"، اإن اأجهزة احلماية املدنية تلقت باغا ب�سقوط بالون طائر 
"منطاد" بعد بدء طرانه بفرتة وجيزة وعلى متنه عدد من الركاب، فتم 
التحرك ف��ورا ملكان ال��ب��اغ وال��ت��اأك��د م��ن ع��دم وق��وع وف��ي��ات، فيما مت نقل 
امل�سابن للم�ست�سفى. واأو�سح امل�سدر اأنه مت فر�ص طوق اأمني على موقع 
احلادث بالرب الغربي يف مدينة الأق�سر حلن معاينة النيابة العامة التي 
املدين  الطران  وزارة  وق��ررت  احل��ادث.  ماب�سات  لك�سف  التحقيق  تولت 
�سلطة  من  جلنة  و�سول  حلن  البالونات  ط��ران  ن�ساط  "تعليق  امل�سرية 

الطران املدين اليوم الثنن للتحقيق يف الواقعة".
عربية" على  نيوز  "�سكاي  موقع  ح�سل  مقت�سب  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 
ارتفاع  البالونات وو�سولها ايل  اإق��اع جمموعة من  "بعد  اإنه  ن�سخة منه 
60 مرتا تقريبا حيث كانت �سرعة الريح حوايل 7 عقدة على هذا الرتفاع، 

فيديو لبيكيه متاأثرا 
باأغنية ل�شاكريا

ظهر جنم بر�سلونة جرارد بيكيه 
مرتبط  ل��ل��ج��دل،  مثر  فيديو  يف 
عن  انف�ساله  بق�سة  ق��وي  ب�سكل 
وظهر  ���س��اك��را.  املغنية  �سديقته 
جديد  فيديو  يف  "حزينا"  بيكيه 
�سوره اأحد امل�سجعن، اأثار اجلدل 
بر�سلونة  جن��م  اأن  ات�����س��ح  ع��ن��دم��ا 
كان ي�ستمع لأغنية ل�ساكرا داخل 
حتديدا،  ���س��ه��ر  وق���ب���ل  ����س���ي���ارت���ه. 
املغنية  ع��ن  انف�ساله  بيكيه  اأع��ل��ن 
طويلة  ع��اق��ة  بعد  الكولومبية، 
دامت 11 عاما، بينما ظهرت اأنباء 
بعاقة  وارتباطه  لها  خيانته  عن 
مع فتاة ت�سغره �سنا. وظهر بيكيه 
����س���وره داخل  ال�����ذي  ال��ف��ي��دي��و  يف 
�سيارته، وهو متاأثر اأثناء ا�ستماعه 
لأغنية بعنوان "املحتوم" ل�ساكرا، 
بايبل".  "�سبورت�ص  مل��وق��ع  وف��ق��ا 
عن  بيكيه  انف�سال  ن��ب��اأ  اأن  ورغ���م 
نحو  ا�ستمرت  عاقة  بعد  �ساكرا 
11 عاما واأثمرت عن طفلن �سّكل 
�سدمة لكثرين، فاإن الثنن كانا 
ب��ال��ف��ع��ل ق��ب��ل ب�سعة  ق���د اف���رتق���ا 
النف�سال،  اإع�������ان  م����ن  اأ����س���ه���ر 
ح�سبما نقلت ال�سحافة الإ�سبانية 

عن مقربن منهما.

ثور يحافظ على 
�شدارة �شباك التذاكر 
ح��اف��ظ اجل���زء ال��راب��ع م��ن �سل�سلة 
لوف  "ثور:  "ثور" ب��ع��ن��وان  اأف���ام 
 Thor: Love and ثاندر"  اأن���د 
�سباك  ����س���دارة  ع��ل��ى   Thunder
ال�سمالية  اأم�����رك�����ا  يف  ال����ت����ذاك����ر 
يف ع���ط���ل���ة ن���ه���اي���ة ه�����ذا الأ����س���ب���وع 
"اإكزبيرت  �سركة  تقديرات  بح�سب 
ريلي�سنز" املتخ�س�سة. بن اجلمعة 
والأحد، جمع الفيلم الذي اأخرجه 
ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي ت��اي��ك��ا واي��ت��ي��ت��ي 46 
مليون دولر يف �سالت ال�سينما يف 
تراجع  يف  وكندا،  املتحدة  الوليات 
كبر مقابل العائدات التي حققها يف 
الأ�سبوع الأول لإطاقه والتي بلغت 
144 مليون دولر. ويف هذا اجلزء 
"ثور"  اأف���ام  �سل�سلة  م��ن  اجل��دي��د 
ال�سهرة من عامل "مارفل"، يوؤدي 
الرابعة  للمّرة  هيم�سوورث  كري�ص 
ال�سكندنايف،  اخل����ارق  ال��ب��ط��ل  دور 
ناتايل  النجمة  ال��ب��ط��ول��ة  ت�����س��ارك��ه 
هذه  الرعد  اإل��ه  فيواجها  بورمتان، 
املرة "غور"، وهو قاتل ي�سعى لإبادة 
دوره كري�ستيان  وي��وؤدي  الآلهة،  كل 
ذي  "مينينز:  حافظ  كذلك،  بايل. 
 Minions: The "رايز اأوف غرو
Rise of Gru على املرتبة الثانية 
لتبلغ  دولر  م��ل��ي��ون   26 حم��ق��ق��ا 
اإطاقه  منذ  الإج��م��ال��ي��ة  ع��ائ��دات��ه 
الثالثة،  املرتبة  ويف  مليونا.   263
حّل فيلم "وير ذي ك��رودادز �سينغ" 
 Where the Crawdads
لعاملة  ك���ت���اب  م���ن  امل��ق��ت��ب�����ص   Sing
اأوينز  ديليا  الأم��رك��ي��ة  احل��ي��وان��ات 
�ساحلي  ن�ساأت يف م�ستنقع  فتاة  عن 
خم�سينات  يف  ك��ارولي��ن��ا  ن����ورث  يف 
القرن املا�سي و�ستيناته، وقد جمع 

17 مليون دولر.

زقزقة للع�شفور.. خا�شية جديدة يف تويرت
تفاجاأ م�ستخدمي تطبيق تويرت يف بع�ص دول 
اإ���س��اف��ة �سوت  ال��ع��امل، بتحديث ج��دي��د، وه��و 

ال�سفحة. حتديث  عند  "زقزقة" الع�سافر، 
العاملي،  للموقع  امل�ستخدمن  من  ع��دد  واأب��ل��غ 
زقزقة ع�سفور، يخرج عند حتديث  اأن �سوت 

ال�سفحة على الهاتف.
وم���ن امل��ح��ت��م��ل اأن����ه مت اخ��ت��ي��ار ���س��وت الطر 
الأزرق  ال���ط���ائ���ر  لأن  اجل����دي����دة،  ل��ل��خ��ا���س��ي��ة 
امل��ن�����س��ورات ت�سمى  اأن  امل���وق���ع، ك��م��ا  ���س��ع��ار  ه��و 

تغريدات.
ووفقا ملوقع "ذا فرج"، فاأن هذا ال�سوت متوفر 
لتطبيق تويرت على هواتف اآيفون فقط، بينما 
�سوتا  اأن���دروي���د  ه��وات��ف  م�ستخدمي  ي�سمع 

خمتلفا ل ي�سبه زقزقة الطر.
واأ�سار املوقع اإىل اأن اخلا�سية مل تنت�سر حول 
العامل، واأن املوقع يجربها مع امل�ستخدمن يف 

دول خمتارة.

يخرج الأفيون بدل تذكرة القطار
ان��ت�����س��ر خ���ال ال�����س��اع��ات امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ���س��ف��ح��ات املواقع 
الجتماعية يف م�سر مقطع فيديو لأحد القيادات الأمنية 
ي�سبط مواطنا متلب�سا بحيازة خمدر الأفيون خال عملية 
فح�ص روتينية مبحطة للقطار. ويظهر الفيديو م�سوؤول 
القطار،  اإظهار تذكرة  الركاب  اأحد  اأمنيا وهو يطلب من 
قبل اأن يتفاجاأ بقطعة من خمدر الأفيون داخل حمفظته 
معه.  والتحقيق  باعتقاله  ي��اأم��ر  جعله  مم��ا  ال�سخ�سية، 
نا�سطي  وا�سع بن  املقطع على نطاق  ت��داول هذا  وج��رى 
املواقع الجتماعية يف م�سر، وهو ما جعل وزارة الداخلية 
يف  الداخلية  وقالت  حقيقته.  وتك�سف  اخلط  على  تدخل 
فيديو  مقطع  ت���داول  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  "ر�سدت   : بيان 
حمطات  باإحدى  ال�سابقن  الأم��ن  مديري  ال�سادة  لأح��د 
ع��ل��ى م���واد خم���درة بحوزة  ال�سكك احل��دي��دي��ة، وال��ع��ث��ور 
اأحد الأ�سخا�ص حال ا�ستعامه منه عن تذكرة القطار". 
واأ�سافت: "بالفح�ص تبن اأن مقطع الفيديو امل�سار اإليه، 

قدمي ويرجع تاريخه ل�سهر يناير عام 2016".

نهاية ماأ�شاوية لعجوز �شقطت يف بركة متا�شيح
لقيت امراأة م�سنة حتفها بطريقة ماأ�ساوية بعد �سقوطها 
فلوريدا  ولي���ة  يف  منزلها  م��ن  ب��ال��ق��رب  مائية  ب��رك��ة  يف 

الأمركية، وفق �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
امل��راأة، التي مل يتم الك�سف عن هويتها  اإن  وق��ال امل�سدر 
بالقرب  وذل��ك  بالتما�سيح،  مليئة  بركة  يف  �سقطت  بعد، 
اآن��د كونرتي كلوب"  "بوكا روي��ال غولف  من منزلها يف 
ع��ن مكتب عمدة مقاطعة  نقا  واأ���س��اف،  اإن��غ��ل��ي��وود.  يف 
ليلة اجل��م��ع��ة يف حدود  وق��ع��ت  اأن احل��ادث��ة  ���س��ارا���س��وت��ا، 
كانت  بينما  اأن��ه  املحققون  وذك��ر  م�ساء.  الثامنة  ال�ساعة 
املراأة العجوز تكافح من اأجل البقاء فوق �سطح املاء، �سوهد 
اثنان من التما�سيح ي�سبحان جتاهها، ثم اأم�سكا بها دون 
اأن يرتكا لها فر�سة للنجاة بحياتها. واأعلنت وفاة املراأة 
يف مكان احلادث، فيما قام متخ�س�سون يف جلنة فلوريدا 
تلك  م��ن  التما�سيح  ب��اإخ��راج  ال��ربي��ة  واحل��ي��اة  لاأ�سماك 
الربكة. وتعد وفاة املراأة اأحدث حلقة من �سل�سلة هجمات 
التما�سيح الأخرة يف جنوب الوليات املتحدة، حيث �سهد 
ال�سهران املا�سيان عددا من احلوادث امل�سابهة يف فلوريدا 

و�ساوث كارولينا.

دبان يقتحمان منزل يف كاليفورنيا
يف ح��ادث��ة م��ث��رة ل��ل��ده�����س��ة، ���س��ارك��ت ام�����راأة م��ن ولية 
اقتحما  ل��دب��ن  ف��ي��دي��و  الأم��ري��ك��ي��ة مقطع  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 

منزلها وتناول الكعك املوجود على طاولة املطبخ.
وقالت األي�ص تيلور اإنها �سمعت �سجة يف مطبخها، ليتبن 

لها وجود دبن اقتحما منزلها عن طريق  النافذة.
التي  الكعك  علبة  اأكلت  احليوانات  اأن  تايلور  واأَ���س��اف��ت 
بي  "يو  وكالة  نقلت  املطبخ، ح�سبما  تركتها على طاولة 
احليوانن  اأن  امل��ن��زل  �ساحبة  واأو���س��ح��ت  اآي" ل��اأن��ب��اء. 
اأ�سدرا اأ�سواتا عالية، وغادرا فيما بعد من النافذة نف�سها 
الثانية  امل��رة  هذه  اأن  م�سيفة  عربها،  البيت  دخا  التي 
التي تدخل فيها احليوانات ملنزلها. و�ساركت اإدارة املوارد 
الطبيعية يف ولية وي�سكون�سن ال�سهر املا�سي �سورا لدب 
اقتحم منزل واأجرب العائلة على التجمع يف غرفة واحدة، 

قبل اأن يتمكن حار�ص املنزل من اإقناعه على اخلروج.

م�شر تفوز بكاأ�س اإفريقيا يف الطهي
ي�ستهر املطبخ امل�سري بالتنوع والب�ساطة، وحتظى 
الوطن  يف  وان��ت�����س��ار  ب�سعبية  امل�����س��ري  الأك�����ات 
الطهاة  يثبت  الأو����س���ط، ح��ي��ث  وال�����س��رق  ال��ع��رب��ي 
فيه.  ي�ساركون  اأي حمفل  امل�سريون جدارتهم يف 
ويف هذا ال�سياق، اأعلنت جمعية الطهاه امل�سرين 
فوزها   - للربح  ه��ادف��ة  غ��ر  منظمة   -  )ECA(
الطهاه  ل�سباب  اإفريقيا  بكاأ�ص  م�سر  عن  ممثلة 
العاملية  ال��راب��ط��ة  نظمتها  وال��ت��ي  ع���ام،   25 حت��ت 
اأبوظبي  يف  م��وؤخ��را  )واك�����ص(  ال��ط��ه��اه  جلمعيات 

بالإمارات العربية املتحدة.
و�ساركت يف هذه البطولة 6 دول هي غانا وناميبيا 
وهي  وم�سر،  والإم����ارات  وقطر  اإفريقيا  وجنوب 
بالبطولة  م�سر  فيها  ت��ف��وز  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  امل���رة 

بعدما فازت باأول دورة نظمت يف جنوب اإفريقيا.
لها  دورة  اآخر  وُنظمت  البطولة كل عامن  وتُقام 
العام  ت��ق��ام  اأن  امل��ف��رت���ص  م��ن  وك���ان   ،2019 ع���ام 
اجلاري  للعام  تاأجيلها  مت  ول��ك��ن   2021 املا�سي 

مبنا�سبة  العام  هذا  واأقيمت  كورونا.  وب��اء  ب�سبب 
يف  العاملية  ال�سيفات  ملنظمة  الكونغر�ص  اجتماع 
120 دولة والذي يقام كل 4 �سنوات والذي انعقد 

موؤخرا يف اأبوظبي.
ال��ف��ري��ق امل�����س��ري ال��ف��ائ��ز ك���ان م��ك��ون��ا م��ن اثنن 
ق�سم  يف  وواح���د  ال�ساخن  الق�سم  يف  ال��ط��ه��اة  م��ن 
متنوعة  جمموعة  تقدمي  وا�ستطاعوا  احللواين، 
ال�ساخن  الطبق  ك��ان  ال�سهية، حيث  الأك��ات  من 
الأول مكونا من حلم العجل امل�سوي مع الطماطم 
واجلزر، والربتقال وفافل حم�سية جنب قري�ص، 
بينما  ال��ربت��ق��ال،  وع�سر  ال�سمندر  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الدجاج  حلم  على  الثاين  ال�ساخن  الطبق  اعتمد 
مع فطر "ما�سروم" وحلم بقر مطهو مع �سل�سة 
باربيكيو، مع جمموعة من اخل�سروات مو�سمية 
ت��ن��وع��ت احللويات  ف��ي��م��ا  الأخ������رى،  والإ����س���اف���ات 
م���ا ب���ن ك��ي��ك��ة ال��ت��م��ر واأن�������واع م���ن الآي�������ص كرمي 

والأفوكادو، وغرها.

املغنية الفرن�سية بوي تغني على خ�سبة امل�سرح خالل الدورة 37 ملهرجان فرانكوفوليز يف لرو�سيل، غرب فرن�سا - ا ف ب

زواج جينيفر لوبيز وبن اأفليك 
تزّوج النجمان جينيفر لوبيز وبن اأفليك يف ولية نيفادا الأمركية، بعد 18 عاما من 
انتهاء عاقتهما الأوىل التي حظيت بتغطية اإعامية وا�سعة يف ذلك الوقت، بح�سب 

�سجات حمكمة ن�سرت  اأول اأول اأم�ص ال�سبت واطلعت عليها وكالة فران�ص بر�ص.
واأفادت وثيقة زواج من مقاطعة كارك التي ت�سم مدينة ل�ص فيغا�ص اأن بنيامن غيزا 
اأفليك تزّوج جينيفر لوبيز. وبح�سب الوثيقة، اختارت املغنية واملمثلة البالغة 52 عاما 

اأن تاأخذ ا�سم عائلة زوجها لت�سبح جينيفر اأفليك.
اأعمال ولديها جمموعة م�ستح�سرات جتميل وعطور  اأي�سا �سيدة  وكانت لوبيز وهي 
املمثل يف فيديو ق�سر. والتقت  ني�سان-اأبريل خطوبتها من  اأعلنت يف  ا�سمها،  حتمل 
جينيفر لوبيز وبن اأفليك عام 2002 خال ت�سوير فيلم "جيلي"، وقد تابع م�سورو 
الباباراتزي عاقة هذا الثنائي ال�سهر يف هوليوود. واأرجئ زواجهما الذي كان مقررا 

يف 2003 قبل اإعان انف�سالهما العام 2004.
"بيبول" يف  جملة  م��ع  مقابلة  يف  اأفليك  م��ع  املتجددة  عاقتها  ع��ن  لوبيز  وحت��ّدث��ت 

�سباط-فرباير قائلة "اإنها ق�سة حب جميلة ح�سلت على فر�سة ثانية".


