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ا�ستقبل املواطنني من اإمارات الدولة يف جمل�س �سموه يف الذيد

رئي�س الدولة يزور حاكم ال�ضارقة وحاكم عجمان ويتناولون ق�ضايا الوطن واملواطن
•• ال�شارقة-عجمان -وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
اأم�س اأخاه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، وذلك يف اإطار الزيارات الأخوية التي يحر�س 
الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانه  اإىل  موا�شلتها  على  �شموه 

لالحتاد حكام الإمارات.
وتبادل �شموهما ــ خالل اللقاء الذي جرى يف ق�شر البديع يف اإمارة ال�شارقة 

ــ الأحاديث الأخوية الودية ..وتناول عددا من الق�شايا التي تتعلق ب�شوؤون 
الوطن وق�شايا املواطن ..�شائلني املوىل عز وجل اأن يدمي على وطننا و�شعبنا 

الرخاء والزدهار.
وا�شتذكر �شموهما دور املوؤ�ش�شني ومن ت�شلم م�شوؤولية امل�شرية املباركة بعدهم 
..م�شريين اإىل جهود املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" 

يف موا�شلة تر�شيخ اأركان نه�شة الوطن واإجنازاته.
كما زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل اأم�س اأخاه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س 

الأعلى حاكم عجمان، وذلك يف اإطار نهج التوا�شل والت�شاور الأخوي الأ�شيل 
الذي يحر�س على تعزيزه حكام دولة الإمارات منذ تاأ�شي�شها.

الــذي جرى يف ديــوان احلاكم يف عجمان -  اللقاء  ــ خالل  وتبادل �شموهما 
الأحاديث الأخوية الودية والأمنيات بال�شحة والعافية وال�شعادة .. بجانب 

تناول عدد من املو�شوعات التي تهم �شوؤون الوطن املواطن.
نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  اأخــرى  جهة  من 
الذيد  مبدينة  �شموه  جمل�س  يف  املواطنني  اأم�س  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 

يف اإمارة ال�شارقة.

عن  معرباً  الودية،  الأحــاديــث  اللقاء  خالل  الوطن  اأبناء  مع  �شموه  وتبادل 
�شعادته بتجدد اللقاء مع اأبنائه املواطنني، واأكد حر�شه على التوا�شل الدائم 

معهم.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأن قيادة الدولة تويل 
اإمياناً  معي�شتهم  مب�شتوى  والرتقاء  الوطن  اأبناء  بق�شايا  خا�شاَ  اهتماماً 
منها باأن املواطن هو الرثوة احلقيقية لهذا الوطن ويظل الركيزة الأ�شا�شية 
التنموية  وبراجمها  الــدولــة  خطط  قمة  وعلى  ورفعته  وتقدمه  لنه�شته 

حا�شراً وم�شتقباًل.                                  )التفا�شيل �س3-2(
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رئي�س الدولة خالل زيارته حاكم ال�شارقة  )وام(

جندي رو�شي يجهز طائرة ا�شتطالع جوية بدون طيار لإطالقها بالقرب من بلدة بوبا�شنا يف منطقة لوهان�شك. )رويرتز(

الطبوبي يرف�س امل�شاركة ويحذر

رئي�س الدولة خالل زيارته حاكم عجمان  )وام(

زيلين�سكي ين�سد الن�سر.. ورو�سيا تعلن مقتل 360 جنديًا اأوكرانيًا ليلة اجلمعة

100 يوم على اأزمة اأوكرانيا.. ومو�ضكو تتم�ضك بتحقيق كل الأهداف
رغم دعوتهم ر�سميا الأعمال الهيئة اال�ست�سارية اليوم

تون�س: منظمات واأحزاب و�ضخ�ضيات تعتذر عن امل�ضاركة

اإغالق كافة اجل�سور بالعا�سمة ماعدا �سوبا واحللفايا

تظاهرات باخلرطوم اإحياء للذكرى الثالثة لف�س العت�ضام
•• اخلرطوم-وكاالت:

قامت تن�شيقيات جلان املقاومة يف العا�شمة ال�شودانية 
اخلرطوم وعدد من الوليات الأخرى باإحياء الذكرى 
العامة  القيادة  اأمــام  العت�شام  ف�س  لعملية  الثالثة 

للجي�س يف الثالث من يونيو العام 2019.
والـــــذكـــــرى الـــتـــي �ـــشـــادفـــت اأمــــ�ــــس اجلـــمـــعـــة، قالت 
التن�شيقيات باأنها قامت بتوثيقها حمذرة مما اأطلقت 
عنف  اأو  انتهاكات  اأي  من  النقالبية  ال�شلطة  عليها 

ترتكبها بحق الثورة.
للم�شاركة  اأن�شارها  دعــت  قــد  �شابق  وقــت  يف  وكــانــت 
واإقامة  اجلمعة  �شالة  عقب  التظاهرات  يف  بكثافة 
اعت�شام اليوم الواحد يف املحطات النهائية للمواكب.

والحتاد  املتحدة  لــالأمم  الثالثية  الآلــيــة  وا�شتبقت 
الأفريقي ومنظمة اليقاد طالبة من جميع الأطراف 

احلفاظ على الطابع ال�شلمي للذكرى الأليمة.
واأعلنت ال�شلطات ال�شودانية عن اإغالق كافة اجل�شور 
بالعا�شمة اخلرطوم ماعدا ج�شري �شوبا واحللفايا، 
ـــاء ذكـــــرى ف�س  تــزامــنــا مـــع دعـــــوات لــلــخــروج لإحـــي

ال�شودان  يف  ال�شيادة  جمل�س  رئي�س  وكــان  العت�شام. 
الــفــريــق اأول ركـــن عــبــد الــفــتــاح الـــرهـــان اأعــلــن يوم 
الأحـــد، رفــع حــالــة الــطــوارئ يف كــافــة اأنــحــاء البالد، 
لرئي�س  الإعالمي  املكتب  بيان �شدر عن  وذلــك وفق 

جمل�س ال�شيادة.
جانب  اإىل  تــ�ــشــعــى  املـــتـــحـــدة  الأمم  اأن  اإىل  يــ�ــشــار 
الأطراف  بني  املحادثات  لت�شهيل  الإفريقي،  الحتــاد 

ال�شودانيني حلل الأزمة.
املا�شي  الــعــام  اأكــتــوبــر  مــنــذ  تعي�س  الــبــالد  اأن  يــذكــر 
)2021( اأزمة �شيا�شية بني املكون املدين والع�شكري، 

اأدت اإىل حل احلكومة وفر�س حالة الطوارئ.
كما دفعت بع�س الهيئات والتن�شيقيات املدنية حينها 
تتكرر  تــزال  التظاهرات ل  �شل�شلة من  اإىل خــروج يف 

بني الفينة والأخرى.
وكــانــت جلــنــة اأطــبــاء الــ�ــشــودان اأعــلــنــت، �ــشــقــوط مئة 
العت�شام يف  ميدان  �شهدها  التي  الأحــداث  قتيل يف 
اخلرطوم، يف 2019. واتهمت قوى احلرية والتغيري 
املجل�س الع�شكري بف�س العت�شام بالقوة عر اإطالق 

النار، وهو ما نفاه املجل�س الع�شكري اآنذاك.

•• عوا�شم-وكاالت:

ــــي اأمـــ�ـــس  قــــــال اجلـــيـــ�ـــس الــــرو�ــــش
اجلـــمـــعـــة، اإنـــــــه �ـــشـــن املــــزيــــد من 
ال�شربات ال�شاروخية واملدفعية يف 
اأوكرانيا، الليلة املا�شية بالإ�شافة 

اإىل �شربات جوية.
مو�شكو  يف  الــدفــاع  وزارة  واأعــلــنــت 
الــقــ�ــشــاء عــلــى اأكـــــرث مـــن 360 
اأ�شلحة،  49 نظام  وتدمري  قومياً 

واملركبات الع�شكرية.
وذكر املتحدث با�شم الوزارة اإيغور 
اإذاعية  حمطة  اأن  كونا�شينكوف 
كانت  �شلوفيان�شك،  يف  للمراقبة 
من بني الأهداف املدمرة.                           
النريان  اأن  كونا�شينكوف  واأ�شاف 
اأربعة  اأيــ�ــشــاً  ا�شتهدفت  الرو�شية 
دونبا�س،  يف  ذخـــرية  مــ�ــشــتــودعــات 
منطقة  يف  الأهــــــــداف  وعـــ�ـــشـــرات 

ميكوليف اجلنوبية.
املعلومات  التحقق من  يت�شن  ومل 

من م�شادر م�شتقلة.
با�شم  املـــتـــحـــدث  قــــال  ذلـــــك،  اإىل 
الكرملني  الـــ�ـــشـــوريـــة  الـــرئـــا�ـــشـــة 
اأم�س اجلمعة،  دميرتي بي�شكوف، 
عمليتها  ــتــوا�ــشــل  �ــش رو�ـــشـــيـــا  اإن 
الع�شكرية يف اأوكرانيا حتى تتحقق 

جميع اأهدافها.
املئة  الــيــوم  يف  بي�شكوف  واأ�ـــشـــاف 

•• الفجر - تون�س

عررّ عدد من املنظمات والأحزاب 
ـــيـــة والـــ�ـــشـــخـــ�ـــشـــيـــات  ـــيـــا�ـــش الـــ�ـــش
ال�شيا�شية والإعالمية والوطنية 
اللجنة  يف  امل�شاركة  رف�شهم  عن 
ال�شت�شارية لل�شوؤون القت�شادية 
"الهيئة  �ــشــلــب  والجـــتـــمـــاعـــيـــة 
اأجل  مــن  ال�شت�شارية  الوطنية 
والـــتـــي  جديدة"،  جـــمـــهـــوريـــة 
ال�شبت،  الــيــوم  اعــمــالــهــا  تنطلق 

رغم توجيه الدعوات لهم.
وقد ك�شف الأمني العام لالحتاد 
العام التون�شي لل�شغل نور الدين 
اأم�س  األقاها  كلمة  يف  الطبوبي، 
اجلـــمـــعـــة، خـــــالل اجـــتـــمـــاع عام 
النقل،  لقطاع  النقابية  للهياكل 
احلوار  جلــان  على  امل�شرفني  اإن 
العام  بــالأمــني  ات�شلوا  الــوطــنــي 

ال�شابق ح�شني العبا�شي واملولدي 
نقابة  عــــام  وكـــاتـــب  اجلـــنـــدوبـــي 
حماولة  يف  اجلامعيني  الأطــبــاء 

لخرتاق الحتاد، وفق تقديره.
قـــد نختلف  الــطــبــوبــي  ـــاف  واأ�ـــش
يف بــعــ�ــس وجــهــات الــنــظــر ولكن 

بالوطن  الأمـــــر  يــتــعــلــق  عــنــدمــا 
فــكــلــنــا مـــوحـــدون يف قـــراراتـــنـــا ، 
م�شددا على اأن مواقفهم وا�شحة 
يف  امل�شاركة  برف�س  يتعلق  فيما 

احلوار الوطني.
)التفا�شيل �س10(

�شيكون  الن�شر  زيلين�شكي  وقـــال 
حليفنا، وفقا لفران�س بر�س.

واإىل  الفيديو،  مقطع  يف  واأ�ــشــاف 
ديني�س  احلــكــومــة  رئــيــ�ــس  جــانــبــه 
�شميغال وزعيم الأغلبية الرملانية 
ديــفــيــد اأراخـــامـــيـــا ورئــيــ�ــس مكتب 
وامل�شت�شار  اأندري يرماك  الرئا�شة 
بودولياك:  مــيــخــايــلــو  الــرئــا�ــشــي 
عن  ويدافعون  هنا  الدولة  ممثلو 

اأوكرانيا منذ 100 يوم.
بعد  فــقــالــت  املــتــحــدة،  الأمم  اأمــــا 
حرب  ــــــدلع  ان عــلــى  يــــوم   100
اأي طرف  اإنه لن ينت�شر  اأوكرانيا 

يف هذه احلرب.
وقال م�شاعد الأمني العام لالأمم 
املتحدة  الأمم  ومــنــ�ــشــق  املــتــحــدة 
لــ�ــشــوؤون اأوكــرانــيــا اأمــني عو�س يف 
يكون  ولن  منت�شر  يوجد  ل  بيان 
هذه  يف  منت�شر  طــرف  اأي  هــنــاك 
بـــدل مـــن ذلــــك، �شهدنا  احلـــــرب. 
ـــت  عـــلـــى مــــــدى مـــئـــة يــــــوم مــــا مترّ
ومنازل  اأ�شخا�س  حياة  خ�شارته: 
ووظائف وفر�س ، بح�شب الوكالة 

الفرن�شية.
اأعلنت كييف  وقــت  ذلــك يف  وياأتي 
ت�شيطر  الآن  بــاتــت  مــو�ــشــكــو  اأن 
عــلــى 20 يف املــئــة مـــن الأرا�ـــشـــي 
الأوكرانية، مبا فيها القرم واأجزاء 

اأخرى من دونبا�س.

الرو�شية  الــعــ�ــشــكــريــة  لــلــعــمــلــيــة 
اأحـــــد  اأوكــــــرانــــــيــــــا:  اخلــــا�ــــشــــة يف 
للعملية  ــيــة  الــرئــيــ�ــش الأهـــــــــداف 
جمهورية  يف  الــنــا�ــس  حــمــايــة  هــو 
وجمهورية  ال�شعبية  دونــيــتــ�ــشــك 

لوغان�شك ال�شعبية.
الكرملني  با�شم  املتحدث  واأو�ــشــح 
ل�شمان  تـــدابـــري  اتـــخـــاذ  مت  اأنـــــه 
حمايتهم وحتققت نتائج معينة"، 

كما اأفادت رويرتز.

وكان بي�شكوف ي�شري اإىل منطقتني 
اأوكرانيا  �شرقي  دونبا�س  اإقليم  يف 
النف�شاليون  عليهما  وي�شيطر 

املدعومون من رو�شيا.
معينة  اأهدافا  اإن  الكرملني  وقــال 
من  يـــــــوم   100 بــــعــــد  حتـــقـــقـــت 
اأوكرانيا  يف  الع�شكرية  العملية 
والعمل متوا�شل حلني حتقيق كل 

الأهداف.
ونقلت فران�س بر�س عن الكرملني 

قوله اإنه مت كذلك حترير العديد 
لل�شكان  �ــشــمــح  مـــا  الــــقــــرى،  مـــن 

بالعودة اإىل حياة هادئة.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، اأكـــــــــد الـــرئـــيـــ�ـــس 
الأوكراين فولودميري زيلين�شكي، 
اجلمعة يف اليوم املئة من العملية 
اأوكرانيا  اأن  بــــالده،  يف  الــرو�ــشــيــة 
فيديو  وذلك يف مقطع  �شتنت�شر، 
الرئا�شة يف كييف  اأمــام مبنى  من 

وُن�شر على ان�شتغرام.

اأزمة الكهرباء ت�ضرب الإنرتنت يف مقتل ببريوت
•• بريوت-وكاالت:

ا�شتفاق ع�شرات الآلف من �شكان بريوت، اجلمعة، على توقف تام خلدمات الهواتف 
الأر�شية يف املنازل واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة، الأمر الذي اأدى اأي�شا اإىل تعطل 

خدمة الإنرتنت املنزيل متاما يف العا�شمة اللبنانية.
وتوقفت اخلدمة يف معظم مناطق بريوت ذات الكثافة ال�شكانية التي تتغذى ب�شكل 
الرتبية يف  وزارة  الــذي ميد مناطق حميط  املــزرعــة،  �شنرتال منطقة  خا�س من 
الأوني�شكو، ومنطقة الطريق اجلديدة ووطى امل�شيطبة والربري وبرج اأبي حيدر 
وبربور، وغريها من املناطق ال�شكنية املاأهولة املعروفة بانت�شار امل�شارف يف خمتلف 

اأرجائها.
ورغــم عــودة الإنــرتنــت لكن ببطء �شديد يف وقــت لحــق من اجلمعة، �شادت حالة 
ال�شبكة  على  املعتمدة  بع�شهم  م�شالح  تعطلت  الذين  بــريوت  �شكان  التذمر  من 
العنكبوتية. و�شرعان ما اأعلنت هيئة اأوجريو، اليد التنفيذية لوزارة الت�شالت يف 
لبنان، عر من�شات التوا�شل الجتماعي، اأن عطال طراأ يف �شنرتال املزرعة ب�شبب 
ال�شغط على املولدات، اأدى اإىل توقف خدماتنا يف املنطقة املذكورة، م�شرية اإىل اأن 

فرقنا تعمل على اإ�شالح العطل بال�شرعة املمكنة.

�ص 05

�ص 09

�ص 17

رئي�ص جامعة القاهرة لـ وام: روؤية الإمارات وم�رص الرقمية 
وال�سعودية 2030 مناذج ناجحة وملهمة للمنطقة العربية

اأخبار الإمارات

اندفاعة دبلوما�سية �سينية تنذر 
مبعركة جديدة من اأجل املحيط الهادئ

عربي ودويل

عبدالرحمن حممد:منتخبنا 
قادر على تخطي ا�سرتاليا

الفجر الريا�سي

لالإعالن اأهمية �سيا�سية ورمزية
هل �ضترتك اجلامعات ال�ضينية الت�ضنيفات العاملية؟

•• الفجر -األي�شيا ليفبور –ترجمة خرية ال�شيباين

الت�شنيف  9 مايو عزمها الن�شحاب من  اأعلنت ثالث جامعات �شينية يوم 
العاملي. هذا الإعالن، الذي ن�شرته و�شائل العالم الر�شمية الوطنية، يخ�س 
ولنت�شو،  ناجنينغ  جامعتي  وكــذلــك  بــكــني،  يف  )ريــنــمــني(  ال�شعب  جامعة 
يف  وقان�شو،  البالد،  �شرقي  جيانغ�شو،  مقاطعتي  يف  التوايل  على  الواقعتني 

ال�شمال الغربي، عند تقاطع ه�شبة التبت ومنغوليا. )التفا�شيل �س11(

اإعفاءات  موجة  يقود  بوتن 
وال�����ض��رط��ة اجل���ي�������س  يف 

•• مو�شكو-وكاالت:

اأن  حملية  �شحفية  تــقــاريــر  ذكـــرت 
بوتن  فــالدميــري  الــرو�ــشــي  الرئي�س 
اأقــال 5 جــرالت يف اجلي�س وعقيد 
الأ�شبوع  خـــالل  الــ�ــشــرطــة  جــهــاز  يف 
اجلــــاري، و�ــشــط حــديــث عــن ا�شتياء 
الكرملني مما يقال اإنه تعرث وبطء 
يف الهجمات الع�شكرية التي اأطلقت 
يف اأوكرانيا املجاورة قبل 100 يوم.

برافدا  �ــشــحــيــفــة  نــقــلــت  وحــ�ــشــبــمــا 
رئا�شيا  مــر�ــشــومــا  فــــاإن  الــرو�ــشــيــة، 
�ــشــدر عــن بــوتــن اأعــفــى 5 جرالت 
كوكو�شكني  فا�شيلي  هم  اجلي�س،  يف 
واألــكــ�ــشــانــدر ل�ــس واأنــــدري ليبيلني 
واألـــكـــ�ـــشـــانـــدر اأودزوفـــيـــنـــكـــو ويــــوري 
الإعفاءات  �شملت  كما  اإن�شرتانكني. 
الرو�شي  ال�شرطة  جهاز  يف  العقبد 

اإمييل مو�شني.

بينيت: قد نتحرك لوحدنا �ضد طهران دفاعًا عن النف�س
•• القد�س-وكاالت:

اأم�س  الــوزراء الإ�شرائيلي نفتايل بينيت،  اأبلغ رئي�س 
اجلمعة، رئي�س وكالة الطاقة الذرية رافايل غرو�شي، 
اأن اإ�شرائيل تف�شل حاًل دبلوما�شياً عن املواجهة فيما 
تقوم  ولكنها قد  الإيــراين  النووي  بالرنامج  يتعلق 

بتحرك م�شتقل دفاعاً عن النف�س.
ونقل بيان اإ�شرائيلي عن بينيت قوله لغرو�شي، الذي 
و�شل اإىل اإ�شرائيل، اأم�س الأول اخلمي�س، اإن اإ�شرائيل 

حتتفظ بحق الدفاع عن النف�س والتحرك �شد اإيران 
لوقف برناجمها النووي اإذا ف�شل املجتمع الدويل يف 

القيام بذلك يف اإطار زمني منا�شب.
ب�شاأن  العميق  اإ�ــشــرائــيــل  قلق  عــن  بينيت  اأعـــرب  كما 
نووية  اأ�شلحة  امــتــالك  نحو  اإيــــران  تــقــدم  ا�شتمرار 
معلومات  با�شتخدام  الـــدويل  املجتمع  تخدع  بينما 
اتخاذ  اإىل  الـــدويل  املجتمع  ودعــا  واأكــاذيــب.  خاطئة 
اإجراءات عاجلة �شد اإيران "بكل الو�شائل ملنعها من 

امتالك اأ�شلحة نووية.

طريقتان متعار�ستان جذرًيا

هل حًقا خ�ضرت رو�ضيا احلرب الت�ضالية �ضد اأوكرانيا؟
•• الفجر -كري�شتني دوجوين كليمان –ترجمة خرية ال�شيباين

يف الأ�شابيع الأوىل بعد اإطالق العملية الع�شكرية اخلا�شة الرو�شية �شد 
هذا  زيلين�شكي.  فولودميري  العامل  حــول  العام  الــراأي  اكت�شف  اأوكرانيا، 
الرئي�س ال�شاب )44 عاًما(، من ذوي اخلرة يف الداء الإعالمي، يتوا�شل 
و�شع  يف  مبا�شرة  التقاطها  يتم  فيديو  مقاطع  خــالل  من  خا�س  ب�شكل 
ال�شيلفي يف قلب مدينة كييف، حتت الق�شف حينها. )التفا�شيل �س13(

م�شافة تقول الكثري

على نحو متزايد، تنتظر املوؤ�ش�شات والطالب على حٍد �شواء ت�شنيفات اجلامعات بفارغ ال�شر

السبت    4   يونيو   2022  م  -  4  ذي القعدة 1443  العدد  13561    
Saturday    4    June    2022   -  Issue No   13561



السبت   4  يونيو    2022  م   -    العـدد   13561  
Saturday    4    June    2022   -  Issue No   13561

02

اأخبـار الإمـارات

رئي���س ال��دولة ي�زور ح�اك�م ال�ض��ارق�ة

•• ال�شارقة-وام:

اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
اأخاه  اهلل" ام�س  "حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان 
�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ الــدكــتــور �ــشــلــطــان بن 
حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
الأخوية  الـــزيـــارات  اإطــــار  وذلــــك يف  الــ�ــشــارقــة، 
التي يحر�س �شموه على موا�شلتها اإىل اإخوانه 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد 

حكام الإمارات.
الـــذي جرى  الــلــقــاء  ـــ خـــالل  ـ وتـــبـــادل �شموهما 
الأحاديث  ــ  ال�شارقة  اإمـــارة  يف  البديع  ق�شر  يف 
الأخــويــة الــوديــة ..وتــنــاول عـــددا مــن الق�شايا 
املواطن  وق�شايا  الــوطــن  بــ�ــشــوؤون  تتعلق  الــتــي 
اأن يــدمي على وطننا  املــوىل عز وجــل  ..�شائلني 

و�شعبنا الرخاء والزدهار.
ت�شلم  ومــن  املوؤ�ش�شني  دور  �شموهما  وا�شتذكر 
..م�شريين  بعدهم  املباركة  امل�شرية  م�شوؤولية 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  له  املغفور  اإىل جهود 
اأركان  تر�شيخ  موا�شلة  يف  اهلل"  "رحمه  نهيان 

نه�شة الوطن واإجنازاته.
على  الــدولــة حري�شة  قــيــادة  اأن  �شموهما  واأكـــد 

وتوفري  ومتكينه  املــواطــن  حياة  جــودة  حت�شني 
�شبل العي�س الكرمي له ..و�شيظل املواطن دائماً 
اأهدافها  الـــدولـــة وجــوهــر  اأولـــويـــات  عــلــى قــمــة 
التنموية امل�شتدامة وخططها وبراجمها احلالية 
وامل�شتقبلية. ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ �شلطان 
بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 

اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة  حاكم 
بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو 
رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  نهيان  ال�شيخ 
اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية والإن�شانية والفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن 

زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية  وزيــر 
وزير  الـــــوزراء  رئــيــ�ــس جمل�س  نــائــب  نــهــيــان  اآل 
�شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
اآل نهيان وال�شيخ حممد بن حمد بن  زايــد  بن 
طحنون اآل نهيان م�شت�شار ال�شوؤون اخلا�شة يف 
�شعود  بن  وال�شيخ حممد  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة 

وال�شيخ  املركزية  املالية  دائــرة  رئي�س  القا�شمي 
خالد بن عبداهلل القا�شمي رئي�س هيئة ال�شارقة 
وال�شيخ  احلـــرة  واملــنــاطــق  واجلــمــارك  للموانئ 
مكتب  رئي�س  القا�شمي  عبدالرحمن  بن  �شامل 
�شمو احلاكم وال�شيخ خالد بن ع�شام القا�شمي 
رئــيــ�ــس دائــــرة الـــطـــريان املــــدين والــ�ــشــيــخ فاهم 

العالقات  دائـــرة  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بــن 
القا�شمي  حميد  بن  حممد  وال�شيخ  احلكومية 
املجتمعية  والــتــنــمــيــة  الإحــ�ــشــاء  دائــــرة  رئــيــ�ــس 
الديوان  رئي�س  ال�شيخ  بن  اأحمد  را�شد  و�شعادة 
التنفيذي  املجل�س  اأع�شاء  من  وعــدد  الأمـــريي 

وكبار امل�شوؤولني روؤ�شاء الدوائر املحلية.

رئي���س ال��دولة ي��زور ح��اك�م عجم���ان
•• عجمان-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
�شاحب  اأخـــاه  اهلل" ام�س  "حفظه  الــدولــة  رئي�س 
ع�شو  النعيمي  را�ــشــد  بــن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان، وذلك يف اإطار نهج 
التوا�شل والت�شاور الأخوي الأ�شيل الذي يحر�س 

على تعزيزه حكام دولة الإمارات منذ تاأ�شي�شها.
ـــ خـــالل الــلــقــاء الـــذي جـــرى يف  ـ وتــبــادل �شموهما 
الأخوية  الأحـــاديـــث   - عجمان  يف  احلــاكــم  ديـــوان 
وال�شعادة  والعافية  بال�شحة  والأمــنــيــات  الــوديــة 

.. بجانب تــنــاول عــدد مــن املــو�ــشــوعــات الــتــي تهم 
دولة  قيادة  اأن  ..موؤكدين  املواطن  الوطن  �شوؤون 
اأر�شاه  الــذي  النهج  على  ال�شري  توا�شل  الإمـــارات 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب 
الأمانة  حمل  ومن  املوؤ�ش�شون  ثراه" واإخوانه  اهلل 
اأولويات  املواطن على قمة  ..والــذي و�شع  بعدهم 
و�شعادته  رفاهيته  وحتقيق  متكينه  وجعل  القيادة 
هدفاً رئي�شاً وحمور خطط التنمية خالل خمتلف 
ــ  املــراحــل التي مــرت بها الــدولــة واملــراحــل املقبلة 

باإذن اهلل ــ.
اأن يدمي على دولة  ودعا �شموهما املوىل عز وجل 

ويوفق  والرخاء  وال�شتقرار  الأمــن  نعم  الإمــارات 
قــيــادتــهــا يف الــعــمــل لــكــل مـــا فــيــه اخلــــري للوطن 
و�شعبه. ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو ال�شيخ نهيان بن 
زايد  موؤ�ش�شة  اأمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد 
بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية 
والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  نــائــب  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  من�شور 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حمدان 
بن  حممد  وال�شيخ  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  بن 

ال�شوؤون  م�شت�شار  نــهــيــان  اآل  طــحــنــون  بــن  حــمــد 
اأحمد  وال�شيخ  الرئا�شة  �ــشــوؤون  وزارة  يف  اخلا�شة 
بن حميد النعيمي ممثل احلاكم لل�شوؤون الإدارية 
النعيمي  حميد  بــن  العزيز  عبد  وال�شيخ  واملالية 
بن  را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية  دائــرة  رئي�س 
والتخطيط  البلدية  دائــرة  رئي�س  النعيمي  حميد 
ال�شيخ  ومعايل  النعيمي  را�شد  بن  �شقر  وال�شيخ 
حميد  وال�شيخ  النعيمي  �شعيد  بن  ماجد  الدكتور 
بن عمار النعيمي وال�شيخ حممد بن علي النعيمي 
علي  بــن  �شلطان  وال�شيخ  عجمان  حمكمة  رئي�س 

النعيمي وعدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني.
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ا�ستقبل املواطنني من اإمارات الدولة يف جمل�س �سموه يف الذيد

رئي�س الدولة: املواطن هو الرثوة احلقيقية لهذا الوطن ويظل الركيزة الأ�ضا�ضية لنه�ضته وتقدمه 
•• الذيد -وام:

زايد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ام�س  اهلل"  "حفظه  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل 
املــواطــنــني يف جمــلــ�ــس �ــشــمــوه مبــديــنــة الــذيــد يف 

اإمارة ال�شارقة.
وتـــبـــادل �ــشــمــوه مــع اأبـــنـــاء الــوطــن خـــالل اللقاء 
الأحاديث الودية، معرباً عن �شعادته بتجدد اللقاء 
مع اأبنائه املواطنني، واأكد حر�شه على التوا�شل 

الدائم معهم.
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأكـــد 
تـــويل اهــتــمــامــاً خا�شاَ  الـــدولـــة  اأن قــيــادة  نــهــيــان 
مب�شتوى  والرتـــــقـــــاء  الــــوطــــن  اأبــــنــــاء  بــقــ�ــشــايــا 
الرثوة  هــو  املــواطــن  بـــاأن  منها  اإميــانــاً  معي�شتهم 
الأ�شا�شية  الركيزة  الوطن ويظل  لهذا  احلقيقية 
خطط  قــمــة  وعــلــى  ورفــعــتــه  وتــقــدمــه  لنه�شته 

الدولة وبراجمها التنموية حا�شراً وم�شتقباًل.
مــن جــانــبــهــم اأبــــدى املــواطــنــون �ــشــعــادتــهــم بلقاء 
�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو رئــيــ�ــس الــــدولــــة، مــثــمــنــني نهج 

الــتــوا�ــشــل الأ�ــشــيــل مــع املـــواطـــن الـــذي ير�شخه 
�شموه وقــيــادة الــدولــة، ودعــوا املــوىل عز وجــل اأن 

يدمي على وطننا نعم الأمن والأمان والزدهار.
واأعرب جموع املواطنني عن تقديرهم واعتزازهم 
يوليهما  اللذين  الدائمني  والهتمام  بالرعاية 
�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو رئــيــ�ــس الـــدولـــة لأحـــــوال اأبنائه 
املواطنني، موؤكدين اأن التوا�شل املبا�شر واللقاءات 
والنتماء  والـــولء  املحبة  م�شاعر  تعزز  الأبــويــة 

لهذا الوطن الغايل وقيادته.
ح�شر جمل�س �شموه .. �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
بن  زايــد  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  والــفــريــق 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو 
رئي�س  نــائــب  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  من�شور  ال�شيخ 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ 
اآل نــهــيــان وال�شيخ  حــمــدان بــن حمــمــد بــن زايـــد 
م�شت�شار  نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد 

ال�شوؤون اخلا�شة يف وزارة �شوؤون الرئا�شة.
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ال�ضحة جتري 231,286 فح�ضا ك�ضفت عن 593 اإ�ضابة 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ضتجد و506 حالة �ضفاء
•• اأبوظبي- وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات 
كورونا  بــفــريو�ــس  امل�شابة  احلـــالت  وح�شر  املبكر  الكــتــ�ــشــاف  بــهــدف  الــدولــة  يف 
اإجراء  عــن  الــــوزارة  اأعلنت  وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�شتجد 
231،286 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات الـ 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف 
املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.   و�شاهم تكثيف اإجراءات 
التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف 

جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة   593 عن  الك�شف 
وبذلك  الالزمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  حالت  وجميعها  خمتلفة، 
يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 909،815 حالة.   كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية 
وبذلك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  الأربــع  وفاة يف  اأي حالة  ت�شجيل  املجتمع عدم 
يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،305 حالت.   كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 506 
حالت جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام 
من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 893،193 حالة. 

بلدية الفجرية تطلق حملة لردم الآبار املهجورة واملك�ضوفة
•• الفجرية -وام:

اأطلقت بلدية الفجرية بالتعاون مع خمتلف الدوائر والهيئات 
على  والعمل  واملك�شوفة  املهجورة  الآبــار  لــردم  حملة  بــالإمــارة 
اأي نوع  التدابري الإحرتازية للحيلولة دون وقوع  اتخاذ كافة 
من احلوادث التي ت�شكل خطرا على �شالمة الأرواح واحلفاظ 

على املظهر العام لإمارة الفجرية.
الفجرية  هيئة  مــن  كــل  بها  �شاركت  الــتــي   - احلملة  ت�شمنت 
للبيئة ودائرة الأ�شغال والزراعة واإدارة الدفاع املدين - اإجراء 
م�شح �شامل ومكثف يف خمتلف مناطق اإمارة الفجرية واملناطق 
على  والعمل  واملك�شوفة  املهجورة  الآبـــار  وح�شر  لها  التابعة 

ردمها من خالل الآليات واملعدات املخ�ش�شة لذلك.
بئر  اأي  عــن  لــالإبــالغ  تــعــاون اجلمهور  اأهمية  البلدية  واأكـــدت 
اأو مــكــ�ــشــوف وذلـــك عــر قــنــوات الــتــوا�ــشــل اخلا�شة  مــهــجــور 

بالبلدية واجلهات الأخرى امل�شاركة.
ويف اإطار احلملة .. تلقت البلدية 8 �شكاوى فيما ر�شدت فرق 
حتى  بئرا   25 ردم  على  وعملت  مهجورا،  بئرا   18 التفتي�س 

الآن.
وتقدمت البلدية بال�شكر اجلزيل جلميع الأهايل الذي قدموا 
يد العون وامل�شاعدة وجتاوبوا مع دعوة البلدية لالإبالغ عن اأي 
الأرواح وت�شكل خطرا  اأو حفر مك�شوفة قد تهدد  بئر مهجور 

عليها.

خليفة بن زايد.. رحلة عطاء ركيزتها الإن�ضان
•• اأبوظبي-وام:

اهلل"  "رحمه  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  له  املغفور  م�شرية  حفلت 
مببادرات وقرارات رائدة ركزت على حت�شني جودة احلياة للوطن واملواطن 
العليا للدولة،  الأهـــــداف والأولـــويـــات  الــدولــة عــمــومــاً، وحــقــقــت  و�ــشــكــان 
وال�شعادة.  بالرفاهية  املرتبطة  التناف�شية  ملوؤ�شرات  ت�شدرها  يف  و�شاهمت 
ومالزمته  اهلل"  "رحمه  زايـــد  بــن  خليفة  ال�شيخ  لــه  املغفور  ن�شاأة  �شكلت 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايــد  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  للقائد 
وال�شكان يف  املواطنني  باحتياجات  املبا�شر  الهتمام  البالغ يف  ثراه" الأثــر 
الأكر  ا�شطحاب جنله  زايــد على  ال�شيخ  والــدولــة، حيث حر�س  اأبوظبي 
الحتاد  قيام  مرحلة  اإىل  و�شوًل  اليومية،  وزيــاراتــه  ن�شاطاته،  معظم  يف 
ومعاي�شته للظروف والتفا�شيل املرتبطة بحياة �شكان الإمارات واطالعه 
على احتياجاتهم يف جمالت الإ�شكان والتعليم وال�شحة والبنية التحتية 
وغريها، قبل اأن ينطلق بعطائه نحو تاأمني اأكر قدر من الرفاهية واحلياة 

الكرمية ل�شعبه.
"رحمه اهلل" اإىل  اآل نهيان  ومع انتقال املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
جنله  عــني   ،1966 اأغ�شط�س  يف  الإمـــارة  حاكم  لي�شبح  اأبوظبي  مدينة 
"رحمه اهلل" على  ال�شرقية حيث �شار  ال�شيخ خليفة ممثاًل له يف املنطقة 
املنطقة  يف  الــكــرى  التنموية  امل�شاريع  تنفيذ  يف  وا�شتمر  والــــده،  خطى 
ال�شرقية، حمققاً جناحات ملحوظة مهدت لبداية م�شرية مهنية طويلة 

يف خدمة ال�شعب.
وخالل ال�شنوات التالية، �شغل ال�شيخ خليفة عدداً من املنا�شب الرئي�شية، 
واأ�شبح امل�شوؤول التنفيذي الأول حلكومة والده املغفور له ال�شيخ زايد بن 

 ، اأنحاء دولــة الإمــارات  وال�شتقرار. وقــام �شموه بجولت وا�شعة يف جميع 
والطرق،  ال�شكنية،  امل�شاريع  مــن  عــدد  ببناء  واأمـــر  الحتياجات،  لدرا�شة 

وم�شاريع التعليم، واخلدمات الجتماعية.
يف عام 2009، اأُعيد انتخاب ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�شاً لدولة الإمارات، 
والإداريـــــة،  ال�شيا�شية،  للتنمية  طموحة  ا�شرتاتيجيات  تنفيذ  ووا�ــشــل 
والقت�شادية، والجتماعية والثقافية التي كان قد بداأ فيها. وكان لقيادته 
الر�شيدة، واهتمامه مب�شالح الدولة الحتادية الف�شل يف جتاوز الأزمات 

املالية، والإقليمية.
التي ل  املبادرات يف �شتى املجالت  بالعديد من  املغفور له  وحتفل م�شرية 
ميكن باأي حال من الأحوال ح�شرها ويتجلى اأبرزها يف املبادرات التالية: 
قام ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" على نحو منتظم باإ�شدار 
توجيهاته لبناء و�شيانة منازل املواطنني اإمياناً منه باأهمية تعزيز ا�شتقرار 
الأوىل ملجتمع مزدهر، حيث وجه يف  النواة  التي اعترها  املواطنة  الأ�شر 
الثاين من دي�شمر من العام 2012 مبتابعة �شرعة تنفيذ اإحالل امل�شاكن 
القدمية لكافة للمواطنني يف اإمارات ال�شارقة، وراأ�س اخليمة، وعجمان، واأم 
1990، وذلك ل�شمان ح�شول  القيوين، والفجرية، التي بنيت قبل �شنة 
اأقــرب وقت ممكن.  ، وانتفاعهم بها يف  املواطنني على م�شاكنهم اجلديدة 
بتكلفة  م�شكناً،   12،500 ح�شرها  مت  التي  ال�شكنية  الوحدات  عدد  وبلغ 
مبادرات  جلنة  اعتمدت   ،2015 اأبــريــل  ويف  درهــم.  مليارات   10 بـ  تقدر 
رئي�س الدولة قائمة لإ�شالح واإحالل م�شاكن 504 من املواطنني. و�شملت 
40.1 مليون، واإحالل  بـ  105 منازل بتكلفة تقدر  هذه امل�شاريع �شيانة 

درهم. مليون   63.9 بـ  تقدر  بتكلفة  عاجل  ب�شكل  م�شكناً   75
"رحمه  اآل نهيان  ال�شيخ خليفة بن زايد  املغفور له  اأطلق   ،2012 يف عام 

الكرى.  امل�شاريع  من  جملة  تنفيذ  على  الإ�ــشــراف  مهام  وتــوىل  �شلطان، 
وتوجت تلك احلقبة بتعينه "رحمه اهلل" يف 1 فراير 1969 وليا لعهد 
رئي�س  نــائــب  1973من�شب  دي�شمر   23 يف  توليه  ثــم  ومــن  اأبــوظــبــي، 
الوزراء يف جمل�س الوزراء الثاين على امل�شتوى الحتادي موا�شاًل م�شريته 

املليئة بالعطاء.
ومع توليه "رحمه اهلل" يف 20 يناير 1974 مهام رئا�شة املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي اأ�شرف على حتقيق برامج التنمية ال�شاملة يف الإمارة ، مبا 
يف ذلك بناء امل�شاكن، ونظام اإمدادات املياه والطرق، والبنية التحتية العامة 

التي اأدت اإىل اإبراز حداثة مدينة اأبوظبي.
واأمر املغفور له بتاأ�ش�س جهاز اأبوظبي لال�شتثمار عام 1976 بهدف اإدارة 
ال�شتثمارات املالية يف الإمارة، ل�شمان توفري م�شدر دخل ثابت لالأجيال 

القادمة.
ويف العام 1981 اأن�شاأ ال�شيخ خليفة بن زايد "رحمه اهلل " دائرة اأبوظبي 
خليفة/  /جلنة  با�شم  املعروفة  التجارية  واملباين  الجتماعية  للخدمات 
وتولت العديد من اجلوانب املرتبطة بتطوير منظومة الإ�شكان يف الإمارة 
1991هيئة  الــعــام  يف  اأ�ش�س  فيما  للمواطنني،  واملــنــح  القرو�س  وتــقــدمي 
ال�شكن وال�شتثمار  الإمــارة، لأغرا�س  العقارات ملواطني  القرو�س لتوفري 
على حد �شواء. وبعد انتخابه رئي�شاً لدولة الإمارات يف 3 نوفمر 2004 
"رحمه اهلل" خطته ال�شرتاتيجية  اأطلق ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
وامل�شتدامة،  املــتــوازنــة  التنمية  لتحقيق  الإمــــارات  دولـــة  حلكومة  الأوىل 

و�شمان الرخاء للمواطنني.
وكــان من اأهدافه الرئي�شية ال�شري على نهج والــده الــذي اآمــن بــدور دولة 
الإمارات الريادي كمنارة تقود �شعبها نحو م�شتقبل مزدهر ي�شوده الأمن 

العمل،  �شوق  يف  الوطنية  الــكــوادر  م�شاركة  لتعزيز  "اأب�شر"  مــبــادرة  اهلل" 
بالعمل  املواطنني على اللتحاق  بالتدريبات الالزمة، وت�شجيع  وتاأهيلهم 
�شاملة  ُبنية حتتية  بتنفيذ   ،2005 اأمر يف عام  القطاع اخلا�س. فيما  يف 
يف جميع اأنحاء الدولة، ووجه �شموه بتخ�شي�س 16 مليار درهم لتطوير 
البنية التحتية، واملرافق اخلدمية يف الإمارات ال�شمالية لدفع عجلة التقدم 
الإمـــارات  �شهدته  مــا  لتواكب  املــنــاطــق،  هــذه  يف  والجتماعي  القت�شادي 

الأخرى من تطور ح�شاري وعمراين.

الحتاد الن�ضائي العام ينظم ملتقى توعويا حول غالء املهور وتكاليف الزواج
•• اأبوظبي-وام:

العام  الـــنـــ�ـــشـــائـــي  الحتــــــــاد  نـــظـــم 
لــقــاًء تــوعــويــاً حـــول غـــالء املهور 
الإمارات  بقرية  الــزواج،  وتكاليف 
اأبـــوظـــبـــي،  ـــقـــدرة يف  لـــل الـــعـــاملـــيـــة 
باأولويات  املجتمع  توعية  بــهــدف 
الزواج احل�شارية، وتر�شيخ ثقافة 
مبا  للنفقات،  الأمــثــل  ال�شتغالل 
م�شتقرة  اأ�ـــشـــر  تــكــويــن  يف  يــ�ــشــهــم 
امل�شاركة  عــلــى  وقـــــــادرة  ومـــتـــزنـــة 

الفاعلة يف املجتمع.
�شمن  الــلــقــاء  هـــذا  تنظيم  وجــــاء 
التي  والــرامــج  املــبــادرات  �شل�شلة 

املقبلني  لل�شباب  اتاح  الذي  الأمــر 
عــلــى الـــــزواج امتـــام الـــــزواج بدون 
اإقـــامـــة احلـــفـــالت، والــــذي بـــدوره 
التكاليف  تـــــفـــــادي  يف  يـــ�ـــشـــاهـــم 
مرتابطة  اأ�ــشــر  وتكوين  الباهظة 

متما�شكة.
الأهل  عاتق  يقع على  اإنــه  وقــالــت 
م�شوؤولية كبرية يف تخفيف نفقات 
على  واقت�شارها  الــــزواج  حــفــالت 
الأهــــل واملــقــربــني فــقــط، وتفادي 
الـــتـــي تكلف  الـــكـــبـــرية  احلـــفـــالت 
الزوج اأكرث من طاقته ما يوؤدي يف 
كثري من الأحيان اإىل الدخول يف 

دوامة الديون.

�شاأنها ت�شجيع ال�شباب املقبل على 
مرتكزات  تعزيز  اإطـــار  يف  الـــزواج، 
ومتا�شك  الجـــتـــمـــاعـــي  الــــبــــنــــاء 
وتفعيله  بـــه  والرتــــقــــاء  نــ�ــشــيــجــه 
يعود  بحيث  جــوانــبــه،  جميع  مــن 
اأ�شرة  بناء  يف  وال�شتقرار  باخلري 
وم�شتقرة  مــتــمــا�ــشــكــة  ـــيـــة  اإمـــارات
الأ�ـــشـــري بقواعد  الــوعــي  وزيـــــادة 
والعمل  ال�شليمة  الأ�ــشــرة  تكوين 
على حتقيق ال�شتقرار الأ�شري يف 
املواطنني  زواج  وت�شجيع  املجتمع 

من مواطنات.
املنذري،  مــــرمي  الــلــقــاء  وقـــدمـــت 
يف  الن�شائي  الــدعــم  مكتب  مــديــر 

العام  الــنــ�ــشــائــي  الحتــــاد  يطلقها 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بتوجيهات 
ـــنـــت مـــــبـــــارك رئـــيـــ�ـــشـــة الحتــــــاد  ب
املجل�س  رئــيــ�ــشــة  الـــعـــام  الــنــ�ــشــائــي 
والطفولة  لــــالأمــــومــــة  الأعـــــلـــــى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
ـــتـــقـــرار  الأ�ـــــشـــــريـــــة، لــــدعــــم ال�ـــش
الزواج  على  والت�شجيع  الأ�ــشــري 
و�شعيدة،  م�شتقرة  اأ�ــشــر  وتــكــويــن 
من اأجل جمتمع اإماراتي متالحم 
الوطنية  هــويــتــه  عــلــى  وحمــافــظ 
القيادة  حتــر�ــس  حيث  واأ�ــشــالــتــه، 
على  المـــــارات  دولـــة  يف  احلكيمة 
اعــتــمــاد بــرامــج وخــطــط الــتــي من 

الحتــــــاد الــنــ�ــشــائــي الــــعــــام، الـــذي 
غالء  م�شكلة  اأن  خالله  اأو�شحت 
املـــهـــور وارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــــزواج 
تعتر من الآثار الجتماعية التي 
توؤثر على فئة ال�شباب وقد توؤدي 
اإىل عزوف الكثري عن الرتباط اأو 
ال�شاب  لكلرّ من  الــزواج  �شنرّ  تاأخر 

وال�شابة.
وذكرت اأن جائحة كورونا �شاهمت 
يف الــتــقــلــيــل مـــن تــكــالــيــف الــــزواج 
واحلــــد مـــن املــبــالــغــة فــيــهــا، حيث 
الحرتازية  الإجـــــــراءات  األـــزمـــت 
اأ�شاليب  اتباع  على  املجتمع  اأفــراد 
خمتلفة يف اإقامة حفالت الزفاف، 

بلغت قيمتها 1.7 مليار دوالر  

�ضرطة دبي تلقي القب�س على »�ضاجناي �ضاه« املتهم يف اأكرب عمليات احتيال �ضريبي وغ�ضل الأموال بالدمنارك
•• دبي-الفجر:

ل�شرطة  الــعــامــة  الــقــيــادة  متــكــنــت 
دبــــــي مــــن اإلـــــقـــــاء الـــقـــبـــ�ـــس على 
�شاجناي �شاه، بريطاين اجلن�شية، 
الذي  عــامــاً،   52 العمر  مــن  يبلغ 
ـــــرز املــطــلــوبــني لدى  يــعــد اأحـــــد اأب
لتورطه  الــدمنــاركــيــة،  الــ�ــشــلــطــات 
�شريبي  احــتــيــال  عملية  اأكــــر  يف 

وغــ�ــشــل الأمـــــوال يف تــاريــخ مملكة 
الدمنارك، بلغت قيمتها 12 مليار 
كرونة دمناركية، ما يعادل حوايل 
وذلك  اأمريكي،  دولر  مليار   1.7
�شركات  عــــدة  اإنـــ�ـــشـــاء  خــــالل  مـــن 
طلبات  تــقــدمي   " يف  ُمتخ�ش�شة 
ببيانات  الأربـــاح  ا�ــشــرتداد �شرائب 

غري �شحيحة".
�شاجناي  القب�س على  اإلقاء  وجاء 
�شاه بعد تلقي �شرطة دبي مذكرة 
ال�شلطات  مـــــن  دولـــــيـــــة  �ـــشـــبـــط 
وزارة  اإىل  الـــــــواردة  الـــدمنـــاركـــيـــة 
التعاون  اإدارة  يف  ممــثــلــة  الـــعـــدل 
املركزية  ال�شلطة  ب�شفتها  الدويل 
الدويل  الــتــعــاون  طــلــبــات  املُتلقية 
النيابة  اإىل  وحتــويــلــهــا  الــر�ــشــمــي 

العامة يف دبي.
واأكد معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
دبي،  ل�شرطة  العام  القائد  املــري، 
حر�س القيادة العامة ل�شرطة دبي 

اإدارة  واملباحث اجلنائية ممثلة يف 
جرائم  مكافحة  واإدارة  املطلوبني 
والتحري  للبحث  الأمــــوال  غ�شل 
وجمع ال�شتدلل، ملتابعة حتركاته 
عملت  ثم  اإقامته،  مكان  وحتديد 
عــلــى مــتــابــعــة نــ�ــشــاطــاتــه لإلـــقـــاء 

القب�س عليه.
مـــن جــانــبــه، قــــال الــعــمــيــد جمال 
العامة  الإدارة  مــديــر  اجلـــــالف، 
اأن  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات 
اإلقاء القب�س " �شاجناي �شاه" جاء 
والتن�شيق  الـــدويل  للتعاون  وفــقــاً 
املتبادل بني �شرطة دبي وال�شلطات 
الــدمنــاركــيــة بــعــد ا�ــشــتــالم مذكرة 

القب�س الدولية.
اأن  اإىل  اجلـــالف  العميد  واأو�ــشــح 
خالل  من  �شاه" اأقدم  " �شاجناي 
اإنــ�ــشــاء عـــدة �ــشــركــات عــلــى تقدمي 
الأرباح  �شرائب  ا�ــشــرتداد  طلبات 
التي مت دفعها على الأرباح املوزعة، 

الالزمة بحقه.
اللواء  �شعادة  اأو�ــشــح  جانبه،  ومــن 
املن�شوري،  اإبــراهــيــم  خليل  خبري 
ل�شرطة  الـــعـــام  الـــقـــائـــد  مــ�ــشــاعــد 
اأنه  اجلنائي،  البحث  ل�شوؤون  دبــي 
مـــن خـــالل تـــبـــادل املــعــلــومــات مع 
بخ�شو�س  الدمناركية  ال�شلطات 
فريق  ت�شكيل  مت  �ــشــاه،  �ــشــاجنــاي 
عمل من الإدارة العامة للتحريات 

بدعم وتوجيهات القيادة الر�شيدة 
العميقة  الــعــالقــات  تــطــويــر  عــلــى 
والــرا�ــشــخــة بـــني دولــــة الإمــــــارات 
الــعــربــيــة املــتــحــدة، وخمــتــلــف دول 
الـــعـــامل يف جمــــال مــكــافــحــة كافة 
اأ�ــشــكــال اجلــرميــة املــنــظــمــة ومنها 

اجلرائم املالية.
واأو�ــشــح مــعــايل الــفــريــق املـــري اأن 
اإلقاء القب�س على " �شاجناي �شاه" 

ودقيقة  م�شتمرة  متابعة  بعد  جاء 
لتحركاته من قبل فرق العمل يف 
الإدارة العامة للتحريات واملباحث 
باإ�شراف  دبــي  �شرطة  يف  اجلنائية 
ومتابعة من النيابة العامة يف دبي 
الدولية،  القب�س  مــذكــرة  بتنفيذ 
اإلقاء  يف  العمل  فرق  جهود  مثمناً 
�شاه"  " �ــشــاجنــاي  عــلــى  الــقــبــ�ــس 
القانونية  الإجــــــــــراءات  واتــــخــــاذ 

حــيــث اأقــــــدم عــلــى غــ�ــشــل الأربــــــاح 
ال�شريبي  الحــتــيــال  عــن  الناجتة 
مطالبات  ــــقــــدمي  ت خـــــــالل  مـــــن 
غري  ببيانات  ال�شرائب  ا�ــشــرتداد 
مرتبطة  �شفقات  حــول  �شحيحة 
والتي  "كوميك�س"  بـــ�ـــشـــرائـــب 
تــعــنــي �ــشــراء الأ�ــشــهــم قــبــل توزيع 
وبيعها  قــ�ــشــرية  مبــــدة  اأربـــاحـــهـــا 
مــبــا�ــشــرة، وتهدف  تــوزيــعــهــا  بــعــد 

للح�شول على اأموال �شخمة عر 
عمليات ا�شرتداد �شرائب مت دفعها 

للحكومة الدمناركية.
�شرطة  اأن  اجلــالف  العميد  وختم 
�شاجناي   " مـــلـــف  اأحـــــالـــــت  دبـــــي 
لتخاذ  العامة  النيابة  اإىل  �شاه" 
بت�شليمه  الق�شائية  الإجــــــراءات 
املُتبعة يف  الدولية  للقوانني  طبقاً 

هذا ال�شاأن.

العميد جمال �سامل اجلالفاللواء خليل املن�سوريمعايل الفريق عبد اهلل خليفة املري

بعد ت�سخريها مرافقها خلدمة ال�سرطة

قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة بالإنابة يكرم نادي المارات
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ا�ــشــتــقــبــل �ــشــعــادة الــعــمــيــد عــبــد اهلل 
�شرطة  عام  قائد  احلديدي  خمي�س 
راأ�س اخليمة بالإنابة، �شعادة يو�شف 
املجل�س  عــ�ــشــو  الــبــطــران  اهلل  عــبــد 
الوطني الحتــادي - رئي�س جمل�س 
بح�شور  المــــــــــارات،  نــــــادي  اإدارة 
�شعادة العميد عبد اهلل علي منخ�س 
ال�شرطية،  الــعــمــلــيــات  عــــام  مـــديـــر 
النعيمي  عـــــادل  الــعــمــيــد  و�ـــشـــعـــادة 
واخلدمات  املـــوارد  عــام  مدير  نائب 
الزعابي  ق�شيب  والعقيد  امل�شاندة، 

من�شاآته  كــافــة  ت�شخري  يف  الـــبـــارزة 
العامة  الــقــيــادة  وتــ�ــشــرف  خلــدمــة 
وباإتاحة  اخلــيــمــة،  راأ�ـــــس  لــ�ــشــرطــة 
ال�شرطة،  مــنــتــ�ــشــبــي  اأمــــــام  املـــجـــال 
مـــرافـــق ومباين  كــافــة  ل�ــشــتــخــدام 
الـــنـــادي لــالحــتــيــاجــات والأغـــرا�ـــس 
ومثمناً  �شاكراً  املختلفة،  ال�شرطية 
لهذا التعاون الإ�شرتاتيجي املتميز، 
البناء،  العطاء  ا�شتمرارية  متمنياً 
تكاملية  ريـــا�ـــشـــيـــة  قــــاعــــدة  وبــــنــــاء 
مـــ�ـــشـــرتكـــة، تـــعـــزز الــــوعــــي وتــــرثي 
الهـــتـــمـــام بــاجلــانــب الــريــا�ــشــي يف 
واملجتمع  عــامــة،  الإمــــــارة  جمــتــمــع 

والعالقات  الإعــــــالم  اإدارة  مــديــر 
اهلل  والــرائــد عبد  بــالإنــابــة،  العامة 
ق�شم  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بــن 
والجتماعية،  الريا�شية  الأن�شطة 
العامة،  والعالقات  الإعـــالم  بـــاإدارة 

وعدد من �شباط ال�شرطة.
�شرطة  عــام  قائد  �شعادة  م  كــررّ حيث 
�شعادة  بــــالإنــــابــــة،  اخلـــيـــمـــة  راأ�ـــــــس 
وعرفاناً  تقديراً  الــبــطــران،  يو�شف 
جلــهــود نـــادي الإمــــارات املــبــذولــة يف 
الفعاليات  العديد من  واإجنــاح  دعم 
الــريــا�ــشــيــة الــ�ــشــرطــيــة، فــ�ــشــاًل عن 
وا�شهاماته  الإ�ــشــرتاتــيــجــي  تــعــاونــه 

ال�شرطي خا�شة.
ويـــاأتـــي هـــذا الــتــكــرمي، متــا�ــشــيــاً مع 
الداخلية،  وزارة  ا�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة 
التعاون  تعزيز  اإىل  دومـــاً  الــرامــيــة 
�شرورة  عــلــى  والــتــاأكــيــد  املجتمعي، 
الأن�شطة  مبـــمـــار�ـــشـــة  الهــــتــــمــــام 
اإيجابي  اأثـــر  مــن  لها  ملــا  الريا�شية 
ال�شرطة،  رجـــل  �ــشــحــة  عــلــى  كــبــري 
تنمية  الــبــنــاء يف  دورهـــا  عــن  ف�شاًل 
قدراته البدنية والنف�شية والذهنية 
الـــقـــيـــام مبهامه  مــــن  مبــــا ميــكــنــه 
الوظيفة وزيادة معدلته النتاجية، 

وكفاءته  امليدانية على اأكمل وجه.
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•• اأبوظبي-وام:

زايد  بــن  حــمــدان  ال�شيخ  �شمو  اأكــد 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظفرة 
الهيئة  اأن  اأبــــوظــــبــــي   – الـــبـــيـــئـــة 
�شاحب  برعاية كرمية من  حتظى 
اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
الأمـــر  للهيئة  الــفــخــري  الــرئــيــ�ــس 
ــنــهــا مــن حتــقــيــق العديد  الــــذي مــكرّ
التي  املهمة  البيئية  من الإجنــازات 
تن�شجم مع الهتمام املتزايد الذي 
توليه دولة الإمارات للبيئة يف ظل 
ت�شارع وترية التنمية والذي يعك�س 
حـــر�ـــس الـــقـــيـــادة الـــر�ـــشـــيـــدة على 
التنمية  بــني  دقــيــق  تــــوازن  حتقيق 

وال�شتغالل امل�شتدام للموارد.
وقال �شموه اإن هذه الإجنــازات هي 
املغفور  غر�شها  التي  الــبــذرة  ثمرة 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
ورعاها املغفور له ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراهما" 
والـــتـــي كــــان لــهــا الأثــــــر الأكــــــر يف 
حتــقــيــق الأهـــــداف واخلــطــط التي 
البيئة  الــهــيــئــة حلــمــايــة  و�ــشــعــتــهــا 
واملحافظة على مواردها الطبيعية.

واأ�شاف �شموه اأن التحديات البيئية 
واإمارة  الإمـــارات  دولــة  التي تواجه 
اأبوظبي مع ا�شتمرار عجلة التنمية 
اأبوظبي   – الــبــيــئــة  هــيــئــة  دفـــعـــت 
وال�شرتاتيجيات  اخلطط  لو�شع 
املختلفة  املنهجيات  وتبني وتطبيق 
وتوظيف  املمار�شات  لأف�شل  وفقاً 
وفنياً  عــلــمــيــاً  املـــوؤهـــلـــة  الــعــنــا�ــشــر 
املطلوبة  الإمكانيات  كافة  وتوفري 
التنمية  مـــبـــادئ  تــبــنــي  اأجـــــل  مـــن 
باحلياة  والهــــتــــمــــام  املـــ�ـــشـــتـــدامـــة 
وا�شتخدام  وتــنــمــيــتــهــا  الــفــطــريــة 
اأحدث التقنيات والأجهزة املتطورة 
لـــر�ـــشـــد ومـــراقـــبـــة الــبــيــئــة ودعــــم 
البيانات  جـــمـــع  و�ـــشـــبـــل  املـــعـــرفـــة 
الالزمة لتخاذ قرارات بيئية اأكرث 

فاعلية.
تفقدية  زيــــــارة  خــــالل  ذلــــك  جــــاء 
 – البيئة  هيئة  ملقر  �شموه  بها  قــام 
حممد  معايل  فيها  رافقه  اأبوظبي 
ـــــواردي وزيــــــر الـــدولـــة  ـــــب اأحــــمــــد ال
ل�شوؤون الدفاع نائب رئي�س جمل�س 

اإدارة الهيئة.
واطـــلـــع �ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حـــمـــدان بن 
من  جمموعة  على  نهيان  اآل  زايــد 
امل�شاريع الراأ�شمالية واأهم املبادرات 
والتكنولوجيا  والتقنيات  البيئية 
ملراقبة  الــهــيــئــة  ت�شتخدمها  الــتــي 
اأبوظبي  اإمــــارة  يف  البيئة  وحــمــايــة 
مبا فيها ا�شتخدام الطائرات بدون 
البيولوجي  التنوع  لــدرا�ــشــة  طــيــار 

والنباتات ومراقبة الرتبة.
امل�شاريع  عــلــى  �ــشــمــوه  اطـــلـــع  كــمــا 
الــهــيــئــة يف جمال  تــنــفــذهــا  الـــتـــي 

تهدف  والــتــي  ال�شمكي  ال�ــشــتــزراع 
اآمنة وذات  اأغذية بحرية  اإنتاج  اإىل 
جــــودة عــالــيــة تــلــبــي حــاجــة ال�شوق 
الأ�شماك  مــن  املحلية  الأنــــواع  مــن 
لــتــخــفــيــف الــ�ــشــغــوط عــلــى املــــوارد 
تقنيات  وبـــا�ـــشـــتـــخـــدام  الــطــبــيــعــيــة 
التنوع  عــلــى  حتـــافـــظ  مــ�ــشــتــدامــة 
حماية  وتـــ�ـــشـــمـــن  الـــبـــيـــولـــوجـــي 

الأنظمة البيئية.
الدكتورة  �شعادة  من  �شموه  واطلع 
�ــشــيــخــة �ـــشـــامل الـــظـــاهـــري الأمــــني 
الــعــام للهيئة عــلــى �ــشــري الــعــمــل يف 
النباتية  الــوراثــيــة  املــ�ــشــادر  مــركــز 
مركز  وهــــــو  اجلينات"  "بنك 
واأن�شجة  بـــذور  حلفظ  متخ�ش�س 
الــنــبــاتــات الــريــة لــفــرتات طويلة 
اإىل  ويــهــدف  �شنة   100 اإىل  ت�شل 
للنباتات  الــوراثــيــة  امل�شادر  توثيق 
الأنــــواع  ودرا�ـــشـــة  وتــنــوعــهــا  املحلية 
النباتية املهمة وحفظها من خالل 
يت�شمن  مــتــكــامــل  نــهــج  ا�ــشــتــخــدام 
طرق احلفظ الداخلية واخلارجية 
بهدف  النباتات  مــن  الأنــــواع  لهذه 

البيولوجي  التنوع  على  املحافظة 
الأول  املــ�ــشــروع  املــركــز  ويعتر هــذا 
اإىل  املنطقة ويــهــدف  نــوعــه يف  مــن 
البيولوجي  الــتــنــوع  عــلــى  احلــفــاظ 
العربية  الإمـــارات  دولــة  النباتي يف 
املتحدة واملنطقة واإعادة ا�شتزراعها 
واإكثارها يف الطبيعة وحماية بع�س 

الأنواع املهددة بالنقرا�س.
عينات  ـــمـــوه  �ـــش ا�ـــشـــتـــعـــر�ـــس  كـــمـــا 
جمعتها  التي  النباتية  املجموعات 
عليها  احلفاظ  على  وتعمل  الهيئة 
قاعدة  اإن�شاء  خــالل  من  وتوثيقها 
بـــيـــانـــات مـــتـــطـــورة وحـــديـــثـــة ت�شم 
متثل  نــبــاتــيــة  عينة   3300 اأكـــرث 
اأكرث من 280 نوع نباتي و�شتمكن 
قــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات الإلـــكـــرتونـــيـــة 
الو�شول  مــن  والــبــاحــثــني  الطلبة 
عنها  تــفــ�ــشــيــلــيــة  مـــعـــلـــومـــات  اإىل 

ب�شرعة ودقة عاليتني.
لإن�شاء  خططها  اإىل  ا�ــشــتــمــع  كــمــا 
املركزي  الــريــة  الــنــبــاتــات  م�شتل 
الإنتاجية  طــاقــتــه  �شت�شل  والــــذي 
جهود  و�شيخدم  �شتلة  مليون  اإىل 

ومـــــبـــــادرات اإعـــــــادة الـــتـــاأهـــيـــل على 
م�شتوى الإمارة و�شيفيد يف اجلانب 
جتارب  اإجــــراء  يف  خــا�ــشــة  البحثي 
النباتية  الأنـــــواع  ملختلف  الإنـــبـــات 
مل�شاريع  الــ�ــشــتــالت  واإنـــتـــاج  الــريــة 
كــافــة يف خمتلف  الــتــاأهــيــل  اإعــــــادة 
مــنــاطــق الإمــــــارة ودولــــة المــــارات 

العربية املتحدة.
العمل  �شري  على  �شموه  اطلع  كما 
الذي  الــطــمــوح  الهيئة  مــ�ــشــروع  يف 
يهدف اإىل اإح�شاء وترقيم الأ�شجار 
البيئات  واملهددة يف  املعمرة  املحلية 
على  املنت�شرة  الطبيعية  واملـــوائـــل 
مــ�ــشــاحــة اإمـــــارة اأبــوظــبــي حــيــث مت 
 100،000 مـــن  اأكـــــرث  اإحـــ�ـــشـــاء 
ترقيم  مت  كما  و�شمر  غــاف  �شجرة 
اأكرث من 3000 �شجرة من خالل 
توعوية  تعريفية  عــالمــات  تثبيت 

عليها.
واطلع �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
جمموعة  عــيــنــات  عــلــى  نــهــيــان  اآل 
جمعتها  الـــــتـــــي  الـــــالفـــــقـــــاريـــــات 
من  اأكـــرث  اإىل  ت�شل  والــتــي  الهيئة 

من  اأكـــرث  متثل  عينة   10،000
ا�شتعرا�س  مت  ..كما  نــوع   2500
التي  اجلــديــدة  الالفقاريات  اأنـــواع 
الهيئة  يف  الـــبـــاحـــثـــون  اكــتــ�ــشــفــهــا 
واأ�شيفت لأول مرة اإىل قوائم العلم 
والذباب  الدبابري  اأنــواع من  ومنها 

الراق�س واليعا�شيب والعناكب.
وا�شتمع �شموه من الباحثني بالهيئة 
حلماية  املبذولة  التي  اجلهود  اإىل 
الرثوة ال�شمكية واطلع على عينات 
البحرية  الــكــائــنــات  مــن جمــمــوعــة 
اإىل  عــددهــا  ي�شل  التي  والأ�ــشــمــاك 
ا�شتمع  كما  عينة   600 مــن  اأكـــرث 
التي  والرامج  امل�شاريع  اإىل  �شموه 
تنفذها الهيئة يف املحميات التابعة 
الـــوثـــبـــة مثل  لــلــهــيــئــة يف مــنــطــقــة 
تطوير املرحلة الثانية من حممية 
الأحفورية وتطويره  الوثبة  كثبان 

حممية الوثبة لالأرا�شي الرطبة.
وتـــعـــرف �ــشــمــوه عــلــى الإجــــــــراءات 
واملتعلقة  الــهــيــئــة  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
البال�شتيكية  املــواد  �شيا�شة  بتنفيذ 
مت  والــتــي  واحــــدة  ملـــرة  امل�شتخدمة 

والتي   2020 الــعــام  يف  اإطــالقــهــا 
بــتــنــفــيــذ احلظر  الـــبـــدء  تــ�ــشــمــنــت 
الكيا�س  ا�شتخدام  على  املفرو�س 
ملرة  ــتــخــدمــة  املــ�ــش الــبــال�ــشــتــيــكــيــة 

واحدة.
التي و�شعتها  واطلع على اخلطط 
التي  الت�شريعات  لتطوير  الهيئة 
املنتجات  مـــــع  الـــتـــعـــامـــل  تـــنـــظـــم 
ال�شتخدام  ذات  الــبــال�ــشــتــيــكــيــة 
وخططها  الإمـــــــــــارة  يف  الـــــواحـــــد 
اجلهات  مـــع  لــلــتــعــاون  امل�شتقبلية 
املعنية يف القطاعني العام واخلا�س 
لـــطـــرح عـــــدد مــــن الـــتـــدابـــري التي 
تهدف اإىل تقليل ا�شتهالك املنتجات 
ال�شتخدام  ذات  الــبــال�ــشــتــيــكــيــة 
املنتجات  نــحــو  والــتــحــول  الـــواحـــد 

متعددة ال�شتخدامات.
بن  حــمــدان  ال�شيخ  �شمو  وا�ــشــتــمــع 
الــــزيــــارة  خـــــالل  نـــهـــيـــان  اآل  زايــــــد 
لعر�س عن اإجنازات اإدارة الطوارئ 
الأعمال  وا�ــشــتــمــراريــة  والــ�ــشــالمــة 
ودورهــــــا يف جتــنــب والــتــعــامــل مع 
احلالت الطارئة والأزمات البيئية 

الة ملنظومة  الفعرّ الإدارة  من خالل 
البيئية  والأزمــــات  الــطــوارئ  اإدارة 
والتي تهدف اإىل التخطيط امل�شبق 
ال�شرتاتيجيني  الـــ�ـــشـــركـــاء  مــــع 
واملنع  ال�شتعداد  خطط  ولتطوير 
والوقاية وعمليات الإنذار واللتزام 
اجلاهزية  خطط  وتفعيل  بتنفيذ 
عمليات  وكــــذلــــك  ـــتـــجـــابـــة  وال�ـــش
الطوارئ  حلــالت  واملتابعة  التعايف 
التهديدات  ذات  البيئية  والأزمـــات 
اخلطرية والتي قد ترتك اأثراً على 
على  املختلفة  بــعــنــا�ــشــرهــا  الــبــيــئــة 

املدى الق�شري اأو البعيد.
م�شتجدات  عـــلـــى  �ـــشـــمـــوه  واطــــلــــع 
م�شروع لوؤلوؤ اأبوظبي الذي اأ�ش�شته 
مدينة  يف   2007 عـــام  يف  الهيئة 
لإحياء  الــظــفــرة  مبــنــطــقــة  املـــرفـــاأ 
الـــــرتاث بــطــريــقــة مــ�ــشــتــدامــة كما 
يف  الهيئة  جهود  اإىل  �شموه  ا�شتمع 
ا�شتزراع املحار الذي يتم عر عدد 
اإنتاج  املراحل ويتم من خالله  من 
اأكرث من 20 األف حبة لوؤلوؤ �شنوياً. 
واأنواعها  بالطيور  يخت�س  وفيما 

الطيور  اأنــــواع  "عدد  �ــشــمــوه:  قـــال 
املقيمة يف دولة المارات بلغ حواىل 
260 نوعا" ..م�شريا اىل ان اأعداد 
الطيور املهاجرة زادت وا�شتقرت يف 
الــدولــة نــظــرا لــوفــرة املــيــاه والظل 
وحمايتها  بها  والهــتــمــام  والأمــــان 

من قبل اجلهات املخت�شة".
وخالل الزيارة اجتمع �شمو ال�شيخ 
نــهــيــان مع  اآل  زايـــــد  بـــن  حـــمـــدان 
ومديري  الــتــنــفــيــذيــني  املـــديـــريـــن 
املوظفني  والتقى  بالهيئة  الإدارات 
املـــتـــمـــيـــزيـــن حـــيـــث قــــــال �ـــشـــمـــوه : 
والتي  ابوظبي  البيئة  هيئة  "ان 
تاأ�ش�شت يف 1996 كانت ت�شم 20 
العدد  و�شل  والــيــوم  فقط،  موظفا 
موظف   900 اىل  هلل  واحلــــمــــد 
الــنــ�ــشــائــي ن�شبة  الــعــنــ�ــشــر  ويــ�ــشــكــل 
وي�شعدنا  يفرحنا  وهذا  منه  كبريه 
الوطن  وبنات  اأبناء  لإهتمام  نظرا 
عليه  واملحافظة  البيئي  بــاملــوروث 

عر كافة الجيال".
الهيئة  موظفي  دور  �شموه  ــن  وثــمرّ
والكفاءات  الــكــوادر  خــا�ــس  وب�شكل 
الــوطــنــيــة الــتــي اثــبــتــت جنــاحــهــا يف 
"نفخر  ..وقـــــــال:  الــبــيــئــي  الــعــمــل 
الـــيـــوم ونـــحـــن نــــرى اأبـــنـــاءنـــا وهم 
البيئية  بــــالــــقــــ�ــــشــــايــــا  ــــمــــون  مــــل
ودورهـــم يف  مل�شوؤوليتهم  ومــدركــون 
حــمــايــة الــبــيــئــة مــن خـــالل عملهم 
ال�شيا�شات  و�ـــشـــيـــاغـــة  و�ـــشـــع  يف 
وتنفيذ  الأهـــداف  لتحقيق  البيئية 
قيادة  يف  وكــذلــك  ال�شرتاتيجيات 
التي  الدورية  التفتي�شية  العمليات 
اجلهات  جــمــيــع  امـــتـــثـــال  تــ�ــشــمــن 
للقوانني  الــ�ــشــنــاعــيــة  واملـــنـــ�ـــشـــاآت 
البيئية التي ن�شرعها حيث جنحت 
اإماراتية  كــوادر  توظيف  يف  الهيئة 
مــتــمــيــزة كـــخـــراء وخمــتــ�ــشــني يف 
البيئات  حلــمــايــة  الــبــيــئــي  املـــجـــال 
الرية والبحرية ودرا�شة ومراقبة 
برامج  وتنفيذ  البيولوجي  التنوع 

التوعية البيئية".
وموظفي  قـــــيـــــادة  �ـــشـــمـــوه  ودعــــــــا 
على  للبناء  العمل  ملوا�شلة  الهيئة 
وفقاً  حتــقــقــت  الـــتـــي  الإجنــــــــــازات 
حماية  على  تــركــز  الــتــي  لر�شالتها 
الــبــيــئــة وتـــعـــزيـــز ال�ـــشـــتـــدامـــة من 
املبتكرة  الــبــيــئــيــة  الإدارة  خــــالل 
وال�شيا�شات والأنظمة الفعالة جنباً 
اإىل جنب مع ال�شركاء واملجتمع من 
الطبيعي  الإرث  اأجل احلفاظ على 
لإمارة اأبوظبي وتنفيذ روؤية الهيئة 
"بيئة  املــتــمــثــلــة يف �ــشــمــان حتــقــيــق 
تعزز  و�شحية  وم�شانة  م�شتدامة 

جودة احلياة".
�شعادة  الــزيــارة  �شموه خــالل  رافـــق 
احمد مطر الظاهري مدير مكتب 
منطقة  يف  احلــــاكــــم  ممـــثـــل  �ــشــمــو 
الـــظـــفـــرة و�ــــشــــعــــادة عــيــ�ــشــى حمد 
بو�شهاب م�شت�شار �شمو رئي�س هيئة 

الهالل الأحمر الإماراتي.

•• دبي-وام:

عثمان  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  اأكــد 
القاهرة  جـــامـــعـــة  رئـــيـــ�ـــس  اخلـــ�ـــشـــت 
اأن  الـــعـــربـــيـــة،  يف جــمــهــوريــة مــ�ــشــر 
تعد  مل  الـــرقـــمـــيـــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
اأ�شبحت �شرورة حياتية  رفاهية، بل 
املعلوماتية  الــثــورة  فر�شته  مــا  بعد 
دول  بــني  تــرابــط  مــن  والتكنولوجية 
الـــعـــامل كــلــهــا، واأ�ـــشـــبـــح الإ�ــــشــــراع يف 
عملية التحول الرقمي مطلباً ملحاً 
على  مثنياً  العربية،  للدول  وحتميا 
الوحدة  ملــجــلــ�ــس  ال�ــشــتــبــاقــي  الـــــدور 
لالقت�شاد  العربي  والحتــاد  العربية 
الرقمي وموؤمتر "�شيملي�س" الدوري 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.
وثـــمـــن رئــيــ�ــس جــامــعــة الـــقـــاهـــرة يف 
حوار مع وكالة اأنباء الإمــارات )وام( 
موؤمتر  يف  مــ�ــشــاركــتــه  هــامــ�ــس  عــلــى 
بدبي،  الأو�شط  ال�شرق  "�شيملي�س" 
موؤ�شرات  يف  العربية  املنطقة  جهود 
اإىل  املــعــرفــة والبــتــكــار، لفــتــاً  تبني 

على  ونــاجــحــة  ُملهمة  منـــاذج  وجـــود 
اأبرزها  الــعــربــيــة،  املــنــطــقــة  مــ�ــشــتــوى 
روؤية دولة المارات العربية املتحدة، 
�شمن  الرقمية"  "م�شر  ومـــبـــادرة 
ال�شاملة، ومبادرة  التنموية  خططها 
اململكة  روؤيـــــة  يف  الــرقــمــي  الــتــحــول 

العربية ال�شعودية 2030 .
التقنيات  يف  ال�شتثمار  اأن  اإىل  ولفت 
الرقمية احلديثة من اأهم اآليات دعم 
لتطوير  الوطنية،  ال�شرتاتيجيات 
احلكومية،  اخلــدمــات  تقدمي  كــفــاءة 

الوطنية،  احلـــوكـــمـــة  نـــظـــم  ودعــــــم 
التحول  �ــــــشــــــرورة  عـــلـــى  مــــ�ــــشــــدداً 
لالقت�شاد الرقمي يف اإطار منظومة 
ومتطورة،  متكاملة،  اإقليمية  عربية 

وم�شتدامة.
ــــــرز  وحــــــــدد الــــدكــــتــــور اخلــــ�ــــشــــت، اأب
القت�شاد  تـــواجـــه  الــتــي  الــتــحــديــات 
واأهمها  العربية،  املنطقة  يف  الرقمي 
الدول  بــني  الرقمية  الفجوة  ات�شاع 
املعرفية  لــلــتــكــنــولــوجــيــا  املـــنـــتـــجـــة 
والدول امل�شتهلكة لهذه التكنولوجيا، 

وانـــخـــفـــا�ـــس ال�ـــشـــتـــقـــالل الــــذاتــــي 
للدولة،  الـــرقـــمـــي  ال�ـــشـــرتاتـــيـــجـــي 
الــــــدول وبع�س  مـــن  قــلــة  واحـــتـــكـــار 
ال�شركات لتكنولوجيا حتليل البيانات 
عالوة  "الرقمنة"،  اآلــيــات  وامــتــالك 
خا�شة  الرقمية  الأمــيــة  انت�شار  على 
الرقمية،  املــالــيــة  الــ�ــشــوؤون  يف جمــال 
واأي�شاً �شعف البنية التحتية الرقمية 
على  الرقمية  واملالية  عــامــة،  ب�شفة 

وجه اخل�شو�س.
بع�س  تواجهها  التي  باملعوقات  ونــوه 

الف�شاء  عــلــى  الــ�ــشــيــطــرة  يف  الـــــدول 
احلكومات  داعـــيـــاً  لــهــا،  الــ�ــشــيــراين 
على  الــعــمــل  �ـــشـــرورة  اإىل  الــعــربــيــة 
املــعــلــومــاتــي لأنظمة  الأمــــن  �ــشــمــان 
بو�شع  وذلـــك  بــهــا،  الــداخــلــيــة  العمل 
ت�شتهدف  وت�شريعات  ا�شرتاتيجيات 
املعلومات  لأنــظــمــة  احلــمــايــة  تــوفــري 
اخلــا�ــشــة، وتــوفــري الــرامــج الأمنية 
اأنظمة  وحماية  الــثــغــرات،  لكت�شاف 
الت�شغيل املختلفة، عالوة على اأنظمة 
الإلكرتونية  الـــتـــهـــديـــدات  لــتــقــيــيــم 

امل�شتقبلية.
ب�شرورة  اخل�شت،  الــدكــتــور  واأو�ــشــى 
اإقليمية  من�شة  ت�شكيل  �شبل  بــحــث 
وا�شتخدامها  الـــبـــيـــانـــات  لــتــحــلــيــل 
املختلفة،  الــرقــمــيــة  املـــمـــار�ـــشـــات  يف 
املن�شات  عــلــى  العــتــمــاد  مـــن  لــلــحــد 
الأجنبية،  اللكرتونية  والتطبيقات 
"احلوكمة  تــــعــــزيــــز  خــــــــالل  مــــــن 
اإقليمية  اتفاقيات  وعقد  الرقمية"، 
ا�شتخدام  قــــواعــــد  تــنــظــم  وعـــاملـــيـــة 
الت�شريعات  مــع  يت�شق  مبــا  البيانات 

الـــوطـــنـــيـــة، مـــن خــــالل الـــرتكـــيـــز يف 
خطط  على  الوطنية  ا�شرتاتيجياتنا 
�شمانا  املــتــقــدمــة،  التقنيات  تــوطــني 
ملجتمعاتنا  الالئقة  املكانة  لتحقيق 

العربية يف الأ�شواق العاملية.
تابعة  هـــيـــئـــة  اإنــــ�ــــشــــاء  اإىل  ـــــا  ودعــــــ
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة حلــمــايــة الأمـــن 
العربية  الــدول  وانتقال  ال�شيراين، 
التكنولوجيا  ا�شتهالك  مرحلة  مــن 
التكنولوجيا  تــوطــني  اإىل  الــرقــمــيــة 
اأن  اإىل  وانــتــاجــهــا، لفـــتـــاً  الــرقــمــيــة 
اأ�شبحت  املــاأمــولــة  العربية  الــوحــدة 
وذلك  باملا�شي،  كانت  التي  ت�شبه  ل 
واملتغريات  الآلــيــات  اخــتــالف  ب�شبب 
البدء  اأن  كما  الــعــاملــيــة،  والــتــحــديــات 
بــالقــتــ�ــشــاد مــهــم كــونــه ُيــعــد حمركاً 
القطاعات  علي  ينعك�س  مما  للتاريخ 

الأخرى.
واأ�شار اإىل اأهمية الذكاء ال�شطناعي 
العربية  اجلـــامـــعـــات  يف  وتـــدريـــ�ـــشـــه 
التنموية  امللفات  تطوير  يف  لــدورهــا 
القاهرة  جامعة  وكانت  القت�شادية، 

خمت�شة  كلية  اأول  افتتاح  يف  �شباقة 
بال�شرق  تكنولوجي  النانو  جمــال  يف 
الأو�ــــشــــط، فــ�ــشــاًل عـــن جـــهـــودهـــا يف 
املايل،  ال�شمول  اإيل  التحول  عملية 
مما �شاهم يف تقدم م�شر 55 مركزاً 
"جاهزية احلكومة للذكاء  يف موؤ�شر 
ال�شطناعي"، لت�شنف يف املركز 56 
اإىل ت�شافر  عامليا عام 2020، لفتاً 
والدول  الإماراتية  امل�شرية  اجلهود 
تبادل  مـــن  لــال�ــشــتــفــادة  اخلــلــيــجــيــة 

اخلرات للنهو�س مبجتمعاتها.
وذكــــر رئــيــ�ــس جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، اأن 
موؤمتر �شيملي�س ال�شرق الأو�شط ُيعد 
الأفكار  وتــبــادل  لطرح  دولية  من�شة 
وبحث اآليات التحول الرقمي، ُمـبدياً 
التوثيق  عــلــي  العـــتـــمـــاد  مـــن  قــلــقــه 
اللــــكــــرتوين والبـــتـــعـــاد متـــامـــاً عن 
التعر�س  من  خوفاً  الــورق  ا�شتخدام 
تعطل  اأو  ال�شيرانية  لــالخــرتاقــات 
النظمة الإلكرتونية، موؤكداً اأنه من 
دعاة القت�شاد الرقمي مع الحتفاظ 

بدورة م�شتندية حمدودة.

حمدان بن زايد ي�ضيد باإجنازات هيئة البيئة حلماية التنوع البيولوجي يف اأبوظبي

رئي�س جامعة القاهرة ل� وام: روؤية الإمارات وم�ضر الرقمية وال�ضعودية 2030 مناذج ناجحة وملهمة للمنطقة العربية
العربية  اال�سرتاتيجيات  دعم  اآليات  اأهم  احلديثة  الرقمية  التقنيات  يف  • اال�ستثمار 

املعلوماتية الثورة  فر�سته  ما  بعد  حياتية  �سرورة  بل  رفاهية  لي�ست  الرقمية  • التكنولوجيا 
رقمية اإقليمية �سرورة مهمة للحد من االعتماد على التطبيقات االأجنبية من�سة  • ت�سكيل 

• الرتكيز على اال�سرتاتيجية الوطنية من اأجل توطني التقنيات املتقدمة بداًل من ا�ستهالكها فقط
املنطقة لدول  ال�سيرباين  االأمن  حلماية  العربية  للجامعة  تابعة  بهيئة  • نو�سي 
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•• ابوظبي-الفجر:

تريندز  ملــركــز  بحثية  درا�ــشــة  اأكـــدت 
منطقتي  اأن  وال�شت�شارات  للبحوث 
الــ�ــشــرق الأو�ـــشـــط واخلــلــيــج العربي 
تــقــفــان عــلــى حـــافـــة حــقــبــة جديدة 
َتِعُد  التي  الإقليمية  ال�شيا�شات  من 
مدى  على  العالقات  ت�شكيل  باإعادة 

اجليل القادم.
الـــدرا�ـــشـــة احلـــديـــثـــة التي  وذكــــــرت 
الإجنليزية  باللغة  املركز  اأ�شدرها 
الإقليمية  "ال�شيا�شة  عنوان:  حتت 
بــــعــــد الـــــهـــــزميـــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة يف 
الع�شكرية  والــعــمــلــيــة  اأفــغــانــ�ــشــتــان 
هزمية  اأن  اأوكرانيا"،  يف  الرو�شية 
اأمــــريــــكــــا ورحـــيـــلـــهـــا الـــفـــا�ـــشـــل من 

ر�ـــشـــالـــة حتذير  يـــعـــد  اأفـــغـــانـــ�ـــشـــتـــان 
ومــوؤ�ــشــر حـــول حــــدود مــا ميــكــن اأن 
حتققه قوى الحتالل يف املجتمعات 
املــنــقــ�ــشــمــة �ــشــيــا�ــشــيــاً واملـــعـــقـــدة عر 

ال�شرق الأو�شط وجنوب اآ�شيا.
واأ�ـــــشـــــارت الــــدرا�ــــشــــة الـــتـــي اأعـــدهـــا 
الأ�شتاذ  را�ــشــل،  اأ.  جيم�س  الدكتور 
املـــ�ـــشـــارك يف قــ�ــشــم �ــــشــــوؤون الأمــــن 
العليا  الـــدرا�ـــشـــات  بــكــلــيــة  الــقــومــي 
املتحدة،  الـــــوليـــــات  يف  الـــبـــحـــريـــة 
كرثة  مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  اأنــــــه  اإىل 
فاإن  الــرقــمــي  الع�شر  يف  املــعــلــومــات 
يف  والع�شكريني  ال�شيا�شيني  الــقــادة 
الـــوليـــات املــتــحــدة اأظـــهـــروا جهاًل 
تاريخياً مذهاًل وم�شتمراً، حيث اإنه 
نادراً ما تنتهي التدخالت الع�شكرية 

والحــتــالل يف هــذه املــنــاطــق ب�شكل 
جيد.

وبينت الدرا�شة اأن الرئي�س الرو�شي 
فالدميري بوتني يبدو اأنه �شار على 
الــو�ــشــع نــفــ�ــشــه عــنــدمــا اعــتــقــد اأن 
اأوكرانيا  يف  اخــتــارهــا  الــتــي  احلـــرب 
وحا�شمة  و�شريعة  ق�شرية  �شتكون 
الناحية  مــــن  نــ�ــشــبــيــاً  ورخـــيـــ�ـــشـــة 
ال�شيا�شية والقت�شادية، م�شرية اإىل 
التي  احلـــرب  فـــاإن  العك�س  على  اأنـــه 
اأنـــه كــان يــدخــل فيها  اعتقد بــوتــني 
التي وجد نف�شه  لي�شت هي احلــرب 

فيها.
احلـــدث  اأن  الـــدرا�ـــشـــة  واأو�ـــشـــحـــت 
الأفغاين والرو�شي الأوكراين وردود 
تخر  املنطقة  لدول  الأولية  الفعل 

وتتحدث  التوجهات  حــول  بالكثري 
اأيــ�ــشــاً عــن اجتـــاهـــات طــويــلــة املدى 
هذه  اأن  مبينة  اإنـــكـــارهـــا،  ميــكــن  ل 
الدول عرت عن نيتها ال�شعي وراء 
م�شاحلها اخلا�شة قبل كل �شيء مما 
م�شارها  ر�شم  عامة يف  رغبة  يعك�س 
الع�شر  �شم�س  غـــروب  مــع  اخلــا�ــس 
الحتاد  من  كل  عليه  يهيمن  الــذي 

ال�شوفيتي والوليات املتحدة.
وجادلت الدرا�شة يف الآثار الإقليمية 
الإمراطوري،  الع�شر  هــذا  لنهاية 
اإذ توؤكد اأن الع�شر اجلديد �شي�شهد 
اإقــلــيــمــيــة وحمــلــيــة توؤكد  �ــشــيــا�ــشــات 
اأن  اإىل  واأ�ــشــارت  اأكــر.  بقوة  نف�شها 
هزائم اأمريكا يف اأفغان�شتان والعراق 
الرو�شية  الــعــ�ــشــكــريــة  والــعــمــلــيــة 

الكارثية يف اأوكرانيا مل تخلق يف حد 
�شيا�شياً  ذاتها وبنف�شها فجاأة نظاماً 
النظام  هذا  اإن  بل  متغرياً،  اإقليمياً 
على  تدريجياً  يت�شكل  بداأ  ال�شيا�شي 

مدى العقدين املا�شيني.
تراجع  اأن  اإىل  الـــدرا�ـــشـــة  ونــبــهــت 
التزامها  عـــن  الــتــدريــجــي  اأمــريــكــا 
الأو�شط  الــ�ــشــرق  يف  الأمـــن  بتوفري 
امل�شوه  الــتــاأثــري  اإزالــــة  اإىل  �ــشــيــوؤدي 
اخلارجية  الـــقـــوى  مــار�ــشــتــه  الــــذي 
على ال�شيا�شات الإقليمية والوطنية 
الأو�شط  الــ�ــشــرق  اأنـــحـــاء  جــمــيــع  يف 
وجنوب اآ�شيا التي يعود تاريخها اإىل 

اأكرث من قرن.
ال�شيا�شة  اأن  الــــدرا�ــــشــــة  وذكـــــــرت 
ب�شرعة  ا�ـــشـــتـــجـــابـــت  ـــيـــمـــيـــة  الإقـــل

لرتاجع  متــامــاً  منطقية  وبطريقة 
الــنــفــوذ الأمــريــكــي، حــيــث اجتمعت 
مدفوعة  مـــعـــاً  املــتــنــافــ�ــشــة  الـــكـــتـــل 
ومع  متطابقة؛  واأهــــداف  مب�شالح 
هـــذا، ل تـــزال هــنــاك خــطــورة حيث 
الإقليمي  النظام  ينقلب  اأن  ميكن 
الــنــا�ــشــئ والــديــنــامــيــكــي بـــطـــرق ل 

ميكن التنبوؤ بها.

جمموعة  ثمة  اأن  الــدرا�ــشــة  وبينت 
اجلدد  املحافظني  ال�شيا�شيني  مــن 
اأروقة  يف  نفوذها  اأمريكا متار�س  يف 
وا�ــشــنــطــن الــعــا�ــشــمــة، وتــنــظــر اإىل 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  الــقــوة  منــو 
الإيــرانــيــة عــلــى اأنـــه تــهــديــد خطري 
�شرورة  وتــرى  واملنطقة،  لإ�شرائيل 
ـــتـــمـــرار الـــــوليـــــات املـــتـــحـــدة يف  ا�ـــش

واأو�شحت  اإقليمي.  ك�شرطي  دورهــا 
الدرا�شة اأنه اإذا عادت هذه املجموعة 
اجلمهوري  احلـــزب  يف  غــريهــا  اأو   -
ممن يدافعون عن ا�شتخدام القوة - 
ال�شيا�شية،  ال�شلطة  اإىل  اأخرى  مرة 
فاإن كل الرهانات متوقعة من حيث 
روؤيـــة الــوليــات املــتــحــدة يف توا�شل 

ان�شحابها احلتمي من املنطقة.

•• اأبوظبي-وام:

وجمهورية  الإمـــــــارات  دولــــة  عــقــدت 
الثالثة  الــــدورة  اأعــمــال  كــازاخــ�ــشــتــان 
وذلك  املــ�ــشــرتكــة  القن�شلية  للجنة 
لــلــجــهــود احلــثــيــثــة التي  ا�ــشــتــكــمــاًل 
بذلها البلدان ال�شديقان يف الدورات 
خدمات  اإىل  لــلــو�ــشــول  الــ�ــشــابــقــة، 
ملواطني  مــتــمــيــزة  قن�شلية  ورعـــايـــة 

البلدين.
عقد  الــذي   - اللجنة  اجتماع  تــراأ�ــس 
عر الت�شال املرئي - الدكتور ماجد 
الرعايا  اإدارة  مدير  املن�شوري  علي 
الأجانب يف وزارة اخلارجية والتعاون 

الــــدويل ممــثــاًل اجلــانــب الإمـــاراتـــي 
و�ــشــعــادة بــاويــرجــان اأكــاتــايــف مدير 
وزارة  يف  القن�شلية  اخلــدمــات  اإدارة 
كازاخ�شتان  جــمــهــوريــة  اخلـــارجـــيـــة 

ممثاًل اجلانب الكازاخ�شتاين.
املن�شوري،  ماجد  الــدكــتــور  وا�شتهل 
بــنــقــل حتــيــات �ــشــمــو الــ�ــشــيــخ عبداهلل 
اخلارجية  وزيـــر  نهيان  اآل  زايـــد  بــن 
والـــتـــعـــاون الـــــدويل واإ�ـــشـــادتـــه بعمق 
يف  البلدين  بــني  الثنائية  الــعــالقــات 
�شعادته  نقل  كما  القن�شلي،  املــجــال 
هذا  يف  والــنــجــاح  بالتوفيق  اأمــنــيــاتــه 

الجتماع.
املجال  يف  الـــتـــعـــاون  اأهـــمـــيـــة  واأكـــــــد 

وتعزيز  دفــــع  يف  ودوره  الــقــنــ�ــشــلــي 
البلدين،  بـــني  الــثــنــائــيــة  الـــعـــالقـــات 
مـــ�ـــشـــيـــداً مبــــا حتـــقـــق مــــن تـــطـــورات 
املا�شيني  الــعــامــني  خـــالل  اإيــجــابــيــة 
على �شعيد التعاون القن�شلي الثنائي 
يف خــ�ــشــم الــتــحــديــات الــنــاجــمــة عن 
جائحة كوفيد19- العاملية .. و�شكر 
كل اجلهود التي ُبذلت من اجلانبني 
متميزة  قن�شلية  خــدمــات  لــتــقــدمي 

وت�شهيل تنقل مواطني البلدين.
بدوره اأ�شاد �شعادة باويرجان اأكاتايف 
باملكانة الرائدة التي حتظى بها دولة 
الإقليمي  ال�شعيدين  على  الإمـــارات 
والــــــــدويل، والـــــــدور احلـــيـــوي الـــذي 

واأكد   .. الأ�ــشــعــدة  كــافــة  تــوؤديــه على 
توثيق  على  للعمل  بــالده  �شعي  على 
التعاون القن�شلي مبا يخدم مواطني 

البلدين ال�شديقني.
واأكــــد الــدكــتــور مــاجــد املــنــ�ــشــوري - 
خـــالل الجــتــمــاع - حــر�ــس واهتمام 
وتطوير  بــتــعــزيــز  الإمـــــــــارات  دولـــــة 
يعك�س  مبــا  البلدين،  بــني  الــعــالقــات 
العليا،  القيادة  وتوجهات  طموحات 
بني  الثنائية  الــعــالقــات  اأن  واأ�ــشــاف 
الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
نــقــالت نوعية،  �ــشــهــدت  كــازاخــ�ــشــتــان 
تر�شيخ  يف  مبا�شرة  ب�شورة  اأ�شهمت 
هـــذه الــعــالقــات واملــ�ــشــي بــهــا قدماً 

�شواء على امل�شتوى الثنائي اأو العاملي 
الدبلوما�شية  العالقات  تاأ�شي�س  منذ 
كافة  يف   ،1992 عــام  البلدين  بــني 
ال�شتثمار،  الطاقة،  ها  واأهمرّ املجالت 
العلمي  وال�ــشــتــكــ�ــشــاف  والـــتـــجـــارة، 

والتقني للف�شاء اخلارجي.
اأثــنــى �ــشــعــادة باويرجان  مــن جــانــبــه، 
العالقات  تـــطـــور  عـــلـــى  اأكــــاتــــايــــف، 
الثنائية بني البلدين خالل ال�شنوات 
التعاون  خــا�ــشــة يف جمـــال  املــا�ــشــيــة، 
كوفيد19-  اأزمــة  وخــالل  القن�شلي 

العاملية ب�شكل خا�س.
واأ�ـــشـــاد بــتــجــربــة دولــــة الإمـــــــارات يف 
التجارب  من  تَعد  والتي  املجال  هــذا 

اإىل  بالده تطمح  اأن  موؤكداً  الرائدة، 
التعاون وتبادل اخلرات مع  تطوير 
دولـــة الإمــــــارات يف هـــذا املـــجـــال، مبا 
البلدين،  مواطني  على  بالنفع  يعود 
ويعزز العالقات الثنائية بني البلدين 

ال�شديقني.

و�شارك يف الجتماع عدد من ممثلي 
والتعاون  اخلــارجــيــة  وزارات  اإدارات 
الدويل والداخلية والرتبية والتعليم 
والتوطني  الب�شرية  واملــوارد  والعدل 
والهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية 
و�شركة  املــنــافــذ  واأمــــــن  واجلــــمــــارك 

اأبـــو ظــبــي لــلــخــدمــات الــ�ــشــحــيــة، اإىل 
اخلارجية  وزارة  عــن  ممثلني  جانب 
بحثوا  كــازاخــ�ــشــتــان،  جــمــهــوريــة  يف 
املو�شوعات  مـــن  عـــــدداً  خــاللــه  مـــن 
وخطط  املــــ�ــــشــــرتكــــة،  الـــقـــنـــ�ـــشـــلـــيـــة 

متابعتها وتطويرها.

•• العني-الفجر: 

العربية  الإمــــــــارات  جــامــعــة  اأطــلــقــت 
اأبحاث اأع�شاء هيئة  "برنامج  املتحدة 
هذا  ويـــاأتـــي  املواطنني".  الــتــدريــ�ــس 
اجلامعة  مـــبـــادرات  �شمن  الــرنــامــج 
لدعم البحث العلمي ومتكني اأع�شاء 
التميز  حتقيق  مــن  الــتــدريــ�ــس  هيئة 
و�شع  بحيث  الــعــلــمــيــة.  الأنــ�ــشــطــة  يف 
مكتب النائب امل�شارك للبحث العلمي 
تـــوفـــر بنية  ا�ــشــرتاتــيــجــيــة طــمــوحــة 

حتتية وقدرات عالية اجلودة لتحقيق 
الأهداف املرجوة.

واأكــــد الــدكــتــور اأحــمــد مــــراد، النائب 
جامعة  يف  الــعــلــمــي  للبحث  املــ�ــشــارك 
اأبحاث  "برنامج  "اأن  على:  الإمـــارات 
املواطنني"  الــتــدريــ�ــس  هيئة  اأعــ�ــشــاء 
ياأتي كرنامج وطني ي�شاهم يف تطوير 
يف  املواطنني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
من  نهم  وميكرّ العلمي  البحث  جمــال 
البحثية يف  اأن�شطتهم  ن�شر خمرجات 
اأرقى املجالت العاملية وذات الت�شنيف 

العايل. حيث من خالل هذا الرامج 
اأع�شاء هيئة  املمتد لعامني، �شيتمكن 
التدري�س املواطنني يف جميع الكليات 
من احل�شول على منح بحثية لإجراء 
درا�شات وحتقيقات متقدمة يف جميع 

التخ�ش�شات. 
اإبراز  اإىل  الرنامج  هذا  ويهدف  كما 
املــــواهــــب والـــبـــاحـــثـــني الإمــــاراتــــيــــني 
العلمية  الــتــخــ�ــشــ�ــشــات  خمــتــلــف  يف 
يعزز  اأن  �شاأنه  مــن  والـــذي  والأدبـــيـــة. 
كجامعة  الإمـــارات  جامعة  مكانة  من 

كما  واملــعــارف.  للعلوم  منتجة  بحثية 
�شي�شاهم هذا الرنامج اأي�شاً يف تعزيز 
ا�شرتاتيجية البحث الوطنية لتحقيق 
العلماء  مــن  وخــلــق جيل  ال�ــشــتــدامــة 

والباحثني الإماراتيني.
واأو�ــــشــــح الـــدكـــتـــور اأحـــمـــد مــــراد باأن 
امل�شاريع  نتائج  ن�شر  �شتدعم  اجلامعة 
ـــــوؤمتـــــرات الـــدولـــيـــة.  الــبــحــثــيــة يف امل
بحيث تلتزم جامعة الإمارات العربية 
كجامعة  مكانتها  بتح�شني  املــتــحــدة 
م�شاركة  خــــالل  مـــن  رائــــــدة  بــحــثــيــة 

امل�شاريع  يف  والـــدويل  املحلي  املجتمع 
تتناول  الــتــي  البحثية  واملــجــمــوعــات 
ا�شرتاتيجية  اأولــويــات  ذات  موا�شيع 

وطنية واأبعاد عاملية.
الإمارات  جامعة  "حتر�س  واأ�ــشــاف: 
العربية املتحدة على اإطالق مبادرات 
فعالة تعزز من م�شاهمة اأع�شاء هيئة 
التدري�س يف املجتمع من خالل تقدمي 
تــ�ــشــتــنــد اإىل درا�ـــشـــات  نــتــائــج بــحــثــيــة 
ميدانية. كما ت�شاهم هذه املبادرات يف 
بناء القدرات الوطنية وتعزيز املهارات 

امليداين،  العمل  خــالل  مــن  البحثية 
التكيف  على  القدرة  حت�شن  اأنها  كما 
العلوم  يف  الــ�ــشــريــعــة  املـــتـــغـــريات  مـــع 

والتكنولوجيا.
�شيتم تقدمي املقرتحات البحثية من 
الإلكرتوين.  املنح  اإدارة  نظام  خــالل 
املقدمة من  املقرتحات  تقييم  و�شيتم 
العلمي  للبحث  العميد  م�شاعدو  قبل 
املراكز  مـــــدراء  الــعــلــيــا،  والـــدرا�ـــشـــات 
امل�شارك  الـــنـــائـــب  مــكــتــب  الــبــحــثــيــة، 
ويــتــبــعــهــم ثالثة  الـــعـــلـــمـــي،  لــلــبــحــث 

خـــراء دولــيــني خــارجــيــني. وتـــرتاوح 
قيمة التمويل لكل م�شروع بحثي من 
250 األف درهم للمقرتحات البحثية 
اإىل  والإن�شانية  والجتماعية  الأدبية 
400 األف درهم للمقرتحات البحثية 

العلمية الأخرى. 
على  بانتظام  الإمـــارات  جامعة  تعمل 
الأبحاث  نــتــائــج  الــتــقــدم يف  مــراجــعــة 
املــمــولــة، مبــا يعك�س  الــرامــج  جلميع 
روؤيـــــــة اجلـــامـــعـــة يف بـــنـــاء الــــقــــدرات 
التنمية  يف  واملـــ�ـــشـــاهـــمـــة  الـــوطـــنـــيـــة 

والزدهـــــــــــــــار الــــوطــــنــــي عــــلــــى مــــدى 
مــن خالل  الــقــادمــة  عــامــاً  اخلم�شني 

البحث العلمي.

•• ال�شارقة-الفجر:

وقـــع الـــرملـــان الــعــربــي لــلــطــفــل اأحد 
املــوؤ�ــشــ�ــشــات الــتــابــعــة جلــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة اتــفــاقــيــة تــعــاون مــع جامعة 
الـــ�ـــشـــارقـــة ا�ــشــتــهــدفــت تــعــزيــز اأوجــــه 
الرملان  ل�شتفادة  امل�شرتك  التعاون 
تنظمها  التي  التدريبية  الرامج  من 
التعليم  اجلــامــعــة مــن خـــالل مــركــز 
املـــ�ـــشـــتـــمـــر والـــتـــطـــويـــر املــــهــــنــــي، مبا 
اأطفال  قــــدرات  تــطــويــر  عــلــى  ينعك�س 
التي  التفاقية  وقــع  العربي.  الوطن 
كال  ال�شارقة  جامعة  مقر  يف  اأبــرمــت 
مـــن �ـــشـــعـــادة اأميـــــن عــثــمــان الـــبـــاروت 
للطفل  العربي  للرملان  العام  الأمني 
و�شعادة الأ�شتاذ الدكتور حميد جمول 

النعيمي مدير جامعة ال�شارقة. 
�شعادة  رحب  التوقيع  مرا�شم  وخــالل 
ــــاذ الــــدكــــتــــور حـــمـــيـــد جمـــول  ــــت ــــش الأ�
بهذا  ال�شارقة  جامعة  مدير  النعيمي 
جامعة  بني  وامل�شتمر  القائم  التعاون 
الــعــربــي للطفل،  الــ�ــشــارقــة والــرملــان 
والـــذي اأثــمــر عــن تنفيذ واإعـــداد عدد 
كـــبـــري مــــن الــــدبــــلــــومــــات والــــرامــــج 

ت�شاهم  اأن  �شاأنها  من  التي  التدريبية 
والرملانية  البحثية  القدرات  رفع  يف 
املجال،  هــذا  يف  والعاملني  لــالأطــفــال 
امل�شتمر  الــتــعــلــيــم  مـــركـــز  ويــقــدمــهــا 
ال�شارقة،  بجامعة  املهني  والتطوير 
وخرات  اإمــكــانــيــات  مــن  ميتلكه  مبــا 
متنوعة يف خمتلف  واأكادميية  علمية 
مدير  واأكد  الأكادميية.  التخ�ش�شات 
الهتمام  على �شرورة  اأي�شاً  اجلامعة 
يف تلك الرامج مبو�شوع ال�شتدامة 
الن�سء  توعية  على  والعمل  واأهميتها 
تنمية  يف  ت�شاهم  اأن  ميكن  وكيف  بها 
واأن  املـــجـــتـــمـــعـــات، خـــا�ـــشـــة  وتـــطـــويـــر 
جامعة ال�شارقة قد ح�شلت هذا العام 
على الت�شنيف الذهبي لإجنازاتها يف 
اجلامعة  لت�شبح  ال�ــشــتــدامــة  جمــال 
الأوىل يف الوطن العربي التي حت�شل 

على هذا الت�شنيف.
فيما اأكد �شعادة اأمين عثمان الباروت 
للطفل  العربي  للرملان  العام  الأمني 
اأهــمــيــة عــقــد هـــذه التــفــاقــيــة لكونها 
العريقة  اجلامعات  اإحـــدى  مــع  تعقد 
ال�شارقة  جامعة  وهــي  ودولــيــا  حمليا 
وفـــق اخلطط  املــ�ــشــرتك  الــعــمــل  ليتم 

اتفاقية  حـــددتـــهـــا  الـــتـــي  املـــر�ـــشـــومـــة 
يف  العربية  الطفولة  خلدمة  التعاون 
طــرح الــرامــج الأكــادميــيــة والدورات 
والرامج التدريبية التي حتقق �شالح 
واأ�شار  وامل�شتقبل.  احلا�شر  الطفل يف 
رحبا  اأفــقــا  تــر�ــشــم  التــفــاقــيــة  اأن  اإىل 
لتعاون اأكادميي ين�شده الرملان بهدف 
ب�شكل  العربي  الــوطــن  اأطــفــال  تاأهيل 

الــرملــان مــن الأع�شاء  عـــام واأطـــفـــال 
والع�شوات ب�شكل خا�س لتلبية حاجة 
الطفولة اإىل برامج تعليمية متطورة 
متكنه من ممار�شة دوره وامل�شاهمة يف 
اأي�شا  ومتكنه  ومهاراته  م�شتواه  رفع 
مــن فــهــم املــعــارف الــالزمــة ومتكينه 
مع  يتنا�شب  مبا  الــالزمــة  العلوم  من 

عمره. 

من جانبه اأكد الأ�شتاذ الدكتور را�شي 
الزبيدي مدير مركز التعليم امل�شتمر 
ال�شارقة،  بجامعة  املهني  والتطوير 
اأن املركز يعمل وب�شفة م�شتمرة  على 
على تنمية املهارات املعرفية والثقافية 
لدى اأع�شاء الرملان امل�شاركني يف تلك 
الـــــدورات، وذلـــك مــن خـــالل تدري�س 
التي  واملتقدمة  احلديثة  املو�شوعات 

التكنولوجية  التطورات  مع  تتنا�شب 
التي ي�شهدها العامل حالياً، بالإ�شافة 
خا�شة  مـــو�ـــشـــوعـــات  هـــنـــاك  اأن  اإىل 
الف�شاء  وعلوم  ال�شطناعي،  بالذكاء 

والفلك وغريها.
طرحت  اأن  بــعــد  التـــفـــاقـــيـــة  وتــــاأتــــي 
اجلامعة عددا من الرامج التدريبية 
لأعـــ�ـــشـــاء الـــرملـــان واملــ�ــشــرفــني على 

الأطفال من الدول العربية اإىل جانب 
برامج اأخرى لأطفال الوطن العربي 
طوال ال�شنتني املا�شيتني يف دبلومات 
على  التفاقية  و�شتعمل  متخ�ش�شة، 
املــ�ــشــرتكــة يف تعزيز  تــالقــي اجلــهــود 
الأهداف  يحقق  مبــا  القائم  الــتــعــاون 
امل�شرتكة ويعمل على تنميتها يف اإطار 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤيـــة  ترجمة 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
وموؤ�ش�س جامعة ال�شارقة )حفظه اهلل 
بالأطفال  الهتمام  يف  ورعـــاه(  تعاىل 
املنا�شبة  التاأهيلية  الــرامــج  وتــوفــري 
الهيئة  اأع�شاء  مــن  نخبة  اأيـــدي  على 

التدري�شية بجامعة ال�شارقة.
 و�شيكون من �شاأن التفاقية اأي�شا اأن 
الثنائية  العالقات  تنظيم  على  تعمل 
وجامعة  للطفل  العربي  الرملان  بني 
الـــ�ـــشـــارقـــة كــونــهــا جــامــعــة رائــــــدة يف 
الرملان  خدمة  على  وقـــادرة  جمالها 
وفقاً لأحدث املعايري العاملية وقدرتها 
على مواجهة جميع التحديات ومرنة 
يف التعامل. واأتاحت التفاقية فر�شة 
الهيئة  اأع�شاء  خرات  من  ال�شتفادة 

باجلامعة  واخلــــــــراء  الـــتـــدريـــ�ـــشـــيـــة 
وتوظيفها يف تو�شيل املعلومة جلميع 
عمر  من  امل�شتهدفة  العمرية  الفئات 
عاما.   )18( عمر  حتى  عاما   )12(
برامج  اإطــالق  التفاقية على  واأكــدت 
تــدريــبــيــة مــهــاريــة واإدارتـــــهـــــا بهدف 
طرحها على املنت�شبني املر�شحني من 
العامة  مــن  اأو  املنت�شبني  اأو  الــرملــان 
خلدمة غايات تاأ�شي�س الرملان العربي 
�شيتم  التــفــاقــيــة  ومبــوجــب  للطفل. 
موا�شلة طرح وتنفيذ وتن�شيق برامج 
اإىل جانب  الـــرملـــان  تــخــدم  تــدريــبــيــة 
اأع�شاء  قــــدرات  تــطــويــر  الــعــمــل عــلــى 
ت�شميم  مــع  للطفل  العربي  الــرملــان 
اأطفال الوطن  برامج وطرحها لكافة 
املــ�ــشــرتكــة يف  الــتــوجــهــات  مبــا ي�شمن 
التو�شع يف الأعمال الرملانية لتغطي 

اجلانب الأكادميي.
اجلامعة  من  التوقيع  مرا�شم  ح�شر 
الـــدكـــتـــور يو�شف  كـــال مـــن الأ�ـــشـــتـــاذ 
احلايك نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون 
را�شي  الدكتور  والأ�شتاذ  الأكادميية 
الزبيدي مدير مركز التعليم امل�شتمر 

والتطوير املهني.

جامعة الإمارات ُتطلق برنامج اأبحاث اأع�ضاء هيئة التدري�س املواطنني

•• الفجرية -وام:

عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأكــد 
كم�شروٍع  احلكومي  للتميز  الفجرية  برنامج  اأهميرّة   ، الفجرية 
حيوي يف تطبيق اأف�شل معايري الأداء الفردي واملوؤ�ش�شي، وتعزيز 
اإىل  م�شرًيا  التميز يف خطط عمل اجلهات احلكومية،  ممار�شات 
ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
يف  اجلهود  تكاتف  �شرورة  ب�شاأن  الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س 
برنامج الفجرية للتميز احلكومي لتحقيق اأهدافه، ودعم الإرتقاء 
اإمارة الفجرية مبا يتواءم وتطلعات الدولة  بالعمل احلكومي يف 
يف هذا القطاع ال�شرتاتيجي املهم . جاء ذلك خالل اجتماع �شمو 
ويل عهد الفجرية، يف مكتبه بالديوان الأمــريي، مع فريق عمل 

�شعيد  �شعادة حممد  برئا�شة  للتميز احلكومي،  الفجرية  برنامج 
العام  الأمـــني  بــالــفــجــرية،  الأمــــريي  الــديــوان  ال�شنحاين مــديــر 
حممد  �شعادة  مــن  الفجرية  عهد  ويل  �شمو  وا�شتمع  للرنامج. 
�شعيد ال�شنحاين اإىل �شرٍح تف�شيلٍي عن برنامج الفجرية للتميز 
للتميز  خليفة  ال�شيخ  برنامج  مع  بالتعاون  وتاأ�شي�شه  احلكومي 
وحماوره  الــرنــامــج  اأهــــداف  اإىل  �شموه  ا�شتمع  كما  احلــكــومــي، 
الرئي�شية التي تت�شمن جائزة الفجرية للتميز احلكومي، اإ�شافًة 
والفئات  اجلــائــزة  يف  امل�شاركة  احلكومية  باجلهات  التعريف  اإىل 
املوؤ�ش�شية،  الــفــئــة  وهـــي  منها  الأوىل  الـــــدورة  جلــوائــز  املــعــتــمــدة 
والإداريــة، والوظيفية. كما ا�شتعر�س �شعادة عبد اهلل احلنطوبي 
الــرنــامــج وفروعه،  عــمــل  اجلــائــزة خــطــة  تاأ�شي�س  رئــيــ�ــس جلــنــة 
منظومة  يف  والبتكار  التميز  مفهوم  دعم  اإىل  الرامية  واأهــدافــه 

عمل املوؤ�ش�شات احلكومية يف اإمارة الفجرية، وامل�شاهمة يف تقدمي 
اأفــ�ــشــل اخلــدمــات احلــكــومــيــة الــتــي تــرفــع كــفــاءة عــمــل املوظفني 
وحت�شن م�شتوى حياة الأفــراد من املتعاملني يف املجتمع، م�شرًيا 
الدور املحوري جلائزة الفجرية للتميز احلكومي يف تر�شيخ  اإىل 
م�شتوى  ورفــع  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف  املوؤ�ش�شي  البــتــكــار  اأ�ــشــكــال 
د �شمو ويل عهد  اأداء اجلهات احلكومية املعتمدة للم�شاركة. و�شدرّ
الفجرية على �شرورة تاأهيل الكوادر الوطنية احلكومية و تكثيف 
العمل يف املراحل التنفيذية املقبلة للرنامج، واحلر�س على ن�شر 
مفاهيم التميز والإبــداع لدى العاملني يف القطاع احلكومي مبا 
ي�شهم يف رفع كفاءاتهم الفردية، ويخدم توجهات العمل املوؤ�ش�شية 
الزحمي مدير مكتب  �شامل  �شعادة  يف احلكومة. ح�شر الجتماع 

�شمو ويل عهد الفجرية.

اإ�ضدارة جديدة جلامعة حممد بن زايد 
للعلوم الإن�ضانية حول اجلوائح ال�ضحية

•• اأبوظبي-وام:

اإ�شدارة جديدة حول اجلوائح ال�شحية، �شمن  الإن�شانية، عن  اأعلنت جامعة حممد بن زايد للعلوم 
مبادراتها يف جمال الن�شر والتوثيق، وتعزيزا لدورها املجتمعي يف ن�شر التوعية والتثقيف يف املجالت 

كافة، وتتكون الإ�شدارة من عدد من البحوث التي ا�شرتك يف اإعدادها الأ�شاتذة وطالب اجلامعة.
وت�شمنت الإ�شدارة التي جاءت حتت عنوان " اجلوائح: مفهومها ال�شرعي واأثرها الفقهي وتكييفها 
القانوين " عددا من البحوث التي تناولت احلكم ال�شرعي يف نقل العدوى ب�شبب جائحة كوفيد19-، 
الطاعون"، وعلم  املجاعة، وباء  " ثالثية احلرب،  امليالدي  الرابع ع�شر  القرن  وتاريخ اجلوائح حتى 
النجوم عند العرب وعالقته بالأوبئة .. درا�شة يف التاريخ والتاأ�شيل، اإىل جانب دور الإعالم الرقمي يف 

و�شع امل�شطلحات " م�شطلحات جائحة كورونا منوذجا ".

حممد ال�ضرقي يلتقي فريق برنامج الفجرية للتميز احلكومي ويطلع على خطط ومراحل العمل فيه

درا�ضة ل� )تريندز( تتوقع اإعادة ت�ضكيل العالقات مبنطقتي ال�ضرق 
الأو�ضط واخلليج ب�ضبب ما �ضهدته اأفغان�ضتان وت�ضهده اأوكرانيا

اللجنة القن�ضلية امل�ضرتكة بني الإمارات وكازاخ�ضتان 
تعقد دورتها الثالثة عرب الت�ضال املرئي

لتنظيم الربامج التدريبية والتو�سع يف االأعمال الربملانية لتغطي اجلانب االأكادميي

الربملان العربي للطفل وجامعة ال�ضارقة يوقعان اتفاقية تعاون
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ال�شراكة وتوحيد  العالقات وتوطيد  تعزيز   من منطلق 
اجلهود يف اإمارة راأ�س اخليمة اأبرمت دائرة الآثار واملتاحف 
التنمية  دائرة  مع  وتعاون  �شراكة  اتفاقية  اخليمة  براأ�س 
الإقت�شادية براأ�س اخليمة ، حيث ت�شمنت التفاقية عدد 
والقت�شادي  الثقايف  القطاعني  تخدم  التي  البنود  من 
لكال  ال�شرتاتيجية  الهــداف  دفــع عجلة  ي�شاهم يف  مبا 

اجلهتني واأهداف وروؤية اإمارة راأ�س اخليمة.   
دائرة  عــام  مدير  الطنيجي  عبيد  اأحــمــد  �شعادة  واأعـــرب   
التعاون  �شعادته بهذا  براأ�س اخليمة عن  واملتاحف  الآثار 

حيث �شرح قائال " اإننا �شعداء بهذا التعاون مع الدائرة 
التعاون  هــذا  عنه  �شيثمر  ملا  اخليمة  بــراأ�ــس  الإقت�شادية 
مــن اإثـــراء يف جمــالت عــديــدة تخدم املجتمع والــتــي من 
والفعاليات  الأن�شطة  تنظيم  امل�شرتك يف  التعاون  اأبرزها 
الأ�شر  اأ�شحاب  ودعــم  التخ�ش�شية  الرتاثية  واملــعــار�ــس 
 ، الغد  ورخ�س  التجارية  الرخ�س  اأ�شحاب  من  املنتجة 
بال�شافة اىل العديد من جمالت التعاون الأخرى التي 

تخدم قطاع الآثار واملتاحف من منظور اإقت�شادي.
 ومــــن جــانــبــه �ــشــرح �ــشــعــادة د.عـــبـــد الــرحــمــن ال�شايب 
راأ�س  التنمية القت�شادية يف  دائــرة  – مدير عام  النقبي 
ودائرة  الــدائــرة  بــني  املوؤ�ش�شية  ال�شراكة  ــاأن  ب   - اخليمة 

العديد  اإذ جتمعنا  م�شتمرة،  �شراكة  واملتاحف هي  الآثــار 
جمال�س  مثل  املوا�شم  مبختلف  والفعاليات  املبادرات  من 
الــ�ــشــبــاب، وفــعــالــيــات �ــشــهــر الــــقــــراءة، واحـــتـــفـــالت اليوم 
وتعريفهم  الأجنبية  الوفود  ا�شتقبال  واأن�شطة  الوطني، 
بــاملــعــامل الـــبـــارزة لإمـــــارة راأ�ــــس اخلــيــمــة، بــالإ�ــشــافــة اإىل 
تــبــادل الأفــكــار والقــرتاحــات والــدعــم الإعــالمــي، وعليه 
اإطار  �شمن  ال�شراكة  هــذه  تعزيز  على  الطرفان  حر�س 
اتفاقية تعاون لال�شتفادة من املهارات واخلرات يف دعم 
التجار املنزليني املرخ�شني يف دائرة التنمية القت�شادية 
للم�شاركة يف الفعاليات الرتاثية والوطنية، وغريها من 

اأوجه الدعم.

اآثار ومتاحف راأ�س اخليمة توقع اتفاقية �ضراكة وتعاون مع اقت�ضادية راأ�س اخليمة 

•• اأبوظبي-وام:

ع�شر  الرابع  الجتماع  الإماراتي-الفرن�شي  ال�شرتاتيجي  احلــوار  جلنة  عقدت 
اأبوظبي، برئا�شة كل من معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�شوؤون  يف 
التنفيذية لإمارة اأبوظبي، و�شعادة فران�شوا ديالتر ــ الأمني العام لوزارة اأوروبا 

وال�شوؤون اخلارجية للجمهورية الفرن�شية.
بني  املتميزة  لل�شراكة  جت�شيًدا  ــ  الول  ام�س  عقد  الــذي  ــ  الجتماع  هذا  وياأتي 
نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  وامتثاًل  البلدين 
اجلمهورية  رئي�س  مــاكــرون  اإميــانــويــل  وفخامة  اهلل"،  "حفظه  الــدولــة  رئي�س 

الفرن�شية، خالل اللقاءات الأخرية التي جرت بني الرئي�شني.
وقدم اجلانب الفرن�شي خال�س تعازيه اإىل دولة الإمارات حكومًة و�شعًبا يف وفاة 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، موؤكدا اأن التزام �شموه بتعزيز 
العالقات الثنائية، كان �شبباً رئي�شاً يف متكني ال�شراكة ال�شرتاتيجية الإماراتية 
الفرن�شية ..كما هناأ اجلانب الفرن�شي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان لنتخابه بالإجماع رئي�شاً لدولة الإمارات.
اآل نهيان  و�شم اجلانب الإماراتي معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك 
وزير دولة ومعايل �شارة عو�س عي�شى م�شلم وزيرة دولة للتعليم املبكر ومعايل 
اأحمد بن علي حممد ال�شايغ وزير دولة ومعايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س 
�شفراء  الوفد  �شم  ..كما  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الدبلوما�شي  امل�شت�شار 
البلدين وعددا من روؤ�شاء الدوائر واملدراء العامني للموؤ�ش�شات الرئي�شية التي 

متثل القطاعات احليوية من البلدين.
لل�شراكة  القادمة  الع�شر  لل�شنوات  الطموحة  الطريق  خريطة  مــع  ومتا�شياً 
اعُتمدت  والــتــي   /2030  -  2020/ الفرن�شية  الإمــاراتــيــة  ال�شرتاتيجية 
القطاعات  تعزيز  �شبل  الجتماع  هذا  خالل  اجلانبان  بحث   ،2020 يونيو  يف 
والغاز،  والنفط  وال�شتثمار،  والتجارة  كالقت�شاد،  الثنائي  للتعاون  الرئي�شية 
والــهــيــدروجــني اخلـــايل مــن الــكــربــون، والــطــاقــة الــنــوويــة واملــتــجــددة، والتغري 
الغذائي،  والأمن  ال�شطناعي،  والذكاء  وال�شحة،  والثقافة،  والتعليم،  املناخي، 
والتكنولوجيا املالية، وحقوق امللكية الفكرية، ومواجهة غ�شل الأموال ومتويل 

الإرهاب، والف�شاء، بالإ�شافة اإىل الأمن الإلكرتوين.
وجدد اجلانب الفرن�شي التزامه بال�شراكة الأمنية مع دولة الإمــارات مبوجب 

اتفاقية الدفاع امل�شرتك لعام 2009، دعماً لال�شتقرار الإقليمي.

على  فرن�شا  جلمهورية  �شكره  عن  الإمــاراتــي  اجلانب  اأعــرب  ال�شياق،  هــذا  ويف 
ت�شامنها ودعمها، اإ�شافة اإىل اإدانتها ال�شديدة للهجمات الإرهابية على املن�شاآت 

املدنية يف دولة الإمارات يف �شهر يناير املا�شي.
اأكد اجلانبان  املا�شي، فقد  العقد  التي مت حتقيقها يف  وعلى �شعيد الإجنــازات 
التزامهما الدائم بامل�شاريع الثقافية املميزة مثل متحف اللوفر اأبوظبي وجامعة 
ال�شوربون اأبوظبي، جمددين العزم على موا�شلة تعزيز العالقات الثنائية بني 

البلدين بو�شع اأهداف جديدة ومبادرات م�شرتكة.
وا�شتعر�س اجلانبان فر�س تعزيز ال�شتثمار والتجارة يف القطاعات ذات الأهمية 
امل�شرتكة يف اإطار حزمة التفاقيات القت�شادية ال�شخمة املوقعة م�شبقاً خالل 
زيارة الرئي�س اإميانويل ماكرون اإىل دولة الإمارات يف دي�شمر 2021، والتي 
تعزيز  �شبل  اجلانبان  بحث  كما  يــورو.  مليار   15 الجمالية  قيمتها  جتــاوزت 
الأول  الجتماع  عقد  واإمكانية  وال�شناعة،  البتكار  جمايل  يف  الثنائي  التعاون 
ملجل�س الأعمال الإماراتي الفرن�شي الذي مت الإعالن عنه خالل زيارة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" يف �شبتمر 

.2021
قبيل  املناخي  التغري  ق�شية  حول  التعاون  تعزيز  �شبل  اجلانبني  ممثلو  وبحث 
اتفاقية  الأطــراف يف  الــدول  ملوؤمتر  والع�شرين  الثامنة  الــدورة  اأعمال  انطالق 
الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ COP28 والذي �شيعقد يف اأبوظبي 
ال�شيادية  الــرثوة  �شناديق  مبادرة  اأهمية  اإىل  اجلانبان  اأ�شار  كما  املقبل.  العام 
..كما   2022 اأكتوبر  يف  الإمــارات  دولة  ت�شت�شيفها  التي  الواحد"  "الكوكب 
اتفق اجلانبان على تعزيز العالقات الثنائية القائمة يف جمال التغري املناخي، 
وذلك يف اإطار دعم نهج اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ، واتفق 
تنطلق  التي  الفرن�شية  الإماراتية  الطاقة  فعالية  تنظيم  على  ا  اأي�شً الطرفان 
التزامهما  الطرفان  واأكــد   .2022 نوفمر  �شهر  من  والثامن  ال�شابع  يومي 
املتجدد ب�شاأن دور الطاقة النووية كو�شيلة للتقليل من انبعاثات الكربون، ومن 
بني  ال�شراكات  وتعزيز  والتطوير  والبحث  التدريب  التعاون يف جمالت  خالل 
ت�شليط  الجتماع  خــالل  ومت  والإمــــارات.  فرن�شا  يف  الــنــووي  القطاع  موؤ�ش�شات 
ال�شوء على اأهمية التعليم يف ال�شراكة الثنائية، حيث �شيتم افتتاح فروع لكليرّتي 

دولة  يف  الأعــمــال  لإدارة  الفرن�شيتني   ESCPو  EM Normandie
وجامعة  اإن�شياد،  وجامعة  اأبوظبي،  ال�شوربون  جامعة  اإىل  لت�شافا  الإمـــارات، 

باري�س الثانية، ومدر�شة الرجمة 42 اأبوظبي.
من  املعتمدة  الإمــــارات  دولـــة  يف  ال�شبع  املــدار�ــس  دور  باأهمية  اجلــانــبــان  واأ�ــشــاد 
اللغة  تدري�س  ب�شاأن  الثنائية  التفاقية  اإىل  بالإ�شافة  الفرن�شية،  التعليم  وزارة 
الفرن�شية يف املدار�س احلكومية يف دولة الإمارات والتي تهدف اإىل اإثراء اللغة 

والثقافة الفرن�شية.
العربي  الــعــامل  معهد  مــع  املــوقــعــة  الثنائية  التــفــاقــيــة  اإىل  اجلــانــبــان  وتــطــرق 
Institut Du Monde Arabe للتعليم املتقدم للغة العربية واحل�شول 
على "�شهادة الكفاءة الدولية يف اللغة العربية" عن طريق مركز اأبوظبي للغة 
العربية لتقييم الكفاءة يف اللغة العربية الف�شحى يف دولة الإمارات، مما ي�شكل 

خطوة اأ�شا�شية يف هيكلة وتقييم جودة تدري�س اللغة العربية.
الثقايف  كالقطاع  اأهمية  ذات  قطاعات  يف  التعاون  تعزيز  �شبل  اجلانبان  وتناول 
الزراعية.  والتكنولوجيا  ال�شيافة،  واإدارة  واملتاحف،  الإبــداعــيــة،  وال�شناعات 
واأ�شاد رئي�شا اللجنة باجلهود امل�شرتكة للتغلب على جائحة كوفيد19- واتفقا 
طموحة  خطة  خــالل  مــن  ال�شحي  الــقــطــاع  يف  ال�شراكة  تو�شيع  �ــشــرورة  على 
الف�شائي  التعاون  تو�شيع  �شبل  اجلانبان  بحث  ..كما  والطبي  العلمي  للتعاون 
ومتويل  الأمــوال  غ�شل  مواجهة  ملف  اجلانبان  وناق�س  البلدين.  بني  الثنائي 
املجال  الفعال يف هذا  ال�شرتاتيجي  التعاون  تعزيز  التفاق على  الإرهــاب، ومت 
..كما تخلل احلوار ال�شرتاتيجي نقا�ًشا مثمًرا حول الق�شايا ال�شرتاتيجية ذات 
اأوكرانيا  يف  الأزمــة  اإنهاء  �شرورة  الطرفان  واأكــد  والدولية،  الإقليمية  الأهمية 
والتي ت�شببت يف معاناة اإن�شانية ج�شيمة، كما مت بحث �شبل التخفيف من حدة 
تاأثري هذه الأزمة على الطاقة والأمن الغذائي كاملبادرة الفرن�شية "بعثة املرونة 

الغذائية والزراعية FARM " وتعطيل �شال�شل القيمة العاملية.
وتناول الطرفان جمموعة من الق�شايا الإقليمية يف اأفريقيا وال�شرق الأو�شط، 
واأكدا التزامهما الدائم ب�شمان ال�شالم وال�شتقرار والأمن يف املنطقة، م�شيدين 
بتعاون البلدين البنرّاء يف جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة منذ انتخاب دولة 

الإمارات ع�شًوا غري دائم يف املجل�س.
امل�شاركة  اأهمية  احلـــوار  خــتــام  يف  والفرن�شيون  الإمــاراتــيــون  املــ�ــشــوؤولــون  واأكـــد 
البلدين  امل�شرتك مبوا�شلة تعميق العالقات بني  امل�شتمرة والبناءة والتزامهم 

يف جميع املجالت.

الجتماع ال� 14 للحوار ال�ضرتاتيجي الإماراتي الفرن�ضي يناق�س تطورات خريطة الطريق لل�ضراكة ال�ضرتاتيجية 2020 - 2030 

•• دبي-الفجر:

ووقـــايـــة  الــ�ــشــحــة  وزارة  اأبــــرمــــت 
املجتمع مذكرة تفاهم لو�شع اإطار 
عمل لرنامج تدريبي يهدف لبناء 
الدولة  مــواطــنــي  وجتهيز  قـــدرات 
ال�شيدلة،  �ـــشـــهـــادات  حــامــلــي  مـــن 
املكاتب  يف  لــلــعــمــل  لـــالنـــ�ـــشـــمـــام 
الت�شويقية التابعة ل�شركات الأدوية 
العاملية بالدولة، من خالل تدريب 
�ــشــهــراً، بهدف   12 مــدتــه  مــكــثــف 
تطوير مهارات اخلريجني ال�شباب 

القطاع  للعمل يف  الفر�شة  واإتاحة 
اخلا�س. ومبوجب املذكرة �شيتلقى 
املتدربني راتباً �شهرياً من ال�شركة، 
للوظائف  للتقدم  الأف�شلية  ولهم 

ال�شاغرة لديها بدوام كامل.
ومت تــوقــيــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم يف 
ديوان الوزارة بدبي بح�شور �شعادة 
الدكتور حممد �شليم العلماء وكيل 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع، حيث 
اأمني  الدكتور  �شعادة  املذكرة  ــع  وقرّ
امل�شاعد  الــوكــيــل  الأمــــريي  ح�شني 
ممثاًل  ال�شحي،  التنظيم  لقطاع 

عـــن الـــــــوزارة، ومـــن جــانــب �شركة 
ال�شيد  املــذكــرة  ــع  وقرّ "نوفارتي�س" 
املـــديـــر العام  الـــديـــن،  حمــمــد عـــز 
يف  ال�شوي�شرية  نوفارتي�س  ل�شركة 

منطقة اخلليج العربي.
م�شرتكة  مــبــادرة  الــرنــامــج  ميثل 
ووقـــــايـــــة  الــــ�ــــشــــحــــة  وزارة  بــــــني 
العاملية  نوفارت�س  و�شركة  املجتمع 
ا�شتقطاب  اإىل  تــهــدف  الـــدوائـــيـــة، 
وتــطــويــر املــواهــب الإمــاراتــيــة من 
باملهارات  وتـــزويـــدهـــم  الــ�ــشــيــادلــة 
م�شتقبل  لبناء  املطلوبة،  واخلــرة 

الــقــطــاع اخلا�س  نــاجــح يف  مــهــنــي 
ال�شيدلين.

�شليم  الدكتور حممد  �شعادة  واأكــد 
اأهمية  على  الـــوزارة  وكيل  العلماء 
مذكرة التفاهم والتي تاأتي يف اإطار 
لـــدعـــم خمرجات  الـــــــوزارة  جـــهـــود 
الرنامج الوطني الحتادي لدعم 
كجزء  "ناف�س"  اخلــا�ــس  الــقــطــاع 
م�شاريع  مــن  الثانية  احلــزمــة  مــن 
على  حري�شون  ونحن  اخلم�شني. 
وكفاءات  خــــرات  وتــاأهــيــل  اإعـــــداد 
وطنية يف جمال الطب وال�شيدلة 

ال�شركات  تــ�ــشــجــيــع  خــــــالل  مــــن 
الكرى الطبية على جذب املواهب 
والــكــفــاءات املــواطــنــة مــن خريجي 
وتتيح  فيهم  لت�شتثمر  ال�شيدلة، 
لــهــم الــفــر�ــشــة ل�ــشــتــكــ�ــشــاف اآفــــاق 
ومهارات  خــرات  واكت�شاب  العمل 

نوعية.
�ــشــعــادة الدكتور  اأ�ــشــار  مــن جــانــبــه 
وكيل  الأمـــــــــــريي  حـــ�ـــشـــني  اأمــــــــني 
التنظيم  لقطاع  امل�شاعد  الــــوزارة 
الـــــــــوزارة  حــــر�ــــس  اإىل  الـــ�ـــشـــحـــي 
عــلــى اإر�ـــشـــاء ا�ــشــرتاتــيــجــيــة طويلة 

الكفاءات  وتــاأهــيــل  لــتــدريــب  املـــدى 
والــكــوادر الإمــاراتــيــة مــن خريجي 
وبالتحديد  الــطــبــيــة  ـــات  الـــدرا�ـــش
القطاع الدوائي، وتطوير املبادرات 
ال�شركات  يف  التدريبية  والــرامــج 
العاملية،  والـــــدوائـــــيـــــة  الـــطـــبـــيـــة 
القطاع  يف  املــواطــنــني  ن�شبة  لــرفــع 
اخلا�س، ما يجعل اخلريج موؤهاًل 
وظيفياً لاللتحاق ب�شوق العمل يف 
الدولة، خا�شة  القطاع اخلا�س يف 
التي حتتاج  التناف�شية  املجالت  يف 
موؤكداً  ا�ــشــتــثــنــائــيــة،  خــــرات  اإىل 

ـــاء قـــــــدرات وطـــنـــيـــة يف  ـــن اأهـــمـــيـــة ب
املنظومة  ولدعم  الدوائي  القطاع 
الدولة  روؤيــة  حتقيق  مع  الدوائية 
يف ال�شتثمار يف ال�شناعات الدوائية 
و�شمان الأمن الدوائي يف الدولة.

بدوره اأكد ممثل �شركة نوفارتي�س 
الوطني  الرنامج  بدعم  اللــتــزام 

الحتــــادي لــدعــم الــقــطــاع اخلا�س 
"ناف�س" واملبادرة لتوفري التدريب 
الــعــمــلــي لــلــخــريــجــني اجلـــــدد من 
مــواطــنــي الـــدولـــة، و�ــشــكــر الــــوزارة 
الـــدعـــم والــتــ�ــشــهــيــالت التي  عــلــى 
متــكــن الــ�ــشــركــة مـــن حتــقــيــق هذا 

الهدف امل�شرتك. 

اأبرمت مذكرة تفاهم لتدريب اخلريجني ال�سيادلة من املواطنني

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع تدعم الربنامج الوطني )ناف�س( 
لتحفيز م�ضاركة املواطنني بالقطاع اخلا�س

االإمارات حتافظ على مقعدها يف االحتاد

IFJ حممد احلمادي ع�ضوًا يف اللجنة التنفيذية يف الحتاد الدويل لل�ضحفيني
•• دبي-الفجر:

يف اإجناز دويل يح�شب لدولة الإمارات حافظ حممد احلمادي 
الإماراتية على مقعده يف الحتاد  ال�شحفيني  رئي�س جمعية 
الحتاد  انتخابات  يف  فــوزه  بعد   )IFJ( لل�شحفيني  الــدويل 
لع�شوية  اجلــمــعــة  اأمــ�ــس  جـــرت  الــتــي  لل�شحافيني  الــــدويل 
اللجنة التنفيذية لالحتاد وذلك خالل انعقاد املوؤمتر احلادي 

والثالثني للكونغر�س والذي اأقيم يف �شلطنة عمان.
وكــــان احلـــمـــادي قــد فـــاز الــثــالثــاء املــا�ــشــي بــعــ�ــشــويــة املكتب 
التنفيذي يف الحتاد الآ�شيوي لل�شحفيني  الذي مت تاأ�شي�شه 
خالل اإجتماعات م�شقط، لت�شجل دولة الإمارات ح�شوراً قوياً 

يعتر  ما  والعاملية  القارية  ال�شحفية  التجمعات  يف  ومميزاً 
اإجنازاً لل�شحافة الإماراتية على امل�شتوى اخلارجي. 

النقابات  �ــشــكــر حمــمــد احلـــمـــادي جــمــيــع  املــنــا�ــشــبــة  وبـــهـــذه 
اإننا منتلك  التي �شوتت ل�شالح الإمــارات وقــال:  واجلمعيات 
الــيــوم عــــدداً كــبــرياً مــن الأ�ــشــدقــاء يف الــعــامل وهـــذا بف�شل 
اجلهد الذي تبذله قيادة دولة الإمارات وعلى راأ�شها �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اهلل و�شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، موؤكداً اأن هذه 
الإجنازات تعتر انعكا�شاً طبيعياً ملكانة الدولة و�شورتها اأمام 
العامل.  واأ�شاف احلمادي اأن هذا الإجناز جاء بف�شل امل�شاركة 

ال�شنوات  خـــالل  الإمـــاراتـــيـــة  ال�شحفيني  جلمعية  الــفــعــالــة 
دعم  يف  ومل�شاركتها  والــدولــيــة  الإقليمية  املحافل  يف  املا�شية 

ق�شايا ال�شحافة وال�شحفيني يف خمتلف دول العامل. 
ومـــع خــتــام اإجــتــمــاعــات الــكــوجنــر�ــس 31  لــالحتــاد الـــدويل 
بال�شكر  اجلمعية  رئي�س  احلمادي  حممد  توجه  لل�شحفيني 
الدكتور  الــُعــمــانــيــة  ال�شحفيني  جمعية  لرئي�س  والــتــقــديــر 
حممد العرميي وجميع الزمالء يف اجلمعية على ا�شت�شافة 
ال�شيافة  وكـــرم  التنظيم  بح�شن  م�شيداً  الجــتــمــاعــات  هــذه 
لوفد  ُعــمــان  �شلطنة  يف  ال�شقاء  اأولهـــا  التي  الرعاية  وعلى 
الأربعة  الأيــام  امل�شارك يف الجتماعات خالل  الإمـــارات  دولــة 

املا�شية.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم املدام

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1108114 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد علي �شعيد علي النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
مدينة  :خياط  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN الوقن للمالب�س الرجالية رخ�شة رقم : 1357610 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبله قنازل �شعيد قنازل العفاري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حممد �شعيد �شباح العفاري

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

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

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

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

 CN ال�شعريي رخ�شة رقم : 1169796 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عبدالعزيز حممد بن ا�شحاق ال�شيعري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز حممد عامر بن ا�شحاق ال�شيعري

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

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

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN نيو رم رخ�شة رقم:3731659 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/الذوق  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN املمتاز للمواد الغذائية رخ�شة رقم:3688760 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/التيميت 

 CN �شكيب للمقاولت رخ�شة رقم:2927846 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/دار العز 
 CN لدارة وتنظيم الفعاليات رخ�شة رقم:2266856 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/تريو�س 

 CN كافيه رخ�شة رقم:3659066 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/جنم  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN الزرق للوازم التدخني رخ�شة رقم:1015631 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/خبزينو 

 CN للمخبوزات رخ�شة رقم:3789199 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/جناح امل�شتقبل للطباعة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1702115 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعيد حممد عمر اجلابرى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد طالب عو�س اجلابرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ جناح امل�شتقبل للطباعه 
NAJAH ALMUSTAQBAL TYPING 

اإىل /جناح امل�شتقبل للطباعة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
NAJAH ALMUSTAQBAL TYPING - ONE MAN COMPANY L.L.C

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

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

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/جنائن حفيت

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1104990 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رنا را�شم الذكر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خمي�س على عبداهلل مزار البلو�شى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ جنائن حفيت 

HAFEET GARDENS 

اإىل /جنائن حفيت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
HAFEET GARDENS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/دنيا الليايل لتجارة العطور والك�ش�شوارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1010503 

تعديل وكيل خدمات / حذف فار�س حممد ابراهيم العلى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�شم جتاري من/ دنيا الليايل لتجارة العطور والك�ش�شوارات 

DUNIA AL LAYALI PERFUMES & ACCESSORIES TRADING 

اإىل /مزيكا بارتى لتنظيم احلفالت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

MAZIKA PARTY FOR ORGANIZE PARTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/جريت ما�شرت لتجارة مواد البناء

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4251517 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيد ح�شام الدين ال�شيد حممد احمد الها�شمى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل على �شالح غريب الها�شمى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ جريت ما�شرت لتجارة مواد البناء 

GREAT MASTER BUILDING MATERIALS TRADING 

اإىل /جريت ما�شرت لتجارة مواد البناء - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

GREAT MASTER BUILDING MATERIAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
والنقليات  لالن�شاءات  الدوليه  ال�شـــــادة/م�شار  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:4152639 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شار الدوليه لالن�شاءات والنقليات العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 MASSAR INTERNATIONAL FOR CONSTRUCTION AND

GENERAL TRANSPORT - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل /م�شار الدوليه لتمثيل ال�شركات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م 

 MASSAR INTERNATIONAL COMPANIES REPRESENTATION
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 25 202101106519 عبداهلل �شامل  تعديل عنوان / من 
بخيت خزمه اإىل اأبوظبي اآل نهيان �شرق 25 202201433505 202201433505 عبداهلل 

�شامل بخيت خزمه
تعديل ن�شاط / اإ�شافة متثيل �شركات 7010004

تعديل ن�شاط / حذف تاأجري الآليات واملعدات الثقيلة 7730004
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شوبريير خلدمات التو�شيل ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 2692532 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ظهري عبا�س لياقت على %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شيدمن�شور قا�شم الها�شمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ظهري عبا�س لياقت على

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوبريير خلدمات التو�شيل ذ.م.م 
SUPERIOR DELIVERY SERVICES L.L.C

اإىل /�شوبريير خلدمات التو�شيل - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
SUPERIOR DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
ليمتد-  كو  اجنينريينج  كي  ا�س  ال�شـــــادة/تي  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ابوظبي رخ�شة رقم:2093159 
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة عبداهلل على �شيف حممد الزعابى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ايكوربيت اجنينريجن كو ليمتد
ECORBIT ENGINEERING CO.LTD

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل على �شيف حممد الزعابى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف تي ا�س كي اجنينريينج كو ليمتد

TSK ENGINEERING CO.LTD 

 تعديل اإ�شم جتاري من/ تي ا�س كي اجنينريينج كو ليمتد - اأبوظبي 
TSK ENGINEERING CO.LTD - ABU DHABI 

اإىل /ايكوربيت اجنينريينج كو ليمتد 
ECORBIT ENGINEERING CO.LTD

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

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

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/تالل قا�شيون كويف �شوب

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2128854 
تعديل اإ�شم جتاري من/ تالل قا�شيون كويف �شوب 
TELAL QASIYOON COFFEE SHOP 

اإىل /املاي�شرتو كويف �شوب
 AL MAESTRO COFFEE SHOP

تعديل ن�شاط / اإ�شافة م�شروبات باردة و �شاخنة 5630004
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة هانادابكو كو. ليميتد- 
اأبوظبي )اجلن�شية: كوريا جمهورية )اجلنوبية(( قد تقدمت 
)العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
واملقيدة   )130071 �س.ب:  بر�شتيج-  برج  زايد-  بن  حممد 
الوزارة.  يف  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )4668( رقم  حتت 
وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعرتا�شهم اىل 
الت�شجيل  اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 اإخطار باحلجز التنفيذي  )ن�شرا( - يف الق�شية التنفيذية رقم 3393 ل�شنة 2019

اىل املنفذ �شدهم / 1- �شمري حممود العلي ، 2- في�شل �شمري حممود العلي
ل�شالح املنفذ له / �شحدة ح�شن جمعة الهوبي - قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�شية التنفيذية اأعاله، 

اإعالمكم باأنه مت توقيع احلجز التنفيذي على العقار املو�شح بياناته ادناه:
ح�شة واحدة من اأ�شل 3 ح�ش�س يف العقار رقم )10( 

ملك مبنطقة الرفاع باإمارة ال�شارقة
 4 العقار رقم )1396( ملك مبنطقة ال�شناعية رقم 

باإمارة ال�شارقة..

العقار رقم )1163( ملك مبنطقة الو�شاح باإمارة ال�شارقة..العقار رقم )1/825( ملك مبنطقة الذيد - زراعية باإمارة ال�شارقة..

العقار رقم )1082( ملك مبنطقة الو�شاح باإمارة ال�شارقة..العقار رقم )825/2( ملك مبنطقة الذيد - زراعية باإمارة ال�شارقة..

ح�شتني من ا�شل 3 ح�ش�س يف العقار رقم )48/689( 
ملك مبنطقة ال�شناعية رقم 13 باإمارة ال�شارقة.. 

باإمارة  الــو�ــشــاح  مبنطقة  مــلــك   )970( رقـــم  الــعــقــار 
ال�شارقة..

العقار رقم )985( ملك مبنطقة ال�شناعية رقم 4 باإمارة ال�شارقة..العقار رقم )906/اأ( ملك مبنطقة ال�شناعية رقم 4 باإمارة ال�شارقة..

العقار رقم )2560( ملك مبنطقة ال�شناعية 12 باإمارة ال�شارقة..العقار رقم )1141/اأ( ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�شارقة..

العقار رقم )971( ملك مبنطقة الو�شاح باإمارة ال�شارقة..العقار رقم )1141( ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�شارقة..

العقار رقم )1045( ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�شارقة..

لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية ق�شم احلجوزات والبيوع خالل �شبعة 
اأيام من تاريخ العالن يف حال وجود اإي اإعرتا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد 

فاإن املحكمة �شتبا�شر اجراءات البيع يف غيابكم ..
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�شيزور  اإنــه  اإبراهيم  عبا�س  اللواء  اللبناين  لالأمن  العام  املدير  قــال 
�شحفي  م�شري  حول  ال�شوريني  القادة  مع  حمادثات  لإجــراء  �شوريا 
اأمــريــكــي ُفــقــد يف �ــشــوريــا قــبــل عــ�ــشــر �ــشــنــوات. واأ�ـــشـــاف اإبــراهــيــم اأن 
امل�شوؤولني الأمريكيني يريدون منه اأن ي�شتاأنف جهوده لإعادة اأو�شنت 
تاي�س،  واختفى  �شوريا.  يف  املفقودين  الأمريكيني  من  وغــريه  تاي�س 
اإعداده  اأثناء  البحرية،  م�شاة  ال�شابق يف  واجلندي  امل�شتقل  ال�شحفي 
اإبــراهــيــم خالل  ت�شريحات  جـــاءت   .2012 عــام  �ــشــوريــا  تــقــاريــر يف 
مقابلة مع جملة الأمن العام التي ت�شدرها املديرية العامة لالأمن 
�شابقة مع دم�شق  اإنه خالل حمادثات  اإبراهيم  وقال  اللبناين.  العام 
ب�شاأن تاي�س، طرحت �شوريا مطالب تتعلق بان�شحاب القوات الأمريكية 
الأمريكية.  العقوبات  بع�س  ورفع  الدبلوما�شية  العالقات  وا�شتئناف 
واأ�شاف “نعمل على اأن ت�شتاأنف املفاو�شات من حيث انتهت” يف نهاية 
فرتة الرئي�س الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب. ومل يذكر متى يعتزم 
زيارة �شوريا. ويف مايو اأيار، اأخر الرئي�س الأمريكي جو بايدن والدي 
تاي�س باأن اإدارتــه �شتعمل “دون كلل” حتى عودته. وقال اإبراهيم اإن 
هذه  حلل  جهودي  ا�شتئناف  مني  يــريــدون  الأمريكيني  “امل�شوؤولني 

امل�شكلة، ويريدون عودة نا�شهم، هذا ما يهدفون اإليه«.
 
 

اأم�س اجلمعة يف مبنى ملكاتب يف مو�شكو، كما   اندلع حريق �شباح  
اأعلنت اإدارة الطوارئ التي اأجلت 120 �شخ�شا لكنها حتاول معرفة 
وقــالــت وزارة احلالت  زالـــوا بداخله.  مــا  اآخـــرون  كــان هناك  اإذا  مــا 
الطارئة الرو�شية على ح�شابها على تطبيق تلغرام “ح�شب املعلومات 
120 �شخ�شا من املبنى املحرتق ول يزال البحث  الأولية مت اإنقاذ 

عن اأ�شخا�س م�شتمرا«.
وتبلغ  طــوابــق  ع�شر  مــن  بالزا”  �شيتون  “غراند  مبنى  ويــتــاألــف   
م�شاحته الإجمالية 70 األف مرت مربع ح�شب موقعه اللكرتوين. 
وهو يقع يف غرب مو�شكو. وقالت الوزارة اإن 180 رجل اإطفاء ن�شروا 
هائال  حريقا  الإنــقــاذ  فــرق  بثتها  لقطات  وتظهر  �شاحناتهم.  مــع 
بخراطيم  النريان  يكافحون  اإطفاء  ورجــال  و�شاحنة  اأ�شود  ودخــان 
ي�شقط  النوع  هذا  لآخــر حرائق من  رو�شيا من حني  وت�شهد  مياه. 
اأو عدم  املــبــاين  قــدم  ب�شبب  الأحــيــان  اأغــلــب  فيها قتلى وحتـــدث يف 

حتقيق معايري ال�شالمة.
 
 

هدد  حمــرتف  “غري  ب�شلوك  ال�شينية  اجلوية  الــقــوات  كندا  اتهمت 
�شالمة” اأفراد من اجلي�س الكندي يف املجال اجلوي الدويل يف اآ�شيا. 
عدة  دول  تبذلها  جهود  اإطـــار  يف  اليابان  يف  كندية  طــائــرات  وُن�شرت 

لفر�س احرتام العقوبات املفرو�شة على كوريا ال�شمالية.
واأثناء الطريان، واجهت الطائرات الكندية طائرات ع�شكرية �شينية 
ال�شالمة  ملــعــايــري  احــــرتام  “دون  مــ�ــشــارهــا  تــغــيــري  بــو�ــشــوح  حــاولــت 
ح�شبما جاء يف بيان ن�شره اجلي�س الكندي م�شاء اأول اأول  الدولية”، 

اأم�س الأربعاء.
اإىل  الكنديون  الطيارون  ا�شطر  الأحيان  بع�س  اإنــه يف  البيان  وقــال   
“لتجنب ا�شطدام حمتمل مع الطائرات التي  تغيري م�شارهم فجاأة 
م�شريا اإىل اأن الطائرات ال�شينية كانت اأحيانا  حاولت اعرتا�شهم”، 
قريبة جدا اإىل درجة اأن طاقمها “كان وا�شحا للعيان«. وقالت وزيرة 
“اأ�شعر  اخلمي�س  الأول  اأمــ�ــس  جـــويل   مــيــالين  الكندية  اخلــارجــيــة 
بقلق بالغ اإزاء وقوع حــوادث يف هذه املنطقة من العامل«. وذكــرت اأن 
املحادثات الدبلوما�شية بني كندا وال�شني ا�شتوؤنفت قبل “نحو �شهر 

ون�شف �شهر” فقط، بعد �شنوات من التوتر.

اإنه  اأم�س اجلمعة  اأولك�شي ريزنيكوف   الأوكــراين  الدفاع  قال وزير 
يعتقد اأن الكرملني يحاول نقل احلرب اإىل “مرحلة طويلة الأمد” 
من خالل ن�شب دفاعات متعددة امل�شتويات يف املناطق املحتلة بجنوب 
البالد. واأ�شاف ريزنيكوف يف ت�شريحات ملنتدى جلوب�شيك 2022 
اإىل  احلــرب  نقل  الكرملني  “يحاول  فيديو  رابــط  عر  براتي�شالفا 

مرحلة طويلة الأمد«.
متعددة  دفاعات  الرو�شية  اجليو�س  تبني  التقدم،  من  “بدل  وتابع 

امل�شتويات” يف املناطق اجلنوبية املحتلة، خا�شة يف خري�شون.

عوا�شم

بريوت

مو�سكو

اأوتاوا

كييف

 رو�ضيا تنتقد تعزيز قدرات جي�س اأملانيا 
•• مو�شكو-اأ ف ب

جي�شها،  لتعزيز  اأملانيا  خطة  اجلمعة  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  انتقدت 
معترة اأن ذلك يعد “معاودة ت�شلرّح” يف اإ�شارة اإىل حقبة النازية )1933-

يف  اتفاق  اإىل  اأملانيا  يف  املحافظة  واملعار�شة  احلكومة  تو�شلت   .)1945
نهاية اأيار مايو املا�شي لك�شر قواعد امليزانية املن�شو�س عليها يف الد�شتور 
الوطني، من اأجل تخ�شي�س 100 مليار يورو لتحديث القوات الأملانية يف 

مواجهة التهديد الرو�شي.
هذا  “نعتر  زاخــاروفــا  ماريا  الرو�شية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وقالت 
تاأكيًدا اإ�شافًيا اأن برلني قد �شلكت طريق اإعادة ت�شلرّح جديدة. نعرف كيف 

ميكن اأن ينتهي ذلك«.
يبدو ذلك تلميحا اإىل اإعادة ت�شلرّح اأملانيا خالل حكم النازيني يف الثالثينيات 
والتي اأعقبها اإطالق زعيمها اأدولف هتلر احلرب العاملية الثانية )1939-

.)1945
الوطني مبثابة تغريرّ كبري يف  100 مليار يورو للجي�س  ويعد تخ�شي�س 
توجه اأملانيا التي كانت يف ال�شنوات الأخرية تتباطاأ يف المتثال للتزامات 
حلف �شمال الأطل�شي يف هذا املجال، ما اأثار مرارا غ�شب الوليات املتحدة. 
منذ نهاية احلرب الباردة، قل�شت اأملانيا حجم جي�شها ب�شكل كبري من نحو 
األف   200 اإىل   1990 البالد عــام  اإعــادة توحيد  األــف عن�شر عند   500
الع�شكريون با�شتمرار  امل�شوؤولون  اإىل ذلك، يتذمر  فقط حاليا. بالإ�شافة 

من حدوث اأعطال يف طائراتهم املقاتلة اأو �شفنهم ودباباتهم.
لكن الهجوم الرو�شي يف اأوكرانيا كان مبثابة نداء ا�شتفاقة يف بلد ي�شوده 

التوجه ال�شلمي منذ انتهاء احلقبة النازية.

بينيت ي�ستقبل املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

رئي�س الوزراء الإ�ضرائيلي ينا�ضد »الأغلبية ال�ضامتة« يف اإ�ضرائيل 

 اندفاعة دبلوما�ضية �ضينية تنذر مبعركة جديدة من اأجل املحيط الهادئ 

الهند  تندد بتحّيز تقرير اأمريكي حول احلريات الدينية  رئي�س حكومة �ضابق يف عهد بوتني يغادر رو�ضيا 
•• نيودلهي-اأ ف ب

املتحدة  الوليات  ل�شجل  انتقادات  هة  الديني موجرّ الت�شامح  الهند اجلمعة عن �شجلها على �شعيد  دافعت 
احلقوقي، وذلك بعد �شدور تقرير اترّهم امل�شوؤولني الهنود بدعم هجمات طاولت اأبناء اأقليات دينية. وقال 
بت�شريحات  اأدلــوا  كبارا  اأمريكيني  م�شوؤولني  اإن  باغ�شي  اأريندام  الهندية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث 

“مبنية على معلومات مغلوطة” و”متحيرّزة” بالتزامن مع �شدور التقرير.
ر الهند احلريات الدينية وحقوق الإن�شان«.  وجاء يف بيان لباغ�شي “ب�شفتها جمتمعا تعدديا بطبيعته، تقدرّ
وتابع “يف مناق�شاتنا مع الوليات املتحدة، ن�شلرّط بانتظام ال�شوء على م�شاكل قائمة هناك، بينها هجمات 
ذات دوافع عن�شرية وعرقية، وجرائم كراهية وعنف م�شلرّح«. على غرار جارتها ال�شني، غالبا ما تعرت�س 
الدوام  لها على �شعيد احلريات واحلقوق. وتندد على  اإىل �شجرّ ه  التي توجرّ الغربية  الهند على النتقادات 
ا�شتقاللية طالبت مرارا بفر�س  ذات  الدولية، وهي هيئة حكومية  الدينية  الأمريكية للحريات  باللجنة 
عقوبات على الهند. واترّخاذ اخلارجية الأمريكية تدابري بحق نيودلهي اأمر م�شتبعد للغاية، كون الإدارات 

المريكية املتعاقبة ت�شنرّف الهند �شريكا ا�شرتاتيجيا يف مواجهة ال�شني ونفوذها املتنامي.

من التفا�شيل اأو الك�شف عن مكان وجوده.
بــعــد اأن اأقـــالـــه بـــوتـــني، انــ�ــشــم كــا�ــشــيــانــوف اإىل 
الأ�شوات  اأ�ــشــد  مــن  واأ�شبح  الرو�شية  املعار�شة 

املنتقدة للكرملني.
ويــتــزعــم كــا�ــشــيــانــوف حـــزب حــريــة الــ�ــشــعــب، اأو 

بارنا�س.
ب”احلرب  و�ـــشـــفـــهـــا  مــــا  كـــا�ـــشـــيـــانـــوف  انـــتـــقـــد 
يف  وذلــك  اأوكــرانــيــا،  على  للكرملني  الوح�شية” 
بثت  الأملــانــيــة  فيله  دويــتــ�ــشــه  �شبكة  مــع  مقابلة 

منت�شف اأيار مايو.
كون�شتانتني  بــارنــا�ــس  يف  الـــبـــارز  الــعــ�ــشــو  وقــــال 
بانتظام مع كا�شيانوف  اإنه يتوا�شل  مريزليكني 

لكنه ل يعلم مكان وجوده اأو مقره اأو متى غادر 
الوقت  يف  رو�شيا  يف  لي�س  “اإنه  واأ�ــشــاف  البالد. 
بينهم  الـــرو�ـــس،  اآلف  عــ�ــشــرات  غـــادر  احلـــــايل«. 
بدء  منذ  رو�ــشــيــا  للكرملني،  بــــارزون  منتقدون 

النزاع يف اأواخر �شباط/فراير.
وميــ�ــشــي اأبـــــرز مــعــار�ــشــي بــوتــني والــنــا�ــشــط يف 
يف  عقوبة  نــافــالــنــي،  األيك�شي  الــفــ�ــشــاد،  مكافحة 

ال�شجن.
ت�شع  اإىل  �شجنه  فـــرتة  ــــددت  ُم اآذار/مــــار�ــــس  يف 
حل�شاب  تــرعــات  باختال�س  اإدانــتــه  بعد  �شنوات 
تهم  وهي  املحكمة،  وباإهانة  ال�شيا�شية  منظماته 

ينفيها معترا اأنها ذات دوافع �شيا�شية.

•• مو�شكو-اأ ف ب

الوزراء  رئي�س  املعار�س  الرو�شي  ال�شيا�شي  اأعلن 
الــ�ــشــابــق مــيــخــائــيــل كــا�ــشــيــانــوف، والـــــذي انتقد 
اجلمعة  اأوكرانيا،  يف  ملو�شكو  الع�شكرية  احلملة 

اأنه غادر رو�شيا موقتا لكنه ياأمل يف العودة.
وقـــال كــا�ــشــيــانــوف الـــذي تــراأ�ــس اأول حــكــومــة يف 
2000 و2004  بــني  بــوتــني  عــهــد فــالدميــري 
لوكالة فران�س بر�س يف ر�شالة خطية اإنه لي�س يف 
رو�شيا حاليا واأ�شاف “اآمل األ يكون ذلك لفرتة 

طويلة«.
وامتنع كا�شيانوف )64 عاما( عن الإدلء مبزيد 

•• القد�س-رويرتز

حذر رئي�س الــوزراء الإ�شرائيلي نفتايل بينيت  اأم�س 
اجلمعة خالل لقائه رئي�س الوكالة الدولية للطاقة 
ا�شتعداد  على  ا�شرائيل  اأن  غرو�شي  رافــايــل  الــذريــة 
لوقف  النف�س”  عــن  الــدفــاع  يف  “حقها  ل�ــشــتــخــدام 

برنامج اإيران النووي.
و�شل غرو�شي م�شاء اخلمي�س اإىل اإ�شرائيل وغادر بعد 

الجتماع �شباح  اأم�س اجلمعة عائًدا اإىل فيينا.
خالل لقائهما قال بينيت بح�شب بيان ار�شله مكتبه 
باللغة العربية “اإن اإ�شرائيل تف�شل امل�شار الدبلوما�شي 
ال�شالح  اإمكانياتها لتطوير  اإيــران من كافة  لتجريد 
النووي، ولكنها حتتفظ مع ذلك بحقها يف الدفاع عن 
اإيــران يف �شبيل كبح  اإجـــراءات �شد  نف�شها ويف اتخاذ 

برناجمها النووي«.
واأكد بينيت “على ال�شرورة امللحة يف ت�شافر اجلهود 
الدولية ملنع ايران بكافة الو�شائل من احل�شول على 

الأ�شلحة النووية«.
الأ�شبوع  هــذا  الإ�شرائيلية  املقاتالت  ع�شرات  اأجــرت 
نفذت  فيما  املتو�شط  الأبي�س  البحر  فــوق  مــنــاورات 
الأحـــمـــر. وذكرت  الــبــحــر  مـــنـــاورات يف  �شفن حــربــيــة 
وا�شع  لهجوم  حمــاكــاة  اأنــهــا  الإ�شرائيلية  ال�شحافة 

النطاق �شد اإيران، ل �شيما املواقع النووية.
وردا على �شوؤال لوكالة فران�س بر�س اخلمي�س، مل يعلق 
“ال�شتعداد  اأكــد  لكنه  املعلومات،  هــذه  على  اجلي�س 
والتدريب ب�شكل م�شتمر لعدة �شيناريوهات من بينها 

تهديدات من اإيران«.
ويـــتـــزامـــن ذلــــك مـــع تــوتــر مــــرده اإىل تــوقــف جهود 
اإحياء التفاق النووي الإيــراين خالل مباحثات بني 
ت�شرين  يف  الكرى  والقوى  الإ�شالمية  اجلمهورية 
الــثــاين-نــوفــمــر املــا�ــشــي. ويــرمــي التــفــاق اإىل منع 

اإيران من تطوير �شالح نووي.

•• �شيدين-اأ ف ب

ت�شور رحلة وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي لع�شرة اأيام 
تاريخيا  تنتمي  التي  املنطقة  الهادئ،  املحيط  اإىل جنوب 
اإىل دائرة نفوذ الغرب، عزم بكني على فتح جبهة جديدة 

يف �شعيها لتو�شيع نفوذها يف العامل.
وبح�شب املوؤ�شرات الأولية، اأخفق وانغ يي يف حتقيق هدف 
الرئي�شي  اقرتاحه  اأول  الإعــالم  و�شائل  ف�شربت  جولته. 
دورا  ال�شني  مينح  اإقليمي  اأمــنــي  اتــفــاق  بــاإبــرام  القا�شي 
حموريا يف اأمن املحيط الهادئ. ويف نهاية املطاف، رف�س 

قادة املنطقة العر�س رف�شا قاطعا.
الهادئ  املحيط  الع�شر يف  الــدول اجلزرية  وانتقد ممثلو 
ب�شدة حماولة ال�شني فر�س م�شروع بهذه الأهمية بدون 

الت�شاور معهم.
مطعفة  نعومي  فيامي  �شاموا  جزر  وزراء  رئي�شة  وقالت 
اإقــلــيــمــي حــني ل تكون  اتــفــاق  اإىل  الــتــو�ــشــل  “ل ميــكــن 

املنطقة اجتمعت حتى ملناق�شة الأمر«.
اإذ  اأبعد  باينيماراما  فرانك  فيجي  وزراء  رئي�س  وم�شى 
النقاط  لـ”مراكمة  ي�شعون  بالذين  وانــغ  ح�شور  يف  ندد 
عمليا  �شيئا  يعني  ل  “هذا  اأن  مــوؤكــدا  اجليو�شيا�شية” 
�شعود  مــع  جمتمعاتهم  الــبــحــر  يبتلع  لــلــذيــن  بالن�شبة 

م�شتوى املياه«.
ويتخذ ت�شريح كهذا اأ�شداء مدوية يف عامل الدبلوما�شية 
واأو�شح خبري جزر املحيط الهادئ يف جامعة غريفيث يف 
احلدود  جتــاوزت  “ال�شني  اأن  مورغان  وي�شلي  اأ�شرتاليا 
كانت  املناق�شات  اأن  من  بد  “ل  مو�شحا  ال�شيء”  بع�س 

حمتدمة«.
وبعدما تبدد التوتر، بدا الذهول على امل�شوؤولني ال�شينيني 
الذين اعتمدوا يف ال�شنوات الأخرية دبلوما�شية هجومية، 
اأي  اإ�ــشــدار  يتم  لن  اأنــه  فيجي  يف  ال�شني  �شفارة  واأبلغت 

وثيقة يف ختام اللقاء.

الــنــووي، من  ال�شالح  امتالك  الإيـــراين نحو  التقدم 
املعلومات  با�شتخدام  الــدويل  املجتمع  ت�شليل  خالل 

امللفقة والأكاذيب«.
الرنامج  واأن  لأمنها  تهديًدا  اإيــران  اإ�شرائيل  تعتر 
النووي الإيراين هدفه حيازة ال�شالح النووي وهو ما 
نفته طهران دائًما. فيما يعتر خراء اإ�شرائيل القوة 

النووية الوحيدة يف ال�شرق الأو�شط.
بينيت  نفتايل  الإ�شرائيلي  الـــوزراء  رئي�س  ودعــا  هــذا 
اأمــ�ــس اجلــمــعــة اإىل مــزيــد مــن الــدعــم الــعــلــنــي ممن 
اإ�ــشــرائــيــل، فيما  و�ــشــفــهــم بــالأغــلــبــيــة الــ�ــشــامــتــة يف 
على  بــالــكــاد  ت�شيطر  الئــتــالفــيــة  حكومته  اأ�شبحت 
ن�شف املقاعد يف الكني�شت بعد مرور عام على توليه 

تعار�س ا�شرائيل اإحياء التفاقية الدولية املوقعة عام 
من  التي  الإيـــراين  النووي  الرنامج  ب�شاأن   2015
اأن متنع اجلمهورية الإ�شالمية من حيازة  املفرت�س 
الــتــي تخنق  الــعــقــوبــات  الــذريــة مــقــابــل رفـــع  القنبلة 
الوليات  منها  ان�شحبت  اتفاقية  وهــي  اقــتــ�ــشــادهــا. 

. املتحدة لعام 2018 
تاأكيد  مــع  اآذار-مــــار�ــــس،  يف  ر�شميا  املــبــاحــثــات  علرّقت 
ي  تبقرّ مع  لكن  منجز،  �شبه  بــات  التفاهم  اأن  املعنيني 
اأبــرزهــا طلب  وا�شنطن وطــهــران،  بــني  تباين  نــقــاط 
الــثــوري مــن القائمة  ا�ــشــم احلــر�ــس  الأخــــرية �شطب 

الأمريكية للمنظمات “الإرهابية” الأجنبية.
�شدد بينيت على اخلطر الكبري الذي “ي�شكله ا�شتمرار 

واملراقبة البحرية وحفظ النظام. ويرى اخلراء يف ذلك 
اإىل  يــهــدف  بكثري  طموحا  اأكـــرث  جيو�شيا�شيا  بــرنــاجمــا 
اإ�شعاف نفوذ الوليات املتحدة وتغيري التوازن الع�شكري 

يف اآ�شيا، و�شول للتمهيد لغزو تايوان.
الدول  حــول  الأبــحــاث  مركز  مدير  �شاوفنغ  ت�شاو  وقــال 
اجلزرية يف املحيط الهادئ يف جامعة لياو�شنغ يف ال�شني 

“ناأمل يف تو�شيع دائرة اأ�شدقائنا«.
وتابع “الوليات املتحدة وا�شلت حما�شرة ال�شني وقطع 
ال�شني �شن  الــدويل. وعلى  امل�شتوى  الطريق عليها على 

هجوم م�شاد اإىل حد ما«.
بكني  تــكــون  اأن  الأمــريكــيــني  املــ�ــشــوؤولــني  بع�س  ويخ�شى 

ورغــــم ذلـــك اعــتــر اأيـــــوان غـــراهـــام اخــتــ�ــشــا�ــشــي الأمـــن 
للدرا�شات  الـــدويل  املعهد  يف  الــهــادئ  واملــحــيــط  اآ�ــشــيــا  يف 
الإ�شرتاتيجية اأن رحلة وانغ توؤ�شر اإىل “مرحلة جديدة” 

بالن�شبة للطموحات ال�شينية يف املنطقة.
وذكر اأن ال�شني كانت ت�شعى حتى ذلك احلني اإىل تو�شيع 
ف�شقط  الآن  “اأما  م�شيفا  �شغرية”  “بخطى  نــفــوذهــا 
القناع. ال�شني اكت�شبت ثقة، بل اأكرث مما ينبغي اأحيانا، 

ون�شهد تكثيفا وا�شحا يف جهودها«.
اجلميع  “يكون  ا�شتثمارات  جولته  خــالل  وانــغ  واقـــرتح 
ال�شمك واملناجم،  التحتية و�شيد  البنى  يف  رابحا فيها” 
لكنه تطرق اأي�شا اإىل موا�شيع ح�شا�شة مثل اأمن الإنرتنت 

27 �شفحة مت تداوله عر  ال�شلطة. ويف كتيب من 
و�شائل التوا�شل الجتماعي، �شعى بينيت اإىل ت�شليط 
نتنياهو  بنيامني  �شلفه  و�شد  اإجنــازاتــه  على  ال�شوء 
للمعار�شة،  زعــيــمــا  بو�شفه  احلــكــومــة،  يتهم  الـــذي 

بالت�شاهل فيما يتعلق بالأمن القومي.
اأنهى بينيت، وهو قومي، حكم نتنياهو الذي دام فرتة 
 2021 حــزيــران  يونيو  يف  عاما   12 بلغت  قيا�شية 
عــلــى راأ�ـــــس حتــالــف نــــادر مـــن الأحــــــزاب يــ�ــشــم حزبا 
اإ�شالميا ميثل الأقلية العربية التي متثل 21 باملئة 
الق�شية  يدعمون  منهم  وكثري  اإ�شرائيل  �شكان  من 

الفل�شطينية.
ال�شامتة”  ال�شهيونية  “الأغلبية  اإن  بينيت  وقــال 
اأقوى من الهجوم عليه وحث اأن�شاره قائال “ارفعوا 
�شوتكم. ان�شروا ر�شالتنا باأن ال�شرفاء الذين يتبنون 
معا  اجللو�س  ميكنهم  البلد  ويحبون  خمتلفة  اآراء 

والعمل من اأجل خريها«.
اأبريل  يف  نف�شه  بينيت  حـــزب  مــن  نــائــبــة  وا�ــشــتــقــالــت 
لتنهي  الــطــائــفــيــة  اخلـــالفـــات  اإىل  مــ�ــشــرية  نــيــ�ــشــان، 
الأغلبية التي كان يتمتع بها يف الكني�شت “61 مقعدا 
عر�شة  ذلـــك  جعله  وقـــد  للمعار�شة”.   59 مــقــابــل 
لقرتاحات �شحب الثقة واأكرث اعتمادا على التخبط 

يف �شفوف املعار�شة من اأجل البقاء.
واأظهر ا�شتطالع للراأي بثته القناة 12 التلفزيونية 
الآن،  انتخابات  اإجـــراء  حــال  اأنــه يف  املا�شي  الأ�ــشــبــوع 
يح�شل  اأن  املتوقع  ومــن  املقدمة،  يف  نتنياهو  �شياأتي 
على 59 مقعدا يف الرملان بينما �شتح�شل الأحزاب 
يف الئتالف احلايل على 55 مقعدا. ومن بني حلفاء 
نتنياهو اأحزاب يهودية مت�شددة تناأى بنف�شها اأحيانا 

عن ال�شهيونية.
وجد ا�شتطالع القناة اأن 46 باملئة من الإ�شرائيليني 
يعترون اأن نتنياهو هو الأن�شب للمن�شب بينما ف�شل 

21 باملئة بينيت.

املحيط  جــنــوب  يف  دائـــم  ع�شكري  وجـــود  لإر�ـــشـــاء  ت�شعى 
الهادئ، ما �شريغم وا�شنطن على اإعادة تنظيم قواتها يف 
املنطقة باحتواء كوريا  اأولويتها احلالية يف  وقت تق�شي 

ال�شمالية وال�شني.
وراأى غراهام اأنه اإذا اأقامت ال�شني قاعدة واحدة فقط يف 
بوجه  ة جدا”  “ه�شرّ الهادئ ف�شوف تكون  املحيط  جنوب 

الوجود الع�شكري الأمريكي القوي يف املنطقة.
لكنه تابع “من الوا�شح اأن م�شاريعهم اأو�شع نطاقا بكثري، 
واإن جنحوا يف حتقيق ثالثة اأو اربعة منها، ف�شوف يتحتم 

)على وا�شنطن( النظر اإليهم بحدية«.
ويتوقع املحللون اأن تت�شرف ال�شني برتيث و�شر وت�شم 
اإىل مع�شكرها قادة املحيط الهادئ واحدا تلو اآخر عندما 
مطلق  ويف  بكني.  مع  التحالف  يف  �شيا�شيا  مك�شبا  يــرون 
الأحـــوال، فــاإن وانــغ مل يغادر املنطقة خــايل اليدين، بل 
وقع �شل�شلة من التفاقات الثنائية مع جزر �شاموا وبابوا 
املجال  تفتح  اأنــهــا  اإىل  متوا�شعة  تبقى  اجلــديــدة،  غينيا 
لزيادة وجود ال�شرطيني وال�شفن واملوظفني ال�شينيني يف 
اأعمال �شغب  البلدين. ووقعت جزر �شليمان التي �شهدت 
لل�شرطة  ت�شمح  اأن  ميكن  اأمنية  اتفاقية   ،2021 عــام 

ال�شينية باحل�شور لفر�س النظام.
اأنه  تا�شمانيا من  الأ�شتاذ يف جامعة  ريت�شارد هري  وحذر 
يجدر عدم اإ�شاءة تقدير اأهمية قادة جزر املحيط الهادئ.
الأو�شاط  بع�س  يف  “هناك  بر�س  فران�س  لوكالة  وقــال 
ميكن  اأنه  مفادها  موؤ�شفة  منطية  �شورة  منطية،  �شورة 
“مل  البلدان  هــذه  اأن  اإىل  لفت  لكنه  �شراء ولء اجلزر” 

حت�شل على ا�شتقاللها بهدف بيعه«.
ولــفــتــت اأنــــا بـــاولـــز خــبــرية الأمـــــن يف جــامــعــة مــا�ــشــي يف 
املحيط  جــزر  لــقــادة  تن�شب  مــا  نـــادرا  اأنـــه  اإىل  نيوزيلندا 
حاذقة  خــارجــيــة  �شيا�شة  “اعتماد  على  الــقــدرة  الــهــادئ 
لكن  والــغــرب،  ال�شني  بــني  عالقاتهم  ومــوازنــة  فعال” 

“هذا حتديدا ما يفعلونه حاليا«.
 

وثائق »تك�ضف« مترد اجلنود الرو�س على الأوامر يف اأوكرانيا
•• وا�شنطن-وكاالت

فر مئات اجلنود الرو�س من القتال 
امل�شاركة  رفــ�ــشــوا  اأو  اأوكــرانــيــا،  يف 
احلــــرب،  مـــن  الأوىل  املـــراحـــل  يف 
عــ�ــشــكــريــة اطلعت  وفــــق مــرا�ــشــيــم 
جورنال”  �ــشــرتيــت  “وول  عليها 
وحمامون  وجـــنـــود،  الأمـــريـــكـــيـــة، 

يدافعون عنهم.
البنتاغون  يف  كبري  مل�شوؤول  و�شبق 
يف اأبريل -ني�شان تاأكيد اأن اجلي�س 
بـــ�ـــشـــدة يف وقت  تـــعـــرث  الــــرو�ــــشــــي 
وتكبد  اأوكـــرانـــيـــا،  غـــزو  مــن  مبكر 
يقدر  مــا  وخ�شر  ال�شحايا،  اآلف 
ويفاقم  الع�شكرية.  اأجهزته  بربع 
وقوات  اجلــنــود  وع�شيان  الــهــروب 
الوطني  واحلر�س  الداخلية  وزارة 

امل�شكلة.
قال خراء دفاعيون اإن الفرار من 
اخلدمة الع�شكرية ي�شع ال�شلطات 
الذين  معاقبة  مــاأزق  يف  الرو�شية 

لفت  دون  اخلــــدمــــة  يـــرفـــ�ـــشـــون 
الق�شية.  هــــــذه  اإىل  ــــبــــاه  ــــت الن
ويفتقر اجلي�س الرو�شي اإىل القوة 
الــبــ�ــشــريــة ويــبــحــث عـــن جمندين 
للم�شاعدة يف قلب موازين املعركة 

يف اأوكرانيا.
وحتى الآن اقت�شرت العقوبات اإىل 
حد كبري على الف�شل من اخلدمة. 
ولأن رو�شيا مل تعلن احلــرب على 
القليل من  اأي�شاً  اأوكرانيا، فهناك 
اجلنائية  للتهم  القانونية  الأ�ش�س 
يف  اخلدمة  يرف�شون  الذين  �شد 
اخلارج، وفق حمام وم�شاعد �شابق 
يدافع  الـــذي  الع�شكري  للمدعي 
عن جنود ف�شلوا ب�شبب الع�شيان.

املحامي  بنيا�س،  ميخائيل  وقـــال 
ع�شرات  ميـــثـــل  الــــــذي  الــــرو�ــــشــــي 
مـــــن احلـــــر�ـــــس الـــــوطـــــنـــــي، وهــــي 
تقمع  حمـــلـــيـــة  عـــ�ـــشـــكـــريـــة  قـــــــوة 
“كثريون  الحتجاجات يف رو�شيا: 

ل يريدون القتال«.

الوطني،  احلـــر�ـــس  وثـــائـــق  ووفــــق 
ي�شاعد بنيا�س اجلنود يف الطعن يف 
ف�شلهم بعد رف�شهم اأوامر بدخول 

اأوكرانيا يف فراير -�شباط.
واأر�شل اأع�شاء احلر�س اإىل اأوكرانيا 
وقمع  ال�شوارع  يف  دوريــات  لتاأمني 

املعار�شة يف املناطق املحتلة.
املــــــ�ــــــشــــــوؤولــــــون  يــــ�ــــشــــتــــجــــب  ومل 
لطلبات  مــو�ــشــكــو  يف  احلــكــومــيــون 

التعليق.
اجلندي  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وتلفت 
الرو�شي األرت �شاخيبغاريف، 24 
اإىل  بــالــتــوجــه  اأوامــــر  عــامــاً، تلقى 
 8 يف  الرو�شية  بيلغورود  منطقة 
تدريبات  لإجــراء  -�شباط  فراير 

ع�شكرية.
فالدميري  الرئي�س  األقى  وبعدما 
فراير   21 يف  خـــطـــابـــه  بـــوتـــني 
-�ـــشـــبـــاط الــــــذي رفـــ�ـــس فـــيـــه حق 
ــــــة، قال  اإقــــامــــة دول اأوكــــرانــــيــــا يف 
�شاخيبغاريف اإن معظم اجلنود يف 

وُطلب  هواتفهم  �شودرت  قاعدته 
�ــشــرتات واقــيــة من  ارتـــــداء  منهم 
الــر�ــشــا�ــس. لــقــد اأفـــرغـــوا حمولة 
�شاحنات  مــن  وذخــائــر  مــقــذوفــات 
مل  لكنهم  ال�شوفيتية  احلقبة  من 

يعرفوا ما الذي كان ينتظرهم.
فجر  مذهوًل  ا�شتيقظ  اأنــه  وروى 
-�ـــشـــبـــاط على  فـــرايـــر   24 يــــوم 
�شقطت  مـــدفـــعـــي.  قــ�ــشــف  �ـــشـــوت 
قذيفتان على بعد ميل ون�شف من 
الــرو�ــشــي من  اجلــانــب  على  ثكنته 

احلدود مع اأوكرانيا.
هليكوبرت  طــــــائــــــرات  وحـــلـــقـــت   
ع�شكرية، وطائرات اأخرى يف �شماء 
على  املعركة  اإىل  متجهة  املنطقة 

ما يبدو.
اإنه مل يعرف  �شاخيبجاريف  وقال 
بعد  اإل  يـــحـــدث  كـــــان  ــــــذي  ال مــــا 
اإخباري  لــعــنــوان  اخلــفــي  التمرير 
Telegram »رو�شيا تغزو  على 
من  وهــــرب  فـــخـــاف،  اأوكرانيا”. 

اأحد  “ل  واختباأ.واأ�شاف  القاعدة 
منا يريد هذه احلرب«.

قالت والدته، غالينا �شاخيبغاريفا 
الوطن  حــب  بــدافــع  جند  ابنها  اإن 
فر�س  مـــن  الــقــلــيــل  هـــنـــاك  ولأن 
العمل الأخرى يف بلدتهم ال�شغرية 
يف منطقة اأوفا الرو�شية، على بعد 

حوايل 700 ميل، �شرق مو�شكو.
لي�شنع  فــر�ــشــة  الع�شكرية  كــانــت 
ولـــداً  “ربيت  وقـــالـــت:  م�شتقبله 
الــقــامــة وتخليت  طــويــل  ريــا�ــشــيــاً 

عنه للدفاع عن الوطن«.
قال املحامي بنيا�س اإنه يف غ�شون 
اأيـــــــام بـــعـــد نــ�ــشــر مــنــ�ــشــور يف 24 
مار�س -اآذار عن احلر�س الوطني، 
توا�شل معه اأكرث من 1000 من 
اأفراد اخلدمة واملوظفني يف وزارة 
حفظ  على  ت�شرف  التي  الداخلية 
على  للح�شول  رو�ــشــيــا،  يف  الأمـــن 

امل�شاعدة القانونية.
الأوامر  حتــدوا  كثريين  اإن  وقــال 

قمع  اأو  للقتال  اأوكــرانــيــا  بــدخــول 
التي  الـــبـــلـــدات  يف  الحـــتـــجـــاجـــات 

حتتلها القوات الرو�شية.
يف 17 مار�س -اآذار، اأطلقت منظمة 
حقوق الإن�شان الرو�شية  قناة على 
لأفــــــراد  ميـــكـــن   Telegram
امل�شاعدة  طلب  واأقاربهم  اخلدمة 

القانونية، لرف�س الأوامر.
تــ�ــشــيــكــوف، مدير  بـــافـــيـــل  وقــــــال 
اجلي�س  مــن   721 اإن  املجموعة، 
الأيام  يف  ا�شتجابوا  الأمــن  وقــوات 

الع�شرة املوالية.
و�ــــشــــدر مـــر�ـــشـــوم عــ�ــشــكــري يف 4 
قاعدة  قــائــد  وقــعــه  -اآذار  مــار�ــس 
رو�ـــشـــيـــة، بــفــ�ــشــل عــــدة مـــئـــات من 
اجلـــنـــود  الــذيــن رفــ�ــشــوا الأوامــــر 
بالقرب  بــواجــبــهــم  قيامهم  اأثــنــاء 
مــــن احلـــــــدود الأوكـــــرانـــــيـــــة، وفق 
عليها  اطلعت  الوثيقة  من  ن�شخة 
واجه  اإذا  يت�شح  ومل  ال�شحيفة. 
اجلنود ال�شابقون، عقوبات اأخرى. 



السبت   4  يونيو    2022  م   -    العـدد   13561  
Saturday    4    June    2022   -  Issue No   13561

10

عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي

وال�شني  اأوكــرانــيــا  ان  واملـــخـــاوف.  الــتــحــديــات  بــايــدن  اإدارة  تنق�س  ل 
املتدنية،  ال�شعبية  ون�شبة  اجلماعي  القتل  وجرائم  والهجرة  والت�شخم 
تكفي لحتكار جميع املوارد. ت�شاف اإىل هذه امل�شاكل م�شكلة جديدة غري 

متوقعة: نزوح حقيقي للموظفني ال�شود من البيت الأبي�س. 
انهم 21 �شخ�شا تركوا ال�شفينة اأو اأعلنوا مغادرتهم. وتثري هذه احلركة 
ال�شتغراب. عندما اأدى الرئي�س ال�شاد�س والأربعون اليمني الد�شتورية، 
اأنهم �شود يف طاقم  اأولئك الذين مت حتديدهم على  كان معدل متثيل 
باملائة يف مايو   14 اإىل  اأن ينخف�س تدريجًيا  العمل مرتفًعا جًدا قبل 
الظاهرة مهمة ولفتة اىل  فــاإن هذه  بوليتيكو،  2022.  ووفــق موقع 

درجة الإ�شارة اليها بتعبري: الـ “بالك�شيت«.

اإدارة متنوعة
ت�شكيلتها  �شتمثل  بـــاإدارة  بــايــدن  الأبــيــ�ــس، وعــد جــو  البيت  عند دخــول 
الوليات املتحدة، ويقول اأع�شاء حميطه اإنه فخور ب�شكل خا�س بالوفاء 
بوعده. اختار بايدن نائب رئي�س من ال�شود، وعنيرّ موؤخرا متحدًثا اأ�شود، 
وكما ذكرنا �شابًقا، مل تكن هناك اإدارة بهذا القدر من التمثيلية. وحتى 
لو يوؤكد ممثلو الرئي�س باأن العديد من حالت املغادرة هذه ُتعزى اإىل 
اإىل رغبة عادية يف التغيري، فاإن املراقبني يهم�شون  اأو  العودة للدرا�شة 

ب�شرورة اأخذ تداول املوظفني هذا على حممل اجلد.

رحيل املوظفني ال�سود
  ملاذا هذا الرحيل اإذن؟ ي�شار اإىل �شعف احتمالت الرتقاء، والفتقار اإىل 

قدوة اأو معلمني داخل الت�شل�شل الهرمي.
اإن تعيني موظفني �شود موؤهلني �شيء، وال�شماح لهم بتاأكيد ذاتهم �شيء 
اآخر. يلجاأ العديد من اأع�شاء الفريق، املحبطني اأو الذين تعرث ارتقاءهم، 
اإىل وظائف ذات رواتب اأف�شل. وا�شنطن غالية، والراتب الأ�شا�شي 48 
األف دولر. ووفق موقع بوليتيكو على الويب، فاإن تكاثر املغادرين يخلق 
ال�شورة  هــذه  اإىل  ي�شاف  م�شاعًفا.  تــاأثــرًيا  وي�شبرّب  الريبة  مــن  حالة 
القامتة عامل اآخر يبدو اأكرث جدية بالن�شبة يل: ين�شحب املوظفون لأن 
ا�شرتط  ال�شيا�شية.  م�شاركتهم  ترر  التي  الق�شايا  ابتعدت عن  الإدارة 
رد فعل  املوظفني عن غ�شبه من  اأحــد  اأعــرب  الك�شف عن هويته،  عــدم 
البيت الأبي�س على اإطالق النار يف بوفالو. كان هناك حديث كثري عن 
ال�شحايا كانوا من  الفعل قليل لن ع�شرة من  النار هــذا، لكنرّ  اإطــالق 
22 باملائة من ناخبي جو بايدن من ال�شود.  2020، كان  ال�شود. عام 
و�شواء خالل النتخابات التمهيدية اأو اأثناء النتخابات الرئا�شية، يعرف 

الرئي�س الدميقراطي جيًدا اأنه مدين ب�شمعة كبرية ملجتمع ال�شود.
و�شواء كانت ت�شورات موظفيهما �شحيحة اأم ل، يجب اأن يتدخل الثنائي 
اأن  واإذا كنا ل نخ�شى  ا�شتقرار الو�شع.  بايدن-هاري�س ب�شرعة لتحقيق 
اإىل احلزب اجلمهوري، فال بد من القلق  يتحول جمتمع ال�شود فجاأة 

من تاأثر التعبئة يف 2022 و2024.
ترجمة خرية ال�شيباين

بالك�ضيت: جو بايدن وم�ضكلة ال�ضود...!

*اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف ال�شيا�شة والتاريخ الأمريكيني

بطبيعة  القول  يعزز  ما  وهــو  �ــشــدوره،  �شاعات من  قبل  التوا�شل 
ي�شكل  الإحــالــة  اأمـــر  �ــشــدور  اأن  الــدفــاع  ويـــرى  ال�شيا�شية«.  املــلــف 
و”اإمعانا  اجلنائية  الإجـــــراءات  قــانــون  مـــواد  مــن  لــعــدد  خمالفة 
منع من  الــذي  الدفاع  وانتهاك حقوق  مبداأ احل�شورية  خــرق  يف 
احل�شول على امللف، وغيب عن اإجراءات اأ�شا�شية منها على �شبيل 
املثال النابات الق�شائية، ومل يحظ ب�شمانة الطالع على امللف«.

وقال دفاع الرئي�س املوريتاين ال�شابق اإنه منذ ال�شابع من �شبتمر 
2021  “مل يتم ا�شتدعاوؤه لأي اإجراء حتقيق، بل مل يكن هنالك 
اأ�شال حتقيق ق�شائي يف�شي لالإحالة اأو غريها، واإمنا كانت ثمة 
اإجراءات بطابع �شيا�شي، تخالف جميع قوانني البلد من الد�شتور 

اإىل اأدنى مر�شوم«.
واعـــتـــر الــبــيــان اأن هـــذه الإحـــالـــة جــــاءت بــعــد اأكــــرث مـــن ثالثة 

ال�شابقة واجلــديــدة، وعلى ذلــك الأ�شا�س  بــالإجــراءات  تــام  اطــالع 
يتقدم الأطراف بطلباتهم، �شواء لزيادة التحقيق اأو ال�شتماع اإىل 

�شهود، اأو طلبات نهائية بخ�شو�س ختم التحقيق«
بال�شتماع  الطلبات ما يتعلق  ال�شيخ، فمن هذه  املحامي  وبح�شب 
التحقيق  قا�شي  على  يجب  ال�شياق  ذلــك  يف  يــدور  “وما  لل�شهود 
اكتمال  وبعد  الرف�س.  اأو  بالقبول  م�شبب  باأمر  عليه  يجيب  اأن 

التحقيق يحيل امللف اإىل وكيل اجلمهورية«.
نيوز  “�شكاي  ملوقع  العزيز يف حديثه  عبد  ولــد  دفــاع  وبــني ع�شو 
مل  التحقيق  بختم  الإ�ــشــعــار  اأن  هــو  هنا  ح�شل  “ما  اأن  عربية”، 
يحرتم هذه املرحلة، وت�شمن اإحالة فورية لوكيل اجلمهورية دون 
اأن  اأن يبلغهم بامللف ودون  اأن مينح الأطــراف حق الطــالع ودون 

يتيح لهم تقدمي الطلبات«.

•• نواك�شوط-وكاالت

ال�شابق، حممد  املوريتاين  الرئي�س  الدفاع عن  هيئة  فريق  انتقد 
ولد عبد العزيز، الذي يواجه تهما بالف�شاد والإثراء غري امل�شروع، 
امل�شمولني  واإحالة عدد من  التحقيق  اإنهاء  بها  التي مت  الطريقة 
فيه، من بينهم الرئي�س ال�شابق واثنان من روؤ�شاء حكومته وعدد 

من الوزراء واملقربني.
وذكرت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، يف بيان، اأنها تو�شلت يوم 
الق�شائية  لالإنابات  اخلا�شة  املفو�شية  من  “با�شتدعاء  الأربــعــاء 
من اأجل ح�شور تبليغ املوكل باأمر الإحالة اأمام املحكمة املخت�شة 

باجلرائم املتعلقة بالف�شاد املقرر يف الثالث من يونيو اجلاري.
ومن�شات  اإعــالم  و�شائل  تداولته  الإحــالــة  اأمــر  اأن  البيان  واأو�ــشــح 

اإىل تعيني القا�شي املكلف  اأ�شابيع من تقدم الدفاع بطلب يهدف 
بجميع  القيام  اخت�شا�س  اإليه  يعود  “الذي  امللف،  يف  بالتحقيق 
التحقيق  الإحالة، لكن من�شق قطب  التحقيق مبا فيها  اإجــراءات 
جتاهل هذا الطلب ومل يبت فيه، وهو ما يعني اأن اأمر الإحالة قد 
الرئي�س  الدفاع عن  �شدر من غري ذي �شفة«. وقال ع�شو فريق 
ال�شابق، املحامي ال�شيخ �شيد حممد، ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
اإن الفريق مل يبلغ بقرار الإحالة حتى الآن، مو�شحا اأن “املرحلة 
الذي  التحقيق  بختم  بالإ�شعار  تتعلق  الإحــالــة  قــرار  ت�شبق  التي 
تنظمه املواد 173، 174 و175 من قانون الإجراءات اجلنائية، 

وفيها اإلزامات على قا�شي التحقيق«.
واأ�شاف اأن تلك الإلزامات تتمثل يف وجوب اإبالغ امللف لالأطراف 
على  يكونوا  حتى  ت�شرفهم  حتت  وو�شعه  التحقيق  اكتمال  عند 

اإحالة رئي�س موريتانيا ال�ضابق اإىل الق�ضاء و�ضط »جدل قانوين«

   وقد ك�شف الأمني العام لالحتاد 
الدين  نور  لل�شغل  التون�شي  العام 
اأم�س  األــقــاهــا  كلمة  يف  الــطــبــوبــي، 
اجلــــمــــعــــة، خــــــالل اجــــتــــمــــاع عـــام 
النقل،  لقطاع  النقابية  للهياكل 
اإن املــ�ــشــرفــني عــلــى جلـــان احلـــوار 
بـــالأمـــني العام  اتــ�ــشــلــوا  الــوطــنــي 
واملولدي  العبا�شي  ح�شني  ال�شابق 
نقابة  عـــــام  وكــــاتــــب  اجلــــنــــدوبــــي 
اجلــامــعــيــني يف حماولة  الأطـــبـــاء 

لخرتاق الحتاد، وفق تقديره
   واأ�شاف الطبوبي “ قد نختلف 
ولكن  الــنــظــر  وجـــهـــات  بــعــ�ــس  يف 
عندما يتعلق الأمر بالوطن فكلنا 
م�شددا  قراراتنا”،  يف  مــوحــدون 
اأن مــواقــفــهــم وا�ــشــحــة فيما  عــلــى 
احلوار  يف  امل�شاركة  برف�س  يتعلق 

الوطني.
التون�شي  الـــعـــام  الحتـــــاد  وكــــان    
لــلــ�ــشــغــل قـــد رفـــ�ـــس املـــ�ـــشـــاركـــة يف 
بال�شكلية  اأعمالها  وو�شف  الهيئة 

وتق�شي القوى املدنية يف البالد.
الطبوبي  الـــديـــن  نــــور  ر  وحــــــذرّ    
بالدولة  والـــعـــبـــث  املـــ�ـــشـــا�ـــس  مــــن 

ال�شعب،  وم�شلحة  وموؤ�ش�شاتها 
البالد  َحــــــذاِر  ثــــمرّ  “َحذاِر  وقــــال 
قبل  والـــــــوطـــــــن  لــــعــــبــــة  لـــيـــ�ـــشـــت 
الحتاد  اأن  م�شيفا  الأ�شخا�س”، 
من  كاملة  م�شوؤوليته  ل  �شيتحمرّ
اأجل الإ�شالح والوقوف اإىل جانب 

ل الأمانة. ال�شعب وحتمرّ
رئي�شة  ت  عـــــــررّ جـــهـــتـــهـــا،  مــــن     
للن�شاء  الـــتـــونـــ�ـــشـــيـــة  اجلـــمـــعـــيـــة 
الزغالمي،  نائلة  الدميقراطيات 
عـــــن رفــــ�ــــس اجلـــمـــعـــيـــة احلـــــــوار 
املعلنة  الــ�ــشــيــغــة  وفــــق  الـــوطـــنـــي 
يف املـــر�ـــشـــوم الــرئــا�ــشــي عــــدد 30 
واملتعلق باإحداث “الهيئة الوطنية 
جمهورية  اأجـــل  مــن  ال�شت�شارية 
احلـــــوار  اأن  مـــعـــتـــرة  جديدة”، 
م�شبق  “ا�شت�شاريا”  �ــشــيــكــون 

النتائج واملخرجات.
د حـــزب الوطنيني  بـــــدوره، جــــدرّ    
رف�شه  املـــوحـــد  الــدميــقــراطــيــني 
املــ�ــشــاركــة يف هــذا احلــــوار، واعتر 
لهذا  اأع�شائه  من  خمالف  كل  اأن 
وي�شع  احلـــــزب  يـــلـــزم  ل  املـــوقـــف 
اإ�شارة  يف  �ــشــفــوفــه،  خــــارج  نــفــ�ــشــه 
للقيادي  هت  ُوجرّ التي  الدعوة  اإىل 
اأجل  الرحوي من  باحلزب منجي 

امل�شاركة.
   مـــن جـــانـــبـــه، اأكـــــد حــــزب اآفــــاق 
للم�شاركة  دعــوة  تلقى  اأنــه  تون�س 

جلنته  يف  الـــوطـــنـــي  احلــــــــوار  يف 
القت�شادية  لل�شوؤون  ال�شت�شارية 
والجــتــمــاعــيــة، وعـــررّ عــن رف�شه 
احلــــــوار  اأن  مـــعـــتـــرا  ــــــدعــــــوة،  ال
يفتقد  و�شكلي  �شوري  ا�شت�شاري، 
امل�شداقية  مــن  الأدنـــى  احلـــدرّ  اإىل 

وال�شرعية.
   كما اعتذر حزب امل�شار عن امل�شاركة 
احلالية،  بــ�ــشــيــغــتــه  احلــــــــوار  يف 
ر اأر�شية مالئمة  واعتره “ل يوفرّ
حلـــوار جـــدي مبــ�ــشــاركــة الأحــــزاب 
تورطها  ثبت عدم  التي  ال�شيا�شية 

يف الف�شاد ويف الإرهــاب واملنظمات 
الوطنية ومكونات املجتمع املدين، 
واقت�شاره على الطابع ال�شت�شاري 
م�شبقة  خمرجات  من  وانطالقه 
الوطنية  ال�شت�شارة  على  تعتمد 
التي مل حتظ مب�شاركة مواطنية 
عملية  اإىل  ل  لـــيـــتـــحـــورّ وا�ــــشــــعــــة، 
لرئي�س  الــفــردي  للم�شروع  تزكية 

وفق ن�س البيان. اجلمهورية”، 
   واأكد امل�شار مت�شكه بنهج احلوار 
كــاآلــيــة لإنـــقـــاذ تون�س  الــتــ�ــشــاركــي 
ال�شيا�شية  الــ�ــشــامــلــة  اأزمــتــهــا  مــن 

والقت�شادية والجتماعية ولإنهاء 
دون  احلالية  ال�شتثنائية  الفرتة 
الــعــودة ملــا قــبــل 25 يــولــيــو ودون 

د بالراأي. النزلق نحو التفررّ
مبختلف  معنيا  نف�شه  واعــتــر     
الإ�شالحات القانونية والد�شتورية 
والقــــتــــ�ــــشــــاديــــة والجـــتـــمـــاعـــيـــة 
عملية  مقرتحات  ولــه  املــطــروحــة 
للراأي  عنها  �شيعلن  بخ�شو�شها 
مع  اأ�شا�شها  على  و�شيتفاعل  العام 
املــقــرتحــات اجلــديــة للخروج  كــل 

من الأزمة.
   ويف نف�س ال�شياق ن�شر الإعالمي 
على  تــدويــنــة  فــرحــات  بــن  �شفيان 
�ــشــفــحــتــه بــفــيــ�ــشــبــوك اأكـــــــد من 
خاللها اأنه رف�س الدعوة املوجهة 
اأ�شغال  افتتاح  يف  للم�شاركة  اإلــيــه 
الــهــيــئــة، مــعــلــال قــــراره بـــ “غياب 
مكونات اأ�شا�شية من ركائز الوطن 
�شمنها  ومـــــن  الـــلـــجـــنـــة  هـــــذه  يف 

املنظمة ال�شغيلة«.
ال�شابق  الــنــائــب  اأعــلــن  بـــــدوره،     
املليكي يف تدوينة،  بالرملان حامت 
الذي  احلـــوار  املــ�ــشــاركــة يف  رف�شه 
ابراهيم  املــحــامــني  عميد  لــه  دعـــا 
بــــــودربــــــالــــــة الــــــيــــــوم الـــ�ـــشـــبـــت يف 
لالإعداد  الــوطــنــي  احلـــــوار  اإطـــــار 
للجمهورية اجلديدة. ويعود قرار 
 30 للمر�شوم  رف�شه  اإىل  املليكي 
الرئي�س  اتــخــذه  الـــذي  ي  والتم�شرّ
قــيــ�ــس �ــشــعــيــد وفـــــق مــــا اأكـــــــده يف 
ن�شرها على �شفحته على  تدوينة 

في�شبوك.
مــوقــفــه لزال  اأن  عــلــى  و�ـــشـــدد     
تــ�ــشــكــيــل حكومة  الأولــــويــــة  ثــابــتــا 
اقت�شادية م�شغرة ذات دعم وا�شع 
وتاأجيل  مــعــقــولــة  و�ـــشـــالحـــيـــات 

ال�شراع ال�شيا�شي املدمر.
اأكــــدت احلقوقية     مــن جــانــبــهــا، 
والن�شوية ي�شرى فراو�س، رف�شها 
املــ�ــشــاركــة، ونــ�ــشــرت تــدويــنــة كتبت 
فيها “اإن كرامتي الن�شانية ووعي 
املواطني ياأبيان عليرّ اأن اأقبل هذه 

الدعوة ال�شورية«.
   وكان رئي�س اللجنة ال�شت�شارية 

لل�شوؤون القت�شادية والجتماعية 
توجيه  اأكــد  قد  بودربالة  اإبراهيم 
املنظمات  مـــن  عــــدد  اإىل  دعــــــوات 
للح�شور  ال�شيا�شية  وال�شخ�شيات 
اليوم  لــلــجــنــة  اجـــتـــمـــاع  اأول  يف 

ال�شبت.
بــــودربــــالــــة، هــــي جلنة     وجلـــنـــة 
ا�شت�شارية �شلب “الهيئة الوطنية 
جمهورية  اأجـــل  مــن  ال�شت�شارية 
احتــــاد  مــــن  وتـــتـــكـــون  جديدة”، 
واحتاد  ال�شغل “رف�س امل�شاركة”، 
املراأة،  واحتاد  والتجارة،  ال�شناعة 
واحتاد الفالحني، وممثل خام�س 
للدفاع  التون�شية  “الرابطة  عــن 

عن حقوق الإن�شان«.
بلعيد  الــــ�ــــشــــادق  واكـــــــد  هــــــذا     
خــــبــــري الـــــقـــــانـــــون الــــد�ــــشــــتــــوري 
الوطنية  للهيئة  ق  املن�شرّ والرئي�س 
جمهورية  اأجـــل  مــن  ال�شت�شارية 
اإنرّه ا�شتعمل  جديدة اأم�س اجلمعة 
مــعــيــاريــن اثــنــني لــتــحــديــد قائمة 
اللجنة  جل�شات  لأوىل  املــدعــويــن 
القت�شادية  لل�شوؤون  ال�شت�شارية 
املنتظرة اليوم ال�شبت، حيث �شملت 
القائمة ممثلي الأحزاب ال�شيا�شية 
الوطنية  املنظمات  عــن  وممثلني 
تعبريه.      وفــق  اأيــ�ــشــا  الفكر  واأهـــل 
و�شع  اأنه  بلعيد،  ال�شادق  واأ�شاف 
بنف�شه معايري اختيار ال�شخ�شيات 
وذلــــــك وفقا  ة  املـــــدعـــــورّ الـــوطـــنـــيـــة 
دعوته  واأن  ال�شخ�شي،  لتقديره 
جاءت  الوطنية  املنظمات  ملمثلي 

تطبيقا لالأمر عدد 30.
  ورف�س بلعيد تقدمي موقف على 
خلفية رف�س عدد من ال�شخ�شيات 
ة للم�شاركة يف هذه اجلل�شة  املدعورّ
ح ما اإذا  احلوارية الأوىل، ومل يو�شرّ
ب�شخ�شيات  ممكنا  تعوي�شهم  كان 
اأخرى اأو ل، مكتفيا بالقول “ربي 
اأحزاب  يــهــديــهــم«.    ي�شار اىل ان 
التيار  واأحــــزاب  اخلــال�ــس،  جبهة 
والعمال،  واجلــمــهــوري  والــتــكــتــل 
واحلـــزب الــد�ــشــتــوري احلـــر، كانوا 
قد اأعلنوا مقاطعتهم للحوار، ومل 

توجه لهم الدعوات للم�شاركة.

رغم دعوتهم ر�سميا الأعمال الهيئة اال�ست�سارية اليوم

تون�س: منظمات واأحزاب و�ضخ�ضيات تعتذر عن امل�ضاركة

   عربرّ عدد من املنظمات 
ال�سيا�سية  واالأحــــزاب 
ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات 
والوطنية  واالإعالمية 
امل�ساركة  رفــ�ــســهــم  ــن  ع
اال�ست�سارية  اللجنة  يف 
االقت�سادية  لــلــ�ــســوؤون 
�سلب  ــة  ــي ــاع ــم ــت واالج
ــة  ــي ــن ــوط ال “الهيئة 
اأجــل  مــن  اال�ست�سارية 
جديدة”،  جــمــهــوريــة 
اأعمالها  تنطلق  والــتــي 
ــم  ــت، رغ ــب ــس ــ� ـــوم ال ـــي ال

توجيه الدعوات لهم.

•• الفجر -تون�س

الطبوبي يرف�س امل�شاركة ويحذر

افاق تون�س يعتذر

اليوم، جمعية الق�ساة تعقد جمل�سا وطنيا طارئا:

احتاد ال�ضغل ينتقد قرار عزل 57 قا�ضيا ومنعهم من الطعن...!
•• الفجر - تون�س

للق�شاة  املــهــنــيــة  الــهــيــاكــل  تــلــقــت   
موقفها  يف  النقابية  املــركــزيــة  دعــم 
ف�شاء  الو�شاع  لتطورات  الراف�س 
ــائــيــة يف تـــونـــ�ـــس بـــعـــد قــــرار  الــقــ�ــش
اعفاء57  �ــشــعــيــد  قــيــ�ــس  الــرئــيــ�ــس 

قا�شيا.
ـــــد الأمـــــني الـــعـــام لالحتاد  اأكرّ  فــقــد 
الدين  نــور  لل�شغل  التون�شي  الــعــام 
اأم�س  اجـــتـــمـــاع  خــــالل  الـــطـــبـــوبـــي، 
اىل  �س  يتعررّ الق�شاء  اأنرّ  اجلــمــعــة، 
بالإ�شافة  وتخويف،  ترهيب  حملة 
اإىل ال�شغط من قبل وزيــرة العدل 
ة قــ�ــشــايــا وذلــــك  ـــل يف عــــــدرّ لـــلـــتـــدخرّ
بال�شرفاء  و�شفهم  ق�شاة  عن  نقال 
لها  يندى  روايـــات  لديهم  اإنرّ  وقــال 

اجلبني.
ُيريد  "من  اأنرّ  الطبوبي  واأ�ــشــاف   
القانون  ودولــــــة  مــ�ــشــتــقــال  قــ�ــشــاء 
واملوؤ�ش�شات ومن له ملفات ق�شائية 
ه التهديد بهذه امللفات  فلي�س من حقرّ
وعليه ن�شر العدل والإن�شاف" وفق 

تعبريه.
 وقـــال امــني عــام احتـــاد ال�شغل، ان 
بخ�شو�س  وا�ــشــح  الحتــــاد  مــوقــف 
عزل الق�شاة، وان ذلك يجب ان يتم 
واملجل�س  للق�شاء  امللفات  رفــع  عر 
العــلــى لــلــقــ�ــشــاء، مــعــتــرا انـــه من 
اخلــطــر اتـــخـــاذ قــــرار بــالــعــزل وفق 

اعتبارات معينة.
الرئا�شي  المـــر  الطبوبي  وانــتــقــد   
املتعلق بعزل 57 قا�شيا ومنعهم من 
الطعن والتوجه اىل الق�شاء، مذكرا 
بقرار وزير العدل ال�شبق نور الدين 
البحريي �شنة 2012 املتعلق بعزل 

بقائمة  والتهديد  الق�شاة  من  عدد 
ان  مالحظا  حينها،  لحــقــة  اخـــرى 
اليوم  يتحدثون  ال�شخا�س  بع�س 
بــا�ــشــم الــرئــيــ�ــس عـــن قــائــمــة اخرى 
مــن الــقــ�ــشــاة لــلــعــزل، مــعــتــرا اأنها 

خطوة تنزع اىل التهديد.

الهيئات املهنية ترف�س
الــتــنــفــيــذي جلمعيرّة  املــكــتــب  وكــــان   
بالأمر  ندد  التون�شيني، قد  الق�شاة 
املت�شمن لإعفاء 57 قا�شيا معترا 
اأنه مذبحة ق�شائية بذريعة حماربة 
الف�شاد واحلال اأنه يف الواقع ل �شلة 
وباملحا�شبة  الــفــ�ــشــاد  مبــحــاربــة  لـــه 

احلقيقية، وفق بيان �شادر عنه.
اأمر  اأن  الق�شاة  جمعية  واأو�شحت   
الإعــــفــــاء جــــاء لــتــ�ــشــفــيــة عــــدد من 
الــعــمــومــيــة ومنهم  الــنــيــابــة  قــ�ــشــاة 
ال�شتئناف  مبحكمة  الــعــام  الوكيل 
بــتــونــ�ــس ووكـــيـــل اجلــمــهــوريــة لدى 
وق�شاة  بتون�س  البتدائية  املحكمة 

وطنيا  اجلــمــعــيــة جمــلــ�ــشــا  وتــعــقــد 
طارئا وعاجال اليوم ال�شبت.

الإداريني  الق�شاة  احتــاد  �شدد  كما   
املحوري  الـــــدور  عــلــى  لــــه،  بــيــان  يف 
مبداأ  حماية  يف  الإداريـــة  للمحكمة 
ال�شرعية وعلى ما ا�شتقر عليه فقه 
الق�شاة  اإعــفــاء  بخ�شو�س  ق�شائها 
ال�شلطة  طــرف  مــن  اأحــاديــة  ب�شفة 
امل�شلك  اتــــبــــاع  دون  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
اأو اجلــزائــي ومــا ينطوي  الــتــاأديــبــي 
عـــلـــى ذلـــــك مــــن عـــيـــب النــــحــــراف 

الفادح بالإجراءات. 
رئي�س  عـــــزل  الحتـــــــاد  وا�ـــشـــتـــنـــكـــر   
على  بــنــاء  قا�شيا   57 اجلــمــهــوريــة 
ال�شبهة اأو حتى دون �شبهة كاإعفائهم 
يف  واجتهاداتهم  مواقفهم  اأجل  من 
تطبيق القانون وذلك دون متكينهم 
�شمانات  مــــن  الأدنــــــــى  احلـــــد  مــــن 
الـــدفـــاع واملــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة ومن 
حقهم الطبيعي يف التقا�شي املكر�س 

بالد�شتور واملعاهدات الدولية.

اجلمهورية  ووكــيــل  را�ــشــد،  الطيب 
ال�شابق باملحكمة البتدائية بتون�س 
ال�شابق  والرئي�س  العكرمي  الب�شري 
يو�شف  للق�شاء  الأعــلــى  للمجل�س 

بوزاخر.

 خطورة اخلطوة 
نبرّهت عبري  ال�شيا�شي،  الو�شط   ويف 
الد�شتوري  احلـــزب  رئي�شة  مــو�ــشــي 
التي  اخلــطــوة  خــطــورة  اإىل  احلــــر، 
اتــخــذهــا قــيــ�ــس �ــشــعــيــد، مــعــتــرة اأن 
تهدف  اإ�ــشــدارهــا  مت  التي  املرا�شيم 
واغت�شاب  وال�شيطرة  الهيمنة  اإىل 

الإرادة ال�شعبية.
�شعيد  قــيــ�ــس  وانـــتـــقـــدت حمـــاولـــة   
مفا�شل  جــمــيــع  عـــلـــى  الــ�ــشــيــطــرة 
يقود  �شعيد  "قي�س  قائلة:  الــدولــة، 
مبا  اجلميع  �شت�شمل  ت�شفية  حملة 
وال�شيا�شيني  الإعــالمــيــني  ذلــك  يف 

والإداريني...".
 واعترت رئي�شة احلزب الد�شتوري 

مت�شكوا  الــذيــن  واملجل�س  التحقيق 
والذين  بحيادية،  القانون  بتطبيق 
رئي�س  لــ�ــشــغــوطــات  يــخــ�ــشــعــوا  مل 

اجلمهورية، وفق ن�س البيان.
اأن  اإىل  الــتــنــفــيــذي  املــكــتــب  ـــار  واأ�ـــش  
خلق  اإىل  تــهــدف  "الت�شفية"  هــذه 
الق�شائية  امل�شوؤوليات  يف  �شغورات 
اجلمهورية  رئــيــ�ــس  يــتــوجــه  الـــتـــي 
�شيوالونه  اأنهم  يعتقد  مبن  ل�شدها 
وتعليمات  تعليماته  طبق  ويعملون 
را من العواقب  وزيــرة العدل، حمــذرّ
الــوخــيــمــة واخلـــطـــرية لإطـــــالق يد 
الق�شاة  اإعــفــاء  يف  الــرئــيــ�ــس  �شلطة 
تقارير  بناء على   35 املر�شوم  طبق 

�شرية.
مزيد  اإىل  الــقــ�ــشــاة  جــمــيــع  ودعـــــا   
وحيادهم  بــا�ــشــتــقــاللــهــم  الــتــمــ�ــشــك 
الق�شائية  وظــائــفــهــم  ممــار�ــشــة  يف 
لأي  اخل�شوع  دون  الــنــزاهــة  بكامل 
�شغوطات من اأي جهة كانت حماية 
التع�شف.  مــن  واحلــريــات  للحقوق 

خطريا  انــحــرافــا  "يعد  الــرئــا�ــشــي، 
بال�شلطة" الهدف منه "فر�س اإرادة 
الق�شاة"  على  التنفيذية  ال�شلطة 
بهدف  مــنــهــم،  الــبــقــيــة  و"ترهيب 

تطويعهم".
لها،  ـــيـــان  ب يف  اجلـــمـــعـــيـــة،  ودعــــــت   
ــلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ممــثــلــة يف  الــ�ــش
ورئــيــ�ــشــة احلكومة  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس 
"الرتاجع فورا  اإىل  العدل،  ووزيــرة 
الرئا�شي"، واعتباره  الأمر  عن هذا 
"باطال، ملخالفته الد�شتور وجلميع 
اأن  الدولية". غري  واملعايري  املبادئ 
اإىل متكني الق�شاة  اجلمعية، دعت، 
�شمانات  جــمــيــع  "من  املـــعـــفـــيـــني 
اإطار  يف  العادلة  واملحاكمة  الــدفــاع 

تاأديبي اأو ق�شائي".
 وكان قد �شدر باجلريدة الر�شمية 
التون�شية، اأمـر رئا�شي مع التن�شي�س 
باإعفاء  يتعلـق  الــفــوري،  النفاذ  على 
الرئي�س  بينهم  مــن  قــا�ــشــيــا،   57
التعقيب  ملــحــكــمــة  الــ�ــشــابــق  الأول 

 و�ــــشــــدد عـــلـــى رفـــ�ـــشـــه الـــقـــاطـــع ملا 
 35 املــر�ــشــوم عــدد  اأحــكــام  ت�شمنته 
رئي�س  عــن  الــ�ــشــادر   2022 ل�شنة 
لنف�شه  اأ�ــشــنــد  والــــذي  اجلــمــهــوريــة 
"بناء على تقرير معلل من اجلهات 
اأمـــر  اإ�ــــشــــدار  �ــشــالحــيــة  املخولة" 
رئــا�ــشــي يــقــ�ــشــي بــاإعــفــاء كـــل قا�س 
من  مي�سرّ  اأن  �شاأنه  من  ما  به  تعلق 
اأو  ا�شتقالليته  اأو  الــقــ�ــشــاء  �شمعة 
حــ�ــشــن �ـــشـــريه، كــالــتــنــ�ــشــيــ�ــس على 
الأمر  ذلك  الطعن يف  اإمكانية  عدم 
بــات يف  بعد �شدور حكم جزائي  اإل 

الأفعال املن�شوبة اإليه.
املر�شوم  تــ�ــشــمــنــه  مـــا  اأن  واعـــتـــر   
لــكــل مــقــومــات ا�شتقالل  اإنــهــاء  هــو 
الــقــا�ــشــي وا�ــشــتــقــاللــيــة الــقــ�ــشــاء يف 
للق�شاة  وتــرهــيــبــا  الــدنــيــا  حــدودهــا 
كحماة  دورهـــم  تقوي�س  �ــشــاأنــه  مــن 

لل�شرعية وللحقوق واحلريات.
جمعية  اعـــــتـــــرت  جـــهـــتـــهـــا،  مـــــن   
المر  اأن  الــتــونــ�ــشــيــات،  الــقــا�ــشــيــات 

التي منحها  ال�شالحيات  اأنرّ   ، احلــررّ
مبقت�شى  لــنــفــ�ــشــه  ــعــيــد  �ــش قـــيـــ�ـــس 
املجل�س  بــتــنــقــيــح  ــق  املــتــعــلرّ املـــر�ـــشـــوم 
الأعلى املوؤقت للق�شاء "جرمية �شدرّ 
الإن�شانية و�شرب للقانون واملواثيق 
مب�شلحة  وتــالعــب  وعبث  الدولية 

البالد"، وفق تعبريها.
�شعيد  قي�س  منح  مو�شي  وانتقدت   
نــفــ�ــشــه مـــن خــــالل املـــر�ـــشـــوم الـــذي 
الق�شاة  اإعـــفـــاء  �ــشــالحــيــة  اأ�ـــشـــدره 
القانون  مــقــتــ�ــشــيــات  احـــــرتام  دون 
وقالت  العادلة.   املحاكمة  و�شروط 
"اإن خطورة اخلطوات الأخرية التي 
اأقدم عليها �شعيد تكمن يف تخويف 
بــه جتاههم،  يقوم  قــد  الق�شاة ممــا 
اطباق  مرحلة  اىل  املـــرور  وبالتايل 
القب�شة على البالد"، وفق تقديرها، 
وراء هذين  الهدف من  اأن  م�شيفة 
احكام  "مزيد  هــــو  املـــر�ـــشـــومـــني، 
وال�شتيالء  الق�شاء  على  الهيمنة 

على جميع ال�شلطات".
 مــن جــهــة اأخــــرى، اعــتــرت مو�شي 
ال�شلطة  قــبــل  مــن  م�شتهدفة  اأنــهــا 
املحاولت  عــديــد  ويــوجــد  الــقــائــمــة 
للت�شييق عليها وعلى حزبها يف كل 

التحركات التي يقومون بها.
الد�شتوري  احلـــزب  ر  ويــتــ�ــشــدرّ هــذا   
احلر نوايا الت�شويت يف النتخابات 
يليه  باملائة،   33 بن�شبة  الت�شريعية 
�شعيد"  قــيــ�ــس  "بحزب  يــ�ــشــمــى  مـــا 
20 باملائة، وفق الباروميرت  بن�شبة 
ال�شيا�شي الذي اأجنزته �شركة اإمرود 
املنق�شي،  مايو  ل�شهر  كون�شيلتينغ 
ون�شر اأم�س اجلمعة، واحتلت حركة 
 16 بن�شبة  الثالثة  املرتبة  النه�شة 

باملائة.

جمعية الق�شاة ت�شتنكرالد�شتوري احلر يف ندوة �شحفية حول قرار العزل
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عربي ودويل

ال����ت����ط����ور 
الأك����ادمي����ي 
وال���ع���ل���م���ي 
ال�������ض���ي���ن���ي 
ال���ي���وم اأق���ل 
على  اعتماًدا 
املعرفة  ن��ق��ل 
م���ن اخل����ارج

لالإعالن اأهمية �سيا�سية ورمزية

هل �ضترتك اجلامعات ال�ضينية الت�ضنيفات العاملية...؟
•• الفجر -األي�شيا ليفبور 

ترجمة خرية ال�شيباين
عزمها  مايو   9 يوم  �سينية  جامعات  ثالث  اأعلنت     
االإعالن،  هذا  العاملي”.  الت�سنيف  من  “االن�سحاب 
الوطنية،  الر�سمية  االعــالم  و�سائل  ن�سرته  الــذي 

وكذلك  بكني،  يف  )رينمني(  ال�سعب  جامعة  يخ�س 
التوايل  على  الواقعتني  والنت�سو،  ناجنينغ  جامعتي 
يف  وقان�سو،  البالد،  �سرقي  جيانغ�سو،  مقاطعتي  يف 
ال�سمال الغربي، عند تقاطع ه�سبة التبت ومنغوليا.
   لئن مت االعرتاف بهذه اجلامعات الثالث يف ال�سني 
اأقل ح�سورا  ا�سمها  من حيث حجمها وتاريخها، فان 

من  جزًء  لي�ست  الأنها  نظًرا  الوطنية،  احلدود  خارج 
املوؤ�س�سات  وهذه  العاملي”،  امل�ستوى  ذات  “اجلامعات 
قبل  من  �سنوًيا  تقييمها  يتم  العاملي،  امل�ستوى  ذات 

خمتلف هيئات الت�سنيف الدولية.
   وتاأتي اإعالنات هذه اجلامعات ردًا فوريًا على خطاب 
الرئي�س ال�سيني خالل زيارة جلامعة ال�سعب. يف 25 

ال�سني  ة عن حاجة  اأبريل، حتدث هذا االأخري بحدرّ
مراجع  جلعلها  جامعاتها  مكانة  تعزيز  موا�سلة  اىل 
�سي جني  واأعلن  “بخ�سائ�س �سينية”.  ولكن  عاملية 
اأنه ال ميكن حتقيق  املنا�سبة،  بينغ �سراحة يف هذه 
التميز االأكادميي الدويل باتباع بلدان اأخرى اأو من 

خالل اعتماد مناذج اأو معايري اأجنبية.

حفل تخرج يف جامعة هوات�شونغ للعلوم والتكنولوجيا يف ووهانعلى نحو متزايد، تنتظر املوؤ�ش�شات والطالب على حٍد �شواء ت�شنيفات اجلامعات بفارغ ال�شر
حرب املعايري

     مل يكن خلطاب الرئي�س، الذي 
الثالثة  الإعـــالنـــات  هـــذه  اأعــقــبــتــه 
الت�شنيف  نــــظــــام  عـــــن  لــلــتــخــلــي 
على  مبا�شرة  عــواقــب  اأي  الـــدويل، 
�ــشــيــا�ــشــات املـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات الأخـــــــرى، 
لــكــنــه يــطــرح الـــ�ـــشـــوؤال حـــول روؤيـــة 
احلــــزب الــ�ــشــيــوعــي الــ�ــشــيــنــي فيما 
يف  والبحث  العايل  بالتعليم  يتعلق 

املناف�شة الدولية.
اأهمية  لــالإعــالن  اأن  بــالــتــاأكــيــد،      
�شيء،  كــل  قــبــل  ورمـــزيـــة  �شيا�شية 
حيث ل يقرر املرء “اخلروج” من 
الدخول  يــقــرر  ل  كــمــا  الــتــ�ــشــنــيــف 
اأح�شن  يف  لــلــجــامــعــة  ميــكــن  فــيــه. 
تقدمي  عــــن  الــــتــــوقــــف  الأحـــــــــــوال 
بياناتها اإىل هيئات الت�شنيف التي 
�شت�شتمر يف هذه احلالة يف تقييمها 
مثل  للبيانات،  اأخــرى  م�شادر  من 
الببليوغرافية  الــبــيــانــات  قــواعــد 
وقــواعــد بــيــانــات بــــراءات الخرتاع 
وحمركات  نــوبــل  جــائــزة  و�شجالت 

البحث وال�شتطالعات العامة.
قــــد يبدو  ذلــــــك،  مــــن     والأهـــــــــم 
الت�شنيفات  مــن  اجلامعات  اإخـــراج 
الـــدولـــيـــة قــــــــراًرا غــــري مـــالئـــم يف 
الــ�ــشــيــاق اجلــيــو�ــشــيــا�ــشــي احلــــايل. 
العاملي  امل�شهد  عن  غائبة  تاريخًيا 
لــلــتــعــلــيــم الـــــعـــــايل، لــلــ�ــشــني عـــام 
�شمن  جـــامـــعـــات  عــ�ــشــر   ،2022
ت�شنيف  يف  جــامــعــة   200 اأفــ�ــشــل 
احتالل  العايل، مع  للتعليم  تاميز 
بكني  وجــامــعــة  ت�شينغهوا  جــامــعــة 
�شبع  وحتتل  ع�شر.  ال�شاد�س  املركز 
الأوىل  املرتبة  ال�شني  يف  جامعات 

يف 150 من ت�شنيفات كيو اإ�س.
بــ�ــشــعــود حديث،  يــتــعــلــق المـــــر     
دعــمــتــه احلكومة  ومــبــهــر  �ــشــريــع، 
الــ�ــشــيــنــيــة بـــقـــوة مـــن اأجـــــل جذب 
الالزمة  ــتــثــمــارات  وال�ــش املـــواهـــب 
عاملي  اقــتــ�ــشــاد  يف  العلمي  للبحث 
البتكار  على  وثــيــق  ب�شكل  يعتمد 

والبحث والتطوير.
  مت احل�شول على هذه الجنازات 
اإ�شالحات  خــالل  مــن  فقط  لي�س 
احلــــــوكــــــمــــــة وطــــــريــــــقــــــة متــــويــــل 
خالل  من  ا  اأي�شً ولكن  اجلامعات، 
للمعايري  حــقــيــقــيــة  عــاملــيــة  حــــرب 
التي لطاملا كانت حكرا على رابطة 
اللبالب الأمريكية اأو اأوك�شريدج. 
القرن  مــن  الأول  العقد  اأوائــــل  يف 

اجلـــامـــعـــات الــ�ــشــيــنــيــة الـــكـــرى يف 
ال�شنوات  يف  تـــرتـــيـــبـــهـــا  حتـــ�ـــشـــني 
بع�س  اكت�شبت  اأن  بــعــد  الــقــادمــة. 
�شعودها  خالل  من  العاملية  املكانة 
ال�شريع يف الت�شنيف الدويل، فقد 
ترى هذه اجلامعات مكا�شب قليلة 
من  القــــرتاب  على  القت�شار  مــن 
على  قـــادرة  تــكــون  اأن  دون  ال�شقف 

الو�شول اإىل القمة.
   ومع ذلك، فاإن الإعــالن املحتمل 
عـــن الــقــيــود الــدائــمــة عــلــى حرية 
حركة الطالب والباحثني، وكذلك 
انعزالية حقيقية يف  �شيا�شة  تنفيذ 
لعبة  �شيكون  الأكــادميــيــة،  امل�شائل 
خــطــرية. فــمــن خـــالل الإ�ـــشـــارة يف 
اأن  اإىل  ال�شعب  جامعة  يف  خطابه 
اجلامعات ال�شينية يجب اأن “ترث 
اجلني الأحمر” و “تتبع احلزب”، 
يبدو اأن �شي جني بينغ يريد اإعادة 
الثورة  �شنوات  الت�شال مبمار�شات 
ففي   .”76-1966“ الثقافية 
تلك احلــقــبــة، كــان اخــتــيــار النخب 
الأول  املــقــام  يف  يعتمد  وتــرقــيــتــهــا 
عــلــى الــــولء الــ�ــشــيــا�ــشــي: كـــان لبد 
من تعريف املرء على اأنه “اأحمر” 
خلدمة احلزب يف حتقيق طموحاته 
اأي  و”املعاينة”،  الــبــالد.  لتنمية 

الكفاءة، لي�شت كافية.
احلــــــادي  الـــــقـــــرن  رهـــــانـــــات  ان     
�شي  ويـــدرك  خمتلفة،  والع�شرين 
والتاأثري  التنمية  اأن  بــيــنــغ،  جــني 
اجليو�شيا�شي لبلده يعتمدان اأ�شا�ًشا 
والتقدم  الــتــكــويــنــيــة  قـــدراتـــه  عــلــى 

العلمي واإمكاناته لالبتكار.
   ويف امل�شتقبل القريب، قد ن�شهد، 
مفرو�شة  قــيــودا  الــوقــت،  نف�س  يف 
وتطورا  الأكـــادميـــي،  التنقل  عــلــى 
والفكري  العلمي  للتاأثري  م�شتمرا 
العامل،  اأنــحــاء  جميع  يف  ال�شيني 
الأمريكية  املوؤرخة  نبوءة  وحتقيق 
عام  كتبت  الــتــي  كـــارل  اإي.  ريبيكا 
2020، اأن “ع�شر �شي جني بينغ 
يت�شكل، يف اآن واحد، كالأكرث انعزاًل 
اإىل  تطلعا  والأكـــرث  خميف  ب�شكل 

اخلارج يف تاريخ ال�شني«.
*عاملة اجتماع، ع�سو يف 

وحدة البحوث امل�سرتكة اران 
“املركز القومي للبحث العلمي، 
معهد اأبحاث ال�سحة البيئية 

واملهنية”، معهد الدرا�سات 
العليا يف ال�سحة العامة.

احلادي والع�شرين، بناًء على بحث 
�شنغهاي  جامعة  مــن  فريق  اأجـــراه 
جياوتونغ، طورت ال�شني طريقتها 
ومـــوؤ�ـــشـــرات الــتــمــيــز اخلــا�ــشــة بها، 
م�شغل  اإىل  الآن  بــهــا  ُعــهــد  والــتــي 
الأكادميي  الت�شنيف  وهــو  خــا�ــس، 
للجامعات العاملية. ولذلك، فاإن ما 
هذا،  “�شنغهاي”  برتتيب  ي�شمى 
 2003 عــام  الــذي ت�شبب منذ  هو 
يف  التقليدية  التوازنات  زعزعة  يف 
ل�شمعة  الــكــبــرية  الــعــاملــيــة  الــ�ــشــوق 

اجلامعات.

املطالبة باال�ستقاللية
   قد يبدو اأن و�شع �شي جني بينغ 
نف�شه اليوم كمدمر لهيمنة املعايري 
الغربية اأمًرا مثرًيا لل�شخرية نظًرا 
التي  هــي  بــالــتــحــديــد  الــ�ــشــني  لأن 
فر�شت املعايري ال�شائدة على نطاق 

عاملي.
ا واأقل تركيًزا على ال�شمعة     اأكرث كمرّ
بع�س  املعايري  هذه  نت  مكرّ واملكانة، 
اجلامعات ال�شينية خالل ع�شرين 
عاًما من التعاون على قدم امل�شاواة 
العامل،  اجلــامــعــات يف  اأفــ�ــشــل  مــع 
الأكادميية،  التبادلت  تكثيف  من 
خريجني  �شينيني  علماء  لنتداب 
يتم  األ  وخــ�ــشــو�ــشــا  اخلــــــــارج،  يف 
ت�شيطر  اأبعاد ل  بناًء على  تقييمها 
مثل  فــيــهــا،  ه�شة  تــكــون  اأو  عليها، 

احلرية الأكادميية.
   وهــكــذا، فــاإن اإعـــالن اخلـــروج من 
الت�شنيف ميثل مرحلة جديدة يف 
ا�شرتاتيجية تطوير التعليم العايل 
العلمية  والدبلوما�شية  ال�شيني، 

مع القوى الغربية.
   ان ر�شالة �شي جني بينغ وا�شحة: 
التطور الأكادميي والعلمي ال�شيني 
اليوم اأقل اعتماًدا على نقل املعرفة 
من اخلارج. فباعتبارها ثاين اأكر 

ال�شحي لوباء كوفيد-19  ال�شياق 
اإىل قيام احلكومة  اأدى بالفعل  قد 
الداخل  الـــــدويل  الــتــنــقــل  بــتــقــيــيــد 
اأ�شابيع:  واخلارج ب�شكل كبري لعدة 
جديدة  �ــشــفــر  جـــــــــوازات  اإ�ـــــشـــــدار 
لــلــمــواطــنــني الــ�ــشــيــنــيــني، واإلـــغـــاء 
معظم الرحالت الدولية من واإىل 
ال�شني، وامل�شادرة املوؤقتة جلوازات 

ال�شفر يف بع�س املقاطعات.
   وتعك�س هذه الإجـــراءات ق�شرية 
الإ�شالحات  مـــن  �شل�شلة  املـــــدى، 
الأخرية،  ال�شنوات  يف  قللت،  التي 
الأجنبية  اللغة  تدري�س  اأهمية  من 
وامتحانات  الــثــانــوي  الــتــعــلــيــم  يف 
اللــتــحــاق بــاجلــامــعــة، حــتــى قرار 
احلكومة عدم فتح المتحانات هذا 
“التعيني  الــدويل  لالختبار  العام 
املتقدم” الذي ي�شتخدم على نطاق 
وا�ــشــع مــن قــبــل خــريــجــي املدار�س 
اإىل  لــلــو�ــشــول  ال�شينية  الــثــانــويــة 

اجلامعات الأمريكية.
   ل �شك اأن الأزمــة ال�شحية توؤثر 
للجامعات  الــــدويل  ال�ــشــعــاع  عــلــى 
ال�شينية. وب�شبب القيود املفرو�شة 
على احلريات الأ�شا�شية، والظروف 
الـــقـــا�ـــشـــيـــة لـــلـــمـــراقـــبـــة، واحلـــجـــر 
املر�شحون  يــــرتاجــــع  الـــ�ـــشـــحـــي، 
اأخرى.  وجــهــات  ل�شالح  الأجــانــب 
ول اأحد يعرف ما اإذا كانت ال�شني 
الحتفاظ  عـــلـــى  قـــــــادرة  �ــشــتــكــون 
مبركزها الثامن يف قائمة البلدان 
الوافد،  الــــدويل  للتنقل  امل�شيفة 
متزايدة  تــدفــقــات  �ــشــهــدت  اأن  بــعــد 
الأول  العقد  بداية  منذ  با�شتمرار 
والع�شرين  احلــــــادي  الـــقـــرن  مـــن 
)بيانات كامبو�س فرن�شا 2018(.

بـ  يـــ�ـــشـــمـــى  فــــــــاإن مـــــا     وهــــــكــــــذا، 
الت�شنيف  مـــــــن  “اخلـــــــــــــــــروج” 
ال�شكوك  ل�شتباق  و�شيلة  �شيكون 
ا�شتمرار  بــاإمــكــانــيــة  حتــيــط  الــتــي 

عند  تقليدا  يعتمد  فاإنه  �شينية”، 
تاأ�شي�س  مــنــذ  الــ�ــشــيــنــيــني  الـــقـــادة 
من  القــتــ�ــشــادي  النــفــتــاح  �شيا�شة 
الثمانينات  يف  بينغ  �شياو  دنــغ  قبل 
دون  الأجــنــبــيــة  الأمــثــلــة  ل�شتلهام 
تناق�شات،  اأي  ترير  اإىل  احلــاجــة 
منوذج  لأي  ال�شماح  بــدون  وخا�شة 
كذلك.  نــفــ�ــشــه  يــعــتــر  اأن  مـــعـــني 
ال�شيغة  هـــذه  اأن  املــفــارقــات،  ومـــن 
الــتــي تــبــدو وكــاأنــهــا انــغــالق، كانت 
املا�شية،  عاًما  الأربعني  مدى  على 
لالقرتا�س  لل�شني  قــويــة  و�شيلة 

من اخلارج بحرية كاملة.
اجلامعات  دعـــــوة  فـــــاإن  وهـــكـــذا،     
لإن�شاء نظام م�شتقل للعلم واملعرفة 
اأكـــرث مــن جمــرد خــطــاب انعزايل، 
جتاه  بال�شتقاللية  مطالبة  انــهــا 
الدول الغربية، ول �شيما الوليات 
التي  املــبــادئ  مــع  ومت�شيا  املتحدة. 
احلرير  “طريق  افــتــتــاح  يف  �ــشــادت 

لل�شني  الــعــامل،  يف  اقت�شادية  قــوة 
حاجة اأقل للغرب كم�شدر لل�شرعية 
القت�شادي  تقدمها  مــرحــلــة  لأن 
والعلمي كافية لالإعالن عن متيز 
الوقت  انتهى  وهــكــذا،  جامعاتها. 
الــذي كــان مــن الــ�ــشــروري التاأثري 
البالد  ان  الآخــريــن.  معايري  على 
وتنتقل  ا�شرتاتيجيتها،  يف  تتقدم 

اإىل م�شتوى اأعلى.
   مــن خــالل هــذه الــدعــوة لرف�س 
الـــنـــمـــاذج واملـــعـــايـــري الأجـــنـــبـــيـــة، ل 
يــخــاطــب �ــشــي جـــني بــيــنــغ الــــدول 
ا  اأي�شً بل يتحدث  الغربية فح�شب، 
اإطار  يف  يــتــنــزل  الــعــامل.  بقية  اإىل 
ال�شتمرارية يف ال�شيا�شة اخلارجية 
على مدى ال�شنوات الع�شر املا�شية، 
جديد  من  ال�شيني  الرئي�س  يوؤكد 
مـــعـــار�ـــشـــتـــه لــلــتــدخــل اخلــــارجــــي، 

خا�شة عندما يكون غربًيا.
“بخ�شائ�س  تعبري  وبا�شتخدام     

اأعـــقـــاب اخلطاب  اأعــلــنــت، يف  الــتــي 
اإدارة  يف  رغــبــتــهــا  عـــن  الـــرئـــا�ـــشـــي، 
لي�شت  الــعــاملــي  للت�شنيف  ظــهــرهــا 
ولديها  املـــتـــ�ـــشـــدريـــن،  بــــني  مــــن 
جامعات  مــــع  �ــشــعــيــفــة  عــــالقــــات 

اأمريكا ال�شمالية.

ا�ستباق ال�سكوك
   ومـــع ذلـــك، ميــكــن اأن يــنــذر مثل 
بــ�ــشــيــا�ــشــات جديدة  هـــذا اخلـــطـــاب 
تـــوؤدي اإىل مــزيــد مــن الــقــيــود على 
التنقل الأكادميي، ان مل تكن قيودا 
القيود  من  �شرامة  اأكــرث  حقيقية 
الباحثني  ن�شاط  وتعاقب  احلالية، 
ر ببدايات  والطالب، وبالتايل، تذكرّ
منت�شف  يف  الـــثـــقـــافـــيـــة،  الـــــثـــــورة 

ال�شتينات.
تــريــر هذه  ال�شهل  مــن  �شيكون     
القيود يف نظر الراأي العام ال�شيني، 
وحتى الراأي العام الدويل، نظًرا لأن 

ال�شتثمارات  وتــكــثــيــف  اجلديد” 
توا�شل  الأفــــريــــقــــيــــة،  الــــقــــارة  يف 
الأخرى،  الـــدول  خماطبة  ال�شني 
اإىل  منها  املزيد  جللب  حماولة  يف 
الــنــظــام املــنــاهــ�ــس لأمــريــكــا الذي 
“دائرة  يف  ولت�شكيلهم  اإليه،  تدعو 
اأ�شتاذة  تعبري  حد  على  اأ�شدقاء” 

العلوم ال�شيا�شية األي�س اإيكمان.
   ان القيادة العاملية اجلديدة التي 
تثبيتها  بــيــنــغ  جـــني  �ــشــي  يـــحـــاول 
كبديل عن نظام الوليات املتحدة، 
نــظــام قيم يختلف عن  تــدافــع عــن 
نظام الأنظمة الدميقراطية ولكنه 
حديًثا  يـــكـــون  اأن  يـــريـــد  ذلــــك  مـــع 
�شيما  ل  النتائج،  حيث  من  وفعاًل 

على م�شتوى العلم والتعليم.
   اأمــــا عـــن الآثـــــار املــحــتــمــلــة لهذه 
املبكر  من  يــزال  فال  الت�شريحات، 
اجلــــزم فــيــهــا. يف الـــوقـــت احلــــايل، 
املتحم�شة  الـــــثـــــالث  اجلــــامــــعــــات 

 اخلروج من الت�سنيف ميثل مرحلة جديدة يف ا�سرتاتيجية تطوير التعليم العايل ال�سيني والدبلوما�سية العلمية مع القوى الغربية

�سي: »ال ميكن حتقيق التميز االأكادميي الدويل باتباع بلدان اأخرى اأو من خالل اعتماد مناذج اأو معايري اأجنبية«

الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ يف حفل افتتاح املوؤمتر ال�شت�شاري ال�شيا�شي لل�شعب ال�شينيالبحث عن التميرّز بطريقة �شينية 

اجلامعات ال�شينية تقاطع الت�شنيف

حاجة ال�ضني اىل موا�ضلة تعزيز مكانة جامعاتها جلعلها مراجع عاملية ولكن »بخ�ضائ�س �ضينية«
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : عني جيم بوتيك - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 10.112 �شعيد احمد �شعيد غبا�س - عود ميثاء ا�شتدامة B ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقــم   851262  : الرخ�شة  رقــم   ، حمــدودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين 
قد  باأنه  دبي  وال�شياحة يف  الإقت�شاد  دائــرة  تعلن  هذا  1447009 مبوجب   : التجاري 
، وذلك مبوجب  اأعاله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�شجل  التاأ�شري يف  مت 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  2022/5/26 واملوثق لدى كاتب  بتاريخ  قرار حماكم دبي 
2022/5/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني احمد 
م   م  ذ  �س  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  قانونيون  ومراجعون  حما�سبون  احلو�سني 
 - بــرج خليفة   - 805 ملك يو�شف حممد ر�شول حممد - بردبي  رقــم  : مكتب  العنوان 
امل�شتندات  كافة  معه  4341112-04 م�شطحباً   : فاك�س   04-4341111  : هاتف 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70408 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

�سركة  قانونيون  ومراجعون  حما�سبون  احلو�سني  احمد   : املــ�ــشــفــي  ا�ــشــم 
ال�سخ�س الواحد �س ذ م م العنوان : مكتب رقم 805 ملك يو�شف حممد ر�شول 
 حممد - بردبي - برج خليفة - هاتف : 4341111-04 فاك�س : 04-4341112

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية عني جيم بوتيك - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/5/26 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/5/26
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 1089/2022/460 نزع مدين
املنظورة يف : الت�شوية الودية للمنازعات ال�شابعة رقم 756  

درهم(  اآلف  )اربعة  درهــم   4،000 مبلغ  برد  �شده  املتنازع  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف. 

املتنازع : حممد �شامل علي �شامل - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ال�شطوه - بردبي - دبي - 
�شارع ال�شطوة - مبنى جابر م�شعود - �شقة الأول - �شقة 104 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد حممود حممد عبداجلواد - �شفته : متنازع �شده    
اأقام عليكـــ الدعوى ومو�شوعها  املطالبة بالزام املتنازع �شده برد مبلغ  مو�شوع الإعالن : قد 
4،000 درهم )اربعة اآلف درهم( والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2022/6/9 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 3676/2022/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
وقدره  بــه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، اداء  امــر   2022/774 رقــم  الــدعــوى  يف  الــ�ــشــادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)49144095.79 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : اك�شي�س بنك اململكة املتحدة ليمتد  

عنوانه : العنوان : خارج الدولة - اململكة املتحدة ويتخذ من مكتب العوي�س للمحاماة وال�شت�شارات القانونية عنوانا 
خمتارا داخل الدولة وعنوانه : اإمارة دبي - بردبي ام هرير الثانية عود ميثا مكاتب بلوك بي مكت  

املطلوب اإعالنه : 1- الدرع الزرق للتجارة - �س ذ م م - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 58538.71 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجــراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اعالن بالن�شر 

 2639/2022/253 تنفيذ �شيكات  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  دلتا وينجز للتجارة العامة - �س ذ م م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ الرمي او�شي�س للتجارة - ذ م م  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )432223( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اعالن بالن�شر 
 2467/2022/253 تنفيذ �شيكات  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  مي�شرة بركات عبدالقادر بركات - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الفاحت �شديق ادري�س تاج الدين  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)90000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اعالن بالن�شر 
 207/2020/3333 تنفيذ جتاري

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- �شاوميت راجيت اوكيل - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( الإمارات )حاليا( �شركة 

امريكان اك�شر�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )�شابقا(  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)34354( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة       بالإ�شافة اىل مبلغ       ر�شوم 
خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اعالن بالن�شر 
 207/2021/9491 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  دزادار �شوارب رو�شتوجمي -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك م�شر  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )48009.58( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدعوى رقم 1145/2022/60 امر اداء  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اىل املدعي عليه / 1-الغوا�شني للمقاولت البحرية )�س ذ م م(   
مبا ان املدعي / ايكو لل�شحن واملالحة )�س ذ م م(  

وميثله / عبداهلل ابراهيم جا�شم خمي�س املن�شوري  
طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2022/5/23 بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 224،108.00 درهم )فقط مائتان واربع 
وع�شرون الف ومائة وثمانية دراهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ورف�شت طلب النفاذ املعجل. ولكم احلق يف 

اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  304/2019/250 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ:م�شرف الإمارات ال�شالمي م�شاهمة عامة  

املطلوب اإعالنه : راتنالل �شاترميد �س جي�شنغاين ، هندي اجلن�شية - ب�شفته من ورثة / ماني�س جاي�شنجاين - )اأب(  
مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : كانتا راتنالل ، هندية اجلن�شية - ب�شفتها من ورثة / ماني�س جاي�شنجاين - )اأم( ، املنفذ �شده : يوهعان 
جاي�شينغاين ماني�س جاي�شينغاين - هندية اجلن�شية - ب�شفته من ورثة / ماني�س جاي�شنجاين - )ابن( - بولية جده لبيه / راتنالل 

�شاترميد�س جي�شنغاين ، املنفذ �شده : �شويتا جا�شناين - هندي اجلن�شية - ب�شفتها من ورثة / ماني�س جاي�شنجاين )زوجة( 
العقار  بيع  �شيجرى  احلــال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  اليــام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/6/22 املوافق  الربعاء  يوم  اأنــه يف 
http://www. الإلــكــرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإمـــارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنــاه  اأو�شافه  املو�شحة 

راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن 
يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة : نخلة جمريا - 
رقم الر�س 1976 - رقم املبنى : 5 - ا�شم املبنى : جولدن ميل 5 - رقم الوحدة G-503 - امل�شاحة : 501.31 مرت مربع - التقييم 

: 5065371.79 درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  304/2019/250 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ:م�شرف الإمارات ال�شالمي م�شاهمة عامة  
املطلوب اإعالنه : راتنالل �شاترميد �س جي�شنغاين ، هندي اجلن�شية - ب�شفته من ورثة / ماني�س جاي�شنجاين - )اأب(  

مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : كانتا راتنالل ، هندية اجلن�شية - ب�شفتها من ورثة / ماني�س جاي�شنجاين - )اأم( ، املنفذ �شده : يوهعان 
جاي�شينغاين ماني�س جاي�شينغاين - هندية اجلن�شية - ب�شفته من ورثة / ماني�س جاي�شنجاين - )ابن( - بولية جده لبيه / راتنالل 

�شاترميد�س جي�شنغاين ، املنفذ �شده : �شويتا جا�شناين - هندي اجلن�شية - ب�شفتها من ورثة / ماني�س جاي�شنجاين )زوجة( 
العقار  بيع  �شيجرى  احلــال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  اليــام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/6/22 املوافق  الربعاء  يوم  اأنــه يف 
http://www. الإلــكــرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإمـــارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنــاه  اأو�شافه  املو�شحة 

راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن 
يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة : نخلة جمريا - 
رقم الر�س 1976 - رقم املبنى : 5 - ا�شم املبنى : جولدن ميل 5 - رقم الوحدة G-503 - امل�شاحة : 501.31 مرت مربع - التقييم 

: 5065371.79 درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شلمان عي�شى غاب�س وليد ال�شام�شي 

)كلي(   مدين   AJCEXCICIV2018/ M002390 اإخطار دفع يف الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : �شلمان عي�شى غاب�س وليد ال�شام�شي

العنوان : عجمان - احلليو1 - فيال 91 - �س ب 2221 هاتف 0507979497 تليفون 
منزل 062833389 عمل 067402228  

القطاع  الر�س عجمان  على قطعة  التنفيذي  بتوقيع احلجز  قرار  قد �شدر  بتاريخ  انه  حيث 
للمنفذ �شده  اململوكة  960.67 مرت  امل�شاحة   0091 القطعة  ال�شرقي احلي احلليو1 رقم 

واملرهونة ل�شالح التنفيذ م�شرف ابوظبي ال�شالمي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله 
خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبدال�شكور عبدالغفور  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001937/ 

اإىل املحكوم عليه : عبدال�شكور عبدالغفور 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ جا�شم حممد عبداهلل طالب احلمادي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 4600  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد علي حممد ريا�س خياط ال�شباغ  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003077/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد علي حممد ريا�س خياط ال�شباغ 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حممد خري موفق قبالن - اجلن�شية : �شوري  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 2950  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002777 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ح�شني خان - جمهول حمل الإقامة  
اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنبية 

بناء على طلب املدعية : اجرة ال�شارقة - ذ م م - قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب 
:- الزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم ب�شداد مبلغ وقدره )727.08 درهم( �شبعمائة 
و�شبعة وع�شرون درهما وثمانية فل�س. - الزام املدعي عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع 12% 
من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام. - الزام املدعي عليهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/6/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
او  �شخ�شيا   )2 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/5/31 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اعالن بالن�شر        

 618/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شيخ ا�شفاق علي - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : بنك ابوظبي التجاري  

وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم 
مببلغ وقدره )905198.21 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %8.44 
املوافق  الإثنني  يوم  لها جل�شة  وحــددت  التام.  ال�شداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  من 
2022/6/6 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
املو�شوع : اإعالن املدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم DAFFICILABMIN2022/0000126 ، عمايل )جزئى(
حمكمة دبا الفجرية االحتادية االبتدائية

اعالن املدعى عليه/ عيال الدار للمقاولت العامة
بداية نهديكم خال�س اأمنياتنا بدوام ال�شحة والعافية وبعد.

اأنت مكلف باحل�شور اأمام دائرة اليوم الواحد مبحكمة دبا الفجرية الحتادية 
الــدعــوى رقم  لــالجــابــة على  وكــيــل معتمد  اأوبــوا�ــشــطــة  البــتــدائــيــة �شخ�شيا ً 
ال�شاعة  يف  وذلــــك   DAFFICILABMIN2022/0000126
00:09 �شباحاً من يوم الثالثاء املوافق 21/6/2022 وتقدمي ما لديك 
من بينة اأو دفاع ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو من ينوب عنك فاإن املحكمة 

�شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابك.
حمكمة دبا الفجرية االإحتادية 
املحكمة االإبتدائية املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/125821(
املنذر : لني ح�شني ها�شم - بوكالة املحامي/ يو�شف ح�شني ال�شهالوي

املنذر اإليه : عيدروو�س ح�شن العي�شائي - �شعودي اجلن�شية
فاإنه ينبه  بدبي  العدل  كاتب  وامل�شجل لدى  اإنذار عديل  مبوجب الإنذار رقم 2022/1/82938 
املنذر على املنذر اإليه للتاأكيد على اأن امل�شتاأجر يحمل عقد اإيجار من الباطن �شحيح ويحق له الإقامة 
املالك  اأن  ثقة  على  ونحن  يف الوحدة حتى نهاية مدة الإيجار من الباطن يف 10 �شبتمر 2022، 
يدرك اأن امل�شتاأجر يحمل عقد �شحيح، وبالتايل يحق له ان ي�شكن بالوحدة حتى نهاية مدة الإيجار. 
بغ�س النظر عن اأي تعقيدات اأو م�شاكل بني املالك واملوؤجر، والتي ل عالقة لها بامل�شتاجر، ولتجنب 
ال�شك، فاإن اإر�شال هذا الإنذار اإليكم يعتر كبادرة ح�شن نية لتجنب اأي تعقيدات غري مرغوب فيها، 
ونحن م�شتعدون ملناق�شة الأمر مع املالك و�شرح املوقف القانوين للم�شتاأجر، اإذا لزم الأمر، وجميع 
حقوق امل�شتاأجر حمفوظة اإىل اأق�شى حد، ونحتفظ باحلق يف ا�شتخدام هذا الإنذار اأمام اأي حمكمة اأو 

هيئة ق�شائية فيما يتعلق بالتكاليف اأو غري ذلك، اإذا لزم الأمر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 70545
اعالن بالن�شر 

يف املنازعة رقم 686/2022/460 نزاع مدين  
املنظورة يف : الت�شوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757  

مو�شوع املنازعة : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة : اأول : التكرم بالت�شريح بت�شجيل الدعوى وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها مع اإعالن 
املتنازع �شده. ثانيا : وبعد الثبوت الق�شاء بالزام املتنازع �شده بان يدفع للمتنازعة مبلغ وقدره 22،151.78 درهما )اثنان وع�شرون 
الفا ومائة وواحد وخم�شون درهما وثمانية و�شبعون فل�شا( مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام 

ال�شداد. ثالثا : الزام املتنازع �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املتنازع : �شركة جمموعة الإمارات لالإت�شالت )جمموعة ات�شالت( �س.م.ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى برج ات�شالت - �شقة الرابع - ال�شرياتون  
وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�شر العوي�س ال�شام�شي  

املطلوب اإعالنه : 1 - حممد طيب حممد �شديق  - �شفته : متنازع �شده.    
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكـــ الدعوى ومو�شوعها اأول : التكرم بالت�شريح بت�شجيل الدعوى وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها مع اإعالن 
املتنازع �شده. ثانيا : وبعد الثبوت الق�شاء بالزام املتنازع �شده بان يدفع للمتنازعة مبلغ وقدره 22،151.78 درهما )اثنان وع�شرون 
الفا ومائة وواحد وخم�شون درهما وثمانية و�شبعون فل�شا( مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام 
 2022/6/7 املوافق  املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني  اتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  املتنازع �شده  الزام   : ال�شداد. ثالثا 
ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 984/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854 

درهم(   2194093.17( وقــدره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. 

املدعى : �شركة جمموعة الإمارات لالت�شالت )جمموعة ات�شالت( �س م ع  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - برج ات�شالت - الطابق الرابع - مقابل �شرياتون 

 Info@alowaislaw.com - )3024595127 : اخلور )مكاين
املطلوب اإعالنه : 1- راجيف دوتا ب�شفته مدير �شنابيت ديجيتال م د م �س - �شفته : مدعى عليه 

والتكافل مببلغ  بالت�شامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقــام عليكـــ  : قد  الإعــالن  مو�شوع 
وقدره )2194093.17 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
2022/6/6 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن  ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70021 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 1302/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

بتاريخ  الويل  عليها  واملــدعــى  املــدعــى  بــني  واملــوقــعــة  احلجز”  “منوذج  والــ�ــشــراء  البيع  اتفاقية  بف�شخ  املطالبه   : الــدعــوى  مــو�ــشــوع 
يف امل�شروع امل�شمي )كوربريت تاور( ابراج بحريات جمريا  )ب(  تاور   301 رقم   - ? مكتب  العقارية  بالوحدة  اخلا�شة   2008/7/29
الف  “298.342” درهم )مائتان وثمان وت�شعون  يوؤديا للمدعي مبلغ وقــدره  بان  بالت�شامن والتكافل  املدعى عليهما  اإلــزام  - دبي. 
اإلزام املدعى عليهما بذات  12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد.  وثالثمائة واثنان واربعون درهم( والفائدة القانونية بواقع 

ال�شفة بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعى : طاهر ب�شري بركة - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - دبي- �شارع �شارع ال�شيخ زايد- مبنى برج ال�شقر لالأعمال - �شقة 

الإمارات اأبراج  مرتو  حمطة  مكتب 902-بجوار 
املطلوب اإعالنه / 1- �شيفيلد للعقارات )�س.ذ.م.م( �شفته : مدعى عليه

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 04-04-2022 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/ طاهر ب�شري 
بركة بف�شخ اتفاقية ا�شتمارة احلجز املوؤرخة 8/29 /2008 ، ا�شرتى املدعي من املدعى عليها الويل الوحدة العقارية ?مكتب رقم 
بوريت تاور( ابراج بحريات جمريا - مو�شوع التداعي وباإلزام املدعى عليها الويل برد هذا املبلغ  )كور  امل�شمى  امل�شروع  تاور ب يف   301
مبلغ وقدره “298.342” درهم )مائتان وثمان وت�شعون الف وثالثمائة واثنان واربعون درهم( والفائدة على املبلغ املق�شي به بواقع 
5% �شنويا من املطالبة الق�شائية قيد الدعوي احلا�شل يف 27-09-2021 وحتي متام ال�شداد.مع اإلزام املدعى عليها الويل بالر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ الف درهم اأتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 

هذا العالن. �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 131/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
املنظورة يف : الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763

211601 درهم )مائتني واحدي ع�شر الف  مو�شوع املنازعة : املطالبة باإلزام املدعى عليها ب�شداد مبلغ وقدرة 
و  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  الفائدة  درهــم(  وواحــد  و�شتمائة 

امل�شاريف و اأتعاب املحاماة.
املتنازع / �شركة تراث احلجر )�س.ذ.م.م(

عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-القرهود - ديره - دبي-مبنى اركادا - �شقة 306-بجوار حمطة مرتو جي جيكو
وميثله / حممد عيد جا�شم حممد ال�شويدي

املطلوب اإعالنه / 1- �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �شفته : متنازع �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باإلزام املدعى عليها ب�شداد مبلغ وقدرة 211601 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  9% من  القانونية  الفائدة  درهــم(  وواحــد  و�شتمائة  الف  ع�شر  واحــدي  درهم)مائتني 
وحتى ال�شداد التام و الر�شوم و امل�شاريف و اأتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2022-06-08 
اأو من ميثلك قانونيا و عليك  فاأنت مكلف باحل�شور  التقا�شي عن بعد لذا  09:00 �شباحا �س بقاعة  ال�شاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على القل.
رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

MOJAU_2022- 0068995 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : جعفر احمد علي احمد - اجلن�شية : بنغالدي�س، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد: زاكر ح�شني علي اأحمد - 
اجلن�شية : بنغالدي�س، يف الرخ�شة امل�شماه )حمل احلمرانية للخياطة( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة 
مبوجب رخ�شة رقم )28337( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت 

اخرى:1. تغيري ال�شكل القانوين من )�شركة اأعمال مهنية( اإىل )وكيل خدمات(،
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
تنازل/ بيع

اإعـالن بالن�شـر
البيع  يف  يرغب   ، بنغالدي�س   : اجلن�شية  عبداملنان  علم  �شمويل   : ال�شيد  بــاأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
: خليفه احمد حممد  ال�شيد  اإىل  وذلــك  البالغة )%100(  والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته 
غافان املهريي - اجلن�شية : الإمارات.  ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : �شمويل علم عبداملنان اجلن�شية 
اإىل  البالغة )100%( وذلك  البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته  ، يرغب يف  : بنغالدي�س 
ال�شيد : حممـد ا�شـد الرحمن ماجومدار – اجلن�شية : بنغالدي�س.  يف الرخ�شة امل�شماه )ور�شة النوعية 
دائرة  من  ال�شادرة   )526947( رقــم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بــاأمــارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  ل�شيانة 
التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من )وكيل خدمات( اىل )�شركة 
اأعمال مهنية(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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عربي ودويل

الأوكرانيون يقنعون يف الغرب والرو�س يف كل الأماكن الأخرى؟

يف بداية ال�سراع، جلاأ الرئي�سان الرو�سي
 واالأوكراين اإىل نوعني لالت�سال على طريف نقي�س

 ال�سياق امل�سطرب اجتماعًيا اأو اقت�سادًيا
ا خ�سبة لعمليات التاأثري الرو�سي  ي�سكل اأر�سً

احلرب اعالمية اي�شا

ح�شور على امليدان

م�شافة تقول الكثري

خطاب لكل جمهور وما يطلبه امل�شتمعون

بوتني يف وان مان �شو

التوا�سل احليوي واحلديث لزيلن�سكي وفرقه، عرف جناًحا لدى الراأي العام الغربي اأكرث من االت�سال الرو�سي

يف االأ�سهر املقبلة، قد تكون اإعادة توجيه عمليات التاأثري نحو ال�سكان الغربيني مفيدة لرو�سيا

�شادمة  جــمــال  وم�شتخدما  بــل   
ومكثفة على غرار تلك ال�شهرية 
اأجرة،  �شيارة  اإىل  بحاجة  “ل�شت 
اأ�شلحة”)رًدا  اإىل  بــحــاجــة  فــاأنــا 
على القرتاح الأمريكي باإخالئه 
�ـــشـــريـــًعـــا مـــــن كــــيــــيــــف(، اخـــتـــار 
الأ�شلوب  زيلين�شكي  فولودميري 
وال�شدق.  والــبــ�ــشــاطــة  املــبــا�ــشــر 
مقارنة  مبتكرة  ات�شال  طريقة 
بتلك التي ي�شتخدمها ال�شيا�شيون 
اأزمــنــة احلرب،  عــــادة، خــا�ــشــة يف 
ل تعبئة الراي العام  طريقة ت�شهرّ
الغربي لتقوية موقف احلكومات 

الداعمة لكييف.
   على العك�س من ذلــك، مت�شك 
جانبه،  مـــن  بـــوتـــني،  فـــالدميـــري 
خلطته  املــــــعــــــتــــــادة  بــــــالــــــرمــــــوز 
بــعــده عن  وزاد  بـــل  التــ�ــشــالــيــة، 

متلقي ر�شائله.
الطاولة  �شكل   ويت�شح ذلك من 
اأمتار  عــدة  بطول  اخــتــريت  التي 
لـــعـــقـــد لــــقــــائــــه مـــــع اإميــــانــــويــــل 
ولحًقا  الغزو،  بدء  قبل  ماكرون 
املتحدة  العام لــالأمم  مع الأمــني 
طاولة  غـــوتـــرييـــ�ـــس،  اأنـــطـــونـــيـــو 
والُبعد  باإفراطها  العقول  طبعت 

اجل�شدي الذي تفر�شه.
   بعد ذلــك، مع بدء ال�شراع، مت 
الأولية  الــ�ــشــورة  عــلــى  احلــفــاظ 
هرياطيقية،  بـــوتـــني:  لــلــرئــيــ�ــس 
جـــــامـــــدة خـــلـــف مـــكـــتـــب مـــوؤطـــر 
�شارًما،  زًيـــا  مــرتــدًيــا  بـــالأعـــالم، 
مقننة  ل�شلطة  رمـــًزا  ميثل  وهــو 

ب�شرامة.
ا�شتمر  احلــــــرب،  تـــقـــدم  ومــــع     
اأثار  وهــكــذا  الت�شدد.  يف  خطابه 
خطاب 18 مار�س قلق الغربيني 
مــن خالل  �ــشــواء  خــا�ــس،  ب�شكل 
�شردية التاأريخ املعرو�شة اأو عنف 
الــعــبــارات. وعــلــى الــرغــم مــن اأن 
هذا التدخل مت تنظيمه يف ملعب 
الكرملني،  يف  مــكــتــب  يف  ولــيــ�ــس 
على  ظهر  الــدولــة  رئي�س  اأن  اإل 
خــ�ــشــبــة املــ�ــشــرح مبـــفـــرده، مطال 
الهتافات  لتجميع  احل�شد  على 
الــ�ــشــعــبــيــة، ولــيــظــهــر عـــلـــى اأنــــه 

جت�شيد ل�شلطة قوية.

تعار�س اخلطاب
باخلطاب، ميكننا  يتعلق  فيما     

حد  بو�شع  رو�شيا  يطالب  الــذي 
اأوكرانيا،  على  لهجومها  فـــوري 
امتنع ع�شرات الدول من ال�شرق 
ـــط واأفــريــقــيــا واآ�ــشــيــا عن  ـــش الأو�

الت�شويت.

اإحياء احلملة االإعالمية 
الرو�سية املوجهة للغرب؟

الدول  ا�شتهداف  من  بــدًل  اإذا،    
اأهداًفا  تبدو  قد  والتي  الغربية، 
اأن  يبدو  اإليها،  الو�شول  ي�شعب 
رو�شيا قد اختارت تركيز حملتها 
الإعالمية على املناطق التي على 
اأكـــرث ا�ــشــتــعــدادا لقبول  الأرجــــح 
وجـــهـــة نــظــرهــا، فــهــل ميــكــن اأن 
عن  تــخــلــت  مــو�ــشــكــو  اأن  ن�شتنتج 
ــــــــا، والــــوليــــات  ا�ــشــتــهــداف اأوروب

املتحدة وكندا؟ ل �شيء موؤكد.
العمليات  حتـــلـــيـــل  ُيــــظــــهــــر     
الإعــالمــيــة والخــبــاريــة الأخرية 
العامل،  الــرو�ــس يف  بها  قــام  التي 
اأو يف  املتحدة  الــوليــات  �ــشــواء يف 
اأو  الو�شطى  اإفريقيا  جمهورية 
امل�شطرب  الــ�ــشــيــاق  اأن  مـــايل،  يف 
ي�شكل  اقــتــ�ــشــادًيــا  اأو  اجــتــمــاعــًيــا 
النفوذ  لــعــمــلــيــات  خ�شبة  ـــا  اأر�ـــشً

والتاأثري. 
عواقب  اأوكـــرانـــيـــا  يف  ولـــلـــحـــرب 
و�شيا�شات  الت�شخم  على  وخيمة 
املعي�شة  وتـــكـــالـــيـــف  الــطــاقــــــــــــــة 
وق�شايا الأغذية الزراعية، وكلها 
واجتماعي  اقت�شادي  تــاأثــري  لها 
موؤمل ب�شكل خا�س على ال�شعوب.

حتى  اأوكـــرانـــيـــا،  متــكــنــت  واإذا     
هجمات  �شن  حمــاولــة  مــن  الآن، 
الع�شكرية،  ال�شاحة  على  م�شادة 
فــاإنــهــا تــظــل مــعــتــمــدة كــلــًيــا على 
حيث  من  الهائل  الغربي  الدعم 
امل�شاعدة  اأو   - و  الأ�شلحة  توريد 
هذه  يف  ـــا،  اأيـــ�ـــشً القـــتـــ�ـــشـــاديـــة. 
املرحلة من ال�شراع، ويف الأ�شهر 
املــقــبــلــة، قــد تــكــون اإعــــادة توجيه 
ال�شكان  نــحــو  الــتــاأثــري  عــمــلــيــات 
فمن  لرو�شيا.  مفيدة  الغربيني 
الـــعـــام  بــــــدء  يــــكــــون  اأن  املــــرجــــح 
بالن�شبة  للغاية  �شعًبا  اجلــديــد 
لالأوروبيني الذين �شيعانون من 
وامل�شاكل  الت�شخم  اآثــــار  تــراكــم 
القت�شادية والبيئية، دون ن�شيان 

اآثار الأزمة الغذائية املحتملة.
   وهذا ال�شياق امل�شطرب، ميكن 
اإىل ن�شر  اأن يف�شي ب�شكل خا�س 
تهدف  رو�شية  اإعالمية  حمالت 
الأوروبيني،  ال�شكان  تق�شيم  اإىل 
وبالتايل اإ�شعاف قدرة احلكومات 
عــلــى مــوا�ــشــلــة دعمها  الــغــربــيــة 
املدى  على  الأوكــرانــيــة  للق�شية 

املتو�شط والطويل.
ال�شراع  يبدو  لئن  النهاية،     يف 
فال  نهايته،  عــن  بعيًدا  احلــركــي 
�شك اأن  احلرب العالمية لي�شت 

اأقل من ذلك.
ع�سو  جيو�سيا�سية،  *حمللة 
مــ�ــســارك يف خمــتــرب اأبــحــاث 
معهد اإدارة املوؤ�س�سات بباري�س 
لالأعمال  ال�سوربون  -معهد 
بانثيون   1 باري�س  جامعة 
“املعايري  كر�سي  �ــســوربــون، 

واملخاطر«. 

اأن نالحظ عك�ًشا من قبل كييف 
تــقــدمــه مو�شكو  الــــذي  لــلــتــاأريــخ 
من  ع�شكرية”  “عملية  لترير 
ال�شالح  “تنزع  اأن  املـــفـــرت�ـــس 
فمن  اأوكرانيا”.  مــن  والــنــازيــة 
اأجــــل جــعــل الـــغـــزو مــقــبــوًل، دعا 
الوطنية  “احلرب  اإىل  الكرملني 
العاملية  احلـــرب  اأي  العظمى”، 
الثانية، ولوح بروؤية للتاريخ ندد 

بها املخت�شون. 
قـــلـــب الأوكـــــرانـــــيـــــون الإ�ـــــشـــــارات 
التاريخية املزيفة من قبل رو�شيا، 
املا�شي  عــلــى  الــ�ــشــوء  م�شلطني 
الـــــــذي اعـــــــرتف بــــه املـــــوؤرخـــــون، 
اللحظات  على  ال�شوء  وت�شليط 
البارزة ملحاوريهم ق�شد تعبئتهم 

ب�شكل اأف�شل.
   وهكذا، عندما ُدعي زيلين�شكي 
لـــلـــتـــحـــدث اأمـــــــــام الـــكـــوجنـــر�ـــس 
الأمريكي عر الفيديو، ا�شار اإىل 
البوند�شتاغ  واأمــام  هاربور،  بريل 
وخماطبا  بــــرلــــني؛  جــــــدار  كـــــان 
�شور  اأورادور  ا�شتح�شر  فرن�شا، 

غالن. 
خطاباته،  فــحــوى  وبــخــ�ــشــو�ــس 
التاريخية  الت�شوهات  اإىل  ي�شري 
الغربيني  ــــــر  ويــــــذكرّ ملــــو�ــــشــــكــــو، 
ب�شكل  لــتــعــبــئــتــهــم  مبـــا�ـــشـــيـــهـــم 
اأف�شل، وبقوة عباراته، ي�شعى اإىل 
اأنه لئن  جعل م�شتمعيه يفهمون 
ا�شتخدمت رو�شيا خطاب احلرب 
غزو  لترير  العظيمة  الوطنية 
الأوكرانيني  فـــان  لـــه،  اأ�ــشــا�ــس  ل 

يعي�شون حياتهم.
ي�شاعف  بــيــنــمــا  بــــالــــتــــوازي،     
كلمة  تظل  اخلــطــب،  زيلين�شكي 
وتف�شل  ــا،  نــ�ــشــبــًي نــــــادرة  بـــوتـــني 

الــتــوايل مب�شداقية  اأ�ــشــادت على 
ــــي )مـــقـــارنـــة  ــــش ــــرو� احلـــلـــيـــف ال
الغربي(،  الـــدعـــم  كــثــافــة  بـــعـــدم 
وازدواجــــيــــة مــوقــف الأوروبـــيـــني 
الأوكرانيني من  الالجئني  جتاه 
ال�شوريني  اأو  والأفـــغـــان  نــاحــيــة، 
وت�شامن  اأخـــــــرى؛  نــاحــيــة  مـــن 
ومناه�شة  الريك�س،  جمموعة 

العوملة، اأو مناه�شة اأمريكا.
الـــدعـــايـــة  جــــهــــود  �ــــشــــوء  ويف     
املناطق  ت�شتهدف  التي  الرو�شية 
غري الغربية، يجوز الت�شاوؤل عما 
الأوكراين  النت�شار  يكن  مل  اإذا 
الغرب  يف  العـــالمـــي  املـــجـــال  يف 
رو�شيا  �شحب  اإىل  جزئًيا  ُيــعــزى 
ل�شتثمارها جزئًيا يف هذا املجال، 
ا�شرتاتيجية،  لأغـــرا�ـــس  والــتــي 
فــ�ــشــلــت تـــركـــيـــز جـــهـــودهـــا على 

مناطق اأخرى.
   يف الــواقــع، منذ الأيـــام الأوىل 
لل�شراع، كان رد فعل الغرب قوًيا 
للغاية، ورمبا كان رد فعل الغرب 
اأ�ــــشــــرع بــكــثــري واأكـــــــرث قـــــوة مما 

توقعته رو�شيا.
الدعم  هـــــذا  كـــــان  ــــــك،  ذل ومـــــع   
هذه  ظل  ويف  متوقًعا.  لأوكرانيا 
الأف�شل  من  يكن  اأمل  الــظــروف، 
من  مناطق  على  اجلــهــود  تركيز 
تقدم  اأن  املــحــتــمــل  مـــن  الـــعـــامل 
دعًما اأقل لأوكرانيا، والتي ميكن 
اأكرث  العام  الــراأي  فيها  يكون  اأن 
تقباًل للحجج التي تنقلها حملة 

اعالمية ينظمها الكرملني؟
   مت تاأكيد اأهمية هذا ال�شوؤال من 
مار�س   2 ت�شويت  حتليل  خــالل 
متت  املتحدة:  الأمم  يف   2022
القرار  عــن  للت�شويت  دعــوتــهــم 

اقــتــ�ــشــى الأمــــــر، الــكــرمــلــني من 
الختباء خلف �شكل من “الإنكار 
الأكرث  الت�شريحات  املعقول”: 
دعاية  جــهــاز  عــن  ت�شدر  تــطــرًفــا 
اأو  اأعــ�ــشــاء احلــكــومــة  اأو  الــنــظــام 
املفارقات،  ومــن  بينما،  الــــوزراء، 
بهذا  بوتني،  ت�شريحات  �شتعتر 
تتغذى من  اأنها  لو  املقيا�س، كما 
اأو يف كـــل الحــــوال  اعـــتـــدال مـــا، 
اأقل تطرًفا، مما يظهره على اأنه 

املحاور الوحيد املمكن.

اأو  املــ�ــشــهــد  ر  يــتــ�ــشــدرّ مــو�ــشــكــو ان 
يتحدث اأع�شاء احلكومة. وت�شمح 
الرو�شي  للرئي�س  املــقــاربــة  هـــذه 
بالإبقاء  اخلــ�ــشــو�ــس  وجـــه  عــلــى 
الــتــعــديــل: وهكذا،  هــامــ�ــس  عــلــى 
تعديل  مت  املــــثــــال،  �ــشــبــيــل  عــلــى 
“العملية  لــــ  الأولـــيـــة  الأهــــــداف 

الع�شكرية اخلا�شة” نزوًل.
الت�شال  اأ�ــــشــــلــــوب  ويـــ�ـــشـــمـــح     
ــا بــاحلــفــاظ على �شكل  اأيــ�ــشً هــذا 
ــن، اإذا  مــن الــغــمــو�ــس الـــذي ميــكرّ

ال�شراع،  منطقة  عــن  جــغــرافــًيــا 
فـــاإن اخلــطــاب الــرو�ــشــي واملـــوايل 
لعمل  املوؤيدة  والر�شائل  لرو�شيا 
حا�شرة  اأوكــرانــيــا  يف  الــكــرمــلــني 
اأكـــرث بكثري ممــا عليه احلـــال يف 

املنطقة الغربية.
مــــوجــــة من  بــــث  وهـــــكـــــذا، مت     
الأوىل  الأيـــــــــام  مـــنـــذ  املـــحـــتـــوى 
مــن �ــشــهــر مـــار�ـــس. وكــمــا يو�شح 
وجه  على  ميللر،  كـــارل  الــبــاحــث 
الر�شائل  هــذه  فـــاإن  اخلــ�ــشــو�ــس، 

جغرافية االقناع؟
   لئن اكت�شف الغربيون ال�شراع 
مــــــن مــــنــــظــــور عـــــــامل الإعـــــــــالم 
اجتماعية  �ــشــبــكــات  خـــالل  ومـــن 
للمقاومة  اأ�شا�شي  ب�شكل  مــوؤيــدة 
الأوكــــرانــــيــــة، فــمــن املــحــتــمــل اأن 
ال�شرق  اأو  الأفــريــقــيــة  الــ�ــشــعــوب 
الأمريكية  حــتــى  اأو  اأو�ـــشـــطـــيـــة 
بيئة  يف  تــ�ــشــبــح  مل  اجلـــنـــوبـــيـــة، 

مماثلة. 
يف الواقع، يف هذه البلدان البعيدة 

طريقتان متعار�ستان جذرًيا

هل حًقا خ�ضرت رو�ضيا احلرب الت�ضالية �ضد اأوكرانيا...؟
•• الفجر -كري�شتني دوجوين كليمان 

ترجمة خرية ال�شيباين
   يف االأ�سابيع االأوىل بعد اإطالق “العملية الع�سكرية 
الراأي  اكت�سف  اأوكرانيا،  �سد  الرو�سية  اخلا�سة” 
هذا  زيلين�سكي.  فــولــودميــري  الــعــامل  حــول  الــعــام 

يف  اخلــربة  ذوي  من  عــاًمــا(،   44( ال�ساب  الرئي�س 
خالل  من  خا�س  ب�سكل  يتوا�سل  االإعالمي،  االأداء 
مقاطع فيديو يتم التقاطها مبا�سرة يف و�سع ال�سيلفي 

يف قلب مدينة كييف، حتت الق�سف حينها.
وفرقه،  لزيلن�سكي  واحلديث  احليوي  التوا�سل     
ــرث من  ـــراأي الــعــام الغربي اأك عــرف جنــاًحــا لــدى ال

االت�سال الرو�سي، الذي اعترب ثقيال وم�سلاًل اإىل حد 
كبري، اىل درجة اأنه غالًبا ما يبدو اأن كييف ح�سمت 
املوقف، وفازت باحلرب االإعالمية �سد مو�سكو. فهل 

هذا موؤكد فعال؟
على طريف نقي�س

   يف بداية ال�سراع، جلاأ الرئي�سان الرو�سي واالأوكراين 

اإىل طريقتني لالت�سال متعار�ستني جذرًيا.
بقم�سان  الظهور  خالل  من  الرئا�سة  قواعد  ك�سر     
نف�سه، والتاأكيد  ال�سوارع، وت�سوير  كاكي، وال�سري يف 
باأع�ساء  حماطًا  والتدخل  ال�سكان،  من  قربه  على 
مالب�س  يرتدون  وهم  االأحيان  من  كثري  يف  حكومته 

ع�سكرية،
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الإماراتيني يف قطاعات خمتلفة.
واأ�شار اإىل اأن جمهورية قريغيز�شتان 
تـــــزخـــــر بــــالــــعــــديــــد مــــــن الــــفــــر�ــــس 
ال�شياحية  واملــــعــــامل  ــتــثــمــاريــة  ال�ــش
العزبة  املــيــاه  اإىل  اإ�ــشــافــة  الطبيعية 
تعزز  الــــتــــي  اخلــــالبــــة  والـــطـــبـــيـــعـــة 
الـــدولـــة يف جمالت  هــــذه  اإمـــكـــانـــات 
الزارعة وال�شياحة والطاقة وغريها 
ال�شرتاتيجية..  الـــقـــطـــاعـــات  مـــن 
موؤكدا اأن القطاع اخلا�س يلعب دورا 
مهما يف تعزيز العالقات ال�شتثمارية 
ال�شديقني  البلدين  بني  والتجارية 
والنقل  الــطــريان  قــطــاع  يف  �شيما  ل 
واملعادن  والأغذية  وال�شياحة  اجلوي 
والـــــطـــــاقـــــة وغــــــريهــــــا الـــقـــطـــاعـــات 

ال�شرتاتيجية.
 16 اأكـــــرث مـــن  اإن  وقـــــال اجلـــــــروان 
جمهورية  زاروا  اإمــاراتــي  �شائح  األــف 
 ،  2021 الــــعــــام  يف  قــرغــيــز�ــشــتــان 
م�شيفا اأن هذه الزيارة ال�شتك�شافية 
ال�شتثمارية ت�شهم يف فتح اآفاق اأو�شع 

من التعاون القت�شادي املثمر.
امل�شتثمرين  جمــلــ�ــس  اأن  اإىل  ولــفــت 
الفر�س  ــــة  ــــش درا� يف  بــــــداأ  ــــاخلــــارج  ب
جــــمــــهــــوريــــة  يف  ال�ـــــشـــــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
توجيهات  مع  متا�شيا  قريغيز�شتان 
املــري وزير  معايل عبداهلل بن طــوق 
القت�شاد رئي�س املجل�س مبا ينعك�س 
على زيارة ال�شتثمارات بني البلدين 
حجم  جت�شد  م�شتويات  اإىل  لت�شل 
وقوة العالقات الرا�شخة ال�شديقني 
والــــتــــي حتـــظـــى بــــدعــــم رعــــايــــة من 

قيادتي البلدين.
الدكتور  �ـــشـــعـــادة  قــــال  نــاحــيــتــه  مـــن 
العالقات  اإن  العريقي  �شعيد  حممد 
ال�ــشــرتاتــيــجــيــة بــني دولـــة الإمــــارات 
تاأ�ش�شت  قــرغــيــز�ــشــتــان  وجــمــهــوريــة 
على التعاون عر خمتلف القطاعات 
واملجالت التي تدعم ج�شور التوا�شل 
يف  ل�شيما  ال�شديقني  البلدين  بــني 
والتجارية  القــتــ�ــشــاديــة  اجلـــوانـــب 

وال�شتثمارية.
بني  م�شرتكة  اإرادة  يــوجــد  واأ�ـــشـــاف 
قيادتي البلدين لتنمية العالقات اإىل 
تطلعات  يلبي  مبا  جديدة  م�شتويات 
ويعود  ال�شديقني  البلدين  قيادتي 
وجت�شيدا   ، �ــشــعــبــيــهــا  عــلــى  بـــاخلـــري 
لتلك التطلعات وقعت دولة الإمارات 
على  ـــتـــان  قـــرغـــيـــز�ـــش وجــــمــــهــــوريــــة 
يف  مبا  تفاهم  ومــذكــرات  التفاقيات 
واحلماية  الت�شجيع  اتــفــاقــيــة  ذلـــك 
واتفاقية  لــال�ــشــتــثــمــارات  املــتــبــادلــة 
جتنب الزدواج ال�شريبي اإ�شافة اإىل 
اتفاقية التعاون القت�شادي والتعاون 
يف جمال النقل اجلوي ، لكننا نطمح 
دائما اإىل املزيد من النمو والتنمية. 
وقال : اإن منتدى الأعمال الإماراتي 
الـــقـــريغـــيـــزي �ــشــهــد الـــتـــوقـــيـــع على 
جمل�س  اإن�شاء  ب�شاأن  تفاهم  مذكرتي 
القريغيزي  الإمـــــاراتـــــي  الأعــــمــــال 
وب�شاأن تو�شيع ال�شتثمارات والفر�س 
منتدى  اأن  مـــعـــتـــرا  لـــــالأعـــــمـــــال.. 
ل�شتك�شاف  مــنــ�ــشــة  هــــو  الأعـــــمـــــال 
الفر�س القت�شادية وال�شتثمارية يف 
الروابط  واإقامة  القطاعات  خمتلف 
القت�شادية والتجارية بني ال�شركات 

يف البلدين.

•• بي�شكيك-وام:

اأكـــد مــعــايل عــبــداهلل بــن طــوق املري 
وزيـــر القــتــ�ــشــاد اأن دولـــة الإمـــــارات 
يف   2021 الــــعــــام  خــــــالل  جنـــحـــت 
ا�شتقطاب اأكرث من 77 مليار درهم 
ا�شتثمارات اأجنبية مبا�شرة ما يعك�س 
العامل يف  امل�شتثمرين من حول  ثقة 

اقت�شاد الدولة.
معاليه  كـــلـــمـــة  خــــــالل  ــــــك  ذل جــــــاء 
الأعـــــمـــــال  مـــلـــتـــقـــى  الـــرئـــيـــ�ـــشـــيـــة يف 
الإمــــاراتــــي الــقــريغــيــزي الــــذي عقد 
بي�شكيك  القريغيزية  العا�شمة  يف 
اجلهات  ممثلي  من   100 مب�شاركة 
ـــــة وكــــــرى  احلــــكــــومــــيــــة واخلـــــا�ـــــش

ال�شركات وامل�شتثمرين من البلدين.
ح�شر امللتقى �شعادة عبد اهلل حممد 
املزروعي رئي�س احتاد غرف التجارة 
جمل�س  رئي�س  الدولة  يف  وال�شناعة 
اأبوظبي  و�شناعة  جتــارة  غرفة  اإدارة 
و�شعادة جمال �شيف اجلروان الأمني 
للم�شتثمرين  الإمــارات  ملجل�س  العام 
بـــاخلـــارج و �ــشــعــادة الــدكــتــور حممد 
لدى  الــدولــة  �شفري  العريقي  �شعيد 
جــمــهــوريــة كــازاخــ�ــشــتــان �ــشــفــري غري 
قريغيز�شتان  لـــدى  لــلــدولــة  مــقــيــم 
ــابــريوف مدير  ــان �ــش ــعــادة رافــ�ــش و�ــش
التابعة  لال�شتثمار  الوطنية  الوكالة 
و  قريغيز�شتان  جــمــهــوريــة  لرئي�س 
باييف  جمعة  عبداللطيف  ?�شعادة 
لدى  قريغيز�شتان  جمهورية  �شفري 
الدولة ودانيل اإبرايف رئي�س جمل�س 
اأعــمــال الحتــــاد القــتــ�ــشــادي الأورو 

اآ�شيوي.
وقــال معايل عبداهلل بن طــوق املري 
املرتبة  تــ�ــشــدرت  الإمـــــارات  دولـــة  اإن 
الأو�شط  الــ�ــشــرق  منطقة  يف  الأوىل 
عاملًيا   15 واملرتبة  اأفريقيا  و�شمال 
 «  AT Kearney»موؤ�شر يف 
املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  يف  للثقة 
الدولة  اأن  م�شيفا   ،  2021 لــعــام 
و�شعت  الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات 
التجارة  لــ�ــشــيــا�ــشــات  طــمــوحــة  روؤيـــــة 
القادمة  عــاًمــا  للخم�شني  اخلارجية 
عدة  اإطــــــالق  الجتــــــاه  هــــذا  يف  ومت 
الوطنية  الــ�ــشــادرات  لدعم  مــبــادرات 
وتـــعـــزيـــز النــــفــــتــــاح عـــلـــى الأ�ــــشــــواق 
اتفاقيات  اأبـــــرزهـــــا  ومـــــن  الـــدولـــيـــة 
يتم  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة 
التجاريني  الــ�ــشــركــاء  مـــع  تــوقــيــعــهــا 

الرئي�شيني.
ــــار مــعــالــيــه - خــــالل كــلــمــتــه -  واأ�ــــش
وجمهورية  الإمــــــارات  دولـــة  اأن  اإىل 
بعالقات  تــتــمــتــعــان  قـــرغـــيـــز�ـــشـــتـــان 
البلدان  قــطــع  حــيــث  وطــيــدة  ثنائية 
تـــاأطـــري عالقات  مــهــمــة يف  خـــطـــوات 
من  والــتــجــاري  القت�شادي  التعاون 
التعاون  اتــفــاقــيــات  خـــالل عـــدد مــن 
التعاون  اتفاقية  اأبرزها  ومن  املهمة 
وقعها  الـــتـــي  والـــفـــنـــي  القـــتـــ�ـــشـــادي 
تاأ�شي�س جلنة  البلدان ومت مبوجبها 

اقت�شادية م�شرتكة.
غري  التجارة  اإجــمــايل  اأن  اإىل  ولفت 
الــنــفــطــيــة بـــني الــبــلــديــن بــلــغ اأكـــرث 
مــن 3 مــلــيــارات درهــــم خـــالل العام 
ال�شتثمارات  �شجلت  فيما   .. املا�شي 
الأجنبية املبا�شرة لدولة الإمارات يف 

ي�شار  لليون�شكو وواحدة  تابعة  عاملية 
اآ�شيا  “�شوي�شرا  بــا�ــشــم  غــالــًبــا  اإلــيــهــا 
الطبيعية  ملـــنـــاظـــرهـــا  الو�شطى” 
الأعمال  ملتقى  اإن  وقـــال  اخلــالبــة. 
الإماراتي القريغيزي يتيح الفر�شة 
ومناق�شة  امل�شتمرين  مــع  لاللتقاء 
الثنائية  العالقات  دعــم  زيــادة  اآلــيــات 
املــتــنــامــيــة مـــن اأجـــــل الـــو�ـــشـــول اإىل 

“قمم” اقت�شادية جديدة.
واأ�شار �شعادته اإىل اأن اإجمايل التجارة 
غري النفطية بني البلدين �شهد منًوا 
القليلة  ال�شنوات  مــدى  على  مطرًدا 
يف  درهـــم  مليار   1.14 مــن  املا�شية 
عام 2017 اإىل اأكرث من 3 مليارات 
درهم يف عام 2021 وهو ما ُيرتجم 
39 يف  قــدره  �شنوي  اإىل معدل منــو 
الأهــمــيــة موا�شلة  مـــن  املـــائـــة حــيــث 
العالقات  يف  النمو  هــذا  على  البناء 
ال�شركات  تزويد  خالل  من  الثنائية 
بـــــالأدوات الالزمة  الــبــلــديــن  يف كــال 

لالزدهار.
وقــال اإن دولــة الإمـــارات اليوم ت�شكل 
قوة اقت�شادية ن�شطة وم�شتقرة حيث 
والعديد  مهم  جغرايف  مبوقع  تتمتع 
والإنفاق  القت�شادية  احلــوافــز  مــن 
وبيئة  التنموية  امل�شاريع  القوي على 
مت�شامح  وجمــتــمــع  ومنفتحة  اآمــنــة 
ومتعدد الثقافات ميثل حوايل 200 

جن�شية تعي�س يف �شالم وان�شجام.
اليوم  تــقــدم  الإمـــــــارات  اأن  واأو�ـــشـــح 
املائة  100 يف  بن�شبة  اأجنبية  ملكية 
القت�شادية  الأنـــ�ـــشـــطـــة  مــعــظــم  يف 
الذهبية  الإقـــــامـــــة  اإىل  اإ�ـــشـــافـــة   ،
حل�شابهم  والــعــامــلــني  واخلـــ�ـــشـــراء 
اأخـــرى للح�شول  اخلــا�ــس وخــيــارات 
عـــلـــى اإقــــامــــة اآمــــنــــة طـــويـــلـــة الأجـــــل 
اأن  املــــــهــــــرة.. مــ�ــشــيــفــا  لــلــمــهــنــيــني 
الأوىل  مبرتبتها  احتفظت  الإمــارات 
التعاون  جمل�س  دول  م�شتوى  على 

 22 واملرتبة  العربية  اخلليج  لــدول 
الأجنبي  ال�شتثمار  جــذب  يف  عــاملــًيــا 
املتحدة  الأمم  ملوؤ�شرات  وفًقا  املبا�شر 

للتجارة والتنمية “اأونكتاد«.
ودعا ال�شركات القريغيزية اإىل تعزيز 
ح�شورها يف الإمارات لال�شتفادة من 
والو�شول  املتطورة  التحتية  البنية 
بقية  واإىل  ـــواق  لـــالأ�ـــش الــتــفــ�ــشــيــلــي 
ال�شتفادة  وكــذلــك  والــعــامل  املنطقة 
من اأحدث الت�شريعات املتطورة التي 
امل�شتمرة  اجلهود  من  مهم  جــزء  هي 
لــقــيــادتــنــا الـــر�ـــشـــيـــدة الـــرامـــيـــة اإىل 
للقطاع  مواتية  اأعمال  بيئة  لتطوير 
اخلــا�ــس ملــوا�ــشــلــة الزدهـــــار يف دولة 

الإمارات.
غرف  احتـــاد  ا�شتعداد  �شعادته  واأكـــد 
التجارة وال�شناعة يف الإمارات لدعم 
الــ�ــشــركــات الــقــريغــيــزيــة الــراغــبــة يف 
ممار�شة الأعمال التجارية يف الدولة 
وتــــزويــــدهــــم بــــاخلــــدمــــات الـــالزمـــة 
لإجناح اأعمالهم.. م�شيفا اأن جمل�س 
القرغيزي   - الإمــــاراتــــي  الأعــــمــــال 
الأعمال  ا�ــشــتــكــ�ــشــاف  دعـــم  يف  ي�شهم 
التجارية و�شبل جديدة للتعاون بني 
اأجل  من  والقرغيزيني  الإمــاراتــيــني 

املنفعة املتبادلة لكال البلدين.
اإن  مــن جهته قـــال جــمــال اجلـــــروان 
اإىل جمهورية  الإمـــــارات  وفــد  زيـــارة 
املقايي�س  بكل  ناجحة  قريغيز�شتان 
القيادة  من  كبريا  اهتماما  و�شهدت 
لديهم  والقـــتـــ�ـــشـــاديـــة  الــ�ــشــيــا�ــشــيــة 
الأعمال  رجــال  من  وا�شعة  وم�شاركة 

وامل�شتثمرين من القطاع اخلا�س.
الإمـــــــــــارات  جمـــلـــ�ـــس  اأن  واأ�ــــــشــــــاف 
ي�شتهدف  بـــاخلـــارج  لــلــمــ�ــشــتــثــمــريــن 
القطاعات  حتــــديــــد  عـــلـــى  الـــعـــمـــل 
جمهورية  يف  املــجــديــة  ال�شتثمارية 
قرغيز�شتان حيث يوجد 17 فر�شة 
للم�شتثمرين  مــتــاحــة  ا�ــشــتــثــمــاريــة 

مليون   44 مــن  اأكــرث  قريغيز�شتان 
2020 مما يجعل  درهم خالل عام 
م�شتثمرا   20 اأف�شل  �شمن  الــدولــة 
اأن  م�شيفا   ، قرغيز�شتان  يف  اأجنبيا 
هذه الأرقام ل تزال اأقل من الطموح 

والإمكانات القت�شادية للبلدين.
اليوم  اأمــامــهــمــا  الــبــلــديــن  اأن  وذكــــر 
لتنويع  ومــتــنــامــيــة  وا�ـــشـــعـــة  فـــر�ـــس 
القت�شادي وتعزيز  التعاون  م�شارات 
التبادل التجاري وال�شتثماري وخلق 
فر�س منو جديدة لقت�شاداتنا حيث 
ن�شتهدف خالل املرحلة املقبلة حتفيز 
وت�شجيع  البينية  الــتــجــارة  تــدفــقــات 
على  اجلانبني  مــن  اخلــا�ــس  القطاع 
ال�شتثمار يف القطاعات ذات الهتمام 

امل�شرتك للبلدين ال�شديقني.
اخلا�س  الــقــطــاع  اأن  مــعــالــيــه  واأكـــــد 
ميثل ركيزة اأ�شا�شية من ركائز تنمية 
ملا  الثنائي  القت�شادي  التعاون  هــذا 
له من دور مبا�شر يف تعزيز التعاون 
�ــــشــــراكــــات يف جمـــــالت  ـــيـــ�ـــس  وتـــاأ�ـــش
اإ�شافة  خمتلفة  وجتــاريــة  �شناعية 
اإىل تــبــادل اخلـــرات واملــعــرفــة ونقل 

التكنولوجيا.
اأن توقيع مذكرة تفاهم بني  واأو�شح 
وال�شناعة يف  الــتــجــارة  غــرف  احتـــاد 
وال�شناعة  التجارة  وغــرف  الإمــارات 
جلــمــهــوريــة قــريغــيــز�ــشــتــان والــــذي 
جمل�س  تـــاأ�ـــشـــيـــ�ـــس  يـــتـــم  مبـــوجـــبـــهـــا 
القرغيزي  الإمــــــاراتــــــي  الأعـــــمـــــال 
املــــ�ــــشــــرتك تـــعـــد خــــطــــوة مـــهـــمـــة يف 
الجتاه ال�شحيح من �شاأنها اأن تخدم 
ال�شراكة  تنمية  يف  الــبــلــديــن  جــهــود 

القت�شادية والتجارية القائمة.
اخلطوات  اأهـــم  معاليه  وا�ــشــتــعــر�ــس 
التي قامت بها الدولة خالل املرحلة 
الإمارات  دولــة  اأن  موؤكدا   .. املا�شية 
اإدارة  يف  مــتــمــيــزا  منـــوذجـــا  قـــدمـــت 
الأزمات وحتويلها اإىل فر�س وهو ما 

جمــتــمــعــي الأعــــمــــال والطــــــالع عن 
الأعـــمـــال واملتاحة  كــثــب عــن فــر�ــس 
باأ�شواق  واحلــــوافــــز  والــتــ�ــشــهــيــالت 
الــبــلــديــن مبــا يــخــدم جــهــود التعاون 
امل�شرتك ويحقق القفزات املرجوة يف 

العالقات الثنائية بني البلدين.
من جهته قال مدير الوكالة الوطنية 
لال�شتثمار التابعة لرئي�س جمهورية 
الأعمال  مــلــتــقــى  اإن  قــريغــيــز�ــشــتــان 
رغبة  يعك�س  القريغيزي  الإمــاراتــي 
البلدين ال�شديقني يف تعزيز التعاون 
والتجاري  وال�شتثماري  القت�شادي 
اإىل م�شتويات اأو�شع مب�شاركة القطاع 
من  العديد  يف  وال�شتثمار  اخلــا�ــس 
الــقــطــعــات احلــيــويــة الــتــي تــ�ــشــهــم يف 

حتقيق امل�شالح امل�شرتكة.
واأكـــــــد تـــقـــديـــر بــــــالده لــــزيــــارة وفد 
اإىل  املــــ�ــــشــــتــــوى  رفـــــيـــــع  الإمـــــــــــــــارات 
قــريغــيــز�ــشــتــان وحــر�ــشــهــا عــلــى بذل 
تــقــويــة العالقات  اأجـــل  اجلــهــود مــن 
اهتمام  اإىل  مــ�ــشــريا   .. القــتــ�ــشــاديــة 
بالفر�س  الإمــاراتــيــني  امل�شتثمرين 
ال�شتثمارية املتاحة يف قريغيز�شتان 
ل �شيما يف قطاعات الطاقة النظيفة 
وال�شناعات  الــطــبــيــعــيــة  ـــــــــوارد  وامل

الغذائية وغريها .
وعر عن اهتمام بالده بتعزيز التعاون 
مع القطاع اخلا�س يف دولة الإمارات 
وال�شياحة  الـــ�ـــشـــحـــة  جمـــــــالت  يف 
والــ�ــشــنــاعــة والـــزراعـــة والــطــاقــة من 
الإمارات  ال�شتفادة من خرات  اأجل 
التي اأ�شبحت رائدة يف عدد كبري من 
الذي  ال�شيء  املتطورة  التخ�ش�شات 
جلذب  م�شتعدة  قريغيز�شتان  يجعل 
�شناعية  اأ�ــــشــــواق  اإىل  املــ�ــشــتــثــمــريــن 
لدولتنا  ن�شمح  تناف�شية كي  وزراعية 
وكذلك  نــوعــيــة  ــاديــة  اقــتــ�ــش بــنــقــلــة 
الإمارات  مع  املتينة  العالقات  لنعزز 
جميع  م�شتوى  على  ثمارها  وجنني 

اأثبتته الدولة يف تعاملها مع تداعيات 
اأنــه منذ  جائحة كــورونــا. واأ�ــشــار اإىل 
بداية جائحة كورونا و�شعت حكومة 
الــر�ــشــيــدة هــدفــا طموحا  الإمـــــــارات 
تاأثري  تتعافى من  اأ�شرع دولة  لتكون 
اجلائحة واليوم جند الأرقام ُترتجم 
القت�شاد  �ــشــجــل  فــقــد  الـــهـــدف  هـــذا 
املائة  يف   3.8 بن�شبة  منــوا  الــوطــنــي 
2021 متجاوزا توقعات  خالل عام 
املوؤ�ش�شات الدولية .. كما اأن �شندوق 
لنمو  تــقــديــراتــه  رفــع  الـــدويل  النقد 
الناجت املحلي لقت�شاد الإمــارات اإىل 
 2022 4.2 يف املائة للعام اجلــاري 
عند  ال�شابقة  توقعاته  ارتفاعا عن   -
3.5 يف املائة - وبن�شبة 3.8 يف املائة 

يف عام 2023.
واأ�شاف معاليه اأنه مت اإ�شدار وتعديل 
طريقة  تنظم  قانونا   40 مــن  اأكــرث 
غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  الأعــمــال  اإدارة 
مــبــا�ــشــر وهـــو مـــا مـــن �ــشــاأنــه اإحــــداث 
بالدولة  الأعـــمـــال  بيئة  يف  حتـــولت 
من اأبرزها قانون ال�شركات التجارية 
وفتح  املحلي  ال�شريك  �شرط  واإلــغــاء 
يف  املائة  يف   100 اإىل  التملك  ن�شبة 
الرئي�شية  القــتــ�ــشــاديــة  الــقــطــاعــات 
ال�شجل  قـــانـــون  اإىل  اإ�ــشــافــة  وذلــــك 
التجارية  والــــعــــالمــــات  الــــتــــجــــاري 
وغــريهــا مــن الــقــوانــني املــهــمــة. كما 
قواعد  بــتــحــديــث  الإمــــــــارات  قـــامـــت 
الإقـــــامـــــة لــتــ�ــشــهــيــل جـــــذب املـــواهـــب 
من  املـــهـــارات  واأ�ــشــحــاب  املتخ�ش�شة 
على  وت�شجيعها  العامل  اأنحاء  جميع 

ال�شتقرار يف الدولة.
يف  وال�شركات  امل�شتثمرين  اأن  وتــابــع 
جزًءا  لتكون  مــدعــوة  قريغيز�شتان 
مــن خــطــط الــنــمــو اجلـــديـــدة لدولة 
تاأ�شي�س جمل�س  الإمـــارات.. ويف ظل 
البلدين فاإننا  امل�شرتك بني  الأعمال 
النــدمــاج بني  مــن  اإىل مزيد  نتطلع 

الـــقـــطـــاعـــات وهــــو الـــهـــدف مـــن هذا 
اأكـــرث من  الـــذي ي�شم  املــهــم  املنتدى 
100 من ممثلي اجلهات واملوؤ�ش�شات 
وامل�شتمرين  واخلــا�ــشــة  احلــكــومــيــة 
ورجــــــــال الأعــــــمــــــال والــــ�ــــشــــركــــات يف 

الإمارات وقريغيز�شتان.
�شهد   .. املــنــتــدى  فــعــالــيــات  وخــــالل 
املــري وزير  معايل عبداهلل بن طــوق 
تــوقــيــع مــذكــرتــي تفاهم  القــتــ�ــشــاد 
وال�شناعة  التجارة  غــرف  احتــاد  بني 
اأعمال  مـــن جمــلــ�ــس  وكــــل  بـــالـــدولـــة 
اآ�شيوي  الأورو  القــتــ�ــشــادي  الحتـــاد 
وغرفة جتارة و�شناعة قريغيز�شتان 
وذلــــك لــتــعــزيــز اأطــــر الــتــعــاون فيما 
البلدين  الــقــطــاع اخلــا�ــس مــن  بــني 
الإماراتي  الأعمال  جمل�س  وتاأ�شي�س 

– القريغيز�شتاين امل�شرتك.
تعزيز  اإىل  التــــفــــاقــــيــــات  وتــــهــــدف 
فر�س ال�شتثمار والأعمال بني دولة 
قريغيز�شتان  وجمهورية  الإمــــارات 
وذلك انطالقا من احلر�س امل�شرتك 
وال�شناعة  الـــتـــجـــارة  غــــرف  لحتــــاد 
بـــالـــدولـــة وجمــلــ�ــس اأعـــمـــال الحتــــاد 
على  اآ�ـــشـــيـــوي  الأورو  القـــتـــ�ـــشـــادي 
تعزيز الروابط التجارية وال�شناعية 
ال�شداقة  اأوا�شر  توطيد  اإىل  اإ�شافة 
الأعمال يف  والتفاهم بني جمتمعات 

البلدين.
الأعمال  جمل�س  تاأ�شي�س  يهدف  كما 
القريغيز�شتاين   – الإمـــــــاراتـــــــي 
وت�شهيل  تــ�ــشــجــيــع  اإىل  املـــ�ـــشـــرتك 
الــتــي حتــفــز جمتمعات  الإجــــــــراءات 
الأعـــــمـــــال عـــلـــى زيـــــــادة الـــتـــعـــاون يف 
وال�شتثمار  الــــتــــجــــارة  قــــطــــاعــــات 

واخلدمات وال�شناعة بني البلدين.
من جانبه اأكد �شعادة عبد اهلل حممد 
الزيارة  هذه  تنظيم  اأهمية  املزروعي 
قريغيز�شتان  جمهورية  اإىل  الهامة 
وهي دولة ت�شم ثالثة مواقع تراثية 

ال�شام�شي  اإميـــان  او�شحت  جانبها 
اأن  والبتكار،  التطوير  اإدارة  مدير 
ت�شتهدف  قهوة”  “جل�شة  مــبــادرة 
بح�شور  �ــشــهــريــا  حــلــ�ــشــة  تــنــظــيــم 
او م�شروع  املوظفني ملناق�شة خدمة 
بهدف حت�شينه وتطويره م�شتقباًل 
عجمان  غرفة  توجهات  يخدم  مبــا 
اأع�شائها  ويحقق اهدافها وم�شالح 

من ال�شركات وامل�شانع. 

•• عجمان -الفجر:

�شمن حر�س غرفة جتارة و�شناعة 
عجمان على تنويع قنوات التوا�شل 
املـــبـــا�ـــشـــر بــــني مــوظــفــيــهــا وايـــجـــاد 
والفكار  الآراء  لــتــبــادل  مــنــ�ــشــات 
الداعمة لتطوير العمليات وامل�شاريع 
عجمان  غرفة  اأطلقت  واخلــدمــات، 
مبادرة “جل�شة قهوة” حيث تناولت 
تطوير  فـــر�ـــس  الأوىل  اجلـــلـــ�ـــشـــة 
العالقات  تــعــزيــز  ـــــارات  زي بــرنــامــج 
من  واأع�شائها  عجمان  غــرفــة  بــني 
نا�شر  اجلــلــ�ــشــة  حــ�ــشــر  املـــنـــ�ـــشـــاآت. 
لقطاع  التنفيذي  املــديــر  الــظــفــري 
دعــم الع�شاء والبــتــكــار وعــدد من 
غرفة  ومــوظــفــي  الإدارات  مـــــدراء 
عـــجـــمـــان، وقـــدمـــت اجلــلــ�ــشــة ليلى 
اإدارة  رئــيــ�ــشــي  تــنــفــيــذي  الــ�ــشــعــدي 
الــتــطــويــر والبـــتـــكـــار. واأكـــــد نا�شر 
الظفري، على اأهمية املبادرة ودورها 
الذهني  للع�شف  من�شة  تــوفــري  يف 
واإتاحة  الغرفة  موظفي  مب�شاركة 

الــفــر�ــشــة لــلــمــ�ــشــاهــمــة املــبــا�ــشــرة يف 
ودعم  واخلــدمــات  العمليات  تطوير 
وا�شت�شراف  ال�ــشــتــبــاقــيــة  منهجية 
اأ�شحاب  امل�شتقبل ومواكبة تطلعات 
العــــمــــال وتــهــيــئــة املــــنــــاخ الـــداعـــم 
ل�ــشــتــدامــة ومنــو العـــمـــال.  واأ�شاد 

من  الوىل  اجلــلــ�ــشــة  �ــشــهــدتــه  مبـــا 
ـــــبـــــادرة وخــــروجــــهــــا بــجــمــلــة من  امل
الداعمة  واملــقــرتحــات  الــتــو�ــشــيــات 
تعزيز  “زيارات  بــرنــامــج  لــتــطــويــر 
عجمان  غــــرفــــة  بـــــني  الــــعــــالقــــات 
والـــذي  املن�شاآت”  مــن  واأعــ�ــشــائــهــا 

تــهــدف مــن خــاللــه غــرفــة عجمان 
والتوا�شل  الــعــالقــة  تــوطــيــد  اإىل 
امل�شانع  اأ�ــــشــــحــــاب  مــــع  املـــبـــا�ـــشـــر 
وال�شركات العاملة يف الإمارة ور�شد 
تطلعاتهم حول امل�شاركة يف املعار�س 
من  م�شتقباًل.  والــدولــيــة  املــحــلــيــة 

ملتقى االأعمال االإماراتي القريغيزي .. تنويع م�سارات التعاون االقت�سادي لنمو م�ستدام

 ابن طوق: القطاع اخلا�س ركيزة اأ�ضا�ضية يف تنمية العالقات القت�ضادية بني الإمارات وقرغيز�ضتان 

و�شوله  مــع  الإطـــالق  علي  الأعــلــى  هــو  تاريخي  م�شتوي  حتقيق 
اإىل 10171 نقطة يف اأبريل املا�شي. وارتفعت القيمة ال�شوقية 
 1.626 املالية من  لــالأوراق  اأبوظبي  �شوق  املدرجة يف  لالأ�شهم 
تريليون درهم يف نهاية العام املا�شي اإىل 1.958 تريليون درهم 
درهم  مليار   332 تــعــادل  بــزيــادة  املــا�ــشــي،  مــايــو  �شهر  نهاية  يف 
بف�شل املكا�شب القوية لالأ�شهم، اإ�شافة اإىل الإدراجــات اجلديدة 

التي �شملت “موانئ اأبوظبي” و”جي اإف اإت�س«.
اخلم�شة  خــالل  املـــايل  دبــي  �ــشــوق  �شعد  “وام”،  ر�ــشــد  وبح�شب 
م�شتوي  بالغاً   4.73% بنحو  اجلــاري  العام  من  الأويل  اأ�شهر 
3347.2 نقطة، مبكا�شب �شوقية جاوزت 136.5 مليار درهم 
من  دبــي  �شوق  املــدرجــة يف  لالأ�شهم  ال�شوقي  املــال  راأ�ـــس  لريتفع 
548 مليار درهم  اإىل  املا�شي  العام  411.5 مليار درهم نهاية 

ارتفعت  العربية،  الأ�ــشــواق  �شعيد  وعلى  املا�شي.  ال�شهر  بنهاية 
العام اجلاري لتغلق  %16.7 منذ بداية  الأردن بن�شبة  بور�شة 
عند 2472.5 نقطة، و�شعد ال�شوق ال�شعودي بن�شبة 14.5% 
لي�شل اإىل 12921.7 نقطة، فيما زاد موؤ�شر �شوق الكويت العام 
قطر  بور�شة  و�شعدت  نقطة.   7823.6 اإىل   11.1% بن�شبة 
اأ�شهر الأويل من العام اجلاري بن�شبة 11.1%  خالل اخلم�شة 
اإىل  البحرين  بور�شة  مكا�شب  وو�شلت  نقطة،   12919.4 اإىل 
تون�س  بور�شة  وزادت  نقطة،   1920.8 عند  لتغلق   6.87%

بن�شبة %4.7 لتغلق عند 7377 نقطة نهاية ال�شهر املا�شي.
بور�شة  وبلغت  نقطة،   4116 اإىل  م�شقط  بور�شة  و�شلت  كما 
بور�شة  بلغت  بينما  نقطة،   12339.6 البي�شاء م�شتوى  الدار 

م�شر م�شتوى 10150.05 نقطة.

••اأبوظبي-وام:

العام  بداية  منذ  نوعية  مكا�شب  الإماراتية،  املــال  اأ�شواق  حققت 
اجلاري 2022، حيث اأ�شاف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية نحو 
332 مليار درهم لراأ�شماله ال�شوقي منذ يناير، مدعوماً مبكا�شب 
امل�شتثمرين  جانب  مــن  الطلب  وزيـــادة  املُــدرجــة،  لالأ�شهم  قوية 
�شوق  بينما �شعد  الإدراجــــات اجلــديــدة،  اإىل  اإ�ــشــافــة  الــدولــيــني، 
العام اجلــاري بنحو  اأ�شهر الأوىل من  املــايل خالل اخلم�شة  دبي 
�شعد موؤ�شر  %4.73. ووفق ر�شد وكالة اأنباء الإمارات “وام”، 
اخلم�شة  خــالل   18.5% بن�شبة  الــعــام  اأبــوظــبــي  �ــشــوق  فوت�شي 
نقطة   10054.9 عند  ليغلق  اجلــاري  العام  من  الأويل  اأ�شهر 
يف نهاية مايو املا�شي، كما جنح ال�شوق خالل الفرتة نف�شها، يف 

- االإمارات ا�ستقطبت اأكرث من 77 مليار درهم ا�ستثمارات اأجنبية مبا�سرة يف 2021 
- دعوة امل�ستثمرين وال�سركات يف قريغيز�ستان لتكون جزًءا من م�سرية النمو يف االإمارات 

- تاأ�سي�س جمل�س االأعمال االإماراتي- القريغيز�ستاين امل�سرتك 
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•• روما-رويرتز:

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة 
ام�س اجلمعة اإن اأ�شعار الغذاء العاملية تراجعت يف مايو 
اأيار لل�شهر الثاين على التوايل بعد اأن �شجلت م�شتوى 
واللحوم  احلــبــوب  تكلفة  لكن  اآذار،  مــار�ــس  يف  قيا�شيا 
الأغذية  الــغــذاء ملنظمة  اأ�ــشــعــار  مــوؤ�ــشــر  بــلــغ  ارتــفــعــت. 
والزراعة )الفاو(، الذي ي�شمل ال�شلع الغذائية الأكرث 
تداول عامليا، يف املتو�شط 157.4 نقطة ال�شهر املا�شي 

مقابل 158.3 يف اأبريل ني�شان.
�شابقا عند  قــد مت حتــديــده  ني�شان  اأبــريــل  رقــم  وكـــان 
158.5 نقطة. وعلى الرغم من انخفا�شه على اأ�شا�س 
�شهري، اإل اأن موؤ�شر مايو اأيار كان اأعلى بن�شبة 22.8 
باملخاوف من  ال�شابق، مدفوعا جزئيا  العام  باملئة عن 

تاأثري الغزو الرو�شي لأوكرانيا. ويف تقديرات منف�شلة 
قالت  اجلمعة،  الــيــوم  احلــبــوب  على  والطلب  للعر�س 
يف  العاملي  احلبوب  لإنــتــاج  انخفا�شا  تتوقع  اإنها  الفاو 
�شنوات  اأربــع  الأوىل يف  للمرة   2023-2022 مو�شم 
مرتاجعا مبقدار 16 مليون طن عن م�شتوى قيا�شي 
تراجعت  وبينما  طــن.  مليار   2.784 بلغ   2021 يف 
والزيوت  وال�شكر  الألــبــان  منتجات  اأ�ــشــعــار  مــوؤ�ــشــرات 
وو�شل  اللحوم  موؤ�شر  ارتفع  املا�شي،  ال�شهر  النباتية 
احلبوب  موؤ�شر  وارتفع  الإطــالق  على  م�شتوى  لأعلى 
على  باملئة   5.6 بن�شبة  القمح  �شعود  مــع  باملئة   2.2
اأ�شا�س �شهري. وعلى اأ�شا�س �شنوي، ارتفعت اأ�شعار القمح 
56.2 باملئة. وقالت الفاو اإن اأ�شعار القمح زادت ب�شبب 
لرتاجع  اإ�ــشــافــة  الت�شدير  على  حــظــرا  الهند  اإعـــالن 

توقعات الإنتاج من اأوكرانيا ب�شبب الغزو الرو�شي.

ب�شري  وعـــــد   / املــــدعــــو  فـــقـــد 
حممد ح�شن قفي�شه ، الردن 
�شفره  جـــــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
)T1029172(  رقـــــــم 

مـــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
التـــــ�ـــــشـــــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقــــم  

    0522879882

فقدان جواز �ضفر



السبت   4  يونيو    2022  م   -    العـدد   13561  
Saturday    4    June    2022   -  Issue No   13561

15

املال والأعمال

و”اأدنوك للحفر” و”فرتيجلوب«. و 
قال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد 
اجلابر وزير ال�شناعة والتكنولوجيا 
والرئي�س  املنتدب  الع�شو  املتقدمة 
ظبي  اأبـــو  بـــرتول  ل�شركة  التنفيذي 
وجمموعة   “ اأدنـــــــوك   “ الــوطــنــيــة 
�شركاتها - بهذه املنا�شبة- : “متا�شياً 
العمل  مب�شاعفة  الــقــيــادة  روؤيـــة  مــع 
جميع  مــن  اإ�ــشــافــيــة  قيمة  لتحقيق 
اليوم  ا�شتكملنا  “اأدنوك”،  اأعــمــال 
ح�شة  عــلــى  الأويل  الــعــام  الكــتــتــاب 
’بروج‘  �ـــشـــركـــة  اأ�ـــشـــهـــم  مــــن  اأقـــلـــيـــة 
اأكر  �شكل  والـــذي  للبرتوكيماويات 
يف  الإطــــالق  على  اأويل  طــرح  عملية 
الــطــرح طلباً  هــذا  و�شهد  اأبــوظــبــي،. 
امل�شتثمرين  قــبــل  مــن  م�شبوق  غــري 
ال�شتثمارية  واملــوؤ�ــشــ�ــشــات  الأفــــــراد 
العامليني،  واملــ�ــشــتــثــمــريــن  الــوطــنــيــة، 
ويعد هذا الطرح الرابع حل�شة اأقلية 
لأدنوك.  التابعة  ال�شركات  اإحــدى  يف 
كما يعك�س الكتتاب التزام “اأدنوك” 
وتطور  وتــنــويــع  منــورّ  بــدعــم  امل�شتمر 
الوطني  والقـــتـــ�ـــشـــاد  املـــــال  اأ�ــــشــــواق 
الإمارات،  دولــة  يف  اخلا�س  والقطاع 
وجهًة  اأبـــوظـــبـــي  مـــكـــانـــة  وتـــر�ـــشـــيـــخ 

ا�شتثمارية متميزة«.
واأ�شاف: “ يعك�س النجاح غري امل�شبوق 
لطرح ’بروج‘ قوة القت�شاد الوطني 
واملــكــانــة املــهــمــة لــدولــة الإمــــــارات يف 
جذب ال�شتثمارات وال�شركات املوؤثرة 
و�شت�شتمر  الــعــاملــيــة.  املـــال  اأ�ــشــواق  يف 
قاعدة  تو�شيع  عــلــى  بالعمل  اأدنــــوك 
اأ�شواق  اإىل  والــو�ــشــول  م�شتثمريها 
وتعزيز  خللق  برناجمها  �شمن  املــال 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة برتول اأبوظبي الوطنية 
ال�شرتاتيجي  و�شريكها  “اأدنوك” 
اأ�شهم  اإدراج  ام�س عن  “بوريالي�س”، 
�شركة “بروج”، م�شروعهما امل�شرتك 
اأبوظبي  �شوق  يف  للبرتوكيماويات، 
لالأوراق املالية، وذلك عقب ا�شتكمال 
عام  اأكـــر طـــرح  الكــتــتــاب يف  عملية 
اأبوظبي،  يف  الإطـــــــالق  عــلــى  اأويل 
يف  بــرتوكــيــمــاويــات  ل�شركة  والأكــــر 

منطقة ال�شرق الأو�شط..
الــعــام الأويل  وا�ــشــتــقــطــب الكــتــتــاب 
الذي حقق عائدات اإجمالية جتاوزت 
طرح  مـــن  اأمــريــكــي  دولر  مــلــيــار   2
اأ�ــشــهــم متــثــل %10 مــن راأ�ــــس مال 
اإجمالياً  طــلــبــاً  املـــ�ـــشـــدر،  الــ�ــشــركــة 
دولر  مــلــيــار   83.4 مـــن  اأكــــرث  بــلــغ 
الكتتاب  مــ�ــشــتــوى  اأن  يــعــنــي  ممـــا   ،
42 مرة  املــجــمــل حــــوايل  جتــــاوز يف 
وجتاوزت  امل�شتهدفة.  القيمة  �شعف 
الأفراد  امل�شتثمرين  �شريحة  تغطية 
اأكر  يف  مــرة   74 امل�شتهدفة  القيمة 
مدى  على  الإمـــــارات  يف  طلب  ن�شبة 
الــعــ�ــشــريــن عـــامـــاً املــا�ــشــيــة مـــن هذه 
اأ�شهم  تـــــداول  و�ــشــيــبــداأ  الــ�ــشــريــحــة. 
لل�شهم  درهم   2.45 ب�شعر  “بروج” 
ما يعني اأن القيمة ال�شوقية لل�شركة 
عند  دولر  ــيــار  مــل  20.05 بــلــغــت 
ال�شركة  “بروج”  وتـــعـــد  الإدراج. 
جزءا  “اأدنوك”  تطرح  التي  الرابعة 
منذ  ال�شوق  يف  للتداول  اأ�شهمها  من 
عام 2017 عقب الكتتابات الأولية 
الناجحة لكل من “اأدنوك للتوزيع” 

الفر�س  مــن  املــزيــد  وتــوفــري  القيمة 
والدوليني  املحليني  للم�شتثمرين 
اأ�شولها  حمفظة  منــو  يف  للم�شاركة 
رئي�شي  وكم�شاهم  املــ�ــشــتــوى.  عاملية 
’بروج‘،  يف  الأغــلــبــيــة  ح�شة  ميتلك 
املدى  بعيد  بالتزامها  اأدنــوك  ت�شتمر 
بتحقيق منو م�شتدام وعوائد جمزية 

لدولة الإمارات وم�شاهمينا«.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال تـــومـــا�ـــس جاجنل 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة بوريالي�س: 
على  ال�ــشــتــثــنــائــي  الإقـــبـــال  “يعك�س 
قبل  من  الكبري  والهتمام  الكتتاب 
بروج  يف  امل�شاهمة  على  امل�شتثمرين 
جاذبية ال�شركة وم�شار منوها الناجح 
’بوريالي�س‘  مــن  بدعم  بــداأتــه  الــذي 
ال�شنوات  مـــــدى  عـــلـــى  و’اأدنوك‘ 
العام  الكــتــتــاب  و�شي�شاهم  املا�شية. 
الأويل الناجح يف متهيد الطريق اأمام 
تو�شع املجموعة نحو اإجنازها التايل 
و�شيدعم   ،‘4 ’بروج  مــ�ــشــروع  وهـــو 
تقدمي  يف  امل�شتمرة  جهودها  كــذلــك 
املتنوعة  اأولــيــفــيــنــات  الــبــويل  حــلــول 
“بوريالي�س”  و�شت�شتمر  واملبتكرة. 
“اأدنوك”  ال�ــشــرتاتــيــجــي  و�شريكها 
يف دعم ’بروج‘ كم�شاهمني رئي�شيني، 
بامل�شاهمني  الــرتحــيــب  اإىل  ونتطلع 
اجلـــــــــدد وغــــــريهــــــم الـــــراغـــــبـــــني يف 
ال�شتثمارية  الفر�س  من  ال�شتفادة 
�شمن  ال�شركة  توفرها  التي  املجزية 

م�شريتها الواعدة للنمو والتطور«.
الــتــاريــخــي لكتتاب  الــنــجــاح  وحــــول 
اأحمد  �ــشــعــادة  قــال  “بروج”،  �شركة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الزعابي،  جا�شم 
�شركة  “نهنئ  العاملي:  اأبوظبي  �شوق 

املهم،  الإجنــــــاز  هـــذا  عــلــى  “بروج” 
والإقبال الكبري الذي �شهده اكتتابها 
الأوىل من جميع اأنحاء العامل. فعلى 
ت�شهدها  التي  التحديات  من  الرغم 
الهتمام  اأن  اإل  الــعــاملــيــة،  الأ�ـــشـــواق 
يف  الكتتاب  يف  للم�شتثمرين  الكبري 
“بروج” قد اأو�شح بجالء الإمكانات 
لل�شركات  الكبرية  والقيمة  الكامنة 
ـــيـــة الــتــي حتــظــى بــهــا لدى  الإمـــارات
امل�شتثمرين املحليني والعامليني. لقد 
كانت حلظات حا�شمة بالن�شبة لأ�شواق 
التنظيمية يف  والأ�ـــشـــواق  املـــال  راأ�ـــس 
دولة الإمارات. وب�شفتنا مركًزا مالًيا 
عــاملــًيــا، فــقــد �شهدنا زيــــادة كــبــرية يف 
لدينا  امل�شجلة  ال�شركات  قائمة  منو 
الذين  الـــعـــاملـــي  اأبـــوظـــبـــي  �ـــشـــوق  يف 
عمليات  ا�شتك�شاف  على  يحر�شون 
الإدراج يف دولة الإمارات، لال�شتفادة 
للم�شتثمرين  الــكــبــري  الــطــلــب  مـــن 
�شركاتنا  عــلــى  والــدولــيــني  املحليني 
اأبوظبي  الإماراتية. و�شيوا�شل �شوق 
العاملي دعم املوؤ�ش�شات يف جميع اأنحاء 
حيث  طموحاتها  لتحقيق  اأبــوظــبــي 
يعد وجهة مف�شلة مل�شاعدة وم�شاندة 
الــ�ــشــركــات عــلــى حتــقــيــق املـــزيـــد من 
الــنــمــو والزدهــــــار«. مــن جــهــتــه، قال 
�ـــشـــعـــادة هــ�ــشــام خـــالـــد مـــلـــك، رئي�س 
لالأوراق  اأبوظبي  �شوق  اإدارة  جمل�س 
على  بـــــروج  �ــشــركــة  “نهنئ  املـــالـــيـــة: 
النجاح الكبري لطرحها العام الأويل 
ك�شركة  بها  الــرتحــيــب  اإىل  ونتطلع 
اأبوظبي  ـــوق  �ـــش يف  مــــدرجــــة  عـــامـــة 
لالأوراق املالية، وفخورون بكون هذا 
العامة  الكتتابات  اأكــر  اأحــد  الطرح 

الـــذي  بـــــروج  لــ�ــشــركــة  الأويل  الـــعـــام 
اأول  وبــبــدء  ا�شتثنائياً،  جنــاحــاً  حقق 
�شوق  يف  ال�شركة  لأ�شهم  تـــداول  يــوم 
يعد  حيث  املالية،  لـــالأوراق  اأبوظبي 
الهتمام الكبري والطلب املرتفع على 
طرح بروج من قبل امل�شتثمرين على 
اإىل  والــــدويل،  الإقــلــيــمــي  امل�شتويني 
جانب التزام امل�شتثمرين الرئي�شيني 
دلــــيــــاًل  الـــــــطـــــــرح،  يف  ــــاركــــة  بــــاملــــ�ــــش
ال�شركة  م�شاريع  قــوة  على  وا�ــشــحــاً 
امل�شتقبلية  وخططنا  ال�ــشــتــثــمــاريــة 
للرتحيب  ونتطلع  والإ�شرتاتيجية. 
و�شنوا�شل  اجلـــــــدد،  بــاملــ�ــشــاهــمــني 
اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  عــلــى  الــرتكــيــز 
ــة اإنــــتــــاج  الـــ�ـــشـــركـــة لـــتـــطـــويـــر مــنــ�ــش
وقيادة  املبتكرة،  اأوليفينات  الــبــويل 
مــ�ــشــرية الــنــجــاح والــتــطــور يف قطاع 

البرتوكيماويات«.
تاأ�شي�شها  مت  الــتــي  “بروج”  وتــعــد 

بني  م�شرتك  كم�شروع   1998 عــام 
“بوريالي�س”  و�ــشــركــة  “اأدنوك” 
الــرائــدة عاملياً  ال�شركات  اأهــم  اإحــدى 
املبتكرة  احلـــلـــول  تـــوفـــري  جمــــال  يف 
واملتنوعة من البوليمرات ذات القيمة 
ة ت�شمل الزراعة  العالية لقطاعات عدرّ
والبناء والإن�شاء والطاقة والتغليف، 
والتعبئة املتطورة، والنقل، وال�شحة. 
اأقلية  اإجنــاز طرح ح�شة  ومن خالل 
تهدف  الــعــام  لالكتتاب  اأ�شهمها  مــن 
ا�شتثنائية  فر�شة  لتوفري  “بروج” 
لــلــمــ�ــشــتــثــمــريــن لمـــتـــالك اأ�ــشــهــم يف 
عاملياً  الــرائــدة  ال�شركات  مــن  واحـــدة 
وتتوقع  البرتوكيماويات.  جمــال  يف 
للم�شاهمني  اأربـــــاح  تــوزيــع  الــ�ــشــركــة 
 975 تــبــلــغ   2022 املــالــيــة  لل�شنة 
اأن  تتوقع  اأمريكي، كما  مليون دولر 
تدفع لل�شنة املالية 2023 ما ل يقل 
عن 1.3 مليار دولر عن فرتة العام 

يف تــاريــخ الــ�ــشــوق، مــا ميــثــل اإجنــــازاً 
رائعاً  مثاًل  بــروج  تقدم  لنا.  م�شرفاً 
لــلــ�ــشــراكــات الــقــويــة والــعــاملــيــة التي 
توا�شل اأبوظبي بناءها وتعزيزها مع 
فبف�شلها  العامل  يف  ال�شركاء  اأف�شل 
باتت  اأن  اإىل  �شريعاً  ال�شركة  تطورت 
حتــتــل مــكــانــة رائــــدة عــاملــيــاً يف قطاع 
بالدور  نــفــخــر  الـــبـــرتوكـــيـــمـــاويـــات. 
املحوري الذي يوا�شل ال�شوق لعبه يف 
القت�شادي  للتنويع  اأبوظبي  جهود 
املــزيــد من  �شعينا جلـــذب  مــــوازاة  يف 
متتاز  التي  امل�شتوى  عاملية  ال�شركات 
بــتــنــوع مــنــتــجــاتــهــا وخــدمــاتــهــا ومن 
التنوع  مــن  املــزيــد  ت�شفي  اأن  �شاأنها 
عــلــى مــنــظــومــة الــ�ــشــوق واخلـــيـــارات 
ال�شتثمارية املتزايدة التي يوفرها«.

بدوره، قال هزمي �شلطان ال�شويدي، 
“بروج”:  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
الكتتاب  بـــاإجنـــاز  فـــخـــورون  “نحن 

توزيعات  عائد  يعادل  ما  اأي  باأكمله، 
�شعر  بناًء على   6.5% بن�شبة  اأربــاح 

ال�شهم املعلن للطرح.
خطة  يف  الأ�شا�شية  املــحــاور  وتتمثل 
ل�شركة  ال�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة  الـــنـــمـــو 
يف  امل�شتمر  الــنــمــو  بتحقيق  »بـــــروج« 
البتكار  عـــر  مــنــتــجــاتــهــا  حمــفــظــة 
وتطوير  امل�شتدامة  احللول  وتوفري 
الأ�ـــشـــواق  اإىل  والـــو�ـــشـــول  املــنــتــجــات 
اجلغرايف.  والتو�شع  ال�شرتاتيجية 
ــز الــ�ــشــركــة عــلــى توفري  كــمــا �ــشــرتكرّ
جمموعة منتجاتها املتنوعة وحلولها 
ال�شناعية املبتكرة لالأ�شواق النهائية 
التي تقدم اأ�شعاراً متميزة، وال�شتفادة 
 Borstar بــوريــالــيــ�ــس  تقنية  مــن 
من  “بروج”  �ــشــركــة  ــنــت  مــكرّ الـــتـــي 
ت�شميم حلول خا�شة تلبي متطلبات 
عــمــالئــهــا وتــ�ــشــاهــم بــ�ــشــكــٍل كــبــري يف 

ت�شهيل احلياة اليومية.

اأدنوك تنجز اأكرب اكتتاب عام اأويل يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية

املوؤ�ضر نيكي يغلق عند ذروة �ضهرين بدعم من اأ�ضهم فا�ضت ريتيلينج 
قبل  احلـــذر  لكن  الــتــوايل.  على  الــثــاين  لل�شهر  مرتفعة 
يف  املتحدة  الــوليــات  يف  للوظائف  رئي�شي  تقرير  �شدور 

وقت لحق ام�س حد من املكا�شب الإجمالية.
اإىل  باملئة   0.35 نطاقا  الأو�ــشــع  توبك�س  املوؤ�شر  و�شعد 
1933.14 نقطة مرتفعا 2.43 باملئة خالل الأ�شبوع.

وقــال اإيــكــو ميت�شوي املــديــر لــدى اأيـــزاوا لـــالأوراق املالية 
“حققت �شركة فا�شت ريتيلينج و�شركات التجزئة الأخرى 
مبيعات قوية خالل ال�شهر املا�شي، وهي عالمة على عودة 

القت�شاد اإىل طبيعته.
توبك�س،  املوؤ�شر  على  املحدودة  املكا�شب  اإىل  بالنظر  »لكن 
احلذر  يتوخون  زالـــوا  مــا  امل�شتثمرين  اإن  الــقــول  ميكننا 

ب�شاأن التوقعات وينتظرون بيانات الوظائف الأمريكية«.

•• طوكيو-رويرتز:

اأغلق املوؤ�شر نيكي الياباين عند اأعلى م�شتوى يف �شهرين 
فا�شت  اأ�ــشــهــم  مبكا�شب  مــدعــومــا  اجلمعة  اأمــ�ــس  تقريبا 
ريتيلينج بعدما اأعلنت ال�شركة عن مبيعات حملية قوية.

وارتفع املوؤ�شر نيكي 1.27 باملئة ليغلق عند 27761.57 
اأبريل  من  اخلام�س  منذ  اإغــالق  م�شتوى  اأعلى  يف  نقطة 
ني�شان م�شجال اأكر قفزة اأ�شبوعية منذ 25 مار�س اآذار 

بلغت 3.66 باملئة
يونيكلو  ل�شركة  املالكة  ريتيلينج  فا�شت  اأ�شهم  �شعدت 
قفزت  اأن  بعد  لنيكي  دفــعــة  اأكـــر  وقــدمــت  باملئة   5.86
باملئة   17.5 بن�شبة  اأيـــار  مــايــو  يف  الــيــابــان  يف  مبيعاتها 

الزراعية  الـــوظـــائـــف غـــري  بـــيـــانـــات  �ـــشـــدور  املـــقـــرر  مـــن 
جديدة  اإ�ـــشـــارات  عــن  امل�شتثمرون  و�شيبحث  الأمــريــكــيــة 
جمل�س  �شيوا�شل  وكيف  الأمريكي  القت�شاد  قــوة  ب�شاأن 

الحتياطي الحتادي رفع اأ�شعار الفائدة.
وقادت �شوين جروب لت�شنيع الألعاب والكامريات املكا�شب 

على املوؤ�شر توبك�س اإذ ارتفعت بن�شبة 1.88 باملئة.
الرقائق  ت�شنيع  ملــعــدات  اإلــكــرتون  طوكيو  �شهم  و�شعد 
التي  بــنــك  �ــشــوفــت  جمــمــوعــة  �ــشــهــم  وزاد  بــاملــئــة   2.39

ت�شتثمر يف قطاع التكنولوجيا 2.19 باملئة.
وعلى اجلانب الآخر، انخف�س �شهم تو�شيبا 2.41 باملئة، 
يف  باملئة   6.47 من  اأكــرث  �شعدت  ال�شركة  اأ�شهم  وكانت 

ال�شهر املا�شي.

% العام احلايل م�ضطفى مدبويل: القت�ضاد امل�ضري ينمو 6  •• �رشم ال�شيخ-وام: 

م�شطفى  الـــدكـــتـــور  مـــعـــايل  تـــوقـــع 
مــــدبــــويل رئـــيـــ�ـــس جمــلــ�ــس الـــــــوزراء 

امل�شري خالل جل�شة حوارية ام�س يف اجتماعات البنك الإ�شالمي 
 ،6% بن�شبة  اجلــاري  للعام  امل�شري  القت�شاد  ال�شيخ، منو  ب�شرم  للتنمية 
م�شرياً اإىل اأن م�شر حققت منواً �شكانياً خالل العقد املا�شي بلغ 22 مليون 
ن�شمة. وقال معاليه: “امل�شروعات القومية التي مت اإجنازها خالل ال�شنوات 
املا�شية عززت قدرة م�شر على مواجهة اجلائحة وحقق القت�شاد امل�شري 
منواً ايجابياً بلغ %3.6 و3.3 % عامي 2020 و2021 خالفاً لكثري 
من دول العامل والتي �شجلت منواً �شالباً”، م�شرياً اإىل اأن امل�شروعات التي 

نفذتها احلكومة وفرت 5 ماليني فر�شة عمل.
ال�شتثمارات  يف  اخلــا�ــس  القطاع  م�شاركة  زيـــادة  اإىل  م�شر  بتوجه  واأفـــاد 

العامة من %30 اىل %65 من اإجمايل ال�شتثمارات خالل 3 �شنوات.
الأعوام  يف  امل�شرية  الــدولــة  جهود  احلــواريــة  اجلل�شة  خــالل  وا�شتعر�س 
اأنها اأجنزت بالفعل  املا�شية، لتحقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، موؤكداً 
عدداً كبرياً من الإ�شالحات لتحفيز ال�شتثمار املحلي والأجنبي، م�شيفاً اأن 
كل هذه اجلهود �شاهمت يف تعزيز قدرة القت�شاد امل�شري على ال�شمود يف 

مواجهة الأزمات، وحتقيق معدلت منو اإيجابي رغم �شعوبة التحديات.
على  بالتعويل  قامت  امل�شرية  الدولة  اأن  امل�شري  الـــوزراء  رئي�س  واأو�ــشــح 
لحتياجات  والداعمة  اخلا�س،  القطاع  لتحفيز  احلكومية  ال�شتثمارات 
الأهمية  ذات  القومية،  امل�شروعات  �شل�شلة من  اإطــالق  املواطن، من خالل 
البنية التحتية  التنمية، وامل�شاهمة يف تهيئة  اإحداث  الكرى واملوثوقة يف 
الالزمة لال�شتثمار. واأو�شح اأن م�شر اتبعت نهج حتفيز القطاع اخلا�س، 
التنموية،  واملـــبـــادرات  الت�شريعية  الإ�ــشــالحــات  مــن  متنوعة  حــزمــة  عــر 
بالإ�شافة اإىل اإطالق حزمة من الإ�شالحات القت�شادية الكلية والهيكلية، 
مع  �شاماًل  برناجًما  احلكومة  نفذت   ،2016 نوفمر  يف  اأنــه  اإىل  لفــتــاً 
�شندوق النقد الدويل ل�شتعادة ا�شتقرار القت�شاد الكلي، واإعادة م�شر اإىل 
م�شار النمو القت�شادي القوي واملُ�شتدام. وذكر اأن احلكومة امل�شرية اأنهت 
مبا�شرة،  “كوفيد-19”  جائحة  بــدء  قبل  القت�شادي  الإ�ــشــالح  برنامج 
له  كانت  حيث  اجلائحة،  اأمــام  ال�شمود  من  امل�شري  القت�شاد  مكن  مما 
ال�شريعة  وال�شتجابة  امل�شري  القت�شاد  �شمود  تعزيز  يف  كبرية  م�شاهمة 

م�شر  اأن  واأكــد  للجائحة.  وال�شاملة 
م�شارات  تخطيط  يف  بالفعل  بـــداأت 
التحرك، قبل الإعالن عن الأزمة يف 
اأوروبا ال�شرقية يف الرابع والع�شرين 
من فراير 2022. واأ�شاف الدكتور 
�شت�شتمر يف  اأن بالده  امل�شري،  الــوزراء  رئي�س جمل�س  م�شطفى مدبويل، 
“وثيقة �شيا�شة  تنفيذ م�شارات التحرك التي بداأت بها بالفعل، م�شتعر�شاً 
الأ�ش�س  وحُتـــدد  لــالأ�ــشــول،  الــدولــة  ملكية  �شيا�شة  ُتعلن  الــتــي  امللكية”، 

واملرتكزات الرئي�شة لتواجد الدولة يف الن�شاط القت�شادي.
الكهرباء  قطاع  يف  ال�شتثمار  مل�شروعات  �شريبية  حوافز  “اأطلقنا  وتابع: 
والطاقة اجلديدة واملتجددة، وقطاع ال�شناعة، واأن�شطة ال�شتثمار التنموية 
الأخ�شر،  النمو  على  الرتكيز  مع  وال�شحة،  والريا�شة  التعليم  بقطاعات 
بالقت�شاد  اخلــا�ــشــة  ال�شتثمارية  لالأن�شطة  والــدعــم  احلــوافــز  وقــدمــنــا 
الأخ�شر، والذكاء ال�شطناعي«. وا�شتعر�س روؤية م�شر للتعامل مع املرحلة 
املقبلة، واإعادة تعزيز دور القطاع اخلا�س وال�شتثمارات املحلية والأجنبية، 
اأن م�شر اأجنزت بيئة ت�شريعية معززة لال�شتثمار ومنها تعديل  اإىل  لفتاً 
واملتو�شطة وقانون حماية  ال�شغرية  امل�شروعات  ال�شتثمار، وقانون  قانون 

املناف�شة ومنع الحتكار.

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر 
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممد �شاهجان برويز �شاه عامل اجلن�شية : بنغالدي�س، 
ال�شيد : حممد  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  يرغب يف 
البداير(  امل�شماه )مغ�شلة طريق  اح�شان حممد حنيف - اجلن�شية : باك�شتان يف الرخ�شة 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )796677( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت 

القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اعالن بالن�شر        

 61/2022/203 نزاع حمدد القيمة  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شركة اأو بي ا�س للعقارات )ذ م م(
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : �شاره حممد عبد ال�شالم ا�شماعيل وميثله : اأحمد ح�شن حممد 
بتعوي�س مببلغ  الدعوى ومو�شوعها مطالبة  اأقام عليك  املازمي قد  عبداهلل 
 2022/6/14 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وحددت  درهم.   51،000
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور  9.00 �شباحا يف قاعة  ال�شاعة 
م�شتندات  او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم 42/2019/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/508 عقاري كلي. لف�شخ اتفاقية عقد الجارة 
الر�شوم  �شاماًل  درهــم   1444992.50/= وقــدره  مبلغ  و�شداد  ال�شواغل  من  خالية  العقارية  الوحدة  وت�شليم 

وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : نور بنك - )م�شاهمة عامة( - )بنك نور ال�شالمي - )�س م ع( - �شابقا( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بر دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مكتب رقم 801 ملك اعمار العقارية
املطلوب اإعالنه : عبا�شي غالم ح�شني فورا

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الر�شاء - بر دبي - بناية �شراتو�شا - �شقة رقم C/516 - بالقرب من مول 
المارات - 0505250590  -00@00 - 043316619 

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2022/6/22 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدنــاه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلــكــرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : ح�شة )عبا�شي غالم ح�شني فورا( يف وحدة عقارية - املنطقة : ور�شان الوىل - رقم 
الر�س 651 - م�شاحة احل�شة : 32.21 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى :  اي �شي 1 اماراتي 21 - رقم 

الوحدة 405( تقييم احل�شة : 161751.64 درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 70197

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف الدعوى رقم  71/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
 214-540 البلدية  رقم  القرهود  368 منطقة  رقم  ار�ــس  العقار قطعة  بيع عقار مرهون عبارة عن  اأذن  : طلب  الدعوى  مو�شوع 

م�شاحتها 3716.15 مرتمربع وبيعها باملزاد العلني نظري املبلغ 32182439.93 درهم.
طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني )�س م ع( 

عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي - ديره - دبي-�شارع بني يا�س-مقابل دائرة الرا�شي والمالك
وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي

املطلوب اإعالنه : نور الهدي عبداهلل املال زوجة حممود حممد رين�س علي - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-القرهود - ديره - دبي-�شارع 
0@0  - القراهود-مبنى قطعة رقم 368 - 971501234567 

مو�شوع الإعالن :
املنفذ �شده : حممد عبداهلل احمد املال  املنفذ �شده : فاطمة حجي نا�شر عبداهلل    

املنفذ �شده : عبدالرحيم عبداهلل احمد املال  املنفذ �شده : اأحمد عبداهلل احمد املال   
املنفذ �شده : ه�شام عبداهلل احمد املال  املنفذ �شده : عبداللطيف عبداهلل احمد املال 

املنفذ �شده : نائلة عبداهلل احمد ا�شد املال  املنفذ �شده : جناح عبداهلل احمد املال  
املنفذ �شده : مرمي عبداهلل احمد املال  املنفذ �شده : عاطفة عبداهلل احمد املال ال نا�شر  

املنفذ �شده : طالعة عبداهلل زوجة عبدالرحمن فر�س اهلل حممد العو�شي   
العقار  بيع  �شيجرى  احلــال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  اليــام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/6/22 املوافق  الربعاء  يوم  اأنــه يف 
http://www. الإلــكــرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإمـــارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنــاه  اأو�شافه  املو�شحة 

راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة 
: القرهود - رقم الر�س 368 - رقم البلدية : 540-214 - امل�شاحة : 3716.12 مرت مربع - القيمة الكلية : 29.999.958 

درهم.  مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  71/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
 214-540 البلدية  رقم  القرهود  368 منطقة  رقم  ار�ــس  العقار قطعة  بيع عقار مرهون عبارة عن  اأذن  : طلب  الدعوى  مو�شوع 

م�شاحتها 3716.15 مرتمربع وبيعها باملزاد العلني نظري املبلغ 32182439.93 درهم.
طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني )�س م ع( 

عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي - ديره - دبي-�شارع بني يا�س-مقابل دائرة الرا�شي والمالك
وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي

املطلوب اإعالنه : نور الهدي عبداهلل املال زوجة حممود حممد رين�س علي - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-القرهود - ديره - دبي-�شارع 
0@0  - القراهود-مبنى قطعة رقم 368 - 971501234567 

مو�شوع الإعالن :
املنفذ �شده : حممد عبداهلل احمد املال  املنفذ �شده : فاطمة حجي نا�شر عبداهلل    

املنفذ �شده : عبدالرحيم عبداهلل احمد املال  املنفذ �شده : اأحمد عبداهلل احمد املال   
املنفذ �شده : ه�شام عبداهلل احمد املال  املنفذ �شده : عبداللطيف عبداهلل احمد املال 

املنفذ �شده : نائلة عبداهلل احمد ا�شد املال  املنفذ �شده : جناح عبداهلل احمد املال  
املنفذ �شده : مرمي عبداهلل احمد املال  املنفذ �شده : عاطفة عبداهلل احمد املال ال نا�شر  

املنفذ �شده : طالعة عبداهلل زوجة عبدالرحمن فر�س اهلل حممد العو�شي   
العقار  بيع  �شيجرى  احلــال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  اليــام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2022/6/22 املوافق  الربعاء  يوم  اأنــه يف 
http://www. الإلــكــرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإمـــارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنــاه  اأو�شافه  املو�شحة 

راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة 
: القرهود - رقم الر�س 368 - رقم البلدية : 540-214 - امل�شاحة : 3716.12 مرت مربع - القيمة الكلية : 29.999.958 

درهم.  مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13561 بتاريخ 2022/6/4 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 42/2019/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/508 عقاري كلي. لف�شخ اتفاقية عقد الجارة 
الر�شوم  �شاماًل  درهــم   1444992.50/= وقــدره  مبلغ  و�شداد  ال�شواغل  من  خالية  العقارية  الوحدة  وت�شليم 

وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : نور بنك - )م�شاهمة عامة( - )بنك نور ال�شالمي - )�س م ع( - �شابقا( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بر دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مكتب رقم 801 ملك اعمار العقارية
املطلوب اإعالنه : عبا�شي غالم ح�شني فورا

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الر�شاء - بر دبي - بناية �شراتو�شا - �شقة رقم C/516 - بالقرب من مول 
المارات - 0505250590  -00@00 - 043316619 

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2022/6/22 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدنــاه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلــكــرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : ح�شة )عبا�شي غالم ح�شني فورا( يف وحدة عقارية - املنطقة : ور�شان الوىل - رقم 
الر�س 651 - م�شاحة احل�شة : 32.21 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى :  اي �شي 1 اماراتي 21 - رقم 

الوحدة 405( تقييم احل�شة : 161751.64 درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

Date 4/ 6/ 2022  Issue No : 13561
Defendant's Notice by Publication

Before the Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance 

On Lawsuit No. (SHCFICILABMIN2022/0003261), Labor (Partial)
To : The Defendant: Muhammad Badil Hussain Muhammad Jahirul 
Al Islam Jahirul Al Islam

Place of residence : unknown
You are assigned to attend at the hearing of 02/06/2022 before 
the Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal 
Civil Court of First Instance, (the Office of the Manager of Case 
Management) in person or by an accredited Attorney, and to submit 
a Rejoinder to the Lawsuit with all the documents within a period of 
not more than 10 days from the date of publication, to consider the 
above-mentioned Lawsuit - as a Defendant.
Issue date : 25/05/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533 Date 4/ 6/ 2022  Issue No : 13561
Defendan's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2022/0002777- Civil (Partial)
To the defendant : Hussain Khan Unknown Place of residence :
For notification by publication in both Arabic and English languages
Has filed the above-mentioned lawsuit requesting you with the following: 
- Obligate the defendants jointly and severally to pay an amount of (727.08 dirhams) 
Seven Hundred twenty-seven dirham and eight fils
- Obligate the defendant to pay the late interest at 12% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 09/06/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 2) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Judicial Services Office - Mohammad Hussain Amin Al-Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522
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املال والأعمال
هيئة مطار ال�ضارقة تختتم م�ضاركتها يف معر�س الهند لل�ضحن اجلوي 2022

نظراً لالهتمام الكبري الذي يحظى به هذا احلدث وقدرته على 
جمع �شريحة وا�شعة من م�شوؤويل اأهم املطارات العاملية و�شركات 
ي ومزودي اخلدمات التقنية واللوج�شتية  الطريان وال�شحن اجلورّ
ل املعر�س  للتعرف على اأحدث البتكارات يف هذا القطاع املهم وي�شكرّ
بالن�شبة لنا قناة توا�شل لتعزيز اآفاق التعاون الثنائي مع ال�شركاء 
املحتملني  ال�شركاء  من  املزيد  وا�شتقطاب  والدوليني  الإقليميني 

�شعياً نحو تر�شيخ الريادة الإقليمية والعاملية ملطار ال�شارقة.
على  ال�شوء  املعر�س  هــذا  يف  م�شاركتنا  �شلطت  �شعادته  واأ�ــشــاف 
التي يقدمها مركز  والت�شهيالت  املتعددة  املطار  خدمات ومرافق 
خ�شو�شاً  والهندي  عموماً  الآ�شيوي  ال�شوق  يعتر  حيث  ال�شحن 
ملطار  بالن�شبة  واملــهــمــة  الــعــامل  يف  النا�شئة  الأ�ـــشـــواق  اأبــــرز  اأحـــد 
ال�شارقة الذي يفخر باكت�شابه على مدى ال�شنوات املا�شية العديد 

•• ال�شارقة-وام: 

الن�شخة  يف  م�شاركتها  الــــدويل  الــ�ــشــارقــة  مــطــار  هيئة  اختتمت 
والــذي عقد   2022 لل�شحن اجلوي  الهند  التا�شعة من معر�س 
اأيام خالل  يف مدينة مومباي بجمهورية الهند على مدار ثالثة 

الفرتة من 31 مايو اإىل 2 يونيو اجلاري.
الدويل  ال�شارقة  املعر�س فر�شة مثالية لوفد هيئة مطار  ل  و�شكرّ
لــالطــالع على اأحـــدث البــتــكــارات يف جمــال ال�شحن اجلــوي كما 
امل�شوؤولني  اأتاح تبادل اخلرات والتوا�شل مع املتخ�ش�شني وكبار 
و�شنرّاع القرار يف قطاع الطريان من خمتلف اأنحاء العامل. وقال 
الدويل:  ال�شارقة  مــطــار  هيئة  رئي�س  املــدفــع  �ــشــامل  علي  �ــشــعــادة 
“نحر�س على امل�شاركة امل�شتمرة يف معر�س الهند لل�شحن اجلوي 

من ال�شركاء املتميزين وذلك يف اإطار احلر�س امل�شتمر على تعزيز 
منو حركة ال�شحن والتي �شهدت زيادة ملحوظة عر املطار خالل 
األف   39،566 اأكــرث من  العام احلــايل م�شجلة  الربع الأول من 
من  ذاتها  الفرتة  مع  باملقارنة  باملائة   26.39 زيــادة  بن�شبة  طن 
خالل  الــدويل  ال�شارقة  مطار  هيئة  وفــد  وحر�س  املا�شي.  العام 
م�شاركته على عقد اجتماعات مو�شعة مع ممثلي كريات �شركات 
اآخــر التطورات  اأجــل الوقوف على  العامل من  ال�شحن اجلــوي يف 

والجتاهات وا�شت�شراف م�شتقبل القطاع يف املنطقة والعامل.
اهتماماً  �شهد  الـــدويل  ال�شارقة  مطار  هيئة  جناح  اأن  اإىل  ي�شار 
اجلوي  لل�شحن  الهند  معر�س  يف  امل�شاركني  من  وا�شعني  واإقباًل 
املبتكرة  واحلـــلـــول  املــتــمــيــزة  اخلـــدمـــات  عــلــى  لــلــتــعــرف   2022

والت�شهيالت الكبرية لل�شركات عر مطار ال�شارقة.

الإمارات للطاقة النووية وكيبكو تبحثان يف �ضيوؤول اآفاق التعاون امل�ضتقبلي

بح�سور وزراء ال�سناعة 

انعقاد اأعمال الجتماع الأول للجنة الثالثية العليا لل�ضراكة التكاملية ال�ضناعية بني الإمارات وم�ضر والأردن

746 األف درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل 
معي�شم  مبنطقة  درهـــم  مليون   25 بقيمة  مبايعة  جـــاءت 
درهم  مليون   21 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  الأول 
واأخـــريا مبايعة  را�ــشــد  بــن  ال�شيخ حممد  يف منطقة حــدائــق 
بقيمة 21 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن 
حيث  من  املناطق  اخلام�شة  الثنية  منطقة  وت�شدرت  را�شد. 
بقيمة  مبايعة   67 �شجلت  اإذ  والفلل  ال�شقق  مبايعات  عــدد 
الرابعة  جنوب  الر�شاء  منطقة  وتلتها  درهــم  مليون   128
يف  وثالثة  درهــم  مليون   30 بقيمة  مبايعة   29 بت�شجيلها 
مليون   60 بقيمة  مبايعة   26 بت�شجيلها  التجاري  اخلليج 
مليون   324.38 قــدرهــا  قيمة  الــرهــون  و�شجلت  درهــــم. 
درهم منها 12 رهن اأرا�س بقيمة 61.5 مليون درهم و83 
رهن فلل و�شقق بقيمة 262.88 مليون درهم وكان اأهمها 
مبنطقة ند ح�شة بقيمة 55 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

مر�شى دبي بقيمة 41 مليون درهم.

املركزي  البنك  جتعل  اأن  ميكنها  الأمريكية  التوظيف 
الأمريكي مييل لتبني �شيا�شة نقدية اأقل ت�شددا.

الأ�شبوع  هــذا  �ــشــدرت  بيانات  اأثـــارت  الأثــنــاء،  تلك  ويف 
اليورو  الت�شخم يف منطقة  قيا�شيا يف  ارتفاعا  وتظهر 
لت�شديد  الأوروبـــي رمبــا ي�شطر  املــركــزي  بــاأن  تكهنات 
ال�شيا�شة النقدية يف وقت اأقرب اأو يرفع اأ�شعار الفائدة 

بدرجة اأكر.
ودعم قطاعا الرعاية ال�شحية و�شركات ال�شلع الفاخرة 

املوؤ�شر �شتوك�س 600 يف التعامالت املبكرة.
لكن �شهم �شركة فوري�شيا الفرن�شية لتوريد قطع غيار 
وقالت  املــوؤ�ــشــر.  ليتذيل  باملئة   3.5 تــراجــع  ال�شيارات 
بقيمة  املــال  راأ�ـــس  لــزيــادة  عملية  اأطلقت  اإنــهــا  ال�شركة 
لتمويل  دولر(  مــلــيــون   758( يـــورو  مــاليــني   705

ا�شتحواذها على مناف�شتها الأملانية هيال.

•• دبي-وام:

بلغت قيمة الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي والأمالك 
1.1 مليار درهم حيث �شهدت الدائرة  بدبي اأم�س اأكرث من 
 84 درهــم منها  1.37 مليار  بقيمة  456 مبايعة  ت�شجيل 
و372  درهــم  مليون   603.18 بقيمة  لــالأرا�ــشــي  مبايعة 
درهم.  مــلــيــون   766.13 بقيمة  والــفــلــل  لل�شقق  مــبــايــعــة 
342 مليون درهم يف  اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة  وجاءت 
مليون   29 بقيمة  مبايعة  تليها  الثالثة  علي  جبل  منطقة 
مليون   22 بقيمة  مبايعة  تليها  املركا�س  منطقة  يف  درهــم 
وت�شدرت  را�شد.  بن  ال�شيخ حممد  درهــم يف منطقة حدائق 
اإذ  املبايعات  منطقة احلبية اخلام�شة املناطق من حيث عدد 
وتلتها منطقة  درهم  80 مليون  بقيمة  44 مبايعة  �شجلت 
مليون   49 بقيمة  مبايعة   13 بت�شجيلها  الأوىل  علي  جبل 
درهم وثالثة يف ميناء جبل علي بت�شجيلها 9 مبايعات بقيمة 

•• عوا�شم-رويرتز:

ارتفاع  على  اجلمعة  امــ�ــس  الأوروبـــيـــة  الأ�ــشــهــم  فتحت 
الزراعية  امل�شتثمرين بيانات الوظائف غري  مع ترقب 
ت�شديد  بخ�شو�س  رهانات  لو�شع  املتحدة  الوليات  يف 
البنك املركزي لل�شيا�شة النقدية بينما ي�شتعدون اأي�شا 
اجتماعه  ـــــي يف  الأوروب املــركــزي  مــوقــف  تــغــري يف  لأي 

الأ�شبوع املقبل.
على  مكا�شب  الأوروبـــي   600 �شتوك�س  املوؤ�شر  و�شهد 
لالرتفاع  دفعته  فيه  املــدرجــة  الأ�شهم  يف  وا�شع  نطاق 
جرينت�س  بتوقيت   0707 ال�شاعة  بحلول  باملئة   0.4
الأ�شبوعية  خ�شائره  كــل  ملحو  م�شار  على  و�شعه  ممــا 

تقريبا.
وياأمل امل�شتثمرون يف اأن اأي موؤ�شرات على تباطوؤ �شوق 

•• اأبوظبي-وام:

الـــتـــقـــى �ـــشـــعـــادة حمـــمـــد اإبـــراهـــيـــم 
املنتدب والرئي�س  احلمادي الع�شو 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة الإمارات للطاقة 
ت�شيونغ،  اإيـــل  �شيونغ  مــع  الــنــوويــة 
الرئي�س التنفيذي لل�شركة الكورية 
�شريك  كيبكو،  الكهربائية  للطاقة 
امل�شرتك  الئـــتـــالف  يف  املــوؤ�ــشــ�ــشــة 
مل�شروع حمطات  الرئي�شي  واملقاول 
ال�شلمية،  الــنــوويــة  للطاقة  بــراكــة 
يف  تطويرها  من  النتهاء  اجلــاري 

منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي.
�شيئول  العا�شمة  يف  اللقاء  وعقد 
اإماراتي لكوريا  اإطــار زيــارة وفد  يف 
اجلــنــوبــيــة لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مع 
وال�شركات  “كيبكو”  يف  الــقــيــادات 
حمطات  يف  الـــعـــامـــلـــة  الــــكــــوريــــة 
م�شوؤولني  اإىل  بــالإ�ــشــافــة  بـــراكـــة 
يف احلـــكـــومـــة الــــكــــوريــــة. وتـــنـــاول 
التعاون  وت�شيونغ  احلــمــادي  لــقــاء 

لـــلـــبـــيـــئـــة وخــــفــــ�ــــس النــــبــــعــــاثــــات 
ناق�شا  كما  كبري.  ب�شكل  الكربونية 
اآفاق التعاون امل�شتقبلي وا�شتك�شاف 
الــفــر�ــس املــتــاحــة يف قــطــاع الطاقة 
النووية، بناء على جتارب اجلانبني 
ن�شبة  البحث. وو�شلت  يف جمالت 
براكة  حمطات  يف  الكلية  الإجنـــاز 
اإىل اأكرث من %97، حيث توا�شل 
اإنتاج  والــثــانــيــة  الأوىل  املــحــطــتــان 
ب�شكل  ال�شاعة  مــدار  على  الكهرباء 
جتاري، بينما بداأت املحطة الثالثة 
يف  الت�شغيلية  ال�شتعدادات  مرحلة 
انتظار رخ�شة الت�شغيل من الهيئة 
وتقود  النووية.  للرقابة  الحتادية 
حمطات براكة جهود ت�شريع خف�س 
الطاقة  لقطاع  الكربونية  الب�شمة 
يف دولــة الإمــارات والعامل العربي، 
اأهــداف مبادرة  اإىل حتقيق  و�شوًل 
ال�شرتاتيجية  الإمـــــــــارات  دولـــــة 
احلياد  اإىل  بــالــو�ــشــول  اخلـــا�ـــشـــة 

املناخي بحلول عام 2050.

مالية عجمان تنظم ور�ضة توعوية حول 
الإقفالت ال�ضهرية والتقارير املالية

•• عجمان- وام:

نظمت دائرة املالية يف عجمان ور�شة توعوية حول الإقفالت ال�شهرية والتقارير 
املالية وذلك يف اإطار م�شاعيها وحر�شها الدائم على الرتقاء مب�شتويات الكفاءة 
والفاعلية ملنظومة العمل املوؤ�ش�شي وتعزيز مكانة الدائرة يف جمال الإدارة املالية 
اإمارة  العامة مبا ي�شاهم يف حتقيق امل�شتهدفات ال�شرتاتيجية للدائرة وحكومة 
عجمان ب�شكل عام. وقال را�شد الرئي�شي مدير ق�شم العمليات املالية بدائرة املالية 
يف عجمان ان الدورة ا�شتهدفت مناق�شة التحديات التي تواجه الدوائر يف عمليات 
املعايري  اأف�شل  وفق  لتطبيقها  الغالقات  اآلية  على  والتاأكيد  ال�شهري  القفال 
املعتمدة يف هذا املجال ا�شافة اىل رفع م�شتوى الوعي حول  العاملية  واملمار�شات 
اأف�شل  ذلك  وتطبيق  ال�شتحقاق،  اأ�شا�س  وفق  املالية  املعامالت  وت�شجيل  اإثبات 

املنهجيات املحا�شبية لتطوير العمل املايل احلكومي.
املالية بعجمان حري�شة على تعزيز قدرات املوظفني  اأن دائرة  الرئي�شي  واأو�شح 
احلكومي  املــايل  العمل  لإدارة  واإعــدادهــم  عجمان  حكومة  م�شتوى  على  املاليني 
املهنية، ليتم توظيفها  املمار�شات  اأف�شل  بال�شورة الأمثل، وحتفيزهم على تبني 

لتتما�شى مع ال�شيا�شات املالية وتوجهات الدولة للخم�شني عاماً املقبلة.

فالي دبي ت�ضتاأنف رحالتها اإىل اأبها يف ال�ضعودية
•• دبي-وام:

العربية  اململكة  يف  اأبــهــا  اإىل  رحــالتــهــا  ا�شتئناف  عــن  دبـــي  فـــالي  اأعــلــنــت 
ال�شعودية اعتبارا من 23 يونيو اجلاري بواقع رحلة يوميا.

وو�شعت فالي دبي �شبكتها اىل اأكرث من 100 وجهة يف 50 دولة يخدمها 
اأ�شطول حديث مكون من 64 طائرة بوينغ 737.

وتبوك  وحائل  الق�شيم  اإىل  عملياتها  موؤخرا  ا�شتاأنفت  قد  الناقلة  وكانت 
اأحدث  وهــي  اأ�شبوعيا  مرتني  بواقع  العال  مدينة  اىل  رحالتها  واأطلقت 

وجهاتها يف اململكة.

لـ”كيبكو”  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 
التزام فريقه باإمتام اإجناز املحطات 
املتبقية يف براكة وفق اأعلى معايري 
اجلــــودة مــن اأجــــل حتــقــيــق الهدف 
املتمثل يف اإنتاج الكهرباء ال�شديقة 

العربية  الإمـــــــــــــارات  دولــــــــة  بـــــني 
وبحث  كــوريــا.  وجمهورية  املتحدة 
التقدم اجلاري  وت�شيونغ  احلمادي 
براكة  حمطات  تطوير  عمليات  يف 
حيث  ال�شلمية،  الــنــوويــة  للطاقة 

موؤ�ش�شة  بــــني  الــــقــــائــــم  الــــوثــــيــــق 
وكيبكو  النووية  للطاقة  الإمـــارات 
يف اإطار اتفاقية الئتالف امل�شرتك 
بــيــنــهــمــا، والــــتــــي تــــاأتــــي يف اإطـــــار 
اخلا�شة  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 

النمو  ويــحــفــز  الــتــوريــد،  �شال�شل 
ويعزز  املـــ�ـــشـــتـــدام،  القـــتـــ�ـــشـــادي 
امل�شافة  القيمة  ذات  الــ�ــشــنــاعــات 

لقت�شادات الدول الثالث.

- مهام اللجنة العليا..
مبجموعة  العليا  اللجنة  وُتــعــنــى 
مــن املــهــام، اأبـــرزهـــا متــكــني جهات 
القطاع اخلا�س من تنفيذ امل�شاريع 
بال�شراكة،  اخلا�شة  ال�شتثمارية 
ال�شركات  اإ�ــــــشــــــراك  خــــــالل  مــــن 
يف  والــتــعــاون  بال�شتثمار  املهتمة 
الـــقـــطـــاعـــات الــرئــيــ�ــشــيــة بـــالـــدول 
ال�شقيقة الثالث، وحتديد درا�شات 
الأولوية  ذات  للم�شاريع  اجلــدوى 
عـــلـــى مــ�ــشــتــوى الـــــــدول الـــثـــالث، 
لتنفيذ  الــطــريــق  وو�ــشــع خــارطــة 
�شمن  الأولـــــويـــــة  ذات  املـــ�ـــشـــاريـــع 
ر�شد  وكـــذلـــك  الأوىل،  املـــرحـــلـــة 
لتحفيز  واملمكنات  التحديات  اأهــم 
بال�شراكة  الــ�ــشــنــاعــي  ال�ــشــتــثــمــار 
اإىل  مــع القطاع اخلــا�ــس، و�ــشــوًل 
حتــديــد ومتــكــني مــقــومــات تنفيذ 

امل�شاريع ذات الأولوية.
الإمارات  الثالث،  الــدول  اأن  يذكر 
جمموعة  متتلك  والأردن،  وم�شر 
التناف�شية  واملــــزايــــا  املـــــــوارد  مـــن 
املواد  تــوفــر  ت�شمل  الــتــي  الــفــريــدة 
الأولــــــيــــــة واخلــــــــــام، مـــثـــل مــــــوارد 
الإمـــــــــــــارات،  دولـــــــــة  الــــطــــاقــــة يف 
اخل�شبة  الـــزراعـــيـــة  ـــــي  والأرا�ـــــش
كــــل من  واملـــــعـــــادن يف  مـــ�ـــشـــر،  يف 
هذه  تتمتع  ..كــمــا  والأردن  م�شر 
بــــقــــدرات قـــويـــة يف جمال  الــــــدول 
واإمكانية  الـــدوائـــيـــة  الــ�ــشــنــاعــات 
وزيــادة طاقتها  وتو�شعتها  تنميتها 
الإنتاجية، وقدرات ت�شنيعية مهمة 
واحلديد  الأملـــنـــيـــوم  جمـــــالت  يف 

والبرتوكيماويات وغريها.

•• اأبوظبي-وام:

للجنة  الأول  الجـــتـــمـــاع  انــعــقــد 
الــــثــــالثــــيــــة الــــعــــلــــيــــا لـــلـــ�ـــشـــراكـــة 
لتنمية  الــ�ــشــنــاعــيــة  الــتــكــامــلــيــة 
بني  املوقعة  م�شتدامة،  اقت�شادية 
املتحدة،  العربية  الإمـــــارات  دولـــة 
وجمهورية م�شر العربية، واململكة 
الأردنية الها�شمية، بح�شور معايل 
اأحمد اجلابر  بن  �شلطان  الدكتور 
والتكنولوجيا  الــ�ــشــنــاعــة  وزيـــــر 
جامع،  نيفني  ومــعــايل  املــتــقــدمــة، 
وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة والـــ�ـــشـــنـــاعـــة يف 
ال�شمايل،  يو�شف  ومــعــايل  م�شر، 
وزير ال�شناعة والتجارة والتموين 

يف الأردن.
الــــــوزراء خريطة  ونــاقــ�ــس مــعــايل 
لتنفيذ  الزمنية  واخلطة  الطريق 
بال�شراكة  املـــرتـــبـــطـــة  املـــــبـــــادرات 
الالزمة،  واجلـــاهـــزيـــة  بــالــ�ــشــرعــة 
موؤ�شرات  قيا�س  بــاآلــيــات  وربــطــهــا 
ا�شتحداث  اإىل  اإ�ـــشـــافـــة  الأداء، 
ال�شناعية  ال�شراكة  حلوكمة  اآلية 
مهام  اإىل  ــــوًل  و�ــــش الــتــكــامــلــيــة، 
واللجنة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  الــلــجــان 
حتقيق  لـــ�ـــشـــمـــان  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
وبحث  املطلوبة.  العمل  مــ�ــشــارات 
ال�شراكة  تو�شيع  اآلــيــات  الجــتــمــاع 
اأعــ�ــشــاء جدد  ان�شمام  خــالل  مــن 
اإليها، وت�شريع وترية الفر�س ذات 
مظلة  حتت  القت�شادية  اجلــدوى 
الثالث،  الدول  ال�شناعة يف  قطاع 
من  والــتــكــامــل  الــتــعــاون  وت�شهيل 
خالل اإ�شراك املزيد من القطاعات، 
والــتــنــ�ــشــيــق مــع فـــرق عــمــل ت�شمل 
اخلا�س  والقطاع  حكومية  جهات 
وتوقعاتهم  روؤاهـــم  اإىل  لال�شتماع 
ال�شراكة  هـــذه  خـــالل  مــن  للنمو 
اأهمية  الثالثية، مع الرتكيز على 

الثالثة، ومتابعة درا�شات اجلدوى 
ـــنـــات  ــــد الـــتـــحـــديـــات واملـــمـــكرّ ور�ــــش
لــتــنــفــيــذ املــ�ــشــاريــع بــ�ــشــكــل فــــوري، 
ا�شرتاتيجية  اعــتــمــاد  اإىل  اإ�ــشــافــة 
التكاملية،  الــ�ــشــنــاعــيــة  الــ�ــشــراكــة 
الــقــطــاع اخلا�س  ومتــكــني جــهــات 
ال�شتثمارية  امل�شاريع  تنفيذ  مــن 

اخلا�شة بها.
 واأ�شار معاليه اإىل اأن هذه ال�شراكة 
تعك�س التزام دولة الإمــارات بعقد 
وعاملياً،  اإقليمياً  نوعية  �ــشــراكــات 

ودورها  الــدولــة  مكانة  ير�شخ  مبــا 
القطاع  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  يف 
امل�شتثمرين  ومتــكــني  الــ�ــشــنــاعــي 
الــ�ــشــنــاعــيــني مــن النـــطـــالق نحو 
من  م�شتفيدين  العاملية،  الأ�شواق 
تقدمها  التي  التكاملية  املقومات 
الــــــــدول الــــثــــالث مــــن اخلــــدمــــات 
التحتية  والـــبـــنـــيـــة  الــلــوجــ�ــشــتــيــة 
احلديثة  النقل  و�شبكات  املتطورة 
والبنية  اخلــــــــام  املـــــــــواد  وتـــــوفـــــر 
يف  املــرونــة  ي�شمن  ومبــا  التحتية، 

مــ�ــشــاركــة الــقــطــاع اخلــا�ــس ودوره 
ال�شراكة  هـــــذه  تــفــعــيــل  يف  املـــهـــم 
خم�شة  على  تركز  التي  ال�شناعية 
الزراعة والأغذية  قطاعات ت�شمل 
واملن�شوجات،  والأدوية،  والأ�شمدة، 

واملعادن، والبرتوكيماويات.
واأقر الجتماع اختيار �شعادة عمر 
ال�شناعة  وزارة  وكيل  ال�شويدي، 
والتكنولوجيا املتقدمة، اأميناً عاماً 
للجنة العليا الثالثية ..و�شت�شتمر 
باأعمالها  الــتــنــفــيــذيــة  الـــلـــجـــنـــة 

ال�شناعي مع الدول العربية وبقية 
بلدان العامل، من اأجل حتقيق نقلة 
عــلــى م�شتوى  الــقــطــاع  نــوعــيــة يف 
..وتركز  واملنطقة  الإمـــارات  دولــة 
من  ال�شتفادة  على  ال�شراكة  هذه 
جمالت التكامل واملزايا التناف�شية 
من  كل  لدى  الفريدة  والإمكانات 
لتكون  الــثــالث  ال�شقيقة  الــــدول 
اأكر  ل�شراكة  نـــواة  اخلــطــوة  هــذه 
اقت�شادية  قــاعــدة  بــنــاء  يف  ت�شهم 
عالياً  معاليه  ــن  وثــمرّ م�شتدامة«. 

ال�شهر  العليا  اللجنة  و�شتجتمع 
القادم ملتابعة تقدم العمل لتحقيق 
اأهداف ال�شراكة.    - روؤية طموحة 

لتعزيز التكامل..
بن  �شلطان  الدكتور  معايل  وقــال 
روؤية  مع  “متا�شياً  اجلابر:  اأحمد 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  �ــشــيــدي 
رئي�س  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حممد 
الدولة “حفظه اهلل”، ت�شعى وزارة 
ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف 
دولة الإمــارات اإىل تعزيز التكامل 

روؤية ودعم وت�شجيع القيادة العليا 
ال�شراكة،  لهذه  الثالث  الــدول  يف 
منوهاً مبهنية ومتُكن فرق العمل 
تعك�س  والـــتـــي  الـــثـــالث  الـــــدول  يف 
ت�شريع  عــلــى  املــ�ــشــرتك  احلـــر�ـــس 
اإجراءات واآليات ال�شراكة، وكذلك 
�شرعة ال�شتجابة من اأجل ا�شتثمار 
القت�شادي  املــــردود  ذات  الــفــر�ــس 
املتو�شط  املــديــني  عــلــى  الإيــجــابــي 
اتخاذ  اإىل  ..بــالإ�ــشــافــة  والــبــعــيــد 
خطوات اإجرائية من قبل ال�شركاء 

- �سلطان اجلابر: متا�سيًا مع روؤية رئي�س الدولة ت�سعى وزارة 
ال�سناعة لتعزيز التكامل ال�سناعي مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة 
- االجتماع ناق�س ت�سريع الفر�س ذات اجلدوى 
االقت�سادية يف قطاع ال�سناعة بالدول الثالث 
- اللجنة العليا ناق�ست و�سع اآلية ان�سمام اأع�ساء جدد 

اإىل ال�سراكة واأكدت اأهمية دور القطاع اخلا�س يف 
تفعيل  التكامل يف ال�سراكة ال�سناعية

- درا�سات جدوى للم�ساريع ذات االأولوية وخريطة
 طريق لتنفيذ امل�ساريع �سمن املرحلة االأوىل 

مليار درهم ت�ضرفات عقارات دبي اأم�س  1.1 الأ�ضهم الأوروبية تفتح على ارتفاع والأنظار تتجه لبيانات اأمريكية 

ال�ضتدامة تت�ضدر حلول دايكن يف معر�س الفنادق بدبي 2022
اأن  مو�شًحا   ،2030 الكربون  انبعاثات  من  للحد  دبي 
حلول التريد املبتكرة من املردات وامل�شخات احلرارية 
ت�شتخدم الكهرباء بكفاءة اأعلى بهدف خف�س النبعاثات 
طلًبا  ال�شيافة  قــطــاع  “ي�شهد  واأ�ـــشـــاف:  الــكــربــونــيــة. 
ال�شيوف  غرف  اأن  اإىل  نظًرا  ال�شاخن،  املــاء  على  كبرًيا 
كبرية  كــمــيــات  تتطلب  واملــطــاعــم  ال�شباحة  وحــمــامــات 
املياه  لت�شخني  مبتكرة  طــرق  اإيجاد  يعد  لــذا  املياه،  من 
اأكرث  م�شتقبل  اإر�ـــشـــاء  يف  وي�شهم  للقطاع  حــيــوي  اأمـــر 
ل�شمان  امل�شممة  امل�شخات احلرارية،  وتوفر  ا�شتدامة. 
ا�شتدامة  اأكرث  طرًقا  الطاقة،  ا�شتهالك  كفاءة  حت�شني 
اإر�شاء  نحو  رحلتها  يف  الفنادق  وت�شاعد  املياه  لت�شخني 
اجلل�شة  واختتمت  ال�ــشــتــدامــة«.  واأجـــنـــدات  ممــار�ــشــات 
املــبــتــكــرة لت�شخني  دايــكــن  بــتــقــدمي ملخ�س عــن حــلــول 
لفندق  حالة  درا�شة  وبعر�س  التطبيقات،  ملختلف  املياه 
فاخر من فئة 5 جنوم يف دبي، تبني اأن تركيب الأنظمة 
التقليدية املعدلة مب�شخات ت�شخني املياه يوفر الطاقة 
�شارك  احلــواريــة،  اجلل�شة  جانب  واإىل   .30% بن�شبة 
القطاع مبناق�شة  امل�شلحة يف  اأ�شحاب  مع  دايكن  فريق 
الحتياجات  لتلبية  امل�شممة  واحللول  التقنيات  اأحــدث 
املتزايدة لقطاع ال�شيافة، من �شمنها حلول  امل�شتدامة 
تكييف  واأنــظــمــة  للطاقة  املــوفــرة  الــهــواء  تنقية  اأجــهــزة 
التي  التريد  الــهــواء ومــعــدات  تنقية  الــهــواء ووحـــدات 
تخدم الحتياجات ال�شاملة واملعقدة لأ�شحاب امل�شلحة.

•• دبي-الفجر: 

ت�شدرت ال�شتدامة حلول �شركة دايكن ال�شرق الأو�شط 
واأفريقيا، ال�شركة الرائدة يف ت�شنيع حلول تكييف الهواء 
والتهوئة والتدفئة والتريد، وذلك خالل م�شاركتها يف 
الفرتة  يف  اأقــيــم  الــذي   2022 بدبي  الــفــنــادق  معر�س 
قادة  بح�شور   ،2022 مايو   26 اإىل   24 مــن  املمتدة 
ال�شيافة ومهند�شني وم�شممني. وقد  القطاع وخراء 
�شلطت ال�شوء، على اأحدث التطورات والبتكارات التي 
ال�شائدة  الــتــحــديــات  ومــعــاجلــة  ال�شيافة  قــطــاع  تــخــدم 
املدير  �شيرياين،  لورينزو  تراأ�س  ال�شياق،  وبهذا  فيه. 
ال�شرق  دايــكــن  يف  الإقليمية  املبيعات  يف  وال�ــشــتــ�ــشــاري 
ال�شنوي  املــوؤمتــر  يف  حــواريــة  واأفريقيا، جل�شة  الأو�ــشــط 
“�شايف  بعنوان  الأو�ــشــط  ال�شرق  يف  ال�شيافة  ملهند�شي 
ال�شفر يف قطاع ال�شيافة” مت خاللها مناق�شة مو�شوع 
ا�ــشــتــخــدام مــنــتــجــات الـــتـــريـــد واملــ�ــشــخــات احلـــراريـــة 
ال�شديقة للبيئة كطرق جديدة لت�شخني املياه. وعر�س 
املتقدمة  والأنظمة  التقنيات  اجلل�شة  خالل  �شيرياين 
من  ال�شيافة  قطاع  يف  املــيــاه  ت�شخني  لطرق  واملبتكرة 
على  الــ�ــشــوء  م�شلًطا  الــتــريــد،  اآلت  ا�ــشــتــخــدام  خـــالل 
اأهــمــيــة خف�س النــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة املــبــا�ــشــرة وغري 
املبا�شرة، وفوائد امل�شخات احلرارية على �شخانات املياه 
با�شرتاتيجية  �شيرياين  واأ�شاد  التقليدية.  الكهربائية 
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•• دبي-وام:

مت الهيئة العامة للريا�شة مبادرة اأم�س الريا�شي لأ�شحاب الهمم، بنادي  نظرّ
الن�شر بدبي، وذلك مب�شاركة 50 لعباً من خمتلف اإمارات الدولة، يف كرة 
واليروبيك  البدنية،  واللياقة  الطاولة،  وتن�س  والبوت�شي،  وال�شلة،  القدم، 

اجلماعي.
الثقافة  تعزيز  على  الهيئة  حر�س  اإطـــار  يف  اأمــ�ــس  الفعالية  هــذه  واأقــيــمــت 
مبا  الأخـــرى  القطاعات  مع  ال�شراكة  نحو  وال�شعي  املجتمعية،  الريا�شية 
الهمم،  اأ�شحاب  دعم  اإىل  الرامية  احلكومية  ال�شرتاتيجيات  مع  يتنا�شب 
وامل�شاهمة يف  الريا�شية  الأن�شطة  باإ�شراكهم يف  الكفيلة  الإجــراءات  واتخاذ 

متكينهم ودجمهم يف املجتمع.
املدير  مكتوم،  اآل  بطي  بن  �شهيل  ال�شيخ  الريا�شي" �شعادة  "اليوم  وح�شر 

التنفيذي لقطاع التنمية الريا�شية يف الهيئة العامة للريا�شة، والدكتورة 
اإدارة جمعية الإمــارات ملتالزمة داون، وجريي  منال جعرور، رئي�س جمل�س 

ليو، الرئي�س التنفيذي ل�شركة هواوي.
على  الهيئة  حر�س  تعك�س  املبادرة  اأن  مكتوم  اآل  �شهيل  ال�شيخ  �شعادة  واأكــد 
توفري املزيد من الدعم املجتمعي، ل�شيما لأ�شحاب الهمم، لتقوية اإرادتهم 
ريا�شة  وت�شجيع  دعم  ميثل  حيث  الريا�شي،  القطاع  يف  ح�شورهم  وتعزيز 
اأ�شا�شياً من اللتزامات الجتماعية للهيئة، وجت�شيداً  اأ�شحاب الهمم جزءاً 

لروؤى وتطلعات القيادة الر�شيدة.
عر  للريا�شة  الجتماعية  القيمة  توطيد  على  الهيئة  "حتر�س  وقـــال: 
على  املجتمع  اأفـــراد  ت�شجيع  اإىل  تهدف  التي  املــبــادرات  العديد من  اإطــالق 
املتما�شية  للهيئة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  مع  ان�شجاماً  الريا�شة،  ممار�شة 
مع توجيهات قيادتنا الر�شيدة الرامية لأن تكون الريا�شة اأحد اأبرز �شمات 

املجتمع الإماراتي، وتر�شيخ دعائم جمتمع ريا�شي متميز ي�شاهم يف تعزيز 
ح�شور الدولة يف املحافل العاملية".

واأ�شار اإىل اأن جناح املبادرة جاء بف�شل التعاون والتن�شيق املتميز مع ال�شركاء 
�شمن  ال�شراكة  الهيئة  و�شعت  حيث  واخلــا�ــس،  احلكومي  القطاعني  مــن 
ح�شور  تعزيز  بهدف  الريا�شي،  بالقطاع  العمل  ملنظومة  الثالث  الركائز 

ومكانة الريا�شة الإماراتية على خريطة التناف�شية العاملية.
التي  بـ"الرائعة"  وو�شفتها  املــبــادرة  بهذه  جعرور  منال  الدكتورة  واأ�ــشــادت 
الثقافية  احلياة  يف  الهمم  لأ�شحاب  الدمج  حتقيق  يف  فاعل  ب�شكل  ت�شهم 
والعامة والريا�شة، ويحقق روؤية القيادة الر�شيدة واأهداف ال�شيا�شة الوطنية 
النابعة من حر�شها  للجمعية،  ال�شرتاتيجية  والأهــداف  الهمم،  لأ�شحاب 

على متكينهم ودجمهم ال�شامل يف املجتمع.
هذه  مثل  لتنظيم  م�شتمر  ب�شكل  للريا�شة  العامة  الهيئة  "ت�شعى  وقالت: 

ال واإيجابي مع  الفعاليات الريا�شية الجتماعية، بهدف التوا�شل ب�شكل فعرّ
هذا  يف  الهمم  باأ�شحاب  الرتقاء  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  ميثل  ما  وهو  املجتمع، 
ت�شهم يف  التي  املختلفة  الريا�شات  ت�شجيعهم على ممار�شة  واأهمها  املجال، 
على  احلفاظ  يف  الريا�شة  اأهمية  على  والتاأكيد  �شحي،  حياة  اأ�شلوب  تبني 

اللياقة البدنية التي ت�شهم يف حت�شني جودة حياتهم".
حر�شت  املا�شية  عاماً  الع�شرين  مــدار  "على  ليو:  جــريي  قــال  جانبه،  من 
الدعم لالأن�شطة  بتقدمي  واللتزام  الإمــارات،  بدولة  التواجد  هــواوي على 
اأن�شطة  لدعم  ال�شنوية  خطتنا  ومنها  امل�شتويات،  كافة  على  الجتماعية 
املواهب ودعم  امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات املحلية، والتي ت�شمل رعاية 
املجتمع والت�شجيع على ممار�شة الريا�شة. وكلنا ثقة باأننا يف ظل التوجيهات 
املكان  الإمـــارات  دولــة  جعل  يف  �شن�شاهم  �شركائنا،  مع  وبالتعاون  احلكومية 

الأكرث �شعادة يف العامل".

ال�شبت  الــــيــــوم  ظـــهـــر  بـــعـــد  تــخــتــتــم 
تاي  للمواي  الــعــامل  بطولة  فعاليات 
ا�شت�شافها  " التي   2022 "اأبوظبي 
تــاي والكيك  احتــاد الإمـــارات للمواي 
 ، املن�شرم   5-27 يــوم  منذ  بوك�شينج 
للمعار�س  الوطني  ظبي  اأبــو  مبركز 
لعب   700 مبــ�ــشــاركــة  )اأدنـــــيـــــك(، 
مـــن كافة  دولـــــة،   100 مـــن  ولعـــبـــة 
تقدمهم  والــــذيــــن  الــــعــــامل،  قـــــــارات 
الإمــارات للمواي تاي، بجانب  اأبطال 
منتخبات  يف  ممثله  عربية  دولة   13
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــ�ــشــعــوديــة، مملكة 
اململكة  املــــغــــرب،  مــ�ــشــر،  الــبــحــريــن، 
العراق،  فل�شطني،  �شوريا،  الأردنــيــة، 
لبنان، ليبيا، ال�شودان، واجلزائر، بعد 
موريتانيا،  الكويت،  منتخبات  اعتذار 
تــونــ�ــس، والــيــمــن. ويــتــاأهــل مــن خالل 
تلك البطولة العاملية حمله امليداليات 
دورة  يف  للم�شاركة  مبا�شرة  الذهبية 
القتالية  لــلــفــنــون  الــعــاملــيــة  الألـــعـــاب 
العا�شمة  يف  تقام  التي   2023 لعام 
يح�شل  بينما  الــريــا�ــس،  الــ�ــشــعــوديــة 
الالعبون امل�شاركون يف مباريات الدور 
النهائي من تلك البطولة على نقاط 
الت�شنيف  �شباق  يف  التاأهل  لهم  تتيح 
الــــدورة.. وكــانــت جولة  املــوؤهــل لتلك 
ختام  �شهدت  قد  اخلتامية  قبل  اأم�س 
23 �شنة  ال�شباب حتت  مناف�شات فئة 

م�شاركة  �شهدت  والــتــي  تــاي،  للمواي 
يف  الإمـــارات  منتخب  من  لعبني   8
الأوزان،  ملختلف  الفئة  تلك  نهائيات 
11 لعبا �ــشــاركــوا يف تلك  اأ�ــشــل  مــن 
الــفــئــة مـــن �ــشــبــاب الإمـــــــــارات الـــذي 
يعد  والــــذي  الــلــعــبــة،  م�شتقبل  ميــثــل 
اإجنــازا ملــواي تاي الإمـــارات يف بطولة 
لكل  متــثــل  الـــتـــي   IFMA الـــعـــامل 
وترز  و�شرفا.  تاريخا  ولعبة  لعــب 
�ــشــمــن جــولــة الـــيـــوم اخلــتــامــيــة لقاء 
علي  حــبــيــب  اإلــيــا�ــس  منتخبنا  لعـــب 
بطولة  يف  منتخبنا  م�شاركة  ختام  يف 
العامل للمواي تاي لفئة الكبار والذي 

املالديف  اليوم بطل  يواجه يف مباراة 
اأرتيوم ليفاداري على ذهبية وزن حتت 
�شمن 25 مباراة ملختلف   ، كغم   81

الأوزان واجلن�شيات لفئة الرجال .

اجناز ذهبي
تاي  للمواي  الإمــــارات  منتخب  حقق 
اإجنــــــازا جـــديـــدا لــريــا�ــشــة الإمــــــارات 
بالفوز بعدد 11 ميدالية ملونة منها  
4  ميداليات ذهبية واأربعة ف�شية و3 
برونزيتات يف الدور قبل النهائي اأم�س 
الأول على م�شتوى ال�شباب حتت 23 
�شنة .. واأ�شفرت اأم�س عن فوز الالعب 

باول  مر�شي  �شعيد  حممد  الــذهــبــي 
يف  المــارات  لريا�شة  ذهبية  ميدالية 
بطولة العامل للمواي تاي التي تختتم 
اليوم ب�شالة مركز ابوظبي للمعار�س 
بفوزه على الالعب التايلندي فارادان 
اإجنـــاًزا جديًدا  67   لي�شيف  يف وزن 
ملــواي تاي المــارات بعد تاأهله لدورة 
ولية  �شتقام يف  التي  العاملية  اللعاب 
يوليو  يف  المـــريـــكـــيـــة  بـــرمـــنـــجـــهـــام 
املتاألقة  الــالعــبــة  وجنــحــت  املــقــبــل.. 
امليدالية  اإ�شافة  �شالغومي من  مرمي 
الذهبية الثانية بفوزها على الالعبة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة رايــــــــان غـــيـــمـــاريـــ�ـــس .. 

بكل جدارة  الثالثة  الذهبية  وا�شتحق 
لعبنا عماد يو�شف اترو�س بفوزه على 
نال  الذي  �شانتو�س  لوي�س  الرتغايل 
الذهبية  امليدالية  واأ�شاف  الف�شية.. 
ـــعـــة لــر�ــشــيــد مــنــتــخــبــنــا لعب  الـــراب
الالعب  على  بفوزه  التويزي  حممد 
نال  الــــذي  الـــعـــوا�ـــس  اأحـــمـــد  الأردين 
امليدالية الف�شية .. وكانت اخر ذهبية 
يف  �شريف  معمري  اجلزائري  ل�شالح 
الأوزبكي  على  بــفــوزه   91 حتــت  وزن 

الف�شي توليبف.
فــاز لعبنا  مــبــاريــات اجلــولــة  و�شمن 
الف�شية  بــاملــيــدالــيــة  بـــالل  اإبـــراهـــيـــم 

ريــلــي فودن  الــكــنــدي  اأمــــام   بخ�شارته 
لر�شيد  الــثــانــيــة  الف�شية  واأ�ـــشـــاف   ،
منتخبنا لعبنا ال�شاب احمد الظاهري 
بخ�شارته من املاليزي حممد حريري، 
لالعبة  الـــثـــالـــثـــة  الــفــ�ــشــيــة  وكــــانــــت 
بخ�شارتها  بــوحــمــدة  زيــنــب  منتخبنا 
فاطمة  الـــذهـــبـــيـــة  الإيــــرانــــيــــة  اأمـــــــام 
اليوم  ..واختتمت ميداليات  ح�شينيكا 
الــ�ــشــبــاب لعبتنا  قــبــل الأخــــري لــفــئــة 
ال�شاعدة �شالمة اجلنيبي التي نالت 
حتت  فئة  �شمن  بخ�شارتها   الف�شية 
الالعبة امل�شرية نبيلة  امام  �شنة   23
الذهبية  ا�شتحقت  التي  الدين  عــالء 

الفل�شطيني  فـــوز  الــنــتــائــج  ومـــن   ...
 81 اأحــمــد هــالل بذهبية وزن حتــت 
لفئة ال�شباب بفوزه على الكرواتي نيل 
بذهبية  خــالــد  مــي  امل�شرية  وفـــوز   ..
بفوزها  ال�شباب  لفئة   71 حتــت  وزن 

على ايونا الف�شية "كازاخ�شتان".

املتقدمة  ــني  ــدرب امل دورة  خــتــام 
للمواي تاي

املـــواي  اأمـــ�ـــس دورة مـــدربـــي  اخــتــتــمــت 
من  الثانية  للمجموعة  املتقدمة  تاي 
هام�س  على  اأقيمت  والتي   ، املــدربــني 
 IFMA بطولة العامل للمواي تاي

اأبـــو ظبي  الــتــي تختتم الــيــوم مبــركــز 
،والتي  "اأدنيك"  للمعار�س  الوطني 
اللعبة  خـــراء  مــن  عــدد  فيها  حا�شر 
النظرية   حما�شراتها  جـــاءت  والــتــي 
حــول ريــا�ــشــة املـــواي تــاي الــتــي تن�شد 
العرق  عــــن  بـــعـــيـــدا  الـــ�ـــشـــالم  ثـــقـــافـــة 
الجتماعية  واملـــعـــايـــري  واجلــنــ�ــشــيــة 
ـــــي نـــظـــمـــهـــا الحتـــــــــاد الــــــدويل  ـــــت ،وال
للمواي  المــارات  بالتعاون مع احتــاد 
ال�شتعدادات  اإطـــــار  يف  وذلــــك  تــــاي، 
الألعاب  دورة  يف  الأوىل  لــلــمــ�ــشــاركــة 
الــريــا�ــشــيــة الأوملــبــيــة الــقــادمــة ، بعد 
اللعبة  احتـــــاد  مبــ�ــشــاركــة  العــــــرتاف 
ملــا متثله العاب   ، الــقــادمــة  الـــدورة  يف 
بهدف  اأهــمــيــة  مــن  القتالية  الــفــنــون 
الرتقاء بالتدريب وم�شتجدات اللعبة 
تعي�شها  الـــتـــي  الــطــفــرة  يـــواكـــب  مبـــا 
امل�شاركة  انعك�شت خالل  والتي  اللعبة 
الــكــبــرية خـــالل فــعــالــيــات بــطــولــة اأبو 
املحا�شرات  و�شملت   .. احلالية  ظبي 
ـــة  الــــنــــظــــريــــة بـــــني هـــيـــكـــل الـــريـــا�ـــش
الأع�شاء  وظــائــف  وعــلــم  عـــام،  ب�شكل 
والتغذية،  الــريــا�ــشــي،  النف�س  وعــلــم 
من  والــوقــايــة  التناف�شية،  والأخــــالق 
�شد  والتعليم  واحلماية،  الإ�ــشــابــات، 
اللعبة  تــقــنــيــات  و�ـــشـــرح  املــنــ�ــشــطــات، 
احلديث  القتايل  الأ�شلوب  وا�شتخدام 

وفقا لقانون اللعبة.

•• دبي-وام:

اأعــــرب عــبــدالــرحــمــن حمــمــد، جنم 
املــونــديــايل عن  الإمـــــارات  منتخب 
املنتخب على اجتياز  تفاوؤله بقدره 
نتيجة  وحتقيق  اأ�ــشــرتالــيــا  مــبــاراة 
اإيـــجـــابـــيـــة تـــوؤهـــلـــه ملـــواجـــهـــة بريو 
التاأهل  عــلــى  الــفــا�ــشــلــة  املـــبـــاراة  يف 

لنهائيات كاأ�س العامل 2022.
ويــلــتــقــي مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي لكرة 
الــــقــــدم نـــظـــريه الأ�ــــــشــــــرتايل يوم 

"اأحمد  ا�شتاد  على  املقبل  الثالثاء 
بن علي" يف الدوحة مبباراة امللحق 
هذه  من  الفائز  ليلتقي  الآ�شيوي، 
املباراة مع منتخب بريو يف مباراة 
امللحق العاملي املوؤهلة بدورها لكاأ�س 

العامل 2022.
الذي   ، الرحمن حممد  وقــال عبد 
يف  الإمـــارات  منتخب  �شمن  �شارك 
مونديال 1990 باإيطاليا: "هناك 
املنتخب  بقدرة  التفاوؤل  من  حالة 
على حتقيق نتيجة اإيجابية ا�شتنادا 

اإىل القدرات احلقيقية التي ميلكها 
لجتياز  وتوؤهلهم  الإمـــارات  لعبو 

عقبة اأ�شرتاليا".
يثق  اأن  للغاية  املهم  "من  واأو�شح: 
لعبو منتخبنا بقدراتهم لأن الثقة 
من �شاأنها اأن تخرج طاقات كل لعب 
..وبرغم  اأهــدافــه  للفريق  وحتــقــق 
الفني ملنتخبنا على  حر�س اجلهاز 
جتربة عدد كبري من الالعبني يف 
املباراة الودية الوحيدة اأمام نظريه 
اجلامبي، اأثق باأن الت�شكيل الأمثل 

الفني،  اجلـــهـــاز  ذهــــن  يف  مـــوجـــود 
والـــذي رمبــا لــن يتغري كــثــريا عن 
مباراتي  خـــا�ـــس  الـــــذي  الــتــ�ــشــكــيــل 
الــعــراق وكــوريــا اجلــنــوبــيــة يف اآخر 
تطراأ  ورمبا  بالت�شفيات،  مباراتني 

عليه تعديالت طفيفة".
حممد:  الــــرحــــمــــن  عــــبــــد  واأكــــــــــد 
تغنينا  لــن  وطــمــوحــاتــنــا  "قدراتنا 
عــن الإعــــداد اجلــيــد وعــمــل ح�شاب 
يتميز  الــــذي  اأ�ـــشـــرتالـــيـــا،  ملــنــتــخــب 
البدنية  والــلــيــاقــة  بــالــقــوة  لعــبــوه 

مواجهة  ــــرورة  �ــــش مــــع  الـــعـــالـــيـــة، 
عنا�شر تفوقه باأف�شل و�شيلة".

على  نــتــغــلــب  اأن  "يجب  وتــــابــــع: 
الأ�شرتايل  املنتخب  قـــوة  عنا�شر 
بال�شرعة واملهارة، والتحول ال�شريع 
من الدفاع للهجوم وال�شتفادة من 
لت�شكيل  العالية  الفردية  املــهــارات 
خـــطـــورة عــلــى املـــرمـــى الأ�ـــشـــرتايل 
..كــــمــــا يـــجـــب تـــوخـــي احلــــــذر من 
الـــدخـــول يف الــتــحــامــات قــويــة قد 
اأ�شرتاليا  لعــبــي  ملــ�ــشــلــحــة  تــكــون 

تقلي�س  منتخبنا  عــلــى  ..ويــتــعــني 
بـــني اخلـــطـــوط، وغلق  املــ�ــشــاحــات 
ي�شتغلها  اأن  ميكن  التي  الأطـــراف 
املــنــافــ�ــس لــتــ�ــشــكــيــل خـــطـــورة على 

مرمى منتخبنا".
ملباراة  مــتــابــعــتــي  "من  واأ�ــــشــــاف: 
اأمام  الــوديــة  الأ�ـــشـــرتايل  املنتخب 
نظريه الأردين، جاء هدفا الفريق 
مـــن ركــلــتــني ركــنــيــتــني، مـــا يو�شح 
للمنتخب  الثابتة  ال�شربات  اأهمية 
على  موؤ�شرا  ويعطينا  الأ�ــشــرتايل، 

�شرورة جتنب ارتكاب اأخطاء متنح 
املناف�س ركالت ثابتة حول منطقة 

اجلزاء".
واأكــــد اأن الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة يف 
تفوق  احلا�شمة  املباريات  مثل هذه 
وقال:  ال�شتحواذ،  عن�شر  اأهميتها 
القدرة  �شاحبة  مينح  "ال�شتحواذ 
لكن  الــلــقــاء،  �شري  يف  التحكم  على 
الأهــــــم مــنــه ال�ـــشـــتـــغـــالل الأمـــثـــل 
اأنها  الــهــجــومــيــة خــا�ــشــة  لــلــفــر�ــس 
مباراة فا�شلة والفر�س التهديفية 

فيها قليلة".
و�ـــشـــدد عــبــدالــرحــمــن حمــمــد على 
اأهمية الدعم وامل�شاندة اجلماهريية 
يف مــثــل هـــذه املـــبـــاريـــات ملـــا لـــه من 
الالعبني،  عــلــى  اإيـــجـــابـــي  تـــاأثـــري 
يف  ت�شهم  الــتــي  بــاملــبــادرات  م�شيدا 

نقل اجلماهري اإىل الدوحة.

الهمم لأ�ضحاب  الريا�ضي  اليوم  مبادرة  يف  ي�ضاركون  لعبا   50

ختام  بطولة العامل للمواي اليوم

اإليا�س يواجه بطل املالديف يف نهائي ذهبية وزن 81 كغم
منتخبنا يح�سد 11 ميداليات منها 4 ذهبية ويحتل �سدارة بطولة 

عبدالرحمن حممد: الثقة بالنف�س وال�ضرعة واملهارة 
تدعم حظوظ منتخبنا اأمام اأ�ضرتاليا

•• دبي -وام:

يــخــتــتــم احتـــــاد المـــــــارات لــلــرمــايــة الـــيـــوم وغدا 
اختبارات تقييم رماة املنتخب الوطني الأول الذين 
ينتظر اأن ميثلوا الدولة يف البطولت املقبلة، وفق 
جمل�س  واأقــرهــا  الفنية  اللجنة  و�شعتها  معايري 

الإدارة.
372 طبقا  وترتكز املعايري على حتقيق الرامي 
من اأ�شل 400 طبق كي ي�شبح موؤهال للم�شاركة 
اخلارجية  الر�شمية  الــبــطــولت  يف  الــدولــة  با�شم 

"ند  نـــادي  الــيــوم يف  التقييم  .ويـــجـــري  لــالحتــاد 
ال�شبا للرماية" برماية 200 طبق.

انفراد  عــن  اأ�ــشــفــرت  الأول  التقييم  نتائج  وكــانــت 
بر�شيد  بال�شدارة  العرياين  اأحمد  وليد  الرامي 
�شهيل  يحيى  وتاله  طبق   200 اأ�شل  من   195
بــن جمرن  اأحــمــد  املــهــريي /194 طبقا/ وحمد 
/192 طبقا/ وعبد اهلل حممد بوهليبه /191 
وم�شعل  طبقا/   190/ العرياين  وظاهر  طبقا/ 
ال�شابع  املركز  يف  وت�شاوى  طبقا/   182/ البناي 
ال�شام�شي واأحمد  الأخري كل من الراميني �شيف 

يحيى احلمادي بر�شيد 179 طبقا.
رئي�س  الحتـــاد  رئي�س  نائب  العو�شي  ربيع  واأكـــد 
التقييم يكون قد  اأن الحتــاد بهذا  الفنية  اللجنة 
ر�شم خارطة طريق للرماة املوؤهلني للم�شاركة يف 
البطولت اخلارجية املقبلة، كما �شيحاول الرماة 
الآخرون حت�شني اأو�شاعهم خالل ال�شهور املتبقية 
واملقررة  املقبل  العام  رمــاة  اختيار  اختبارات  قبل 
2022، والذين �شي�شكلون  الثلث الأخــري من  يف 
عام  وهــو   2023 عــام  الإمـــــارات  منتخب  قائمة 

التاأهل لأوملبياد باري�س 2024 .

اليوم.. احتاد الرماية يختتم اختبارات »تقييم« الرماة  موراتا يتحدث عن م�ضريه املو�ضم املقبل
قال املهاجم الإ�شباين، األبارو موراتا، اإنه يدر�س خيارات مطروحة اأمامه للمو�شم املقبل، بعدما انتهت 

فرتة اإعارته ليوفنتو�س من اأتلتيكو مدريد، دون اأن يفعل النادي الإيطايل خيار �شرائه.
ذكر موراتا يف موؤمتر �شحايف عقب تعادل منتخب اإ�شبانيا 1-1 مع الرتغال يف اإ�شبيلية، يف م�شتهل 
م�شوار الفريقني بالن�شخة اجلديدة من دوري الأمم الأوروبية: "الأمر ل يعتمد علي، اأنا مطمئن لأنه 

بحمد الرب زوجتي واأبنائي يرافقونني اأينما ذهبت".
وتابع: "هناك تف�شيالت ولكن يف النهاية لدي خيارات، الأمر ل يعتمد علي، كل ما ميكنني فعله هو 
العمل هنا بجهد ثم تاأتي العطلة". وكان موراتا لعب اآخر مو�شمني يف �شفوف يوفنتو�س معاراً من 
 35 مقابل  احلــايل  املو�شم  بنهاية  الالعب  �شراء  خيار  لديه  الإيطايل  النادي  وكــان  مدريد،  اأتلتيكو 
اإذا تو�شل النادي الإ�شباين لتفاق  اإل  اأتلتيكو  اأنه مل يفعله، ما يعني بقاء موراتا يف  اإل  مليون يورو 
يناير  ب�شمه يف  اهتماماً  اأبــدى  الذي  اآخر مثل بر�شلونة  ناد  اأو  العجوز"،  "ال�شيدة  اإىل  انتقاله  ب�شاأن 
-كانون الثاين املا�شي. وقال موراتا 29 عاماً يف املوؤمتر ال�شحفي: "اأود اأن األعب حيث يبدون اهتماماً 

اأكر بي، �شرحت بهذا الأمر عدة مرات".
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

 بــرعــايــة كـــرميـــة ودعـــــم مـــن �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
رئي�س  دبــــي  عــهــد  ويل  مــكــتــوم  اآل 
متام  يف  ينطلق  التنفيذي،  املجل�س 
اليوم  �شباح  من  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
لل�شفن   31 الــقــفــال  �شباق  ال�شبت 
الذي  قدما   60 املحلية  ال�شراعية 
ينظمه نادي دبي الدويل للريا�شات 
لفعاليات  خــتــام  كم�شك  الــبــحــريــة 
املو�شم الريا�شي البحري 2021-

.2022
�شمو  الكرمية مــن  الــرعــايــة  وتــاأتــي 
ويل عــهــد دبـــي لــلــعــام الـــثـــاين على 
التوايل، اإمياًنا منه باأهمية احلفاظ 
عـــلـــى مـــا�ـــشـــي الآبــــــــــاء والأجــــــــــداد 
لـــالأجـــيـــال مـــن خمتلف  وحتـــفـــيـــًزا 
امل�شاركة  عـــلـــى  املــجــتــمــع  �ـــشـــرائـــح 
واإعادة  ال�شعبي  باملوروث  والتم�شك 
�شور املالحم التاريخية من املا�شي 
وا�شتكماًل  الــــزاهــــي،  احلــا�ــشــر  يف 
له  املــغــفــور  اأر�ــشــاهــا،  الــتــي  للر�شالة 
را�شد  بــن  ال�شيخ حــمــدان  بـــاإذن اهلل 
ثــراه، موؤ�ش�س  اآل مكتوم، طيب اهلل 

احلدث عام 1991
الأ�شرعة  الــ�ــشــبــت  الـــيـــوم  وتــرتــفــع 
البي�شاء وي�شمر البحارة على منت 
118 �شفينة عن �شواعد اجلد من 
�شري  جــزيــرة  قبالة  البداية  نقطة 
العربي  اخلــلــيــج  عــمــق  يف  بــونــعــري 
ـــة )الـــــعـــــودة( اىل  جمــ�ــشــديــن رحـــل
بعد عناء طويل يف  والأهـــل  الــديــار 
مو�شم الغو�س نحو خط النهاية يف 
�شواطئ دانة الدنيا دبي قبالة فندق 
 50 مل�شافة تزيد عن  العرب(  )برج 
ميال بحريا ميرون خاللها بنقطة 
قبالة  الأوىل  املرحلة  النهاية  خط 

جزيرة القمر.
لل�شباق  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  واأكــمــلــت 
م�شحار  بــن  �شعيد  اأحــمــد  بــرئــا�ــشــة 
دبي  نــــــادي  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئـــيـــ�ـــس 
كافة  البحرية  للريا�شات  الـــدويل 
�شركاء  مــع  بالتن�شيق  الــتــجــهــيــزات 
احلكومية  الــــدوائــــر  مـــن  الـــنـــجـــاح 
لتنظيم  الـــوطـــنـــيـــة  واملـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات 
ما  جتمع  والتي  الكبرية  التظاهرة 
ي�شل اىل 3000 �شخ�س اجتمعوا 
يف  اجلميل  املا�شي  �ــشــورة  ليعيدوا 

احلا�شر الزاهي امل�شرق.
و�ـــشـــهـــدت �ـــشـــواحـــل جــــزيــــرة �شري 
بونعري يف اليومني املا�شيني جتمعا 
فــريــدا بــعــد اكــتــمــال و�ــشــول جميع 
املنظمة  والــلــجــان  امل�شاركة  ال�شفن 
امللحمة  لــبــدء  ا�ــشــتــعــدادا  واملــعــاونــة 
ال�شاد�شة  يف  �شت�شطف  حيث  اليوم 
مـــن �ــشــبــاح الـــيـــوم الــ�ــشــبــت 118 
املناف�شة  اأجـــل  مــن  وتــبــحــر  �شفينة 
على املراكز الأوىل وال�شعود �شمن 
اخلم�شة الكبار اىل من�شة التتويج.

اللجنة املنظمة تتمنى التوفيق 
جلميع امل�ساركني

بن م�شحار : دعم حمدان بن حممد 
دافع لإجناح الن�شخة 31

رفع اأحمد �شعيد بن م�شحار، رئي�س 
الــــدويل  دبــــي  نـــــادي  اإدارة  جمــلــ�ــس 
لــلــريــا�ــشــات الــبــحــريــة نــائــب رئي�س 
احتاد الإمارات للريا�شات البحرية، 
ال�شيخ  �ــشــمــو  اإىل  اجلـــزيـــل  الــ�ــشــكــر 
حـــمـــدان بـــن حمــمــد بـــن را�ـــشـــد اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
الالحمدود  دعمه  على  التنفيذي، 
ورعـــايـــتـــه الــكــرميــة لــلــنــ�ــشــخــة رقم 
للم�شافات  الــقــفــال  �شباق  مــن   31
بونعري  �شري  جزيرة  من  الطويلة 
واملخ�ش�س  دبــــي  �ـــشـــواطـــئ  وحـــتـــى 
لــلــ�ــشــفــن الــ�ــشــراعــيــة املــحــلــيــة 60 

قدماً.
اأن  م�شحار  بــن  �شعيد  اأحــمــد  واأكـــد 
والكرنفال  احلـــدث  هـــذا  ا�ــشــتــمــرار 
يعك�س  الــرتاثــي  الــبــحــري  ال�شعبي 
الر�شيدة  قيادتنا  وحــر�ــس  اهــتــمــام 
والأجداد  الآبــاء  ما�شي  اإحياء  على 
ال�شعبي  املـــــوروث  عــلــى  واملــحــافــظــة 

بــتــحــفــيــز الأجــــيــــال املــتــعــاقــبــة على 
التظاهرات  هــذه  مثل  يف  املــ�ــشــاركــة 
اجلميلة  املــا�ــشــي  م�شاهد  وجتــديــد 
اأهلنا حينها بحثاً عن الرزق  وحياة 
احلا�شر  �ـــشـــور  اأبـــهـــى  يف  الـــوفـــري 
اإن�شان  تــطــور  تعك�س  الــتــي  الــزاهــي 

الإمارات.
اىل  م�شحار  بن  �شعيد  اأحمد  ونقل 
الــنــواخــذة والــبــحــارة املــ�ــشــاركــني يف 
امنيات   31 رقـــم  الــنــ�ــشــخــة  عــر�ــس 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا املـــنـــظـــمـــة ونـــــادي 
البحرية  لــلــريــا�ــشــات  الــــدويل  دبـــي 
اليوم  ال�شباق  يف  بالتوفيق  للجميع 
ال�شاعة  متــــام  يف  يــنــطــلــق  ــــــذي  وال
الــ�ــشــاد�ــشــة والـــو�ـــشـــول بــ�ــشــالم اىل 
ال�شياحي  املعلم  قبالة  النهاية  خط 
فندق  �شقيم  اأم  �شواطئ  يف  الكبري 

العرب". "برج 
قد  للحدث  املنظمة  اللجنة  وكانت 
حــر�ــشــت عــلــى الـــوقـــوف عــلــى كافة 
يف  النطالقة  موقع  يف  التجهيزات 
التقت  حيث  بونعري  �شري  جــزيــرة 
وبحارة  نـــواخـــذة  مـــن  بــاملــ�ــشــاركــني 
واأي�شا اجتمعت البارحة مع اللجان 
كما  اللم�شات  اخـــر  لــو�ــشــع  املــعــاون 
قامت قبل يومني بزيارة اىل موقع 
دبي  واجـــهـــة  يف  "القفال"  قـــريـــة 

هاربور.

ت�سكيل
ل�شباق  املنظمة  العليا  اللجنة  ت�شم 
اأحمد  تــ�ــشــكــيــلــهــا  يف   31 الـــقـــفـــال 
جمل�س  رئــيــ�ــس  مــ�ــشــحــار  بــن  �شعيد 
للريا�شات  الــدويل  دبــي  نــادي  اإدارة 
و�شيف  لــلــجــنــة  ــا  رئــيــ�ــش الـــبـــحـــريـــة 
رئي�س  نــــائــــب  ـــويـــدي  الـــ�ـــش جـــمـــعـــة 
جمل�س الإدارة نائبا لرئي�س اللجنة 
وع�شوية كل من را�شد ثاين العايل 
املــهــريي وجــمــال زعــل بــن كري�شان 
املـــهـــريي وحمـــمـــد عـــبـــداهلل حـــارب 

املدير التنفيذي
 

حممد حارب: الن�سرة البحرية 
مب�سرة

قال حممد عبداهلل حارب الفالحي 
املنظمة ل�شباق  العليا  اللجنة  ع�شو 
البحرية  الــنــ�ــشــرة  اإن   31 الــقــفــال 
كبري  حد  اىل  مب�شرة  ال�شبت  اليوم 
خــا�ــشــة يف ظــل ا�ــشــتــقــرار الــبــحــر يف 
املا�شية مما يعطى موؤ�شرات  الأيــام 
امل�شاركني  جــمــيــع  تــ�ــشــاعــد  جـــيـــدة 
يف الــو�ــشــول اىل خــط الــنــهــايــة ويف 

توقيت جيد.
اللجنة  ان  واأ�شار حممد حــارب اىل 
تنفيذ  على  تعمل  للحدث  املنظمة 
تـــوجـــيـــهـــات �ـــشـــمـــو راعـــــــي احلـــــدث 
الأمن  مــبــداأ  بتحقيق  يتعلق  فيما 
والــ�ــشــالمــة جلــمــيــع املــ�ــشــاركــني يف 
اللجنة  اأن  اىل  مــ�ــشــريا  الــ�ــشــبــاق 
ظلت تراقب كافة التقرير اخلا�شة 
بالأر�شاد اجلوية يف الفرتة املا�شية 

من اأجل اإجناح هذه التظاهرة

بن  زايــد  ودعــم  مبتابعة  اأ�ساد 
حمدان

املـــــــرزوقـــــــي: الـــ�ـــشـــفـــن )الــــظــــفــــرة( 
و)حــ�ــشــيــم ( و)منــــــران( و)زلـــــزال( 

جاهزة
اأكد مروان عبداهلل املرزوقي نوخذة 
ملالكها   125 الـــظـــفـــرة  الــ�ــشــفــيــنــة 
اآل  ال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد 
نهيان اأن اهتمام �شمو ال�شيخ حمدان 
ال مكتوم ويل  را�شد  بن حممد بن 

التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
امل�شاركني من  الدافع جلميع  ميثل 
اأول  والو�شول  التفوق  اأجل حتقيق 

اىل خط النهاية.
ال�شباق  ان  املــرزوقــي  مـــروان  وقـــال 
مبثابة  يعد  الــيــوم  املــرتــقــب  الكبري 
حتــد كــبــري لــلــمــ�ــشــاركــني خــا�ــشــة يف 
املتوقعة  الأجـــــــــواء  مـــالئـــمـــة  ظــــل 
م�شريا  ـــبـــاق  الـــ�ـــش فـــــــرتات  خــــــالل 
مبناف�شة  مــوعــود  اجلــمــيــع  ان  اىل 
مهارات  فيها  تظهر  وجميلة  �شيقة 

واأ�شاليب كل النواخذة امل�شاركني.
ومتابعة  ت�شجيع  اأن  املرزوقي  واكــد 
الــ�ــشــيــخ زايــــد بــن حــمــدان بــن زايد 
يف  الطاقم  حتفز  للفريق  نهيان  اآل 
واأي�شا  )الظفرة125(  ال�شفينة 
�شقيقه  بـــقـــيـــادة   )199 )حــ�ــشــيــم 
ح�شن وحامل اللقب يف الن�شخة رقم 
30 ال�شفينة )منران 211( بقيادة 
بقيادة   )25 و)زلـــزال  علي  �شقيقه 
اأداء  اأف�شل  لتقدمي  حممد  �شقيقه 
واملحافظة على احل�شور يف من�شات 

التتويج باإذن اهلل.
ت�شريحه  ـــــــرزوقـــــــي  امل واخــــتــــتــــم 
نادي  اىل  اجلــزيــل  ال�شكر  بتوجيه 
البحرية  لــلــريــا�ــشــات  الــــدويل  دبـــي 
برئا�شة  املــنــظــمــة  الــعــلــيــا  والــلــجــنــة 
اأحمد �شعيد بن م�شحار على اجلهود 
واملتابعة والعمل لإجناح هذا العر�س 
الريا�شي البحري الرتاثي الكبري.

تتويج 5 جنوم
دبي هاربور حتت�شن قرية "القفال 

"31
قرية  هــاربــور  دبــي  واجهة  حتت�شن 
با�شتقبال  اخلا�شة  "القفال31" 
ا�شتديو  ومــقــر  الــ�ــشــخــ�ــشــيــات  كــبــار 
قنوات موؤ�ش�شة دبي لالإعالم اإ�شافة 

اىل جناح معر�س "حكاية الدانة".
ل�شباق  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  وجـــهـــزت 
القفال  حــــدث  مـــن   31 الــنــ�ــشــخــة 
ل�ــشــتــقــبــال اجلمهور  كــبــيــة  �ــشــاحــة 
خط  اىل  الوا�شلة  ال�شفن  وطالئع 
اأبطال  تتويج  �شيتم  حيث  النهاية 

ال�شباق بعد نهاية احلدث مبا�شرة.
جم�شمات  املنظمة  اللجنة  واأعـــدت 
للفائزين  احلــــــدث  بـــهـــذا  خـــا�ـــشـــة 
الأوائل  اخلم�س  تتويج  �شيتم  حيث 
املرحلة  نهاية  خــط  اىل  الوا�شلني 
بونعري  �ــشــري  جـــزيـــرة  مـــن  الأوىل 
وحــتــى جــزيــرة الــقــمــر يــعــقــب ذلك 
تتويج اخلم�شة الأوائل يف الرتتيب 
العام لل�شباق وت�شليم اأ�شحاب املراكز 

الثالثة الأول مفاتيح ال�شيارات.
ر�شدت  قــد  املنظمة  اللجنة  وكــانــت 
للم�شاركني ت�شل اىل  جوائز مالية 
ثالث  جانب  اىل  درهم  ميلون   12
العام �شتقدم  �شيارات فارهة موديل 
الأوىل  الثالثة  املراكز  اأ�شحاب  اىل 

يف ال�شباق اليوم.

ـــاالأقـــمـــار  ــع الـــ�ـــســـبـــاق ب ــب ــت ت
اال�سطناعية

ل�شباق  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  حتـــر�ـــس 
خدمة  تــقــدمي  عــلــى   31 الــقــفــال 

وع�شاق  ملــحــبــي  عــالــيــة  جـــــودة  ذات 
من  عــدد  عــر  البحرية  الريا�شات 
نظام  تــوفــري  بينها  مــن  اخلـــدمـــات 
التتبع لل�شفن امل�شاركة عر التقنيات 

احلديثة لالأقمار ال�شطناعية.
تعاونها  املنظمة  اللجنة  وتــوا�ــشــل 
املتخ�ش�شة  الفرن�شية  ال�شركة  مع 
لال�شتخدامات  املــــجــــال  هـــــذا  يف 
والتي  ري�شينيغ(  )جيو  الريا�شية 
جنحت يف الن�شخ املا�شية يف تقدمي 
خدمة متميزة للجمهور عر النقل 

املبا�شر ومعرفة مواقع ال�شفن.
و�شريافق النقل التلفزيوين ملوؤ�ش�شة 
هذه  ا�شتخدام  اليوم  لــالإعــالم  دبــي 
التفا�شيل  كــل  مــعــرفــة  يف  التقنية 
الــــنــــتــــائــــج والــــــزمــــــن واملــــعــــلــــومــــات 
والــ�ــشــرعــات والنــتــ�ــشــار عــلــى مدار 
هذا  اىل  ي�شاف  كما  ال�شباق  رقعة 
ميكن  التي  ال�شباقات  ار�شفة  ميزة 
الرجوع اليها يف اأي وقت عر املوقع 

الر�شمي للموؤ�ش�شة الفرن�شية.
 

النتزاع  تتاف�س  �سفينة   118
نامو�س "القفال 31"

اليوم  الــكــبــري  الــ�ــشــبــاق  يــ�ــشــارك يف 
ال�شبت 118 �شفينة تتناف�س للفوز 
بــنــامــو�ــس اغــلــي �ــشــبــاقــات الــبــحــر يف 
 2022-2021 الريا�شي  املو�شم 
تتقدمها ال�شفينة من�شور 1 بقيادة 
مــطــر را�ـــشـــد الــطــايــر واخلـــيـــاي 2 
املرزوقي  الــنــوخــذة  حممد  بــقــيــادة 
خليفة  النوخذة   بقيادة   3 وكحال 
بقيادة   4 والــــقــــفــــاي  الـــرمـــيـــثـــي 
الطاير  �ــشــعــيــد  عــبــيــد  الــــنــــوخــــذة  
�شيف  النوخذة   بقيادة   5 وامل�شرف 
خليل املن�شوري واحلظاي 7 بقيادة 
 8 الطاير وجــنــاح  �شعيد  الــنــوخــذة  
ال�شويدي  �شعيد  الــنــوخــذة   بقيادة 
يو�شف  النوخذة   بقيادة   9 والطف 
احلمادي وفزاع 11 بقيادة النوخذة  
اإبراهيم الطاير واأطل�س 12 بقيادة 

احمد ال�شويدي .
وت�شم القائمة اأي�شا ال�شفن �شمردل 
15 بقيادة النوخذة  �شلطان حارب 
والزير 16 بقيادة النوخذة  حممد 
بقيادة   18 ورجـــــــام  �ـــشـــاهـــني  بــــن 
ودهي�س  القبي�شي  اأحمد  النوخذة  
19 بقيادة النوخذة  خادم املهريي 
وطوفان 21 بقيادة النوخذة  اأحمد 
املرزوقي ورمي 23 بقيادة النوخذة  
ثاين بن متيم والداعي 24 بقيادة 
عبدالعزيز  حمـــمـــد  الـــــنـــــوخـــــذة  
بقيادة   25 وزلــــــــــزال  احلـــــمـــــادي 
املرزوقي  عبداهلل  حممد  النوخذة  
النوخذة   بـــقـــيـــادة   27 والــــقــــفــــال 
29 بقيادة  �شيف املرزوقي واإزعــاج  
اإبــراهــيــم الطاير  الــنــوخــذة حمــمــد 
النوخذة  بـــقـــيـــادة   30 والـــعـــديـــد 

حممد را�شد الرميثي .
كــمــا يــ�ــشــارك �ــشــلــطــان اخلــــري 32 
نــا�ــشــر املرزوقي  الــنــوخــذة   بــقــيــادة 
الــنــوخــذة  را�شد  33 بقيادة  وبـــراق 
حمــــمــــد الــــرمــــيــــثــــي وعـــــقـــــاب 36 
النوخذة بالل النوبي والفي�س 37 

بقيادة النوخذة  اأحمد النوبي .

في�شل  الــنــوخــذة   42 و�ـــشـــرجـــاوي 
الـــنـــوخـــذة    44 واملــــــنــــــادي  �ــــشــــرور 
النوخذة    45 ودا�ـــس  املـــري  م�شبح 
ولطام  احلـــــمـــــادي  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
حممد ثاين  ثــاين  الــنــوخــذة    50
النوخذة   55 والـــتـــر  الـــرمـــيـــثـــي  
حممد �شهيل املهريي والزاهي 56 

النوخذة حممد �شابر املزروعي.
ويرز يف القائمة �شاهني 57 بقيادة 
 59 زاف  وزف  املـــري  عــابــد  خليفة 
املهريي  اهلل  عبد  الــنــوخــذة  بــقــيــادة 
ماجد  الــــنــــوخــــذة   60 ومــــهــــاجــــر 
النوخذة   61 واأبوالأبي�س  املهريي 
 64 ومزاحم  املهريي  عتيق  مكتوم 
و�شراب  املــزروعــي  عتيق  الــنــوخــذة  
احلمادي  مــنــ�ــشــور  الــنــوخــذة   67
فهد  الـــــنـــــوخـــــذة    68 وجـــــمـــــريا 
النوخذة   73 ومق�ش�س  العديدي 
 74 ال�شمال  خليفة املخمري ورعد 
ونافل  الرميثي  خمي�س  الــنــوخــذة  
حممد  اإبــــراهــــيــــم  الـــنـــوخـــذة   76
الـــنـــوخـــذة    79 احلـــــــزم  و�ـــشـــلـــمـــان 
 80 والــ�ــشــرب  معيوف  حممد  علي 
الــنــوخــذة  احلـــر الــ�ــشــويــدي ويا�س 
الرميثي  عــبــداهلل  الــنــوخــذة    82
يا�شني  الـــنـــوخـــذة    84 والــطــلــيــلــي 

عبداهلل.
الـــنـــوخـــذة    85 الـــــرعـــــد  ويـــ�ـــشـــعـــى 
للتاألق  احلـــمـــادي  �ــشــالــح  اإبــراهــيــم 
النوخذة    87 الــو�ــشــف  جــانــب  اىل 
حمــمــد الــغــ�ــشــيــ�ــس والـــ�ـــشـــاروخ 88 
واإعمار  املرزوقي  عبداهلل  النوخذة  
89 النوخذة �شامل العديدي وفالح 
حممد  عبدالعزيز  النوخذة    93
النوخذة    94 وطــوا�ــس  عبدالعزيز 
 95 وزلل  �ــشــالــح  الــرحــمــن  عــبــد 
�ــشــالــح احلمادي  زايـــــد  الـــنـــوخـــذة  
خلف  الــــنــــوخــــذة    96 والـــ�ـــشـــقـــي 
بقيادة   99 والــعــا�ــشــمــة  الغ�شي�س 

النوخذة  عبداهلل املرزوقي .
وهناك ال�شفينة غازي 103 بقيادة 
الـــنـــوخـــذة  اأحـــمـــد الــرمــيــثــي ورعد 
105 بقيادة النوخذة  مطر الطاير 
وهدد 106 النوخذة مبارك النوبي 
يعقوب  النوخذة   107 وبن حلي�س 
النوخذة   109 ولـــفـــان  احلـــمـــادي 
 110 وزعــيــم  الرميثي  عتيق  علي 
الــنــوخــذة عــبــيــد الــرمــيــثــي و�شدمي 
خمي�س  الــنــوخــذة   بــقــيــادة   112
فهد   114 ومــــــرعــــــب  املــــــهــــــريي 
بقيادة   116 وهـــــــداد  احلــــمــــادي 
الــنــوخــذة  عــلــي الــرمــيــثــي وغيا�س 
117 بقيادة النوخذة  �شقر النوبي 
اإبراهيم  الــنــوخــذة   119 والــعــايل 
بقيادة   120 وزيـــوريـــخ  املـــرزوقـــي 
املزروعي  مــهــري  خــلــيــفــة  الــنــوخــذة 
وور�شان 122 بقيادة النوخذة علي 
بقيادة   125 والــظــفــرة   القبي�شي 
النوخذة مروان املرزوقي واحل�شن 
اإبراهيم  الــنــوخــذة  بــقــيــادة   126

املرزوقي. 
امل�شاركة  الــ�ــشــفــن  كــوكــبــة  وتــ�ــشــم 
�شيف  النوخذة  بقيادة   131 هياف 
النوخذة   133 وخـــــزام  الــرمــيــثــي 
الرميثي  را�ـــــشـــــد  حمـــمـــد  خــــالــــد 

ماجد  بـــقـــيـــادة   136 والـــنـــويـــبـــي 
بقيادة   137 والأمـــــــــواج  الـــنـــوبـــي 
وزعبيل  الــنــوبــي  اأحـــمـــد  الـــنـــوخـــذة 
زعل  بــن  من�شور  الــنــوخــذة   141
والرتاث 145 بقيادة النوخذة علي 
بقيادة   150 والأعــلــوي  الــعــديــدي 
الــقــبــيــ�ــشــي ومعزز  الــنــوخــذة خــالــد 
الرميثي  احــمــد  الــنــوخــذة   151
من�شور  النوخذة   153 والعقربي 
النوخذة   157 ولهـــوب  املــرزوقــي 

عبد اهلل احلمادي 
القائمة  الـــبـــارزة يف  الأ�ــشــمــاء  ومـــن 
حممد  الـــنـــوخـــذة   158 الــ�ــشــلــبــار 
 159 وال�شهيل  املن�شوري  فا�شل 
اإبـــراهـــيـــم حــمــد عبداهلل   الــنــوخــذة 
احمد  الـــنـــوخـــذة   161 ظــبــي  وبــــو 
بقيادة   165 والــــيــــازي  احلـــمـــادي 
عــبــد اهلل الــرمــيــثــي واملــيــ�ــشــم 166 
الــرمــيــثــي وبن  الــنــوخــذة عــبــد اهلل 
مطر  بـــــقـــــيـــــادة   171 حــــلــــيــــ�ــــس  
النوخذة   173 و�شيبوب  احلمادي 
خمي�س بالل مبارك وم�شهور 178 
والنايف  املـــرعـــي  نـــــواف  الـــنـــوخـــذة 
احلمادي  من�شور  النوخذة   179
النوخذة  بــقــيــادة   182 ـــاروخ   و�ـــش
مروان �شلطان املرزوقي وبرق 183 
بقيادة جابر حممد احلمادي وخزام 
احلو�شني  زايــــد  الــنــوخــذة   188
عبداهلل  الــنــوخــذة   189 وزعــبــيــل 
بقيادة   191 وب�شر  احلمادي  �شند 
ـــــرق املــــرفــــاأ 197  يــو�ــشــف عــلــي وب
وق�شو�س  احلمادي  خالد  النوخذة 
املهريي  عــــــادل  الـــنـــوخـــذة   198
ح�شن  ـــنـــوخـــذة  ال  199 وحــ�ــشــيــم 
النوخذة   200 وج�شا�س  املــرزوقــي 
خـــالـــد املــــرزوقــــي وعـــجـــمـــان 204 

النوخذة اإبراهيم املرزوقي. 
وي�شعى طاقم ال�شفينة منران 211  
بـــقـــيـــادة الـــنـــوخـــذة عــلــي املـــرزوقـــي 
على  الــثــاين  للعام  اللقب  لتحقيق 
 212 التوايل كما ي�شارك  الحتاد 
وبزامي  الــ�ــشــويــدي  حمد  الــنــوخــذة 
جابر  احمد  را�شد  النوخذة   213
احلــــمــــادي وهــــبــــوب الــــريــــح 217 
الــنــوخــذة حــ�ــشــن احلـــمـــادي والعزم 
املـــرزوقـــي  هـــــزاع  الـــنـــوخـــذة   220
النوخذة علي معيوف   221 وتواق 
حممد  الـــنـــوخـــذة   222 ــــارح  ــــي وال
النوخذة   235 ومت�شدر  احلمادي 
را�ــــشــــد هـــا�ـــشـــم الـــرمـــيـــثـــي ورمــــــاح 
املرزوقي  خليفة  الــنــوخــذة   241
والرحال 243 النوخذة اأحمد علي 

احلمادي.
عبداهلل  الـــنـــوخـــذة   244 واملـــيـــل   
النوخذة   255 والــنــعــيــة  املــهــريي 
 265 و�ـــشـــهـــيـــل  بـــ�ـــشـــر  اآل  خــــالــــد 
وال�شمال  ال�شويدي  �شعيد  النوخذة 
املرزوقي  عــــوف  الـــنـــوخـــذة   266
هام  الـــنـــوخـــذة   267 ومـــ�ـــشـــفـــوت 
النوخذة   268 والــيــا�ــشــات  اأحــمــد 
حممد عبيد الرميثي والردم 269 
املزروعي  مــكــتــوم حمــمــد  الــنــوخــذة 
اأحمد  را�شد  النوخذة   271 وبــارق 
 272 جــــابــــر احلـــــمـــــادي والـــــبـــــدع 

النوخذة �شعيد خمي�س بالل.

الدانة" يزين  "حكاية  معر�س 
واجهة "دبي هاربور"

الفردان: اإرث �شخم تركه لنا الآباء 
والأجداد مع البحر

رقم  الن�شخة  هــامــ�ــس  عــلــى  انــطــلــق 
لل�شفن  الــقــفــال  �ــشــبــاق  مـــن   31
ال�شراعية املحلية 60 قدما والذي 
ينظمه نادي دبي الدويل للريا�شات 
البحرية اليوم ال�شبت برعاية كرمية 
ال�شيخ حمدان بن حممد  من �شمو 
دبي  عهد  مكتوم ويل  اآل  را�ــشــد  بــن 
معر�س   ، التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
الدانة"  "حكاية  بعنوان  م�شاحب 
باإ�شراف م�شطفى الفردان الباحث 
يف الرتاث البحري ومالك موؤ�ش�شة 
يف  املتخ�ش�شة  للفعاليات  الــقــفــال 
الزاخر من  البحري  املــوروث  اإبــراز 

خالل امل�شاركات
م�شرف  الــفــردان  م�شطفى  وك�شف 
اجلمهور  ان  الدانة  حكاية  معر�س 
"القفال  جناح  خالل  من  �شيتعرف 
للفعاليات" على معلومات ثرة عن 
تـــاريـــخ الــغــو�ــس وا�ــشــقــاطــاتــه على 
�شعب دولة الإمارات العربية املتحدة 
بوجدان  ارتـــبـــاطـــه  مــــدى  وكـــذلـــك 
الآباء  اإرث  جتديد  ال�شاحل يف  اأهــل 
حياتهم  ارتبطت  اللذين  والأجـــداد 
بــالــبــحــر مـــ�ـــشـــدر اخلـــــري والــــــرزق 

الوفري.
واأ�شاف الفردان اإن م�شاركة املوؤ�ش�شة 
يف الدورة رقم 31 من �شباق القفال 
من اأجل امل�شاهمة يف اإجناح احلدث 
مـــن خــــالل تــ�ــشــلــيــط الـــ�ـــشـــوء على 
وتقدمي  املـــا�ـــشـــي  يف  اأهـــلـــنـــا  مــهــنــة 
�ــشــورة عــن تلك الــفــرتة نــواكــب بها 
وراء  �شعيا  احلــايل  الع�شر  تطورات 
التي  العظيمة  الر�شالة  تلك  اإر�شاء 
-باإذن  له  املغفور  لرت�شيخها  �شعى 
اآل  را�ــشــد  بــن  حــمــدان  ال�شيخ  اهلل- 
موؤ�ش�س  ثــــراه-  اهلل  -طــيــب  مــكــتــوم 

ال�شباق عام 1991.
القفال  مـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة  اأن  ــــــح  واأو�ــــــش
متخ�ش�شة  جــهــة  هـــي  لــلــفــعــالــيــات 
الرتاثية  املـــهـــرجـــانـــات  يف  تــنــ�ــشــط 
املحلية والدولية وت�شعى من خالل 
هذه الن�شخة للم�شاركة عر معر�س 
الغو�س وكل  متخ�ش�س يف رحــالت 
التاريخية  امللحمة  بهذه  يتعلق  ما 
لإبـــراز دور الآبـــاء والأجـــداد واإعادة 
ذكريات تلك الأيام باإظهار اجلوانب 
والنوخذة  ال�شردال  لــدور  اخلا�شة 
وال�شيب  والــــغــــوا�ــــس  والــــطــــوا�ــــس 
واملقدمي واجلال�س والتباب والنهام 

واجلالف.
�شيتم  اهم ما  اأن  الفردان اىل  ونــوه 
الدانة"  "حكاية  جــنــاح  يف  عــر�ــشــه 
نــادرة من الالئي التي ح�شل  قطع 
عليها اأهل البحر منذ مئات ال�شنني 
للفعاليات"  "القفال  حر�شت  حيث 
العاملية  املــــزادات  مــن  اقتنائها  على 
اأجــل املحافظة عليها عــددا من  من 
املعار�س  يف  عر�شها  ليتم  ال�شنوات 
واملحلية  الـــدولـــيـــة  واملـــهـــرجـــانـــات 
من  نـــادرة  جمموعة  عر�س  و�شيتم 
بــحــر اخلليج  املــعــروفــة يف  الـــالئـــي 
اأهلنا  عليها  ح�شل  والــتــي  الــعــربــي 
يف الـــ�ـــشـــابـــق مـــــن خــــــالل رحـــــالت 
الـــغـــو�ـــس يف هــــيــــارات املــنــطــقــة يف 
العقود ال�شابقة مثل اجليون واليكة 

والبدلة وال�شجيني وال�شريين .
�شيتم عر�س  كــمــا  قــائــال:  واأ�ـــشـــاف 
الكاملة  "العدة"  الطوا�س  مــعــدات 
الــــتــــي تـــ�ـــشـــمـــل املــــــيــــــزان والـــكـــتـــاب 
مـــعـــدات  اىل  اإ�ــــشــــافــــة  والــــطــــو�ــــس 
الــــغــــوا�ــــس الــــتــــي تــ�ــشــمــل الـــديـــني 
واحل�شاة وحبل الزيبني والفطامة 
اإ�شافة اإىل عر�س �شور حتكي ق�شة 
اللوؤلوؤ من  الغو�س وجتارة  رحالت 
اأجل تعريف الزائرين بتلك الفرتة 
�شبيل  يف  اأهلنا  وكــد  معاناة  واإبــــراز 
احل�شول على لقمة العي�س والرزق 

الوفري.

م�سافة ال�سباق :
�شري بو نعري - جزيرة القمر : 26 

ميال بحريا
جــزيــرة القمر - بــرج الــعــرب : 27 

ميال بحريا
اإجمايل امل�شافة: 53 ميال بحريا

1991
ملالكه   "47 "العوير  الــقــارب  حقق 
وبقيادة  الـــطـــايـــر  �ــشــعــيــد  حمـــمـــد 
اإبــــراهــــيــــم عـــلـــي حممد  الـــنـــوخـــذة 
ن�شخة  اأول  يف  الأول  باملركز  الــفــوز 
فيها  تناف�شت  والــتــي    1991 عــام 
43 قدما و�شهدت  القوارب املحلية 

م�شاركة 53 حممال.

1993
�ــشــهــدت الــنــ�ــشــخــة الــثــالــثــة 1993 
تتويج بطلني ال�شفينة من�شور 36 
ملالكها النوخذة را�شد �شعيد الطاير 
والقارب  قــدمــا   60 لل�شفن  بــطــال 
ملــالــكــه حمــمــد خلفان   22 الأزيـــــب 
الــــــروم وبـــقـــيـــادة الـــنـــوخـــذة حممد 
 43 للقوارب  بطال  عبداهلل  ح�شن 

قدما 

2021
"منران  الـــ�ـــشـــفـــيـــنـــة  طــــاقــــم  جنـــــح 
211" ملالكها �شمو ال�شيخ زايد بن 
وبقيادة  نهيان  اآل  زايــد  بن  حمدان 
يف  املــرزوقــي  عبداهلل  علي  النوخذة 
الفوز بلقب �شباق اليوبيل اللوؤلوؤي 
اأقيم يف  والــذي   30 رقــم  والن�شخة 

الرابع من �شهر يونيو 2022.

18
�شباقات  و�ــشــجــالت  تـــاريـــخ  يف  بــــرز 
 1991 عــام  تاأ�شي�شه  منذ  القفال 
العام  الـــثـــالثـــني  الــنــ�ــشــخــة  وحـــتـــى 
بالألقاب  توجوا  بطال   18 املا�شي 
وح�شلوا على املراكز الأوىل يف 30 

ن�شخة.
الأوىل  الن�شخة  يف  الــلــقــب  وعــانــق 
وتــواىل بعدها    47 العوير  القارب 
بــــروز عـــدد مـــن الأ�ـــشـــمـــاء يف �شماء 
الإجنازات منها القاربني فار�س 46 
الــ�ــشــفــن من�شور  ثــم   22 والأزيـــــب 
36 وبراق 30 )4 مرات( و�شردال 
17 و دا�س  83 )مرتني( واجليون 
 4(  16 والزير   92 والرائد   45
مرات(   5(  103 وغــــازي  مــــرات( 
4 وزلــــزال  12 والــقــفــاي  واأطــلــ�ــس 
 31 والـــ�ـــشـــاحـــل  مــــــرات(   3(  25
وحامل   96 والــ�ــشــقــي   33 وبــــراق 
ال�شفينة  املا�شية  الن�شخة  اللقب يف 

منران 211.

برعاية حمدان بن حممد

الن�ضخة 31 ل�ضباق القفال تنطلق اليوم ال�ضبت

بحريا  ميال   50 مل�سافة  املا�سي  م�سهد  تر�سم  �سفينة   118
البداية من »�سري بونعري« مرورا بـ »القمر« حتى »برج العرب«

•• ال�شارقة-الفجر

لكرة  املونديايل  الأوملــبــي  الــدويل  الزبري احلكم  كــرم عمر 
الذهبية" عبداهلل  " احلنجرة  �شاحب  املتميز  املعلق  اليد 
التكرميية  مــبــادراتــه  يف  بــالــورقــاء  جمل�شه  يف  زجنـــال  بــو 
ريا�شة  خدمت  ريا�شية  �شخ�شية   50 تكرمي  ت�شمل  التي 

الإمارات.
على  املعلقني  اأف�شل  مــن  بــو زجنــال  عــبــداهلل  املعلق  يعتر 
ال�شاحة الريا�شية يف التعليق على الفعاليات الريا�شية، اإذ 

يعتر " �شديق" الألعاب املن�شية “، وهي كرة اليد وال�شلة 
والطائرة واللعاب الفردية، حيث دائما ما يدعو يف تعليقه 
على املباريات امل�شوؤولني الريا�شيني لتعزيز الهتمام بهذه 
الــريــا�ــشــات املــهــمــة لــدورهــا يف اإظــهــار ريــا�ــشــيــني كـــان لهم 
التتويج  الــدولــة يف من�شات  رفــع علم  الإيــجــابــي يف  الأثـــر 

اخلارجية.
وقــــام بـــو زجنــــال الــتــعــلــيــق عــلــى جــمــيــع بـــطـــولت الألعاب 
اجلماعية والفردية بالدولة والبطولت العربية والقارية، 
حيث يعتر معلق ريا�شي �شامل �شاحب "حنجرة ذهبية" 

بالتقدير  حظيت  وجميلة  م�شوقة  بطريقة  التعليق  يف 
دافعا  املناف�شات  يف  الالعبني  منحت  اأنها  كما  والإعــجــاب، 
حرا�شة  لبوزجنال  و�شبق  اجليدة.  قدراتهم  لإظهار  قويا 
اليد  ال�شارقة، ومار�س كرة  نادي  ثم  الوحدة،  نادي  مرمى 
القا�شمية  مبدر�شة  ودر�ــس  ال�شارقة،  يف  املــدار�ــس  دوري  يف 
بجمهورية  العامة  الثانوية  واأكــمــل  طالب  اأبــي  بــن  وعلي 
م�شر العربية مبدر�شة الأورمان، ثم التحق بكلية ال�شرطة 
لطيف  حممد  امل�شري  املعلق  املرحوم  ويعتر  اأبوظبي،  يف 

واملرحوم اأكرم �شالح قدوته يف التعليق الريا�شي. 

الزبري يكرم املعلق بو زجنال »�ضاحب احلنجرة الذهبية« 
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•• اأبوظبي-وام:

بن�شبة جناح تتجاوز 80 % على مدار 
الرازيلي  املنتخب  اأكـــد  �ــشــنــوات،   8
الفنية  الأزمــة  اجتاز  اأنــه  القدم  لكرة 
ــيــة الـــتـــي اأحــــاطــــت بــــه بعد  والــنــفــ�ــش
الأملاين  نــظــريه  اأمـــام   7-1 الــهــزميــة 
يف املربع الذهبي لبطولة كاأ�س العامل 
للقب  بــقــوة  مر�شحا  وعـــاد   2014
املرتقبة  الن�شخة  خــالل  مــن  الــعــاملــي 

اأواخر العام احلايل.
وحقق املنتخب الرازيلي فوزا كبريا 
اأم�س الأول على كوريا اجلنوبية 1-5 
ملونديال  ا�ــشــتــعــداداتــه  اإطــــار  وديـــا يف 
�شنوات،   8 مـــــدار  وعـــلـــى   .2022
يف  حري�شا  الــرازيــلــي  املنتخب  كـــان 
البتعاد  عــلــى  يــخــو�ــشــهــا  مـــبـــاراة  كـــل 
الهزمية  هــــذه  عـــن  جـــديـــدة  خـــطـــوة 
وو�شائل  اجلــمــاهــري  اعــتــرتــهــا  الــتــي 
و�شعى  كــرويــة،  "ف�شيحة"  الإعــــالم 
تدريجيا  اآثـــارهـــا  حمــو  اإىل  الــفــريــق 
�شدمة  اأكــر  ثاين  كانت  اأنها  ل�شيما 
الرازيلية  الـــكـــرة  تـــاريـــخ  يف  كـــرويـــة 
الفريق  بها  مني  الــتــي  الهزمية  بعد 
يف مــواجــهــة مــنــتــخــب اأوروجـــــــواي يف 
 1950 "اخلتامية" ملونديال  املباراة 
ا�شتهرت  والـــتـــي  اأيـــ�ـــشـــا،  بـــالـــرازيـــل 
ا�شتاد  اإىل  ن�شبة  "ماراكانازو"  بلقب 

ا�شت�شاف  الــذي  العريق  "ماراكانا" 
الــلــقــاء. ومـــن بــني الــالعــبــني الذين 
يف  الرازيلي  املنتخب  قائمة  �شمتهم 
قائمة  ت�شم  مل   ،2014 مــونــديــال 
اجلنوبية  كــوريــا  مـــبـــاراة  يف  الــفــريــق 
اأمـــ�ـــس �ـــشـــوى لعـــبـــني اثـــنـــني فقط، 
نــيــمــار دا �شيلفا  الــهــجــوم  وهــمــا جنــم 
الأمين  الظهري  الفريق وزميله  قائد 

املخ�شرم داين األفي�س.
الهزمية  نيمار غاب عن مباراة  وكــان 
ظل  فيما  الإ�شابة  ب�شبب  اأملانيا  اأمــام 

األفي�س على مقاعد البدلء وقتها.
وخالل ال�شنوات الـ8 بعد هذه الهزمية 
اأن  الإح�شائيات عمليا  توؤكد  الثقيلة، 
وعاد  اأزمته  اجتاز  الرازيلي  املنتخب 

لقائمة املر�شحني بقوة للمناف�شة على 
2022. ويف  العاملي يف ن�شخة  اللقب 
الــفــريــق منذ  100 مـــبـــاراة خــا�ــشــهــا 
ذلك احلني، حقق املنتخب الرازيلي 
و19  هــزائــم   9 مقابل  انت�شارا   72
التعادل  مــبــاريــات  ـــاأن  ب علما  تــعــادل، 
املنتخب  بــفــوز  انتهت  مــبــاراة  �شهدت 
واأخرى  الرتجيح  بركالت  الرازيلي 
الرتجيح  بــركــالت  بــهــزميــتــه  انــتــهــت 
اأيــ�ــشــا ..وبـــهـــذا، يــكــون الــفــريــق حقق 
بهذه   % الـ80  تتجاوز  جنــاح  ن�شبة 
املباريات  هــذه  ت�شتمل  ول  املــبــاريــات. 
الـ100 على اللقاء امللغى مع املنتخب 
املونديال،  ت�شفيات  يف  الأرجــنــتــيــنــي 
بدقائق  انطالقه  بعد  توقف  والـــذي 

�شبتمر  يف  يعاد  اأن  له  وتقرر  قليلة، 
معظم  يف  احلـــال  هــي  ومثلما  املقبل. 
ال�شنوات  مــدار  على  الفريق  مباريات 
كوريا  مــــبــــاراة  اأظــــهــــرت  الأخــــــــــرية، 
اجلــنــوبــيــة اأمـــ�ـــس مـــدى اعــتــمــاد اأداء 
املنتخب الرازيلي على جنمه الكبري 
اأحــرز هدفني من ركلتي  الــذي  نيمار 
جزاء وقاد الفريق للفوز الكبري. وكان 
نيمار �شاعد املنتخب الرازيلي ب�شكل 
 2022 ملــونــديــال  الــتــاأهــل  كبري على 
الفريق يف  هــدايف  قائمة  ت�شدر  حيث 
وكان  اأهـــداف.   8 بر�شيد  الت�شفيات 
املنتخب الرازيلي هو اأول الفرق من 
النهائيات  اإىل  و�ــشــول  ــــا  اأوروب خـــارج 
الت�شفيات  اأنهى  كما  الت�شفيات  عر 

التقليدي  مناف�شه  اأمــام  ال�شدارة  يف 
وعلى  الأرجــنــتــيــنــي.  املنتخب  العنيد 
وبعد  املا�شية،  القليلة  ال�شهور  مــدار 
يف  الأرجنتيني  نظريه  اأمــام  الهزمية 
اجلنوبية  اأمــريــكــا  اأمم  كــاأ�ــس  نــهــائــي 
العام  مــنــتــ�ــشــف  اأمريكا"  "كوبا 
الرازيلي  املــنــتــخــب  انــتــبــه  املــا�ــشــي، 
الهجومي،  الأداء  تنويع  �شرورة  اإىل 
و�شاعده يف هذا ظهور اأكرث من لعب 
مــتــمــيــز يف اجلـــانـــب الــهــجــومــي مثل 
ريال  مــهــاجــم  جــونــيــور  فيني�شيو�س 
رودريجو،  وزميله  الإ�شباين،  مدريد 
وفيليبي  جـــيـــ�ـــشـــو�ـــس،  وجـــابـــريـــيـــل 
املدير  تيتي  املدرب  كوتينيو. وحر�س 
الرازيلي على عدم  للمنتخب  الفني 
بـــدايـــة مباراة  الـــدفـــع بــجــونــيــور مـــن 
الأداء  بــعــد  الإجـــهـــاد  خ�شية  الأمـــ�ـــس 
نهائي دوري  الــالعــب يف  الــقــوي مــن 
املا�شي،  الــ�ــشــبــت  يـــوم  ـــــا  اأوروب اأبـــطـــال 
حيث �شارك جونيور اأم�س اأمام كوريا 
اجلنوبية يف منت�شف ال�شوط الثاين.

البديلة حيث  اإىل اخلطة  تيتي  وجلاأ 
دفـــع بــالعــب الــو�ــشــط لــوكــا�ــس باكيتا 
اليمنى  الناحية  يف  هجومي  ك�شاعد 
ك�شاعد  اللعب  اإىل  رافينيا  حتول  مع 
جونيور  من  بدل  الي�شار  يف  هجومي 
..واأثمرت اخلطة عن مباراة قوية فاز 

فيها الفريق بخما�شية مقابل هدف.

املنتخب الربازيلي يعرب »حمنة 2014« ب� 100 مباراة و72 انت�ضارا

قرر  الــذي  مبابي  كيليان  اأزمــة  على  ال�شتار  اإ�ــشــدال  بعد 
البقاء يف باري�س �شان جرمان رغم م�شاعي ريال مدريد 
والإ�شباين  الفرن�شي  الناديني  اأن  يبدو  ل�شمه،  احلثيثة 

على موعد مع �شراع جديد على جنم اآخر.
�شان  بــاريــ�ــس  اأن  اإ�شبانية  �شحفية  تــقــاريــر  ك�شفت  فقد 
اأجــل �شم لعب  �شباقا من  جرمان وريــال مدريد دخــال 
موناكو  يف  ال�شاعد  النجم  ت�شواميني،  اأوريــلــني  الو�شط 

الفرن�شي.
مبابي  اإن  الإ�شبانية  "ماركا" الريا�شية  �شحيفة  وقالت 
�شخ�شيا ياأمل ان�شمام ت�شواميني اإىل باري�س �شان جرمان، 

بـــنـــاء عــلــى اتـــفـــاقـــات مع 
منحه  عــلــى  الإدارة 

�شالحيات لختيار لعبني جدد �شمن "م�شروع" النادي 
الباري�شي اجلديد.

خط  تقوية  اأولوياته  من  اأن  جرمان  �شان  باري�س  ويــرى 
الو�شط، حيث يعتر ت�شواميني )22 عاما( هدفا اأ�شا�شيا 

خالل ال�شيف اجلاري، لكن مهمة �شمه ل تبدو �شهلة.
م�شتعد  الفرن�شي  الـــدوري  بطل  فــاإن  "ماركا"،  وح�شب 
ويعول  الــ�ــشــاب،  لــالعــب  ثمنا  يـــورو  مليون   100 لــدفــع 
ت�شواميني  مــع  مبابي  يق�شيهما  اأ�شبوعني  على  كــثــريا 
بارتداء  اإقناعه  اأجــل  "الديوك" من  منتخب  مع�شكر  يف 
على  كبار  جنــوم  ومزاملة  جــرمــان،  �شان  باري�س  قمي�س 

غرار ليونيل مي�شي ونيمار، بالطبع اإىل جانب مبابي.
اإىل مهمة  اأي�شا  اأ�شارت  النت�شار،  وا�شعة  ال�شحيفة  لكن 
يف  امللكي  الفريق  جنم  بنزمية  كــرمي  اإىل  موكلة  مماثلة 
جتاه  ت�شواميني  راأ�ــس  لإمالة  فرن�شا،  منتخب  مع�شكر 

املقبل. برينابيو" ال�شيف  "�شانتياغو 
وتـــــرددت �ــشــائــعــات مـــوؤخـــرا عــن اأن بــنــزميــة كان 
مـــ�ـــشـــوؤول عـــن اإقـــنـــاع مــبــابــي بــالــتــوقــيــع لريال 
حيث  بالف�شل،  بـــاءت  م�شاعيه  اأن  اإل  مــدريــد، 
باري�س  مع  عقده  جتديد  على  الأخــري  ا�شتقر 

�شان جرمان.

قراره  �شانتو�س، عن  فرناندو  الرتغال،  دافع مدرب 
با�شتبعاد كري�شتيانو رونالدو، من الت�شكيلة الأ�شا�شية 
للفريق، يف املباراة الأوىل له بدوري الأمم الأوروبية 

اأمام اإ�شبانيا.
�شارك الهداف القيا�شي ملنتخب بالده، يف 

الدقيقة 62، لكنه ف�شل يف هز ال�شباك، 
بعد اأن جنح ريكاردو هورتا يف ت�شجيل 
هدف التعادل ل�شالح الرتغال، لتنتهي 

املباراة بنتيجة 1-1.
"ا�شتبعاد  التعادل:  بعد  �شانتو�س  وقال 
رونالدو مل يكن ب�شبب م�شتواه، بعد اأن 

خا�س الالعب 37 عاماً مو�شماً قوياً مع 
يف  هدفاً   24 و�شجل  يونايتد،  مان�ش�شرت 

جميع امل�شابقات".
فنياً  خــيــاراً  "كان  واأ�ــشــاف: 

لهذه  وخـــطـــطـــيـــاً 

الأف�شل  الأف�شل،  اأن هــذا هو احلــل  لنا  بــدا  املــبــاراة، 
والتعامل  بها،  اللعب  اأردنـــا  التي  للطريقة  بالن�شبة 
لــالأمــر مب�شتوى  املــبــاراة، ل عالقة  بها مــع 
مو�شع  لــيــ�ــس  فــهــذا  كــريــ�ــشــتــيــانــو،  اأداء 

ت�شاوؤل".
املباراة  يف  حلــظــات  "هناك  وتــابــع: 
يتعني عليك التفكري فيها بطريقة 
ميكن  اأنــــه  نعتقد  كــنــا  خمــتــلــفــة، 
الثاين،  الــ�ــشــوط  يف  يــ�ــشــارك  اأن 

ويح�شم املباراة ل�شاحلنا".
و�ــشــتــلــعــب الـــرتـــغـــال يف املـــبـــاراة 
املــقــبــلــة اأمــــــام �ــشــويــ�ــشــرا، بــعــد غد 
الأحد، بينما �شتتوجه اإ�شبانيا اإىل 

براغ ملواجهة الت�شيك.

نظريه  مــن   1-1 تــعــادًل  الــرتــغــال  انــتــزع منتخب 
اإ�شبيلية  يف  الــ�ــشــابــقــة  الــنــ�ــشــخــة  و�ــشــيــف  الإ�ـــشـــبـــاين 
�شمن مناف�شات اجلولة الأوىل من املجموعة الثانية 

للم�شتوى الأول يف دوري الأمم الأوروبية.
"ل  منتخب  افتتح  فيرّامارين"،  "بينيتو  ملعب  وعلى 
روخا" الت�شجيل عن طريق لعب يوفنتو�س الإيطايل 
األفارو موراتا، بعدما ا�شتلم متريرة متقنة من بابلو 

�شارابيا، ف�شددها جميلة يف املرمى )25(.
وانتظر املنتخب الرتغايل حتى الدقيقة 82 لإدراك 
التعادل، يف مباراة خرج فيها جنم مان�ش�شرت يونايتد 
 ،62 الــدقــيــقــة  يف  رونـــالـــدو  كري�شتيانو  الإنــكــلــيــزي 
بت�شديدة رائعة من اجلناح ريكاردو هورتا، �شكنت يف 

�شباك احلار�س اأوناي �شيمون.
واأهدر جوردي األبا فر�شة خطف النت�شار يف الدقيقة 
كرة  و�شدد  املنطقة،  داخل  عر�شية  تلقى  حيث   ،87
الرتغال.  مرمى  اأعلى  مرت  �شديدة  برعونة  راأ�شية 
فوزاً  الت�شيكي  املنتخب  حقق  نف�شها،  املجموعة  ويف 

�شوي�شرا. على   1-2
وبذلك، احتلت الرتغال املركز الثاين بر�شيد نقطة، 
ر  الــثــالــث، فيما ت�شدرّ املــركــز  اإ�ــشــبــانــيــا يف  عــلــى غـــرار 

ت�شيكيا مع ثالث نقاط.
ويف امل�شتوى الثاين عن املجموعة الرابعة، فاز املنتخب 
فيما  نظيف،  بهدف  ال�شربي  نظريه  على  الروجي 

حققت ال�شويد انت�شاراً -2�شفر على �شلوفينيا.

باري�س �ضان جرمان وريال مدريد.. 
»�ضراع« اآخر ودور مهم ملبابي

�ضبب ا�ضتبعاد رونالدو من 
الت�ضكيل الأ�ضا�ضي اأمام اإ�ضبانيا

الربتغال تنتزع تعادًل 
من اإ�ضبانيا بدوري الأمم 

ليربون جيم�س ثاين ريا�ضي 
ميتلك مليار دولر.. فمن �ضبقه؟

اأف�شح عنها  التي  الأمريكي ليرون جيم�س  ال�شلة  اأحــالم لعب كرة  مل تكن 
يف مقابلة تلفزيونية عام 2014 حم�س خيال، فم�شرية 19 �شنة يف املالعب 

مكنت ثروة جنم فريق لو�س اأجنلو�س ليكرز من بلوغ حاجز املليار دولر.
واأ�شبح "امللك ليرون" ثاين ريا�شي تبلغ ثروته مليار دولر، بعد زميله مايكل 

جوردان، اإل اأن جيم�س حقق ذلك وهو ل يزال لعبا وفقا ملجلة "فورب�س".
ويــحــتــل املــهــاجــم الــبــالــغ 37 عــامــا الــــذي فـــاز بــبــطــولــة الـــــدوري الأمريكي 
اأي�شا كاأف�شل لعب يف املو�شم، املرتبة  4 مرات  4 مرات واختري  للمحرتفني 
عام  منذ  م�شريته  بــداأ  بعدما  التاريخيني،  الـــدوري  هــدايف  قائمة  يف  الثانية 

.2003
وكان جيم�س احتل املرتبة الثانية يف قائمة "فورب�س" للريا�شيني الأعلى اأجرا 
يف العامل بني مايو 2021 ومايو 2022، باإجمايل دخل بلغ 121.2 مليون 
دولر، لياأتي يف املرتبة الثانية بعد �شانع الألعاب الأرجنتيني جنم باري�س �شان 

جرمان الفرن�شي ليونيل مي�شي، الذي بلغ دخله 130 مليون دولر.
لكن حياة جيم�س الكروية مكنته من اإيجاد م�شادر ربح اأخرى، فهو �شريك يف 

ا�شتثمارات مبئات املاليني من الدولرات.
كما ميتلك جيم�س اأي�شا 3 عقارات تبلغ قيمتها حوايل 80 مليون دولر، مبا 
يف ذلك الق�شور يف موطنه الأ�شلي اأكرون وعقاران يف جنوب كاليفورنيا، وق�شر 

يف بيفريل هيلز دفع اأكرث من 36 مليون دولر ثمنا له عام 2020.

بو�ضكيت�س يحقق رقمًا 
قيا�ضيًا جديدًا

جديداً،  قيا�شياً  رقماً  بو�شكيت�س،  �شريجيو  اإ�شبانيا،  منتخب  قائد  �شجل 
عقب م�شاركته يف مباراة الرتغال.

بح�شب �شبكة اأوبتا لالإح�شائيات، لعب �شريجيو بو�شكيت�س مباراته الدولية 
اإ�شبانيا. منتخب  مع   134

واأ�شبح بو�شكيت�س ثالث اأكرث لعب خو�شاً للمباريات مع املنتخب الإ�شباين 
بـ134 مباراة، متجاوزاً رقم ت�شايف هرينانديز �شاحب الـ133 لقاء.

رامو�س  �شريجيو  فقط  عليه  يتفوق  بو�شكيت�س  اأن  ال�شبكة  واأو�ــشــحــت 
)181(، واإيكر كا�شيا�س )167(، يف تاريخ املنتخب الإ�شباين.

من جانيه قدم الحتاد الإ�شباين لكرة القدم التهنئة اإىل القائد �شريجيو 
بو�شكيت�س، بخو�س مباراته 34 بعد الـ100 بقمي�س "ل روخا".

ودخول قائمة اأكرث ثالثة لعبني ارتداًء لقمي�س املنتخب الإ�شباين.

اإيرلينغ هالند، فريقه الوطني لالنت�شار على  قاد مهاجم منتخب الرويج، 
�شربيا 1-0، يف افتتاحية اجلولة الأوىل من دور جمموعات الن�شخة الثالثة 

من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
هدف  �شجل  بعدما  والــرويــج،  �شربيا  لقاء  يف  البطولة  دور  هــالنــد،  تقم�س 

املنتخب الرويجي الوحيد يف الدقيقة 26.
ويف اللقاء الآخر بنف�س املجموعة، فاز منتخب ال�شويد على �شلوفينيا 0-2.

وافتتح املنتخب ال�شويدي الت�شجيل عن طريق اإمييل فور�شبريغ، يف الدقيقة 
جزاء. ركلة  من   39

وتكفل ديان كولو�شيف�شكي، بت�شجيل الهدف الثاين لل�شويد يف الدقيقة 88.

•• اأبوظبي-وام:

23 عاما"،  "حتت  اآ�شيا  اأوملبيا فعاليات بطولة كاأ�س  16 منتخبا  يخو�س 
�شمن  الأوملــبــي  منتخبنا  يخو�شها  والــتــي  اأوزبــكــ�ــشــتــان،  يف  حاليا  املــقــامــة 

املجموعة الرابعة مع كل من اليابان وال�شعودية وطاجيك�شتان.
واإح�شائيات  اأرقــــام  يف  املتخ�ش�س  ماركت"  "تران�شفري  مــوقــع  وبح�شب 
الـ16  للمنتخبات  ال�شوقية  القيمة  تبلغ  واملنتخبات،  والأنــديــة  الالعبني 
72.5 مليون دولر" ،  "نحو  يــورو  67.43 مليون  البطولة  امل�شاركة يف 
ويت�شدر منتخب كوريا اجلنوبية حامل اللقب القائمة باأعلى قيمة �شوقية. 
ويحتل منتخبنا الأوملبي املركز ال�شابع يف القائمة بقيمة �شوقية تبلغ 3.95 
تركمان�شتان  ياأتي منتخب  4.25 مليون دولر" فيما  "نحو  يورو  مليون 

باملركز الأخري كاأقل قيمة �شوقية بني املنتخبات امل�شاركة.
ال�شوقية  "وام" القيمة  الإمـــارات  اأنباء  وكالة  تر�شد  التايل،  التقرير  ويف 
الـ16 امل�شاركة يف البطولة : يت�شدر منتخب كوريا اجلنوبية  للمنتخبات 
القائمة بقيمة �شوقية تبلغ 17 مليون يورو، ويليه منتخب اليابان "6.53 
 5.83" واأ�شرتاليا  يورو"،  مليون   6.38" ال�شعودية  ثم  يورو"،  مليون 
مليون   4.73" يورو" واإيــران  مليون   4.90" يورو" واأوزبك�شتان  مليون 
3.95 مليون  يورو" . وياأتي منتخبنا الأوملبي �شابعا بقيمة �شوقية بلغت 
 3.53" "3.68 مليون يورو" وقطر  يورو، وتليه منتخبات طاجيك�شتان 
مليون   1.70" والــعــراق  يورو"  مليون   3.25" وتايالند  يورو"  مليون 
يورو"  مليون   1.46" وماليزيا  يورو"  مليون   1.58" وفيتنام  يورو" 
..فيما  يورو"  مليون   1.23" والــكــويــت  يورو"  مليون   1.38" والأردن 

ياأتي منتخب تركمان�شتان يف املركز الـ16 الأخري بقيمة �شوقية تبلغ 295 
قيمته  تقل  الــذي  امل�شاركة  املنتخبات  بــني  مــن  الوحيد  ليكون  يــورو  األــف 

ال�شوقية عن املليون يورو.
وفيما يتعلق بالقيمة ال�شوقية لأغلى لعبي املنتخبات امل�شاركة يف البطولة، 
يتواجد 4 لعبني من املنتخب ال�شعودي �شمن اأغلى 10 لعبني يف القائمة 
التي يت�شدرها الكوري اجلنوبي "كاجن اإن يل" وقيمته ال�شوقية 8 ماليني 
يورو. ويتواجد ال�شعوديون تركي العمار رابعا "900 األف يورو"، وفرا�س 
الريكان �شاد�شا "850 األف يورو"، و�شعود عبد احلميد �شابعا "850 األف 
اإدري�س  األــف يورو"، ويت�شدر عبد اهلل   800" تا�شعا  يورو" واأميــن يحيى 
لعبي منتخبنا الأوملبي يف القائمة وياأتي باملركز الـ16 بقيمة �شوقية تبلغ 

يورو. األف   650

هالند يقود الرنويج لالنت�ضار 
يف افتتاحية الأمم الأوروبية

الأوملبية للمنتخبات  اآ�ضيا  كاأ�س  لقب  على  تتناف�س  دولر  مليون   72.5 �ضوقية  بقيمة  منتخبا   16



يعود اإىل العمل بعمر 78 عامًا لعجزه عن دفع الفواتري
اإىل العمل يف مركز  78 عاماً  عاد رجل بريطاين يبلغ من العمر 
التي  املعي�شة  نفقات  حتمل  عــن  عــاجــزاً  بــات  بعدما  لالت�شالت 
تيلور، من  كــان موري�س  الأخـــرية.  الآونــة  ب�شكل كبري يف  ارتفعت 
اإنه  يقول  لكنه   ،2012 عــام  يف  تقاعد  قد  بيرتبورو،  كامريدج، 
فواتري  ارتفاع  ا�شتمرار  مع  العمل  اإىل  للعودة  م�شطر  باأنه  �شعر 

الطاقة وغالء املعي�شة.
وقال لبي بي �شي: "اإحدى املكا�شب خالل ال�شتاء هي اأنني �شاأمتكن 
من اأن اأنعم بالدفء، لأنني �شاأكون قادراً من دفع فواتري الطاقة 
ترتفع.  والكهرباء  والغاز  التدفئة  اأ�شعار   " واأ�ــشــاف:  والتدفئة" 
اأعلم  اإنني قلق من الزيادات الأخرى يف تكلفة الوقود والبنزين. 
الأ�شعار لن تعود  الو�شع احلــايل موؤقت لكن  بــاأن  اإخبارنا  اأنــه مت 
اإىل ما كانت عليه من قبل" كان ال�شيد تيلور �شابًقا مدير م�شروع 
يف �شركة تزود املدار�س بالأثاث واملعدات الأخرى، وبالإ�شافة اإىل 
حماربة تكاليف املعي�شة، يقول اإنه يتطلع اإىل التفاعل الجتماعي 
يف مكان العمل. بداأ موري�س العمل يف عام 1961 عندما كان عمره 
17 عاًما، وا�شتمر يف عمله حتى التقاعد، ولدى ا�شت�شعاره خطر 
غالء نفقات املعي�شة قرر اأن يتقدم اإىل وظيفة يف �شركة ات�شالت 
الوظيفة. يتم قبوله يف  اأن  "اأدي�شون يل" واأجرى مقابلتني قبل 

�ضقيقتان تواأم تلدان طفلني يف اليوم  نف�ضه 
اأجنبت �شقيقتان تواأم ولدين من الذكور يف القد�س يف اليوم نف�شه، 

ح�شبما اأفادت تقارير امل�شت�شفى اأم�س الأول  اخلمي�س.
الأول  اأم�س  بالقد�س  "�شعاري ت�شيديك" للولدة  واأفاد م�شت�شفى 
 31 العمر  مــن  تبلغان  اللتني  ال�شابتني  نقل  مت  بــاأنــه  اخلمي�س 
عاماً اإىل امل�شت�شفى واحدة تلو الأخرى، الأوىل عندما نزلت مياه 

الولدة، والثانية عندما فاجاأتها اآلم املخا�س.
اإن الطفلني ولــدا الثالثاء، ولــدى كل امــراأة من  وقــال امل�شت�شفى 

قبل ثالثة اأطفال بالفعل ابنتان وولد.

زراعة غر�ضة اأذن اأُن�ضئت من خاليا ب�ضرية 
الأوىل من  زرع هي  اأجــرى عملية  اأنــه  اأمريكي  اأعلن فريق طبي 
با�شتخدام  املعالج  املري�س  خاليا  من  اأُن�شئت  ب�شرية  لأذن  نوعها 
طابعة ثالثية الأبعاد، م�شرياً اإىل اأن هذه التقنية ميكن اأن ت�شاعد 

الأ�شخا�س الذين يعانون عيباً خلقياً نادراً.
واأجريت هذه العملية يف اإطار جتربة �شريرية لتقييم مدى توافر 
ال�شالمة يف اللجوء اإىل هذه الغر�شة ودرجة فاعليتها لالأ�شخا�س 
الذين يعانون �شغر الأذن، والذين مل َتنُم اأذنهم اخلارجية ب�شكل 

�شحيح.
وحتمل الغر�شة ا�شم "اأورينوفو" وابتكرتها �شركة "ثري دي بايو 
ا، وهو موؤ�ش�س معهد  ثريابوتيك�س"، فيما نفذ العملية اأرتورو بونيرّ
اأنطونيو بولية تك�شا�س  الت�شوه يف �شان  متخ�ش�س يف عالج هذا 

الأمريكية.
اآلف  "كطبيب عــالــج  اح قــولــه  لــلــ�ــشــركــة عـــن اجلــــــررّ بــيــان  ونــقــل 
البلد وحول  اأنــحــاء  كــل  الأذن يف  يــعــانــون �شغر  الــذيــن  الأطــفــال 
اأن تعنيه للمر�شى  اأنا متحم�س لهذه التقنية وما ميكن   ، العامل 

وعائالتهم".
ويتم تنفيذ العملية عن طريق تكوين انطباع ثالثي الأبعاد لأذن 

املري�س الأخرى النامية بالكامل ثم جمع خاليا غ�شاريف اأذنه.
ثم يتم ا�شتزراع هذه الغ�شاريف للح�شول على كمية كافية منها، 
اخلليط  هــذا  وُي�شتخدم  الــكــولجــني.  هيدروجيل  مــع  تخلط  ثــم 

لطباعة الزرع.
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ترقبوا ظاهرة فلكية مل حتدث منذ �ضنوات
يرتقب املهتمون بظواهر الفلك، ظاهرة مثرية، بدءا من يوم اجلمعة عندما ت�شطف خم�شة كواكب يف م�شار �شبيه 

بالقو�س، حول ال�شم�س.
"اإندبندنت" الريطانية، فاإن الكواكب اخلم�شة التي ت�شطف قبل الفجر هي عطارد والزهرة  وبح�شب �شحيفة 

واملريخ وزحل وامل�شرتي.
وبح�شب بيان �شادر عن جمعية الفلك الأمريكية، فاإن اآخر مرة ا�شطفت فيها الكواكب اخلم�شة على هذا النحو 

كانت يف �شنة 2004.
ويتعني على الراغبني يف روؤية الظاهرة، اأن ي�شتيقظوا قبل �شاعة ون�شف ال�شاعة من �شروق ال�شم�س، ثم عليهم اأن 
يظروا اإىل جهة ال�شرق. ويف الأيام الأوىل من يونيو اجلاري، ل �شيما يف يومي الثالث والرابع من ال�شهر، لن يكون 

كوكب الزهرة بعيدا جدا من الأفق.
قريبا من  املريخ  ال�شماء، يظهر كوكب  ال�شرقي يف  اإىل جهة اجلنوب  بي�شاوي  قو�س  ر�شد  اأنــه مع  امل�شدر  وذكــر 
الأيام  القو�س، خالل  الــذي �شيدخل يف هذا  اأمــا كوكب عطارد  القو�س.  امل�شرتي، فيما يتخذ زحل موقعه يف ذيل 
الأوىل من يونيو اجلاري، فلن يكون مرئيا على الأرجح، اإل يف حال كان الأفق �شافيا ووا�شحا للغاية. ويرى خراء 
اأن املهتمني بهذه الظاهرة قد يحتاجون اإىل منظار، رغم اأن هذه الكواكب اخلم�شة تو�شف يف العادة بكواكب العني 

املجردة، لأن روؤيتها ل حتتاج اإىل تل�شكوب عندما يكون اجلو مالئما.
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رقم هاتف قدمي يفتتح مهرجان اأفالم ال�ضعودية
 اأطلق مهرجان اأفالم ال�شعودية دورته الثامنة م�شاء  اأم�س الأول اخلمي�س 
الظهران  مدينة  يف  العاملي  الثقايف  العزيز  عبد  امللك  مركز  م�شرح  على 
 36 املهرجان  جوائز  على  يتناف�س  وخليجيا.  �شعوديا  فيلما   80 مب�شاركة 
فيلما بني طويل وق�شري من بينها ثمانية اأفالم خليجية بجانب 44 فيلما 
املمثل  ا�شم  تكرمي  الفتتاح  و�شمل حفل  املوازية.  العرو�س  برنامج  �شمن 
املخرج  ا�شم  وكذلك   "2000-1895" الـــرواف  خليل  الــراحــل  ال�شعودي 
احلفل  �شمل  واملنتج الكويتي الراحل خالد ال�شديق "1945-2021" كما 
والتي  املنفذ  غــري  ال�شيناريو  م�شابقة  يف  الفائزة  الأعــمــال  اأ�شماء  اإعـــالن 
ا�شتقبلت هذه الدورة 235 م�شاركة. وقالت الكاتبة واملخرجة هناء العمري 
براجمه  املهرجان  "يبداأ  ال�شعودية  ال�شينما  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
والور�س  والـــدورات،  الندوات،  عدد  يف  بزيادة  العام  لهذا  واملتنوعة  الرثية 
واملطبوعات،  الكتب  اإ�ــشــدارات  من  املزيد  ال�شنة  هــذه  وي�شهد  التدريبية، 
وتو�شعا يف �شوق الإنتاج وم�شاركيه". يت�شمن الرنامج املمتد حتى التا�شع 
ال�شينما"  يف  ال�شعودية  "الراوية  تناق�س  نـــدوات  اأربـــع  تنظيم  يونيو  مــن 
و"التعامل  وجمالياتها"  ال�شينما  و"�شعرية  ال�شعودي"  الفيلم  و"مفهوم 
متخ�ش�شة  ور�ــس  �شت  اإىل  اإ�شافة  العاملية"  البث  من�شات  مــع  القانوين 
واإ�شدار 14 كتابا. قدم حفل الفتتاح املمثل اإبراهيم احلجاج واملمثلة �شارة 
طيبة، وعقب انتهاء مرا�شم الفتتاح عر�س املهرجان الفيلم الق�شري "رقم 

هاتف قدمي" من تاأليف واإخراج علي �شعيد يف عر�شه العاملي الأول.

الأمري لوي�س يلفت الأنظار يف احتفالت اليوبيل البالتيني
اخلمي�س  الأول  اأم�س  بريطانيا   �شهدتها  عارمة،  احتفالية  اأجــواء  و�شط 
اإليزابيث، لفتت حركات ابن دوق  احتفاًل باليوبيل البالتيني حلكم امللكة 

ودوقة كامريدج الأمري لوي�س الأنظار اإليه ب�شدة.
وهوي  مــوؤخــراً،  عمره  من  الرابعة  بلغ  الــذي  كامريدج،  �شغري  بــدا  فقد 
يغطي اأذنيه فوق �شرفة ق�شر باكنغهام اأثناء حتليق الطائرات احتفاًل يف 
�شماء املكان. واأعادت مالب�س الأمري لوي�س، الذي ارتدى زي بحار اأزرق مع 
عندما   1985 عام  اإىل  الأذهــان  ق�شرية،  و�شراويل  واأكمام  ياقة خمططة 
وقف والده الأمري ويليام على �شرفة الق�شر مل�شاهدة عر�س جوي يف عيد 

ميالد امللكة عندما كان يف الثالثة من عمره.
العر�س،  ترتيب  يف  اخلام�شة  املرتبة  يحتل  الــذي  لوي�س،  الأمــري  و�شوهد 
لأول مرة مع اأ�شقائه الأكر �شناً، الأمرية �شارلوت والأمري جورج، يف عربة 
له  تهم�س  اأن  قبل  للجمهور  بحما�س  لــوح  كما  باكنغهام.  ق�شر  اإىل  تتجه 

اأخته وتدفع يده لأ�شفل لكنه �شرعان ما بداأ يلوح مرة اأخرى.
و�شكرت امللكة اإليزابيث ملكة بريطانيا كل امل�شاركني يف احتفالت اليوبيل 
البالتيني جللو�شها على العر�س قبل 70 عاماً يف م�شتهل فعاليات ت�شتمر 

اأربعة اأيام ت�شمل حفالت وعرو�شا وعطلة عامة.

ا�ضتياء بعد اإق�ضاء الأمازيغية 
من م�ضابقة للمعلمني

ا�شتنكارهم  املغرب  ن�شطاء يف  اأبــدى 
ـــاء مــــــادة الأمــــازيــــغــــيــــة، من  لإقـــ�ـــش
لتدري�س  معلمني  لختيار  م�شابقة 
املغربية  والــثــقــافــة  الــعــربــيــة  الــلــغــة 

لأبناء اململكة يف الدول الأوروبية.
ــبــوع املــا�ــشــي، اأعــلــنــت مذكرة  والأ�ــش
والتعليم  الوطنية  الرتبية  لـــوزارة 
يوم  �شتجرى  اأنــه  املغرب،  الأويل يف 
ال�شبت 25 يونيو اجلاري اختبارات 
اأجــــل اختيار  ملــ�ــشــابــقــة مـــن  كــتــابــيــة 
الذين  البــتــدائــي،  التعليم  اأ�ــشــاتــذة 
العربية  الــلــغــة  تــدريــ�ــس  �ــشــيــتــولــون 
املــغــربــيــة لأبــنــاء اجلالية  والــثــقــافــة 
ملدة  وذلك  باأوروبا،  املقيمة  املغربية 
4 �شنوات. و�شجلت ال�شبكة  اأق�شاها 
"غري  املواطنة  اأجل  الأمازيغية من 
ح�شل  مـــرا�ـــشـــالت  يف  حكومية"، 
موقع "�شكاي نيوز عربية" على ن�شخ 
منها، اأن ح�شر الوزارة لالنتقاء بني 
"�شد  يــاأتــي  العربية  اللغة  اأ�ــشــاتــذة 
ل�شنة  املغربي  الد�شتور  مقت�شيات 
م�شتمرا  "اختزال  ويعد   ،"2011
اللتني  املغربيتني،  والهوية  للثقافة 
لأبناء  تــلــقــيــهــمــا  تــ�ــشــور  ميــكــن  ل 
بــا�ــشــتــثــنــاء اللغة  املــغــربــيــة  اجلــالــيــة 
والــثــقــافــة الأمــازيــغــيــة مــن برنامج 
موؤ�ش�شة  واعـــتـــرت  تدري�شهما". 
حكومية"،  "غري  الـــعـــامل  مــغــاربــة 
الأمازيغية  اللغة  مـــادة  اإقــ�ــشــاء  اأن 
�شد  متييزية  "خطوة  امل�شابقة  عن 
الر�شمية  الــلــغــة  وهـــي  الأمــازيــغــيــة، 
الذي  الوقت  يف  للمملكة"،  الثانية 
عزيز  بقيادة  احلكومة  فيه  "عرت 
اأخنو�س حر�شها على تفعيل الطابع 
وخ�ش�شت  لــالأمــازيــغــيــة،  الــر�ــشــمــي 

لذلك �شندوقا ماليا خا�شا".

افتتاح معر�س الكتاب 
الدويل بالرباط 

ر�ــشــمــيــا مــ�ــشــاء اخلمي�س  افــتــتــحــت 
الدورة ال�شابعة والع�شرون ملعر�س 
بح�شور  بالرباط،  الدويل  الكتاب 
احلكومية  ال�شخ�شيات  مــن  عــدد 

والدبلوما�شية والر�شمية.
للمعر�س  دورة  اأول  هــذه  وتعتر 
تقام بالرباط بعد اأن داأبت مدينة 
الدارالبي�شاء على تنظيم الدورات 

ال�شابقة.
للزوار  اأبـــوابـــه  املــعــر�ــس  و�شيفتح 
ابتداء من اأم�س اجلمعة وحتى 12 

يونيو حزيران اجلاري.
ال�شباب  وزيــــر  الفـــتـــتـــاح  وحــ�ــشــر 
والثقافة والتوا�شل حممد املهدي 
املغربي  العاهل  وم�شت�شار  بن�شعيد 
الت�شامن  ووزيـــرة  اأزولي  اأنـــدري 
ـــرة  والإدمــــــــاج الجــتــمــاعــي والأ�ـــش
الثقافة  ووزيـــــــر  حـــيـــار  عــــواطــــف 
والتـــ�ـــشـــال الــ�ــشــنــغــايل عــبــد اهلل 
الهيئات  ممثلي  مــن  وعـــدد  ديـــوب 
املعتمدين  الدبلوما�شية وال�شفراء 

باملغرب.
اأفريقيا  الــــــدورة  هــــذه  واخــــتــــارت 
واآدابـــــــــهـــــــــا �ــــشــــيــــف �ـــــشـــــرف لـــهـــا، 
وقــــــــــــال املـــــــهـــــــدي بــــنــــ�ــــشــــعــــيــــد يف 
اختيار  اإن  لــلــ�ــشــحــافــة  تــ�ــشــريــح 
لتكري�س  فر�شة  اأفريقيا"ي�شكل 
جنوب"،  جــنــوب  الــتــعــاون  �شيا�شة 
كما ي�شكل فر�شة لتعزيز"التقارب 
الأفريقية  الثقافات  خمتلف  بني 
والتعريف بتاريخ الدول الأفريقية 

و�شعوبها".
 712 الـــــــدورة  ويـــ�ـــشـــارك يف هــــذه 
عار�شا منهم 273 عار�شا مبا�شرا، 
 55 و439 غــري مــبــا�ــشــر، ميــثــلــون 

بلدا من خمتلف دول العامل.

الزعيم كيم يهنئ امللكة اإليزابيث بيوبيلها 
اأون  جونغ  كيم  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  هناأ 
املــلــكــة اإلــيــزابــيــث الــثــانــيــة عــلــى مــــرور �شبعني 
اأعلنت  الـــعـــر�ـــس، كــمــا  اعــتــالئــهــا  عـــامـــا عــلــى 
كيم يف  وكتب  يانغ.  بيونغ  اخلارجية يف  وزارة 
ر�شالته اإىل امللكة "اأوجه التهنئة لكم ول�شعبكم 
العيد  لــبــلــدكــم،  الـــوطـــنـــي  الـــيـــوم  مبــنــا�ــشــبــة 
وبيونغ  لندن  واأقــامــت  جلاللتكم".  الر�شمي 
يانغ عالقات دبلوما�شية يف العام 2000. وقد 
تدهور  الرغم من  على  �شفارتيهما  على  ابقيا 
الغربية يف  والــدول  يانغ  بيونغ  العالقات بني 
الأ�شلحة  بــرنــامــج  ب�شبب  الأخــــرية  الــ�ــشــنــوات 
الريطانية  ال�شفارة  لكن  ال�شمايل.  الــكــوري 
القيود  ب�شبب  حــالــيــا  مغلقة  يــانــغ  بــيــونــغ  يف 
ال�شارمة على الدخول واخلروج التي فر�شتها 
كوفيد19-.  جائحة  خــالل  ال�شمالية  كــوريــا 
املركزية  الأنــبــاء  وكالة  ذكــرت  املا�شي،  والــعــام 
الثانية  اإليزابيث  امللكة  اأن  الر�شمية  الكورية 
كوريا  تاأ�شي�س  ذكــرى  اأون يف  كيم جونغ  هناأت 

ال�شمالية يف التا�شع من اأيلول-�شبتمر.

م ا�ضمه على وجهها يخطف حبيبته ال�ضابقة وي�ضِ
و�شم  ور�شم  ال�شابقة  حبيبته  بخطف  برازيلي  رجل  اُتهم 
وكانت  عنه.  لنف�شالها  انتقاما  وجهها،  من  جانب  على 
تايان كالدا�س، "18 عاًما" من ولية �شاو باولو الرازيلية، 
يف طريقها اإىل املدر�شة يوم اجلمعة املا�شي، عندما اقرتب 
اأجرها على  الذي  ال�شابق غابرييل كويلو،  منها حبيبها 
ركوب �شيارته. وخوًفا من التعر�س لل�شرب اإذا مل متتثل، 
ركبت ال�شابة ال�شيارة واقتيدت اإىل منزل حبيبها ال�شابق 
يف بلدية تاوباتي، وهناك، ر�شم غابرييل كويلو البالغ من 
العمر 20 عاًما و�شًما با�شمه الكامل على اجلانب الأمين 
من  الرغم  وعلى  ذقنها.  اإىل  اأذنــهــا  من  الفتاة،  وجــه  من 
تايان  اأن  يدعي  كويلو  اأن  اإل  بالو�شم،  قيامه  ينكر  اأنــه ل 
كانت اأكرث من �شعيدة لل�شماح له بالقيام بذلك. ويف اليوم 
التايل، قدمت والدة تايان بالًغا اإىل ال�شرطة املحلية عن 
اإقامة  اإىل مقر  ابنتها، ومتكنت من تعقبها و�شوًل  غياب 
توجيه  على  و�شجعتها  املــنــزل  اإىل  ابنتها  واأخـــذت  كويلو، 
اتهامات �شد حبيبها ال�شابق، بدًل من جمرد الت�شرت على 

و�شم وجهها اجلديد وتعر�شها للعديد من الكدمات.

القرابني الب�ضرية.. فك لغز عمره 500 �ضنة للطقو�س املرعبة
املتحدة  والوليات  بولندا  الباحثني من  وجد فريق من 
الذين  الإنــكــا،  هــنــود  اأطــفــال  اأن  اإىل  ت�شري  اأدلـــة  وبـــريو 
هادئني  لإبقائهم  اأدويـــة  لهم  مــت  ُقــِدرّ كقرابني  اخــتــريوا 
قبل وفاتهم. ويف ورقتهم البحثية املن�شورة اأول اأول اأم�س 
املجموعة  ت�شف  الأثرية"،  "العلوم  جملة  يف  الأربــعــاء 
طفلني  من  والأظــافــر  ال�شعر  لعينات  حتليلها  البحثية 

�شغريين من "الأنكا" مت الت�شحية بهما.
كانت  الب�شرية  القرابني  اأن  ال�شابقة  الأبحاث  واأظهرت 
ممار�شة �شائعة يف جمتمع الإنكا، وت�شمى "كابو�شا"، وقام 

عليها الكهنة كو�شيلة لل�شيطرة على ال�شكان.
عادة  القرابني  تقدمي  تت�شمن  التي  الحتفالت  وتقام 
انت�شار يف  اأو  ابن ملكي،  الكرى، مثل ولدة  بــالأحــداث 
مــعــركــة، واأولــئــك الــذيــن اخــتــريوا كــقــرابــني كــانــوا عادة 
من الفتيات والأطــفــال. ويف هــذا اجلهد اجلــديــد، در�س 
اثنان  تركها  الــتــي  والأظـــافـــر  ال�شعر  عينات  الــبــاحــثــون 
 7 اأو   6 اأعمارهم بني  "ترتاوح  اأطفال الإنكا  من قرابني 
العينات،  درا�شة  واأثناء  عــام.   500 �شنوات"، منذ حــوايل 
وكذلك  الكوكايني  مــن  �شغرية  كميات  الباحثون  وجــد 
معروفة  مــزهــرة  كــرمــة  يف  عليهما  الــعــثــور  مترّ  مركبني 
مهلو�شة،  مادة  وهي  اآياهوا�شكا،  �شنع  يف  ت�شتخدم  باأنها 

واملركبان ، معروفان با�شم الهارمالني والهارمني.

حتذير من هواء مكيف ال�ضيارة
حذر نادي ال�شيارات اأوروبا، من توجيه تيار الهواء البارد 
الوجه مبا�شرة،  اأو  اإىل اجل�شم  ال�شيارة  من مكيف هواء 

لأنه قد يوؤدي اإىل الإ�شابة بالتهاب ملتحمة العني.
واأ�شاف خراء النادي الأملاين، اأنه يت�شبب اأي�شاً يف نزلة 
برد اأو م�شاكل يف الدورة الدموية، اإذا كان الختالف بني 
والهواء اخلارجي كبرياً  لل�شيارة  الداخلية  درجة حرارة 

جداً. لذلك ل يجب اأن يزيد الفرق عن 8 درجات.
وحذر اخلراء من ارتفاع درجة حرارة مق�شورة ال�شيارة 
اأكرث من 27 درجة مئوية، لحتمال ت�شببه يف احلوادث 

ب�شبب ال�شعور بالإرهاق، و�شعف الرتكيز.

باحثون يك�ضفون �ضبب احلب من النظرة الأوىل
ت�شري درا�شة حديثة اإىل اأن الوقت الفعلي لتحقيق 
النــ�ــشــجــام الــعــاطــفــي بــني رجـــل وامـــــراأة يلتقيان 

للمرة الأوىل هو حوايل دقيقتني.
وحــقــق الــبــاحــثــون يف كــيــفــيــة تــغــري عــــرق اجللد 
الرجال  يــلــتــقــي  عــنــدمــا  واحلــــركــــات اجلــ�ــشــديــة 
والــنــ�ــشــاء اأثــنــاء املـــواعـــدة الــ�ــشــريــعــة، ووجــــدوا اأن 
البع�س  ببع�شهم  مهتمني  كــانــوا  الــذيــن  الأزواج 
تــعــرق مت�شابهة  مـــعـــدلت  لــديــهــم  كـــان  عــاطــفــًيــا 
يف اجلــلــد - وهـــو مــوؤ�ــشــر عــلــى كــونــهــم متزامنني 

بيولوجًيا - يف غ�شون دقيقتني.
اإىل  ينجذبن  الن�شاء  اأن  يزعمون  اخلــراء  ولكن 
الذين  الرجال  اأكرث من  املتزامنني  الرجال غري 
الأزواج  وقـــام  املــتــزامــنــات.  الن�شاء  اإىل  ينجذبون 
ــا مبــزامــنــة حــركــاتــهــم اجل�شدية  اأيــ�ــشً املــهــتــمــون 
طوال التاريخ - مثل البت�شام والإميــاء وحتريك 

الذراعني وال�شاقني.
واأجرى الدرا�شة اجلديدة اأكادمييون من اجلامعة 
 Scientific العرية يف القد�س ون�شرت يف جملة
�شري  الدكتور  الدرا�شة  موؤلف  قــال  و   Reports

"يعتمد  اجلامعة  النف�س يف  علم  ق�شم  اأتزيل من 
الــتــوا�ــشــل مـــع �ــشــريــك عــلــى مـــدى قــدرتــنــا على 
مزامنة اأج�شادنا، و اأظهرت الدرا�شة اأنه يف غ�شون 
دقيقتني من اللقاء، يكون التزامن الف�شيولوجي 

تنبوؤًيا بالهتمام الرومان�شي".
لختيار  الكال�شيكية  التطورية  النظريات  وتوؤكد 
ال�شريك على ال�شمات الفورية والثابتة مثل �شكل 
مثل  اخل�شوبة،  ومــوؤ�ــشــرات  ال�شعر  ولــون  الــوجــه 
الوركني العري�شني. ويقول موؤلفو الدرا�شة "ومع 
النظريات ل ت�شرح كيف يتك�شف  فــاإن هذه  ذلــك، 
الجنذاب الأويل موؤقًتا اأثناء التفاعل، ول تف�شر 
التكيفات الف�شيولوجية اأو ال�شلوكية املتبادلة التي 

حتدث عندما ينجذب �شخ�شان".
 32 اأجـــل الــدرا�ــشــة، قـــام اخلــــراء بتجنيد  ومـــن 
طالًبا جامعًيا من جن�شني خمتلفني - 16 رجاًل و 
16 امراأة - مهتمني بعالقة رومان�شية. و اأجريت 
التجربة يف ثالث دورات جتريبية من 16 موعًدا 
، التقى فيها ذكــر واأنــثــى ملــدة خم�س دقــائــق. ومت 

ت�شمني ما جمموعه 46 موعد يف التحليل. 

برج بالكبول م�ساء خالل احتفاالت اليوبيل البالتيني للملكة  يف بريطانيا.رويرتز

اآمرب هريد تخطط لال�ضتئناف ولي�ضت 
قادرة على دفع التعوي�ضات

والتي  هريد ،  الأمريكية  اآمر  املمثلة  حمامية  بريدهوفت،  اإيلني  حت  �شررّ
موكلتها  اأن  ديب ،  النجم  جوين  ال�شابق  زوجها  �شد  املحاكمة  خالل  مثرّلتها 
للقيام  الكافية  الأ�ــشــبــاب  ولديها  عليها،  ال�شادر  احلكم  ل�شتئناف  تخطط 
بذلك. واأ�شافت خالل برنامج "Today Show" اليوم، اأن اآمر غري قادرة 
على دفع على دفع التعوي�شات التي قدرها 8.35 مليون دولر، والتي تدين 
بها النجم جوين ديب، حيث اأجابت: "ل.. على الإطالق"، عندما مت �شوؤالها 

عما اإذا كانت موكلتها قادرة على دفع التعوي�س.
هذا  لأن  كــبــرية  نك�شة  نك�شة،  اإنــهــا  املحكمة:"  نتيجة  على  منفعلة  وتابعت 
اأو  بال�شبط ما يعنيه الأمــر، ما مل ت�شحب هاتفك وتلتقط فيديو لزوجتك 

�شريكك الآخر وهو ي�شربك لن يتم ت�شديقك".


