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طالبوا حكومة الوحدة بتنفيذ عدد من املطالب التنظيمية 
ا�ستقالة جماعية من جلنة اإعداد 
قانون االنتخابات حترج الدبيبة

•• طرابل�س-وكاالت:

اأعلن اأع�ضاء باللجنة التي كّلفها رئي�س احلكومة عبد احلميد الدبيبة 
الإعداد قانون االنتخابات، ا�ضتقالتهم من منا�ضبهم، ب�ضبب عدم جدّية 
ومت�ضكها  لليبيني  ال�ضرعية  واإع���ادة  االنتخابات  اإج���راء  يف  احلكومة 
بالبقاء يف ال�ضلطة، يف خطوة من �ضاأنها اأن حترج الدبيبة الذي يواجه 

�ضغوطا ملغادرة من�ضبه واتهامات بعدم رغبته يف تنظيم انتخابات.
هذه  اإن  بيان،  يف   4 وعددهم  اللجنة  من  امل�ضتقيلون  االأع�ضاء  وق��ال 
اال�ضتقاالت تعود اإىل ا�ضتمرار تردي االأو�ضاع ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية 
ك��ب��را على  ت�ضكل خ��ط��را  ب��ات��ت  اإىل نقطة  واالج��ت��م��اع��ي��ة وو���ض��ول��ه��ا 
ا�ضتمرار وحدة الوطن و�ضعبه، وكذلك لعدم قدرة اللجنة على حتقيق 
اأهدافها ب�ضبب غياب التفاعل بني اأع�ضائها وغياب الدعم والت�ضهيالت 

من حكومة الدبيبة.
واأ�ضاف البيان اأن اأع�ضاء اللجنة طالبوا حكومة الوحدة بتنفيذ عدد 
اأن احلكومة  اإال  اإجناز مهامها،  من املطالب التنظيمية مل�ضاعدتها يف 
املطالب  اأن  اإىل  م�ضرا  النية،  ح�ضن  اإبدائها  رغم  بوعودها  تلتزم  مل 
اللجنة عرب هيكلتها وو�ضع �ضوابط ومعاير  بت�ضحيح و�ضع  تتعلق 

يلتزم بها االأع�ضاء.
املا�ضي، �ضكل الدبيبة جلنة من �ضخ�ضيات م�ضتقلة،  ويف �ضهر مار�س 
من اأجل اإجراء حوار جلمع مالحظات حول م�ضروع قانون االنتخابات 
انتخابات  اإج���راء  ت�ضتهدف  خّطة  �ضمن  لها،  الد�ضتورية  وال��ق��اع��دة 
ال�ضيا�ضية  االأج�����ض��ام  كافة  واإن��ه��اء  املقبل  يونيو  �ضهر  نهاية  برملانية 
املوجودة، ومن بينها حكومته، اإال اأن هذه اخلّطة مل يكتب لها النجاح، 
با�ضاغا  فتحي  حكومة  وب��ني  بينه  ال�ضلطة  على  �ضراع  تفجر  بعدما 

املكلفة من الربملان.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:43   
املغرب.....   07:07  
الع�صاء......   08:30

األربعاء   25  مايو  2022  م -   24  شوال    1443   العدد 13552    
 Wednesday     25   May   2022   -  Issue No   13552

حممد بن زايد يوجه بتخ�سي�ص 6 ماليني درهم 
ل�سراء كتب ومراجع من معر�ص اأبوظبي للكتاب الـ31

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  وج������ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
بتخ�ضي�س  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ل�ضراء  منحة  دره��م  ماليني  �ضتة 
جم��م��وع��ة ق��ي��م��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة من 
ع��ن��اوي��ن ال��ك��ت��ب وامل���راج���ع وامل���واد 
معر�س  ي�ضمها  ال��ت��ي  التعليمية 

 ،2022 للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
والذي انطلق يف دورته ال�31 يوم 
على  ت��وزي��ع��ه��ا  ل��ي��ت��م  االأول  اأم�����س 
م��ك��ت��ب��ات م���دار����س ال���دول���ة، وذلك 
والتعليم،  الن�ضر  لقطاعي  دع��م��ا 
امل���راج���ع التي  واإث�������راء حل�����ض��ي��ل��ة 
حتتوي عليها، ومبا يعزز من �ضبل 
حت�ضيل العلم واملعرفة اأمام جميع 
الطلبة ويف خمتلف املراحل. وقال 

���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن متيم، 
رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية: 
رئي�س  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  منحة  اإن 
– ملعر�س  اهلل  ح��ف��ظ��ه   - ال���دول���ة 
اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب جت�ضد 
م�ضرة  يف  جديدا  وعهدا  مرحلة 
الثقايف  القطاعني  ودع��م  العطاء 
وهي  �ضموه،  قبل  م��ن  والتعليمي 
لي�ضت غريبة على �ضموه بل بادرة 

املعر�س  مكانة  من  ع��ززت  �ضنوية 
م�ضرة  لت�ضتكمل  وتاأتي  وتطوره 
ط��وي��ل��ة ب��داأه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه ال�ضيخ 
دعما  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
وحر�ضا  وامل��ع��رف��ة،  الن�ضر  لقطاع 
حيزه  يف  ال��ك��ت��اب  ي��ب��ق��ى  اأن  ع��ل��ى 
االأ�ضيل، ومكانته االأهم يف م�ضرة 
يف  واحل�����ض��اري��ة  املجتمعية  البناء 

الدولة.        )التفا�ضيل �س2(
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القاذفة اال�ضرتاتيجية الرو�ضية من طراز Tu-95 حتلق خالل مناورات رو�ضية �ضينية  )رويرتز(

ت�ضاعد الدخان بعد هجوم على م�ضنع يف مدينة �ضوليدار يف منطقة دونبا�س ب�ضرق اأوكرانيا  )ا ف ب(

يتم ن�ضر االأ�ضلحة احلرارية على �ضكل �ضواريخ اأو قنابل

حممد بن را�سد يقدم واجب 
العزاء يف وفاة ميثاء مطر الطاير

•• دبي - وام: 

اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ق��دم 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رع��اه اهلل واج��ب العزاء يف وف��اة املغفور 

لها تعاىل ميثاء مطر الطاير.
اأم�س الثالثاء منزل  جاء ذلك خالل زيارة �ضموه 
اأ�ضرة الفقيدة يف دبي حيث قدم �ضموه �ضادق عزائه 

وموا�ضاته اإىل اأجنالها معايل مطر حممد الطاير 
املدير العام رئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق 
واملوا�ضالت، ومعايل �ضعيد حممد الطاير، الع�ضو 
ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
دعوا  ال��ذي��ن  ال��ط��اي��ر،  حممد  وعبداحلكيم  دب���ي، 
اهلل العلي القدير اأن يحفظ �ضموه واأن يدمي على 
االإم��ارات اال�ضتقرار والرخاء يف ظل قيادتنا  دولة 

الر�ضيدة.

رو�صيا ت�صعد هجومها على دونبا�س 

وزير الدفاع الرو�سي: احلرب م�ستمرة حتى تتحقق االأهداف

هل ا�صتخدمت يف اأوكرانيا؟

االأ�سلحة احلرارية: ما هي، وملاذا يجب حظرها؟

رو�سيا وال�سني جتريان تدريبات 
م�سرتكة.. وحترك ياباين وكوري فوري

•• عوا�صم-وكاالت:

م�ضرتكة  ت��دري��ب��ات  و�ضينية  رو���ض��ي��ة  ط���ائ���رات  اأج����رت 
لت�ضير دوريات يف منطقة اآ�ضيا واملحيط الهادي، وفقما 

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�ضية الثالثاء.
وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع ال��رو���ض��ي��ة يف ب��ي��ان، ال��ث��الث��اء، اإن 
ال��ت��دري��ب��ات امل�����ض��رتك��ة ا���ض��ت��م��رت 13 ���ض��اع��ة ف���وق بحر 
قاذفات  فيها  و�ضاركت  ال�ضرقي،  ال�ضني  وبحر  اليابان 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة رو���ض��ي��ة م���ن ط����راز ت��وب��ول��ي��ف تو95- 

وطائرات �ضينية من طراز �ضيان-اإت�س 6.
واأ�ضاف البيان اأن طائرات من القوات اجلوية اليابانية 

والكورية اجلنوبية، تتبعت الطائرات الرو�ضية وال�ضينية 
يف جزء من التدريبات، ح�ضبما نقلت رويرتز.

من ناحية اأخرى ويف �ضول، قال جي�س كوريا اجلنوبية 
اإنه اأمر باالإقالع الفوري لطائرات مقاتلة بعد اأن دخلت 
االأقل  على  رو�ضية  واأرب��ع  �ضينية  حربية  طائرات  اأرب��ع 

منطقة الدفاع اجلوي اخلا�ضة به يوم الثالثاء.
اإن  الياباين نوبو كي�ضي،  الدفاع  ويف طوكيو، قال وزير 
اق���رتاب طائرات  بعد  نفاثة  ط��ائ��رات  اأط��ل��ق��ت  ال��ي��اب��ان 
الثالثاء،  اجل��وي  جمالها  من  و�ضينية  رو�ضية  حربية 
اأثناء ا�ضت�ضافة طوكيو لزعماء جمموعة احلوار االأمني 

الرباعي )كواد( التي ت�ضم الواليات املتحدة.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأملح وزير الدفاع الرو�ضي ورئي�س 
النافذ،  ال��ق��وم��ي  االأم����ن  جمل�س 
اأن��ه قد يتعني على  اإىل  الثالثاء، 
اأط���ول يف  ل��ف��رتة  ال��ق��ت��ال  مو�ضكو 
اأوكرانيا لتحقيق اأهداف هجومها 

الذي دخل �ضهره الرابع.
�ضويغو،  ���ض��رغ��ي  ال���وزي���ر  وق����ال 
مع  الفيديو  ع��رب  اجتماع  خ��الل 
نظرائه يف دول كانت من�ضوية يف 
وبث  ال�ضابق  ال�ضوفييتي  االحت��اد 
التلفزيون مقاطع منه: �ضنوا�ضل 
الع�ضكرية اخلا�ضة حتى  العملية 
بغ�س  االأه�����داف،  جميع  تتحقق 
الغربية  امل�����ض��اع��دات  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 
و�ضغط  كييف  ل��ن��ظ��ام  ال�ضخمة 

العقوبات غر امل�ضبوق.
واأكد اأن اجلهود الرو�ضية لتجنب 
توؤدي  املدنيني  وق��وع �ضحايا بني 
بالطبع اإىل اإبطاء وترة الهجوم، 

لكن هذا االأمر متعمد.
وياأتي الت�ضريح بعيد ن�ضر مقابلة 
نادرة اأجرتها �ضحيفة اأرغومينتي 
رئي�س  مع  االأ�ضبوعية  فاكتي  اأي 
نيكوالي  القومي  االأم��ن  جمل�س 
باترو�ضيف، قال فيها اإن العمليات 

•• الفجر -ماريان هان�صون 

–ترجمة خرية ال�صيباين

الرو�ضية يف  ال��ق��وات  ت��ك��ون  رمب��ا 
اأ�ضلحة  ا�ضتخدمت  قد  اأوك��ران��ي��ا 
وفًقا  عنقودية،  وقنابل  ح��راري��ة 
لتقارير من احلكومة االأوكرانية 
واإذا  االإن�����ض��ان.  حقوق  وجماعات 
ف��اإن��ه مي��ث��ل ت�ضعيًدا  ه���ذا،  ���ض��ّح 
قلق  ي��ث��ر  اأن  ي��ج��ب  ال��ع��ن��ف  يف 

اجلميع.
بينما حتظر االتفاقيات الدولية 
الذخائر العنقودية، فاإن الذخائر 
با�ضم  ا  اأي�ضً -املعروفة  احلرارية 
االأج���ه���زة امل��ت��ف��ج��رة ال��ت��ي تعمل 
"القنابل  اأو  وال���ه���واء  ب��ال��وق��ود 
حمظورا  -ل���ي�������س  الفراغية" 
�ضراحة ا�ضتخدامها �ضد اأهداف 
املدمرة،  االأجهزة  ع�ضكرية. هذه 
ن���اري���ة تلتهم  ك����رة  ت��خ��ل��ق  ال���ت���ي 

قاتلة،  �ضدمة  تليها  االأك�ضجني 
اأقوى بكثر من معظم االأ�ضلحة 

التقليدية االأخرى.
االأ�ضلحة  ن�����ض��ر  ي���ت���م  م����ا  ع������ادة 
اأو  �ضواريخ  �ضكل  على  احلرارية 
قنابل، وتعمل عن طريق اإطالق 

املتفجرة.  وال�����ض��ح��ن��ات  ال���وق���ود 
خمتلفة  اأن���واع  ا�ضتخدام  وميكن 
من الوقود، منها م�ضحوق معادن 
���ض��ام��ة، وم����واد ع�����ض��وي��ة حتتوي 

على مادة موؤك�ضدة.
)التفا�ضيل �س10(

مو�ضكو  وتتهم  ال��رو���ض��ي��ة.  اللغة 
بارتكاب  االأوك���ران���ي���ة  ال�����ض��ل��ط��ات 

اإبادة جماعية مزعومة هناك.
القوات  ���ض��ع��دت  االأر�������س،  وع��ل��ى 
على  هجومها  الثالثاء  الرو�ضية 
اآخ���ر ج��ي��وب امل��ق��اوم��ة يف حميط 
اإقليم  يف  ال���واق���ع���ة  ل��وغ��ان�����ض��ك 
وقت  يف  اأوكرانيا  ب�ضرق  دونبا�س 

دخلت احلرب �ضهرها الرابع.
منذ بدء الغزو الرو�ضي الأوكرانيا 
ف��رباي��ر متكنت  �ضباط  اأواخ���ر  يف 
الغرب  دول  من  مب�ضاعدة  كييف 
من الت�ضدي لتقدم قوات جارتها 
امل��ن��اط��ق، ومنها  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
رو�ضيا  اأن  غ��ر  كييف.  العا�ضمة 
وتو�ضيع  ت��اأم��ني  على  االآن  ت��رّك��ز 
وال�ضاحل  دون��ب��ا���س  يف  مكا�ضبها 

ال�ضرقي االأوكراين.
وق���������ال ال����رئ����ي���������س االأوك�������������راين 
م�ضاء  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي  ف���ول���ودمي���ر 
اإن  االإث���ن���ني يف ك��ل��م��ت��ه ال��ي��وم��ي��ة 
االأ����ض���اب���ي���ع امل��ق��ب��ل��ة م����ن احل����رب 
اأن  ����ض���ت���ك���ون ����ض���ع���ب���ة، وي���ن���ب���غ���ي 
ن���ك���ون م���درك���ني ل���ذل���ك، وج����اءت 
ت�ضريحاته بعدما اأفاد م�ضوؤولون 
ق�ضف  ع�����ن  و�����ض����ك����ان  حم���ل���ي���ون 

كثيف.

دعت  ط��امل��ا  �ضت�ضتمر  الع�ضكرية 
احلاجة اإىل ذلك.

ن���ه���ت���م  ال  ن�����ح�����ن  واأو�������������ض������������ح: 
التي  االأه��������داف  ب��ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل.. 
ح����دده����ا ال���رئ���ي�������س )ف���الدمي���ر 

بوتني( �ضتتحقق.
االأمر  اأن يكون  واأ���ض��اف ال ميكن 
اإىل  احل���ق���ي���ق���ة  ذل���������ك،  خ�������الف 

جانبنا.

ومنذ بدء الغزو الرو�ضي الأوكرانيا 
ف��رباي��ر، متكنت كييف  اأواخ���ر  يف 
ال���غ���رب من  مب�����ض��اع��دة م���ن دول 
ق����وات جارتها  ل��ت��ق��دم  ال��ت�����ض��دي 
امل��ن��اط��ق، ومنها  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
رو�ضيا  اأن  غ��ر  كييف.  العا�ضمة 
وتو�ضيع  ت��اأم��ني  على  االآن  ت��رّك��ز 
وال�ضاحل  دون��ب��ا���س  يف  مكا�ضبها 

ال�ضرقي االأوكراين.

ورغم القتال العنيف امل�ضتمر منذ 
ثالثة اأ�ضهر ووقوع خ�ضائر فادحة 
اجلي�س  يتقدم  ال  اجلانبني،  م��ن 
مما  بالغة،  ب�ضعوبة  اإال  الرو�ضي 
ي�ضر اإىل حرب ا�ضتنزاف طويلة.

املعلنة  االأه����������������داف  وت����ت����م����ث����ل 
للكرملني يف اجتثاث النازية من 
اأوكرانيا وتاأمني املناطق ال�ضرقية 
�ضكانها  م��ع��ظ��م  ي���ت���ح���دث  ال���ت���ي 

ال�سحة تعلن ر�سد اأول حالة 
جلدري القردة يف الدولة

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عن ر�ضد اأول حالة جلدري القردة يف الدولة وفق 
ال�ضيا�ضة املتبعة لدى اجلهات ال�ضحية بالدولة للر�ضد والتق�ضي املبكر جلدري القردة.

واأو�ضحت الوزارة يف بيان اأن احلالة تعود اإىل �ضيدة تبلغ من العمر 29 �ضنة زائرة للدولة 
من غرب اأفريقيا وتتلقى العناية الطبية الالزمة يف الدولة.

االإجراءات  باتخاذ  تقوم  بالدولة  ال�ضحية  اجلهات  اأن  املجتمع  اأف��راد  ال���وزارة  وطماأنت 
الالزمة كافة مبا فيها التق�ضي وفح�س املخالطني ومتابعتهم.

اأعلى  وفق  وبائي  تر�ضد  اآلية  تتبع  ال�ضحية  وبالتعاون مع اجلهات  اأنها  ال��وزارة  واأك��دت 
ال�ضارية  االأم��را���س  من  املجتمع  ووق��اي��ة  امل�ضتدامة  الكفاءة  ل�ضمان  العاملية  املمار�ضات 
و�ضرعة اكت�ضاف احلاالت والعمل على احلد من االنت�ضار املحلي لالأمرا�س والفرو�ضات 
املعلومات من  اأخ��ذ  الكرمي  ال���وزارة باجلمهور  واأه��اب��ت  ال��ق��ردة.   كافة مبا فيها ج��دري 
امل�ضادر الر�ضمية يف الدولة وعدم تداول ال�ضائعات واملعلومات املغلوطة اإ�ضافة اإىل اأهمية 

متابعة امل�ضتجدات واالإر�ضادات التي ت�ضدر من اجلهات ال�ضحية.

�ص 07

�ص 11

�ص 19

رحالت مدر�سية وفعاليات طالبية 
تزين معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب

اأخبار الإمارات

كييف واحللم الأوروبي.. الرياح 
جتري مبا ل ت�ستهي �سفن اأوكرانيا

عربي ودويل

كلمة دي بروين حت�سم لقب 
الدوري الإجنليزي يف اجلولة الأخرية 

الفجر الريا�سي

تقرير بريطاين فا�سح للحكومة 
ب�ساأن االن�سحاب من اأفغان�ستان

•• لندن-وكاالت
بريطانيا  يف  ب��رمل��اين  تقرير  وج��ه 
انتقادات �ضديدة لوزارة اخلارجية، 
ب�����ض��ب��ب م���ا اع��ت��رب ف�����ض��ال منهجيا 
ذري���ع���ا يف اإجن������از االن�����ض��ح��اب من 
�ضيف  ���ض��ل�����س،  ب�ضكل  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان 

العام املا�ضي.
نيوز  �ضكاي  �ضبكة  نقلت  وح�ضبما 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع���ن ال��ت��ق��ري��ر الذي 
����ض���ارك���ت ف��ي��ه ع����دة اأح��������زاب، ف���اإن 
ال��ف�����ض��ل ال����ذي ط��غ��ى ع��ل��ى عملية 
اأف��غ��ان�����ض��ت��ان قو�س  االإج������الء م���ن 
وفتح  ال��ع��امل  يف  بريطانيا  مكانة 

الباب اأمام جملة من املخاطر.
ع��ن جلنة  ال�����ض��ادر  التقرير  وق���ال 
الربملان،  اخل��ارج��ي��ة يف  ال��ع��الق��ات 
واجل���ن���ود  االأف�����غ�����ان  احل���ل���ف���اء  اإن 
للخذالن  تعر�ضوا  الربيطانيني 
ب�ضبب اأخطاء القيادة التي ارتكبتها 
 ،2021 اأغ�����ض��ط�����س  يف  احل��ك��وم��ة 
االأفغان  امل��رتج��م��ني  اإج���الء  اأث��ن��اء 
القوات  جانب  اإىل  عملوا  واآخرين 

الربيطانية لنحو 20 �ضنة.

وزير اخلارجية ال�سعودي: انتخابات 
اإيجابية خطوة  تكون  قد  لبنان 

•• عوا�صم-وكاالت:
ال�ضعودية  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
االأم��������ر ف��ي�����ض��ل ب����ن ف����رح����ان اآل 
�ضعود، اإن اإح��داث التغير يف لبنان 
وقادتهم  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  ي��خ�����س  اأم����ر 
قوة  ت��ع��زي��ز  اأج����ل  م��ن  ال�ضيا�ضيني 
الدولة و�ضرعية موؤ�ض�ضاتها، م�ضراً 
تكون  ق��د  لبنان  ان��ت��خ��اب��ات  اأن  اإىل 
اإي��ج��اب��ي��ة ل��ك��ن م��ن ال�ضابق  خ��ط��وة 

الأوانه قول ذلك.
وك����ان����ت ق����د ب��������داأت ق������وات االأم�����ن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ي���وم االث���ن���ني يف اإزال����ة 
وتخفيف  اخل��ر���ض��ان��ي��ة  احل����واج����ز 
االإج��������راءات االأم���ن���ي���ة ح����ول مبنى 
الربملان، التي مت و�ضعها مع اندالع 
املناه�ضة  ال�ضخمة  االح��ت��ج��اج��ات 

للحكومة عام 2019.
ت����اأت����ي ه�����ذه اخل����ط����وة يف اأع����ق����اب 
ال��ت��ي �ضهدت  15 م��اي��و  ان��ت��خ��اب��ات 
خ�ضارة حتالف حزب اهلل لالأغلبية 
ال���ربمل���ان���ي���ة، ودخ������ول ح�����وايل 12 
امليول  ال��واف��دي��ن اجل���دد ذوي  م��ن 

االإ�ضالحية املجل�س الت�ضريعي.

اأمريكا ت�ستعد لتلقيح خمالطي 
الــقــردة ــدري  ــج ب امل�سابني 

•• عوا�صم-وكاالت:

لتطعيم  املتحدة  الواليات  ت�ضتعد 
االأ����ض���خ���ا����س ال���ذي���ن ك���ان���وا على 
ات�������ض���ال وث���ي���ق مب��ر���ض��ى ج���دري 
ال����ق����ردة م���ع ت���وق���ع زي������ادة اأع�����داد 
لديها  �ضجلت  ف��ي��م��ا  االإ����ض���اب���ات، 
االآن خم�س ح��االت حمتملة  حتى 

اأو موؤكدة.
مكوي�ضتون،  ج��ي��ن��ي��ف��ر  وق����ال����ت 
مكافحة  م�����راك�����ز  يف  امل������دي������رة 
منها  وال������وق������اي������ة  االأم��������را���������س 
�ضحفي:  م���وؤمت���ر  يف   ،)CDC(
اإىل  اللقاحات  توزيع  زي��ادة  نريد 
اأق�ضى حد على اأولئك الذين نعلم 
اأعني  م��ن��ه��ا.  �ضي�ضتفيدون  اأن��ه��م 
ال��ذي��ن ك��ان��وا على ات�ضال  اأول��ئ��ك 
مب��ري�����س م���ع���روف ل��دي��ه جدري 
الرعاية  م��ق��دم��ي  م��ث��ل  ال���ق���ردة، 
وخا�ضة  امل��ق��رب��ني،  وامل��خ��ال��ط��ني 
االإ�ضابة  خلطر  املعر�ضني  اأولئك 

بحالة خطرة من املر�س.

قي�ص �سعيد ي�ستثني 4 اأحزاب من امل�ساركة يف احلوار
•• الفجر -تون�س:

م�ضلم  االن�ضان جمال  للدفاع عن حقوق  التون�ضية  الرابطة  رئي�س  و�ضف 
بتنفيذ  االل��ت��زام  مت  ما  اإذا  باملطمئن،  �ضعيد،  قي�س  بالرئي�س  اأم�س  لقاءه 
تعهداته.  واأ�ضاف م�ضلم، قدمت للرئي�س حتفظات الرابطة حول احلوار 
احلوار  لتنظيم  ال��زم��ن��ي  احل��ي��ز  بق�ضر  يتعلق  فيما  �ضيما  ال  ال��وط��ن��ي، 
املنظمات  ع��ن  ممثلني  خ���رباء  ت�ضريك  ���ض��رورة  ج��ان��ب  اىل  ي��وم��ا(،   21(
الوطنية. وبني املتحدث باأنه مل�س جتاوبا من قي�س �ضعيد فيما يتعلق بهذه 
التحفظات، واأكد له باأنه ال يوجد اأي �ضيء جاهز اىل حد االن بخ�ضو�س 

احلوار الوطني، موؤكدا باأنه �ضيتم اال�ضتعانة باخلربات على حد قوله. 
وفيما يتعلق باالأطراف امل�ضاركة يف احلوار الوطني، اأفاد م�ضلم باأن رئي�س 

اجلمهورية، اأكد باأن اجلميع معنيون بامل�ضاركة فيه با�ضتثناء 4 اأحزاب.

جمال م�ضلم يلتقي �ضعيد
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن حممد يعلن اإطالق منتدى دبي للم�ستقبل اأكتوبر املقبل مب�ساركة 400 خبري عاملي و اأكرث من 15 منظمة وموؤ�س�سة دولية 

واالأك����ادمي����ي����ني وامل�������ض���وؤول���ني يف 
واخلا�س  احلكومي  القطاعيني 
م��ن اأك���ر م��ن 100 دول���ة حول 

العامل.
دب������ي  "منتدى  ي�����������ض�����ك�����ل  و 
للم�ضتقبل" من�ضة عاملية لتبادل 
جمال  يف  واالأف������ك������ار  اخل��������ربات 
ي�ضهم  مب���ا  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  ت�����ض��م��ي��م 
املجتمعات،  ح��ي��اة  ج���ودة  بتعزيز 
بني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
واالأفراد  واملوؤ�ض�ضات  احلكومات 
وفاعلة  عاملية  ���ض��راك��ات  واإن�����ض��اء 
جديدة  م�ضتقبلية  فر�س  خللق 
وت�ضهم  العاملية  التغرات  تواكب 
التحديات  الأب���رز  ح��ل��ول  ب��اإي��ج��اد 
ال��ع��امل يف احلا�ضر  ال��ت��ي ت��واج��ه 

احل��ق��ي��ق��ة ل���دول���ة االإم���������ارات يف 
على  ال��ق��ائ��م  التنموي  من��وذج��ه��ا 
اأف�ضل  امل�ضتقبل.. وجمع  �ضناعة 
اأف�ضل  لبناء  وال��ع��ق��ول..  االأف��ك��ار 
م�ضتقبل للمجتمعات الب�ضرية".

وق����ال ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان بن 
مكتوم:  اآل  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د 
وي�ضتحق  بامل�ضتقبل..  "�ضغوفون 
على  ���ض��ن��وي��ا  ح��دث��ا  ل��ه  نطلق  اأن 
قدر اأهميته.. دبي عا�ضمة عاملية 
امل�ضتقبل وهي  لالبتكار و�ضناعة 
املواهب  ا�ضتقطاب  على  حري�ضة 
لت�ضكيل  وال���ع���ق���ول  وامل���ف���ك���ري���ن 
م����الم����ح امل����رح����ل����ة امل���ق���ب���ل���ة من 
واأ�ضاف  االإن�ضانية".  احل�����ض��ارة 
يف  ���ض��ب��اق��ني  ن���ك���ون  اأن  "نريد   :

و���ض��ي�����ض��ت��ع��ر���س امل���������ض����ارك����ون يف 
االجتماع اأبرز اإجنازات "جمال�س 
ومبادراتها  للم�ضتقبل"  دب����ي 
خالل املرحلة ال�ضابقة، وخططها 
اال�ضرتاتيجية لت�ضميم م�ضتقبل 
العديد من القطاعات الرئي�ضية 
مب����ا يف ذل�����ك ال���ن���ق���ل واالإع�������الم 
االأعمال  وري����ادة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وال�ضحة  اال�ضطناعي  وال��ذك��اء 
وجودة احلياة والتعليم واالقت�ضاد 
وال�����ط�����اق�����ة وغ�����ره�����ا ال���ك���ث���ر. 
للم�ضتقبل  دبي  موؤ�ض�ضة  وتهدف 
دبي  "منتدى  تنظيم  خ��الل  م��ن 
روؤي���ة  حت��ق��ي��ق  اإىل  للم�ضتقبل" 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 

"منتدى دبي  100 دولة يف  من 
عاملي  جت��م��ع  اأك����رب  للم�ضتقبل" 
الأهم خرباء امل�ضتقبل يف ‘متحف 

امل�ضتقبل".
و اأ�ضاف �ضموه : "�ضركز املنتدى 
امل�ضتقبل  ر���ض��م  و  ت�ضميم  ع��ل��ى 
التغرات  م��ن��اق�����ض��ة  خ����الل  م���ن 
اليومية  ح��ي��ات��ن��ا  ت��الم�����س  ال��ت��ي 
وحماية  ال���ف���ر����س  وا����ض���ت���ث���م���ار 
املحتملة  امل���خ���اط���ر  م���ن  ال���ع���امل 
باال�ضتعداد  ن�ضاهم  اأن  ن��ري��د   ..
املتغرات ل�ضمان م�ضتقبل  لهذه 
وا�ضتمرار  ل��الإن�����ض��ان��ي��ة  اأف�����ض��ل 
العامل  ج��م��ع  يف  مب�ضرتها  دب���ي 
وت����وا�����ض����ل ال���ع���ق���ول ل����الزده����ار 
ال���ق���وة  اأن  م�����وؤك�����دا  العاملي"، 

وامل�ضتقبل عرب ا�ضت�ضراف مالمح 
ال��ت��غ��رات اجل��ذري��ة ال��ق��ادم��ة يف 
القطاعات  من  العديد  م�ضتقبل 

الرئي�ضية واحليوية.
دب���ي  "منتدى  ي�����ض��ت�����ض��ي��ف  و 
مو�ضعا  اج��ت��م��اع��ا  للم�ضتقبل" 
دبي  "جمال�س  واأع�ضاء  لروؤ�ضاء 
اأطلقها  التي  للم�ضتقبل" املبادرة 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو 
م��ك��ت��وم، ويل عهد  اآل  را���ض��د  ب��ن 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  دب���ي 
موؤ�ض�ضة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
من�ضة  ل��ت��ك��ون  للم�ضتقبل،  دب���ي 
م�ضتقبل  و���ض��ن��اع��ة  ال���ض��ت�����ض��راف 
مدينة  يف  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

دبي خالل ال� 50 عاما املقبلة.

و�ضناعته..  امل�ضتقبل  ت�ضميم 
�ضباقني يف اال�ضتعداد ملتغراته.. 
وروؤيتنا  ك����ب����رة..  ط��م��وح��ات��ن��ا 
ب���ع���ي���دة.. دب����ي ودول�����ة االإم������ارات 

لديهما �ضغف دائم بامل�ضتقبل".
دب������ي  "منتدى  و��������ض�������رك�������ز 
االأوىل  ب����دورت����ه  للم�ضتقبل" 
رئ��ي�����ض��ي��ة ت�ضمل  4 حم����اور  ع��ل��ى 
و"ا�ضت�ضراف  العامل"  "م�ضتقبل 
و"القيمة  امل�ضتقبلية"  املخاطر 
اال�ضتعداد  واالإن�ضانية" و"تعزيز 
وتتوزع  امل�ضتقبل".  ل���ت���غ���رات 
جل�ضة   30 ع��ل��ى  امل����ح����اور  ه����ذه 
حوارية على مدى يومني ي�ضارك 
امل�ضتقبلي  الفكر  قادة  من   400
واخل����������������رباء وامل���ت���خ�������ض�������ض���ني 

•• دبي-وام:

اأع���ل���ن ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان بن 
ويل  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد 
عهد ربي رئي�س املجل�س التنفيذي 
اأمناء  رئي�س جمل�س  دبي  الإم��ارة 
اإطالق  للم�ضتقبل  دب��ي  موؤ�ض�ضة 
للم�ضتقبل" يومي  دبي  "منتدى 
 2022 اأك����ت����وب����ر  و11   10
وذل���ك  امل�ضتقبل"  "متحف  يف 
400 من  اأك����ر م���ن  مب�����ض��ارك��ة 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة ال���ب���ارزة 
واخلرباء واملتخ�ض�ضني يف جمال 
وا�ضت�ضرافه  امل�ضتقبل  ت�ضميم 
اإ�ضافة  العامل،  دول  خمتلف  من 
منظمة   15 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  اإىل 
وموؤ�ض�ضة دولية معنية مب�ضتقبل 

الب�ضرية يف قطاعاتها املختلفة.
ال�����ض��ي��خ ح��م��دان بن  ق���ال �ضمو  و 
حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل م��ك��ت��وم يف 
يف  �ضرتحب  "دبي   : ال�ضدد  ه��ذا 
 400 ب��اأك��ر م��ن  اأك��ت��وب��ر املقبل 
�ضخ�ضية فكرية عاملية ت�ضت�ضرف 
امل���������ض����ت����ق����ب����ل م�������ن ال����ق����ط����اع����ني 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س م���ن اأك���ر 

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
"رعاه اهلل" ، مل�ضتقبل  حاكم دبي 
العاملية  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت��ر���ض��ي��خ  دب���ي 
الرائدة كواحدة من اأف�ضل مدن 
جهود  قيادة  خالل  من  امل�ضتقبل 
امل�ضتقبل  وت�����ض��م��ي��م  ا���ض��ت�����ض��راف 
امل�ضتقبلية  ال���ف���ر����س  وت���ط���وي���ر 
بالتعاون مع �ضركائها من اجلهات 
العاملية  وال�����ض��رك��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
دولة  االأعمال يف  ورواد  والنا�ضئة 
االإم��ارات والعامل. وتتمثل ركائز 
تخيل  يف  املوؤ�ض�ضة  ا�ضرتاتيجية 
من  امل�ضتقبل  وتنفيذ  وت�ضميم 
الربامج  واإط���الق  تطوير  خ��الل 
والعاملية،  ال��وط��ن��ي��ة  وامل����ب����ادرات 
واإعداد اخلطط واال�ضرتاتيجيات 
التقارير  واإ����ض���دار  امل�ضتقبلية، 
امل�ضاريع  ودع����م  اال���ض��ت�����ض��راف��ي��ة، 
املبتكرة والنوعية، وذلك باإ�ضراف 
ودع����م ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح��م��دان بن 
ويل  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة دبي 
جعل  يف  ي�ضهم  مب��ا  للم�ضتقبل، 
لتطوير  ع���امل���ي���ة  ع��ا���ض��م��ة  دب�����ي 

جامعة خليفة تقدم حما�سرات متخ�س�سة خالل معر�ص اأبوظبي للكتاب
•• اأبوظبي-وام:

ي���ق���دم م��ت��ح��دث��ون م���ن ف���ري���ق م��ك��ت��ب��ات ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة للعلوم 
والتكنولوجيا حما�ضرات متخ�ض�ضة وذلك خالل معر�س اأبوظبي 

الدويل للكتاب الذي انطلقت اأعماله اأم�س االول.
يف  االخ����رتاع  ب����راءات  منها  ع���دة  حم���اور  امل��ح��ا���ض�����������رات  تت������ناول 
العلمي فيما تعر�س اجلامعة  املجتمع  البحوث يف  واأثر  اجلامعة 
فريدة  وخمطوطات  االأكادميية  الهيئة  اأع�ضاء  من  ملوؤلفني  كتبا 
من نوعها منها خمطوطة "م�ضحف اجلالير" للخطاط معروف 

البغدادي.
و اأكد الدكتور عبداهلل احلفيتي، مدير مكتبات جامعة خليفة اأن 

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يوفر من�ضة متميزة للخرباء من 
مكتبات جامعة خليفة لت�ضليط ال�ضوء على خمتلف جوانب امللكية 

الفكرية وبراءات االخرتاع املتعلقة بالطلبة والباحثني.
وقال : "ي�ضاهم نظام مكتباتنا باجلامعة وخدمة االكت�ضاف واملخزن 
املوؤ�ض�ضي وخدمة الدرد�ضة الفورية وبوابة املكتبة االإلكرتونية يف 
ت�ضهيل عملية التعليم املتقدم ومتكني الطلبة من اكت�ضاب املعرفة 
باأحدث  اجلامعة  حرمي  يف  مكتباتنا  حتظى  فيما  �ضل�س  ب�ضكل 
التكنولوجيات التي توفر خدمات متطورة وعالية اجلودة جلميع 
االأفراد يف اجلامعة لذلك، �ضتعود حما�ضراتنا اخلا�ضة يف من�ضتنا 
وال��ب��اح��ث��ني وجميع  الطلبة  ك��ب��رة على  ب��ف��ائ��دة  امل��ع��ر���س  خ��الل 

ال�ضركاء الذين �ضيزورون املعر�س".

حتقيق اأمنية ترافق يو�سف يف رحلة حافلة بال�سعادة والفرح
•• اأبوظبي-الفجر: 

قامت موؤ�ض�ضة حتقيق اأمنية بتحويل اأمنية الطفل 
احل�ضول  يف  واقعة  حقيقة  اإىل  عاماً(   12( يو�ضف 
ّهزة  غ��رف��ة جمجُ م��ع  ل��الأل��ع��اب  كمبيوتر  ج��ه��از  ع��ل��ى 
معها  له  لتحمل  لة،  املجُف�ضّ هوايته  ملمار�ضة  بالكامل 
االأمل باحلياة ال�ضعيدة بعيداً عن اأروقة امل�ضت�ضفيات. 
وكان يو�ضف الذي مّت ت�ضخي�ضه مبر�س الثال�ضيميا، 
يف �ضوق وحما�س ملرافقة فريق عمل موؤ�ض�ضة حتقيق 
باختيار  وال��ق��ي��ام   ، الكمبيوتر  ج��ه��از  ل�����ض��راء  اأم��ن��ي��ة 
يف  �ضاركته  مجُ اأن  على  م��وؤك��داً  واالأل����وان،  املوا�ضفات 
رحلة االأمنية منحته اأوقاتاً حافلة بالبهجة والفخر 

وال�ضعادة  الفرح  م�ضاعر  داخله  يف  واأوق��دت  بنف�ضه، 
ال���ت���ي ���ض��رتاف��ق��ه م����دى احل���ي���اة. وب���ع���ب���ارات حتمل 
االمتنان والفرح قالت اأ�ضرة يو�ضف: "ن�ضكر موؤ�ض�ضة 
حتقيق اأمنية على اإدخالها البهجة واالأمل على قلب 
يو�ضف، وكما يعلم اجلميع فاإن رحلة عالج مر�ضى 
"الثال�ضيميا" ال تتوقف ما داموا على قيد احلياة. 
يتجاوزون  مري�س  طفل  ع��ن  ال��ن��ا���س  ي��ق��راأ  عندما 
اخلرب ب�ضرعة مع الدعاء له بال�ضفاء، غر اأن هذه 
املوؤ�ض�ضة االإن�ضانية مّدت لنا خيوط االأمل والتفاوؤل، 
اأن  ميكنها  وال��ف��رح  ال�ضعادة  م�ضاعر  اأن  لنا  واأّك���دت 
تزور اأي�ضاً بيوت عائالت االأطفال املجُ�ضابني باأمرا�س 

خطرة تجُهّدد حياتهم".

 حمدان بن حممد:
االإن�سانية احل�سارة  من  املقبلة  املرحلة  مالمح  لت�سكيل  واملفكرين  املواهب  ا�ستقطاب  على  حري�سة  وهي  امل�ستقبل  و�سناعة  لالبتكار  عاملية  عا�سمة  • دبي 

الب�سرية للمجتمعات  م�ستقبل  اأف�سل  لبناء  والعقول  االأفكار  اأف�سل  وجمع  امل�ستقبل..  �سناعة  على  القائم  التنموي  منوذجها  يف  االإمارات  لدولة  احلقيقية  • القوة 

ندوة »خليفة والتمكني يف التعليم« 
على هام�ص معر�ص اأبوظبي للكتاب 

•• اأبوظبي -وام:

يف  �ضيظل  التعليم  اأن  على  الرتبوية  خليفة  جلائزة  العامة  االأمانة  اأك��دت 
�ضدارة اهتمامات القيادة الر�ضيدة لدولة االإمارات ، ومل تتوان عن تطويره 
واملجتمعات  املتقدمة،  االأمم  بني  مكانتها  لتحتل  مبخرجاته،  واالرت��ق��اء 
املزدهرة، اإذ جعلت التعليم اأهم ركائزها التي اأ�ض�ضت عليها م�ضرة النه�ضة 
التنموية، لتدخل �ضباق التناف�ضية العاملية، بتاريخ حافل من تطوير منابر 
الذكاء اال�ضطناعي  اأجيال  اإىل  العلم، وو�ضواًل  املعرفة، بدءاً من جمال�س 

والكوكب االأحمر .
�ضيوا�ضل  التعليم  اأن  اإىل  العامة جلائزة خليفة الرتبوية  االأمانة  واأ�ضارت 
االأ�ضا�ضية  ال��رك��ائ��ز  اأح��د  باعتباره  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  ومت��ي��زه  نه�ضته 
التي تنطلق منها روؤية القيادة الر�ضيدة الأجندة اخلم�ضني املقبلة ومئوية 
االإمارات 2071، والتي ت�ضتهدف بناء الكوادر الوطنية وت�ضليحها بالعلم 
واملعرفة واإك�ضابها مهارات الع�ضر لر�ضم خريطة م�ضتقبل م�ضرق لالأجيال 

املقبلة .
للجائزة  العامة  االأم��ان��ة  نظمتها  التي  العلمية  ال��ن��دوة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بعنوان " خليفة والتمكني يف التعليم " وحتدث فيها الدكتور خالد العربي 
ع�ضو اللجنة التنفيذية للجائزة و�ضهدها كل من حممد �ضامل الظاهري 
العام  االأم��ني  العفيفي  واأم��ل  الرتبوية  خليفة  جائزة  اأمناء  جمل�س  ع�ضو 
جلائزة خليفة الرتبوية وعدد من الرتبويني واجلمهور وذلك على هام�س 

فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 2022 .
املغفور له  اأن توىل  اإن��ه منذ  العربي  الدكتور خالد  الندوة قال  ويف بداية 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان مقاليد احلكم يف 3 نوفمرب 2004، ظل 
زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  ركائزه  اأر�ضى  اإذ  للدولة،  االأك��رب  الهاج�س  التعليم 
وارت��ق��ى مبخرجاته  به  "، ونه�س  ث��راه  اهلل  " طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
"، ووجه املغفور  " رحمه اهلل  اآل نهيان  وموؤ�ض�ضاته ال�ضيخ خليفة بن زايد 
له ال�ضيخ خليفة بتوطني الوظائف االإدارية والتدري�ضية يف قطاع التعليم 
وبلغت ن�ضبة املواطنني العاملني يف �ضلك الرتبية والتعليم يف بع�س املدار�س 
الدولة،  ربوع  كل  يف  املدار�س  تنت�ضر  واليوم   ،100% التعليمية  واملن�ضاآت 
دون  من  الرتبوية  والرعاية  التعليم  من  حظه  وطالبة  طالب  كل  لينال 

متييز، وال�ضيما بعد اعتماد قانون اإلزامية التعليم وتطبيقه.
واأ�ضاف الدكتور العربي ان التعليم حظي يف عهد املغفور له ال�ضيخ خليفة 
املناهج واملحتوى  �ضامل يف  " بتطور  ث��راه  " طيب اهلل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
احل�ضاري  والتعاي�س  الت�ضامح  على  التعليم  منظومة  وارتكزت  الدرا�ضي 
منظومة  تطور  م�ضرة  ف��اإن  وبالتاأكيد  االآخ���ر،  واح���رتام  التنوع  وتعزيز 
التعليم االإماراتية �ضتتوا�ضل و�ضت�ضهد قفزات نوعية بارزة ترجمة للروؤية 
 " الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  الثاقبة ل�ضاحب 
حفظه اهلل " فهو قائد ا�ضت�ضرف امل�ضتقبل ور�ضم خارطة طريق تعلي من 

مكانة دولة االإمارات وريادتها يف موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية ، كما تتكامل 
هذه الروؤية اخلالقة يف قطاع التعليم واأجندته الوطنية بدعم ال حمدود 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  قبل  م��ن 
ال�ضمو  " واأ�ضحاب  " رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم دب��ي  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 

ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات.
االإم���ارات ال يقف عند  دول��ة  التعليم يف  ان تطور  العربي  الدكتور  ذك��ر  و 
االإم��ارات وروؤيتها  اأجندة دول��ة  حقبة تاريخية معينة بل هو نهج ثابت يف 
للم�ضتقبل، وهذا ما اأكدت عليه مبادئ وثيقة اخلم�ضني فالتعليم هو الغد 
الت�ضامح  �ضجرة  وه��و  العامل  مع  احل�ضاري  التوا�ضل  ج�ضر  وه��و  امل�ضرق 

واالأخوة االإن�ضانية التي انطلقت من ربوع دولة االإمارات للعامل .
واأ����ض���ار ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ع��ربي خ���الل ال��ن��دوة اإىل اأن امل��غ��ف��ور ل��ه ال�ضيخ 
املبادرات  ع���دًدا م��ن  اأط��ل��ق   ،" ث��راه  " طيب اهلل  اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  خليفة 
االإ�ضرتاتيجية التي ا�ضت�ضرفت م�ضتقبل التعليم ومنها جائزة ال�ضيخ خليفة 
للمعلم وما ارتبط بها من دعم مكانة املعلم وتوفر البيئة اجلاذبة له يف 
اإىل ج��ائ��زة خليفة الرتبوية   2007 ال��ع��ام  ال��رتب��وي وحت��ول��ت يف  امل��ي��دان 
وتهدف اإىل ن�ضر ثقافة التميز يف امليدان الرتبوي حملياً وعربياً، وتطرح 
ب�ضقيه اجلامعي وما  التعليم  املختلفة جماالت تغطي  اجلائزة يف دوراتها 
قبل اجلامعي، وجنحت اجلائزة منذ اطالق م�ضرتها يف اكت�ضاف املواهب 

ورعاية املتميزين .
ومن جانبه قال حممد �ضامل الظاهري اإن التعليم �ضيظل قاطرة التنمية 
الوطنية يف فكر وروؤية القيادة الر�ضيدة، م�ضراً اإىل املبادرات وامل�ضاريع التي 
تطرحه  ما  بينها  ومن  احليوي  القطاع  بهذا  واملرتبطة  القيادة  طرحتها 
متنوعة  جم��االت  من   2022 احلالية  دورتها  يف  الرتبوية  خليفة  جائزة 
وهي  املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة  جائزة  جم��ال  طرحها  اإىل  باالإ�ضافة 
االأوىل من نوعها على م�ضتوى العامل وتهدف اإىل دعم املبادرات والبحوث 

واأف�ضل املمار�ضات يف التعليم املبكر .
واأكدت اأمل العفيفي على اأن دعم ومتكني املغفور له ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " لقطاع التعليم امتد لي�ضمل هذا القطاع حملياً 
واقليمياً ودولياً، حيث قدمت موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد لالأعمال االإن�ضانية 
ودولياً،  واقليمياً  التعليمية حملياً  للمبادرات  دعما ال حم��دوًدا  واخلرية 
و�ضهدت م�ضاريع �ضندوق اأبوظبي للتنمية اأي�ضا نقلة نوعية يف دعم قطاع 
لها  التحتية  البنى  وتوفر  امل��دار���س  ان�ضاء  عرب  املحتاجة  للدول  التعليم 
رفاه  ا�ضتهدفت  التي  التنموية  امل�ضاريع  من  وغرها  املعلمني  وا�ضتقطاب 

االن�ضان .
االأحمر  الهالل  به هيئة  تنه�س  ال��ذي  الكبر  ال��دور  اإىل  العفيفي  ولفتت 
االإماراتية والتي قدمت عدداً من املبادرات االإ�ضرتاتيجية يف قطاع التعليم 
وزودتها  واجلامعات  املدار�س  ود�ضنت  وال��دويل،  االإقليمي  امل�ضتويني  على 

باأحدث االأجهزة والتقنيات املتطورة لن�ضر التعليم واملعرفة يف العامل .

حممد بن زايد يوجه بتخ�سي�ص 6 ماليني درهم 
ل�سراء كتب ومراجع من معر�ص اأبوظبي للكتاب الـ31

•• اأبوظبي-وام:

وجه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ل�ضراء  منحة  درهم  ماليني  �ضتة  اهلل" بتخ�ضي�س  "حفظه 
جم��م��وع��ة ق��ي��م��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة م��ن ع��ن��اوي��ن ال��ك��ت��ب واملراجع 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  ي�ضمها  ال��ت��ي  التعليمية  وامل����واد 
اأم�س  ال�31 يوم  وال��ذي انطلق يف دورت��ه   ،2022 للكتاب 
وذلك  ال��دول��ة،  مدار�س  مكتبات  على  توزيعها  ليتم  االول 
املراجع  حل�ضيلة  واإث��راء  والتعليم،  الن�ضر  لقطاعي  دعما 
العلم  حت�ضيل  �ضبل  م��ن  يعزز  ومب��ا  عليها،  حتتوي  التي 
وقال  امل��راح��ل.  خمتلف  ويف  الطلبة  جميع  اأم��ام  واملعرفة 
للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�س  بن متيم،  علي  الدكتور  �ضعادة 
العربية:" اإن منحة �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة - حفظه 
اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب جت�����ض��د مرحلة  – مل��ع��ر���س  اهلل 
الثقايف  القطاعني  ودع��م  العطاء  م�ضرة  يف  جديدا  وعهدا 
�ضموه  على  غريبة  لي�ضت  وهي  �ضموه،  قبل  من  والتعليمي 
وتاأتي  وتطوره  املعر�س  مكانة  من  ع��ززت  �ضنوية  ب��ادرة  بل 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  ب��داأه��ا  طويلة  م�ضرة  لت�ضتكمل 
وحر�ضا  وامل��ع��رف��ة،  الن�ضر  لقطاع  دع��م��ا  نهيان  اآل  �ضلطان 
الكتاب يف حيزه االأ�ضيل، ومكانته االأه��م يف  اأن يبقى  على 
م�ضرة البناء املجتمعية واحل�ضارية يف الدولة". واأ�ضاف 
�ضعادته:" نثمن هذا الدعم الكبر من قائد م�ضرتنا، 
تقدمي  ملوا�ضلة  ا�ضتثنائية  ورك��ي��زة  راف���دا  ميثل  فهو 
�ضمن  والعربي  املحلي  الن�ضر  �ضوق  واإب��ق��اء  االأع��م��ال 
فاعال  دورا  املنحة  ه��ذه  �ضتلعب  كما  املناف�ضة،  حيز 
يف تعزيز امل�ضرة املعرفية والثقافية للدولة وتتيح 
اأمام جميع الطلبة جمموعة وا�ضعة ومتنوعة من 
ي�ضمها  التي  الرية  والعناوين  امل��ع��ارف  م�ضادر 
املعر�س، مبا يحفز خميلتهم االإبداعية، وي�ضهم 
بالكتاب  اجل��دي��دة  االأج��ي��ال  ارت��ب��اط  تر�ضيخ  يف 
و�ضناعة  الن�ضر  قطاع  �ضيمنح  كما  ومقدراته، 
الكتاب م�ضاحة جديدة ملوا�ضلة العمل والعطاء 

خدمة ملعارف وثقافة جميع اأفراد املجتمع".
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اأخبـار الإمـارات

اإجراء طبي حديث ينقذ حياة مري�ص يف ميديكلينيك م�ست�سفى  ويلكري

كما ميتلك اجلهاز �ضتة ح�ضا�ضات 
فيزلوجية  تقوم مبراقبة وظائف 
القلب  اأ������ض�����وات  م���ث���ل  خم��ت��ل��ق��ة 
وغ��ره��ا، ي��ق��وم اجل��ه��از مبعاجلة 
املعلومات القادمة من احل�ضا�ضات 

•• اأبوظبي : الفجر

اإىل  ����ض���ب���ع���ي���ن���ي  م����ري���������س  دخ�������ل 
ويلكر  م�ضت�ضفى  ميديكلينيك 
بدبي وهو يعاين �ضعف يف ع�ضلة 
التنف�س  يف  ح����اد  و���ض��ي��ق  ال��ق��ل��ب 

وتورم  يف القدمني
ال�ضرايني  يف  مزمنة  وان�����ض��دادات 
تراكم  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة  ال���ت���اج���ي���ة 
االأوع������ي������ة  يف  ال����ك����ول����ي���������ض����رتول 
ال�ضريانية مما اأدى اإىل ق�ضور يف 
يف  ال�ضوائل  وتراكم  القلب  ع�ضلة 
ج�ضم املري�س م�ضبباً �ضيق حاد يف 

التنف�س وانتفاخات يف االأرجل.
ب�ضورة  امل��ري�����س  ع���الج  ح��ي��ث مت 
ال��دك��ت��ور عبداهلل  ي��د  ط��ارئ��ة على 
عبد الرحمن الهاجري، ا�ضت�ضاري 

احلجم،  ب�ضغر  اجل��دي��د  اجل��ه��از 
اجل�ضم،  يف  ت���رك���ي���ب���ه  و����ض���ه���ول���ة 
وقتاً  ت�ضتغرق  ب�ضيطة  ب��ج��راح��ة 
ق�����������ض�����راً، مب�����خ�����در م���و����ض���ع���ي، 
امل�ضت�ضفى  م���ن  امل��ري�����س  وي���خ���رج 
وي�����زاول حياته  ن��ف�����ض��ه،  ال���ي���وم  يف 
التقنية  اأن  ب�ضورة طبيعية. حيث 
للمر�ضى  زراعتها  ميكن  احلديثة 
ي�ضتفيد  اإذ  االأع��م��ار،  خمتلف  من 
ال�ضاب  اأو  ال��ط��ف��ل  امل��ري�����س  منها 
ب��ت��ع��ر���س قلب  وت��ت��ن��ب��اأ  امل�����ض��ّن،  اأو 
املري�س  وحتمي  للخطر،  املري�س 
م���ن امل�����ض��اع��ف��ات ال�����ض��ح��ي��ة التي 
باأمرا�س  امل�ضابون  لها  يتعر�س 
تلقي  تاأخرهم عن  القلب يف حال 
وي��ع��ت��رب اجلهاز  ال��ط��ب��ي  ال���ع���الج 
امل����زروع داخ���ل اجل�����ض��م م��ن اأطول 

اأم���را����س ال��ق��ل��ب ال��ت��داخ��ل��ي��ة. كان 
ال���ع���الج ع���ن ط��ري��ق زراع�����ة جهاز 
م�������ض���اد ل���ف�������ض���ل ال���ق���ل���ب وامل������وت 
ال��ف��ج��ائ��ي ث��الث��ي احل���ج���رات، ذو 
يقوم  حيث  االأقطاب  رباعي  �ضلك 
متعددة  نب�ضات  ب��اإر���ض��ال  اجل��ه��از 
للبطني  خم���ت���ل���ف���ة  ن����ق����اط  م�����ن 
ح�ضا�ضات  �ضتة  وج��ود  االأي�ضر.مع 
ف�ضل  اأو  ���ض��ع��ف  مل��ت��اب��ع��ة  خمتلفة 

ع�ضلة القلب.
الق�ضور  اجل��ه��از مب��ع��اجل��ة  ي��ق��وم 
ال���ق���ل���ب���ي ع�����ن ط����ري����ق ا����ض���ت���ع���ادة 
احلركية لع�ضلة القلب من خالل 
اإعطاء نب�ضات متزامنة يف ثالثة 
من حجرات القلب بنف�س الوقت، 
مما ي�ضمح لع�ضلة القلب بالتعايف 
وا�ضتعادة احلركية ووظيفة ال�ضخ، 

ع��ن ط��ري��ق خ��وارزم��ي��ات متقدمة 
التح�ضن  مب�ضتوى  بالتنبوؤ  ت�ضمح 

للمري�س واإبالغ الطبيب بذلك.
وعن هذه احلالة قال د. الهاجري 
لزراعة  ج���راح���ات  اأج�����رى  ال�����ذي 
م�ضابني  ملر�ضى  اجل��دي��د  اجل��ه��از 
ال����ق����ل����ب يف  ب���ف�������ض���ل يف ع�������ض���ل���ة 
ويلكر  م�ضت�ضفى  ميديكلينيك 
بدبي: " اإن هذه التقنية ت�ضاعد يف 
اإنقاذ حياة املر�ضى من حالة كانت 
تهدد احلياة وتخفف من اأعرا�س 
ف�����ض��ل ال��ق��ل��ب ب�����ض��ك��ل ك��ب��ر ج���داً 
القلب  �ضعف  ح��ال��ة  م��ن  وحت�ضن 
الطبيعي  ال�����ض��ك��ل  اإىل  وع����ودت����ه 
اأف�ضل  ح���ي���اة  امل���ري�������س  وت���ع���ط���ي 

بكثر".
"يتميز  الهاجري  الدكتور  وتابع 

ع��ل��ى ال��ع��الج ك���ان امل��ري�����س ق����ادراً 
وممار�ضة  وامل�������ض���ي  ال����ن����وم  ع���ل���ى 
اأ�ضبحت  ك��ان��ت ق��د  اأن�����ض��ط��ة  ع���دة 

م�ضتحيلة له قبل العالج.
ميديكلينيك  يف  القلب  طب  ق�ضم 
م�ضت�ضفى ويلكر يتكون من  كادر 
املر�ضى  ل��ت��زوي��د  م��ت��ك��ام��ل  ط��ب��ي 

االأج�����ه�����زة ع����م����راً وي����ق����در ب����� 14 
�ضنة."

و ختم الدكتور الهاجري" وفعاًل 
اليوم  يف  امل�ضت�ضفى  املري�س  غ��ادر 
نف�ضه  وبعد اأ�ضبوع زارنا للمراجعة 
وكان ب�ضحة اأف�ضل والنتائج كانت 
اإي��ج��اب��ي��ة ج����داً وب��ع��د م����رور �ضهر 

اأن  كما  حديثة  عالجية  بخطط 
امل�ضت�ضفى  القلب يف  اأمرا�س  ق�ضم 
القلب  اأم������را�������س  ب����ع����الج  ي����ق����وم 
خالل  م��ن  القلب  ع�ضلة  و�ضعف 
تقنيات حديثة على يد طاقم طبي 
متميز وباأعلى املعاير وامل�ضتويات 

العاملية.

ال�سحة تعلن تقدمي 8،271 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�ساعات الـ24 املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

"كوفيد19-"  ل��ق��اح  م���ن  ج��رع��ة   8،271 ت��ق��دمي  امل��ج��ت��م��ع  وق���اي���ة  و  ال�����ض��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  بذلك  و  املا�ضية   24 ال���  ال�ضاعات  خ��الل 

�ضخ�س.  100 لكل  جرعة   251.41 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   24،865،638
املناعة  اإىل  الو�ضول  اإىل  و�ضعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفر  ال��وزارة  خطة  مع  متا�ضيا  ذلك  ياأتي 
املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�ضيطرة على فرو�س 

كوفيد19-.

ال�سحة جتري 221،440 فح�سا ك�سفت عن 317 اإ�سابة جديدة 
بفريو�ص كورونا امل�ستجد و323 حالة �سفاء 

•• اأبوظبي-وام:

  متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزيادة 
وح�ضر  املبكر  االكت�ضاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�ضات  نطاق 
 "19  - "كوفيد  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  امل�ضابة  احل��االت 
واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 221،440 
امل��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى فئات   24 ال����  ال�����ض��اع��ات  فح�ضا ج��دي��دا خ���الل 

خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث تقنيات الفح�س 
الطبي.   و�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي والفح�س يف الدولة 
الك�ضف  يف  ال��دول��ة  م�ضتوى  على  الفحو�ضات  نطاق  وتو�ضيع 
اإ�ضابة جديدة بفرو�س كورونا امل�ضتجد من  317 حالة  عن 
جن�ضيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية 
امل�ضجلة  احل����االت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال���الزم���ة،  ال�ضحية 

حالة.  905،468

اأي  ت�ضجيل  ع��دم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت    كما 
يبلغ  وبذلك  املا�ضية،  �ضاعة  والع�ضرين  االأرب��ع  يف  وف��اة  حالة 
عدد الوفيات يف الدولة 2،302 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن 
امل�ضتجد  كورونا  بفرو�س  مل�ضابني  جديدة  حالة   323 �ضفاء 
"كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها 
وبذلك  امل�ضت�ضفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�ضحية  الرعاية 

يكون جمموع حاالت ال�ضفاء 889،262 حالة.

منذ تاأ�سي�سه .. �سندوق اأبوظبي للتنمية يدعم م�سرية التنمية يف االأردن بقيمة 6.5 مليار درهم
•• اأبوظبي- وام:

االأردنية  اململكة  للتنمية، وحكومة  اأبوظبي  العالقات بني �ضندوق  تت�ضم 
التي  الرئي�ضية  ال���دول  م��ن  االأردن  بو�ضف  عمقها  و  بثباتها  الها�ضمية 
امل�ضاريع  اأول  متويله  منذ  ب��داأت  رائ��دة  ب�ضراكة  معها  ال�ضندوق  يرتبط 

التنموية يف عام 1974.
متويل  يف  ال�ضندوق  �ضاهم  االأردن��ي��ة  احلكومة  مع  التعاون  خ��الل  من  و 
العديد من امل�ضاريع التنموية يف خمتلف القطاعات احليوية بلغت قيمتها 
حوايل 6.5 مليار درهم و �ضكلت تلك امل�ضاريع رافداً تنموياً لدعم ونه�ضة 
تنفيذ  م��ن  احلكومة  متكني  يف  امل�ضاهمة  على  وعملت  االأردين  املجتمع 

براجمها الهادفة لت�ضريع وترة النمو االقت�ضادي امل�ضتدام.
و ي�ضارك �ضندوق اأبوظبي للتنمية يف االحتفال باليوم الوطني ال�ضتقالل 
عام  25 مايو من كل  يجُ�ضادف  وال��ذي  ال�76،  الها�ضمية  االأردنية  اململكة 
�ضملت  كبرة  اقت�ضادية  اال�ضتقالل تطورات  االأردن منذ عهد  �ضهد  وقد 

للبالد مبعدل  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  ارت��ف��ع  بعدما  خمتلف اجل��وان��ب 
%6.5، و بلغت ن�ضبة م�ضاهمة اال�ضتثمار نحو %13 من الناجت املحلي.
و�ضكلت منحة دول جمل�س التعاون اخلليجي لالأردن يف عام 2013 التي 
قيمة  دوالر  مليار   1.250 منها  دوالر  مليارات  خم�ضة  جمموعها  بلغ 
املايل  اال�ضتقرار  لتحقيق  اأ�ضا�ضياً  راف���داً  فيها،  االإم���ارات  دول��ة  م�ضاهمة 

وحتفيز النمو االقت�ضادي.
ل�����الأردن من  االإم������ارات  دول����ة  م��ن��ح��ة  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��ن��دوق  اأدار  و 
التنموية  امل�ضاريع  م��ن  جمموعة  مت��وي��ل  على  املبا�ضر  االإ���ض��راف  خ��الل 
القطاعات  تنمية  ع��ل��ى  ال��ب��ال��غ  االأث����ر  ل��ه��ا  ك���ان  وال��ت��ي  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة، 
تعزيز  على  االإم���ارات  دول��ة  عملت  كما  ال��ب��الد،  يف  الرئي�ضية  االقت�ضادية 
قيمة  كامل  اإي���داع  خ��الل  م��ن  االأجنبية  العمالت  م��ن  االحتياطي  قيمة 
اال�ضتقرار  دعم  على  انعك�س  ما  االأردين  املركزي  البنك  الدولة يف  منحة 
�ضعادة  ق��ال  املنا�ضبة،  وبهذه  االأردين.  امل��ايل  النظام  كفاءة  ورف��ع  النقدي 
"متثل  للتنمية:  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��ن��دوق  ع��ام  م��دي��ر  ال�����ض��وي��دي  �ضيف  حممد 

العالقات االأخوية التي ربطت بني دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة 
االأردنية الها�ضمية منوذجاً رائداً لل�ضراكة املتميزة بني الدول، وجت�ضدت 
واحلكومة  ال�ضندوق  بني  اال�ضرتاتيجي  بالتعاون  الوثيقة  العالقة  تلك 
االأردنية" .. م�ضراً اإىل اأن ال�ضندوق يعد م�ضاهماً رئي�ضياً يف دعم م�ضرة 
التنمية ال�ضاملة يف االأردن، حيث مول العديد من امل�ضاريع التنموية التي 
�ضكلت داعماً حقيقياً للنهو�س بالقطاعات االقت�ضادية املتنوعة واالرتقاء 
ب�ضكل مبا�ضر على حت�ضني جودة حياة ماليني  انعك�ضت  التي  باخلدمات 

ال�ضكان".
واأ�ضاف �ضعادته :" انعك�ضت امل�ضاريع التي مولها ال�ضندوق يف االأردن ب�ضكل 
و�ضملت  االأردن��ي��ة  احلكومة  وتطلعات  اأه��داف  على حتقيق  وفّعال  مبا�ضر 
التعليم وال�ضحة والنقل واملوا�ضالت  االأ�ضا�ضية مثل،  خمتلف القطاعات 
والطاقة والزراعة والري واالإ�ضكان وم�ضاريع البنية التحتية وغرها من 
امل�ضاريع اال�ضرتاتيجية" .. الفتاً اإىل اأن ال�ضندوق يتطلع ب�ضكل دائم اإىل 
ا�ضتمرار التعاون مع االأردن يف دعم االقت�ضاد االأردين ملواجهة التحديات 

و�ضواًل اإىل حتقيق التنمية امل�ضتدامة.
االإمارات  دول��ة  التجاري بني  التبادل  ر�ضمية حول تطور  لبيانات  وفقاً  و 
واالأردن، فقد ارتفعت املبادالت التجارية تدريجياً خالل ال�ضنوات الع�ضر 
عام  يف  دره��م  مليار   6.9 اإىل   2010 يف  دره��م  مليار   1.9 من  املا�ضية 
2017، قبل اأن ت�ضجل قفزة كبرة يف عام 2018 لت�ضل اإىل 9.4 مليار 
2019 مع  ع��ام  االإط���الق يف  اأع��ل��ى م�ضتوياتها على  اإىل  دره���م، و���ض��واًل 

تخطيها حاجز املليارات الع�ضرة الأول مرة لتبلغ 10.4 مليار درهم.
ومتقدمة،  قيا�ضية  م��راك��ز  االأردن  يف  االإم����ارات  ا�ضتثمارات  احتلت  كما 
االإماراتية  اال�ضتثمارات  ر�ضيد  يبلغ  اال�ضتثمارية،  لالإح�ضائيات  ووفقاً 
املبا�ضرة يف االأردن نحو 62.6 مليار درهم، فيما ي�ضل ر�ضيد اال�ضتثمارات 
االأردنية يف دولة االإم��ارات نحو 4.5 مليار درهم، حيث تركزت ال�ضركات 
والعالمات التجارية االأردنية يف عدة قطاعات اقت�ضادية ت�ضمل االأن�ضطة 
املالية واأن�ضطة التاأمني، ال�ضناعة التحويلية، االأن�ضطة العقارية، الت�ضييد 

والبناء، جتارة اجلملة، والتجزئة.

الهاجري: هذه التقنية ت�ساعد يف اإنقاذ املر�سى من حالة كانت تهدد احلياة وتخفف من اأعرا�ص ف�سل القلب ب�سكل كبري

اأبوظبي للجودة يرفع كـفـاءة املنظومة املرتولوجية عرب ا�سرتاتيجية التحول الرقمي
•• اأبوظبي-وام:

للجودة  اأب��وظ��ب��ي  ����ض���ارك جم��ل�����س 
االإمارات  مبعهد  ممثاًل  واملطابقة 
اليوم  احتفالية  يف  للمرتولوجيا 
ال����ع����امل����ي ل���ل���م���رتول���وج���ي���ا ال�����ذي 
ي�ضادف يوم 20 مايو من كل عام 
ال�ضوء  ت�ضليط  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
ع��ل��ى ال������دور ال��ك��ب��ر ال�����ذي يقوم 
بتطوير  امل�����ض��اه��م��ة  يف  امل��ع��ه��د  ب���ه 
االأربع  خلدماته  الرقمي  التحول 
وهي خدمة معايرة اأدوات القيا�س، 
وخ��دم��ة ب��رام��ج امل��ق��ارن��ات البينية، 
وخدمة  الفني،  التدريب  وخ��دم��ة 
درا�ضة  اأو  اأو بحث  ا�ضت�ضارة  تقدمي 

فنية يف جمال املرتولوجيا.
ج������اء ذل������ك خ������الل ور������ض�����ة عمل 
ال���������ض����ن����اع����ة  وزارة  ن����ظ����م����ت����ه����ا 
مب�ضاركة  املتقدمة  والتكنولوجيا 
للمرتولوجيا  االم���������ارت  م��ع��ه��د 
ل�����دول جمل�س  ال��ت��ق��ي��ي�����س  وه��ي��ئ��ة 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال���ت���ع���اون 
بال�ضارقة  االم��ري��ك��ي��ة  واجل��ام��ع��ة 
والقيا�س  ل��الوزان  الدويل  واملكتب 
ال�����دويل  وامل���ع���ه���د   "  BIPM"
 OIML" امل��رتول��وج��ي��ا  ل��ق��ان��ون 
" عدد من �ضركات القطاع اخلا�س 

املعنية بعلم املرتولوجيا.
وق��������ال �����ض����ع����ادة ����ض���ع���ي���د امل���ه���ري 

متعاملي املعهد من �ضهادة املعايرة 
التي  ال�ضيغة  وتطبيق  ال��رق��م��ي��ة 
واأخ���راً  ذل��ك وراب��ع��ا  تتنا�ضب م��ع 
تطبيقات  ت���وظ���ي���ف  يف  ال���ب���ح���ث 
االآيل  والتعلم  اال�ضطناعي  الذكاء 

يف املعهد.
واأو�ضح املهري اأن معهد االمارات 
فهم  على  يحر�س  للمرتولوجيا 
اأحدث ما تو�ضلت اإليه التكنولوجيا 
اال�ضطناعي  ال����ذك����اء  جم�����ال  يف 
والتعلم االآيل، وحتديد تطبيقاتها 
اأف�ضل  ع��ل��ى  االط����الع  ج��ان��ب  اإىل 
امل���ط���ب���ق���ة يف جم���ال  امل����م����ار�����ض����ات 
املرتولوجيا والتن�ضيق مع اجلهات 
املحلية املعنية بالذكاء اال�ضطناعي 
على  املهري  واأك��د  االآيل.  والتعلم 
للمرتولوجيا  االم���ارات  معهد  اأن 

جمل�س التعاون اخلليجي على حد 
�ضواء.

اإقليمياً  امل��ع��ه��د  ري����ادة  اىل  واأ����ض���ار 
رئا�ضة جمموعة  على  حيث ح�ضل 
التجمع  يف  الرقمي  التحول  عمل 
وت�ضم  ل��ل��م��رتول��وج��ي��ا،  اخلليجي 
ه���ذه امل��ج��م��وع��ة اأع�����ض��اء م��ن دول 
م�ضر  جانب  اإىل  التعاون  جمل�س 
اجلنوبية  وك���وري���ا  ك���ون���غ  وه���ون���غ 
الر�ضمي  املمثل  املعهد  يعد  حيث 
للمرتولوجيا  اخلليجي  للتجمع 
التابعة  الرقمي  التحول  جلنة  يف 
للتجمعات  امل�������ض���رتك���ة  ل���ل���ج���ن���ة 
االإقليمية، اإىل جانب ذلك، ي�ضارك 
االأول  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  امل��ع��ه��د يف 
الذي  ال��رق��م��ي  وال��ت��ح��ول  للقيا�س 
للقيا�س،  ال���دويل  االحت���اد  ينظمه 
 21 اىل   19 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
ورقة  خ��الل  من   2022 �ضبتمرب 
" ال��ت��ح��ول الرقمي  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل 
يف امل��رتول��وج��ي��ا يف دول���ة االإم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة " ب��ال��ت��ع��اون مع 
الهيئة االحتادية للرقابة النووية.

ويعد معهد االإمارات للمرتولوجيا 
م�������ض���روًع���ا وط����ن����ًي����ٍا رائ����������ًدا على 
ح��ض�ل  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ض��ت��وى 
مركز  ق�ب�ل  م��ن  االع��ت��م��اد  ع�ل�ى 
االم��������������ارات ال����ع����امل����ي ل���الع���ت���م���اد 
معاير  مع  يتوافق  مبا   EIAC

االإم����ارات  ملعهد  التنفيذي  امل��دي��ر 
املنا�ضبة  ب����ه����ذه  ل���ل���م���رتول���وج���ي���ا 
:"ي�ضارك املعهد �ضنوًيا يف فعاليات 
اليوم العاملي للمرتولوجيا، والذي 
ي��اأت��ي يف ه���ذا ال��ع��ام حت��ت ���ض��ع��ار " 
الرقمي  ال��ع�����ض��ر  يف  امل��رتول��وج��ي��ا 
الثورة  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  لت�ضليط   "
ال��رق��م��ي��ة امل��ع��ا���ض��رة وب��ح��ث �ضبل 
املرتولوجيا  جم��االت  يف  توظيفها 

املختلفة".
التحول  ا�ضرتاتيجية  اأهمية  واأك��د 
مطلع  اأط���ل���ق���ه���ا  ال����ت����ي  ال���رق���م���ي 
ال���ع���ام اجل������اري م��ع��ه��د االإم�������ارات 
الوطنية  اجل���ه���ة  ل��ل��م��رتول��وج��ي��ا 
واأحد  االإم����ارات،  دول��ة  يف  للقيا�س 
مبجل�س  ال���رئ���ي�������ض���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
اأب�����وظ�����ب�����ي ل����ل����ج����ودة وامل���ط���اب���ق���ة 
باأن اال�ضرتاتيجية ترتكز  مو�ضحاً 
وهي  اأ�ضا�ضية  حم���اور  اأرب��ع��ة  على 
اأنظمة املعهد للتاأكد من  اأواًل دمج 
اإمكانية تبادل البيانات فيما بينها 
ب��ح��ي��ث ي��ت��م اإدخ���ال���ه���ا مل���رة واح���دة 
احلاجة  عند  ا�ضتخدامها  واإع����ادة 
مما يعزز كفاءتها يف تقليل الوقت 
اأمت����ت����ة خدمت  وث���ان���ي���اً  واجل����ه����د 
املعهد من معايرة ومقارنات بينية 
من  التحق��ق  وثالثاً  فني  وتدريب 
متطلبات �ضه��ادة املعاي��رة الرقمي��ة 
عرب حتديد متطلبات واحتياجات 

ل����ه اأث������ر اإي���ج���اب���ي وم���ب���ا����ض���ر على 
واحليوية  االقت�ضادية  القطاعات 
فيها  مب����ا  ال�����دول�����ة  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
تقليل  خ��الل  م��ن  ال�ضناعة  قطاع 
امل�ضتغرق  وال��وق��ت  اخل��دم��ات  كلفة 
ت�ضهيل  اإىل  باالإ�ضافة  لتقدميها، 
لل�ضناعات  ال����������دويل  ال����ق����ب����ول 
ال��وط��ن��ي��ة االم���ارات���ي���ة واالرت���ق���اء 
بالقدرة االنتاجية يف الدولة، حيث 
البينية  امل��ق��ارن��ات  ب��رام��ج  بلغ ع��دد 
التي مت تقدميها ملختربات املعايرة 
53 برناجما خالل العام 2021 
، فيما بلغ عدد اأدوات القيا�س التي 
مت معايرتها 660 اأداة خالل نف�س 
العام كما ق��دم املعهد 28 ا�ض�ت��ض�ارة 
القيا�س  ق�����درات   8 ن�ضر  ومت  فنية 
البيانات  ق���اع���دة  ل����دى  وامل���ع���اي���رة 
الدويل  للمكتب  التابعة  الرئي�ضة 

. KCD لالوزان واملقايي�س
املعهد  دور  اأن  امل����ه����ري  وق�������ال 
النطاق  خ����ارج  ت��ت��و���ض��ع  وخ��دم��ات��ه 
لت�ضمل  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني 
امل����ن����ط����ق����ة مب������ا ي����ح����ق����ق ال����دع����م 
ورف���ع  اخلليجي  ال�م�ت�رول�وج�ي 
ك�ف�اءة املنظومة املرتولوجية، حيث 
ال��ت��ي قدمها  امل��ع��اي��رات  بلغت ع��دد 
نحو   2021 ع�����ام  خ����الل  امل��ع��ه��د 
القطاع  يف  املعهد  لعمالء   435
ودول  بالدولة  واخلا�س  احلكومي 

 17025 اأي��زو  الدولية  املوا�ضفة 
التي  املعايرة  ملعظم خدمات  وذلك 
يقدمها لعمالئه كما متكن املعهد 
اأول  اأن يجعل م��ن دول�����ة االم���ارات 
تقوم  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  دول�������ة يف 
واملعايرة  ال��ق��ي��ا���س  ق�����درات  ب��ن�����ض��ر 
الدويل  املكتب  بيانات  قاعدة  على 
تعترب  وال��ت��ي  واملقايي�س  ل����الأوزان 
القبول  لت�ضهيل  االوىل  ال�ن�اف�ذة 

ال�دول�ي لل�ضناعات الوطنية.
الذاتي  االكتفاء  املعهد  حقق  وق��د 
الح����ت����ي����اج����ات جم���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
وامل����ط����اب����ق����ة يف جم����ال  ل����ل����ج����ودة 
ع����ن طريق  وامل����ع����اي����رة  ال���ق���ي���ا����س 
ت��ق��دمي خ��دم��ات امل��ع��اي��رة لقطاعي 
خم�����ت�����ربات ال���ف���ح�������س امل�����رك�����زي 
"املرتولوجيا  وخدمات امل�ضتهلكني 
القانونية" مما يحقق الوفر املايل 
توفر  اإىل  ب��اال���ض��اف��ة  للمجل�س 

الوقت.
اأن خمترب االمارات  جدير بالذكر 
خم�ضة  مي���ت���ل���ك  ل���ل���م���رتول���وج���ي���ا 
الكتلة  خم���ت���رب  وه�����ي  خم����ت����ربات 
وال����ك����ث����اف����ة واحل�����ج�����م وال���ت���دف���ق 
وخمترب  والزوايا  االبعاد  وخمترب 
وخمترب  وال�����رط�����وب�����ة  احل�����������رارة 
ال���ق���وة وال�����ض��غ��ط وع����زم ال�����دوران 
وخمترب الكهرباء والوقت والرتدد 

والطاقة.

نائب رئي�ص وزراء تايالند يوؤكد 
رغبة بالده بتعزيز عالقات التعاون 
مع االإمارات مبجال االأمن الغذائى

•• اأبوظبي-وام: 

ب��الده يف  تايالند رغبة  وزراء مملكة  رئي�س  نائب  وي�ضانو كريا جنام  اأك��د 
تعزيز عالقاتها مع دولة االإمارات يف جميع املجاالت خا�ضة بقطاعي االأمن 

الغذائى و الزراعي.
اأنباء االإم��ارات )وام( اإىل  و نوه امل�ضوؤول التايالندي يف ت�ضريحات لوكالة 
الرائدين  الغذائية  امل��واد  م�ضدري  و  منتجي  اأح��د  باعتبارها  تايالند  اأن 
لتحقيق  االإم���ارات  دول��ة  للتعاون مع  اال�ضتعداد  اأهبة  تقف على  العامل  يف 
االأهداف امل�ضرتكة يف هذا املجال. و اأو�ضح اأن تف�ضي اجلائحة العاملية و ما 
�ضاحبها من تعطل �ضال�ضل االإمداد اأثبت اأهمية االأمن الغذائي و �ضياغة 

ا�ضرتاتيجيات طويلة املدى لال�ضتعداد ملواجهة االأوبئة يف امل�ضتقبل.
جديدة  جم��االت  لي�ضمل  التعاون  تو�ضيع  على  البلدين  بقدرة  ثقته  واأك��د 
معربا  املالية..  واخلدمات  التحتية  والبنية  واالبتكار،  التكنولوجيا  منها 
عن اإعجابه بالروؤية الثاقبة للقيادة الر�ضيدة لدولة االإمارات على �ضعيد 

متكني �ضعبها.
ونوه نائب رئي�س الوزراء التايالندي اإىل اأن هناك تواجدا كبرا لل�ضركات 
التايالندية يف خمتلف القطاعات يف االإمارات ما يدل على االأهمية الكبرة 

لدولة االإمارات و اإمكاناتها الهائلة.
ملختلف  امل�ضتمرة  االإم��ارات��ي��ة  االإن�ضانية  للم�ضاعدات  تقديره  عن  واأع���رب 
الدول مبا يف ذلك تايالند خا�ضة يف االأوقات ال�ضعبة ال �ضيما اإبان اجلائحة 
االإم��ارات يف  التي قدمتها  امل�ضاعدات  اإىل  ال�ضدد  العاملية.. م�ضرا يف هذا 
23 يونيو 2020 لبالده ممثلة يف اأحد ع�ضر طناً من امل�ضتلزمات الطبية 
اإىل  تايالندي  مواطن   3000 الإع���ادة  الطبي  الدعم  توفر  اإىل  اإ�ضافة 

وطنهم.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان يطلع على خمططات م�سروع الفرع الرابع جلمعية اأ�سواق عجمان التعاونية بتكلفة 70 مليون درهم
•• عجمان-وام:

اطلع �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�س االأعلى 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور  عجمان  حاكم 
عجمان على املخططات النهائية مل�ضروع مبني الفرع الرابع جلمعية اأ�ضواق 
مليون   70 االإجمالية  تكلفته  تبلغ  وال��ذي  عجمان  يف  التعاونية  عجمان 

درهم واملتوقع اإجنازه يف 18 �ضهراً ابتداء من �ضهر�ضبتمرب القادم.
واف  �ضرح  اإىل  ال��دي��وان  مبني  يف  عجمان  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  واأ�ضتمع 
من خالل العر�س الذي قدمه ال�ضيخ حممد بن عبداهلل النعيمي رئي�س 

الذي  امل�ضروع  موقع  حول  التعاونية  عجمان  اأ�ضواق  جمعية  اإدارة  جمل�س 
الناحية  من  �ضريعاً  ومن��واً  ت�ضهد تطوراً  والتي  يقع يف منطقة احلميدية 
وفرتة  امل�ضروع  اأه���داف  بيناً  مجُ التجارية  وامل�ضاريع  وال�ضكانية  العمرانية 
التنفيذ ونبذة عن جتهيزاته التي �ضت�ضم هايرب ماركت وحمالت جتارية 

ومطاعم وخدمات اأخرى الأهايل مدينة عجمان و املقيمني و الزائرين.
وقال ال�ضيخ حممد بن عبداهلل النعيمي اإن امل�ضروع �ضيكون واحداً من اأهم 
للمت�ضوقني  مميزة  خدمات  و�ضيقدم  حجماً  اأكربها  و  اجلمعية  م�ضاريع 
بكافة فئاتهم ويوفر لهم اأف�ضل املنتجات الغذائية باأ�ضعار تناف�ضية وبجودة 

عالية �ضمن بيئة ت�ضوقيه حديثة ومتميزة.

م�ضاحة  ان  التعاونية  عجمان  اأ�ضواق  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأو�ضح 
خم�ض�ضلهايرب  مبنى  على  ويحتوى  مرت  ال��ف   20 تبلغ  امل�ضروع  مباين 
ماركت جمعية اأ�ضواق عجمان التعاونية مب�ضاحة ت�ضل اإىل 10 اآالف مرت 
مربع و18 حماًل جتارياً داخلياً و 15 حمال جتارياً خارجياً ،واأق�ضام لبيع 
واال�ضماك  والدواجن  واللحوم  و احللويات  واملخبوزات  والفواكه  اخل�ضار 

الطازجة واالأجبان مبختلف اأنواعها .
مطعما   22 على  حتتوى  مميز  بت�ضميم  خارجية  توفرم�ضاحة  مت  كما 
وكافيه مب�ضاحات خمتلفة ومتنوعة تتنا�ضب مع هذه النوعية من امل�ضاريع 

فيما مت تخ�ضي�س حوايل 300 موقف للمت�ضوقني والزائرين .

واأ�ضاد �ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان باجلهود التي يبذلها رئي�س واع�ضاء 
اإدارة  على  وامل�����ض��وؤول��ني  التعاونية  عجمان  اأ���ض��واق  جمعية  اإدارة  جمل�س 
احتياجات  تلبية  �ضاأنها  من  والتي  املتنوعة  م�ضاريعها  تنفيذ  و  اجلمعية 

املت�ضوقني.
لل�ضوؤون  احلاكم  ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  الفعالية  ح�ضر 
االداري��ة واملالية و معايل ال�ضيخ الدكتور ماجد بن �ضعيد النعيمي رئي�س 
و  النعيمي  عمار  بن  حميد  وال�ضيخ  عجمان  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  دي��وان 
�ضعادة حمد بن غليطه رئي�س مكتب �ضمو احلاكم و �ضعادة يو�ضف النعيمي 

مدير عام دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة.

ويل عهد عجمان يقدم واجب العزاء يف وفاة ميثاء مطر الطاير
•• دبي-وام:

قدم �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان واجب العزاء 
هيئة  يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير  حممد  مطر  اىل 
املنتدب  الع�ضو  الطاير  حممد  �ضعيد  ومعايل  بدبي  واملوا�ضالت  الطرق 
حممد  عبداحلكيم  وال�ضيد  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
الطاير يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل والدتهم ميثاء بنت مطر الطاير واإىل 

اأ�ضرة وعائلة الطاير الكرام وذلك بخيمة العزاء مبنطقة اأم �ضقيم بدبي.
وقدم واجب العزاء اىل جانب �ضموه ال�ضيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي 
رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�ضد  وال�ضيخ  ال�ضياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 

دائرة البلدية والتخطيط وال�ضيخ حميد بن عمار النعيمي.
واأع����رب ���ض��م��وه خ���الل زي��ارت��ه خيمة ال��ع��زاء ع��ن خ��ال�����س ت��ع��ازي��ه و�ضادق 
يتغمدها  اأن  القدير  العلي  امل��وىل  �ضائاًل  وذويها  الفقيدة  الأ�ضرة  موا�ضاته 
وذويها  اأهلها  ويلهم  جناته  ف�ضيح  ي�ضكنها  واأن  ومغفرته  رحمته  بوا�ضع 

ال�ضرب وال�ضلوان.

حتت �صعار �صراكات حتقق احلماية

برعاية ويل عهد ال�سارقة انطالق موؤمتر اخلدمة االجتماعية 13لـ »اجتماعية ال�سارقة« اليوم

�صمن حملة برنامج التفتي�س ال�صنوي على الإدارات ومراكز ال�صرطة 

خليل املن�سوري يطلع على اإجنازات مركز �سرطة الرفاعة  

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�ضيخ  �ضمو  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
ب���ن �ضلطان  ب���ن حم��م��د  ���ض��ل��ط��ان 
حاكم  نائب  العهد  ويل  القا�ضمي، 
ال�ضارقة، رئي�س املجل�س التنفيذي 
�ضباح  تنطلق  ال�����ض��ارق��ة.  الإم�����ارة 
ال��ي��وم االأرب���ع���اء ف��ع��ال��ي��ات موؤمتر 
الثالث  االج���ت���م���اع���ي���ة  اخل����دم����ة 
ع�ضر، حتت �ضعار "�ضراكات حتقق 
دائرة  تنظمه  وال����ذي  احلماية"  
اخلدمات االجتماعية يف ال�ضارقة، 
للمنا�ضبات  اجل����واه����ر  ق���اع���ة  يف 
يومي  ال�����ض��ارق��ة،  وامل����وؤمت����رات يف 
25-26 من �ضهر مايو اجلاري.
اأكر  فيه  ي�ضارك  اأن  املتوقع  ومن 
امل���وؤمت���ر،  يف  ���ض��خ�����س   450 م���ن 

املجتمع يف دبي. 

جتارب وبرامج
يطرح  االأخ�����������رة،  اجل���ل�������ض���ة  ويف 
الرائدة  والربامج  امل��ب��ادرات  حمور 
مب�ضاركة  احل����م����اي����ة،  جم������ال  يف 
الدكتور  م��ن  لكل  عمل  اأوراق   5
م�ضت�ضار  احل���رب���ي  ال���ك���رمي  ع��ب��د 
اأك����ادمي����ي- ك��ل��ي��ة امللك  وحم��ا���ض��ر 
بعنوان  ب��ورق��ة عمل  االأم��ن��ي��ة،  فهد 
االجتماعية  احلماية  "احتياجات 
املجتمع"،  ف��ئ��ات  لبع�س  مقرتحة 
ال�ضمري  في�ضل  ي��ت��ن��اول  وب�����دوره 
حلماية  االإم������ارات  جمعية  رئ��ي�����س 
قواعد  "تغر  م���و����ض���وع  ال���ط���ف���ل 
اللعبة يف ع�ضر الذكاء اال�ضطناعي 
املفتوحة"،  ال���ذك���ي���ة  وال���ب���ي���ان���ات 

املعرفة  اإدارة  م���دي���ر  احل����م����ادي 
االجتماعية  اخل���دم���ات  دائ����رة  يف 
"التن�ضيق  ق�����ض��ي��ة  ب���ال�������ض���ارق���ة 
امل��وؤ���ض�����ض��ي يف جمال  وال��ت�����ض��ي��ي��ك 
نائب  ال�ضومي  وم��وزة  احلماية"، 
حلماية  االإم����ارات  جمعية  رئي�س 
ع���ن مو�ضوع  ف��ت��ت��ح��دث  ال��ط��ف��ل، 
يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  امل��ه��ن��ي  "التطوير 
جمال احلماية"، و�ضعيد عبداهلل، 
مدير  املعلومات،  تقنية  م�ضت�ضار 
املعلومات، فيتحدث عن "ا�ضتثمار 
البيانات يف جمال احلماية لدعم 
عبداهلل  وال��دك��ت��ور  ال�ضيا�ضات"، 
االأح���داث  اإدارة  االن�����ض��اري م��دي��ر 
والعالقات  وال��ت��وع��ي��ة  املجتمعية 
"تاأهيل  م�ضاألة  فيتناول  ال��ع��ام��ة 

واإدماج �ضحايا العنف". 

مو�ضوعني،  واح�������دة  ك����ل  ت���ط���رح 
�ضاين  اأنيتا  الدكتورة  ت�ضارك  حيث 
وهي خبر تربوي يف اإدارة اأ�ضحاب 
“التقييم  م��و���ض��وع  ح����ول  ال��ه��م��م 
النف�ضي لالأطفال �ضحايا العنف”، 
احلمادي،  الرحمن  عبد  وي�����ض��ارك 
ال���ع���ام���ة  ال����ن����ي����اب����ة  اأول-  وك����ي����ل 
بور�ضتني، االوىل يف القانون بعنوان 
االإماراتي".  الت�ضريع  يف  "احلماية 
وحتمل الور�ضة الثانية "دور الطب 
االعتداءات  ت�ضخي�س  يف  ال�ضرعي 
على االأطفال” و ت�ضارك زينة بدر 
بن عي�ضى، وهي اأم حا�ضنة وموؤ�ض�ضة 
ملبادرة "جذور" لدعم االأم واالأ�ضرة 
احلا�ضنة، ور�ضة "الدمج املجتمعي 

للمحت�ضن واال�ضر احلا�ضنة".
التدريبية  ال����ور�����ض����ة  وت����ت����ن����اول 

ور�س  و8  عمل  ورق���ة   15 ب��واق��ع 
حوارية  جل�ضة  وتعقد  ت��دري��ب��ي��ة، 
تناق�س  م�����ض��ت��دي��رة  م���ائ���دة  ح����ول 
مو�ضوع  "احلماية بني التحديات 
اليافعي  ه��ن��ادي  وه��ي  واحللول"، 
الطفل،  ����ض���الم���ة  اإدارة  م����دي����ر 
"التوعية  مو�ضوع  تتناول  والتي 
والوقاية"، وعبد الرحمن �ضاهني 
النيابة  اأول-  وك���ي���ل  احل����م����ادي 
ي��ت��ن��اول مو�ضوع  ال��ع��ام��ة، وال����ذي 
وتدابر  والت�ضريعات  "القوانني 
الرفاعي  واأم����ي����ن����ة  احلماية"، 
الطفل  ح���م���اي���ة  اإدارة  م����دي����ر 
واالأ�������ض������رة يف دائ��������رة اخل����دم����ات 
فتتحدث  بال�ضارقة،  االجتماعية 
وخطوط  االإب�������الغ  "اآليات  ع���ن 
جا�ضم  الدكتور  ويطرح  النجدة"، 

وت��ط��رح اإمي����ان ح���ارب م��دي��ر اإدارة 
احلماية االجتماعية يف وزارة تنمية 
"�ضون"  تطبيق  جت��رب��ة  املجتمع، 
االل����ك����رتوين ل��ل��ك�����ض��ف امل��ب��ك��ر عن 
االإ�ضاءة، و تطرح �ضتيال اآيواأودنقو، 
مدير منظمة العنف �ضد االأطفال 
�ضد  ال��ع��ن��ف  الإن���ه���اء  "التوجهات 
االأطفال"، واأخرا ت�ضارك الدكتورة 
غنيمة البحري مدير اإدارة الرعاية 
لرعاية  دب��ي  موؤ�ض�ضة  يف  والتاأهيل 
الن�ضاء واالأطفال بورقة عمل حول 
حماية الن�ضاء املعنفات: من مفهوم 
احلماية  م���ف���ه���وم  اإىل  ال����رع����اي����ة 

االجتماعية امل�ضتدامة. 

تدريبية ور�س   8
تدريبية،  ور���س   8 غ��د  ي��وم  وتعقد 

�صيا�صات الأ�صرة 
و�ضيا�ضات  "نظم  ع���ن���وان  وحت����ت 
املحور  يناق�س  لالأ�ضرة"  احلماية 
وه����ي  م�����و������ض�����وع�����ات   3 ال������ث������اين 
يف  ودوره��ا  االجتماعية  "التن�ضئة 
الذاتية"  احلماية  االأب��ن��اء-  حماية 
جمعية  رئي�س  البح  جمال  يقدمها 
الثاين  وامل���و����ض���وع  االج��ت��م��اع��ي��ني، 
العنف  م��ن  احلماية  هو"�ضيا�ضات 
الدكتور �ضريف  واخلطر" يقدمها 
اأب����و ����ض���ادي ا���ض��ت�����ض��اري م��ع��رف��ة يف 
دائ�����رة اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
بعنوان"  الثالث  والطرح  ال�ضارقة، 
املعر�ضني  لالأطفال  احلماية  اأط��ر 
للدكتور  اخلطر"  اأو  ل���الإ����ض���اءة 
اإدارة  مدير  احل��م��ادي  العزيز  عبد 
تنمية  هيئة  يف  االأ���ض��ري  ال��ت��الح��م 

•• دبي-الفجر:

اإبراهيم  ال���ل���واء خ��ب��ر خ��ل��ي��ل  ���ض��ع��ادة  اأك����د 
ل�ضوؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  م�ضاعد  امل��ن�����ض��وري، 
اأهمية  دب����ي،  ���ض��رط��ة  ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي يف 
املناطق  م��ن  تعترب  ال��ت��ي  ال��رف��اع��ة  منطقة 
ال��ت��ج��اري��ة احل��ي��وي��ة يف اإم�����ارة دب����ي، االأم���ر 
االإمكانات  ك��اف��ة  ت�ضخر  ي�ضتدعي  ال����ذي 
لتقدمي اأرقى اخلدمات للمتعاملني، خا�ضة 
مرافق  يت�ضمن وجود  اجلغرايف  املوقع  واأن 
�ضياحية مهمة، باالإ�ضافة اإىل وجود الهيئات 

الدبلوما�ضية والقن�ضليات.  
جاء ذلك خالل تفقده ملركز �ضرطة الرفاعة 
�ضمن برامج التفتي�س ال�ضنوي على االإدارات 
العامة ومراكز ال�ضرطة، وكان يف ا�ضتقباله 
اللواء اأحمد ثاين بن غليطة، مدير املركز، 
وال��ع��م��ي��د خ��ال��د ب��ن ���ض��ل��ي��م��ان، م��دي��ر اإدارة 
خلفان  جمعة  والعقيد  والرقابة،  التفتي�س 
املهري، نائب مدير مركز �ضرطة الرفاعة، 
اإدارة  مدير  احل��اج،  متيم  الدكتور  والعقيد 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�������ض���الم���ة وال�����ض��ح��ة ال���ع���ام���ة يف 
االإدارة العامة للدعم اللوج�ضتي، وعدد من 

ال�ضباط. 

املوؤ�صرات ال�صرتاتيجية 
واطلع �ضعادة اللواء املن�ضوري على املوؤ�ضرات 
اال�ضرتاتيجية للمركز، حمققاً ن�ضبة 99% 
يف التغطية االأمنية يف منطقة االخت�ضا�س، 
وب��ل��غ��ت ن�ضبة ت��واج��د ال�����ض��اب��ط امل���ن���اوب يف 

امل�ضتهدف  وكان   100% البالغات  مواقع 
اال�ضتجابة  زم��ن  متو�ضط  وبلغ   ،100%

للحاالت الطارئة دقيقتني و18 ثانية.
الربامج  على  املن�ضوري  ال��ل��واء  واطلع  كما 
االأمنية التي يطبقها مركز �ضرطة الرفاعة 
يف مناطق االخت�ضا�س، والتي اأدت اإىل تعزيز 
اللواء  واأ���ض��اد  املنطقة.  يف  واالأم����ان  االأم���ن 
امل��ن�����ض��وري ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �ضعبة 
من  ال�ضعبة  ومت��ك��ن��ت  امل��رك��ز،  يف  ال�����ض��ي��ك��ات 
 237 نحو  قيمتها  �ضيكات  بالغات  ت�ضوية 
 ،2021 العام  يف  ودي  ب�ضكل  دره��م  مليون 
نحو  قيمتها  �ضيكات  بالغات  ت�ضوية  مقابل 

.2020 العام  يف  درهم  مليون   298

ال�صجالت املرورية
امل���ن�������ض���وري ج����ه����ود ق�ضم  ال�����ل�����واء  وث����م����ن 
�ضالمة  على  وحر�ضهم  املرورية  ال�ضجالت 
االأرواح، وذلك  الطريق وحفظ  م�ضتخدمي 
م��ن خ���الل االن��ت�����ض��ار اجل��ي��د ل��ل��دوري��ات يف 
 181 املركز  و�ضجل  االخت�ضا�س.  منطقة 
بالغاً مرورياً يف العام 2021 نتج عنها 3 
حاالت وفاة، ونفذ املركز 7 حمالت مرورية 
بالتعاون مع االإدارة العامة للمرور يف العام 
2021، منها االنحراف املفاجئ، �ضيف بال 

ال  امل�ضاة،  �ضالمة  الطلبة،  �ضالمة  ح���وادث، 
الهوائية  ال��دراج��ات  الطريق،  بغر  تن�ضغل 
باالإ�ضافة  االآم��ن��ة،  امل�ضافة  ت��رك  وال��ن��اري��ة، 
اإىل تنفيذ املبادرة املرورية التوعوية "6/6" 
الهوائية  الدرجات  �ضائقي  لتوعية  الهادفة 
توافر  واأهمية  امل��روري��ة،  ال�ضالمة  بقواعد 
و�ضائل ال�ضالمة الالزمة لتحقيق ال�ضالمة 
والوقاية من احلوادث املرورية، اإ�ضافة اإىل 
توعيتهم باأهمية االلتزام بقواعد واإجراءات 
م�ضوؤولية  ت��ع��د  ال��ت��ي  امل����روري����ة،  ال�����ض��الم��ة 
نفذ  كما  امللتزمني منهم.  وتكرمي  اجلميع، 
يف  التوعوية  املحا�ضرات  من  العديد  املركز 
االخت�ضا�س  منطقة  يف  ال��واق��ع��ة  امل��دار���س 

�ضمن مبادرة اأمن املدار�س.
ال�ضركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل����رك����ز  و����ض���ب���ط 
مركبة   305 وال���داخ���ل���ي���ني،  اخل���ارج���ي���ني 
املا�ضي،  ال��ع��ام  ن��اري��ة وه��وائ��ي��ة يف  ودراج����ة 
منها 70 مركبة و93 دراجة نارية، و142 
دراج������ة ه���وائ���ي���ة، اإ����ض���اف���ة مل��خ��ال��ف��ة 638 
�ضخ�ضاً لعبورهم الطريق من غر االأماكن 

املخ�ض�ضة لعبور امل�ضاة.

املبادرات الإدارية 
واط���ل���ع ال���ل���واء امل��ن�����ض��وري ع��ل��ى امل���ب���ادرات 
للموظفني،  امل��رك��ز  ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  االإداري������ة 
الوظيفية  ال�ضعادة  ارت��ف��اع  اىل  اأدت  وال��ت��ي 
بن�ضبة %99، ومن �ضمنها طابق ال�ضعادة، 
و���ض��ف��رت��ن��ا واح�����د، م��رك��ز ال�����ض��رط��ة االأك���ر 
كن  واح��دة،  فرحتنا  متوحد،  البيت  �ضعادة، 

ع��ل��ى ح���ق واع�����رف ح��ق��وق��ك، وغ���ره���ا من 
امل��ب��ادرات االأخ����رى، وح��ف��ز امل��رك��ز 100% 

من املوظفني.

اإجنازات 
اإجنازات  على  املن�ضوري  ال��ل��واء  واطلع  كما 
امل��رك��ز ال��ت��ي مت��ث��ل��ت يف ���ض��ف��ر ���ض��ك��وى على 
ال�ضحايا،  رعاية  يف  جهة  اأف�ضل  املوظفني، 
م����دار  ع���ل���ى  ال���وظ���ي���ف���ي  ال���ر����ض���ا  يف  االأول 
�ضنوات متتالية على م�ضتوى مراكز  خم�س 
ال�ضرطة، �ضفر تظلمات على العمل االإداري، 
املبادرة  للتوقيف،  اأمنية  اخ��رتاق��ات  �ضفر 
ال��ظ��واه��ر االأمنية  امل��ب��ت��ك��رة، ح��ل  االإداري������ة 
واملرورية، وتطبيق %33 من االقرتاحات 

الواردة للمركز. 

اإ�صعاد املتعاملني
اإح�ضائيات  على  امل��ن�����ض��وري  ال��ل��واء  واط��ل��ع 
املركز  اأج��رى  املتعاملني، حيث  اإ�ضعاد  مركز 
6634 معاملة ذكية يف العام املا�ضي، وبلغ 
الذكي يف منطقة  ال�ضرطة  زوار مركز  عدد 

االخت�ضا�س 42817 زائراً. 

التوا�صل مع ال�صحية 
قامت  التي  اجلهود  املن�ضوري  ال��ل��واء  ثمن 
املركز،  يف  ال�ضحية  مع  التوا�ضل  �ضعبة  بها 
وحتقيقها لن�ضبة %100 يف العام 2021، 
اجلنائي  ب�ضقيها  ال�ضحية  م��ع  بتوا�ضلها 

واملروري خالل �ضبعة اأيام عمل.

حماية  "دليل  م��و���ض��وع  اخل��ام�����ض��ة 
اإ�ضماعيل  ل��ف��اط��م��ة  ال�ضن"  ك��ب��ار 
مدير دار االأمان يف دائرة اخلدمات 
ال�ضاد�ضة  وال��ور���ض��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
تتناول "برنامج التدريب والتاأهيل 
عبد  واملاأمول" للدكتور  – الواقع 
اهلل االأن�ضاري مدير اإدارة االأحداث 
والعالقات  وال��ت��وع��ي��ة  املجتمعية 

العامة. 
خالد  يناق�س  ال�ضابعة  الور�ضة  ويف 
ا�ضتجابة  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  ال��ك��ث��ري 
مع  التعامل  يف  واقعية  "ممار�ضات 
غنيمة  ال��دك��ت��ورة  اأم���ا  البالغات"، 
البحري فت�ضتعر�س "برامج واآليات 
العنف" من  �ضحايا  الن�ضاء  تاأهيل 
خالل جتربة موؤ�ض�ضة دبي لرعاية 

الن�ضاء واالطفال.

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  130/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
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وا�ضدار اأمركم بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار املرهون الكائن على االر�س رقم 172
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�سلطان بن اأحمد القا�سمي يتفقد منوذج م�سروع البيت ال�سم�سي بجامعة ال�سارقة

نيجرييا واأوغندا تت�صدران ملفات الرت�صح 

جائزة ال�سارقة الدولية ملنا�سرة ودعم الالجئني ت�ستقبل 177 ملفًا من 39 دولة يف دورتها ال�ساد�سة 

ل��الأغ��را���س امل��ت��ن��وع��ة، مم��ا يجعله 
م�ضروعاً م�ضتداماً و�ضديقاً للبيئة 

وامل�ضتقبل.
ال�ضيخ  �ضمو  كرم  ويف ختام اجلولة 
�ضلطان  ب����ن  اأح����م����د  ب����ن  ���ض��ل��ط��ان 
الراعية  امل���وؤ����ض�������ض���ات  ال���ق���ا����ض���م���ي 

وموفراً للطاقة واملوارد مثل اإعادة 
ال�ضم�ضية  والطاقة  املياه  ا�ضتخدام 
جانب  اإىل  وال���ت���ربي���د،  ل��ل��ت��دف��ئ��ة 
اخلارجي  الهيكل  حتريك  اإمكانية 
ال�ضم�س،  اجت�����اه  ب��ح�����ض��ب  ل��ل��ب��ي��ت 
البيئية  م��ع م��راع��اة اال���ض��رتاط��ات 

م�ضروع  جت����رب����ة  ت����ن����اول  م���رئ���ي���اً 
اجنازه  وم��راح��ل  ال�ضم�ضي  البيت 

املختلفة.
واألقى الدكتور اأحمد ال�ضماع عميد 
كلية الهند�ضة كلمة قدم فيها ال�ضكر 
والتقدير اإىل �ضمو رئي�س اجلامعة 

اجلامعة  رئ��ي�����س  ���ض��م��و  ا���ض��ت��م��ع  و 
امل�ضروع  ح����ول  م��ف�����ض��ل  ���ض��رح  اإىل 
واأه���داف���ه وف���وائ���ده امل��ت��ع��ددة على 
احل��ي��اة ال��ع�����ض��ري��ة احل��دي��ث��ة، وهو 
من  فريد  مبتكر  منزل  عن  عبارة 
بيئياً  م�ضتداما  بكونه  يتميز  نوعه 

ل��ل��م�����ض��روع وف���ري���ق ال�����ض��ارق��ة اإىل 
جانب االأ�ضاتذة و الطلبة العاملني 
يف امل���������ض����روع وع�������دد م����ن ق����ي����ادات 
الكبرة  مل���ج���ه���ودات���ه���م  اجل���ام���ع���ة 

لتطوير ودعم اأعمال الفريق.
وك���ان احل�����ض��ور ق��د ���ض��اه��د عر�ضاً 

والهند�ضية.
وت����ع����رف ����ض���م���وه خ������الل اجل���ول���ة 
امل�ضروع  ب���ه  ي��ت��م��ي��ز  م���ا  اأه�����م  ع��ل��ى 
توزيع  ك��ب��ر  ب�ضكل  ي��راع��ي  ال����ذي 
اأعلى  ب��ط��ري��ق��ة حت��ق��ق  امل�����ض��اح��ات 
املكان  ل�ضاغلي  اال���ض��ت��ف��ادة  درج���ات 

جواهر  ال�ضيخة  �ضمو  وت��وج��ي��ه��ات 
بنت حممد القا�ضمي، حيث قدمت 

ملنا�ضرة الالجئني".   
)جائزة  اأن  اإىل  احل��م��ادي  واأ���ض��ارت 

امل��وؤ���ض�����ض��ة م���ب���ادرات ���ض��ب��اق��ة عززت 
واملوؤثر  امل�ضتدام  العمل  قيمة  م��ن 

امل���ه���ج���ري���ن ق�������ض���راً ح������ول ال���ع���امل 
84 مليون �ضخ�س مع  اإىل  و�ضلت 
بدايات العام املا�ضي 2021 نتيجة 
وت�ضت�ضيف  وال���ن���زاع���ات،  احل����روب 
الجئي  من   86% النامية  ال��دول 
من   73% يعي�س  بينما  ال���ع���امل، 
جم�����اورة  دول  يف  ال����ع����امل  الج���ئ���ي 
لبلدانهم، وهو الرقم االأعلى الذي 

ت�ضجله املفو�ضية يف تاريخها.
التي  امل��ل��ف��ات  ح��ول  ت�ضريحها  ويف 
ا���ض��ت��ق��ب��ل��ت��ه��ا اجل����ائ����زة يف دورت���ه���ا 
م���رمي احلمادي،  ق��ال��ت  ال�����ض��اد���ض��ة، 
الكبر":  "القلب  موؤ�ض�ضة  مديرة 
الدولية  ال�ضارقة  )ج��ائ��زة  "متثل 

وجاءت  ملفاً،   23 ب���  اأوغ��ن��دا  تلتها 
وباك�ضتان،  م�ضر،  من  امللفات  بقية 
وفل�ضطني،  اإف����ري����ق����ي����ا،  وج����ن����وب 
وكامبوديا،  وال�����ض��وم��ال،  وال��ه��ن��د، 
وزميبابوي، واأفغان�ضتان، والواليات 
واإثيوبيا،  املتحدة، وكينيا، وروان��دا، 
والنيبال،  وبنغالدي�س،  والكونغو، 
والفليبني،  وال��ك��ام��رون،  ول��ب��ن��ان، 
والعراق،  وتركيا،  وغ��ان��ا،  واالأردن، 
واالإم��������ارات، وم��ال��ي��زي��ا، وم����االوي، 
وهولندا،  وب��ري��ط��ان��ي��ا،  وب���ول���ن���دا، 

وبوت�ضوانا، اإ�ضافة اإىل غامبيا.
ل�ضوؤون  ال�ضامية  املفو�ضية  وكانت 
اأع�����داد  اأن  اأع���ل���ن���ت  ق���د  ال���الج���ئ���ني 

حتفيزاً  الالجئني(  ودع��م  ملنا�ضرة 
املميزة  اال�ضتثنائية  للجهود  ودعماً 
املخ�ض�ضة لتح�ضني حياة الالجئني 
واعرتافاً  العامل،  ح��ول  والنازحني 
بقيمة املنهج االأخالقي الذي يكر�س 
امل�ضتدام،  اخل���ري  للعمل  ط��اق��ات��ه 
جمتمع  للقيم  دقيقة  ترجمة  وهي 
دول��ة االإم���ارات، ال��ذي تربز مالمح 
هويته االأ�ضيلة يف العمل االإن�ضاين 

وقيم التعاون والعطاء.
�ضنوات  م�����دى  "على  واأ�����ض����اف����ت: 
الكبر"  "القلب  ك��ر���ض��ت  ع���دي���دة، 
منظومة  يف  ال����ري����ادي����ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
القيم واالأخالق االإماراتية، برعاية 

•• ال�صارقة- وام:

تفقد �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد 
حاكم  ن��ائ��ب  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن 
ال�ضارقة،  جامعة  رئي�س  ال�ضارقة، 
اأم�������س من�����وذج م�ضروع  ب��ع��د ظ��ه��ر 

البيت ال�ضم�ضي بجامعة ال�ضارقة.
وجت���������ول �����ض����م����وه ف�������ور و����ض���ول���ه 
للموقع، يف اأرجاء ومرافق النموذج 
وهو  ال�ضم�ضي،  للبيت  التطبيقي 
الثاين  ب���امل���رك���ز  ال���ف���ائ���ز  امل�������ض���روع 
الطاقة  "ديكاثلون  م�����ض��اب��ق��ة  يف 
ال�������ض���رق االأو�����ض����ط  ال�����ض��م�����ض��ي��ة - 
هيئة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  وال���ت���ي   "2021
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ب��ال��ت��زام��ن مع 

اإك�ضبو 2020 دبي.
النموذج  ال�����ض��م�����ض��ي  ال��ب��ي��ت  وي���ع���د 
االب��ت��ك��اري ال���ذي ���ض��ارك ب��ه فريق 
م�ضمى  حت����ت  ال�������ض���ارق���ة  ج���ام���ع���ة 
"فريق ال�ضارقة"، وتكون من 100 
ع�ضو بني طالب واأ�ضاتذة من ثالث 
كليات كلية الهند�ضة، وكلية العلوم، 

وكلية العلوم ال�ضحية.

على الدعم واملتابعة احلثيثة جلميع 
ما  الطالبية  واالأن�ضطة  الفعاليات 
الطلبة  م�ضتويات  تطوير  اأ�ضهم يف 
يف  وامل�ضاركات  االبتكار  �ضعيد  على 

امل�ضابقات وامللتقيات العلمية.
يعد  امل�����ض��روع  ه���ذا  اأن  اإىل  اأ����ض���ار  و 
امل�ضرتك  العمل  اأهمية  على  مثااًل 
والتعاون بني خمتلف طالب الكليات 
اال�ضتفادة  يحقق  مم��ا  ب��اجل��ام��ع��ة، 
وال��ع��ل��وم والربامج  م��ن اخل����ربات، 
التخ�ض�ضات.  مل��خ��ت��ل��ف  امل��ت��ن��وع��ة 
م��ن ج��ان��ب��ه األ��ق��ى ال��دك��ت��ور معمر 
اجلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ب��ال��ط��ي��ب 
اأكد  كلمة  العلمي  البحث  ل�����ض��وؤون 
ف��ي��ه��ا ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة اجل���ام���ع���ة يف 
واالبتكار،  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  دع����م 
مبقدرات  االرت���ق���اء  يف  ي�ضهم  مم��ا 
جانب  اإىل  ال���ط���ل���ب���ة  وم������واه������ب 
يف  خا�ضة  التعاون  من  ا�ضتفادتهم 
والتكنولوجيا  البيئة  م�����ض��روع��ات 
والطاقة والهند�ضة التي متهد اإىل 
املبتكرة للم�ضكالت  تقدمي احللول 

االآنية وامل�ضتقبلية.

•• ال�صارقة-الفجر:

املوؤ�ض�ضة  الكبر"،  "القلب  اأعلنت 
مب�ضاعدة  املعنية  العاملية  االإن�ضانية 
الالجئني واملحتاجني حول العامل، 
من  م���ل���ف���اً   177 ا����ض���ت���ق���ب���ال  ع����ن 
من  ال�ضاد�ضة  الدورة  يف  دولة   39
ملنا�ضرة  الدولية  ال�ضارقة  "جائزة 
 110 ب���واق���ع  الالجئني"،  ودع����م 
ملفات من اإفريقيا، و59 من اآ�ضيا، 

و8 ملفات من دول اأخرى. 
وتنظم اجلائزة حتت رعاية �ضاحب 
بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي،  حم��م��د 
وقرينة  ال�����ض��ارق��ة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى 
جواهر  ال�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و  ����ض���م���وه، 
رئي�ضة  ال���ق���ا����ض���م���ي،  حم���م���د  ب���ن���ت 
واملنا�ضرة  الكبر،  القلب  موؤ�ض�ضة 
ال��ب��ارزة ل��الأط��ف��ال ال��الج��ئ��ني لدى 
املتحدة  ل��الأمم  ال�ضامية  املفو�ضية 
ل�������ض���وؤون ال���الج���ئ���ني، وت�����ض��ع��ى اإىل 
العمل  يف  النوعّية  امل��ب��ادرات  تكرمي 
ال����ذي ي�����ض��ت��ه��دف حياة  االإن�������ض���اين 

الالجئني والنازحني حول العامل.
األ���ف   500 ق����در اجل����ائ����زة  وي��ب��ل��غ 
وهي  دوالر(،  األ����ف   136( دره����م 
موؤ�ض�ضة  م����ن  خ���ا����ض���ة  م�����ض��اه��م��ة 
احت�ضابها  يتم  الكبر" وال  "القلب 
من التربعات التي تذهب بالكامل 
واملحتاجني  ال���الج���ئ���ني  مل�����ض��اع��دة 

حول العامل.
امللفات  قائمة  نيجريا  وت�����ض��درت 
املر�ضحة للجائزة باإجمايل 33 ملفاً، 

ال�����ض��ارق��ة ال��دول��ي��ة مل��ن��ا���ض��رة ودعم 
انطالقتها،  م���ن���ذ  ال����الج����ئ����ني(، 
ال�ضامية  املفو�ضية  م��ع  وبالتعاون 
الالجئني،  ل�ضوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
اأ�ضحاب  وت��ك��رمي  دع��م  م��ن  متكنت 
اجل���ه���ود واالإجن����������ازات امل����وؤث����رة يف 
خ��دم��ة ال��الج��ئ��ني، واأب����رزت للعامل 
����ض���وراً م�����ض��رف��ة مل��وؤ���ض�����ض��ات واأف����راد 
الالجئني  ح��ي��اة  تغير  يف  جن��ح��وا 

لالأف�ضل ".

م�ضيح  اف�ضل   / امل��دع��و  فقد 
باك�ضتان     ، م�����ض��ي��ح  ع���ن���اي���ت 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)AR0846833(  رق���م 

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

0504812806

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و /ع��ق��ي��ل احمد  ف��ق��د 
باك�ضتان   ، ح�������ض���ني  غ������الم 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)BZ1165553(   يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�ضفارة الباك�ضتانية او اقرب 

مركز �ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
راف����ي����ن����در   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ف������ردى م���وه���ي���ن���در دا�������س ، 
�ضفره  ج��واز  اجلن�ضية  الهند 
)K0211602(  رق�������م 

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

0543457082

فقدان جواز �سفر
بياليني�س  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، دوري�������ض���ا  ف���اك���وي���ا 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى    )EP4714319(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ليليبيت  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
الفلبني   ، الن������وزو  ب���ي���ن���دوى 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى    )P0040744B(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /م���ي���ل���ك���ا 
واجنرو  جنوروجى ، كينيا 
رقم  �ضفره  ج��واز  اجلن�ضية 
يرجى   )2376320(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
اقرب  او  الكينية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

ام��ر عبداهلل   / امل��دع��و  فقد 
باك�ضتان     ، ع����ل����ى  رف�����اق�����ت 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)ML1072641(  رق���م 

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

    0589193286

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و / خم��م��ل خان  ف��ق��د 
باك�ضتان  خ��������ان،  زارم������������ان 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)4112662HQ(  يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�ضفارة الباك�ضتانية او اقرب 

مركز �ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
م�شتعجل   /  SHCFICIINJ2022 /0002024 يف  الدعوى رقم

اإىل : خالد احمد على ال�ضياين
جمهول حمل االإقامة : ال�ضارقة - هاتف : 0504348883

نعلمكم باأن املدعي )ة( / حممد بن غرمان بن حممد العمري العنوان / حمل االإقامة : العنوان املختار:مكتب، 
منره اأحمد العامري للمحاماة واالإ�ضت�ضارات القانونية/ �ضارع الكرتا خلف احلمراء بالزا اأبراج ADCP برج 
B الطابق 20 �ضقه رقم 1، اأبوظبي - هاتف رقم: 026785443 - موبايل : 0509474674 رقم الهاتف 

 971509474674 :
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب����� : 

يلتم�س املدعي من الهيئة املوقره:
اأوال ً / قيد الدعوي وت�ضجيلها وحتديد اأقرب جل�ضة لنظرها واإعالن املدعي عليها بها.

ثانيا / قبول الدعوي �ضكال ً 
ثالثا / ويف املو�ض�وع :  اأوال”: )1(  اإلزام املدعى عليه بتقدمي كافة الفواترواالإي�ضاالت الر�ضمية املتعلقة بالتعامل 
النقدي والتي تخ�س حمل العقد واالإ�ضياء املتعاقد عليها مقابل اإ�ضتغاللها املتفق عليها بالعقد من قبل ال�ضركات 
بني  احل�ضاب  لت�ضفية  وذل��ك  جهة(  اي  اوي  يوتيوب  او  نت  ان��رت  او  ات�ضاالت  �ضركات  )�ضوى  معها  يتعامل  التي 

الطرفني على النحو املتفق عليه بالعقد �ضند الدعوي.
لدة  واملعتمدين  املهنة  املرخ�ضني مبزاولة  اخل��رباء  ج��دول  املقيدين يف  اخل��رباء  ندب خبرح�ضابي من بني   )2(
مقام املحكمة املوقرة ، لتكون مهمته االإطالع على الدعوي وم�ضتنداتها ويبني العالقه بني املدعي واملدعي عليه 
ب�ضفته و�ضخ�ضه فيما يتعلق بالعقد �ضند الدعوي واثبات احلاله وت�ضفيه احل�ضاب بني الطرفني املتعلق مبو�ضوع 
العقد �ضند الدعوي.  ثانيا - االإنتهاء باإثبات احلاله بني املدعي واملدعي عليه وت�ضفية احل�ضاب بينهما فيما يتعلق 
بالعقد �ضند الدعوي واثبات ذلك بتقرير ر�ضمي من اخلبر املنتدب.  رابعا ً / ويف جميع االأحوال اإلزام املدعي عليها 
بالر�ضوم وامل�ضاريف الق�ضائية ومقابل االأتعاب.  لذا يتوجب عليكم احل�ضور اأمام الدائرة دائرة االأمور امل�ضتعجلة 
لتقدمي ما لديكم من   08:30 ال�ضاعة   2022/05/30 املوافق  يوم  االإحتادية �ضباح  ال�ضارقه  االأوىل حمكمة 
االإجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فاإن  ينوب عنكم  وكيل معتمد  اإر�ضال  اأو  ، ويف حالة عدم ح�ضوركم  و م�ضتندات  دفاع 

القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حممد ر�شا يون�س  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408
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اأخبـار الإمـارات
انطالق مبادرة »البدر« يف حب الر�سول حممد عليه ال�سالم مبجموع جوائز بقيمة مليون درهم

•• الفجرية-وام:

اأّكد �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد ال�ضرقي ويل عهد الفجرة، على الدور املحوري 
حممد  للر�ضول  ال�ضريفة  النبوية  ال�ضرة  قيم  حتمل  التي  وامل�ضاريع  للمبادرات 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم يف تعزيز مفاهيم الت�ضامح وال�ضالم يف املجتمع، م�ضًرا اإىل 
االأعلى  املجل�س  ع�ضو  ال�ضرقي  حممد  بن  حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات 
وما  النبوية  ال�ضرة  تتدار�س  واعية  اأجيال  بتاأ�ضي�س  باالهتمام  الفجرة  حاكم 

حتمله من مبادئ حياتية ترفع الوعي االإن�ضاين وتنقلها اإىل العامل.
جاء ذلك خالل اإطالق مبادرة "البدر" حتت رعاية �ضمو ويل عهد الفجرة، والتي 
املتعلقة  واملفاهيم  ال�ضريفة  النبوية  ال�ضرة  بحث  جمال  يف  الرائدة  املبادرة  تعد 

االإبداعية  املجاالت  املبادرة خمتلف  تطرح  منها، حيث  امل�ضتخل�ضة  والدرو�س  بها 
دول  �ضتى  م��ن  العمرية  الفئات  ملختلف  امل�ضاركات  وت�ضتقطب  فيها،  للم�ضاركة 
اإماراتي. واأّك��د �ضمو ويل عهد  العامل، ومبجموع جوائز مادية تبلغ مليون درهم 
الفجرة، على االهتمام الكبر الذي توليه قيادة دولة االإمارات للموروث الثقايف 
حتفظها  التي  املنطقة  تاريخ  من  اأ�ضياًل  ج��زًءا  متثل  التي  الدينية  واالحتفاالت 
االإ�ضالم  قيم  تر�ضيخ  يف  اإ�ضهامها  م��دى  اإىل  منّوًها  االأج��ي��ال،  وتتناقلها  ال��ذاك��رة 
ال�ضمحاء وا�ضتذكار مواقف ال�ضرة النبوية العظيمة التي تنا�ضب كل زماٍن ومكان، 
وت�ضهم يف بناء ن�ضيٍج جمتمعٍي متما�ضك وواٍع. وتت�ضمن مبادرة "البدر" عدًدا من 
املبني" التي  النور  "يف حب  وه��ي جائزة  العام  م��دى  على  ت�ضتمر  التي  االأن�ضطة 
تقام كل عامني وت�ضتقبل امل�ضاركات املحلية والدولية يف خمتلف جماالت الفنون 

االإبداعية واالأدبية التي تعرب عن حب الر�ضول حممد عليه ال�ضالة وال�ضالم وهي 
واحتفالية  /امللتميديا/،  املتعددة  والو�ضائط  العربي،  واخل��ط  والر�ضم،  ال�ضعر، 
ا �ضعبًيا لفن املالد الذي ميثل احتفااًل  املولد النبوي ال�ضريف التي تت�ضمن عر�ضً
االإ�ضدارات  املبادرة جمموعة من  االإماراتي. كما تقدم  الثقايف  املوروث  دينًيا من 
العمرية ومتتد  الفئات  ت�ضتهدف خمتلف  التي  املتنوعة  واالأن�ضطة  العمل  وور�س 
طوال العام بهدف ت�ضليط ال�ضوء على معاين ال�ضرة النبوية واالحتفاء بها بني 
اإبداًعا يف  امل�ضاركني  اأكر  لت�ضجيع وتدريب  املبادرة منحة  وتقّدم  املجتمع.  اأف��راد 
اإبداعهم، بهدف  اأي��دي اخت�ضا�ضيني يف جمال  للتدريب االح��رتايف على  اجلائزة 
يف  امل�ضاركة  عرب  اإبداعاتهم  وتقدير  ال�ضباب  وت�ضجيع  وتكرميها  املواهب  تعزيز 

اإثراء خمتلف اأنواع الفنون التي تقدمها املبادرة.

بربنامج ثقايف حافل يف اأبوظبي للكتاب

تريندز يد�سن م�ساركته بجناح ثري بع�سرات االإ�سدارات البحثية املتنوعة
•• اأبوظبي -الفجر:

احلادية  ال���دورة  يف  م�ضاركته  واال�ضت�ضارات  للبحوث  تريندز  مركز  د�ضن 
االثنني  انطلقت  التي   2022 للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  ملعر�س  والثالثني 
ت�ضت�ضرف  متنوعاً  بحثياً  اإ����ض���داراً   150 م��ن  اأك���ر  يعر�س  خ��ا���س  بجناح 
امل�ضتقبل وحتلل الق�ضايا الراهنة وتر�ضد وتفند حركات االإ�ضالم ال�ضيا�ضي.
يف   G05 رق��م  اخل��ا���س  جناحه  يف  "تريندز" املعرو�ضة  اإ���ض��دارات  وتتنوع 
وجمموعة  مرتجمة  وك��ت��ب  اأ�ضيلة  كتب  ب��ني  باملعر�س،  العا�ضرة  ال��ق��اع��ة 
و"اجتاهات  ا�ضرتاتيجية"،  "اجتاهات  وم��ن��ه��ا:  العلمية؛  ال�ضال�ضل  م��ن 
اقت�ضادية"، و"اجتاهات حول االإ�ضالم ال�ضيا�ضي"، و"اأوراق �ضيا�ضة"، و"اأوراق 

حما�ضرات"،... وغرها.
"تريندز" كراٍع  فيه  ي�ضارك  ال��ذي  املعر�س  الفتتاح  االأوىل  اللحظات  ومنذ 
والطالب  واالأك��ادمي��ي��ني  والباحثني  امل�ضوؤولني  م��ن  العديد  ت��واف��د  ف�ضي، 
اأ�ضادوا  كما  الهادفة،  املعرفية  جهوده  مثّمنني  املركز  جناح  اإىل  واجلمهور 

بغزارة اإنتاجه وتنوع مو�ضوعاته و�ضموليتها، و�ضددوا على اأهمية ما يقوم به 
تريندز من بحوث واهتمام بال�ضباب الباحثني، ومتكينهم من اأدوات البحث 

الر�ضني واجلاد.
فقد زارت اجلناح معايل �ضارة م�ضلم، وزيرة دولة للتعليم املبكر، حيث كان 
يف ا�ضتقبالها الدكتور حممد عبداهلل العلي الرئي�س التنفيذي ل� "تريندز"، 
بها  يرفد  التي  واالإ���ض��دارات  البحثية  عمله  وطبيعة  املركز  على  واأطلعها 
الدكتور علي بن  املجتمع، واأهداها جمموعة منها، كما زار اجلناح كل من 
متيم رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية التابع لهيئة الثقافة وال�ضياحة يف 
اأبوظبي، واالأ�ضتاذ بالل البدور رئي�س جمل�س اإدارة ندوة الثقافة والعلوم يف 
دبي، واالأ�ضتاذ علي �ضيف النعيمي مدير عام املتحدة للطباعة والن�ضر التابع 
الأبوظبي لالإعالم، والكاتب ال�ضحفي ال�ضعودي �ضليمان الهتالن، وعدد من 
على  امل�ضرفون  لهم  ق��دم  حيث  الثانوية،  اأبوظبي  مدار�س  وط��الب  اأ�ضاتذة 
والق�ضايا  "تريندز" واإ�ضداراته  عمل  طبيعة  حول  خمت�ضرة  نبذة  اجلناح 

التي يتناولها كمركز بحثي م�ضتقل يجُعَنى باملعرفة والثقافة ال�ضاملة.

اأطلعوا الزائرين على عدد من االإ�ضدارات، وخا�ضة مو�ضوعة االإخوان  كما 
امل�ضلمني التي �ضدر منها حتى االآن �ضبعة كتب، وترجمت اإىل نحو 15 لغة.
"تريندز"  مركز  اأطلق  للكتاب،  اأبوظبي  معر�س  فعاليات  بدء  مع  وتزامناً 
اإق��ب��ال جمتمع  ال��ق��راءة ير�ضد م��ن خ��الل��ه م��دى  ل��ل��راأي ح��ول  ا�ضتطالعاً 

االإمارات على ممار�ضة القراءة، ودور معار�س الكتب يف هذا املجال.
 

د. حممد العلي: املعر�س ِقبلة املثقفني والنا�صرين والكّتاب 
جهود  للمركز  التنفيذي  الرئي�س  العلي  ع��ب��داهلل  حممد  ال��دك��ت��ور  وث��ّم��ن 
القائمني على معر�س اأبوظبي للكتاب، وقال اإن ما �ضاهده من تنظيم رائع 
اإىل  و�ضولها  وت�ضهيل  املعرفة  ن�ضر  على  املعر�س  منّظمي  على حر�س  يدل 
خمتلف �ضرائح املجتمع العاملي واجلمهور. وقال اإن املعر�س مبا ميثله من 
ّتاب، كما اأ�ضبح حمفاًل  قيمة ثقافية عاملية بات ِقبلة املثقفني والنا�ضرين والكجُ

ير�ضخ ثقافة اقتناء الكتب، ويزيد الوعي وال�ضغف بالقراءة واأهميتها.
هذا  واال�ضت�ضارات  للبحوث  تريندز  مركز  جناح  اأن  العلي  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

الفعاليات  االإ���ض��دارات وكذلك  نوعية، من حيث م�ضتوى  نقلة  ي�ضهد  العام 
وفر�ضة  حمطة  ي�ضكل  املعر�س  اإن  وق��ال  والت�ضميم،  واحل��ج��م  امل�ضاحبة، 
اأن  اإىل  م�ضراً  البحثي،  عمله  وبطبيعة  املركز  باإ�ضدارات  للتعريف  مهمة 
تريندز �ضينظم عدة فعاليات على هام�س م�ضاركته باملعر�س، تت�ضمن جل�ضة 
مع  اتفاقية  وتوقيع  الكراهية"،  ملواجهة  املمكنة  "احللول  بعنوان  حوارية 
امل�ضرتكة  امل��ب��ادرات  واإع��الن  واالأوق���اف،  االأ�ضالمية  لل�ضوؤون  العامة  الهيئة 
بني جامعة االإمارات و"تريندز"، وندوة حول العالقات الثقافية اخلليجية 

االأملانية.
"تريندز"  مركز  ي�ضم  ثالثي  حتالف  اإط��الق  �ضي�ضهد  املعر�س  اأن  واأ�ضاف 
و"�ضحيفة االحتاد" و"توزيع" يهدف خلدمة الق�ضايا البحثية والثقافية، 
ومن الفعاليات اأي�ضاً حما�ضرة بعنوان: "البحث العلمي واأهميته يف القرن 
21"، وحلقة نقا�ضية بعنوان: "اإثراء الطلبة يف جمال البحث العلمي، اإ�ضافة 
الفعاليات  و�ضتتوج  االإم��ارات��ي،  الطلبة  احتاد  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  اإىل 

بخلوة بحثية حول "دور االأديان يف تعزيز ال�ضالم العاملي".

ح�صن الظفرة، ومنطقة الظفرة كتابان د�صنهما يف اأبوظبي الدويل للكتاب2022

االأر�سيف واملكتبة الوطنية يحتفي مبنطقة الظفرة يف اإ�سداراته اجلديدة

ال���ت���ي جت��ي��د كتابة  ه����ذه االأق������الم 
تاريخ الوطن وتراثه، و�ضر قادته 
ال���ع���ظ���ام، وه�����ذا ي��ن�����ض��ج��م م���ع دور 
الوطنية يف رفد  االأر�ضيف واملكتبة 
والباحثني  واالأكادمييني  املثقفني 
املتخ�ض�ضة  التاريخية  باملعلومات 

واملوثقة.
اأنه مت تد�ضني  اإىل  وجتدر االإ�ضارة 
كتابني �ضدرا حديثاً عن االأر�ضيف 

مركزاً  منها  جعلت  ال��ت��ي  النخيل 
اليوم  بلغته  وم��ا  ال��ت��م��ور،  ل��ت��ج��ارة 
�ضارت  اإذ  الر�ضيدة  قيادتنا  ظل  يف 
متنوعة؛  ك���ربى  مل�����ض��اري��ع  م���رك���زاً 
الباحثني  اأن���ظ���ار  ج��ع��ل  ذل����ك  ك���ل 
وت�ضتقرئ  اإليها  تلتفت  وامل��وؤرخ��ني 
قبيلة  معقل  ك��ان��ت  ح��ني  ما�ضيها 
بني يا�س، وتتاأمل حا�ضرها احلافل 
بامل�ضاريع الكربى، وباملدن احلديثة 

الأمراء بني يا�س االأوائل ومواقفهم 
ال���ب���ط���ول���ي���ة، وذل��������ك م�����ن خ���الل 
تاريخية  معلومات  وت��وف��ر  ر�ضد 
وجغرافية ودميوغرافية عن اأمراء 
بني يا�س االأوائل ومنطقة الظفرة 
و�ضاكنيها من بني يا�س واملنا�ضر، 
وما �ضمحت به تلك املعلومات من 

حتليالت وا�ضتنتاجات.
وال��ك��ت��اب ال��ث��اين ال���ذي مت توقيعه 

عن مدى اهتمام االأر�ضيف واملكتبة 
يقول  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة  الوطنية 
علي  اآل  م���اج���د  اهلل  ع��ب��د  ���ض��ع��ادة 
املوقع  اإن  ب��االإن��اب��ة:  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
به منطقة  امتازت  الذي  اجلغرايف 
مراكز  ب��ني  تتو�ضط  وه��ي  الظفرة 
احل�ضارات، وما حتفل به من تراث 
خالبة،  طبيعية  وحمميات  عريق، 
واأر�س خ�ضبة انت�ضرت فيها ب�ضاتني 

التي  من�ضته  يف  الوطنية،  واملكتبة 
اأبوظبي  مب���ع���ر����س  ب���ه���ا  ي�������ض���ارك 
والكتاب  للكتاب2022،  ال���دويل 
االأول هو: )ح�ضن الظفرة( ملوؤلفه: 
عبداهلل حممد املهري، وهو عبارة 
عن درا�ضة تاريخية توؤكد ا�ضتمرار 
واأمرائها من  اأبوظبي  تاريخ حكام 
احل�ضن  ق�ضر  اإىل  الظفرة  ح�ضن 
يف اأبوظبي، واإبراز الدور احل�ضاري 

التي تتوزع يف اأرج��اء الظفرة واإىل 
واملراكز  امل���دار����س  تنه�س  جانبها 

ال�ضحية.
االأر�ضيف  اإن  ���ض��ع��ادت��ه:  واأ�����ض����اف 
ي��ف��خ��ر بهذه  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ك��ت��ب��ة 
االإ����ض���دارات ال��ت��ي تعرب ع��ن دعمه 
ج���اءت  اإذ  االإم������ارات������ي؛  ل��ل��م��وؤل��ف 
وكّتاب  باحثني  باأقالم  الكتب  هذه 
بت�ضجيع  نهتم  ون��ح��ن  اإم��ارات��ي��ني، 

•• ابوظبي-الفجر:

يحتفى االأر�ضيف واملكتبة الوطنية 
الن�ضخة  يف  ال���ظ���ف���رة  مب��ن��ط��ق��ة 
اأبوظبي  م���ع���ر����س  م����ن  احل���ال���ي���ة 
حتفل  اإذ  للكتاب2022،  ال���دويل 
م��ن�����ض��ت��ه ب��خ��م�����ض��ة اإ�����ض����دارات عن 
اهتمامه  وج���اء  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
يف  الأهميتها  ن��ظ��راً  املنطقة  ب��ه��ذه 
وتراثها،  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة  ت���اري���خ 
يف  ال��ك��ب��ر  دوره  م���ن  وان���ط���الق���اً 
ت���وث���ي���ق م���ا����ض���ي دول������ة االإم��������ارات 
العربية املتحدة احلافل باالأجماد.

تاريخية  م��ن��ط��ق��ة  ال��ظ��ف��رة  وت���ع���ّد 
ك��ان��ت و���ض��ت��ظ��ل مفخرة  ب��ام��ت��ي��از، 
اأر�ضها  تكتنز  االإم���ارات���ي،  ال���رتاث 
ال�ضاربة  االآث����������ار  م����ن  ال����ع����دي����د 
ال����ت����اري����خ،  ع����م����ق  ب�����ج�����ذوره�����ا يف 
وحتكي النقو�س الكتابية والر�ضوم 
التاريخية  وامل����ب����اين  ال�����ض��خ��ري��ة 
واالآبار وبرك املاء ح�ضارة املا�ضي، 
العيون  بكرة  اأر�ضها  رفت  عجُ فقد 
يف  املوزعة  املياه  وم��وارد  والينابيع 
اأرجائها، وقد عرف اأبناوؤها ال�ضعر 
اأ�ضا�ضياً  الذي كانت جمال�ضه جزءاً 

من ثقافتهم االأ�ضيلة.
وع��ن ه��ذه االإ����ض���دارات ال��ت��ي تعرب 

واملكتبة  االأر���ض��ي��ف  مبن�ضة  ال��ي��وم 
املجموعة  ه����ذه  ���ض��م��ن  ال��وط��ن��ي��ة 
التي  االإ��������ض�������دارات  م����ن  ال��ق��ي��م��ة 
ت��وث��ق م��ع��امل ال��ظ��ف��رة وت��ب��ح��ث يف 
الظفرة  )منطقة  ك��ت��اب:  �ضوؤونها 
اململكة  ح��ك��وم��ة  وك��ي��ل  م��ذك��رة  يف 
ملوؤلفه:  1955م(  ���ض��ن��ة  امل��ت��ح��دة 
ع��ل��ي اأح��م��د ال��ك��ن��دي امل����رر، وي���راد 
موظفو  كتبها  التي  تلك  باملذّكرة 
وردت  وق��د  الربيطانية،  احلكومة 
املوثقة  امل���ع���ل���وم���ات  ب��ع�����س  ف��ي��ه��ا 
الظفرة،  م��ن��اط��ق  ع���ن  وال��دق��ي��ق��ة 
و�ضيوخها،  وق��ب��ائ��ل��ه��ا،  وم���وارده���ا، 
واأ�ضاليب عي�س �ضكانها، وقد اأ�ضاف 
حوا�ضي  يف  امل���ذك���رة  اإىل  ال��ب��اح��ث 
الكتاب بع�س املعلومات والتعليقات 
املوجزة اإمتاماً للفائدة، و�ضّحح ما 
ورد فيها من اأخطاء؛ وبذلك اأ�ضهم 
املهمة  امل����ذك����رة  ه����ذه  حم���ت���وى  يف 
اأب���و ظبي خا�ضة،  اإم����ارة  ت��اري��خ  يف 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  وت���اري���خ 

عامة.
واملكتبة  االأر�ضيف  و�ضيوا�ضل  ه��ذا 
ال��وط��ن��ي��ة غ����داً ت��وق��ي��ع اإ����ض���دارات 
اأخرى جديدة عن منطقة الظفرة 
اأبوظبي  معر�س  مبقر  من�ضته  يف 

الدويل للكتاب.

ت�سييد ثالث مدار�ص حديثة يف اإطار برنامج ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

لال�ضتثمار  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب  اأع���ل���ن 
التعليم واملعرفة  دائرة  بالتعاون مع 
م�ضروع  ت��ر���ض��ي��ة  ع���ن  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  ال�������ض���راك���ة 
واخل���ا����س ل��ب��ن��اء ث���الث م���دار����س يف 
م��دي��ن��ة زاي����د ع��ل��ى حت��ال��ف �ضركات 
بقيادة �ضركة "بي�ضيك�س" و"جمموعة 
بالتايل  امل�����ض��روع  ليبلغ  بيليناري"، 
مرحلة التعاقد واالغالق التجاري. 
وي����ه����دف م�������ض���روع ال�������ض���راك���ة بني 
لبناء  ال���ع���ام واخل���ا����س  ال��ق��ط��اع��ني 
ت�ضميم  اإىل  زاي����د  م��دي��ن��ة  م���دار����س 
ثالث  ونقل  و�ضيانة  ومتويل  وبناء 
ا�ضتيعابية  بطاقة  ج��دي��دة  م��دار���س 
وطالبة  ط��ال��ب   5،360 اإىل  ت�ضل 
اأبوظبي. وق��د مت  يف مدينة زاي��د يف 
البداية  م��ن  امل�����ض��روع  ه���ذا  ت�ضميم 
والتعاقد  ال��رت���ض��ي��ة  م��رح��ل��ة  ح��ت��ى 
بني  اجلديد  ال�ضراكة  لقانون  وفًقا 

من  مدر�ضة  كل  يف  التعليم  خدمات 
من  منف�ضل  ب�����ض��ك��ل  امل���دار����س  ه���ذه 
"مدار�س ال�ضراكات التعليمية"  قبل 
اخل��ا���ض��ة وال��ت��ي �ضيتم اخ��ت��ي��اره��ا يف 
اإطار برنامج دائرة التعليم واملعرفة 
القطاعني  لل�ضراكة بني  اأبوظبي  يف 
العام واخلا�س. ويعترب هذا امل�ضروع 
االأول من  املدار�س هو  الفريد لبناء 
ال�ضراكة  برنامج  مع  املتكامل  نوعه 

لي�ضاهم  واخلا�س،  العام  القطاعني 
اخلا�س  القطاع  م�ضاركة  تعزيز  يف 
العامة  التحتية  البنية  م�ضاريع  يف 
جمموعة  وت��ت��م��ت��ع  اأب����وظ����ب����ي.   يف 
املتخ�ض�ضة  "بيليناري" االأ�ضرتالية 
يف ت��ط��وي��ر م�����ض��اري��ع ال�����ض��راك��ة بني 
القطاع العام واخلا�س ب�ضجٍل حافٍل 
التحتية  البنية  م�ضاريع  ت�ضليم  يف 
وتعترب  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف 
"بيليناري" من املجموعات اجلديدة 
اإمارة  اإىل قطاع االأعمال يف  الوافدة 
اأب��وظ��ب��ي. وب��ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة 
تن�ضط  التي  "بي�ضيك�س" البلجيكية 
العام  م���ن���ذ  ال�����دول�����ة  يف  اأع���م���ال���ه���ا 
1965، والتي اأ�ضرفت على العديد 
من م�ضاريع البنية التحتية املرموقة 
اأبوظبي؛  جوجنهامي  متحف  مثل 
مبتكر  ت�ضليم  حل  التحالف  �ضيقدم 
مدار�س  لت�ضييد  عاملية  ومبوا�ضفات 
اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  دائ���رة 
توفر  و���ض��ي��ت��م  زاي�������د.  م���دي���ن���ة  يف 

ت�ضميم  ومت  واخل������ا�������س.   ال����ع����ام 
اال�ضتدامة  لتلبي متطلبات  املدار�س 
"ا�ضتدامة"،  ب���ربن���ام���ج  اخل���ا����ض���ة 
املرونة  من  ع��اٍل  م�ضتوى  ولت�ضمن 
 19 ك��وف��ي��د  اإج�����راءات  م��ع  للتعامل 
والتخطيط  اال���ض��ت��خ��دام  ح��ي��ث  م��ن 
امل��دار���س عند  ه��ذه  و�ضتوفر  املكاين. 
الو�ضول  اإمكانية  للطلبة  ت�ضليمها 
اجلودة  ع��ال��ي��ة  تعليمية  ب��ي��ئ��ات  اإىل 
جاذبية  يعزز  مم��ا  حديثة،  وم��راف��ق 
ب�ضكل  اأبوظبي  واإم���ارة  زاي��د  مدينة 
ع����ام. وب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، ق���ال حممد 
باالإنابة  التنفيذي  املدير  الظاهري، 
لقطاع املوؤ�ض�ضات التجارية يف مكتب 
اأبوظبي لال�ضتثمار: " يفخر مكتب 
اأب���وظ���ب���ي ل��ال���ض��ت��ث��م��ار ب��ن��ج��اح��ه يف 
ت�����ض��ل��ي��م ه����ذا امل�������ض���روع خ����الل مدة 
منذ  ����ض���ه���راً   17 ب���ل���غ���ت  ق��ي��ا���ض��ي��ة 
االإعالن عن درا�ضة اجلدوى و�ضواًل 
واالإغ������الق  ال��رت���ض��ي��ة  م��رح��ل��ة  اإىل 
قيا�ضية  زمنية  م��دة  وه��ي  التجاري، 

ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل���ا����س 
االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  للتعليم 
و�ضمال اإفريقيا، والذي �ضيعمل على 
الت�ضغيلية  العمليات  ك��ف��اءة  تعزيز 
املتقدمة  االإمكانيات  باال�ضتفادة من 
البنية  خ���دم���ات  م������زودي  الأف�������ض���ل 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وخ����دم����ات ال��ت��ع��ل��ي��م ذات 
اجل����ودة ال��ع��امل��ي��ة ���ض��م��ن اإط����ار عمل 
القطاعني  ب����ني  ل���ل�������ض���راك���ة  واح������د 

ملثل هذه امل�ضاريع يف منطقة ال�ضرق 
االأو����ض���ط و���ض��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، ك��م��ا اإن 
ات�ضم  التي  اخلا�ضة  الوثائق  ج��ودة 
بها العطاء عززت من النجاح الكبر 
الظاهري  واأو���ض��ح  امل�ضروع".   لهذا 
االحتياجات  ت��وق��ع  على  ال��ق��درة  اأن 
للم�ضتثمرين  املختلفة  واملتطلبات 
ثقتهم،  على  للحفاظ  ه��ام  اأم���ر  ه��و 
اأولوية م�ضتمرة  و�ضيمثل هذا االأمر 
ال��ق��رار يف مكتب  اآل��ي��ة �ضنع  الإث���راء 
يوا�ضل  ال���ذي  لال�ضتثمار  اأب��وظ��ب��ي 
ال�ضراكة  ب��رن��ام��ج  لتطوير  ج��ه��وده 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س يف 
نكون  الأن  "نتطلع  وق���ال  اأب��وظ��ب��ي، 
للم�ضتثمرين،  ذهبي  معيار  مبثابة 
اإطار  يف  امل�ضاريع  اف�ضل  ن��ق��دم  واأن 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  ال�������ض���راك���ة 
امل�ضتثمرين  مت��ك��ن  ال��ت��ي  واخل��ا���س 
 ، فيها  امل�ضاركة  والدوليني  املحليني 
على  وقدرتنا  بنا  ثقتهم  من  وتعزز 
والعطاءات  امل�ضاريع  اأف�ضل  توفر 

العالية  اجل�������ودة  ذات  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
اأبوظبي  روؤي�����ة  لتج�ضيد  وال��ه��ام��ة 
طويلة االأج��ل للتطور واالزده���ار يف 
امل�ضتقبل".  من جانبه، قال الدكتور 
طارق العامري، مدير مك����تب البنية 
التحتية واملرافق لدى دائرة التعليم 
يف  "نكّر�س  اأب���وظ���ب���ي:  يف  وامل��ع��رف��ة 
جهودنا  وامل���ع���رف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ������رة 
البنية  تطوير  مب�ضرة  لال�ضتمرار 
التحتية لقطاع التعليم على امتداد 
مناطق االإمارة، مبا يلبي احتياجات 
اإن�ضاء  االأم��������ور.   واأول����ي����اء  ال��ط��ل��ب��ة 
ال��ث��الث��ة اجل���دي���دة بهذه  امل����دار�����س 
ي��ع��زز ح�ضول  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وا���ض��ف��ات 

التعليم  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  امل���زي���د 
من  ومتكينهم  اأبوظبي،  يف  النوعي 

التعلم يف بيئة �ضحية ومتطورة". 
وا�ضتقطب العطاء اخلا�س مب�ضروع 
�ضركات  م��ن  نخبة  امل��دار���س  ت�ضييد 
الدولية،  واال����ض���ت���ث���م���ار  ال��ت��ط��وي��ر 
حيث مت تر�ضية العطاء بنجاح وبلغ 
مرحلة التعاقد واالإغالق التجاري. 
امل�ضروع ملرحلة  اأن ي�ضل  املتوقع  من 
يوليو  ����ض���ه���ر  يف  امل�������ايل  االإغ����������الق 
اإن�ضاء  على  العمل  ليكتمل   ،2022
الف�ضل  ب��دء  م��ع  بالتزامن  امل��دار���س 
الدرا�ضي املحدد للمدار�س الثالث يف 

�ضبتمرب عام 2024. 
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  �����ض����ارك االإ�����ض����ع����اف ال���وط���ن���ي من 
خالل اأن�ضطة وور�ضات متنوعة يف 
الثامن  االإمارات  فعاليات »موؤمتر 
التي  احل����رج����ة«  ل��ل��ع��ن��اي��ة  ع�����ض��ر 
جائزة  رعاية  حتت  موؤخرا  اأقيمت 
الطبية،  للعلوم  را�ضد  بن  حمدان 
على م��دار 3 اأي��ام يف دبي بح�ضور 
ال���ك���وادر  م���ن   1500 م���ن  اأك�����ر 
املتخ�ض�ضة  والتمري�ضية  الطبية 
لتبادل اخلربات ومناق�ضة االأبحاث 
بالرعاية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واالأ����ض���ال���ي���ب 

احلرجة.
ومتثلت م�ضاركة االإ�ضعاف الوطني 

م���ن خ���الل ج��ن��اح ا���ض��ت��ع��ر���س فيه 
اأبرز التقنيات وجتهيزات واأ�ضاليب 
ال��ع��م��ل االإ����ض���ع���ايف امل�����ض��ت��خ��دم��ة يف 
م��رح��ل��ة م��ا ق��ب��ل امل�����ض��ت�����ض��ف��ى. كما 
يف  الوطني  االإ�ضعاف  فريق  �ضارك 
عدد من املحا�ضرات والور�س التي 
ناق�ضت مفاهيم متنوعة يف جمال 
اأبرزها  الطبية  ال��ط��وارئ  خدمات 
كانت للرئي�س التنفيذي لالإ�ضعاف 
ال��وط��ن��ي اأح���م���د ال��ه��اج��ري الذي 
حتدث عن مفهوم القيادة يف ور�ضة 
طب  ن��ظ��ام  "قيادة  ع���ن���وان:  حت��ت 

الطوارئ يف االإ�ضعاف الوطني". 
واأكد الهاجري على اأهمية امل�ضاركة 
املوؤمترات  ه���ذه  م��ث��ل  ت��ت��ي��ح  ح��ي��ث 

الطبية الفر�ضة املنا�ضبة للعاملني 
وامل�����وؤث�����ري�����ن يف جم������ال خ���دم���ات 
االأفكار  ل��ط��رح  الطبية  ال��ط��وارئ 
ومواكبة  اجل�����دي�����دة  وامل���ف���اه���ي���م 
ذات  وامل�ضتجدات  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر 
ب�����اأن خمرجات  وت���اب���ع  ال���ع���الق���ة، 
تعزز احل�س  انعقدت  التي  الور�ضة 
م�ضلطا  امل�ضاركني،  ل��دى  القيادي 
القيادية  امل����ه����ارات  ع��ل��ى  ال�����ض��وء 
وعنوانا  ال��ي��وم  اأ�ضا�ضية  تعد  التي 
�ضجلتها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح  ل��ق�����ض�����س 
ال����دول����ة ع���ل���ى م�����ض��ت��وى االف������راد 
هو  ال��ن��اج��ح  فالقائد  وامل��وؤ���ض�����ض��ات، 
م��ن ي��ق��دم ال��ف��ك��ر وي��ق��ود التغير 
وي��وؤ���ض�����س م�����ض��ارا وا���ض��ح��ا ميكن 

الفريق من الو�ضول اإىل االأهداف 
املن�ضودة.  كما �ضارك املدير الطبي 
د.اأمي����ن اأح��م��د خ��ربات��ه يف جمال 
ال���ط���وارئ مبا  ط���ب  ن��ظ��ام  "بناء 
النف�ضية  ال�����ض��ح��ة  ت��ع��زي��ز  ي�����ض��م��ل 

وم�����رون�����ة ال���ت���ك���ي���ف م����ع احل�����االت 
مدير  حت����دث  ب��ي��ن��م��ا  الطارئة"، 
ال��ع��م��ل��ي��ات د. ف��را���س ال��ك��ردي عن 
ح���االت  يف  ال����ه����واء  جم����رى  اإدارة 
التعليم  م��دي��ر  وط���رح  ال���ط���وارئ، 

الطوارئ  خدمات  واأبحاث  الطبي 
الطبية الربوفي�ضور عاهد النجار 
عنوان  حت����ت  ج����دي����دا  م���و����ض���وع���ا 
من����وذج  امل���ج���ت���م���ع���ي:  "االإ�ضعاف 

الرعاية ال�ضحية اجلديد".

•• حتقيق : رم�صان عطا

امل���دار����س على  ل��ط��الب  اإق��ب��ال كثيف 
للكتاب  ال�����دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س 
لبداية  االأوىل  ال�����ض��اع��ات  ج��ع��ل  مم��ا 
���ض��دي��دا على  امل��ع��ر���س ت�ضهد زح��ام��ا 
والكتب  وال��ق�����ض�����س  االأط���ف���ال  ك��ت��ب 
،،واأب��دى الطلبة �ضعادتهم  التعليمية 
لزيارة االأجنحة الثقافية والرتفيهية 
ي�ضهدها  التي  التعليمية  والفعاليات 
م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ك��ت��اب ك��ل ع���ام ، 
وك��ان��ت ال��رح��الت امل��در���ض��ي��ة يقودها 
احلكومية  امل���دار����س  م���ن  م�����ض��رف��ون 
تن�ضيق كبر بني  وه��ن��اك  واخل��ا���ض��ة 
املدر�ضية  واجل���ه���ات  امل��ع��ر���س  اإدارة 

ل�ضالمة الطلبة ..
ع��ام��ر احلمادي،  ال��ب��داي��ة ���ض��رح  ويف 
وك���ي���ل دائ������رة ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ع���رف���ة يف 

اأبوظبي، 
اأن  اإىل  ت�ضر  ال��ع��امل��ي��ة  االأب���ح���اث  اإن 
االأط���ف���ال ال��ذي��ن ي���ق���روؤون مل���دة 20 
من  الأك��ر  يتعر�ضون  يوميا  دقيقة 
وي�ضجلون  ال��ع��ام،  يف  كلمة  م��ل��ي��وين 
ن�ضبة %90 فما فوق يف االختبارات 
"ولهذا، نحر�س  القيا�ضية، م�ضيفا: 
الفعاليات  خم��ت��ل��ف  ا���ض��ت��غ��الل  ع��ل��ى 
الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا  لت�ضجيع  ال��وط��ن��ي��ة 
تتجاوز  ك��ه��واي��ة  ال��ق��راءة  تبني  على 

قراءتهم �ضمن املناهج التعليمية".
التعليم واملعرفة  دائ��رة  واأك��د حر�س 
ع��ل��ى ت��ر���ض��ي��خ ث��ق��اف��ة ال����ق����راءة بني 
اأهداف  مع  ان�ضجاماً  املجتمع  اأف���راد 
للقراءة،  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
لدعم  االأه��������م  امل����ح����ور  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
وتنمية  ل��الأط��ف��ال  امل���ع���ريف  ال��ت��ط��ّور 
قدرتهم على التوا�ضل وبناء عالقاٍت 

اجتماعية �ضحية.
القارئة  ال�ضخ�ضية  ب��ن��اء  اأن  وب����نّي 
يجُظهر  ح���ي���ث  ال���������والدة،  م���ن���ذ  ي����ب����داأ 
اأولياء  ل��ه��م  ي���ق���راأ  ال���ذي���ن  االأط���ف���ال 
اأ�ضرع،  اأمورهم بانتظام تطّوراً لغوياً 
العامل  مع  التوا�ضل  من  ويتمكنون 

من حولهم ب�ضكٍل اأف�ضل عالوًة على 
ذلك، متّثل القراءة لالأطفال فر�ضًة 
اأولياء  م��ع  ال��ع��الق��ة  لتوطيد  مهمة 

اأمورهم.

�ضابقاً  اأطلقنا  االإط���ار،  ه��ذا  وتابع يف 
طفل  لتن�ضئة  االأم�����ور  اأول���ي���اء  دل��ي��ل 
ق����ارئ، وال����ذي ي����زّود اأول���ي���اء االأم���ور 
بالعديد من الن�ضائح واالأدوات التي 
على  اأب��ن��ائ��ه��م  ت�ضجيع  م��ن  متكنهم 

القراءة واعتمادها كاأ�ضلوب حياة.
ومن جانبها قالت اإح�ضان خ�ضر :

حر�ضنا من خالل الور�س التفاعلية 
عقولهم  حم��اك��اة  اإىل  االأط���ف���ال  م��ع 

وخيالهم، من خالل م�ضاعدتهم على 
اإبداع قطعة فنية ي�ضنعوها باأنف�ضهم، 
من اأجل اإلهامهم على تاأليف ق�ضتهم 
اخل���ا����ض���ة، ب��ا���ض��ت��خ��دام االأ����ض���ك���ال اأو 
ال�ضخ�ضيات التي �ضكلوها من خالل 
الورق، اإىل جانب حثهم على العديد 
ال�ضليمة  ال�����ض��ح��ي��ة  ال�����ع�����ادات  م����ن 
خيالهم  حت��اك��ي  مب�ضطة  ب��ط��ري��ق��ة 

وتنمي مهاراتهم االإبداعية".
�ضعادته  الطالب فهد حممد  واأب��دى 

بزيارة معر�س الكتاب قائال: 
�ضعيد بعودة معر�س اأبوظبي الدويل 
جائحة  قبل  ك��ان  كما  ع��ه��ده،  ل�ضابق 
اأن��ه �ضيحر�س على  ك��ورون��ا، واأو���ض��ح 

زيارته عدة مرات.
باللغة  ك���ت���ب  ع����ن  اأب����ح����ث  واأ������ض�����اف 
بق�ض�س  ت��ت��ع��ل��ق  ك��ت��ب  االإجن��ل��ي��زي��ة، 
واإلكرتونياً،  ورق���ي���اً  واأق������راأ  ال��رع��ب 
اأف�ضل القراءة عرب الكتاب  واإن كنت 

الورقي نوعاً ما.
م�ضرف  حممد"  "�ضادي  *واأك��������د 

مبيعات املناهج العاملية  قائال:
اأ���ض��ب��ح ���ض��وق ال��ك��ت��اب ي��اأخ��ذ الطابع 
نهتم  البيعي حيث  ولي�س  الت�ضويقي 
واملراكز  امل��دار���س  يف  الكتب  بت�ضويق 
تهتم  التي  اجلهات  وهي  واجلامعات 
التى  املعار�س  خالل  ومن   ، بالكتاب 
ن��زوره��ا يف ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة يحقق 

كتاب االأطفال الن�ضبة االأكرب مبيعا ، 
الهتمام االأ�ضرة والطفل بهذه الكتب 

التعليمية احلديثة .
واإيجابي  �ضحي  اأم���ر  ه��ذا  وبالطبع 
وا�ضتخدام  ال��ق��راءة  يف  الطفل  حل��ق 
ت��ل��ب��ي حاجاته  ال��ت��ي  امل��ك��ت��ب��ي��ة  امل�����واد 
وم��ي��ول��ه ورغ���ب���ات���ه اخل��ا���ض��ة ، وقد 
تخ�س  عديدة  موؤلفات  هناك  اأ�ضبح 
ال�ضروري  م��ن  ب���ات  ول����ذا   ، ال��ط��ف��ل 
وت�ضجيعه  الطفل  بثقافة  االه��ت��م��ام 
عن  والك�ضف  ال��ق��راءة  على  لالإقبال 
القدرة  وت��ن��م��ي��ة   ، وم��ي��ول��ه  م��واه��ب��ه 
ال��ل��غ��وي��ة وم����ه����ارة ال��ت��ف��ك��ر ل���دي���ه ، 
مع  ال���ذات  على  لالعتماد  وحتفيزه 

توفر م�ضادر املعلومات مبا يتنا�ضب 
م�ضوؤولية  وت��ل��ك   ، وميوله  �ضنه  م��ع 

تتحملها االأ�ضرة واملدر�ضة واملجتمع.
واأكد من�ضق الرحالت حممد لبيب :

للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  اأن 
يفيد الطلبة ب�ضورة كبرة ويزودهم 
ويجعلهم  االإب���داع  اآل��ي��ات  و  بالثقافة 
اخلارجية  ال���ك���ت���ب  ع���ل���ى  ي��ط��ل��ع��ون 
التاريخ  وكتب  والق�ض�س  والروايات 
واأي�ضا  ال��ط��ل��ب��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ق��ب��ل  ال��ت��ي 
ت�ضاعدهم  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ك���ت���ب  ه���ن���اك 
املراحل  الجتياز  مهارات  ك�ضب  على 

التعليمية .
كل  حري�ضني  ن��ك��ون  لبيب  واأ����ض���اف 

الكتاب  احل��ر���س ون��ح��ن يف م��ع��ر���س 
فر�ضة  واإعطائهم  الطلبة  ل�ضالمة 
كبرة لال�ضتمتاع بالفعاليات الفنية 
عليها  ي���ح���ر����س  ال���ت���ي  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
ال���ط���ال���ب خ�����الل رح���ل���ت���ه يف اأرج������اء 

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب
�ضامل"  "�ضياء  امل���ه���ن���د����س  *واأك��������د 
����ض���اح���ب ����ض���رك���ة ال�������ض���رق االأو�����ض����ط 

للربجميات :
هو  الكبار  تفكر  ي�ضغل  م��ا  اأن  على 
االأكرب  الن�ضبة  اأن  وجت���د  اأط��ف��ال��ه��م 
امل�ضنع  التعليمي  الكتاب  ه��و  مبيعا 
ب��و���ض��ائ��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة ، 
باقتناء  ت��ه��ت��م  االأ����ض���ر  م���ن  وال��ك��ث��ر 

الأبنائهم  عنه  والبحث  الكتاب  ه��ذا 
بالقراءة  االأم����ور  اأول��ي��اء  يهتم  وال   ،
املطبوع  الكتاب  طريق  عن  والتثقف 
اأو اال�ضتغناء عن  الن�ضغالهم باحلياة 
الكتاب بالتكنولوجيا احلديثة ولكن 
ال يدركون اأن جميع ت�ضرفاتهم حتت 
تقليدهم يف  االأط��ف��ال ويتم  مراقبة  
يجد  مل  واإذا   ، ال�����ض��ل��وك��ي��ات  ج��م��ي��ع 
الكتاب  ي�����ق�����روؤون  اآب���ائ���ه���م  ال���ط���ف���ل 
بالطبع ال يهتم به وال يدركون دوره 
احليوي الأنه املربي االأول الأبنائهم .

"جمال  حت��دث  نف�ضه   ال�ضياق  *ويف 
املنهل  دار  م��ب��ي��ع��ات  م��دي��ر  خوجه" 
وعاملية  دولية  حمافل  وج��ود  قائال: 
التي  االإم������ارات  م��ث��ل  ب��ال��ك��ت��اب  تهتم 
للكتاب  كبرا  معر�ضا  ع��ام  كل  تقدم 
ي�����ض��ارك ف��ي��ه جميع ب��ل��دان ال��ع��امل ، 
اأ�ضبح  االإل����ك����رتوين  ال��ك��ت��اب  ول��ك��ن 
االآن  املعار�س  يف  كبرا  حيزا  ي�ضغل 
واأ���ض��ب��ح االإق���ب���ال االأك�����رب ع��ل��ي��ه من 
ال��ك��ب��ار واالأط���ف���ال واأع��ت��ربه��ا خطوة 
االإل�����ك�����رتوين  ال���ك���ت���اب  الأن  ج����ي����دة 
ي�ضبع رغبة اجليل احلايل القرتانه 
على  �ضيطرت  وال��ت��ي  بالتكنولوجيا 
ب��اأ���ض��ره يف جميع امل��ج��االت ،  ال��ع��امل 
واأولياء االأمور االآن اأ�ضبحوا يهتمون 
اأكر  اليومية  اال�ضتهالكية  بال�ضلع 
املو�ضوع  وه���ذا  وال��ع��ل��م  الثقافة  م��ن 
يحتاج اإىل درا�ضة حتى نرجع القارئ 

مرة ثانية .

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل هارجيت �ضاجان، وزير التنمية الدولية فى كندا اأن �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" يتمتع 
الق�ضايا  ع��دد من  ح��ول  �ضموه  ب���اآراء  م�ضيدا  نظر  وبعد  ب��روؤي��ة حكيمة 
النزاعات  ملنع  وال�ضعي  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  اأم��ن  وخا�ضة  العاملية 
معربا عن تطلعه ملوا�ضلة العمل مع �ضموه والتعاون مع دولة االإمارات 
املنطقة والعمل على عدد من  النزاعات يف  اإىل منع  الهادفة  يف اجلهود 

الق�ضايا الدولية الهامة.
خالل  )وام(  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�ضريح  فى  الكندي  الوزير  وثمن 

حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  التقى  حيث  الدولة  اإىل  الر�ضمية  زيارته 
مبنا�ضبة  �ضموه  اهلل" وه��ّن��اأ  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
توليه رئا�ضة دولة االإمارات .. التطور امللحوظ يف العالقات الثنائية بني 
اأكر  م�ضتويات  اإىل  تعزيزها  يف  الرغبة  ومبديا  ال�ضديقتني  الدولتني 

تقدماً.
االإم���ارات يف  التعاون بني كندا ودول��ة  اأن  �ضاجان  واأك��د معايل هارجيت 
جماالت تعزيز االأمن الغذائي العاملي ومواجهة تداعيات التغر املناخي 
مهم للغاية م�ضيدا با�ضت�ضافة دولة االإمارات لقمة املناخ العاملية كوب-

يف اأبوظبي يف عام 2023 .  28
وا�ضتعر�س �ضاجان جتربته ك�ضخ�س وِلد يف الهند وهاجر اإىل كندا مع 

عائلته عندما كان يف اخلام�ضة من عمره، حيث ن�ضاأ يف جنوب فانكوفر 
وا�ضتفاد من جمتمع املنطقة املتنوع والغني ثقافياً. وقال "اأنت ال ترى 
ذلك يف كل مكان يف العامل .. كما �ضمحت االإمارات للكثر من االأ�ضخا�س 
اإميان  على  يدل  ، مما  هنا  والعمل  بالعي�س  دول خمتلفة  االآخرين من 
والتعددية  الثقايف  التنوع  قيم  اأهمية  التعددية." موؤكدا  بقيمة  الدولة 
اإىل  الدولية م�ضرا  العالقات  الدول وتعزيز  التقريب بني  ودورهما يف 
فر�س التعاون بني الدولتني ال�ضديقتني لتعزيز هذه القيم النبيلة يف 

الدول النامية والدول التي تعاين من حتديات اأي�ضاً.
40 األف مواطن كندي يعي�ضون يف  اأن هناك  ولفت الوزير الكندي اإىل 

االإمارات العربية املتحدة.

الفعاليات الوطنية لت�صجيع اأبنائنا الطلبة على تبني القراءة  خمتلف  ا�صتغالل  احلمادي:  • عامر 
حماكاة عقول الأطفال وخيالهم من خالل م�صاعدتهم على اإبداع قطعة فنية  : خ�صر  •  اإح�صان 

لالإقبال على القراءة وت�صجيعه  الطفل  بثقافة  الهتمام  ال�صروري  من  بات   : حممد  • �صادي 
التعليمي امل�صنع بو�صائل التكنولوجيا الكتاب  هو  مبيعا  الأكرب  الن�صبة   : �صامل  • �صياء 

فيه جميع بلدان العامل  ي�صارك  للكتاب  كبري  معر�س   : خوجة  • جمال 
الدويل ل�صابق عهده، كما كان قبل جائحة كورونا اأبوظبي  معر�س  بعودة  �صعيد  حممد:  • فهد 

الكتب التعليمية ت�صاعدهم على ك�صب مهارات لجتياز املراحل التعليمية  : لبيب  • حممد 

وزير التنمية الدولية يف كندا: حممد بن زايد يتمتع بروؤية حكيمة وبعد نظر

»القراءة تنمي الذكاء وت�صقل �صخ�صية الأطفال«

رحالت مدر�سية وفعاليات طالبية تزين معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب

قدم ور�صات ناق�صت مفاهيم وموا�صيع متنوعة يف جمال خدمات الطوارئ الطبية

م�ساركة متميزة لالإ�سعاف الوطني يف موؤمتر االإمارات الثامن ع�سر للعناية احلرجة
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اأخبـار الإمـارات
حماكم دبي تبداأ �سل�سلة الور�ص التوعوية ملبادرة »خلك قانوين« لن�سر املعرفة القانونية

•• دبي  -الفجر:

التوعوية  ال���ور����س  م��ن  �ضل�ضة  ب��ع��ق��د  دب���ي  حم��اك��م  ب����داأت 
للمبادرة التوعية " خلك قانوين" لن�ضر املعرفة القانونية، 
وذلك عن بعد بتقنية االت�ضال املرئي، الإملام االأفراد بالقدر 
وواجباته  حقوقه  ملعرفة  القانونية  الثقافة  م��ن  ال��ك��ايف 
واالل���ت���زام ب��ال��ق��وان��ني، وجت��ن��ب ال��ق��ي��ام ب��ت�����ض��رف��ات جتعله 
على  تعمل  لكونها  القانونية،  وامل�ضاءلة  للمخالفة  عر�ضة 
على  االإي��ج��اب��ي  االأث���ر  وعك�س  القانونية،  الثقافة  تعميق 

اأدائهم الأعمالهم.
ويف هذا ال�ضدد نوه �ضعادة القا�ضي حممد ال�ضبو�ضي رئي�س 

ال�ضل�ضة  تن�ضر  �ضوف  دب��ي،  حماكم  يف  االبتدائية  املحاكم 
التوعوية ملبادرة " خلك قانوين" كًل على حدة عرب مواقع 
التوا�ضل االجتماعي للدائرة للتوعية وت�ضليط ال�ضوء على 
اأهم بنود القوانني، وذلك لتعزيز معرفة االأفراد بالت�ضريعات 
واالأنظمة التي ت�ضر عليها حياتنا اليومية بكل ق�ضاياها، 
وهذا من �ضاأنه اأن ينعك�س اإيجاباً على املجتمع الذي نعي�س 

فيه، ويعرف كل فرد حقوقه وواجباته، 
ك��م��ا اأ����ض���اف ���ض��ع��ادت��ه، ن��ط��م��ح م��ن خ���الل م���ب���ادرة " خلك 
من  امل�ضتقبلية  االأه����داف  م��ن  ع��دد  حتقيق  اإىل  قانوين" 
اأهمها، زيادة الوعي القانوين بني اأفراد املجتمع، و تو�ضيح 
فهمها،  عليهم  ي�ضهل  ب�ضكل  لالأفراد  القانونية  الن�ضو�س 

العام وامل�ضلحة  ال�ضاأن  اأهمية يف  كذلك  طرح موا�ضيع لها 
الراأي  وبيان  قانونية  بطريقة  املوا�ضيع  وحتليل  العامة، 
اأب������رز ال��ت��ط��ل��ع��ات، ت��ط��ب��ي��ق اأف�ضل  ف��ي��ه��ا ب���ت���ج���رد.، وم����ن 
الق�ضائي  القطاع  لتطوير  وال�ضيا�ضات  اال�ضرتاتيجيات 
العليا يف  للتوجهات  وفقا  التميز احلكومي  نحو  والتحول 
املبادرات  من  متكاملة  منظومة  تقدمي  خالل  من  الدولة 
يف  العاملية  واملمار�ضات  املعاير  الأف�ضل  ترقى  التطويرية 

جماالت التميز والتطوير.
يف  �ضباقة  دائ��م��اً  �ضتكون  دب��ي  حم��اك��م  اأن  �ضعادته  م��وؤك��داً 
تطوير املبادرات التوعوية، واأن تعزز جهود قيادتنا الر�ضيدة 

يف م�ضرة التنمية ال�ضاملة امل�ضتدامة لدولتنا باإذن اهلل.

•• دبي-الفجر:

اأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ال�����ض��ح��ة يف دب����ي عن 
ا���ض��ت��ح��داث رخ�����ض��ة الإن�����ض��اء عيادات 
ومراكز  ال��ع��ام��ة  االأم����اك����ن  يف  ذك��ي��ة 
يف  نوعها  م��ن  االأوىل  تعد  ال��ت�����ض��وق، 

االإمارات وال�ضرق االأو�ضط.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  واف��ت��ت��ح   
الدكتور  الهيئة  يف  ال�ضحي  التنظيم 
مروان املال اأول عيادة ذكية يف الدولة 
تتبع  دب��ي،  �ضيتي  في�ضتيفال  ب��رج  يف 
جمموعة الفطيم للرعاية ال�ضحية، 
مو�ضحا اأن هذه اخلدمة امل�ضتحدثة، 
تاأتي يف اإطار تعزيز وت�ضجيع االبتكار 

يف القطاع ال�ضحي بالدولة.
وت�����اب�����ع: ت���ع���ت���رب ال����ع����ي����ادة ال����ت����ي مت 
على  ح�ضلت  التي  االأوىل  تد�ضينها، 

اأن هذه اخلدمة  اإىل  رخ�ضة، م�ضراً 
املر�ضى يف  الطبيب من عالج  متكن 

اأي مكان وهو يف مكتبه.
ع��ام جمموعة  ق��ال مدير  م��ن جهته 
الدكتور  ال�ضحية  للرعاية  الفطيم 
الذكية  ال��ع��ي��ادة  اأن  ال��ي��و���ض��ف،  ح��ي��در 
ت��ت��ب��ع ع����ي����ادات ه��ي��ل��ث ه����ب، خلدمة 
املر�ضى يف املراكز التجارية واالأماكن 
ال���ع���ام���ة، �����ض����واء ب��ح��ج��ز م�����ض��ب��ق اأو 

باحل�ضور املبا�ضر اإليها.
رقمي  اب���ت���ك���ار  ال����ع����ي����ادة  واأ�������ض������اف: 
وتفاعلي فريد تتيح للمر�ضى اإجراء 
ك�ضوفات وفحو�ضات طبية من خالل 
رب��ط��ه��م ب��ال��ط��ب��ي��ب م���ب���ا����ض���راً، دون 
ذلك  وي��اأت��ي  العيادة،  ل��زي��ارة  احلاجة 
اال�ضرتاتيجية  اخلطط  مع  متا�ضياً 
للمجموعة مبا ي�ضمن توفر الوقت 

اأف�ضل  املر�ضى و�ضمان  واجلهد على 
للمعاير  وفقاً  العالجية  اخل��دم��ات 

العاملية.
اإن�ضاء  ت�ضتهدف  املجموعة  اأن  وذك��ر 
توزيعها  ي���ت���م  ذك����ي����ة،  ع����ي����ادة   50
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت�ضهد 
ل��ت��وف��ر خدمات  ب�����ض��ري��ة،  جت��م��ع��ات 
للمر�ضى يف  طبية وعالجية مي�ضرة 

خمتلف التخ�ض�ضات.
العيادة الذكية  واأكمل اليو�ضف: تقع 
يف برج الفي�ضتيفال يف دبي في�ضتيفال 
باإجراء  ل��ل��م��ر���ض��ى  وت�����ض��م��ح  ���ض��ي��ت��ي، 
ا���ض��ت�����ض��ارة اف��رتا���ض��ي��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة مع 
العديد  وع���الج  لت�ضخي�س  الطبيب 
ال�ضائعة  امل���ر����ض���ي���ة  احل��������االت  م����ن 
التنف�ضي  اجل���ه���از  اأم����را�����س  م���ث���ل: 
التهاب  االأذن،  ال���ت���ه���اب���ات  امل����زم����ن، 

واالإنفلونزا،  ال���ربد  احل��م��ى،  احل��ل��ق، 
احل�ضا�ضية، التهابات العني، الغثيان، 
ال�ضعب  ال��ت��ه��اب  ال���رب���و،  االإم�������ض���اك، 
اجللدية  واالأم������را�������س  ال���ه���وائ���ي���ة، 

املختلفة.
منا�ضباً  خ��ي��اراً  الذكية  العيادة  وتعد 
ل��ل��غ��اي��ة مل���ن ي��ع��ان��ون م���ن االأم���را����س 
ال��ذي��ن ال ميلكون  امل��زم��ن��ة وخ��ا���ض��ة 
الطبيب  ل�����زي�����ارة  ال�����ك�����ايف  ال�����وق�����ت 
التي  اأدوي�����ت�����ه�����م  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������ض���ول 
خالل  م��ن  دوري  ب�ضكل  يتناولونها 
الطبية  ال���و����ض���ف���ة  ع���ل���ى  احل�������ض���ول 
الذي  امل��ك��ان  اإىل  االدوي�����ة  وت��و���ض��ي��ل 
يحدده املري�س. اأما للحاالت املر�ضية 
التي ت�ضتدعي املزيد من الفحو�ضات 
ت�ضخي�س  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ض��ول  ال��ط��ب��ي��ة 
"العيادة  ط��ب��ي��ب  ���ض��ي��دع��و  دق����ي����ق، 

من  اأي  ل����زي����ارة  امل���ري�������س  الذكية" 
عيادات هيلث هب املنت�ضرة يف مدينة 
ال��ف��ح��و���ض��ات الالزمة  دب���ي االإج�����راء 
ومقابلته جمدداً للت�ضخي�س النهائي 

اإ�ضدار الو�ضفة الطبية لالأدوية.
�ضعيد  ح�����ي�����در  ال������دك������ت������ور  وق����������ال 
حل  اإىل  ت��ه��دف  "العيادة  ال��ي��و���ض��ف: 
الذين  ل��ل��م��ر���ض��ى  ح��ي��ات��ي��ة  م�����ض��ك��ل��ة 
فورية  طبية  ح��ل��ول  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون 
من الت�ضخي�س واالأدوي��ة، وهي ثورة 
الطبية  التكنولوجيا  تقودها  �ضحية 
خدمات  ت���ق���دمي  ط�����رق  ت���ط���وي���ر  يف 
ال��رع��اي��ة ال�����ض��ح��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة عرب 

االأك�ضاك الذكية ".
واأ�ضاف "تتيح العيادة للطبيب معرفة 
ومراقبته  املري�س  حالة  عن  الكثر 
بقربه  ال��ت��واج��د  دون  م��ن  با�ضتمرار 

املري�س يف  ت��واج��د  دون  م��ن  اأو حتى 
العيادة فيتمّكن الطبيب من التعامل 
التي  امل��وؤ���ض��رات  بح�ضب  احل��ال��ة  م��ع 
ي��ق��راأه��ا ع��رب االأج��ه��زة ع��ن بعد مثل 
ن�ضبة ال�ضكر يف الدم اأو معدل �ضربات 
الدم  يف  االك�ضجني  ن�ضبة  اأو  القلب 

وال�ضغط وغرها."
وكانت عيادات هيلث هب قد ح�ضلت 
"االبتكار" يف  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  م���وؤخ���راً 

للعام  ال�����ض��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة  جم�����ال 
2021 على م�ضتوى منطقة اآ�ضيا، يف 
ال�ضحية،  للرعاية  اآ�ضيا  جوائز  حفل 
والذي  ال��ذك��ي  الطبيب  م�ضروع  ع��ن 
يعترب ثورة ومنوذجاً جديداً للرعاية 
ال�ضحية عن بعد با�ضتخدام التقنيات 
املتقدمة  البيانات  واأنظمة  الرقمية 
ودقيق  ���ض��ري��ع  ت�����ض��خ��ي�����س  ل��ت��وف��ر 
مل��ر���ض��اه��ا يف ج��م��ي��ع ال���ع���ي���ادات. كما 

حازت على اعتماد اجلودة "الذهبي" 
وذلك  الكندية  الدولية  اللجنة  من 
باأعلى  ال����ت����ام  الل���ت���زام���ه���ا  ت���ق���دي���راً 
م�����ض��ت��وي��ات اجل�������ودة وال�������ض���الم���ة يف 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  تطبيق 
املجتمع  �ضحة  ح��ول  تتمحور  والتي 
اأولية  ع��ي��ادات  �ضل�ضلة  اأول  لت�ضبح 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  يف دول���ة 

حت�ضل على االعتماد الدويل.

•• القاهرة -وام:

بجامعة  االآث��ار  لكلية  الثالث  ال��دويل  للموؤمتر  االفتتاحية  اجلل�ضة  �ضهدت 
الفيوم بجمهورية م�ضر العربية تد�ضني مركز درا�ضات النقو�س واخلطوط 
التاريخية بالكلية مب�ضاهمة كرمية من ال�ضيخة اليازية بنت نهيان اآل نهيان 
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  لدى  العربية  للثقافة  العادة  فوق  �ضفر 

والعلوم "االألك�ضو" التابعة جلامعة الدول العربية.
يف  بامل�ضاهمة  �ضعادتها  ع��ن  نهيان  اآل  نهيان  بنت  اليازية  ال�ضيخة  واأع��رب��ت 
االآثار بجامعة  التاريخية يف كلية  الكتابات والنقو�س  تاأ�ضي�س مركز درا�ضات 
الفيوم، داعية اهلل اأن يكون املركز منارة فاعلة وخالدة ت�ضئ م�ضرة طالب 

العلم والباحثني.
مدير  يو�ضف  عي�ضى  الدكتور  عنها  نيابة  األقاها  التي  كلمتها  يف  ذل��ك  ج��اء 
اإدارة االآثار والرتاث املادي بهيئة ال�ضارقة لالآثار خالل اجلل�ضة االفتتاحية 
التكنولوجيا  وعلوم  التعليم  ملحقية  مع  بالتن�ضيق  يعقد  ال��ذي  للموؤمتر، 

اجلاري. مايو  ب�ضفارة االإمارات بالقاهرة خالل الفرتة من 23 اإىل 25 
التعريف  اإىل  تهدف  باملوؤمتر  م�ضاركتها  اأن  اإىل  اليازية  ال�ضيخة  واأ���ض��ارت 
باملوقع االإلكرتوين "بوابة النقو�س العربية"، كونه واحدا من اأهم م�ضاريع 
بدورها  والتى  "االألك�ضو"،  العربية لدى  االإم��ارات  الثقافية لدولة  ال�ضفارة 

�ضت�ضاهم يف رفع م�ضتوى وم�ضاركات املوقع.
بتنظيم  االآث��ار  كلية  الهتمام  العرفان  و  بال�ضكر  اليازية  ال�ضيخة  تقدمت  و 
فعالية تعنى وتهتم باملورث الثقايف العربي الذي يتباهى به كل عربي، وت�ضعى 
اإىل خلق التوعية باأهمية درا�ضة وحفظ وتوثيق تاريخنا واآثارنا وقالت : " كلنا 
طموح باأن نوا�ضل بنجاح خطط وم�ضاريع احلفاظ على ثقافتنا وموروثنا".

رئي�س  الفيوم  بجامعة  االآث���ار  كلية  عميد  من�ضور  ع��اط��ف  ال��دك��ت��ور  واأ���ض��اد 
الفريد  املركز  هذا  الإن�ضاء  اليازية  ال�ضيخة  من  الكرمية  بامل�ضاهمة  املوؤمتر، 
به من  ال�ضعار اخلا�س  واالإع��الن عن  له،  االأ�ضا�س  �ضيتم و�ضع حجر  ال��ذى 
من  االأول  �ضيكون  اأن��ه  اإىل  م�ضًرا  الحقا  حتديده  �ضيتم  علمي  حفل  خ��الل 

نوعه بني اجلامعات امل�ضرية.

حفظ  يف  والرقمنة  "التكنولوجيا  عنوان  حتت  يعقد  ال��ذي  املوؤمتر  �ضهد  و 
وتوثيق و�ضيانة االآثار" عر�ضا لبع�س التجارب املهمة على امل�ضتوى العربي 
والدويل، وهى بوابة النقو�س العربية التي اأ�ضارت اإليها ال�ضيخة اليازية بنت 
نهيان اآل نهيان يف كلمتها، والتجربة الثانية على م�ضتوى االإمارات و التي اأ�ضار 
اإليها عي�ضى يو�ضف يف حما�ضرته االفتتاحية حول هيئة ال�ضارقة يف رقمنة 
املواقع والقطع االأثرية، يف حني كانت التجربة الثالثة حول امل�ضروع امل�ضري 
االأملاين امل�ضرتك مع جامعة ماربورج وجامعة الفيوم والعديد من املنظمات 
الدكتورة هالة  األقتها  التي  الكلمة  امل�ضرية وذلك من خالل  والهيئات غر 
نيابة عن الدكتور الرب�ضت فو�س رئي�س ق�ضم الدرا�ضات العربية واالإ�ضالمية 

بجامعة ماربورج باأملانيا.
العربية، جاءت  ال�ضخرية  للنقو�س  الرقمية  البوابة  اأن فكرة  بالذكر  جدير 
الت�ضامح  اآل نهيان وزير  ال�ضيخ نهيان بن مبارك  برعاية كرمية من معايل 
والتعاي�س كواحدة من االأفكار الطموحة الأنا�ضي لالإعالم والتي متثل دولة 
االإمارات العربية املتحدة يف الوطن العربي والعامل، ملوا�ضلة �ضل�ضلة امل�ضاريع 

باأر�ضه  االإن�ضان  العربية وربط  التاأ�ضيل للهوية  اأجل  املبتكرة، والهادفة من 
وتاريخه، وذلك يف ظل حتديات الع�ضر احلديث الذي كان له اأثر ال ي�ضتهان 

به يف حماولة طم�س الهوية العربية.
متخ�ض�ضة  موثقة  اإلكرتونية  مكتبة  العربية" مبثابة  النقو�س  "بوابة  تعد 
بالنقو�س  اخلا�ضة  االكت�ضافات  اأه���م  م��ن  نق�ضا   150 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  جتمع 
الكتابية العربية املحفورة على ال�ضخور واالأحجار، واملنتقاة من قبل نخبة 
من العلماء والباحثني من دولة االإم��ارات العربية املتحدة، واأكر من �ضبع 

دول يف الوطن العربي.
وتوفر البوابة الرقمية مكاناً واحداً متميزاً لكل املهتمني والباحثني يف علم 
على  االطالع  من  املوقع  و�ضيمكنهم  العربية،  ال�ضخرية  والنقو�س  الكتابات 
�ضور عالية اجلودة الأهم النقو�س "املناظر والكتابات" باالإ�ضافة اإىل الر�ضم 
بطريقة  وذل��ك  النقو�س،  لتلك  وال��ق��راءة  االط��الع  عملية  لت�ضهيل  اخلطي 
عن  معلومات  على  لالطالع  فر�ضة  يتيح  املوقع  اأن  كما  وتفاعلية..  �ضهلة 

طبيعة االأماكن التي عر فيها على هذه النقو�س.

•• دبي-وام:

العالج  خ��دم��ات  �ضعيد  ع��ل��ى  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة  ب��دب��ي  ال�ضحة  هيئة  د���ض��ن��ت 
الطبيعي واإعادة التاأهيل بعد اأن اأحدثت طفرة نوعية وحتواًل جذرياً يف مركز 
دبي للعالج الطبيعي واإعادة التاأهيل التابع لها والذي اأ�ضبح منوذجاً يحتذى 
بتقنياته احلديثة والذكية واأ�ضاليب العالج االأكر تطوراً التي يقدمها نخبة 
�ضركة  تقوم عليها  التي  ت�ضغيله  واإدارت��ه وعملية  واملتخ�ض�ضني  االأطباء  من 

اإحدى ال�ضركات العاملية الرائدة يف جمال الرعاية ال�ضحية. "اأوربيا" وهي 
ال�ضحية  الرعاية  لقطاع  التنفيذي  املدير  كلبان  بن  اأحمد  الدكتور  وق��ال 
التخ�ض�ضية اإن هيئة ال�ضحة بدبي ت�ضتهدف من هذه الطفرة تعزيز قدرات 
اإىل  املركز  اأن حتول  بعد  احليوي خا�ضة  التخ�ض�س  هذا  التناف�ضية يف  دبي 
م�ضتوى عاملي ي�ضاهي مثيله يف الدول املتقدمة وتلبية حجم الطلب املتوقع 
حركة  تن�ضيط  ج��ان��ب  اإىل  الطبيعي،  ال��ع��الج  ط��ب  خ��دم��ات  على  م�ضتقباًل 

ال�ضياحة ال�ضحية يف هذا املجال.
وذلك  عام  ب�ضكل  واملتعاملني  املري�س  املركز حول  " يتمحور عمل  واأ�ضاف: 
م��ن قبل  الرعاية  ب��اأرق��ى م�ضتويات  وامل��راج��ع��ني  املر�ضى  اإح��اط��ة  م��ن خ��الل 
فريق متعدد التخ�ض�ضات من االأطباء الفيزيائيني والطب الباطني والطب 

التغذية  وخ���رباء  وامل��ع��اجل��ني  النف�س  وعلماء  االأع�����ض��اب  واأط��ب��اء  الريا�ضي 
توفر  ل�ضمان  بعناية،  اجلميع  انتقاء  مت  حيث  االجتماعيني  واالأخ�ضائيني 

اخلربة والكفاءة العالية ومن ثم توفر خدمات تناف�ضية عالية اجلودة.
الداخليني واخلارجيني  املر�ضى  تتكامل خلدمة  املركز  اأعمال  اأن  اإىل  نوه  و 
التثقيف  ب��رام��ج  على  الرتكيز  م��ع  املنزلية  وال��رع��اي��ة  اخلارجية  وال��ع��ي��ادات 
ال�ضحي الوقائي والعالجي ملنح جميع املر�ضى واملتعاملني البالغني وال�ضباب 

واليافعني واالأطفال م�ضتويات عالية من الرفاه ال�ضحي.
قال  وتطويره  حتديثه  بعد  للمركز  اجلديدة  التخ�ض�ضات  جمموعة  وع��ن 
الدكتور اأحمد بن كلبان اإنه مبوجب اأعمال التحديث والتطوير التي �ضهدها، 
الداخليني،  للمر�ضى  �ضريراً   36 اإىل  اال�ضتيعابية  القدرة  من  رفعت  والتي 
التخ�ض�ضات  املركز جمموعة من  �ضم  اخلارجيني  للمر�ضى  مكاناً   160 و 
برنامج  منها  وال��دق��ي��ق��ة،  املهمة  والتاأهيلية  العالجية  وال��ربام��ج  الطبية 
"االأطفال  احل��ادة  و�ضبه  احل��ادة  للحاالت  اخلارجيني  املر�ضى  تاأهيل  اإع���ادة 
املزمنة  االأمرا�س  ملر�ضى  العيادات اخلارجية  تاأهيل  اإعادة  والكبار"وبرنامج 
"التاأهيل  الداخليني  املر�ضى  تاأهيل  اإع���ادة  وبرنامج  والكبار"  "االأطفال 
الع�ضبي، وتقومي العظام" مو�ضحا اأنه مت كذلك توظيف اأطباء ا�ضت�ضاريني 
التخ�ض�ضات  جميع  لتغطية  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  ج���دد  واأخ�����ض��ائ��ي��ني 

ومعاجلني  املهنيني  املعاجلني  جانب  اإىل  الطبيعي  ال��ع��الج  بطب  املرتبطة 
النطق واللغة واالأخ�ضائيني النف�ضيني االجتماعيني.

و لفت اإىل اأن املركز �ضم جمموعة جديدة اأخرى من التخ�ض�ضات والربامج 
للمر�ضى  التاأهيل  اإع��ادة  برنامج  بينها  من  الدقيقة  والتاأهيلية  العالجية 
اخلارجيني ممن تزيد اأعمارهم عن عامني واملراهقني والبالغني، وتخ�ض�ضات 
الع�ضبية وجراحة العظام وال�ضدمات والروماتيزم ذات  عالج اال�ضطرابات 
امل�ضاركة  و  الن�ضاط  يف  �ضعوبة  ت�ضبب  التي  والهيكلية  الوظيفية  االإع��اق��ات 
املجتمعية وبرامج اإعادة التاأهيل للمر�ضى الذين يعانون من اأمرا�س ع�ضبية 

اأو ع�ضلية هيكلية وكذلك عالج حاالت ما بعد االإ�ضابة ب�� "كوفيد19-".
التي  خدماته  نطاق  ات�ضاع  اإىل  اأدت  للمركز  اجلذرية  التحوالت  اأن  واأو�ضح 
االأع�ضاب  وط��ب  التاأهيل  واإع���ادة  الفيزيائي  الطب  خدمات  ت�ضمل  اأ�ضبحت 
والطب الريا�ضي والطب الباطني والعالج الطبيعي والتي توفر اإدارة وعالج 
اأو االإعاقة والعالج الوظيفي بتقنيات التدريب والتاأهيل  االإ�ضابة اأو املر�س 
التي ت�ضاعد على ا�ضتعادة وتقوية وتعزيز قدرة االأ�ضخا�س امل�ضابني باأمرا�س 
لالأن�ضطة  الالزمة  امل��ه��ارات  على  واحلفاظ  اأنف�ضهم  رعاية  على  اإ�ضابات  اأو 
اليومية اأو التعليمية وعالج النطق الذي يوفر الفح�س والوقاية والتقييم 
والت�ضخي�س وعالج ع�ضر البلع وا�ضطرابات النطق واللغة والتوا�ضل املعريف 

اإىل جانب خدمات تقومي العظام التي تتعامل مع توفر وا�ضتخدام االأجهزة 
اال�ضطناعية مثل اجلبائر واالأقوا�س لالأطراف والعمود الفقري حيث ميكن 
يتم  الذين  لالأ�ضخا�س  التقومي  جهاز  وتطبيق  وت�ضنيع  ت�ضميم  للخبر 
خدمتهم يف مركز عالج اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية والذين يحتاجون 
اإىل اأجهزة لدعم اأو ا�ضتكمال املفا�ضل اأو االأطراف اأو العمود الفقري ال�ضعيفة 

اأو غر الطبيعية.
و اأ�ضاف الدكتور بن كلبان اأن املركز �ضم اأي�ضا خدمات الطب النف�ضي وهي 
م�ضممة للم�ضاعدة يف حت�ضني حياة االأ�ضخا�س ذوي االإعاقة من خالل تعليم 
تقدم  التي  التغذية  وخ��دم��ات  واالجتماعية،  واملعرفية  العاطفية  امل��ه��ارات 
النظام  وتعديل  ال�ضحة  على  وتاأثرهما  والتغذية  ال��غ��ذاء  ح��ول  الن�ضائح 
الغذائي بدقة ح�ضب احتياجات املري�س وخدمات ال�ضيدلة التي تقدم رعاية 
نهائية،  عالجية  نتائج  ل�ضمان  االأدوي���ة  اإدارة  وخ��دم��ات  �ضاملة  �ضيدالنية 
التي  االجتماعية  اخلدمات  اخلدمات  اإىل  الفتا  املتعاملني  ر�ضا  يحقق  مبا 
يقدمها املركز حيث ي�ضارك االأخ�ضائي االإجتماعي يف توعية املر�ضى واالأ�ضر 
باالأمرا�س وخطط العالج، وخدمات التقييم النف�ضي واالإجتماعي لتحديد 
ال�ضائقة العقلية اأو العاطفية وتقدمي اال�ضت�ضارات اخلا�ضة للمر�ضى، الذين 

يعانون من اأزمة اأو �ضائقة ف�ضاًل عن خدمات اإدارة االأ�ضرة.

•• اأبوظبي-وام:

ت�ضارك جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�ضانية يف فعاليات الدورة الثامنة 
ملعر�س واجهة التعليم وموؤمتر �ضباب ال�ضرق االأو�ضط، الذي تنطلق اأعماله 
اليوم يف اأبوظبي وت�ضتمر على مدار يومني وذلك حتت رعاية الفريق �ضمو 
ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
. وتقدم اجلامعة خالل م�ضاركتها يف ور�س العمل وفعاليات املعر�س الذي 
وبراجمها  خربتها  التعليم"،  متكني  م��ن  ع��ام��ا   50" �ضعار  حت��ت  يعقد 
جمال  يف  الرئي�ضية  تخ�ض�ضاتها  خالل  من  للطلبة،  واالأكادميية  العلمية 
الدرا�ضات االإن�ضانية واالإ�ضالمية واللغة العربية والفل�ضفة والت�ضامح ، اإىل 
االإن�ضانية والتعاي�س بني  االأخ��وة  التعريف بدورها يف تعزيز مبادئ  جانب 
ال�ضعوب، كما ت�ضاهم اجلامعة مع �ضركاء معر�س واجهة التعليم يف ت�ضليط 
ال�ضوء حول م�ضتقبل التعليم واملهن واآفاق التطور املن�ضود يف هذا ال�ضدد.

اأن م�ضاركة جامعة  الدكتور خالد الظاهري، مدير اجلامعة  اأكد �ضعادة  و 
حممد بن زايد للعلوم االإن�ضانية يف هذا احلدث العلمي املهم، تاأتي �ضمن 
جهودها لتعزيز مبادرات و دور دولة االإمارات وقيادتها الر�ضيدة يف ترقية 
يف  ال�ضاملة  التنمية  الإح��داث  الرئي�ضي  املدخل  باعتباره  التعليم،  وتطوير 
�ضتى املجاالت م�ضرا اإىل اأنه بالتعليم تزدهر وتنمو اأوا�ضر املحبة وال�ضالم 

وتتعزز قيم االأخوة االإن�ضانية".
و قال اإن مبادرات اجلامعة يف هذا ال�ضدد تعترب جت�ضيدا حقيقيا وترجمة 

فعلية جلهودها وحتركاتها بق�ضد اال�ضتثمار يف االإن�ضان، وحتقيق تطلعاته 
و�ضون كرامته من خالل تاأهيله و اإعداده جيدا من اأجل م�ضتقبل اأف�ضل 
له والأ�ضرته، وت�ضعى اجلامعة للتو�ضع يف هذا اجلانب نظرا الأهميته ودوره 
النه�ضة  دف��ع م�ضرة  العبء يف  عليها  يقع  التي  االأج��ي��ال  اإع��داد  البناء يف 

والتنمية املن�ضودة.
مع  املجتمعية  �ضراكتها  لتعزيز  الفر�ضة  ه��ذه  تنتهز  اجلامعة  اأن  اأك��د  و 
امل�ضاركة  واالأكادميية  الرتبوية  والفعاليات  الوطنية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات 
يف املعر�س، من اأجل متكني وتطوير قدرات ال�ضباب االإماراتي لالإ�ضهام يف 

ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل باأدواته املتمثلة يف امتالك نا�ضية العلم واملعرفة.
و فتحت جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�ضانية باب الت�ضجيل للدرا�ضة 
وتتيح  التخ�ض�ضات  ال��دول��ة وخارجها يف جميع  داخ��ل  م��ن  ال��ط��الب  اأم���ام 
اجلامعة  موقع  عرب  لديها  املعتمدة  االأكادميية  بالربامج  االلتحاق  لهم 

االلكرتوين، كما خ�ض�ضت منحا درا�ضية للطالب املتميزين.
تاأتي هذه اخلطوة متا�ضيا مع التو�ضع الكمي والكيفي الذي ت�ضهده اجلامعة 
يف التخ�ض�ضات االأكادميية احليوية وعدد الطالب املن�ضمني اإليها، وتلبية 
لرغبات الطالب املقيمني يف الدولة والذين يتوقون لاللتحاق بالربامج 
لدرا�ضة  ويتطلعون  االإن�ضانية،  للعلوم  زاي��د  بن  حممد  جلامعة  العلمية 
احلا�ضر،  الوقت  يف  عنها  غنى  ال  �ضرورة  اأ�ضبحت  التي  االإن�ضانية  العلوم 
باعتبارها منارة للعلم واملعرفة وم�ضدر ا�ضعاع للح�ضارة االإن�ضانية ب�ضورة 

عامة.

•• اأبوظبي – الفجر:

ن���ف���ذت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي، 
والنقل،  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة 
ال�ضهامة،  بلدية  مركز  خ��الل  م��ن 
مل���رت���ادي منطقة  ج����والت ت��وع��وي��ة 
�ضعار  حت����ت  ال���ب���اه���ي���ة  يف  ال���ب���ح���ر 
كان"،  مم��ا  اأف�����ض��ل  امل��ك��ان  "اجعل 
بهدف احلفاظ على جمالية املدينة 
واحلد من ظاهرة الرمي الع�ضوائي 
للمخلفات، وتعزيز الرقابة الفعالة 
على املظهر العام والبيئة ال�ضحية 

النظيفة.
اأف���راد  ت��وع��ي��ة  اجل����والت  وت�ضمنت 
جتنب  و����ض���رورة  ب��اأه��م��ي��ة  املجتمع 
الرمي الع�ضوائي، وحثهم على رمي 

املخ�ض�ضة  االأم���اك���ن  يف  امل��خ��ل��ف��ات 
ل�����ذل�����ك، ك����م����ا ����ض���م���ل���ت اجل�������والت 

ال��ت��وع��ي��ة ب���خ���ط���ورة ال�����ض��ب��اح��ة يف 
التقيد  ب�ضرورة  والتوعية  املنطقة 

على  حفاظاً  االإر���ض��ادي��ة  باللوحات 
�ضالمة اجلميع.

جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية 
ت�سارك يف معر�ص واجهة التعليم

حتت �صعار »اجعل املكان اأف�صل مما كان«

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ جوالت توعوية ملرتادي 
منطقة البحر بالباهية حفاظًا على املظهر العام

الفطيم لل�صحة تعتزم اإن�صاء 50 عيادة منها

افتتاح اأول عيادة ذكية لعالج املر�سى )عن بعد( باالأماكن العامة يف دبي

م�سر ت�سهد تد�سني مركز درا�سات النقو�ص واخلطوط التاريخية مب�ساهمة من اإليازية بنت نهيان

طفرة نوعية يف خدمات وتخ�س�سات مركز دبي للعالج الطبيعي واإعادة التاأهيل
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•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  غبا�س  �ضقر  م��ع��ايل  ا�ضتقبل 
مقر  االحت����ادي، يف  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
رئي�ضة  ن��ي��وم��ان  ه��ان��ا  ���ض��ع��ادة  املجل�س 
���ض��ب��ه اجلزيرة  م���ع  ال���ع���الق���ات  وف����د 
االأوروب���ي، الذي  ال��ربمل��ان  العربية يف 
االإم�������ارات  اإىل دول�����ة  ب����زي����ارة  ي���ق���وم 

ت�ضتغرق عدة اأيام.
وجرى خالل اللقاء بحث �ضبل تعزيز 
القائمة  وال�ضراكة  التعاون  عالقات 
االإم�������ارات ودول االحت����اد  ب���ني دول����ة 
االأوروب���ي يف خمتلف امل��ج��االت، �ضيما 
واالقت�ضادية  وال�ضيا�ضية  الربملانية 
اأهمية  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
وموا�ضلة  املتبادلة  ال��زي��ارات  تكثيف 
ملواكبة  وال��ت�����ض��اور  والتن�ضيق  احل���وار 
التطور الذي ت�ضهده هذه العالقات، 
الربملانية  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة  وا���ض��ت��ث��م��ار 
التي  ال���ت���ط���ورات واالأزم��������ات  يف ظ���ل 
اللقاء  ح�������ض���ر  ال�����ع�����امل.  ي�������ض���ه���ده���ا 
ال�ضداقة مع  اأع�ضاء جمموعة جلنة 
املجل�س،  االأوروبية يف  الدول  برملانات 
املجموعة،  �ضارة فلكناز رئي�ضة  �ضعادة 
ومعايل الدكتور علي را�ضد النعيمي، 
ال�ضحاك  ح����واء  ال��دك��ت��ورة  و���ض��ع��ادة 
�ضيخة  الدكتورة  و�ضعادة  املن�ضوري، 

ع��ب��ي��د ال��ط��ن��ي��ج��ي، و����ض���ع���ادة م����روان 
�ضلطان  مرة  و�ضعادة  املهري،  عبيد 
الوطني  املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضويدي، 

االحتادي.
ك���م���ا ح�����ض��ر ال���ل���ق���اء ����ض���ع���ادة حممد 
ال�����ض��ه��الوي ���ض��ف��ر دول�����ة االإم������ارات 
عفراء  و�ضعادة  بلجيكا،  مملكة  ل��دى 
امل�ضاعد  العام  االأم��ني  الب�ضطي  را�ضد 

لالت�ضال الربملاين يف املجل�س.
ورح����ب م��ع��ايل ���ض��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�������ادي، بوفد 

العربية  اجلزيرة  �ضبه  مع  العالقات 
يف ال��ربمل��ان االأوروب����ي، م��وؤك��دا اأهمية 
هذه الزيارة يف تقريب وجهات النظر 
والت�ضاور حيال الق�ضايا ذات االهتمام 
امل�����ض��رتك، واالط�����الع ع��ل��ى اإجن����ازات 
دولة االإمارات التي من اأهمها التنويع 
والتغر  واال���ض��ت��دام��ة  االق��ت�����ض��اد  يف 
وال�ضباب،  امل������راأة  ومت��ك��ني  امل���ن���اخ���ي، 
تقدمها  التي  االإن�ضانية  وامل�ضاعدات 

الدولة ملختلف دول و�ضعوب العامل.
الزيارة  ه��ذه  "تاأتي   : معاليه  وق���ال 

ب��ع��د اأي����ام م���ع���دودة م��ن وف���اة املغفور 
ال�ضيخ خليفة بن  ب��اإذن اهلل تعاىل  له 
زايد اآل نهيان رحمه اهلل راعي م�ضرة 
التمكني ال�ضيا�ضي و�ضهد عهده اإجراء 
اأول انتخابات لن�ضف اأع�ضاء املجل�س، 
وزادت ن�ضبة م�ضاركة املراأة يف ع�ضوية 

املجل�س اإىل 50 %".
بني  امل�ضرتك  بالبيان  معاليه  واأ���ض��اد 
التعاون  وجمل�س  االأوروب����ي  االحت���اد 
"�ضراكة  ب�ضاأن  العربية  اخلليج  لدول 
ال���ذي  اخلليج"،  م���ع  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

التعاون  وتعميق  تو�ضيع  اإىل  يهدف 
اال�ضتقرار  الطرفني يف جم��االت  بني 
االأو�������ض������ط،  وال�����������ض�����رق  اخل����ل����ي����ج  يف 
واأمن  العاملية،  االأمنية  والتهديدات 
والتحول  امل����ن����اخ  وت���غ���ر  ال����ط����اق����ة، 
االأخ���������ض����ر، وال���رق���م���ن���ة، وال���ت���ج���ارة 
اأن����ه ال ميكننا  م���وؤك���دا  واال���ض��ت��ث��م��ار، 
ما  امل��ج��االت  ه��ذه  التعاون يف  حتقيق 
اآمن  خليج  على  احلفاظ  ن�ضتطع  مل 
وم�ضتقر، ويف ظل �ضعي بع�س الدول 
اإىل ا�ضتهداف اأمن املنطقة وا�ضتقرار 

دولها و�ضعوبها.
اأنه يف  اإىل  واأ�ضار معايل �ضقر غبا�س 
الوقت الذي ت�ضعى فيه بع�س الدول 
الداخلية  ال�����ض��وؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  اإىل 
ل���دول امل��ن��ط��ق��ة، ف���اإن دول���ة االإم����ارات 
وال�ضالم  االأم��ن  تعزيز  على  حري�ضة 
واال�ضتقرار، وتوا�ضل نهجها يف اإعالء 
والت�ضامح، حيث جرى  التعاي�س  قيم 
على  االإن�ضانية  االأخ��وة  وثيقة  توقيع 
وق��ع��ت االتفاق  االإم�����ارات، كما  اأر����س 
ال�ضالم  بخيار  لقناعتها  االإبراهيمي 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اال����ض���ت���ق���رار وال��ت��ن��م��ي��ة يف 
املنطقة واالزدهار ل�ضعوبها.

واأكد اأن دولة االإم��ارات حري�ضة على 
ال��دع��م االإن�����ض��اين وجهود  م��وا���ض��ل��ة 
واأن  ال���ي���م���ن،  يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  احل�����ل 
موقف الدولة من االأزمة االأوكرانية 
وا�����ض����ح م����ن خ������الل ال���رتك���ي���ز على 
وتقدمي  للمدنيني  االإن�ضاين  الو�ضع 

امل�ضاعدات االإن�ضانية.
نيومان  هانا  �ضعادة  تقدمت  ب��دوره��ا 
ال����ع����الق����ات م����ع �ضبه  رئ���ي�������ض���ة وف�����د 

اجلزيرة العربية يف الربملان االأوروبي، 
العربية  االإم��ارات  دولة  اإىل  بالتعزية 
بوفاة  و�ضعبا،  قيادة وحكومة  املتحدة 
ال�ضيخ  ت��ع��اىل  اهلل  ب�����اإذن  ل���ه  امل��غ��ف��ور 
اهلل  نهيان، طيب  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
بانتخاب  تهنئتها  واأع��رب��ت عن  ث��راه، 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان رئي�ضا لدولة االإمارات.
وق��ال��ت ن��ت�����ض��ارك م��ع دول���ة االإم����ارات 
والتعاي�س  ال���ت�������ض���ام���ح  يف  ال���������روؤى 
ال�ضالم  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  واحل�����ر������س 
اآمن،  مل�ضتقبل  والتطلع  واال�ضتقرار 
وتطرقت اإىل اجلهود املبذولة يف دعم 
العديد من الق�ضايا املهمة �ضواء على 
م�ضتوى االحت��اد االأوروب��ي اأو العامل، 
واأهمية  ال��ط��اق��ة  اأم���ن  �ضمنها  وم���ن 
ت��ن��وي��ع م�����ض��ادره��ا، وال�����ض��ل��م واالأم����ن 

العاملي، والتنمية واالقت�ضاد.
م�ضالح  ل��ل��ج��ان��ب��ني  اأن  واأ�����ض����اف����ت 
م�����ض��رتك��ة يف ���ض��م��ان اال����ض���ت���ق���رار يف 
دولة  واأن  االأو����ض���ط،  ال�����ض��رق  منطقة 
االإمارات تعترب �ضريكاً قوياً وموثوقاً 
ب���ه م���ن ق��ب��ل االحت������اد االأوروب���������ي يف 
ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���االت، مب���ا يف ذلك 
ال��ط��اق��ة اخل�������ض���راء وال��ب��ي��ئ��ة وتغر 
االأ�ضلحة  ان��ت�����ض��ار  امل��ن��اخ، واحل���د م��ن 

النووية، والتعاون االقت�ضادي.

•• دبي-وام:

مع  "ميتا" بالتعاون  �ضركة  اأطلقت 
امل�ضتقبل  ومتحف  امل��ربجم��ني  مقر 
حتت  ار" العاملي  "�ضبارك  حت��دي   ،
– ا�ضتك�ضاف  "امل�ضتقبل االآن  �ضعار: 
تخيل  اإىل  والهادف  القادم"،  العقد 
على  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجيا  ت��اأث��ر 
والعمل  وال��ت��ن��ق��ل  احل���ي���اة  اأمن������اط 
خالل  م��ن  امل�ضتقبلي،  وال��ت��وا���ض��ل 
املعزز  ال����واق����ع  ت����اأث����رات  ت�����ض��م��ي��م 
"�ضبارك  ق���درات  اأح���دث  وا�ضتخدام 
اجل����دي����دة،  امل����ت����غ����رات  ار" ل��ف��ه��م 
للتحديات  احل��ل��ول  اأف�ضل  واإي��ج��اد 
مبا ي�ضهم يف �ضناعة م�ضتقبل اأكر 

اإ�ضراقاً لالأجيال املقبلة.
وي��رك��ز مقر امل��ربجم��ني م��ن خالل 
الذي  ال��ع��امل��ي  ار"  "�ضبارك  حت���دي 
ال�ضرق  منطقة  يف  م��رة  الأول  يعقد 
 23 م������ن  ال������ف������رتة  يف  االأو��������ض�������ط 
دعوة  ع��ل��ى  ي��ون��ي��و،   17 اإىل  م��اي��و 
املحتوى  ملن�ضئي  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ت��م��ع 

باإبداعاتهم  للم�ضاركة  واملربجمني 
وابتكاراتهم املتعلقة بامل�ضتقبل، عرب 
للو�ضول  وامل��ن��اف�����ض��ة  امل��ع��ّزز  ال��واق��ع 
واالأمن��������اط  ال�������ض���ور  اأف�������ض���ل  اإىل 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
والقطاعات احليوية باال�ضتفادة من 
ينعك�س  مبا  احلديثة  التكنولوجيا 

اإيجاباً على حت�ضني حياة النا�س.

حكومة  العلماء:  �صلطان  عمر 
الذكاء  حلول  تتبنى  الإم��ارات 
ال���ص��ط��ن��اع��ي وال��ربجم��ي��ات 

مل�صتقبل اأف�صل.
العلماء  �ضلطان  عمر  م��ع��ايل  واأك���د 
اال�ضطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول�����ة  وزي�����ر 
وتطبيقات  ال���رق���م���ي  واالق���ت�������ض���اد 
العمل عن بعد، نائب الع�ضو املنتدب 
حكومة  اأن  للم�ضتقبل،  دبي  ملوؤ�ض�ضة 
دولة االإمارات بقيادة �ضاحب ال�ضمو 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 

اال�ضطناعي  ال��ذك��اء  ح��ل��ول  تتبنى 
والتكنولوجيا احلديثة والربجميات 
للم�ضتقبل  ج���اه���زي���ت���ه���ا  ل���ت���ع���زي���ز 
لت�ضكيل  جديدة  فر�س  وا�ضتك�ضاف 
دولة  وزي���ر  وق���ال  اأف�����ض��ل.  م�ضتقبل 
واالقت�ضاد  اال���ض��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
ال���رق���م���ي وت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ع���م���ل عن 
"�ضبارك  ه��اك��اث��ون  اإن حت��دي  ب��ع��د، 
مرة  الأول  ينظم  ال���ذي  ار" ال��ع��امل��ي 
يواكب  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف 
القطاعات  يف  املت�ضارعة  التطورات 
االإن�ضان  ب��ح��ي��اة  ارت���ب���اط���اً  االأك������ر 
احلديثة  بالتكنولوجيا  وامل��دف��وع��ة 
الرقمية،  واحل�����ل�����ول  وال���ب���ي���ان���ات 
واإيجاد  االب��ت��ك��ار  حتفيز  يف  وي�ضهم 
للتطبيق  ق��اب��ل��ة  ا���ض��ت��ب��اق��ي��ة  ح��ل��ول 
لبناء  امل�ضتمر  التح�ضني  وموا�ضلة 
اق��ت�����ض��اد رق��م��ي ق��ائ��م ع��ل��ى املعرفة 
ق��ال فار�س  واالب��ت��ك��ار. وم��ن جهته، 
ملنطقة  االإق���ل���ي���م���ي  امل����دي����ر  ع����ق����اد، 
اإفريقيا  و���ض��م��ال  االأو����ض���ط  ال�����ض��رق 
متحم�ضون  "نحن  "ميتا":  ل���دى 

ار"  "�ضبارك  حت���دي  اأول  الإط����الق 
عاملي يف ال�ضرق االأو�ضط ون�ضعى من 
يتالقى  من�ضة  ت�ضكيل  اإىل  خالله 
ال�ضتك�ضاف  امل��ج��ت��م��ع  ه�����ذا  ف��ي��ه��ا 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل، واإظ����ه����ار االأث������ر ال���ذي 
املعزز  ال���واق���ع  ي�ضيفها  اأن  مي��ك��ن 
على املجتمعات.". واأ�ضاف: "خالل 
�ضي�ضهم  امليتافر�س،  الإن�ضاء  عملنا 
املتخ�ض�ضني  م���ن  امل���ك���ون  امل��ج��ت��م��ع 
ومن�ضئي املحتوى واملربجمني بدور 
العوامل  الفجوة بني  �ضد  اأ�ضا�ضي يف 
واالفرتا�ضية.  وامل���ع���ززة  ال��واق��ع��ي��ة 
الهاكاثون  ه�����ذا  م����ن  وان����ط����الق����اً 
رواًدا  العامل  املبدعون حول  �ضيكون 
التحويلية  ال��ق��درات  ا�ضتك�ضاف  يف 

لعامل امليتافر�س".

دعم م�صرية التحول الرقمي يف 
الإمارات.

ار"  "�ضبارك  حت��دي  تنظيم  وي��اأت��ي 
ال��ع��امل��ي نتيجة ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء بني 
الهادف  امل��ربجم��ني  ومقر  "ميتا" 

مبجموعة  امل��ربجم��ني  مت��ك��ني  اإىل 
الرقمية  امل�����ه�����ارات  م����ن  م��ت��ن��وع��ة 
ا����ض���ت���خ���دام لغات  وت���دري���ب���ه���م ع��ل��ى 
اجلهود  مع  يتما�ضى  مبا  الربجمة 
متكني  اإىل  ال�������ض���اع���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
امل���ربجم���ني ودع�����م م�����ض��ارك��ت��ه��م يف 
م�����ض��رة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف دولة 
ار"  "�ضبارك  وي�����ض��اع��د  االإم�������ارات. 
امل��ع��زز نخبة  ل��ل��واق��ع  ا���ض��ت��دي��و ميتا 
امل����ب����دع����ني ع���ل���ى ت���خ���ي���ل واإن���������ض����اء 
ال���واق���ع املعزز  ت���اأث���رات  وم�����ض��ارك��ة 
االأ�ضخا�س  م���ل���ي���ارات  اإىل  ل��ت�����ض��ل 
"في�ضبوك"  العامل من خالل  حول 
و"ان�ضتغرام". ومت حتديد م�ضارين 
ار" من  "�ضبارك  لتحدي  رئي�ضيني 
اال�ضرتاتيجيني  ال�����ض��ري��ك��ني  ق��ب��ل 
اأك�ضنت�ضر،  االإم��ارات و�ضركة  طران 
امل�ضاركني  ت��ك��ل��ي��ف  ���ض��ي��ت��م  ح���ي���ث 
بناء  املعزز  ال��واق��ع  ت��اأث��رات  باإن�ضاء 
التنقل"،  "م�ضتقبل  م��و���ض��وع  على 

ومو�ضوع "م�ضتقبل العمل".
امل�ضابقة  يف  ال���ف���ائ���زون  و���ض��ي��ح��ظ��ى 

اإبداعاتهم  ال���ض��ت��خ��دام  ب��رتخ��ي�����س 
ال����ف����ائ����زة ع���ل���ى ح�������ض���اب���ات م���واق���ع 
الر�ضمية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��وا���ض��ل 
ال�����ت�����اب�����ع�����ة ل�������ط�������ران االإم���������������ارات 
�ضيح�ضل  ك���م���ا  و"اأك�ضنت�ضر"، 
امل�ضاركون على فر�ضة للفوز بجوائز 
نقدية ي�ضل جمموعها ل50،000 
"ميتا"  تقدم  كما  للفائزين.  دوالر 
التحدي  خ����الل  م���ن  ل��ل��م�����ض��ارك��ني 
ف���ر����ض���ة ل�����ض��ق��ل م���ه���ارات���ه���م عرب 
ور����س ال��ع��م��ل، ب��ال��ت��ع��اون م��ع اثنني 
الواقع  تقنية  م��ط��وري  اأف�����ض��ل  م��ن 
�ضركاء  اأح����د  فياال"  "كيم  امل���ع���زز، 
�ضبكة "�ضبارك ار" وموؤ�ض�س م�ضارك 
وهي  �ضيف"،  "بيك�ضل  ���ض��رك��ة  يف 
جوهان�ضربغ  مقرها  رقمية  وك��ال��ة 
بينز"  و"بالراج  اإف��ري��ق��ي��ا،  ب��ج��ن��وب 
ومدير  امل�ضتقل  االإب��داع��ي  امل�ضمم 
املعزز  ال����واق����ع  وم��ن�����ض��ئ  امل�������ض���اري���ع 
املتحدة  ب��امل��م��ل��ك��ة  ل���ن���دن  يف  امل��ق��ي��م 
من  نخبة  م��ع  �ضي�ضاركان  وال��ل��ذان 
املعزز  ال���واق���ع  ت���اأث���رات  م�����ض��م��م��ي 

جل�ضة  يف  امل�����ض��اب��ق��ة  ان���ت���ه���اء  ق��ب��ي��ل 
اأ�ضئلة  على  ل��ل��رد  مبا�ضرة  تفاعلية 
وا�ضتف�ضارات امل�ضاركني يف التحدي. 
وميكنكم م�ضاهدة الت�ضجيالت عرب 
كيم  �ضيقوم  حيث  الهاكاثون  موقع 
 " تاأثر  اإن�ضاء  يف  اأ�ضلوبه  بتو�ضيح 
ب��ال��راج كيفية  ار" و���ض��ي�����ض��رح  ع���امل 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإن�����ض��اء ت���اأث���رات تتبع 
اليد واجل�ضد مع جينغزبرت وولرت 
ك��م��ا ميكن  وي��ك��ر���ض��ون،  وب��ي��ث  وال 
معلومات  على  احل�ضول  للراغبني 
وال��ت�����ض��ج��ي��ل يف حتدي  ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة، 
زيارة  ع��رب  ال��ع��امل��ي،  ار"  "�ضبارك 
https:/// االإل��ك��رتوين  الرابط 

./sparkar.lenslist.co
واأط���ل���ق���ت ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات 
م�ضاريع  ���ض��م��ن  امل���ربجم���ني  م��ق��ر 
للمربجمني  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج 
�ضاحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  جت���������ض����ي����داً 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
"رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اخلالقة  التناف�ضية  لتعزيز  اهلل"، 
وتعزيز  ال���ربجم���ة  ب���ني جم��ت��م��ع��ات 
قدراتهم ومهاراتهم وتوفر فر�س 
عاملية للمناف�ضة على ت�ضميم حلول 
م��ب��ت��ك��رة وخ���ل���ق اأف�������ض���ل ج��ي��ل من 

املربجمني.

)ميتا( تطلق حتدي )�سبارك ار( العاملي الأول مرة يف منطقة ال�سرق االأو�سط

الوطني االحتادي يبحث مع وفد من الربملان االأوروبي تعزيز عالقات التعاون الربملانية

اإطالق مبادرة وقف موظفي حكومة دبي 
•• دبي -وام:

وقعت موؤ�ض�ضة االأوقاف و�ضوؤون الق�ضر بدبي بالتعاون مع دائرة املوارد الب�ضرية 
حلكومة دبي اتفاقية تعاون الإطالق مبادرة "وقف موظفي حكومة دبي" التي 
امل�ضاركة املجتمعية يف دعم وتنمية  تهدف حلث موظفي حكومة االإم��ارة على 

اأ�ضول الوقف من خالل ا�ضتقطاع جزء حمدد من الراتب ال�ضهري للموظف.
وقع االتفاقية �ضعادة عبداهلل بن زايد الفال�ضي مدير عام دائرة املوارد الب�ضرية 
حلكومة دبي و�ضعادة علي حممد املطوع االأمني العام ملوؤ�ض�ضة االأوقاف و�ضوؤون 
ي��ت��ق��دم م��وظ��ف��و ح��ك��وم��ة دبي  اأن  ال��ط��رف��ني ع��ل��ى  ب��ني  الق�ضر . ومت االت��ف��اق 
الراغبني يف امل�ضاهمة مببادرة "وقف موظفي حكومة دبي" بطلب ال�ضتقطاع 
�ضهري من رواتبهم من خالل نظم تخطيط املوارد احلكومية GRP وتطبيق 

الرقمية. لدبي  الذكي" التابع  "املوظف 
ويتم حتويل اال�ضتقطاع ال�ضهري اإىل ح�ضاب موؤ�ض�ضة االأوقاف و�ضوؤون الق�ضر 
التي تقوم بدورها بجمع هذه التربعات و�ضخها يف امل�ضاريع الوقفية العقارية 
التي تقوم بتنفيذها وت�ضرف على اإدارتها وا�ضتثمارها ثم توزع ريعها يف تقدمي 
االأعمال اخلرية وكل ا�ضتقطاع �ضهري يتم خ�ضمه هو �ضدقة جارية للموظف 

املتربع اأجرها دائم ونفعها ال ينقطع.
وبا�ضرت موؤ�ض�ضة االأوقاف و�ضوؤون الق�ضر باإطالق اأول م�ضروع وقفي ملوظفي 
االأوىل  اأر���س موقوفة لعموم اخلر مبنطقة جمرا  حكومة دبي على قطعة 
تتاألف  �ضكنية  فيال  من  امل�ضروع  ويتكون  مربعا  قدما   1273 م�ضاحتها  تبلغ 
من طابق اأر�ضي وطابق اأول وتقدر تكاليف االن�ضاء والت�ضييد مع قيمة االأر�س 

مليون و�ضبعمائة األف درهم.
الذي يعد حماية  الوقف  اأهمية  الفال�ضي على  زايد  �ضعادة عبد اهلل بن  واأك��د 
للمجتمع و�ضبباً للتما�ضك والتعاون والتعا�ضد بني اأفراده وهو �ضمة من �ضمات 
املجتمع االإ�ضالمي ومن اأبرز نظمه يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقت�ضادية 

واالإ�ضهام ب�ضكل فعال يف احلياة العلمية والعملية الأفراد املجتمع.
وقال الفال�ضي اإن موظفي حكومة دبي �ضباقني دائما لعمل اخلر ولن يتاأخروا 
يف امل�ضاركة يف هذه املبادرة املتميزة التي تتيح لهم الفر�ضة يف البذل والعطاء 
وامل�ضاهمة يف اأعمال اخلر التي تعود بالنفع على جمتمع االإم��ارات مبختلف 
مكوناته. ومن جهته ذكر �ضعادة علي املطوع اإن مبادرة "وقف موظفي حكومة 
دبي" تهدف اإىل تعزيز ثقافة الوقف وال�ضدقة اجلارية واإبراز مفهوم الوقف 
اجلماعي الذي ي�ضرتك فيه االأفراد الإن�ضاء امل�ضاريع الوقفية اخلرية النافعة 

مب�ضاركة حكومة دبي وموظفيها كقدوة يحتذى بها بني اأطياف املجتمع.

مكتوم بن حممد واأحمد بن حممد يقدمان 
واجب العزاء يف وفاة ميثاء مطر الطاير

•• دبي-وام:

قدم �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
املالية، واجب العزاء يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل ميثاء مطر الطاير. كما قدم �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لالإعالم واجب العزاء الأ�ضرة الفقيدة خالل زيارة �ضموه 
ملنزل العائلة يف دبي. وقد اأعرب �ضموهما الأجنال الفقيدة، معايل مطر حممد الطاير املدير، العام رئي�س 
الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير،  �ضعيد حممد  ومعايل  واملوا�ضالت،  الطرق  هيئة  املديرين يف  جمل�س 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبداحلكيم حممد الطاير، عن خال�س التعازي واملوا�ضاة �ضائلني 

املوىل تعاىل اأن يتغمدها بوا�ضع رحمته ور�ضوانه واأن يلهم اأهلها وذويها جميل ال�ضرب وال�ضلوان.

•• اأبوظبي-وام:

تبنى املجل�س الوطني االحتادي خالل جل�ضته احلادية ع�ضرة من دور انعقاده 
برئا�ضة  اأم�س  عقدها  التي  ع�ضر  ال�ضابع  الت�ضريعي  للف�ضل  الثالث  العادي 
باأبوظبي،  املجل�س  مبقر  زاي��د  قاعة  يف  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �ضقر  معايل 
عددا من التو�ضيات خالل مناق�ضة مو�ضوعي �ضيا�ضة وزارة الطاقة والبنية 

التحتية، و �ضيا�ضة برنامج ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان.
ووافق املجل�س خالل اجلل�ضة التي ح�ضرها معايل �ضهيل بن حممد املزروعي 
ب�ضاأن  تبناها  ال��ت��ي  التو�ضيات  اإع���ادة  على  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزي���ر 
املو�ضوعني العامني اإىل جلنة ال�ضوؤون االإ�ضالمية واالأوقاف واملرافق العامة، 
احلكومة.  ممثلي  وردود  املجل�س  اأع�����ض��اء  مناق�ضات  وف��ق  �ضياغتها  الإع���ادة 
الطاقة  وزارة  �ضيا�ضة  ب�ضاأن مو�ضوع  املجل�س  تبناها  التي  التو�ضيات  تناولت 
البيانات  وق��اع��دة  وال��ربام��ج،  ال�ضيا�ضة  جم��ال  ق��ط��اع��ات  التحتية،  والبنية 

والدرا�ضات الهيدرولوجية، والتنمية امل�ضتدامة يف قطاع البنية التحتية.
و اأكد املجل�س �ضرورة و�ضع معاير وموؤ�ضرات حمددة للرقابة على االأوزان 
املحورية للمركبات الثقيلة حلماية الطرق من االآثار ال�ضلبية املرتتبة على 
ا�ضتخدام  ال��ط��رق م��ن خ��الل  ا���ض��ت��دام��ة  ب��ه��دف احل��ف��اظ على  االأوزان  ه��ذه 
موحدة  بيانات  قاعدة  واإع��داد  اال�ضطناعي،  الذكاء  مثل  احلديثة  الو�ضائل 
البيانات  اأر���ض��ف��ة  على  والعمل  وال�����ض��دود،  وال��ط��رق  التحتية  بالبنية  معنية 
ال���ط���وارئ واالأزم����ات  املعنية وق���ت  لتمكني اجل��ه��ات  اإل��ك��رتون��ي��اً  وامل��ع��ل��وم��ات 
والكوارث من اال�ضتفادة منها لتفادي املخاطر املحتملة التي قد تتعر�س لها. 
ا�ضتدامة  على  للحفاظ  موحد  ا�ضرت�ضادي  دليل  باإعداد  التو�ضيات  وطالبت 
التنمية  اأه���داف  مع  متا�ضياً  وال�ضكنية،  والتجارية  احلكومية  املباين  كافة 
قطاع  يف  اخلا�ضة  اجلهات  مع  �ضراكات  وعقد  2030م،  للدولة  امل�ضتدامة 
يف   2030 لعام  امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  متطلبات  لتحقيق  اال�ضتدامة 
الدولة وهي "مدن وجمتمعات حملية م�ضتدامة". وتناولت التو�ضيات التي 
تبناها املجل�س خالل مناق�ضة مو�ضوع �ضيا�ضة برنامج ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان، 
وتطبيق  والتوا�ضل،  وال�ضراكة  واالأنظمة،  وال�ضيا�ضات  الت�ضريعات  قطاعات 
االإلكرتوين،  ال�ضكاين  والنظام  اال�ضتباقية  والدرا�ضات  اال�ضتدامة،  معاير 
والدرا�ضات اال�ضتباقية والنظام ال�ضكاين االإلكرتوين، واملبادرات االجتماعية. 
و طالبت التو�ضيات باإ�ضافة بند يف القرار ال�ضادر من جمل�س ال��وزراء رقم 
تقدمي  و�ضوابط  ل�ضروط  التنفيذية  الالئحة  ب�ضاأن  2021م  ل�ضنة   /61/

على  امل�ضتفيد  حل�ضول  زمنية  م��دة  حتديد  ليت�ضمن  ال�ضكنية  امل�ضاعدات 
املوافقة  ق��رار  اإ�ضدار  تاريخ  قر�ضا من  اأو  منحة  كانت  �ضواء  ال�ضكني  الدعم 
اأن تطراأ على  النهائية على الطلب، مع مراعاة التغرات املادية التي ميكن 
بيانات املتقدم. كما طالبت بتعديل الالئحة التنفيذية ب�ضاأن �ضروط و�ضوابط 
زايد  ال�ضيخ  برنامج  ا�ضتقطاع  بنظام  يتعلق  ال�ضكنية فيما  امل�ضاعدات  تقدمي 
لالإ�ضكان للدعم ال�ضكني لينا�ضب َدخل امل�ضتفيد وا�ضتقطاعاته، وحتديد اآليات 
وا�ضحة ب�ضاأن االإعفاء من �ضداد القر�س ب�ضكل كلي، اأو خف�س ق�ضط الدعم 
ال�ضكني للمت�ضررين من اأ�ضحاب القرو�س اأو ممن عجزوا عن ك�ضب الرزق 
اأو من اأحيلوا للمعا�س التقاعدي اأو كبار املواطنني، وربط ذلك مبدة زمنية 
حمددة لالنتهاء من هذه االإجراءات، وزيادة عدد القرارات ال�ضكنية اخلا�ضة 
وتوفر  امل�ضتحقني  من  الفئة  ه��ذه  احتياجات  لتلبية  وذل��ك  ال�ضكنية  باملنح 
احلياة الكرمية لهم، ورفع �ضقف املنح ال�ضكنية مبا يتالءم مع ارتفاع اأ�ضعار 

البناء والت�ضييد و ارتفاع معدالت الت�ضخم بالدولة.

»الوطني« يتبنى تو�سيات ب�ساأن مو�سوعي �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية و�سيا�سة برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان
العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  130/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن تذيل عقد الرهن بال�ضيغة التنفيديه ، 

وا�ضدار اأمركم بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار املرهون الكائن على االر�س رقم 172
املنطقه مر�ضى دبي نوع العقار �ضقه �ضكنيه نوع العقار: �ضقه - اجلهه دبي - منطقة مر�ضى دبي - 
االأر���س رقم 172 ؟ مبنى رقم : 7 ؟ ا�ضم املبنى : ال�ضدف 7 ؟ ال�ضقه رقم :306 ؟ الطابق : 3 
ثابت  هو  ملا  وفقا   36/638  : امل�ضرتكه  ? امل�ضاحه  مربع  ق��دم   50/1.418  : ال�ضقه  م�ضاحة  ؟ 
العلني  باملزاد  لبيعه  واالأم��الك بدبي متهيداً  االرا�ضي  دائ��رة  وال�ضادرة من   ، العقار  ب�ضهادة ملكية 
وفقاً لالجراءات املعمول بها لدى دائرة االرا�ضي واالمالك بدبي نظر املديونية املرت�ضده يف ذمة 
1،181،192.32 )مليون ومائة وواحد وثمانون الف ومائه واثنان  املنفذ �ضده وقدرها بقيمة 
وت�ضعون درهم واثنان وثالثون فل�ضا( وذلك وفقا لك�ضف احل�ضاب املرفق باالوراق مع الزامه بالر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة والت�ضريح لطالب التنفيذ با�ضتالم مبلغ الدين امل�ضار اليه �ضلفاً 
وفق ثمن البيع باملزاد العلني باال�ضافه اىل كافة الر�ضوم وامل�ضاريف وكذا حفظ حقه يف الرجوع على 

املنفذ �ضده بالفرق بني ح�ضيلة البيع باملزاد وقيمة املديونية يف حالة ما اذا كانت ح�ضيل
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري ���س.م.ع - عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع 

بور�ضعيد - مبنى بنك دبي التجاري - بجوار ديره �ضيتي �ضنرت
وميثله : ي�ضلم �ضالح احمد ال�ضعدي 

املطلوب اإعالنه : مع�ضوما فراز باتيل - عنوانه : االإمارات اإمارة دبي - مبنى ال�ضدف، 7- �ضقة 306 - 
 masuma@investinc.net - 0505055477 - 172 منطقة مر�ضى دبي - االأر�س رقم 
مو�ضوع االإعالن :  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/6/8 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث 
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع 
http://www.emiratesauction. ضركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين�(

ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة 
اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�ضر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف 
املمتلكات :  بيانات العقار : وحدة عقارية - املنطقة : مر�ضى دبي - رقم االر�س 172 - ا�ضم املبنى 
131،78 مرت مربع - التقييم :  306 - امل�ضاحة :  7 رقم العقار :  7 - رقم املبنى :  : ال�ضدف 

درهم  1703148.63
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املو�شوع / التوثيقات  واال�شهادات / اإ�شافة م�شمى قبيلة الري�شي 

مقدم الطلب : اأحمد حممد عبداهلل 
ل�ضعادتكم  تقدم  ان  االإبتدائية  االإحتادية  خورفكان  ملحكمة  يطيب 

اأطيب حتياتها ووافر �ضكرها ،،،
للطلب املقدم من ال�ضيد/ اأحمد حممد عبداهلل ، اإ�ضافة م�ضمى قبيلة 
 )1443/304( رقم  قيده  وخال�ضة  �ضفره  جواز  يف  )الري�ضي( 
االإ�ضم  لي�ضبح  منف�ضلة  بقيود  وامل�ضتقلني  امل�ضافني  اأبنائه  وجلميع 
، فمن لديه اعرتا�س على  الري�ضي  اأحمد حممد عبداهلل   : الكامل 
خالل  االإبتدائية  االإحتادية  خورفكان  حمكمة  اىل  يتقدم  ان  ذلك 

خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ هذا االإعالن.
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021
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عربي ودويل

املتحدة  االأمم  وك��االت  م�ضاعدة  اإىل  تهدف  والتي  ال�ضالم،  بناء  حول 
على  ال��دع��م  واحتياجات  اأول��وي��ات  وحت��دي��د  ت�ضميم  على  و�ضركائها 

م�ضتوى الواليات وتنفيذ ومراقبة اتفاق جوبا لل�ضالم.
وال�ضلطات  االأمم��ي��ة  البعثة  بني  االأخ���رة  االآون���ة  يف  التوتر  وت�ضاعد 
ال�ضوداين  ال�ضيادة  جمل�س  رئي�س  تلميحات  بعد  خ�ضو�ضا  ال�ضودانية 

عبد الفتاح الربهان بطرد رئي�س البعثة فولكر برت�س.
البعثة  تفوي�س  فولكر  “جتاوز  اإن  اأب��ري��ل  مطلع  يف  ال��ربه��ان  وق���ال 
اإىل طرده من  ال�ضوداين �ضيوؤدي  ال�ضاأن  ال�ضافر يف  االأممية والتدخل 

البالد«.
ال�����ض��ادق يف موؤمتر  املكلف علي  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  االت��ه��ام  ذات  وك���رر 

�ضحفي يوم اخلمي�س.

م�ضار  واإع���ادة  احلالية،  اأزمتها  من  بالبالد  للخروج  الرامية  اجلهود 
التحول اإىل طريقه ال�ضحيح.

العزيز  عبد  حممد  ال�ضحفي  الكاتب  ي�ضتغرب  مل  ال�ضياق،  ذات  ويف 
القرار، م�ضرا اإىل اأنه يت�ضق مع حالة التوتر ال�ضائدة يف العالقة بني 

بعثة االأمم املتحدة وال�ضلطات ال�ضودانية.
واأو�ضح عبد العزيز ملوقع “�ضكاي نيوز عربية” اأن هناك اأطرافا ت�ضعى 

بقوة الإنهاء عمل البعثة يف ال�ضودان.
يف  اندلعت  التي  ال�ضيا�ضية  االأزم��ة  ان��دالع  اأعقاب  يف  البعثة  وطرحت 
لت�ضهيل  م��ب��ادرة  اأك��ت��وب��ر،  م��ن  والع�ضرين  اخلام�س  اإج����راءات  اأع��ق��اب 
احلوار بني خمتلف االأط��راف، ودعت ال�ضتعادة احلكم املدين والعمل 

بالوثيقة الد�ضتورية املوقعة بني ال�ضقني املدين والع�ضكري.

•• اخلرطوم-وكاالت

االأمم  م�ضت�ضارة  اإقامة  تاأ�ضرة  جتديد  ال�ضودانية  ال�ضلطات  رف�ضت 
وممثلة  �ضابقة  بريطانية  �ضفرة  وه��ي  م��ار���ض��دن،  روزال��ي��ن��د  املتحدة 
ال�ضودان، مما جدد اجلدل حول  االأوروب��ي يف  �ضابقة لالحتاد  خا�ضة 
ال�ضودانية  وال�ضلطات  االأممية  البعثة  العالقة بني  املتزايد يف  التوتر 

خالل الفرتة االأخرة.
اأ�ضفها  “يونيتام�س”  واأبدت بعثة االأمم املتحدة اخلا�ضة يف ال�ضودان 
اإن م��ار���ض��دن ظلت منذ يوليو  ب��ي��ان ي��وم االث��ن��ني  ل��ل��ق��رار، وق��ال��ت يف 
كبار  ك��اأح��د  ال�����ض��ودان  امل��ت��ح��دة يف  االأمم  ف��ري��ق  م��ع  ت��ع��م��ل   ،2021
املتكاملة  التقييم  درا���ض��ات  من  ل�ضل�ضلة  الدعم  مقدمة  م�ضت�ضاريها، 

لي�س  به  تقوم  ما  اأن  عربية”  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  اأك��دت  البعثة  لكن 
قرار  يف  لها  املوكلة  املهام  �ضمن  وي��اأت��ي  ال�����ض��وداين،  ال�ضاأن  يف  تدخال 

جمل�س االأمن 2524 ال�ضادر يف يونيو 2020.
وفقا  تعمل  اإنها  البعثة،  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  القا�ضي  فادي  وقال 
للمهام املوكلة اإليها والتي من بينها االطالع مبهمة امل�ضاعي احلميدة 

لتقريب وجهات النظر بني خمتلف االأطراف ال�ضودانية.
اأيوب يف حديث  اإبراهيم طه  ال�ضفر  االأ�ضبق  واعترب وزير اخلارجية 
مار�ضدن  تاأ�ضرة  قرار رف�س جتديد  اأن  نيوز عربية”  “�ضكاي  ملوقع 
ميكن اأن يعّقد اأكر موقف عالقة ال�ضلطة احلالية باملجتمع الدويل 
واملتاأزم اأ�ضال ب�ضبب اإجراءات اخلام�س والع�ضرين من اأكتوبر 2021. 
اأن القرار ياأتي يف وقت ي�ضعى فيه املجتمع الدويل لدعم  اأيوب  وراأى 

ال�سودان.. خطوة جديدة تزيد من توتر العالقة مع »يونيتام�ص«

ما هو ال�صالح احلراري؟
االأ�ضلحة  ن�����ض��ر  ي��ت��م  م���ا  ع�����ادة      
اأو  ���ض��واري��خ  �ضكل  على  احل��راري��ة 
اإطالق  طريق  ع��ن  وتعمل  قنابل، 
املتفجرة.  وال�������ض���ح���ن���ات  ال����وق����ود 
اأن����واع خمتلفة  ومي��ك��ن ا���ض��ت��خ��دام 
الوقود، منها م�ضحوق معادن  من 
�ضامة، ومواد ع�ضوية حتتوي على 

مادة موؤك�ضدة.
�ضحابة  املتفجرة  ال�ضحنة  تنر     
كبرة من الوقود ت�ضتعل بعد ذلك 
ع��ن��د م��الم�����ض��ت��ه��ا ل��الأك�����ض��ج��ني يف 
الهواء املحيط. وينتج عن هذا كرة 
باالإ�ضافة  احل����رارة،  عالية  ن��اري��ة 
اإىل موجة �ضدمة �ضخمة متت�س 
ك���ائ���ن حي  اأي  ك��ل��ّي��ا م���ن  ال����ه����واء 

قريب.
   القنابل احلرارية مدمرة وفعالة 
املفتوحة،  اأو  املناطق احل�ضرية  يف 
وميكن اأن تخرتق املخابئ ومواقع 
اأخ����رى حت��ت االأر������س، مم��ا يحرم 
االأك�ضجني.  م��ن  م��وج��ود فيها  ك��ل 
االأ�ضياء  م��ن  ج����ًدا  ال��ق��ل��ي��ل  ه��ن��اك 
الب�ضر  حت���م���ي  اأن  مي���ك���ن  ال����ت����ي 
واأ�ضكال احلياة االأخرى من تاأثر 

االنفجار وتاأثره احلارق.
املخابرات  وك��ال��ة  تقرير      ي�ضف 
اآث�������ار   ،1990 ع�������ام  امل�����رك�����زي�����ة 
االنفجار احلراري يف مكان �ضيق: 
نقطة  م���ن  ق���ري���ب  ���ض��خ�����س  “كل 
اال�ضتعال يتذّرر، ومن يف االأطراف 
االإ�ضابات  م��ن  للعديد  معر�ضون 
ال��داخ��ل��ي��ة وب��ال��ت��ايل غ��ر مرئية، 
منها انفجار طبلة االأذن، وحتّطم 
اأع�ضاء االأذن الداخلية، وارجتاجات 
�ضديدة، ومتزق الرئتني واالأع�ضاء 

الداخلية، وحتى العمى ».

تاريخ رعب
    مت تطوير اإ�ضدارات بدائية من 
اأملانيا  االأ�ضلحة احلرارية من قبل 
الثانية.  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  خ���الل 
الغربية،  ال�������دول  ا���ض��ت��خ��دم��ت��ه��ا 
ال�ضوفياتي  االحت���������اد  وك�����ذل�����ك 

وموؤخًرا رو�ضيا، منذ ال�ضتينات.
ال�ضوفياتي  االحت��اد  اأن  ويجُعتقد     
ا���ض��ت��خ��دم اأ���ض��ل��ح��ة ح����راري����ة �ضد 
ال�ضيني  ال�����ض��راع  خ���الل  ال�����ض��ني 
وكذلك   ،1969 ع��ام  ال�ضوفياتي 
يف اأفغان�ضتان اأثناء احتالله البالد 
ا�ضتخدمتها  ك��م��ا   .1979 ع����ام 
بها  وزودت  ال�ضي�ضان،  يف  مو�ضكو 
�ضرق  يف  االنف�ضاليني  املتمردين 

اأوكرانيا.
املتحدة  ال��والي��ات  وا�ضتخدمت     
هذه االأ�ضلحة يف فيتنام ويف جبال 

اأفغان�ضتان.
اأن االأ�ضلحة احلرارية مل     ورغم 
ي��ت��م ح��ظ��ره��ا ر���ض��م��ًي��ا ب��ع��د، اإال اأن 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن احل��ج��ج �ضد 

تطويرها وا�ضتخدامها.
   ين�س القانون الدويل االإن�ضاين 
على ما هو م�ضموح به وما ال يجوز 
يف زمن احلرب. ومن املعروف منذ 
ف���رتة ط��وي��ل��ة اأن����ه ح��ت��ى احل���روب 
لها حدودها: فبينما تعترب بع�س 
البع�س  ف���اإن  ق��ان��ون��ي��ة،  االأ���ض��ل��ح��ة 
االآخر لي�س كذلك، وحتديدا الأنها 

ينبغي ا�ضتخدامها.
   هناك نقطة، انطالقا منها -حتى 
���ربت احل���رب م�����ض��روع��ة اأو  ل��و اع���تجُ
“عادلة” -يجب اأال ي�ضمل العنف 
اأ�ضلحة فاجعة اأو الاإن�ضانية. اإذا كان 
“اأو  اجلنود  معاناة  يطيل  ال�ضالح 
اإ�ضابات  يف  يت�ضبب  اأو  املدنيني” 
فاإن  غر �ضرورية وغر مقبولة، 
ا�ضتخدامه غر م�ضموح به نظرًيا. 
وجلّي اأن اأ�ضلحة ال�ضغط احلراري 

ت�ضتجيب لهذا التعريف.

القنابل العنقودية
 والأ�صلحة النووية

   االأ���ض��ل��ح��ة احل��راري��ة لي�ضت هي 
ال���وح���ي���دة ال���ت���ي ت���ث���ر ال���ق���ل���ق يف 
احلكومة  تقول  احل��ال��ي��ة.  احل��رب 
ا�ضتخدمت  رو�ضيا  اإن  االأوكرانية، 
اأي�������ض���ا ذخ���ائ���ر ع���ن���ق���ودي���ة. وه���ذه 
قنابل اأو �ضواريخ تطلق جمموعة 
على  ال�ضغرة”  “القنابل  م���ن 

م�ضاحة وا�ضعة.
العنقودية  ال��ذخ��ائ��ر  ح��ظ��ر  مت     
مب����وج����ب ات���ف���اق���ي���ة دول�����ي�����ة ع���ام 
رو�ضيا  عليها  توقع  ومل   .2008
ال�ضني  اأو  املتحدة  ال��والي��ات  “وال 
اإىل حد  امتثلت  لكنها  الهند”،  اأو 

كبر حتى االآن لبنود االتفاقية.
    رمبا يكون م�ضدر القلق االأكرب، 
مو�ضكو  ت��ر���ض��ان��ة  ه���و  ذل�����ك،  م���ع 
م��ن االأ���ض��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة. ل��ق��د اأملح 
ب�ضدة  ب��وت��ني  ف��الدمي��ر  الرئي�س 

للقانون  االأ�ضا�ضية  املبادئ  تنتهك 
االإن�ضاين.

   ويو�ضح تقرير جديد ل� “هيومن 
اأن الغزو الرو�ضي  رايت�س ووت�س”، 
ق��ان��وين، وت�ضتند  الأوك��ران��ي��ا غ��ر 
عدم  ل��ت��ح��دي��د  جنيف  الت��ف��اق��ي��ات 
منها  م��و���ض��ك��و،  ت�����ض��رف��ات  �ضرعية 
ا�ضتخدامها  اأو  ا����ض���ت���خ���دام���ه���ا 

املحتمل، الأ�ضلحة معينة.
   حتظر اتفاقيات جنيف ا�ضتخدام 
الع�ضوائية  الهجمات  يف  االأ�ضلحة 

“ي�ضار  م��ع��ي��ن��ة  ت��ق��ل��ي��دي��ة  اأ���ض��ل��ح��ة 
“اتفاقية  ب��ا���ض��م  ع���م���وًم���ا  اإل���ي���ه���ا 
تتناول  الالاإن�ضانية”  االأ���ض��ل��ح��ة 
االأ���ض��ل��ح��ة احل���ارق���ة، ل��ك��ن ال���دول 
مت��ك��ن��ت م���ن جت��ن��ب ف��ر���س حظر 

�ضريح على القنابل احلرارية.
   ب��االإ���ض��اف��ة اإىل ال��ت��اأث��رات على 
احلرارية  القنابل  ف���اإن  امل��دن��ي��ني، 
لها  داع���ي  ال  اإ���ض��اب��ات  يف  تت�ضّبب 
ومبوجب  منها،  فائدة  ال  ومعاناة 
ال���ق���ان���ون ال������دويل االإن���������ض����اين، ال 

املقاتلني  ب��ني  متيز  ال  التي  -تلك 
واملدنيني. وميكن ل�ضالح ال�ضغط 
وجه  على  ي�ضتهدف  اأن  احل���راري 
الع�ضكرية  امل���ن�������ض���اآت  ال���ت���ح���دي���د 
واالأفراد، ولكن ال ميكن اأن تقت�ضر 
اآث������اره ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة واح������دة. ويف 
جميع االحتماالت، �ضيجُقتل العديد 
ا�ضتخدام هذه  اإذا مت  املدنيني  من 
وا�ضتخدام  م��دي��ن��ة.  على  القنابل 
املناطق  يف  امل��ت��ف��ج��رة  االأ����ض���ل���ح���ة 
امل��اأه��ول��ة ب��ال�����ض��ك��ان م��ن ���ض��اأن��ه اأن 

ع�ضوائية  ه���ج���م���ات  اإىل  ي��������وؤدي 
القنابل  وت�ضكل  متنا�ضبة،  وغ��ر 
ت�ضتهدف  كانت  ل��و  حتى  اجل��وي��ة، 
خطًرا  تهديًدا  ع�ضكرية،  اأه��داًف��ا 
ل��ل��م��دن��ي��ني ب�����ض��ب��ب ات�������ض���اع قطر 

االنفجار.

معاناة ل داعي لها
املبذولة حلظر هذه     ان اجلهود 
ع����ن حظر  ت�����ض��ف��ر  االأ����ض���ل���ح���ة مل 
حول   1980 ات��ف��اق��ي��ة  وا�����ض����ح. 

اأنه قد يكون م�ضتعًدا  اإىل احتمال 
ال����ض���ت���خ���دام���ه���ا، وو�����ض����ع ال���ق���وات 
تاأهب  حالة  يف  الرو�ضية  ال��ن��ووي��ة 
ق�ضوى، وحّذر من اأّن الدول التي 
تتدخل يف الغزو �ضتواجه “عواقب 
متتلك  قبل”.  م���ن  ت��ع��رف��ه��ا  مل 
رو�ضيا حوايل 6 االف �ضالح نووي، 
وميكن اأن يوؤدي ت�ضعيد النزاع اإىل 
اأو ع��ن غر  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا -ع���م���داً 

ق�ضد يف �ضباب احلرب.
   بوتني لي�س وحده من يطلق مثل 
الواليات  التهديدات. متتلك  هذه 
امل���ت���ح���دة م���ا ي���ق���رب م���ن 5500 
النووية  و�ضيا�ضتها  ن���ووي،  �ضالح 
خل�ضومها.  ن����ووي  ب��ت��دم��ر  ت��ع��د 
والفرن�ضيني  الربيطانيني  وحتى 
النووي،  ال�����ض��غ��ط  اإىل  ي��ل��ج��وؤون 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  وا����ض���ت���خ���دم 
ال�ضابق دونالد ترامب لغة مماثلة 
ال�ضمالية، غر  كوريا  تهديد  عند 
ي��ت��ج��اوز هذه  ب��وت��ني  ت�����ض��ري��ح  اأن 

التهديدات.
   وك��ان��ت ه��ذه املخاطر احلقيقية 
ه���ي ال���ت���ي دف���ع���ت 122 دول�����ة يف 
الت�ضويت  اإىل  امل���ت���ح���دة  االأمم 
ل�����ض��ال��ح ت��ط��وي��ر م���ع���اه���دة حظر 

االأ�ضلحة النووية عام 2017.
   اإن احل��رب يف اأوك��ران��ي��ا هي اآخر 
اإزالة  على  العمل  ب�ضرورة  تذكر 
والعنقودية  احل���راري���ة  االأ���ض��ل��ح��ة 
وال����ن����ووي����ة حت����ت رق����اب����ة دول���ي���ة 
بب�ضاطة،  امل��خ��اط��ر،  واإن  ���ض��ارم��ة، 
اأن ت�ضمح با�ضتمرار هذه  اأكرب من 

االأخطار.
*اأ�صتاذة مرّبزة يف العالقات 
الدولية بجامعة كوينزلند

قد تكون ا�صتخدمت يف اأوكرانيا:

االأ�سلحة احلرارية: ما هي، وملاذا يجب حظرها...؟
ا�صتخدمت الوليات املتحدة هذه الأ�صلحة يف فيتنام واأفغان�صتان

هل ا�ضتخدمت رو�ضيا اّم القنابل؟

اأقوى بكثر من معظم االأ�ضلحة التقليدية االأخرى

قوة تدمرية كبرة

تنر ال�ضحنة املتفجرة �ضحابة كبرة من الوقود ت�ضتعل

يتم ن�ضر االأ�ضلحة احلرارية على �ضكل �ضواريخ اأو قنابل

•• الفجر -ماريان هان�صون 
–ترجمة خرية ال�صيباين

   رمبا تكون القوات الرو�صية يف اأوكرانيا 
قد ا�صتخدمت اأ�صلحة حرارية وقنابل 
احلكومة  من  لتقارير  وفًقا  عنقودية، 
الأوكرانية وجماعات حقوق الإن�صان. 
يف  ت�صعيًدا  ميثل  فاإنه  هذا،  �صّح  واإذا 
اجلميع.     قلق  يثري  اأن  يجب  العنف 
الدولية  الت��ف��اق��ي��ات  حتظر  بينما 

الذخائر  ف��اإن  العنقودية،  الذخائر 
با�صم  ��ا  اأي�����صً -امل��ع��روف��ة  احل���راري���ة 
الأجهزة املتفجرة التي تعمل بالوقود 
الفراغية”  “القنابل  اأو  وال��ه��واء 
ا�صتخدامها  �صراحة  حمظورا  -لي�س 
الأجهزة  هذه  ع�صكرية.  اأهداف  �صد 
تلتهم  نارية  كرة  تخلق  التي  املدمرة، 
اأقوى  قاتلة،  �صدمة  تليها  الأك�صجني 
التقليدية  الأ�صلحة  معظم  من  بكثري 

الأخرى.

متتلك الوليات املتحدة ما يقرب من 5500 �صالح نووي، وتعد �صيا�صتها النووية بتدمري نووي خل�صومها

القنابل احلرارية مدمرة وفعالة يف املناطق 
احل�سرية اأو املفتوحة، وميكن اأن تخرتق املخابئ 

متتلك رو�سيا حوايل 6 اآالف �سالح نووي 
وميكن اأن يوؤدي ت�سعيد النزاع اإىل ا�ستخدامها 

ت�����������������م ح���ظ�������ر 
ال��������ذخ��������ائ��������ر 
ال����ع����ن����ق����ودي����ة 
ومل   ،2008 ع��ام 
رو�صيا  عليها  توقع 
املتحدة  والوليات 
وال�����ص��ني وال��ه��ن��د
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عربي ودويل
انقالب قارب الجئني روهينجا قبالة ميامنار اأملانيا تطالب بالتحقيق يف االنتهاكات بحق االأويغور

•• رانغون-رويرتز

فقدوا  اأو  حتفهم  الروهينجا  الالجئني  من  الع�ضرات  لقي 
اأطفال،  بينهم  �ضخ�ضا،   90 نحو  يقل  ق��ارب  انقلب  اأن  بعد 
نهاية  عطلة  خ��الل  ميامنار  �ضواحل  قبالة  �ضيء  طق�س  يف 

االأ�ضبوع.
وذك���رت اإذاع����ة اآ���ض��ي��ا احل���رة ال��ت��ي متولها ال��والي��ات املتحدة 
اأن  ال�ضاحلية  ي��ان  ت��وجن  ���ض��وي  منطقة  يف  �ضكان  ع��ن  نقال 
ال�ضلطات احتجزت اأكر من 20 ناج يا يف منطقة اأيياروادي 

مبيامنار.
ونقلت �ضحيفة اأيياروادي تاميز عن ناجني القول اإن القارب، 
الذي كان متوجها اإىل ماليزيا، واجه م�ضاكل بعد يومني من 

مغادرته والية راخني يف ميامنار يف 19 مايو اأيار.

اأملانيا بحمايتها يف العامل اأجمع، هي مكون اأ�ضا�ضي يف النظام 
اأجنبية  اإع���الم  و���ض��ائ��ل  كون�ضور�ضيوم  ن�ضر  وق��د  ال����دويل«. 
اأجهزة  قر�ضنة  م�ضدرها  اإن  ق��ال  وث��ائ��ق  �ضل�ضلة  ال��ث��الث��اء 
�ضيما  ال  ال�����ض��ور  اآالف  وبينها  املحلية.  لل�ضرطة  كمبيوتر 
“مع�ضكرات  اأنها التقطت يف  بطاقات هوية مت عر�ضها على 
اعتقال” يف �ضينجيانغ وتظهر وجوه العديد من “االأ�ضخا�س 

املحتجزين” بينهم مراهقون وم�ضنون.
ت��ق��وم مفو�ضة االأمم  امل��ع��ل��وم��ات اجل��دي��دة فيما  ت��اأت��ي ه��ذه 
بزيارة  با�ضليه  مي�ضيل  االإن�����ض��ان  حل��ق��وق  ال�ضامية  املتحدة 

الثالثاء اىل منطقة �ضينجيانغ.
التي  غ��رب(  )�ضمال  �ضينجيانغ  تتعر�س  �ضنوات،  ع��دة  منذ 
واإ�ضالميني  انف�ضاليني  اىل  ن�ضبت  اعتداءات  �ضهدت  لطاملا 

من االأويغور، للقمع با�ضم مكافحة االإره��اب. وتتهم تقارير 
واأبحاث غربية ال�ضني باحتجاز حواىل مليون من االأويغور 
اإع��ادة تاأهيل، او  اأخ��رى يف مع�ضكرات  اأقليات م�ضلمة  واأف��راد 
حتى فر�س “العمل الق�ضري” عليهم واإخ�ضاعهم “لتعقيم 
اأما وا�ضنطن فتذهب اإىل حد اتهام بكني بارتكاب  ق�ضري”. 
اأنها  على  املع�ضكرات  ال�ضني  ت��ع��رف  جانبها،  م��ن  “اإبادة«. 
التطرف  حم��ارب��ة  اإىل  ت��ه��دف  املهني”  ل��ل��ت��دري��ب  “مراكز 
الديني وتدريب ال�ضكان على مهنة لتاأمني وظائف و�ضمان 

اال�ضتقرار االجتماعي.
تطبق  ولكنها  التعقيم  تفر�س  ال  اإن��ه��ا  اأي�ضا  بكني  وت��ق��ول 
البالد  اأنحاء  املعتمدة يف جميع  ال��والدات  احلد من  �ضيا�ضة 

والتي مل يكن معموال بها يف ال�ضابق يف املنطقة.

 •• برلني-اأ ف ب

�ضفاف يف االتهامات  اإىل حتقيق  الثالثاء  اأم�س  اأملانيا   دعت 
يف  االأوي����غ����ور  اأق��ل��ي��ة  ا���ض��ت��ه��دف��ت  ب��ان��ت��ه��اك��ات  “ال�ضادمة” 
م�ضّربة  وثائق  اإعالمية  جمموعة  ن�ضرت  بعدما  �ضينجيانغ، 

لت االنتهاكات. يعتقد باأنها ف�ضّ
وزيرة  اأ���ض��ارت  ي��ي،  وان���غ  ال�ضيني  نظرها  م��ع  ات�����ض��ال  ويف 
ال�ضادمة  “التقارير  اإىل  اأنالينا بربوك  االأملانية  اخلارجية 
واالأدلة اجلديدة عن انتهاكات خطرة جدا حلقوق االإن�ضان 
يف �ضينجيانغ ودعت اإىل حتقيق �ضفاف”، وفق ما جاء يف بيان 

ملتحدث با�ضم اخلارجية االأملانية.
“حقوق االإن�ضان التي تلتزم  اأن  واأ�ضافت اخلارجية االأملانية 

اأقال  بول�ضونارو  جاير  الرئي�س  اأّن  الربازيلية  احلكومة  اأعلنت   
العمالقة  العمومية  النفط  جمموعة  رئي�س  كويلو،  م��اورو  جوزيه 

بعد 40 يوماً فقط على تعيينه يف هذا املن�ضب. “برتوبرا�س”، 
الرئا�ضية  االنتخابات  يف  ثانية  بوالية  للفوز  الطامح  وبول�ضونارو 
�ضديدة  ل�ضغوط  يتعّر�س  املقبل  االأول-اأك��ت��وب��ر  ت�ضرين  يف  امل��ق��ّررة 

ب�ضبب الت�ضّخم الناجم عن اأ�ضعار الوقود يف البالد.
الفدرالية،  “احلكومة  اإّن  بيان  يف  وامل��ن��اج��م  الطاقة  وزارة  وق��ال��ت 
ب�ضفتها امل�ضاهم االأكرب من برتوليو برازيلرو اإ�س. اآ.، برتوبرا�س، 

تعلن اأّنها قّررت امل�ضي يف تغير رئا�ضة ال�ضركة«.
تتّم  لبرتوبرا�س  رئي�س  ثالث  كويلو  م��اورو  جوزيه  ي�ضبح  وبذلك 

االإطاحة به يف غ�ضون عام ونّيف.
ويف بيانها اأعلنت الوزارة اأّن احلكومة �ضكرت رئي�س برتوبرا�س على 

عمله، من دون اأن تو�ضح اأ�ضباب اإقالته.
اآثار  ب�ضبب  ع�ضيبة  بفرتة  حالياً  مت��ّر  “الربازيل  اإّن  البيان  وق��ال 

التقّلب ال�ضديد الأ�ضعار الوقود على االأ�ضواق العاملية«.
واأو�ضحت احلكومة اأّن مر�ّضحها لرئا�ضة املجموعة النفطية العمومية 
اأن��درادي الذي ي�ضغل حالياً من�ضب اأمني  هو كايو ماريو باي�س دي 

�ضّر هيئة التخّل�س من البروقراطية يف وزارة االقت�ضاد.
 
 

زعماء  اإن  الثالثاء  اأم�س  كي�ضيدا   فوميو  اليابان  وزراء  رئي�س  قال 
والهند  واأ�ضرتاليا  املتحدة  الواليات  التي ت�ضم  الرباعية،  جمموعة 
اأوكرانيا  يف  الو�ضع  اإزاء  خماوفهم  ع��ن  ع��ربوا  ال��ي��اب��ان،  جانب  اإىل 

خالل اجتماعهم يف طوكيو.
جاء ت�ضريح كي�ضيدا عقب اجتماع زعماء املجموعة الرباعية والذي 
اأي�ضا الرئي�س االأمريكي جو بايدن ورئي�س الوزراء االأ�ضرتايل  �ضم 
ناريندرا  الهندي  ال���وزراء  ورئي�س  األبانيز  اأن��ت��وين  حديثا  املنتخب 
مودي. واأ�ضاف كي�ضيدا “اأجرى القادة االأربعة نقا�ضا �ضريحا حول 
الهندي والهادي،  املحيطني  اأوكرانيا على منطقة  الو�ضع يف  تاأثر 
اأوكرانيا  يف  املاأ�ضاوية  احل��رب  اإزاء  قلقنا  عن  الهند،  ومعنا  وعرّبنا، 
و�ضيادة  القانون  حكم  مثل  مبادئ  على  احلفاظ  يتعني  ان��ه  واأك��دن��ا 

الدول و�ضالمة االأرا�ضي يف اأي منطقة«.
كانت الهند قد اأثارت خيبة اأمل الواليات املتحدة ب�ضبب ما تعتربه 
وا�ضنطن عدم دعمها للعقوبات التي تقودها وا�ضنطن على رو�ضيا اأو 

اإدانة غزو اأوكرانيا.
وعلى الرغم من اأن الهند طورت عالقات وثيقة مع الواليات املتحدة 
يف ال�ضنوات االأخرة واأنها متثل جزءا مهما من جمموعة الرباعية 
التي تهدف اإىل الت�ضدي لل�ضني، فاإنها تتمتع اأي�ضا بعالقة طويلة 
الدفاعية  ملعداتها  رئي�ضيا  م���وردا  ت���زال  ال  ال��ت��ي  رو���ض��ي��ا  م��ع  االأم���د 

والنفط.
 
 

االأمريكي  والرئي�س  مودي  ناريندرا  الهندي  ال��وزراء  رئي�س  تو�ضل 
لتعزيز  حمادثات  يف  االأول  اأم�س  ملمو�ضة”  “نتائج  اإىل  بايدن  جو 

العالقات التجارية والتكنولوجية والدفاعية بني البلدين.
ويزور الزعيمان طوكيو حل�ضور اجتماع الدول االأع�ضاء يف جمموعة 
احلوار االأمني الرباعي: الواليات املتحدة والهند واليابان واأ�ضرتاليا. 
والهند هي الوحيدة التي مل تندد بالغزو الرو�ضي الأوكرانيا �ضمن 

دول املجموعة رغم �ضغوط الواليات املتحدة عليها.
الهندية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث  باج�ضي  اأري���ن���دام  وق���ال 
واال�ضتثمار  ال��ت��ج��ارة  يف  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �ضبل  “ناق�ضا  ت��وي��رت  على 

والتكنولوجيا والدفاع والعالقات بني �ضعبي البلدين«.
عمق  اإىل  ت�ضيف  ملمو�ضة  بنتائج  )امل��ح��ادث��ات(  “اختجُتمت  واأ���ض��اف 

وزخم ال�ضراكة الثنائية«.
االأوكرانية مع م��ودي. ومل  اإنه ناق�س تداعيات احلرب  وقال بايدن 
زيارته لطوكيو  اأثناء  اإىل احلرب  الهندي علنا  ال��وزراء  رئي�س  ي�ضر 

التي بداأت يوم االثنني.
والنفط  الع�ضكري  العتاد  بيع مزيد من  املتحدة  الواليات  وعر�ضت 

اإىل الهند يف حماولة الإبعادها عن رو�ضيا.

عوا�صم

برازيليا

طوكيو

دلهي

 ال�سرطة الباك�ستانية تعتقل 
مئات من اأع�ساء حزب عمران خان 

•• اإ�ضالم اباد-اأ ف ب

ال�ضابق  ال��وزراء  رئي�س  منا�ضري  من  مئات  الباك�ضتانية  ال�ضرطة  اعتقلت 
اباد  ا�ضالم  يف  حزبه  ينظمها  مرتقبة  عمالقة  تظاهرة  قبل  خ��ان  عمران 
10 ني�ضان- اأطيح بعمران خان يف  اأف��ادت م�ضادر يف ال�ضرطة.  بح�ضب ما 
اإن�ضاف”  حتريك  “باك�ضتان  حزبه  وي��ح��اول  ثقة.  حجب  مبذكرة  اأب��ري��ل 
“احلركة الباك�ضتانية من اأجل العدالة” منذ ذلك ح�ضد ال�ضارع لت�ضعيد 
الدعوة الإجراء  اله�ضة واحل�ضول على  ال�ضغط على احلكومة االئتالفية 
عا�ضمة  اله��ور  يف  ال�ضرطة  يف  م�ضوؤول  وق��ال  مبكرة.  ت�ضريعية  انتخابات 
“اأكر  اإن  ا�ضمه  عن  الك�ضف  راف�ضا  بر�س  فران�س  لوكالة  البنجاب  اإقليم 
داهمنا  لقد   ... اعتقلوا.  البنجاب  يف  احل��رك��ة  منا�ضري  م��ن   200 م��ن 
منازل واأوقفنا العديد من منهم«. واأكد م�ضوؤول اآخر يف ال�ضرطة املعلومات 
راف�ضا الك�ضف عن ا�ضمه اأي�ضا مو�ضحا ان هوؤالء االأ�ضخا�س اعتقلوا بتهمة 
ف��وؤاد �ضودري وزير  العام وال يزالون قيد االعتقال.اتهم  باالأمن  االإخ��الل 
االإعالم ال�ضابق يف حكومة حزب باك�ضتان حتريك ان�ضاف، ال�ضرطة بالقيام 
تعلق  400 �ضخ�س. ومل  م��ن  اأك��ر  واع��ت��ق��ال  ب��دون تفوي�س  مب��داه��م��ات 
ال�ضرطة ر�ضميا على هذه املعلومات. اتهمت حكومة رئي�س الوزراء �ضهباز 
خان  ك��ان  ال��ب��الد.  يف  “الفو�ضى”  ن�ضر  اىل  بال�ضعي  خ��ان  عمران  �ضريف، 
اأن جتتذب ع�ضرات االآالف  االأربعاء يفرت�س  يعتزم تنظيم م�ضرة طويلة 
خيرب  اإقليم  عا�ضمة  غ��رب(  )�ضمال  بي�ضاور  مدينة  ب��ني  االأ�ضخا�س  م��ن 

بختونخوا بقيادة حركة حتريك ان�ضاف، والعا�ضمة اإ�ضالم اأباد.

جمعية امل�صارف ترف�س اخلطة املالية احلكومية 

�سباب لبنان حمرك التغيري يف االنتخابات النيابية 

كييف واحللم االأوروبي.. الرياح جتري مبا ال ت�ستهي �سفن اأوكرانيا

•• بريوت-وكاالت

اأم�س  لبنان  م�����ض��ارف  جمعية  رف�ضت 
املايل  للتعايف  طريق  خ��ارط��ة  الثالثاء 
االأ�ضبوع  اللبنانية  احل��ك��وم��ة  اأق��رت��ه��ا 
“حتميل  ت�ضفر عن  اإنها  قائلة  املا�ضي، 
ك���ام���ل اخل���������ض����ارة ال���ن���اجت���ة ع����ن هدر 

االأموال التي تتجاوز ال�ضبعني مليار دوالر” الناجمة عن 
االنهيار االقت�ضادي يف البالد على املودعني.

وكانت اجلمعية قد رف�ضت م�ضودة �ضابقة للخطة، والتي 
تن�س على اإلغاء “جزء كبر” من التزامات م�ضرف لبنان 
املركزي بالعمالت االأجنبية جتاه امل�ضارف التجارية وحل 
نوفمرب  نهاية  بحلول  لال�ضتمرار  القابلة  غ��ر  البنوك 

ت�ضرين الثاين.
هذا واأم�ضى طالب القانون �ضربل �ضعيا االأيام التي �ضبقت 
ترّوج  الفتات  ي��وّزع  ب��روت  �ضوارع  يف  النيابية  االنتخابات 
ملر�ضحني معار�ضني لل�ضلطة من خارج الطبقة ال�ضيا�ضية 
التقليدية، وحماوال اإقناع والديه بالت�ضويت لتغير يحّرر 

البالد من قب�ضة االأحزاب والعائالت املتجذرة.
و����ض���رب���ل )21 ع����ام����اً( واح�����د م���ن اأب����ن����اء ج��ي��ل وج����د يف 
الإحداث  فر�ضة  اأيار/مايو   15 يف  جرت  التي  االنتخابات 
فرق واإن ب�ضيط، يف بلد منهك تتحّكم به اأح��زاب تقليدية 
املحا�ض�ضة بني  قائم على  نظام  منذ عقود م�ضتفيدة من 
ال�ضباب يف  ال�ضيا�ضي. وكان  الطوائف ويكر فيه التوريث 
2019 حمّرك احلركة االحتجاجية التي طالبت برحيل 
الطبقة ال�ضيا�ضية بكاملها متهمة اإياها بالعجز وبالف�ضاد.

ويقول �ضربل “يعتقد والدي اأنني مثايل اأكر من اللزوم 
اأي تغير  اإح��داث  امل�ضتحيل  واأن��ه من  يف طريقة تفكري 
القوات  االن��ت��خ��اب��ات حل��زب  وال���ده يف  و���ض��ّوت  البلد”.  يف 
ب�ضدة  امل��ع��ار���س  امل�ضيحية  االأح����زاب  اأب���رز  اأح���د  اللبنانية، 
يف  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  م��ن  ج���زءاً  ي�ضّكل  وال���ذي  اهلل  حل��زب 
يرف�س   .)1990-1975( االأهلية  احل��رب  منذ  البالد 
ويقول  بالتغير،  وال��دي��ه  اإمي���ان  ل��ع��دم  االن�����ض��ي��اع  �ضربل 
اأن ال�ضيا�ضة  “هناك هوة بني االأجيال. جيلنا يعرف جيداً 

التقليدية القائمة على الطائفية ال تنفع بعد اليوم«.
امل�ضبوقة يف ت�ضرين االأول-اكتوبر  التظاهرات غر  خالل 
يف  العام 2019، رفع املحتجون �ضعار “كلن يعني كلن”، 
ال�ضيا�ضية  االأح���زاب  االإط��اح��ة بزعماء  ���ض��رورة  اإىل  اإ���ض��ارة 

احلاكمة.

•• عوا�صم-وكاالت

رغم الدعوات واملنا�ضدات املتكررة من قبل كييف، لالحتاد 
اندالع  بعد  �ضيما  وال  له،  اأوكرانيا  ب�ضم  القبول  االأوروب��ي 
احلرب الرو�ضية االأوكرانية منذ نحو 4 اأ�ضهر، لكن الرياح 
االأوروبية جتري كما يبدو مبا ال ت�ضتهي ال�ضفن االأوكرانية 

كما يرى املراقبون يف هذا ال�ضدد.
االن�ضمام  على  املتحفظة  االأوروب��ي��ة  امل��واق��ف  اأح���دث  ففي 
ال�ضريع الأوكرانيا لالحتاد االأوروبي، قال الوزير الفرن�ضي 
املنتدب لل�ضوؤون االأوروبية، كليمان بون اأول اأول اأم�س االأحد 
اأن ان�ضمام اأوكرانيا اإىل االحتاد االأوروبي “�ضي�ضتغرق على 
مقرتحا اأن تنخرط كييف يف  اأو 20 عاما”،  االأرج��ح 15 
االأثناء يف املنظمة ال�ضيا�ضية االأوروبية التي اقرتح الرئي�س 

الفرن�ضي، اإميانويل ماكرون، اإن�ضاءها.
االأوكرانيني  اأن نبيع  اأريد  “ال  الفرن�ضي:  امل�ضوؤول  واأ�ضاف 
اأوهاما واأكاذيب، اإذا قلنا لالأوكرانيني اأهال بكم يف االحتاد 
االأوروبي، لكن مل تقراأوا يف احلا�ضية ال�ضفلية من العقد اأنه 
ر خيبات  مكتوب اأهال بكم بعد 15 عاما، اأعتقد اأننا نح�ضّ

اأمل جليل كامل من ال�ضعب االأوكراين«.
ويرى مراقبون وخرباء، اأن التكتل االأوروب��ي لي�س اأبدا يف 
خطوة  على  االإق���دام  عرب  الرو�ضي”  “الدب  ا�ضتفزاز  وارد 
االأوكرانية يف االحتاد  الع�ضوية  كبرة بحجم قبول طلب 
االأوروب��ي، والذي من �ضاأنه وفقهم حتويل احلرب الدائرة 

االآن حلرب رو�ضية مع املنظومة االأوروبية ككل.
اأي��ة وع��ود قاطعة  االأوروب��ي��ني مل يقدموا  اأن  اإىل  منوهني 
�ضريعا، ال قبل هذه  بقبول ع�ضويتها  لكييف  وال ملمو�ضة 
االأزمة وال بعدها، واأن اجلانب االأوكراين يحاول على وقع 
على  �ضغوط  ممار�ضة  معه،  االأوروب����ي  والتعاطف  احل��رب 

يف دائرة ال�ضوف - عاليه االنتخابية، حّقق �ضربل مراده، اإذ 
التي  “توحدنا للتغير”  فاز ثالثة مر�ضحني من الئحة 
�ضوت لها، وبينهم االأ�ضتاذ اجلامعي مارك �ضو. ويقول �ضو 
)43 عاماً( اإن �ضباناً يف الع�ضرينات �ضكلوا جزءاً مهماً من 
احلملة االنتخابية لالئحته. وي�ضيف “نحن نتحدث لغة 
خمتلفة عن االأحزاب التقليدية. ال نتحدث بلغة طائفية، 

ولذلك اأحّبنا النا�س«.
واإن كان من ال�ضعب حتديد ن�ضبة ال�ضباب من الناخبني، اإال 
انه من الوا�ضح عرب متابعة و�ضائل التوا�ضل االجتماعي، 
اأن اجليل اجلديد اأبدى دعماً كبراً للنواب امل�ضتقلني على 
جمل�س  رئي�س  يقول  ما  وفق  التقليدية،  االأح��زاب  ح�ضاب 

اإدارة “�ضتاتي�ضتيك�س ليبانون” ربيع الهرب.
اإىل  اجل���دد  امل�ضتقلني  ال���ن���واب  دخ���ول  ك��ث��رون يف  وي���رى 
الربملان حتواًل ملحوظاً جاء بوجوه جديدة يف بلد احتفظ 

بعد مرور اأكر من عامني، وجد �ضربل و�ضبان كر غره 
يف االنتخابات الفر�ضة املوؤاتية ملوا�ضلة حتركهم، فن�ضطوا 
يف الرتويج مل�ضتقلني ومعار�ضني رفعوا �ضعارات تظاهرات 
على  م�ضتقاًل  ن��ائ��ب��اً   13 اإي�����ض��ال  يف  و���ض��اه��م��وا   .2019
واأ�ضاتذة  ومهند�س  وحمامون  عيون  طبيب  بينهم  االأق��ل، 
غر  كتاًل  اليوم  ي�ضم  ب��ات  ال��ذي  الربملان  اإىل  جامعيون، 

متجان�ضة ال يحظى اأي منها باأكرية مطلقة.
ال�ضيا�ضي ب�ضكل جذري. فقد  امل�ضهد  رغم ذلك، مل يتغر 
التي  ال��ب��الد  االأب���رز يف  ال�ضيا�ضية  ال��ق��وة  اهلل،  ح��زب  خ�ضر 
االأكرية  حلفائه  م��ع  �ضخمة،  ع�ضكرية  تر�ضانة  متتلك 
اأم����ل بكل  ل��ك��ن��ه اح��ت��ف��ظ م��ع حلبفته ح��رك��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة، 
الربملان )27(.  ال�ضيعية يف  للطائفة  املخ�ض�ضة  القماعد 
وف����از ح���زب ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، اأب����رز خ�����ض��وم��ه، مبقاعد 

اإ�ضافية وبات ي�ضكل كتلة وازنة.

رو�ضيا هي بغنى عنها«. م�ضيفا: “حيث اأن اأ�ضلوب املواجهة 
احلالية يف ال�ضاحة االأوكرانية، هو اأ�ضلوب قائم على احلرب 
بالوكالة، وبالتايل فاأي خطوة كهذه �ضتف�ضر بهذا االجتاه 
من قبل رو�ضيا و�ضتجر االحتاد االأوروبي مبا�ضرة للمعرتك 
االأوكراين، خا�ضة واأنه يتم االآن احلديث عن اإعادة اللحمة 
االأوروبية والتوافق داخل بيت االحتاد االأوروبي، وتاليا فاإن 
واالنق�ضامات  للخالفات  املثرة  وامللفات  امل�ضائل  خمتلف 

يتم طيها وتاأجيلها وعدم البت فيها«.

العوا�ضم االأوروبية للقبول ب�ضم اأوكرانيا لتكتلها.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع���ل���ى ذل������ك، ي���ق���ول ع���ام���ر ال�����ض��ب��اي��ل��ة، اخلبر 
اال�ضرتاتيجي، والزميل غر املقيم يف �ضتيم�ضون االأمركي 
لالأبحاث، يف لقاء مع �ضكاي نيوز عربية: “ان�ضمام اأوكرانيا 
لالحتاد االأوروبي هي م�ضاألة �ضائكة ومعقدة جدا حتى قبل 
ان��دالع احل��رب احلالية بينها وب��ني رو�ضيا، وه��ي بعد هذه 
االأزم��ة العاملية احلادة تعقدت اأكر حيث ال ميكن الأوروبا 
املجازفة بهكذا خطوة، وو�ضع نف�ضها يف مواجهة مبا�ضرة مع 

لعقود  مب��ن��ا���ض��ب��ه��م  م�������ض���وؤول���ون  ف��ي��ه 
واآخرون ورثوا امل�ضوؤولية واحلكم وحتى 

النيابة عن اآبائهم وعائالتهم.
العيون  طبيب  اجلديد  النائب  ويقول 
اأجمل  “اإن  ع��ام��اً(  ج��رادة )55  اليا�س 
ما راأيت يوم االنتخابات خالل جولتي 
على مراكز االقرتاع هو اأن كل من اأتى 
ال�ضباب  من  هم  الئحتنا  انتخبوا  اإنهم  وقالوا  خيمنا  اإىل 

وال�ضابات من كل االطراف واالأديان والفئات ال�ضيا�ضية«.
وج��رادة واح��د من نائبني ف��ازا يف دائ��رة اجلنوب الثالثة، 
اأحد معاقل حزب اهلل الذي مل ينجح اأحد يف خرق لوائحه 
العام  ال��ربمل��ان  دخ��ول��ه  منذ  املنطقة  ه��ذه  يف  حلفائه  م��ع 

.1992
ال  ت��ي��اأ���ض��وا،  اأال  “رجاء  ب��ال��ق��ول  لل�ضباب  ج����رادة  وي��ت��وج��ه 

ترتكوا البلد، ابقوا هنا. واجبنا اأن نبني لكم وطناً«.
ي�ضع  اأن  �ضابقة  ا�ضتحقاقات  يف  عاماً(   30( ك��ارل  واعتاد 

ورقة بي�ضاء يف �ضندوق االقرتاع، لكن لي�س هذه املرة.
وي��دع��م وال���دا ك���ارل ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل��ر ب��زع��ام��ة رئ�س 
اأما  الربملان.  املقاعد يف  الذي خ�ضر عددا من  اجلمهورية 
هو فاختار الئحة ت�ضم حتالفاً لنواب م�ضتقلني ومعار�ضني 

انبثقوا من تظاهرات 2019.
مل تفز الئحة امل�ضتقلني كما كان متوقعاً يف منطقة تخ�ضع 
يتعر�س  ما  وغالباً  وحلفائه  اهلل  لنفوذ حزب  كبر  ب�ضكل 
على  للبقاء  ل�ضغط  وع��ائ��الت  للرتهيب  فيها  معار�ضون 

والئهم للحزب.
ويقول كارل “�ضحيح اأنه كان هناك منحى عام من ال�ضباب 
الختيار امل�ضتقلني، لكن اجليل القدمي ينقل اأي�ضاً �ضدمات 

احلرب الأطفاله«.
يف  �ضباب.  مبنا�ضرين  اأي�ضا  التقليدية  االأح��زاب  وحتظى 
والديه  اإقناع  يف  عاماً(   21( �ضامي  ف�ضل  اأي�ضا،  اجلنوب 
برئا�ضة  اأم��ل  وح��رك��ة  اهلل  ح��زب  لالئحة  الت�ضويت  بعدم 
بر�س  لفران�س  وي��ق��ول  ب��ري.  نبيه  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س 
“�ضعرت اأن والدتي اقتنعت، لكن اأمراً ما يجعلها ترتاجع 

يف كل مرة لتعود ملعتقداتها«.
دائرة  يف  بنائبني  امل�ضتقلون  ي��خ��رق  اأن  �ضامي  يتوقع  مل 

جنوبية.
ويقول “مل يكن هناك اأي جمال لطرح بديل عن االأحزاب 
االأق��ل م�ضاحة  انتخاب م�ضتقلني يخلق على  يف منطقتنا. 

�ضرورية للنقا�س«.

م���ن ج��ه��ت��ه، ي��ق��ول م��اه��ر احل����م����داين، ال��ب��اح��ث واخلبر 
واحلقائق  املعطيات  ك��اف��ة  “وفق  االأوروب���ي���ة:  ال�����ض��وؤون  يف 
مبقدور  لي�س  واالأم��ن��ي��ة  واال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اجليو�ضيا�ضية 
التي  ال�ضرو�س  فاحلرب  االأوروب����ي،  االحت��اد  دخ��ول  كييف 
بها  اأزم��ة دولية ح��ادة، قامت  العامل كله يف خ�ضم  اأدخ��ل��ت 
نحو  �ضرقا  الناتو  حلف  زحف  لوقف  االأ�ضا�س  من  مو�ضكو 
احلدود الرو�ضية، ووقف متدد النفوذ الغربي عرب البوابة 
االأوروب��ي، ال يقل  االأوكرانية، ولهذا ف�ضم كييف لالحتاد 
للحلف  �ضمها  ع��ن  ل��ل��رو���س  بالن�ضبة  وح�ضا�ضية  خ��ط��ورة 

االأطل�ضي«.
الرو�س بل واالأوروبيون  “لي�س فقط  وي�ضيف احلمداين: 
كذلك يعون مدى ح�ضا�ضية هذا امللف، ك�ضاعق تفجري ال 
بد من التعامل معه بحكمة وعدم اثارته بطريقة م�ضتفزة، 
ومن هذا االإطار حتديدا ميكن فهم مغزى وخلفيات املوقف 
االأوك���راين  االن�ضمام  اأن  على  ي��وؤك��د  ال��ذي  ه��ذا  الفرن�ضي 
لالحتاد االأوروبي قد ي�ضتغرق اأقله 20 عاما، وهو موقف 
�ضريح ومو�ضوعي تتفق عليه مع باري�س كربيات العوا�ضم 

االأوروبية كربلني وروما«.
هذا وقد ا�ضتنكر وزير اخلارجية االأوكراين دميرتو كوليبا، 
“عوا�ضم  من  الثانية”  ال��درج��ة  من  “معاملة  اخلمي�س، 
االحتاد  اإىل  لالن�ضمام  اأوك��ران��ي��ا  ت��ر���ّض��ح  ب�����ض��اأن  معينة” 

االأوروبي.
اأوالف �ضولتز، �ضرح يف وقت �ضابق  وكان امل�ضت�ضار االأملاين، 
لع�ضوية  خمت�ضرا”  “طريقا  اأوكرانيا  منح  يوؤيد  ال  باأنه 

االحتاد االأوروبي.
اأما الرئي�س الفرن�ضي، ماكرون فقد قّدر يف خطاب مبنا�ضبة 
يوم اأوروبا يف 9 مايو اأن م�ضار ان�ضمام اأوكرانيا اإىل االحتاد 

االأوروبي “�ضي�ضتغرق عدة �ضنوات، يف الواقع عدة عقود«.

بعد ف�سح التاريخ الدموي لالإخوان..مفتي م�سر يك�سف خطواته القادمة
•• القاهرة-وكاالت

االأمانة  ورئ��ي�����س  م�ضر،  مفتي  اأك���د 
ال��ع��ام��ة ل����دور وه��ي��ئ��ات االإف���ت���اء يف 
زيارته  اأن  ع�����الم،  ���ض��وق��ي  ال���ع���امل 
االأخرة لربيطانيا “اأ�ضابت توقيتا 
اأثمرت  اأن  ب��ع��د  االأهمية”،  ب��ال��غ 
الفكر  ك�ضفت  اإيجابية  “نتائج  ع��ن 
االإرهابية  االإخ��وان  جلماعة  ال�ضال 

وتنظيماتها املتطرفة«.
اجلمعة  م�������ض���ر،  م���ف���ت���ي  واأن������ه������ى 
امل��ا���ض��ي��ة زي�����ارة ا���ض��ت��غ��رق��ت 6 اأي���ام 
خاللها  ال���ت���ق���ى  ب���ري���ط���ان���ي���ا،  اإىل 
واللوردات،  العموم  جمل�ضي  اأع�ضاء 
املدين،  واملجتمع  االأدي����ان  وممثلي 
امل�ضاجد،  م���ن  ع����دد  ودع�����اة  واأئ���م���ة 
ال�ضحيحة  ال�����ض��ورة  تقدمي  بهدف 
دع��اوى جماعات  لالإ�ضالم، ودح�س 

االإرهاب والتطرف.
ب�”التاريخي”،  و���ض��ف  ح���دث  ويف 
ع��الم مفتي  �ضوقي  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى 
جمل�ضي  اأع�ضاء  اأم���ام  كلمة  م�ضر، 
الربيطاين  وال������ل������وردات  ال���ع���م���وم 
باالأدلة  وث��ق��ت  امل���ا����ض���ي،  ال���ث���الث���اء 

لدى  ال��ع��ن��ف  “جذور  وال����رباه����ني 
ت���ن���ظ���ي���م االإخ���������������وان وت����اري����خ����ه����م 

الدموي«.
الفكر  وجنح عالم يف ك�ضف حقيقة 
امل�ضوهة  واالأي��دي��ول��وج��ي��ا  امل��ت��ط��رف 
اأم�����ام جمل�ضي  جل��م��اع��ة االإخ�������وان، 
بعد  الربيطاين،  واللوردات  العموم 
تقدمي تقارير وبيانات موثقة فندت 

جرائم التنظيم منذ ن�ضاأته.
الناجحة  زي����ارت����ه  اخ���ت���ت���ام  وب���ع���د 
يف  م�ضر  مفتي  ك�ضف  لربيطانيا، 
نيوز  “�ضكاي  مل��وق��ع  خ��ا���س  ح��دي��ث 
بداية  ه���ي  “لندن  اأن  عربية”، 
اخلارجية  اجل����والت  م��ن  ل�ضل�ضلة 
عددا  ت�ضمل  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل 
لبيان  االأوروب�����ي�����ة،  ال��ع��وا���ض��م  م���ن 
واأهمية  االإ�ضالمي،  الدين  �ضحيح 
املجتمعات  يف  امل�����ض��ل��م��ني  ان����دم����اج 

اجلديدة«.
ن�ضبيا  ال�ضيطرة  “عقب  اأنه  واأو�ضح 
على جائحة فرو�س كورونا، �ضتكون 
وا�ضنطن  ل��ع��وا���ض��م  زي�����ارات  ه��ن��اك 
ملواجهة  وفيينا،  وباري�س  وبروك�ضل 
امل��ت��ط��رف��ة، وب��ي��ان �ضحيح  االأف���ك���ار 

م��ف��ت��ي م�ضر:  واأ�����ض����اف  ال����دي����ن«. 
مع  ال��دي��ن��ي  ال��ت��وا���ض��ل  “�ضنوا�ضل 
العامل، ونرى اأن هذا االأمر �ضروري 
اأي�ضا  مو�ضحا”�ضن�ضتمر  جدا”، 
االأبحاث  م��راك��ز  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل  يف 
امل�ضرية  واجل���ال���ي���ات  واجل���ام���ع���ات 
لتقدمي  ال���ع���امل  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف 
مراعاة  م���ع  ال�����ض��رع��ي��ة،  اخل���دم���ات 

ال�ضياقات املختلفة يف هذه البالد«.

توقيت بالغ الأهمية
كلمته  اإىل  “عالم”  وت�����ط�����رق 
وال���ل���وردات  ال��ع��م��وم  جمل�ضي  اأم����ام 
وزعه  ال��ذي  والتقرير  الربيطاين، 
االإخ���وان،  املجل�ضني ح��ول  الأع�����ض��اء 
توقيتا  ال��ت��ق��ري��ر  “اأ�ضاب  ق���ائ���ال: 
بالغ االأهمية، بعد اأن ك�ضف التاريخ 

الدموي جلماعة االإخوان«.
ووثق تقرير دار االإفتاء ب�ضكل دقيق 
منهج االإخوان املتطرف منذ ن�ضاأته 
االإرهابية  بالتنظيمات  وارت��ب��اط��ه 
و”ح�ضم”  “داع�س”،  ويف مقدمتها 
املتطرفة  االأف��ك��ار  واأه���م  وغرهما، 
التي تتبناها اجلماعة، وال�ضخ�ضيات 

داخلها  للعنف  ونّظرت  اأ�ض�ضت  التي 
منذ اإن�ضائها.

م�ضر  م���ف���ت���ي  ك���ل���م���ة  واأح�������دث�������ت 
واللوردات  ال��ع��م��وم  جمل�ضي  داخ���ل 
وتخبطا  ارت����ب����اك����ا  ال����ربي����ط����اين، 
وا���ض��ح��ا ���ض��رب ق��م��ة راأ������س تنظيم 

االإخوان وداخل �ضفوفه.
القائم  م���ن���ر  اإب����راه����ي����م  واأ������ض�����در 
بيانني  م��ر���ض��د اجل��م��اع��ة  ب���اأع���م���ال 
م��ن��ف�����ض��ل��ني ل���ل���ه���ج���وم ع���ل���ى ع���الم 

وزيارته لربيطانيا.
ن�ضرهما  ب��ي��ان��ني  يف  م��ن��ر  وت��ع��م��د 
التابع  �ضايت”،  “اإخوان  م���وق���ع 
جلبهته يف لندن، التقليل من تاأثر 
ك��ل��م��ة امل��ف��ت��ي اأم����ام ال���ربمل���ان، ونفي 
“دموية  ع���ن  ال��ت��ق��ري��ر  م���ا ج���اء يف 

مدعيا �ضلميتهم. اجلماعة”، 

اختطاف اخلطاب الديني
ومعقبا على الهجوم االإخواين، قال 
مفتي م�ضر: “ال يعنينا االأ�ضخا�س 
وندح�س  ن���رد  ب��ل  عليهم،  ن���رد  وال 

اأفكار ثبت بالفعل تبنيها للعنف«.
واأ�ضار عالم يف حديثه ملوقع “�ضكاي 

“الق�ضية   : اأن  اإىل  عربية”  ن��ي��وز 
تتمثل بكون اخلطاب الديني قد مت 
املرجعية  اإع���ادة  ون��ح��اول  اختطافه، 
االأمور  وو�ضع  ال�ضحيح،  للخطاب 
يف ن�ضابها، والتعريف باالإ�ضالم دين 
ال�����ض��الم وال�����ض��م��اح��ة وال��ت��ع��اون فى 

االإعمار والبناء«.
اأنه:  ل��ه  �ضابق  بيان  يف  املفتي  وذك��ر 
وديننا  وطننا  ح��ق  يف  اخل��ط��اأ  “من 
فارغة  ال����دول����ي����ة  ال�������ض���اح���ة  ت�����رك 
وي�ضوهون  بها  يعبثون  للمتطرفني 
فيها �ضورة االإ�ضالم والوطن، ومن 
العنف وبيان  ثم يجب ك�ضف جذور 
ال��ت��اري��خ ال���دم���وي امل��ت��ط��رف لتلك 

اجلماعات االإرهابية«.
اأك��د يف لقاءاته  اإن��ه  اإىل  ونبه ع��الم 
العاملي  ال�ضالم  “بناء  اأن  بربيطانيا 
توا�ضال  يتطلب  امل�ضرتك  واحل���وار 
االإ�ضالم  واأن  االأ���ض��ع��دة،  ك��اف��ة  على 
ال�ضحيح البد ان يكون فاعال اليوم 

يف العالقات الدولية«.
الر�ضمية  زي���ارت���ه  ل���ق���اءات  و���ض��م��ن 
التقى عالم رم��وز وروؤ���ض��اء اجلالية 
خاللها  ح����ذر  ل���ن���دن،  يف  امل�����ض��ري��ة 

للتغلغل  االإخ���وان  تنظيم  �ضعي  من 
اإن�����ض��اء ك��ي��ان��ات موازية،  م��ن خ���الل 
وت�������ض���رته ب������رداء ال���دي���ن م���ن اأج���ل 

حتقيق املكا�ضب.
وح�����������ذرت ع�������دة ت�����ق�����اري�����ر اأم���ن���ي���ة 
و�ضائل  يف  ن�����ض��رت  وا���ض��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 
تنامي  خطر  من  بريطانية،  اإع��الم 
جماعة االإخ����وان داخ���ل ال��ب��الد مبا 
خا�ضة  العام،  لالأمن  تهديدا  ميثل 
مع ر�ضد منو غر م�ضبوق لن�ضاط 
املتطرفة  اأف���ك���اره  ل��ن�����ض��ر  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ب���ا����ض���ت���غ���الل امل���ن�������ض���ات ال���دع���وي���ة 
مظلة  حتت  تعمل  التي  واملوؤ�ض�ضات 

قانونية بغطاء خري واإن�ضاين.



األربعاء    25  مايو    2022  م   -    العـدد   13552  
 Wednesday     25   May   2022   -  Issue No   13552

12

عربي ودويل

يونيو،  اأوائ����ل  يف     
���ص��ت��ح��ت��ف��ل م��ل��ك��ة 
اإجن���ل���رتا ال��ب��ال��غ��ة 
عاًما   96 العمر  من 
البالتيني.  بيوبيلها 
جنلها  على  و�صيتعني 
الأك����������رب ووري�������ث 
ال���ع���ر����س حت��دي��ث 
مم���ار����ص���ات ال���ت���اج 

و�صورته.
اأ�صهر،  ثمانية  منذ 
اأوامر للملكة  �صدرت 
الثانية  اإل��ي��زاب��ي��ث 

بتقلي�س حركتها.

زيلين�سكي اأمام خيار موؤمل الإنقاذ اأوكرانيا
•• عوا�صم-وكاالت

حتاول القوات الرو�ضية التجمع جمدداً الجتياح منطقة دونبا�س 
ال�ضرقي  م��ن اجل��ن��وب  رو�ضيا وج��زء  ال��ب��الد على ح��دود  �ضرق  يف 
ال�ضوؤون  مركز  يف  االأول  الزميل  وي��رى  اآزوف.  بحر  يحّد  ال��ذي 
اإف. هاميان  املتحدة جرالد  بالواليات  والدولية  االإ�ضرتاتيجية 
اأنه اإذا كان ما يح�ضل جمرد مناورات موقتة ومل تتحرك القوات 
غرباً، قد تبقى اأودي�ضا واجلزء اجلنوبي من اأوكرانيا الذي ي�ضل 
والغارات  الق�ضف  كل  وبعد  كييف.  اأي��دي  يف  االأ���ض��ود  البحر  اإىل 
االأوكراين  الرئي�س  اأن  �ضيتمثل يف  النهائي  االإذالل  فاإن  واملجازر، 
اتفاق  على  للموافقة  م�ضطراً  �ضيكون  زيلين�ضكي  ف��ول��ودمي��ر 
يتعلق بالدونبا�س يلبي احلد االأدنى من مطالب الرئي�س الرو�ضي 

فالدمير بوتني. وعالوة على ذلك، فاإن بوتني قد يكون م�ضطراً 
جزء  على  يقت�ضر  ال���ذي  ال��رتت��ي��ب،  ه��ذا  ب���اأن  �ضمناً  القبول  اإىل 
ال�ضرق واجلنوب، يلبي مطالب  مهم من االأرا�ضي االأوكرانية يف 
الكرملني. ويف 30 مار�س -اآذار املا�ضي، قال وزير الدفاع الرو�ضي 
من  االأوىل  للمرحلة  الرئي�ضية  “االأهداف  اإن  �ضويغو  �ضرغي 
امل�ضلحة  للقوات  القتالية  فالقدرة  العملية قد حتققت عموماً... 
هدفنا  على  نركز  يجعلنا  مم��ا  كبر،  ب�ضكل  قّو�ضت  االأوك��ران��ي��ة 
اإعالن  اأي��ام  بخم�ضة  ذلك  و�ضبق  الدونبا�س”.  بتحرير  الرئي�ضي 
مماثل �ضدر عن نائب رئي�س االأرك��ان الرو�ضي اجلرنال �ضرغي 
رود�ضكوي. وكان زيلين�ضكي ملح موؤخراً اإىل القبول بحياد اأوكرانيا 
مماثلة  اأمنية  �ضمانات  اآلية  “تت�ضمن  �ضاملة  ت�ضوية  من  كجزء 
�ضمال  حلف  ميثاق  من  اخلام�س  البند  عليها  ين�س  التي  لتلك 

اأحد  يف  زيلين�ضكي  ظهر  مايو-اأيار  من  التا�ضع  ويف  االأطل�ضي”. 
�ضوارع كييف متحدياً: “لن مننح اأحداً اأي �ضرب من اأرا�ضينا«.

والكثر يعتمد على احلدود التي يتوقف عندها اجلي�س الرو�ضي، 
حتى ولو اأعلن اأن اأهدافه تقت�ضر على اجلزء ال�ضرقي من اأوكرانيا. 
هل �ضي�ضمل ذلك كل لوغان�ضك ودونت�ضك، اأو فقط تلك االأجزاء 
التي كانت حتت �ضيطرة االإنف�ضاليني بني 2014 و24 فرباير 
بالقوة  م�ضادرة  اأي  ف��اإن  البعيد،  امل��دى  وعلى  املا�ضي؟.  )�ضباط( 
�ضتعزز عداء  اأوكرانيا  اآخ��ر من  اأي جزء  اأو  الدونبا�س  الأرا���ٍس يف 
االأوكرانيني حيال رو�ضيا، على كل االأحوال. ويف نهاية املطاف ومن 
اأجل و�ضع حد للحرب، فاإن اجلانبني �ضيتعني عليهما التو�ضل اإىل 
نوع من االتفاق، حتى ولو كانت ت�ضوية موقتة �ضمنياً. ومن املوؤكد 
اأن اأي ت�ضوية �ضتعني باالأمر الواقع �ضيطرة رو�ضيا اأو وكالئها على 

اأرا�ٍس اأوكرانية. لكن اإذا كان ذلك اأمراً حتمياً، فلماذا ال ي�ضار اإىل 
املزيد  اأج��ل جتنب  اأق��رب وقت من  اإىل هذا الرتتيب يف  التو�ضل 
ب�”الهدف  �ضيقبل  بوتني  ك��ان  واإذا  وامل���وت؟  وامل��ذاب��ح  ال��دم��ار  من 
تقبل  اأن  االأف�����ض��ل  م��ن  األ��ي�����س  �ضويغو،  ح���دده  ال���ذي  الرئي�ضي” 
اأوكرانيا بهذه الت�ضحية مهما كانت موؤملة رغم رف�س زيلين�ضكي 
من االأرا�ضي االأوكرانية؟ ومن املحتمل  “اأي �ضرب”  التخلي عن 
اأنه �ضيدفع ثمناً �ضيا�ضياً كبراً يف االنتخابات املقبلة، لكنه �ضينقذ 
مزيداً من املدن والبلدات واملحا�ضيل وامل�ضانع واملنازل واملدار�س 
ال�ضروري  ومن  االأرواح.  اآالف  ومئات  واملهاجرين  وامل�ضت�ضفيات 
واملنا�ضب اأن يكون ذلك قراراً اأوكرانياً، لكن حلف �ضمال االأطل�ضي 
مبا يف ذلك الواليات املتحدة، يجب اأن ي�ضجعا اأو على االأقل اأن ال 

يحاوال ثني زيلن�ضكي عن اتخاذ مثل هذا القرار.

يريد اأمري ويلز اختزال العائلة املالكة يف 
االأع�ساء الذين يعملون يف املوؤ�س�سة والبلد فقط

من املحتمل اأن يتم اإعالن ت�سارلز ر�سمًيا
 »االأميـر الو�سي« بعد احتفاالت اليوبيـل

اعداد الربيطانيني الختفائها

متكن جيمي كارتر من التدخل بنجاح يف اكر من �ضراع

اختزال العائلة املالكة هدف ت�ضارلز

ي�ضاعد ويليام يف معركة التحديث اىل جانب والده متثال مكون من 350 �ضجرة لالحتفال مبرور 70 عاًما على حكم اإليزابيث الثانية.

دي كويالر و�ضيط ناجح بني فرن�ضا ونيوزيلندا

�صبعون عاًما من حكم اإليزابيث الثانية:

هكذا يعّد االأمري ت�سارلز ملا بعد امللكة...!
 �صيتعني على النجل الأكرب ووريث العر�س حتديث ممار�صات و�صورة التاج

بداأت امللكة يف تهيئة عقول النا�س لن�صحابها من احلياة العامة واإىل و�صاية ل تقول ا�صمها بعد

االحتفاالت  وج����ي����ه:  ول�����ض��ب��ب   
ليوبيلها  امل��خ��ط��ط��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
بالذكرى  اح��ت��ف��ااًل  ال��ب��الت��ي��ن��ي، 
للغاية  مهمة  لعهدها،  ال�ضبعني 
ال���رم���زي بحيث  امل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
يجب حتا�ضي اأدنى خماطرة، وال 
بد اأن تكون امللكة يف لياقة ملكية 
من  تبلغ  ل�ضيدة  االإم���ك���ان  ب��ق��در 

العمر 96 عاًما.
-التي  برنامج االحتفاالت      يف 
ر�ضمية  ع���ط���الت  اأرب������ع  ت�������ض���اوي 
 5 اإىل   1 م����ن  ل���ل���ربي���ط���ان���ي���ني، 
وحفالت  املدفع،  حتية   :- يونيو 
احل����دي����ق����ة وح�����ف�����الت ال�������ض���اي، 
ال�ضوارع،  يف  العمالقة  والنزهات 
مو�ضيقى  ح���ف���الت  ع���ن  ن��اه��ي��ك 
الروك والبوب التي ميلك �ضّرها 
الربيطانيون. حتى اأن االأمريكية 
78 ع��ام��ا، �ضتخرج  دي��ان��ا رو����س، 
من التقاعد لتختتم احلفل الذي 
على  مبا�ضرة  الهواء  على  �ضيبث 
اأيام،  اأربعة  وطيلة  �ضي.  بي  البي 
�ضيكون رعايا �ضاحبة اجلاللة يف 
ان�ضجام تام، الأنهم يحبونها مثل 
االأم اأو اجلدة اأو اجلدة الكربى... 

نعم، ولكن ماذا بعدها؟

ت�صارلز، الأمري الو�صّي
    ل����ه����ذا، ب�������داأت ه�����ذه ال���راح���ة 
اأواًل  االإج���ب���اري���ة م��ن��ذ اخل���ري���ف، 
البولية  امل�ضالك  التهاب  ب�ضبب 
ال�����ت�����ي دف����ع����ت����ه����ا ل�����الإق�����ام�����ة يف 
امل�ضت�ضفى، ثم “م�ضاكل التنقل”، 

االأ�ضرة”.  لغ�ضيل  وميغان  ه��اري 
“وا�ضلت  وب��داًل من ذلك، تتابع، 
العائلة املالكة لعب ورقة العالمة 
وحتى  ال�����ف�����اخ�����رة،  ال����ت����ج����اري����ة 
يجُعاملون  ال��ب��ع��ي��دي��ن  اأع�����ض��ائ��ه��ا 
كاأ�ضياء فاتنة وم�ضاهر”. انه فخ 
حقيقي. واإذا جنح االأمر ت�ضارلز 
يف هذا التقلي�س يف قمة املوؤ�ض�ضة، 
ف�ضوف يك�ضب نقاًطا للم�ضتقبل.

قريًبا  �ضتظهر  االن��ت��ظ��ار،  يف      
تتعلق  ب��ح��دة:  موؤ�ض�ضية  م�ضاألة 
الو�ضاية  ق��ان��ون  اإط���الق  بفائدة 
جعل  اأج�����ل  م���ن   ،1937 ل���ع���ام 
ت�ضارلز ر�ضمًيا “االأمر الو�ضي”. 
يف  املتخ�ض�س  للخبر  بالن�ضبة 
اي��رف��ي��ن��غ، موؤلف  ك��ل��ي��ف  امل��ل��ك��ي��ة 
اأن  “من املحتمل  امللكة االأخ��رة، 

يتم ذلك بعد اليوبيل«. 
   ���ض��ي��ك��ون ل��ل��و���ض��اي��ة ف���ائ���دة ال 
اإنكارها ملن كر�ضت حياتها  ميكن 
لرعاياها: �ضتنقذها من التنازل. 
ملكة  الثانية  اإليزابيث  و�ضتبقى 
مع تفوي�س املهام والواجبات اإىل 

الو�ضي. 
اأن  ا  اأي�ضً ومن �ضاأن هذا االنتقال 
يف  اال�ضتمرار  املمكن  م��ن  يجعل 
الختفائها.  النا�س  عقول  اإع���داد 
�ضيجُعطى  اآخ�������ًرا،  ول��ي�����س  اأخ������ًرا 
االأم�����ر ت�����ض��ارل��ز ف��ر���ض��ة لتويل 
ن�����ض��اًط��ا يف  اأك����ر  -اأخ�����ًرا -دوًرا 
ك�ضب قلوب رعاياه... مثل والدته 

من قبله.
عن لك�صربي�س

النا�س  ع���ق���ول  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  ب������داأت 
العامة  م��ن احل��ي��اة  الن�����ض��ح��اب��ه��ا 
واإىل و�ضاية ال تقول ا�ضمها بعد، 
وه���و ا���ض��م االأم����ر ت�����ض��ارل��ز، 73 

عاما، وريث العر�س.
النجل  األ���ق���ى  م���اي���و،   10 يف      
امللكي  اخل���ط���اب  للملكة  االك����رب 
-ال���ذي  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال�����ض��ن��وي 
���ض��اغ��ه داون��ي��ن��غ ���ض��رتي��ت -اأم����ام 
ال��ربمل��ان ال��ربي��ط��اين، م��ع و�ضع 
التاج االإمرباطوري لوالدته على 
مي��ي��ن��ه. م��رت��دًي��ا زي االأدم����رال 
الع�ضكرية،  وميدالياته  االأح��م��ر 
األقى اخلطاب جال�ضا على كر�ضي 
�ضاحب  ب�ضفته  لي�س  ب��ذراع��ني، 
ال��ع��ر���س ول��ك��ن ك��ق��ري��ب، وزوجته 
كاميال وابنه ويليام اإىل جانبه... 

اخراج مثايل لال�ضتمرارية. 
   وم���ع ذل����ك، ل��ئ��ن ك��ان��ت جميع 
الربملان  م��ن  ال��دول��ة،  موؤ�ض�ضات 
الربيطانية  االإذاع�����ة  هيئة  اإىل 
وداونينغ  باكنغهام  بق�ضر  م��رورا 
تدربت  اأن  ���ض��ب��ق  ق���د  ����ض���رتي���ت، 
ال�ضيناريو  على  التفا�ضيل  ب��اأدق 

اإعداد العقول
اجلديد  امل��ل��ك��ي  ال��ت��ك��وي��ن  يف     
�ضيخرج  ت�����ض��ارل��ز،  ي��ري��ده  ال����ذي 
ا اأوالد عم وليام  من الدائرة اأي�ضً
بك�ضب  عليهم  وحم��ك��وم  وه���اري، 
ل��ق��م��ة ال��ع��ي�����س، وك���ذل���ك االأم���ر 
ق�ضية  يف  امل��ت��ه��م  ال���ع���م  اأن��������درو، 
نهائًيا  امل�ضتبعد  الدنيئة،  اإب�ضتني 

من اأي متثيل عام. 
ت�ضارلز  ي�����ض��ك��ل  اأن  وي���ف���رت����س 
وزوجته كاميال، وويليام وزوجته 
ت�ضارلز  اأخ����ت  مب�����ض��اع��دة  ك��ي��ت، 
اآن  االأم����رة  االأ���ض��غ��ر،  وال�ضقيق 
اإىل  “باالإ�ضافة  اإدوارد  واالأم���ر 
الفريق اجلديد  زوجته �ضويف”، 

امل�ضغر.
كافندي�س،  لكاميال  بالن�ضبة     
لديفيد  ال�����ض��اب��ق��ة  امل�����ض��ت�����ض��ارة 
كامرون يف داونينغ �ضرتيت، لقد 
حان الوقت ملثل هذه اخلطوة. “لو 
كانت امللكية االإجنليزية قد اتبعت 
وال�ضويدية  االإ���ض��ب��ان��ي��ة  امللكيات 
وال��دمن��ارك��ي��ة وال��ه��ول��ن��دي��ة على 
ط��ري��ق ال��ت��وا���ض��ع، مل��ا ح��دث ن�ضر 

جميع  يف  وب��امل��ث��ل،  ال��ب��الد.  بقية 
باملائة   40 يقول  اململكة،  اأن��ح��اء 
الذين  االأ����ض���خ���ا����س  م����ن  ف���ق���ط 
و24   18 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
االأقليات  م��ن  باملائة  و37  ع��اًم��ا 
العرقية اأنهم يريدون اإدامة هذا 
اأكر  ويف�ضل  ال�ضيا�ضي،  النظام 
م���ن ث��ل��ث ال�����ض��ب��اب رئ��ي�����س دولة 

منتخب.
   وي���رى ���ض��ون��در ك��ات��واال، مدير 
اإذا  انه  الربيطاين”،  “امل�ضتقبل 
اراد التاج البقاء على قيد احلياة، 
التطورات  يحت�ضن  اأن  ف��ي��ج��ب 
املعا�ضرة،  واالجتماعية  الثقافية 
يف  نف�ضه  يحجب  اأال  وخ�ضو�ضا 
التقاليد. ملاذا، ميّرر، ال ي�ضتخدم، 

ال��ذي �ضينطلق يف اول ثانية من 
وفاتها،  ع��ن  ال��ر���ض��م��ي  االإع�����الن 
ك���ي���ف �ضرد  ي����ع����رف  اأح�������د  ف����ال 
اختفاء  ع���ل���ى  ال����ربي����ط����ان����ي����ون 

اإليزابيث الثانية.

نبذ التقاليد
ا����ض���ت���ط���الع وا�����ض����ع،  ي�������ض���ل���ط     
امل�ضتقبل  اأب���ح���اث  م��رك��ز  اأج�����راه 
الربيطاين، ال�ضوء على مواقف 
ال���دول  ح�����ض��ب  ل��ل��غ��اي��ة،  خمتلفة 
اململكة.  م���ن���ه���ا  ت���ت���ك���ون  ال����ت����ي 
ب��امل��ائ��ة فقط   45 ف����اإن  وه���ك���ذا، 
م����ن االإ����ض���ك���ت���ل���ن���دي���ني ي���ري���دون 
االح��ت��ف��اظ ب��ال��ن��ظ��ام امل��ل��ك��ي بعد 
باملائة يف   58 امللكة، مقابل  وفاة 

الذين يعملون يف املوؤ�ض�ضة والبلد 
ف���ق���ط. وه����و م��ق��ت��ن��ع ب������اأّن قيود 
اخلزانة العامة لي�ضت مرنة، واأن 
دافعي ال�ضرائب -الذين ميّولون 
–يريدون  امللكي”  “الوقف 

مقابل اأموالهم.
   وق��د �ضعر ه��اري بذلك عندما 
اأب���ح���ر ه���و وزوج���ت���ه م��ي��غ��ان اإىل 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا. وك���ان���ا ي���اأم���الن يف 
النظام  اأج��ل  العمل من  موا�ضلة 
امللكي بدوام جزئي. “م�ضتحيل”، 
قررت اإليزابيث وت�ضارلز وويليام 
ا�ضطر  لذلك  قمة.  اجتماع  بعد 
مع  ع����ق����ود  اإب�����������رام  اإىل  ه��������اري 
للتعوي�س  و�ضبوتيفي  نتفليك�س 

عن خ�ضارة الدخل.

على �ضبيل املثال، االإقامات امللكية 
ال�ضتقبال الالجئني من اأوكرانيا 

اأو هونغ كونغ اأو اأفغان�ضتان؟

ل يوجد ملك بدوام جزئي
    القول اأ�ضهل من الفعل... فهل 
ال��ن��ظ��ام امل��ل��ك��ي م����رن مب���ا يكفي 
الكبر؟  ال��ت��غ��ي��ر  ه���ذا  الإح�����داث 
يكتنفها  ال���ت���ي  امل���ع���ادل���ة،  ل���ه���ذه 
الكثر من املجهول، يريد االأمر 
ت�ضارلز اأن يجد اإجابة. منذ ب�ضع 
ويليام،  ابنه  ومب�ضاعدة  �ضنوات، 
بعد  “ما  ل���  وي�ضتعد  ي��ف��ك��ر  ك���ان 

امللكة«.
    نحن نعلم اأن اأمر ويلز يريد 
اختزال العائلة املالكة يف االأع�ضاء 

•• الفجر –خرية ال�صيباين

حتالف »كواد« يعار�ص تغيري الو�سع القائم »بالقوة« 
•• طوكيو-اأ ف ب

لكافة  املتحدة والهند معار�ضتهم  اليابان وا�ضرتاليا والواليات  اأعلن قادة 
املحيط  منطقة  يف  وخ�ضو�ضا  بالقوة،  القائم  الو�ضع  “تغير  حم��اوالت 
وجاء بيان القادة عقب قمة للتحالف الرباعي للحوار  الهندي الهادي”. 
غزوها  خلفية  على  مو�ضكو  على  دول��ي��ة  �ضغوط  و���ض��ط  )ك����واد(،  االأم��ن��ي 
الأوكرانيا، وعلى وقع ت�ضاعد القلق اإزاء احتمال اأن ت�ضعى بكني لل�ضيطرة 

بالقوة على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.
الرو�ضي  الغزو  يهز  “فيما  كي�ضيدا  فوميو  الياباين  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
الأوكرانيا املبادئ االأ�ضا�ضية للنظام العاملي، اأكدنا ... اأن اأي حماوالت اأحادية 
لتغير الو�ضع القائم بالقوة لن يتم التهاون معها يف اأي مكان، وخ�ضو�ضا 

كي�ضيدا،  ج��ان��ب  اإىل  اللقاء  ح�ضر  ال��ه��ادي«.  الهندي  املحيط  منطقة  يف 
ن��اري��ن��درا مودي  الهندي  ال����وزراء  ورئي�س  ب��اي��دن  ج��و  االأم��رك��ي  الرئي�س 

ورئي�س الوزراء اال�ضرتايل اأنتوين األبانيزي.
مواقع  “ع�ضكرة  اإىل  اخل�ضو�س  وجه  على  القادة  اأ�ضار  م�ضرتك  بيان  ويف 
وامليلي�ضيات  ال�ضواحل  خفر  ل�ضفن  اخلطر  واال���ض��ت��خ��دام  عليها  متنازع 
البحرية واجلهود املبذولة لتعطيل اأن�ضطة ا�ضتغالل املوارد البحرية للدول 

وهي جميعها اأن�ضطة تتهم ال�ضني بتنفيذها يف املنطقة. االأخرى”، 
الدولة  هي  والهند  رو�ضيا.  اأو  لل�ضني  العلنية  االإدان��ة  جتنبوا  القادة  لكن 
غزوها  خلفية  على  رو�ضيا  علنا  تنتقد  مل  التي  ك��واد  حتالف  يف  الوحيدة 

الأوكرانيا.
للمراقبة  م�ضروع  على  التحالف  ق��ادة  واف��ق  طوكيو،  يف  امل��ح��ادث��ات  عقب 

البحرية يتوقع اأن يعزز مراقبة التحركات ال�ضينية يف املنطقة.
كما اأعلنوا عن خطة الإنفاق 50 مليار دوالر على االأقل مل�ضاريع بنى حتتية 

وا�ضتثمارات يف املنطقة على مدى ال�ضنوات اخلم�س القادمة.
ترتافق تلك اخلطوات مع ت�ضاعد القلق اإزاء م�ضاعي ال�ضني بناء عالقات 
اأبرمت  ال��ت��ي  �ضليمان،  ج��زر  ومنها  ال��ه��ادي،  املحيط  منطقة  يف  دول  م��ع 

معاهدة اأمنية وا�ضعة مع بكني ال�ضهر املا�ضي.
واأعلن القادة يف البيان امل�ضرتك “التزامنا العمل عن كثب مع �ضركاء ويف 

املنطقة لتنفيذ ا�ضتثمارات يف القطاعني العام واخلا�س، ل�ضد الفجوات«.
واأ�ضافوا “للتو�ضل لذلك �ضي�ضعى كواد لتقدمي اأكر من 50 مليار دوالر 
الهندي-الهادي،  منطقة  يف  واال�ضتثمارات  التحتية  البنى  م�ضاعدات  من 

على مدى ال�ضنوات اخلم�س القادمة«.

   مت�سددون يقتلون 50 يف والية بورنو يف نيجرييا 
•• مايدوجوري-رويرتز

 50 عن  يقل  ال  ما  قتلوا  مت�ضددين  اإن  الهاتف  لرويرتز عرب  �ضهود  ق��ال 
�ضخ�ضا حول بلدة ران يف والية بورنو يف اأق�ضى �ضمال �ضرق نيجريا قرب 

احلدود مع الكامرون.
اأ�ضبح �ضمال �ضرق نيجريا وخ�ضو�ضا والية بورنو مركزا   2009 ومنذ 
لتمرد ي�ضنه مت�ضددو جماعة بوكو حرام. ووفقا لالأمم املتحدة نزح ماليني 
اإن�ضانية  واأزم����ات  هجمات  يف  األ��ف��ا   350 نحو  تل  قجُ ح��ني  يف  منازلهم  م��ن 

اأعقبتها.
واتهم �ضكان حمليون بوكو حرام بامل�ضوؤولية عن اأحدث هجوم والذي وقع 
جرنال  الربيجادير  اجلي�س  با�ضم  املتحدث  ي��رد  ومل  املا�ضي،  االأح��د  ي��وم 

اأونيما نوات�ضوكوا على طلب للتعقيب.
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عربي ودويل
»العني ب�صرية واليد ق�صرية«:

قادة ال�سني يتفهمون بوتني، لكن ال ميكنهم دعمه...!
•• الفجر -ريت�صارد اأرزت -ترجمة خرية ال�صيباين

      ل ميكن للمنعطف الذي اتخذه ال�صراع يف اأوكرانيا 
فالدميري  يكون  قد  ال�صينيني.  القادة  ُيذهل  اأن  اإل 
�صنه  ينوي  ك��ان  ال��ذي  بالهجوم  اأعلمهم  قد  بوتني 
على اأوكرانيا عندما زار بكني يف 4 فرباير، مبنا�صبة 

رمبا  لكن  ال�صتوية،  الأوملبية  الألعاب  دورة  انطالق 
كان وا�صحا للرئي�س الرو�صي اأنها �صتنتهي بانت�صار يف 

غ�صون اأيام قليلة.
ا، منذ بدء الأعمال العدائية، حر�صت بكني  اأي�صً     
مع  لرو�صيا،  م�صروط  غري  دع��م  تقدمي  ع��دم  على 
تفادي النحياز اإىل الوليات املتحدة. لذلك يف كل 

مرة تناول فيها جمل�س الأمن ق�صية الهجوم الرو�صي 
عليه،  توافق  ومل  ال�صني  تدنه  مل  اأوك��ران��ي��ا،  على 
على  يوؤكد،  وهذا  الت�صويت.  عن  متتنع  بب�صاطة  بل 
هذا  يف  النخراط  عدم  على  احلر�س  تقدير،  اأق��ل 

ال�صراع.
الل��ت��زام  يف�صره  احل���ذر  ه��ذا  اأّن  ال��وا���ص��ح،  م��ن     

خ�صو�صا بعدم ا�صتعداء الدول الغربية والأوروبية 
اأهمية،  الأك���ر  اجل��زء  متثل  وال��ت��ي  والأم��ري��ك��ي��ة، 
ال�صينية.  اخلارجية  التجارة  يف  ربحية  والأك��ر 
ال�صني  املتحدة  ال��ولي��ات  اأبلغت  ذل��ك،  على  ع��الوة 
حاولت  اإذا  خطرًيا  اقت�صادًيا  انتقاًما  �صتواجه  اأنها 

م�صاعدة رو�صيا.

وا�ضنطن حذرت ال�ضنيتوطدت العالقات بني الرجلني يف ال�ضنوات االخرة

اأن���ه مت��ت �ضياغة هذه      وي��ب��دو 
قبل  من  مار�س،   14 يف  الر�ضالة، 
ك���ات���ب ال����دول����ة االأم���ري���ك���ي جيك 
�ضوليفان، م�ضت�ضار االأمن القومي 
التقى  عندما  بايدن،  للرئي�س جو 
طيلة �ضبع �ضاعات يف روما مع يانغ 
دبلوما�ضي  م�ضوؤول  اأكرب  جيت�ضي، 
للحزب  ال���ق���ي���ادي���ة  ال���ه���ي���ئ���ات  يف 
التحذير  ال�����ض��ي��ن��ي.  ال�����ض��ي��وع��ي 
االأمريكي، الذي و�ضفته وا�ضنطن 
باأنه “�ضريح للغاية” و “مكثف”، 
ب��ال��ت��اأك��ي��د، لكنه  مل ي��ع��ج��ب ب��ك��ني 
التي  االأ����ض���ب���اب  ك���ل  اإىل  ي�����ض��اف 
التدخل  ع��دم  على  ال�ضني  ت�ضجع 

يف املجهود احلربي الرو�ضي.

ترديد الدعاية الرو�صية
    م��ن��ذئ��ذ، ول��ل��ت��ع��وي�����س ع��ن هذا 
ال���غ���ي���اب امل���ف���رو����س ل��ل��ت��ع��اون مع 
ال�ضينية  ال��دع��اي��ة  تبنت  رو���ض��ي��ا، 
احلرب  ح���ول  مو�ضكو  اأط���روح���ات 
عليها،  يطلق  وال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا،  يف 
كما هو احلال يف رو�ضيا، “العملية 
وهكذا  اخلا�ضة”.  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
ال�ضينية،  االإع����الم  و���ض��ائ��ل  ت��ك��رر 
�ضمال  وحلف  املتحدة  الواليات  اأن 
اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  االأطل�ضي م�ضوؤوالن 
ع��ن ان���دالع االأع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة يف 
اأوكرانيا. فمن خالل دعم دفاعات 
لفعل  واال�ضتعداد  رو�ضيا،  ج��ران 
ال�����ض��يء ن��ف�����ض��ه  يف اأوك���ران���ي���ا، اأمل 
جترب الواليات املتحدة رو�ضيا على 

الدفاع عن نف�ضها؟
ال�ضيني  االإع�����������الم  ي�����وؤك�����د       
���ا، ك��م��ا ت��ف��ع��ل م��و���ض��ك��و، اأن  اأي�������ضً
االأم��ري��ك��ي��ني اأن�������ض���وؤوا، م��ن��ذ عدة 
�ضنوات، خمتربات لتطوير اأ�ضلحة 
ب��ي��ول��وج��ي��ة يف اأوك���ران���ي���ا. ك��ل هذا 
ي��ت��م ت��ن��اول��ه ون�����ض��ره ع��ل��ى نطاق 
االجتماعية  ال�ضبكات  على  وا���ض��ع 
ج��زء كبر  ب��ه  وي�ضّلم  ال�����ض��ني،  يف 
اأن��ه حقائق حول  ال�ضكان على  من 
اأ���ض��ل امل��واج��ه��ة يف اأوك���ران���ي���ا. اأما 
بن�ضرها  فهي  ال�ضينية،  احلكومة 
موقف  تتفهم  اأن��ه��ا  �ضمنيا  ت��ق��ول 

مو�ضكو.
   مل ي��ك��ن ت��ق��ارب وج��ه��ات النظر 
ب����ني هذين  دائ�����ًم�����ا  ق���ائ���ًم���ا  ه������ذا 
ال��ب��ل��دي��ن ال���ل���ذي���ن ي�����ض��رتك��ان يف 
من  ك�����ي�����ل�����وم�����رتات   42093
احل�����دود. يف ال��ن�����ض��ف ال��ث��اين من 
العالقات  كانت  الع�ضرين،  القرن 
ال�ضوفياتي  واالحت���اد  ال�ضني  ب��ني 
م�����ض��ط��رب��ة ب�����ض��ك��ل خ����ا�����س. عام 
1950، بعد عام من تويل احلزب 
قام  ال�ضني،  يف  ال�ضلطة  ال�ضيوعي 
زع��ي��م��ه، م���او ت�����ض��ي ت��ون��غ، برحلة 
اأن  و���ض��روي الح��ًق��ا،  اإىل مو�ضكو. 
ما  ينتظر  بجعله  اأه��ان��ه  �ضتالني 
يتنازل  اأن  قبل  اأ�ضبوع  م��ن  يقرب 

ملقابلته.
    وم��ع ذل���ك، اع���رتف م��او متاًما 
ب�����ض��الح ال��ن��ظ��ام ال�����ض��ت��ال��ي��ن��ي اىل 
درجة اأنه بعد وفاة �ضتالني، عندما 
اإىل  واالأخ����رة  الثانية  للمرة  ع��اد 
مبنا�ضبة   ،1957 ع���ام  م��و���ض��ك��و 
م��ه��رج��ان ال�����ض��ب��اب ال��ع��امل��ي الذي 
نظمه احلزب ال�ضيوعي ال�ضوفياتي، 
الذي  ال�ضتالينية  الإل��غ��اء  ف��زع  ان��ه 

اأعلنه نيكيتا خروت�ضوف.
اأنه  ب��زع��ي��م��ني �ضعر  ان��ف��رد م���او     
ق���ري���ب م���ن���ه���م���ا، االأل�����ب�����اين اأن�����ور 
ثوريز،  موري�س  والفرن�ضي  خوجا 
مهاجمة  اأن  على  ال��ث��الث��ة  وات��ف��ق 
وخطر.  كبر  خطاأ  �ضتالني  اإرث 
بالكامل  حم��ادث��ت��ه��م  ت�ضجيل  مّت 
يف  خم��ب��اأة  ميكروفونات  بوا�ضطة 
���ض��ق��ف ال���غ���رف���ة ح��ي��ث ي���وج���دون، 
بعد  املناق�ضة  ه��ذه  ن�ضخ  و�ضتتوفر 
انهيار  اإث��ر  خم�ضة وث��الث��ني ع��اًم��ا 
االحتاد ال�ضوفياتي، عندما مت فتح 
ال�  ال�ضيا�ضية  ال�ضرطة  اأر���ض��ي��ف��ات 

“كي جي بي«.

القطيعة 
ال�صينية ال�صوفياتية

ال�ضداقة  �ضنوات من  بعد ع�ضر     
بني  القطيعة  اندلعت  الر�ضمية، 
ال�ضوفياتي.  واالحت�������اد  ال�����ض��ني 
يرف�س ال�ضينيون �ضيطرة االحتاد 
اأن  ويعتقدون  عليهم،  ال�ضوفياتي 
ب��اإم��ك��ان��ه��م ت��ط��وي��ر جم��ت��م��ع قائم 

يف  االجتماعية  للعلوم  الر�ضمية 
ب��ك��ني، اع��ت��ق��د ج���او ي��و���ض��ن��غ، وهو 
دب��ل��وم��ا���ض��ي ك��ب��ر و���ض��ف��ر �ضيني 
 2005 اأوك��ران��ي��ا من  ل��دى  �ضابق 
اإىل 2007، اأن فالدمير بوتني، 
االإمرباطورية  “اإحياء  عن  بعيًدا 
على  ���ض��اه��م،  ق���د  ال�ضوفياتية”، 
“انحدار  يف  ذل�����ك،  م���ن  ال��ع��ك�����س 

رو�ضيا«.
   واأ���ض��اف، اأن���ه م��ن وج��ه��ة نظره، 
“كل يوم ي�ضاف اإىل احلرب ي�ضبح 
عبًئا اأثقل واأثقل تتحمله رو�ضيا”، 
اأوكرانيا  على  رو�ضيا  “تفوق  واأن 
من حيث القوة الع�ضكرية والتنمية 
عزمية  اأجه�ضته  قد  االقت�ضادية 
لالأوكرانيني،  ال�ضديدة  امل��ق��اوم��ة 
امل�ضاعدات  خ�����الل  م����ن  وك����ذل����ك 
من  والفعالة  وامل�ضتمرة  الكبرة 
يقود  م��ا  وه��و   .“ الغربية  ال���دول 
اإىل ا�ضتنتاج  الدبلوما�ضي ال�ضيني 
بثت  الف�ضل”.  ب�ضدد  “رو�ضيا  اأن 
هذه الت�ضريحات �ضبكة تليفزيون 
املعروفة  ف��ي��ن��ي��ك�����س،  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
بخ�ضوعها لرقابة م�ضددة من قبل 
لذلك  ال�ضيني.  ال�ضيوعي  احلزب 
العديد  ق��ب��ل  م��ن  �ضماعها  ت�ضّنى 
من  حذفها  قبل  امل�ضاهدين،  م��ن 

قبل الرقابة.
ت��ق��ا���ض��م م��ث��ل هذه  اإم��ك��ان��ي��ة  اإن     
العديد  ي��ث��ر  ال�����ض��ني  االأف���ك���ار يف 
ي���ع���ن���ي بثها  م����ن االأ�����ض����ئ����ل����ة. ه����ل 
اأن  ال���ك���ربى  يف و����ض���ائ���ل االإع�������الم 
راأ�س  على  قوية  انق�ضامات  هناك 
احل���زب ال�����ض��ي��وع��ي ال�����ض��ي��ن��ي، واأن 
االإف�����ض��اح ع��ن عدم  ي��ري��د  البع�س 
الر�ضمي  ال��ع��ر���س  ع��ل��ى  م��واف��ق��ت��ه 
جميع  اأن  اأم  اأوك��ران��ي��ا؟  يف  للنزاع 
اإظهار  ي��ري��دون  ال�ضينيني  ال��ق��ادة 
التطور يف مواجهة  ب��داأوا يف  اأنهم 

ا�ضتمرار املعارك؟

اأولويات اأخرى
   على اأي حال، يبدو اأن التعليمات 
للبروقراطية  املوجهة  الرئي�ضية 
اإمكانية  اأي  ت��ف��ادي  ه��ي  ال�ضينية 
مو�ضوع  يف  حتى  رو�ضيا،  الإغ�ضاب 
م��ار���س، يف بكني،   31 ث��ان��وي. يف 
حوايل  ال�ضوي�ضرية  ال�ضفارة  دعت 
و�ضينًيا،  اأوروب���ًي���ا  ا،  �ضخ�ضً �ضتني 
لفيلم  خ����ا�����س  ع����ر�����س  حل�������ض���ور 

اأولغا. 
  من اإخراج اإيلي جرابي، يحكي هذا 
الفيلم الروائي ق�ضة العبة جمباز 
اأوك��ران��ي��ا خ��الل مظاهرات عام  يف 
ع�ضوية  اإىل  دع���ت  ال��ت��ي   2013
ال��ب��الد يف االحت���اد االأوروب�����ي. من 
ح�ضا�ًضا  امل���و����ض���وع  ي��ع��ت��رب  ب���ك���ني، 
لوقف  ي��ك��ف��ي  ومب���ا  وا���ض��ح  ب�ضكل 
بحجة  دق��ائ��ق،  ب�ضع  بعد  العر�س 
اأي  دون  الكهربائي،  التيار  انقطاع 

احتجاج ي�ضمح با�ضتئنافه.
ال��ف��ي��ل��م ك���ان يفرت�س  ن��ف�����س        
املعهد  اأبريل يف   6 يوم  يعر�س  اأن 
توقيت  يف  ب���ك���ني.  يف  ال��ف��رن�����ض��ي 
ال�������ض���رط���ة عند  احل�������ض���ة، ك���ان���ت 
بعناية  وف��ح�����ض��ت  امل��ب��ن��ى  م���دخ���ل 
ال�ضفارة  وف�ضلت  امل��داخ��ل.  جميع 
تاأجيل  ال�������ض���ني  يف  ال���ف���رن�������ض���ي���ة 
م���وع���د الح����ق غر  اإىل  اجل��ل�����ض��ة 

حمدد.
يف  ال�ضينية  ال�ضلطة  �ضت�ضتمر     
اإ�ضدار تعليمات بفر�س رقابة على 
لرو�ضيا،  امل��وات��ي��ة  غ��ر  امل��ع��ل��وم��ات 
اأخ������رى، مراقبة  م���ن ج��ه��ة  ك���م���ا، 
الغربية  ال�������دول  ل�������ردود  دق���ي���ق���ة 

ل�ضالح اأوكرانيا.
م��ا يكفي لدرا�ضة  ه��ن��ا  وي��ت��وف��ر     
ت��ك��ون عليه  اأن  مل��ا مي��ك��ن  م��ق��ارن��ة 
ال�ضني  ���ض��د  ال���دول���ي���ة  ال��ت��ع��ب��ئ��ة 
تايوان  ج���زي���رة  غ����زو  ق�����ررت  اإذا 

القومية. 
لكن هذه النية لي�ضت على جدول 
االأع��م��ال يف وق��ت يتعني فيه على 
اال�ضطرابات  اإدارة  اأواًل  ب��ك��ني 
احلرب  �ضببتها  التي  االقت�ضادية 
ال���رو����ض���ي���ة يف اأوك����ران����ي����ا. ع����الوة 
امل��وؤمت��ر الع�ضرين  ف��اإن  على ذل��ك، 
املقرر  ال�ضيني،  ال�ضيوعي  للحزب 
ي�ضغل  ب������داأ  اخل����ري����ف،  يف  ع���ق���ده 
ب��اأك��م��ل��ه تاركا  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  ال��ن��ظ��ام 
امل�������ض���ائ���ل اخل����ارج����ة ع����ن اأرا�����ض����ي 

ال�ضني ال�ضعبية يف اخللفية.

ع��ل��ى امل�������ض���اواة ح��ًق��ا وي��رت��ك��ز على 
القفزة  وج�����اءت  ال��ث��ال��ث.  ال���ع���امل 
 ،1960 العظيمة اىل االأم��ام عام 
وه���ي ف�����ض��ل اق��ت�����ض��ادي م��ري��ر، ثم 
منذ عام 1966، الثورة الثقافية، 
لتعزال ال�ضني متاًما على ال�ضاحة 

الدولية.
 ،1969 ع���ام  ال��وق��ت،  نف�س     يف 
اأح����������داث ع���ن���ي���ف���ة على  ان����دل����ع����ت 
القوات  بني  اأو���ض��وري  نهر  �ضفاف 
حد  و���ض��ل��ت  وال�ضينية  ال��رو���ض��ي��ة 
ال�ضواريخ.  ق��اذف��ات  ق�ضف  ت��ب��ادل 
اإىل  ال�ضينيني  بالقادة  ذلك  واأدى 
ال��ت��ق��ارب مع  وب��دء  طلب احلماية 
الواليات املتحدة، والذي حتقق يف 
فرباير 1972 مع زيارة الرئي�س 
اإىل  نيك�ضون  ريت�ضارد  االأم��ري��ك��ي 

بكني.
ل����الحت����اد  ال���������ض����ني  ع��������داء  ان     
يف  م��او.  بعد  �ضي�ضتمر  ال�ضوفياتي 
فران�ضوا  ق���رر   ،1981 ف���رباي���ر 
ا���ض��ت��م��رت ع�ضرة  زي������ارة  م���ي���رتان 
م�����ض��اف��ة عن  ل��ي��اأخ��ذ  لل�ضني  اأي����ام 
التي  الرئا�ضية  االنتخابات  حملة 
يف  اأ���ض��ه��ر.  ث��الث��ة  بعد  بها  �ضيفوز 
بكني، ا�ضتقبله رجل النظام القوي 

اجلديد، دنغ �ضياو بينغ. 
انتقاد  على  االخ���ر  ه��ذا  و�ضجعه 
لالحتاد  االإم�����ربي�����ايل  ال�������ض���ل���وك 
ل��ك��ن رئ��ي�����س الدولة  ال�����ض��وف��ي��ات��ي، 
حر�س  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي  ال���ف���رن�������ض���ي 
اإىل احلجج  االن��ح��ي��از  ع���دم  ع��ل��ى 

ال�ضينية.
ب�ضكل جذري  ال�ضني  تتغر     مل 
ت��ل��ت ذلك:  ال��ت��ي  ال�����ض��ن��وات  اإال يف 
وخرجت  اقت�ضادها،  ط���ورت  فقد 
مع  امل�ضاحلة  وب��داأت  عزلتها،  من 
اإ�ضفاء  مت  ال�����ض��وف��ي��ات��ي.  االحت����اد 
ال���ط���اب���ع ال���ر����ض���م���ي ع���ل���ى ه�����ذا يف 
1989، مع زيارة ميخائيل  مايو 
لكنها  ب���ك���ني.  اإىل  ج��ورب��ات�����ض��وف 

وفرن�ضا  املتحدة  وال��والي��ات  وكندا 
واململكة  وال����ي����اب����ان  واإي����ط����ال����ي����ا 
االأوروب��������ي  واالحت��������اد  املتحدة” 
ع����م����ل����ي����ات احل�����ظ�����ر واالأع�������م�������ال 
والعقوبات  التجارية  االنتقامية 
رو���ض��ي��ا، متكنت هذه  ���ض��د  امل��ال��ي��ة 
االأخ���رة م��ن احل��ف��اظ على بع�س 
خ�ضارة  تعوي�س  يتم  اأن  يف  االأم���ل 
امل�ضرتيات  خ�����الل  م����ن  ال����دخ����ل 
ال�������ض���ي���ن���ي���ة، وخ���ا����ض���ة م����ن م����واد 
الطاقة. وقد يكون عدم اإعاقة هذا 
اأ�ضباب  اأحد  االقت�ضادي  االحتمال 
ال�ضرتاتيجية  ب��ك��ني  ان��ت��ق��اد  ع���دم 

فالدمير بوتني.
   يف ال��وق��ت احل����ايل، ال ي��ب��دو اأن 
ال�ضني  اأن  اإىل  ي�����ض��ر  م���ا  ه��ن��اك 
تنظم اأدنى قدر من االلتفاف على 
رو�ضيا.  ���ض��د  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات 
اأ���ض��ل��ح��ة من  اأن  ي��ب��دو  وب��امل��ث��ل، ال 
ال�ضني تجُباع لرو�ضيا. واأخًرا، خوًفا 
لعقوبات،  ب���دوره���ا  ال��ت��ع��ر���س  م��ن 
ال�ضينية  ال�������ض���رك���ات  ت���ن���دف���ع  ال 
على  ل���ال����ض���ت���ي���الء  رو�����ض����ي����ا  اإىل 
بع�س  عنها  تخلت  ال��ت��ي  االأم��اك��ن 
ناحية  م���ن  ال��غ��رب��ي��ة.  ال�����ض��رك��ات 
كوفيد-19،  جائحة  ف��اإن  اأخ���رى، 
من  ال��ع��دي��د  يف  ن�ضبًيا  ال�ضخمة 
الن�ضاط  تقلل من  ال�ضينية،  املدن 
وبالتايل،  ال�ضيني،  االق��ت�����ض��ادي 
ف��ه��ي اأق���ل اح��ت��ي��اج��ا ل��ل��ن��ف��ط، وقد 

يكفيها اللجوء للفحم.
   كان ميكن اأن يكون الو�ضع خمتلًفا 
متاًما اإذا قررت ال�ضني اإدانة �ضلوك 
اإىل  وان�ضمت  اأوك��ران��ي��ا  يف  رو�ضيا 
يكون  ق��د  الغربية.  النظر  وج��ه��ة 
ن��ق��ا���س ح���ول ه���ذا املو�ضوع  ه��ن��اك 
يف ب��ك��ني، ف��م��ن ح��ني الآخ���ر تظهر 
ال�ضحافة  يف  امل��ع��ن��ى  ب��ه��ذا  ح��ج��ج 
املواقف  م���ع  ت��ت��ع��ار���س  ال�����ض��ي��ن��ي��ة 
وهكذا،  ال�ضلطات.  ت��وؤك��ده��ا  ال��ت��ي 
االأكادميية  ام�����ام  م���اي���و،   10 يف 

   منذ ذلك الوقت، حافظت بكني 
ع��ل��ى ن��ظ��ام ���ض��ي��ا���ض��ي ح����ازم ب�ضكل 
اإ�ضالحات  اأط��ل��ق��ت  بينما  خ��ا���س، 
لل�ضني  ال��ي��وم  ت�ضمح  اق��ت�����ض��ادي��ة 
باحتالل املرتبة الثانية بني القوى 
العاملية، وراء الواليات املتحدة. يف 
هذا  م��ث��ل  رو���ض��ي��ا  ت�ضهد  مل  ح��ني 
اقت�ضادها  ي��ح��ت��ل  ح��ي��ث  ال��ت��ط��ور 
 19 املرتبة  العاملي،  ال�ضعيد  على 

فقط.
   وم��ع ذل��ك، على م��دى ال�ضنوات 
اأق���ام���ت ال�ضني  امل��ا���ض��ي��ة،  ال��ع�����ض��ر 
مهتّمة  رو�ضيا،  مع  جت��ارًي��ا  تدفًقا 
يف  املعدنية  ب��امل��وارد  خ��ا���س  ب�ضكل 
بينما  ال��رو���ض��ي��ة،  االأر�������س  ب��اط��ن 
تعّزز اقت�ضاد املناطق املهملة، مثل 
���ض��ي��ب��ري��ا، م���ن ق��ب��ل ال��ع��دي��د من 

ال�ضينيني الذين ا�ضتقروا هناك.
اختتم  ب��ك��ني،  ف���رباي���ر يف   4    يف 

احتالل  بداية  مع  حينها  تزامنت 
تيان  ل�ضاحة  ال�ضينيني  ال��ط��الب 

اآن مني. 
   كان يف الربنامج، ح�ضور االأمني 
العام للحزب ال�ضيوعي ال�ضوفياتي 
امل��ج��ل�����س ال�����ض��ع��ب��ي ال��وط��ن��ي غرب 
الدخول  م��ن  يتمكن  مل  امل���ي���دان. 
املهيب،  ال��رئ��ي�����ض��ي  امل����دخ����ل  م����ن 
وت�����ض��ّل��ل م���ن ب����اب ي��ق��ع يف اجل���زء 

اخللفي من املبنى.
ال���ق���ادة  ال����ي����وم، ف���ق���د     يف ذل�����ك 
ال�����������ض�����ي�����ن�����ي�����ون م�����������اء ال�������وج�������ه، 
و�ضي�ضتعيدون قوتهم بعد �ضهرين، 
الطالبية.  للحركة  عنيف  بقمع 
النظام  �ضينهار  مو�ضكو،  يف  بينما 
بعامني، عام  بعد ذلك  ال�ضوفياتي 

.1991
التجارة ت�صنع 
�صداقات جيدة

النظام ال�ضيني عالقات جيدة مع 
رو�ضيا.

ه��ذا االجت���اه عندما،  تعزيز     مت 
كوفيد- ظ��ه��ور  م��ع   ،2020 ع��ام 

حد  اإىل  ال�����ض��ني  ���ض��ت��ن��غ��ل��ق   ،19
كبر على نف�ضها. منذئذ، مل يعد 
ولكنها  اقت�ضادًيا  القوية  للدولة، 
اإىل حد كبر،  دبلوما�ضياً  معزولة 
الودية  االت�������ض���االت  م���ن  ال��ع��دي��د 
ول��ذل��ك ح���ازت رو�ضيا  ال���ع���امل،  يف 
املكانة االأهم. عالوة على ذلك، يف 
ورو�ضيا  ال�ضني  اأك��دت  ف��رباي��ر،   4
جودة عالقاتهما “غر امل�ضبوقة”، 

و�ضداقتهما “الالحمدودة«.

وجود نقا�س يف ال�صني؟
    ب��ع��د ���ض��ه��ري��ن م��ن ب���دء القتال 
�ضاعفت  وب��ي��ن��م��ا  اأوك����ران����ي����ا،  يف 
“اأملانيا  ال�����ض��ب��ع  جم��م��وع��ة  دول 

فالدمير بوتني و�ضي جني بينغ، 
ال��ع��ق��ود ال��رئ��ي�����ض��ي��ة لبيع  ت��وق��ي��ع 
ال���رو����ض���ي. وعلى  ال��ن��ف��ط وال���غ���از 
لتفاهمهما  واإث����ب����اًت����ا  ال���ه���ام�������س، 
ن�س  على  الزعيمان  وق��ع  اجل��ي��د، 
يدينان فيه، على وجه اخل�ضو�س، 
املطلقة  وال���ق���وة  ال��غ��رب��ي  ال��ن��ظ��ام 

للواليات املتحدة.
   ومب��رور ال�ضنوات، ح��دث تقارب 
يف  الزعيمني.  بني  وا�ضح  �ضيا�ضي 
تطور   ،2000 ع��ام  منذ  ال�ضلطة 
�ضيد الكرملني نحو قيادة �ضلطوية 
�ضي  عند  ه��وى  وا�ضح  ب�ضكل  جتد 
ت���وىل من�ضبه  ال����ذي  ب��ي��ن��غ،  ج���ني 
كلما  ح��ال،  اأي  على   .2013 ع��ام 
بقيادة  املتحدة،  ال��والي��ات  ح��اول��ت 
بايدن،  ج���و  ث���م  ت���رام���ب  دون����ال����د 
ال���ك���ب���ر لقوة  ال�������ض���ع���ود  اح����ت����واء 
ال�����ض��ي��ن��ي، ك��ل��م��ا اأظهر  االق��ت�����ض��اد 

املوؤمتر الع�صرين للحزب ال�صيوعي، ي�صغل النظام ال�صيا�صي باأكمله تاركا امل�صائل اخلارجية يف اخللفية

كلما حاول الأمريكان احتواء �صعود القوة القت�صادية ال�صينية، كلما اأظهرت ال�صني عالقات جيدة مع رو�صيا

بعد احلظر �ضراءات بكني متنف�س ملو�ضكوحرب اوكرانيا اربكت املوقف ال�ضيني

موؤمتر احلزب ال�ضيوعي يحجب ما عداه

الدبلوما�سي جاو يو�سنغ: 
»رو�سيا ب�سدد الف�سل يف اأوكرانيا«

الغزو الرو�سي الأوكرانيا 
ال ي�سّهل موقف بكني دوليا 

ل تقف ال�صني اإىل جانب الوليات املتحدة، 
ول تق��دم دعم��ًا غي��ر م�ص��روط ملو�ص����كو
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والزجاج
CN قد تقدموا اإلينا بطلب : رخ�ضة رقم : 2974975 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضيف �ضامل �ضليم �ضعيد الدرعي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف يا�ضر حممد �ضعيد علي ال�ضام�ضي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مرطبات 

CN هيل توب الين  رخ�ضة رقم:2247125 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافتريا 

CN بوفيا كول  رخ�ضة رقم:2601876 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

CN جبل حفيت الكهربائية  رخ�ضة رقم:3754269 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/بر�س  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN اوف ايدين كافيه  رخ�ضة رقم:3728494 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/غ�ضق  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضباح للمواد الغذئية والتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4208450 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املحيط 

للتقنيات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1014114 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اخليوط 

اجلميله للخياطه الن�ضائيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3686096 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/بل�س  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تاور للنقليات وال�ضيانة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1811831 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/اليفني  التنمية االقت�ضادية بان  دائ���رة  تعلن 

اليفني كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2622644 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

اال�ضم التجاري:تك�ضايد خدمات ت�ضغيل النفط ذ.م.م
خليفه  احمد  ال�ضيد  مبنى   -  0.5 �ضرق   - ابوظبي  ال�ضركة:جزيرة  عنوان 

يو�ضف احمد اليو�ضف واخرين
CN رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي: 2745237 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

1 - حل وت�ضفية ال�ضركة
كم�ضفي   ، قانونيون   حما�ضبون   - و�ضركاه  ال�ضادة/الهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�ضركة بتاريخ:2022/5/19 وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية 
العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205019225 تاريخ 

التعديل:2022/5/23
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة   - العامة  للمقاوالت  وان  التجاري:اك�ضرب�س  اال�ضم 
ذ.م.م

احمد  حمده  ال�ضيدة  مبنى   -  0.6 غرب   - ابوظبي  ال�ضركة:جزيرة  عنوان 
حممد �ضعود عرار واخرين

CN رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي: 2964027 
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

1 - حل وت�ضفية ال�ضركة
لل�ضركة  ، كم�ضفي قانوين  ال�ضادة/القمة - حما�ضبون قانونيون   - تعيني   2
العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/17 
تاريخ  بالرقم:2205017362  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر 

التعديل:2022/5/24
املعني  امل�ضفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/هياكل لل�ضيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4309796 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�ضم جتاري من/ هياكل لل�ضيانة العامة
HAYAKIL FOR GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ هياكل لالثاث والديكور الداخلي
HAYAKIL FOR FURNITURE AND INTERIOR DECORATION

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع االثاث املكتبي - بالتجزئة 4773920
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اأعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي )الديكور(  4330015

 تعديل ن�ضاط / حذف �ضيانة املباين  4329901
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/تالنت لال�ضت�ضارات الهند�ضية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1735500 
تعديل مدير / اإ�ضافة احمد ماهر حممد �ضند

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضامل مزاحم �ضعيد مزاحم %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حمد مزاحم �ضعيد مزاحم

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ تالنت لال�ضت�ضارات الهند�ضية

TALENT ENGINEERING CONSULTANCY

اإىل/ تالنت لال�ضت�ضارات الهند�ضية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
TALENT ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/عربالعامل للمبانى احلديدية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1014905 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة فاخر ح�ضنى دروي�س %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ثانى جمعه عبيد �ضعيد الرميثى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ عربالعامل للمبانى احلديدية

TRANS WORLD STEEL BUILDING

اإىل/ عرب العامل للمباين احلديدية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

TRANS WORLD STEEL BUILDING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ت�ضييدليك للمقاوالت و ال�ضيانة العامة  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3678525 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ن�ضات ر�ضدى حممد عبداهلل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل على عيدرو�س عبداهلل الواحدى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null* null اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ت�ضييدليك للمقاوالت و ال�ضيانة العامة
TASHYEEDLIK CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ ت�ضييدلك للمقاوالت وال�ضيانة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
TASHYEEDLIK CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الفا�ضتيل العمال احلدادة واللحام

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1137353 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ا�ضماعيل حممد ا�ضماعيل حجاج  %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضمر حلمى موؤمن الد�ضوقى
تعديل وكيل خدمات / حذف �ضلطان عبدالعزيز جا�ضم حميد الزعابى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل نوع رخ�ضة / من حرفية اإىل جتارية

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ الفا�ضتيل العمال احلدادة واللحام

اإىل/ الفا�ضتيل العمال احلدادة واللحام - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ALPHASTEEL FOR SMITHERY & WELDING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/حمل  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضنبلة لت�ضليح االدوات الكهربائية واملكيفات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4048201 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/االأمل  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�ضت�ضارات هند�ضية يف تخطيط املرور وو�ضائل النقل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4472198 

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:143/2022/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�ضر رقم 414

عليها  املدعي  وممثل  مالك  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  االول  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
الثانية والثالثة مت�ضامنني ومتكافلني مببلغ وقدره )33.352.134( دوالر ثالثة وثالثون مليون ثالثمائة واثنني 
واثنني  مائة  ام��ارات��ي  دره��م   )122.402.332( يعادل  مبا   - امريكي  دوالر  وثالثون  واربعة  ومائة  ال��ف  وخم�ضون 
وع�ضرون مليون واربعمائة واثنني الف وثالثمائة واثنني وثالثون درهم اماراتي ، والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ اال�ضتحقاق الواقع يف 2008/3/28 عدا مبلغ وقدره )21000.0000( درهم واحد وع�ضرون مليون دوالر 
مبا يعادل )77.070.000( درهم اماراتي قيمة ح�ضة املدعي يف املدعي عليها الثانية فمن تاريخ اال�ضتحقاق مع الزام 
واتعاب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والثالثة  الثانية  عليها  املدعي  مالك  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  االول  عليه  املدعي 

املحاماة . 
املدعي:عادل �ضبحي ال�ضادق

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �ضارع االبراج - بلو باي تاور - الطابق الرابع - مكتب 
رقم 402 - رقم مكاين:2575286855

املدعي عليه االول  املتحدة ممثلة يف  باململكة  العذراء  :  1- روك�ضفورد هولدجنز ليمتد بجزر  اإعالنهما  املطلوب 
2- �ضركة جلف امريكان كومبني انك . بوالية كاليفورنيا بالواليات املتحدة االمريكية ممثلة يف املدعي عليه االول  

-  �ضفتهما : مدعي عليهما 
مو�ضوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه االول ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته 
ثالثة  دوالر   )33.352.134( وق��دره  مببلغ  ومتكافلني  مت�ضامنني  والثالثة  الثانية  عليها  املدعي  وممثل  مالك 
وثالثون مليون ثالثمائة واثنني وخم�ضون الف ومائة واربعة وثالثون دوالر امريكي - مبا يعادل )122.402.332( 
 ، اماراتي  دره��م  وثالثون  واثنني  وثالثمائة  الف  واثنني  واربعمائة  مليون  وع�ضرون  واثنني  مائة  اماراتي  دره��م 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ضتحقاق الواقع يف 2008/3/28 عدا مبلغ وقدره )21000.0000( درهم 
واحد وع�ضرون مليون دوالر مبا يعادل )77.070.000( درهم اماراتي قيمة ح�ضة املدعي يف املدعي عليها الثانية 
فمن تاريخ اال�ضتحقاق مع الزام املدعي عليه االول ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مالك املدعي عليها الثانية والثالثة 
بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2022/5/31  ال�ضاعة 09.00 �ضباحا 
يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

رئي�س الق�شمم�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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عربي ودويل

هفوات دبلوما�سية اأم ج�ص نب�ص.. بايدن يثري االرتباك ب�سراحته 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأظهر الرئي�س االأمركي جو بايدن ميال اإىل اخلروج بت�ضريحات 
عن  بالدفاع  وع��ده  من  الدبلوما�ضي،  ال�ضعيد  على  �ضجة  حت��دث 

تايوان ع�ضكريا وتلميحه اإىل �ضرورة تغير النظام يف رو�ضيا.
اعتاد ال�ضحفيون الذين يرافقون بايدن يف رحالته اخلارجية على 
هذا النهج مع ت�ضدر الرئي�س الدميوقراطي بت�ضريحاته احلادة اأو 
امل�ضحونة عناوين االأخبار فيما ي�ضارع البيت االأبي�س اإىل الت�ضديد 

على اأن الرئي�س ال ينتهج �ضيا�ضة جديدة.
رد  االث��ن��ني  م��وؤمت��ر �ضحفي يف طوكيو  م��ن  االأخ���رة  اللحظات  يف 
بايدن باالإيجاب باأن الواليات املتحدة �ضتدافع ع�ضكريا عن تايوان 
يف حال تعر�ضها لهجوم من ال�ضني التي تعترب اجلزيرة امل�ضتقلة 
ذاتيا وتتمتع بنظام دميوقراطي مقاطعة �ضينية. لي�ضت املرة االأوىل 

التي يثر فيها بايدن ارتباكا جراء ت�ضريحات حول تايوان. فمنذ 
اأربعة عقود ومبوجب �ضيا�ضة اأقرت عندما كان �ضناتورا،  اأكر من 
اإال  اإىل تايوان للدفاع عن نف�ضها  توفر الواليات املتحدة االأ�ضلحة 

اأنها اأبقت عمدا على الغمو�س ب�ضاأن احتمال تدخلها ع�ضكريا.
اإىل  او�ضنت  لويد  الدفاع  ووزي��ر  االأبي�س  البيت  و�ضارع م�ضوؤول يف 
عن  بكني  اأعربت  فيما  تتغر  مل  االأمركية  ال�ضيا�ضة  اأن  التاأكيد 
اأتى  �ضلب.  التزام  على  دليال  اعتربته  تايون مبا  ورحبت  غ�ضبها 
مرجتل  ب�ضكل  بولندا  يف  األقاها  كلمة  يف  ب��اي��دن  ق��ال  بعدما  ذل��ك 
اإ�ضارة  يف  ال�ضلطة”  البقاء يف  ال�ضماء هذا الرجل ال ميكنه  “بحق 
االأبي�س  البيت  و���ض��ارع  ب��وت��ني.  ف��الدمي��ر  ال��رو���ض��ي  الرئي�س  اإىل 
اإىل القول اإن بايدن ال يحث على االإطاحة ببوتني ما كان لي�ضكل 
اأنها  بنف�ضه  بايدن  اأك��د  التي  االأمركية  كبرا يف احلملة  ت�ضعيدا 

تقت�ضر على م�ضاندة اأوكرانيا. قبل غزو بوتني الأوكرانيا يف �ضباط-
فرباير، اأثار بايدن الذي كان يحذر من تداعيات �ضعبة على رو�ضيا 
ردة  عن  حتدث  عندما  اال�ضتغراب  هجومها،  على  اأقدمت  حال  يف 

فعل غربية اأقل يف حال ح�ضول “توغل حمدود«.
���رف بالتعبر ���ض��راح��ة ع��ن م�����ض��اع��ره طوال  ل��ك��ن ب��اي��دن ال���ذي عجُ
يحاول  وال  ك��الم��ه  ع��ن  اأح��ي��ان��ا  ي��رتاج��ع  ال  ال�ضيا�ضية،  م�ضرته 
“يف  جماعية  “اإبادة  بارتكاب  رو�ضيا  باتهام  ا�ضتمر  فقد  تلطيفه. 
امل�ضوؤولني  قبل  حرب”  “جرائم  بارتكاب  مو�ضكو  واتهم  اأوكرانيا 
باإدارته بكثر.  ويف كل مرة، تثر ت�ضريحات بايدن ال�ضوؤال التايل: 
هل حتدث بايدن “من قلبه” كما قالت اأو�ضاطه مرات عدة اأم اأنه 

عرب عن �ضيا�ضة اأمركية جديدة؟ اأم االثنان معا؟
وقال جو�ضوا �ضيفرين�ضون وهو ا�ضتاذ م�ضاعد يف العالقات الدولية 

هفوات  ه���ذه  ك��ان��ت  اإن  ال��ق��ول  ال�ضعب  “من  بو�ضطن  ج��ام��ع��ة  يف 
توؤجج  وق��د  للغاية  خطرة  فهي  ازدواج��ي��ة  كانت  اإذا  ازدواج��ي��ة.  او 

التوترات وتت�ضبب بعدم يقني«.
اخلارجية  ال�����ض��وؤون  يف  ب��خ��ربة  يتمتع  وه��و  الرئا�ضة  ب��اي��دن  ت��وىل 
ي�ضهل  بنهج  االأخ����رة. ووع��د  العقود  اآخ��ر يف  رئي�س  اأي  م��ن  اأك��رب 
توقعه خالفا ل�ضلفه دونالد ترامب املتقلب و�ضاحب الت�ضريحات 
تراعي  بت�ضريحات ال  ال��ع��امل  اأذه���ل  م��ا  ف��رتام��ب غالبا  امل��ت��ه��ورة. 
اللياقة الدبلوما�ضية من �ضتم قادة دول حليفة والتهديد باحلرب 
“مل يكن من املمكن توقع موقف  عرب تويرت. واأك��د �ضيفرين�ضون 
ترامب. لكن كان يتوقع اأن تكون مواقف بايدن متما�ضكة جدا. قد 
تكون ال�ضراحة اإيجابية اأحيانا لكن يف حالة تايوان قد تكون خطرة 

نوعا ما«.

املدعون  اأو  ال���ع���دل  وزراء  وق�����ال 
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف  ال���ع���ام���ون 
وامل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة واأ����ض���رتال���ي���ا 
اإنهم  ب��ي��ان  وك��ن��دا ون��ي��وزي��ل��ن��دا يف 
اتخذتها  اإج������راءات  “يدعمون” 
اإيرينا  االأوكرانية  العامة  املدعية 
فينيديكتوفا وتهدف اإىل حما�ضبة 
حرب  “جرائم  ع���ن  امل�������ض���وؤول���ني 

ارتجُكبت خالل الغزو الرو�ضي«.
فتحت اأوكرانيا االآالف من ق�ضايا 
ج��رائ��م احل���رب ال��ت��ي ت��ق��ول كييف 
اإن جنودا رو�ًضا ارتكبوها منذ 24 
املحاكمة  وب���داأت  �ضباط/فرباير، 

االأوىل هذا االأ�ضبوع.
يف  الق�ضائيون  امل�����ض��وؤول��ون  وق���ال 
الدول اخلم�س يف بيانهم امل�ضرتك 
“نوؤيد ال�ضعي اإىل حتقيق العدالة 
م��ن ج��ان��ب اأوك��ران��ي��ا وم���ن خالل 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���دول���ي���ة االأخ������رى، 
اجلنائية  املحكمة  يف  ذل��ك  يف  مب��ا 

الدولية” وغرها من الهيئات.
ت�ضرفات  م���ع���ا  “ندين  وك���ت���ب���وا 
اإىل  وندعوها  الرو�ضية  احلكومة 
للقانون  االن���ت���ه���اك���ات  ك����ل  وق�����ف 
ال�����������دويل، ووق��������ف غ�����زوه�����ا غر 
جهود  يف  وال����ت����ع����اون  ال�������ض���رع���ي، 

حتقيق امل�ضاءلة«.
يجُحاكم  رو����ض���ي  ج���ن���دي  اأول  ك����ان 
ب��ت��ه��م��ة ارت���ك���اب ج��رمي��ة ح���رب يف 
اأوكرانيا منذ بداية الغزو الرو�ضي 
قد طلب “ال�ضفح” اخلمي�س من 
ِتل خالل  اأرم��ل��ة م��دين اأوك���راين قجُ
النزاع، وفق ما اأفادت �ضحافية يف 
جل�ضة  خ��الل  بر�س  فران�س  وكالة 

ا�ضتماع مبحكمة يف كييف.
 21“ �ضي�ضيمارين  ف���ادمي  وق���ال 
ب��ذن��ب��ه يف قتل  اأق���ر  ال���ذي  عاما” 
رجل يبلغ 62 عاما يف �ضمال �ضرق 
�ضباط-فرباير   28 يف  اأوك��ران��ي��ا 
خماطبا اأرملته كاترينا ت�ضيليبوفا 
اأن��ِك لن تكوين ق��ادرة على  “اأعلم 
م�����ض��احم��ت��ي ل��ك��ن��ن��ي اأط���ل���ب منك 

ال�ضفح«.
اأي�����ض��ا ج��ن��دي��ان رو�ضيان  وي��ح��اك��م 
ارتكاب  بتهمة  اأوكرانيا  يف  اآخ���ران 
اإطالق  م��ع  مدنيني،  �ضد  ج��رائ��م 
متعلقة  ق�����ض��ائ��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  ك��ي��ي��ف 
ثالثة  نحو  بعد  مزعومة  بفظائع 

اأ�ضهر من احلرب.

بكني تعول على زيارة 
با�سليه ب�ساأن حقوق االإن�سان 

•• بكني-اأ ف ب

ال�ضيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأع����رب 
ت����وؤّدي  اأن  اأم���ل���ه يف  وان����غ ي���ي ع���ن 
زي�������ارة امل���ف���و����ض���ة ال��ع��ل��ي��ا ل����الأمم 
مي�ضيل  االإن�����ض��ان  حل��ق��وق  املتحدة 
املعلومات  “تو�ضيح  اإىل  با�ضليه 
حقوق  اأو�����ض����اع  ح����ول  امل�ضّللة” 
اأن  املقّرر  ب��الده. وم��ن  االإن�ضان يف 
�ضينجيانغ،  الثالثاء  با�ضليه  ت��زور 
االإقليم ال�ضيني املّتهمة بكني باأّنها 
�ضّد  �ضر�ضة  قمع  حملة  فيه  ت�ضّن 
اأقلّية االأويغور امل�ضلمة، وهي تهمة 
تنفيها احلكومة ال�ضينية وت�ضفها 

ب�”كذبة القرن«.
وقالت وزارة اخلارجية ال�ضينية يف 
بيان تلّقته وكالة فران�س بر�س اإّنه 
با�ضليه يف غوانغت�ضو  لقائه  خالل 
)جنوب( االثنني اأعرب وانغ “عن 
الزيارة يف  اأن ت�ضاعد هذه  اأمله يف 
والتعاون وتو�ضيح  التفاهم  تعزيز 

املعلومات امل�ضّللة«.
ذك����ر  ع����ل����ى  ال�����ب�����ي�����ان  ي����������اأت  ومل 
���ض��ي��ن��ج��ي��ان��غ، االإق���ل���ي���م ال���واق���ع يف 
بكني  واملّتهمة  البالد  غرب  �ضمال 
باحتجاز اأكر من مليون من اأبناء 
داخل  فيه  امل�ضلمة  االأويغور  اأقلية 
التاأهيل  الإع������ادة  “مع�ضكرات” 

ال�ضيا�ضي.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ال���ع���امل طيلة  ان�����ض��غ��ال  غ���م���رة  يف 
ب��ج��ائ��ح��ة فرو�س  ون��ي��ف  ع��ام��ني 
زالت  ال  وال��ت��ي  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا 
ع��ل��ي��ه��ا متاما،  ال�����ض��ي��ط��رة  ت��ت��م  مل 
الرو�ضية  ومع قرب دخول احلرب 
االأوكرانية �ضهرها الرابع، خملفة 
اأك�����رب اأزم������ة دول���ي���ة م��ن��ذ احل���رب 
املنظمات  حت��ذر  ال��ث��ان��ي��ة،  العاملية 
بحماية  املعنية  وخا�ضة  ال��دول��ي��ة 
االهتمام  تراجع  خطر  من  البيئة 
املناخي،  التغر  ب��ظ��اه��رة  ال���دويل 

التي تهدد �ضالمة كوكب االأر�س.
وحذر االأمني العام لالأمم املتحدة، 
اأم�����س االأول  اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ر���س 
املناخي  التغير  اأن  م��ن  اخلمي�س 
وفرو�س كورونا واحلروب واأبرزها 
اأزمة  اأوك��ران��ي��ا، فاقمت  احل��رب يف 
املجاعة  خطر  م��ن  وزادت  ال��غ��ذاء، 

حول العامل.
العاملية  املنظمة  قالت  جانبها  من 
حميطات  اإن  اجل���وي���ة  ل���الأر����ض���اد 
درجات  اأع��ل��ى  يف  اأ�ضبحت  ال��ع��امل 
حم�ضية  م�ضتويات  واأع��ل��ى  ح��رارة 
األ��ف ع��ام، بينما   26 م�ضجلة منذ 
حذر م�ضوؤولون من االأمم املتحدة 
اأوك��ران��ي��ا تهدد  اأن احل���رب يف  م��ن 
مبكافحة  ال��ع��امل��ي��ة  االل����ت����زام����ات 

التغر املناخي.
ويرى خرباء بيئيون اأن ت�ضريحات 
ن��اق��و���س اخلطر  ت����دق  غ��وت��ر���س 
البيئية  االأزم�����ات  ت�ضافر  اأن  م��ن 
وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية والغذائية 
حول العامل، بات ينذر ب�ضح الغذاء 
وال���ط���اق���ة وت��ف�����ض��ي امل���ج���اع���ات يف 

خمتلف مناطق العامل.
التحذيرات  ه����ذه  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
البيئي  اخل��ب��ر  ي��ق��ول  االأمم����ي����ة، 
العاملي  االحت���اد  وع�ضو  وامل��ن��اخ��ي، 
ق���دوري،  اأمي���ن  الطبيعة،  حل��ف��ظ 
نيوز  “�ضكاي  موقع  مع  حديث  يف 
كورونا  جائحة  “�ضغلت  عربية”: 
ال���ع���امل م��ن��ذ ن��ه��اي��ة ع���ام 2019 
على  ك��ام��ل  ب�ضكل  احل��ي��اة  لتعطل 
اللقاحات  تطوير  قبل  ع��ام  م���دار 
���ض��اه��م��ت يف عودة  ال���ت���ي  امل�������ض���ادة 
احل�����ي�����اة ت���دري���ج���ي���ا اأواخ����������ر ع���ام 
احل����ايل،  ال���ع���ام  وم��ط��ل��ع   2021

•• وا�صنطن-وكاالت

ال����ب����ارز يف معهد  ال���زم���ي���ل  ت���وق���ع 
ه��اد���ض��ون ج��ون��اث��ان ���ض��اك��رت عودة 
مركز  اإىل  ال��ن��ووي  اإي���ران  برنامج 
������ض�����دارة االأخ������ب������ار ال����دول����ي����ة يف 
مع  -ح��زي��ران  يونيو  من  ال�ضاد�س 
التابع  املحافظني  جمل�س  اجتماع 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
“ذا  ���ض��ح��ي��ف��ة  ���ض��اك��رت يف  ك��ت��ب  و 
اأن طهران ت�ضتمر بانتهاك  هيل” 
االنت�ضار  م��ن  احل��د  يف  موجباتها 
النووي ب�ضكل فا�ضح ومبا هو اأبعد 
ال���ن���ووي. مع   2015 ات��ف��اق  م��ن 
ذل���ك، ي��وا���ض��ل ك��ب��ار امل�����ض��وؤول��ني يف 
اإدارة بايدن ال�ضغط الإحياء اتفاق 

كان ف�ضله حمتوماً ب�ضكل دائم.

افرتا�س خطاأ... بل خيايل
كانت ادعاءاتهم مبنافع مفرت�ضة 
�ضارخاً  نقي�ضاً  ت��واج��ه  ل��الت��ف��اق 
مع اأفعال اإيران منذ تبني االتفاق 
تقريباً.  اأع��وام  �ضبعة  قبل  النووي 
اإيران  اأن  اأ�ضا�س  على  االتفاق  بني 
�ضتقبل بانفراج �ضيا�ضي يف العالقة 
اأو باحلد  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  م��ع 
لتليني  م�ضتعدة  �ضتكون  االأدن����ى، 
مقابل  وامل��دم��ر  العنيف  �ضلوكها 
ح���واف���ز اق��ت�����ض��ادي��ة ون����ووي����ة. مل 
تقريباً  وق���ت  اأي  االأم����ر  ي�ضتغرق 
الإثبات اأن هذا االفرتا�س مل يكن 

خاطئاً وح�ضب بل خيالياً اأي�ضاً.
اأعقبت  ال���ت���ي  ال�������ض���ن���وات  ���ض��ه��دت 
زي����ادة يف عدوانية  االت��ف��اق  اإب����رام 
اإيران على امتداد ال�ضرق االأو�ضط 
وارتفاعاً بن�ضبة %30 يف املوازنة 
ال��دف��اع��ي��ة االإي���ران���ي���ة وزي������ادة يف 
مت���وي���ل امل���ج���م���وع���ات االإره���اب���ي���ة 
واجلهاد  اهلل  وح���زب  حما�س  مثل 
االإ�ضالمي. وترددت دعوات “املوت 
الأمريكا” يف امل�ضاجد التي ت�ضيطر 

عليها الدولة داخل اإيران.

جيالن من الأكاذيب
للحد  �ضيقاً  اتفاقاً  بو�ضفه  حتى 

االأوك��ران��ي��ة على  االأزم���ة  ولتطغى 
امل�����ض��ه��د وت��خ��ط��ف االأ�����ض����واء منذ 
ف���احل���رب   ،2022 ع�����ام  ب����داي����ة 
ال�ضغل  باتت  االأوكرانية  الرو�ضية 
ب���دول���ه الكربى  ل��ل��ع��امل  ال�����ض��اغ��ل 
ومنظماته االأممية، ولتتعر تاليا 

عجلة االقت�ضاد العاملي«.
مقبل  “العامل  ق����دوري:  واأ���ض��اف 
اأي�ضا على زيادة يف معدالت درجات 
احلرارة مبقدار 1.5 درجة االأمر 
-2022 خ����الل  ����ض���ي���وؤدي  ال�����ذي 
حرارة  درج���ات  لت�ضجيل   2026
اأعلى من عام 2016، الذي �ضجل 
اأك���رب درج���ة ح����رارة ع��ل��ى الكوكب 
وارتفاع  ال�ضناعية،  الع�ضور  منذ 
م�����ع�����دالت درج����������ات احل��������رارة  يف 
غاز  انبعاثات  يف  بزيادة  م�ضحوب 
ال�ضيناريو  الكربون،  اأوك�ضيد  ثاين 
االأ�ضا�ضية  ب��ال��درج��ة  ي��ه��دد  ال���ذي 

البحار واملحيطات«.
ويو�ضح قدوري، وهو كذلك ع�ضو 
اللجنة العاملية للمناطق املحمية: 
اجل���ل���ي���دي  ال����غ����ط����اء  “تناق�س 
وذوبانه، وزيادة درجة حرارة املياه 
ثنائي  وتركيز  م�ضتويات  وارت��ف��اع 

اأعيننا،  اأم�������ام  ي��ت��غ��ر  “مناخنا 
تاأثر  ب�ضبب  احل��راري  االحتبا�س 
من  تاأتي  التي  ال�ضارة  االنبعاثات 
االأن�����ض��ط��ة ال��ب�����ض��ري��ة ���ض��ي��زي��د من 
درج��ة ح��رارة الكوكب للعديد من 

االأجيال القادمة«.
التغر  ملف  اأن  اإىل  تاال�س  واأ�ضار 
املناخي لي�س له م�ضاحة تذكر من 
اأخرى  اأزمات  التغطية، مع ت�ضدر 
مثل جائحة كوفيد- 19 واحلرب 

يف اأوكرانيا لعناوين االأخبار.
وتقاذفت الواليات املتحدة ورو�ضيا 
املتحدة  االأمم  يف  االّت�����ه�����ام�����ات 
املتفاقم  التدهور  عن  بامل�ضوؤولية 
ودعت  العامل،  يف  الغذائي  لالأمن 
ال�ضماح  اإىل  م��و���ض��ك��و  وا���ض��ن��ط��ن 
ب���ت�������ض���دي���ر حم���ا����ض���ي���ل احل���ب���وب 
موانئ  يف  ال��ع��ال��ق��ة  االأوك����ران����ي����ة 

البحر االأ�ضود.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأمركي 
اجتماع  خ����الل  ب��ل��ي��ن��ك��ن  اأن����ت����وين 
ال��دويل بدعوة من  االأم��ن  ملجل�س 
عن  “توقفوا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
اإعاقة عمل موانئ البحر االأ�ضود! 
لل�ضفن  التنقل  ب��ح��ري��ة  ا���ض��م��ح��وا 

اأوك�ضيد الكربون، تقود النخفا�س 
بالتايل  ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي،  ال���رق���م 
ب�ضبب  امل����ي����اه  ح���م���و����ض���ة  ت���رت���ف���ع 
ما  واملحيطات  البحار  امت�ضا�س 
ذلك  من  املئة  يف   95 -90 يعادل 
الغاز من الغالف اجلوي، مب�ضتوى 
الهيدروجيني  الرقم  من  متدين 
الكربونات،  ارتفاع  يقابله من  وما 
ال�����ظ�����روف على  ف���ت�������ض���اع���د ه������ذه 
ت��اآك��ل ك��رب��ون��ات ال��ك��ال�����ض��ي��وم التي 
الكائنات  من  العديد  ت�ضتخدمها 
يف بناء اأ�ضدافها وهياكلها، ف�ضال 
ال�ضعاب  جم��ت��م��ع��ات  خ�����ض��ارة  ع���ن 
النظم  ت�ضت�ضيف  التي  املرجانية 
على  تنوعا  االأك���ر  االإي��ك��ول��وج��ي��ة 
ك��وك��ب االأر�����س، حيث ت��ن��ب��اأت عدة 
درا�ضات بهالك جمتمعات ال�ضعاب 
املرجانية خالل 25 �ضنة القادمة، 
البيئية  النظم  ل��ه��ذه  فاالنت�ضار 
ال���ب���ح���ري���ة احل�������ض���ا����ض���ة وامل����ه����ددة 
يوؤدي  ا�ضتدامتها  على  واحل��ف��اظ 
ال�ضتدامة �ضل�ضلة النظم البيئية«.

االأم�����ني  ق�����ال  ال�������ض���ي���اق،  ذات  ويف 
لالأر�ضاد  العاملية  للمنظمة  العام 
ت��اال���س، يف بيان:  اجل��وي��ة، بيرتي 

والقطارات وال�ضاحنات التي تنقل 
االأغذية من اأوكرانيا«.

تعليق  ع����ن  “توقفوا  واأ������ض�����اف 
واالأ�ضمدة  الغذائية  امل��واد  ت�ضدير 
انتقادات  توّجه  التي  البلدان  اإىل 
اأن  معتربا  العدوانية”،  حلربكم 
فعليا  اّت���خ���ذ  ال��رو���ض��ي  “اجلي�س 
ملاليني  ال���غ���ذائ���ي���ة  االإم�������������دادات 
االأ�ضخا�س  وماليني  االأوكرانيني 

حول العامل رهينة«.
الرو�ضي  ال�ضفر  ن��دد  امل��ق��اب��ل،  يف 
لدى االأمم املتحدة فا�ضيلي نبينزيا 
بوجود نية غربية “لتحميل رو�ضيا 
كافة”،  العامل  م�ضاكل  م�ضوؤولية 
الغربية  االت���ه���ام���ات  ك���ل  راف�����ض��ا 

لبالده.
التي  ال��غ��ذائ��ي��ة  االأزم�����ة  اإن  وق����ال 
زمن  منذ  كامنة  ال��ع��امل  ي�ضهدها 
واأ���ض��ب��اب��ه��ا اجل����ذري����ة ت���ت���اأت���ى من 
تزايد  ج���راء  الت�ضخم”  “دوامة 
اللوج�ضتية  وال�ضعوبات  التكاليف 
االأ�ضواق  يف  امل�����ض��ارب��ة  و”عمليات 

الغربية«.
اأوك��ران��ي��ا ه��ي التي  اأن  و���ض��دد على 
االألغام  ع��رب  موانئها  عمل  ت��ع��وق 

�ضواحل  ط��ول  على  تن�ضرها  ال��ت��ي 
ال��ب��ح��ر االأ����ض���ود وع���رب ع���دم وجود 
نية لدى كييف للتعاون مع مالكي 
ال�ضفن  ع�������ض���رات  ل��ت��م��ك��ني  ���ض��ف��ن 

االأجنبية من العمل.
العقوبات  جم����ددا  ن��ب��ي��ن��زي��ا  ودان 
ف��ر���ض��ت��ه��ا دول غ��رب��ي��ة على  ال��ت��ي 
ت�ضهم  تداعياتها  اأن  موؤكدا  رو�ضيا 
ل���الأم���ن  امل���ت���ف���اق���م  ال����ت����ده����ور  يف 

الغذائي.
ذل��ك على  �ضدد قبل  بلينكن  وك��ان 
اأن “العقوبات ال تعوق عمل موانئ 
كمائن  تن�ضب  وال  االأ���ض��ود  البحر 
وال  غذائية  م��واد  املحملة  لل�ضفن 
ال��ط��رق وال�����ض��ك��ك احلديد  ت��دم��ر 

االأوكرانية«.
وقال اإن “العقوبات ال متنع رو�ضيا 
واالأ�ضمدة”،  االأغذية  ت�ضدير  من 
ا�ضتثناءات  عمدا  “تت�ضمن  وه��ي 
التي  والبذور  واالأ�ضمدة  لالأغذية 

م�ضدرها رو�ضيا«.
جعل  رو���ض��ي��ا  “قرار  اأن  واع���ت���رب 
من  ح�ضرا  ياأتي  �ضالحا  االأغ��ذي��ة 

مو�ضكو«.
من جهته قال �ضرغي دفورنيك، 

من انت�ضار االأ�ضلحة النووية، كانت 
بنوده �ضعيفة جداً وحمدودة جداً 
كما موؤقتة جداً كي تكون فعالة يف 
امل�ضكلة  ت��اأج��ي��ل  ���ض��يء م��ا خ��ال  اأي 
قلياًل. االتفاق �ضيئ اإىل درجة اأنه 
اإىل  منا�ضروه  عمد  البداية،  منذ 
وحتى  وامل��ب��ال��غ��ة  اخل��ط��اأ  التوجيه 
عن  ل��ل��دف��اع  ال�ضريحة  االأك���اذي���ب 
املثبتة  اإي���ران  ق��درة  اإن  ق�ضيتهم. 
�ضريعاً  االت��ف��اق  بنود  انتهاك  على 
مب��ج��رد اخ��ت��ي��اره��ا ال��ق��ي��ام بذلك 
ك�ضفت عدم كفاءته. وال ميكن اإنكار 
اأن النظام االإيراين خدع املفت�ضني 
من  بالرغم  و�ضايقهم  وعرقلهم 
تفتي�س  “عمليات  ب���اإج���راء  وع���ود 

غر م�ضبوقة«.
مت احت�ضاب خرق نووي بفرتة عام 

امل���������ض����ادق����ة على  خ������الل ج���ل�������ض���ة 
�ضرح  ال�����ض��ي��وخ،  جمل�س  يف  تعيينه 
اأن  اأنتوين بلينكن  وزير اخلارجية 
االتفاق  اإىل  للعودة  يهدف  بايدن 
اتفاق  اإىل  لل�ضعي  “كمن�ضة... 
م�ضوؤولون  ك��رر  واأقوى”.  اأط���ول 
ب��دت يف  التي  اآخ���رون تلك احلجة 
اع��رتاف حديث  الوقت مثل  ذل��ك 
ي�ضرح  مل  االت��ف��اق.  �ضعف  بنقاط 
موافقة  �ضبب  زم���الوؤه  اأو  بلينكن 
اتفاق  ب�ضاأن  التفاو�س  على  اإي��ران 
اأق�ضى  ق����ي����وداً  ���ض��ي��ف��ر���س  م��ك��م��ل 
اأبرز  اإلغاء  بعد  خ�ضو�ضاً  واأط���ول، 
النظام.  ع��ل��ى  ال�����ض��غ��ط  م�������ض���ادر 
ال�ضمت غر مفاجئ. بعد �ضنة من 
املطالب  اأم��ام  مت�ضل�ضل  ا�ضت�ضالم 
التفاو�س،  ط��اول��ة  على  االإي��ران��ي��ة 

ا���ض��ت��خ��دام قيا�س  ب��ن��اء على  واح���د 
م�ضكوك به الأجهزة الطرد املركزي 
ال���ت���ي ب��ن��ت��ه��ا اإي��������ران ب�����ض��ك��ل غر 
القيود  جميع  اأث��ب��ت  لقد  �ضرعي. 
قابلة  اأنها  النووي  الربنامج  على 
االأمر  وب�ضرعة،  ب�ضهولة  للعك�س 
الذي قو�س التاأكيدات باأن االتفاق 
م�ضارات  ج��م��ي��ع  اأع�������اق  ال����ن����ووي 
اإي����ران ن��ح��و ���ض��الح ن����ووي. بعدما 
االتفاق �ضدقيته متاماً، جلاأ  فقد 
اإىل  ب��اي��دن  اإدارة  با�ضم  الناطقون 
ج��ي��ل ج��دي��د م��ن االأك���اذي���ب لبيع 
االتفاق  اإىل  وا���ض��ن��ط��ن  “عودة” 
النووي. ح�ضب �ضاكرت تربز ثالث 

اأكاذيب على وجه التحديد.

»اأقوى واأطول«

العلني  رف�ضها  اإي��ران  تكرار  وبعد 
واأقوى”،  “اأطول  ات��ف��اق  ل��ف��ك��رة 
يبدو اأن التعبر قد مت حذفه من 

قامو�س االإدارة.

تطبيق “كامل” لالتفاق؟
هي  للكاتب  وف��ق��اً  الثانية  الكذبة 
املتحدة  ال��والي��ات  اأن  بلينكن  زع��م 
للتطبيق  “عودة  اإىل  ت�������ض���ع���ى 
يرى  ال��ن��ووي.  لالتفاق  الكامل” 
متاماً  ي����درك  ب���اي���دن  اأن  ���ض��اك��رت 
وزمنياً.  مادياً  ذلك  فعل  ا�ضتحالة 
اأجهزة الطرد  اإي��ران على  اإن عمل 
اليورانيوم  وت��خ�����ض��ي��ب  امل��ت��ط��ورة 
وتعدين  ع��ال��ي��ة  م�����ض��ت��وي��ات  اإىل 
بخربة  النظام  زود  قد  اليورانيوم 
�ضرورية  ومبعرفة  فيها  رجعة  ال 

لتطوير االأ�ضلحة النووية.
املتحدة  ال����والي����ات  اأن  ي���ب���دو  وال 
تطالب بالعودة اإىل تطبيق كامل. 
التقارير  تذكر  املجدد،  االتفاق  يف 
اأنه �ضي�ضمح الإيران بتخزين اأجهزة 
الطرد االأكر تطوراً من تلك التي 
�ضمح بها االتفاق االأ�ضا�ضي، عو�ضاً 
بلينكن  ي������درك  ت���دم���ره���ا.  ع����ن 
االلتزام  ي�ضتطيع  ال  اأن��ه  �ضك  بال 
االأ�ضطورية  النووي  بفرتة اخلرق 
التي تبلغ عاماً واحداً. بالرغم من 
اإدراكه هذه االأمور، يوا�ضل بلينكن 
“االتفاق  اإىل  ل��ل��ع��ودة  ال���رتوي���ج 

الكامل” اأو “االمتثال الكامل«.

خداع قدمي متجدد
هي  للكاتب  وف��ق��اً  الثالثة  الكذبة 
خداع قدمي مت لفه بطبقة جديدة 
اأ�ضر   ،2015 يف  ال����ك����ذب.  م����ن 
جو  حينها  ونائبه  اأوباما  الرئي�س 
االتفاق  اأن  ع��ل��ى  واآخ�����رون  ب��اي��دن 
حم�����ض��ور ب��امل�����ض��ائ��ل ال��ن��ووي��ة ولن 
ي��وؤث��ر ع��ل��ى اح��ت��ف��اظ وا���ض��ن��ط��ن اأو 
اأخرى  اأمريكية  عقوبات  فر�ضها 
االإرهاب  دعمها  ب�ضبب  اإي��ران  على 
وان���ت���ه���اك���ات���ه���ا ح����ق����وق االإن�������ض���ان 
اأن�ضطة  اأو  االأ����ض���ل���ح���ة  وت���ه���ري���ب 
املمار�ضة،  يف  اأخ���رى.  �ضرعية  غر 
جميع  املتحدة  ال��والي��ات  اأخ�ضعت 
لالتفاق  االأخ���������رى  ال�������ض���ي���ا����ض���ات 
عن  التغا�ضي  فيها  مب��ا  ال���ن���ووي، 
الفظائع  يف  االإي�������راين  ال���ت���واط���وؤ 
االأهلية يف  املرتكبة خ��الل احل��رب 
�ضوريا وفرملة حتقيق عاملي قادته 
وكاالت عدة يف ن�ضاطات حزب اهلل، 

وكيل اإيران االإرهابي.

اإلهاء مفيد عن لب املو�صوع
اإيران طالبت االآن  اأن  تابع �ضاكرت 
برفع احل��ر���س ال��ث��وري ع��ن قائمة 
االأجنبية  االإره����اب����ي����ة  امل��ن��ظ��م��ات 
ك�ضرط للعودة اإىل االتفاق النووي. 
وف��ق��اً ل��وع��وده اخل��ا���ض��ة، ك��ان على 
بايدن جتاهل هذا املطلب فوراً مبا 
اأنه غر مرتبط بالق�ضية النووية 

االأمم  ل��دى  اأوك��ران��ي��ا  بعثة  ع�ضو 
بو�ضع  رو���ض��ي��ا  “نطالب  امل��ت��ح��دة، 
االأوكرانية  احلبوب”  ل�ضرقة  حد 
األف   500 ب��ن��ح��و  ال���ي���وم  امل���ق���درة 
املوانئ  ع��ن  احل��ظ��ر  و”بفك  ط��ن 
البحرية االأوكرانية وباإعادة حرية 
امل��الح��ة وال�����ض��م��اح مب���رور ال�ضفن 

التجارية«.
مليون   400 “نحو  واأ������ض�����اف 
�ضخ�س حول العامل يعتمدون على 

اإمدادات احلبوب من اأوكرانيا«.
وت���اب���ع ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي االأوك������راين 
“قبل الغزو، كانت اأوكرانيا ت�ضّدر 
5 م����الي����ني ط�����ن م�����ن احل����ب����وب 
وهو رقم تراجع يف اآذار/ �ضهريا”، 

األ��ف طن   200 “اإىل نحو  مار�س 
نحو  اإىل  ني�ضان/اأبريل  ويف  فقط، 

1،1 مليون طن«.
م���������ض����وؤول����ون  اأع�����ل�����ن  ذل��������ك،  اإىل 
غربية  دول  خم�س  يف  ق�ضائيون 
“العيون  حتالف  ي�ضّمى  ما  ت�ضّكل 
اأنهم يدعمون اإجراءات  اخلم�س”، 
اتخذتها اأوكرانيا ملحاكمة مرتكبي 
بالغزو  م��رت��ب��ط��ة  ح����رب  ج���رائ���م 

الرو�ضي.

النووي.  االتفاق  لبنود  ومناق�س 
ناطقون  اق���رتح  ذل���ك،  ع��ن  عو�ضاً 
�ضل�ضلة  اإدارت������ه  ب��ا���ض��م  خم��ت��ل��ف��ون 
ت�ضمل  اخ���ت���ب���اري���ة  ب���ال���ون���ات  م����ن 
اال���ض��ت��ج��اب��ة ل��ل��م��ط��ل��ب االإي������راين 
اأخرى  ع��ق��وب��ات  على  تبقي  لكنها 
اأو مكونات  اأف��راداً  اأو ت�ضنف فقط 
اأخ���رى م��ن احل��ر���س ال��ث��وري مثل 

قوة القد�س.
كان من املفرت�س اأن ي�ضبح القرار 
اأ���ض��ه��ل ع��ل��ى ب���اي���دن ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
ت���ورط احل��ر���س يف ق��ت��ل اأك���ر من 
العراق  اأم��ري��ك��ي يف  ج��ن��دي   600
وتورطه يف التخطيط الغتيال كبار 
ال�ضابقني.  االأمريكيني  امل�ضوؤولني 
االأبي�س  البيت  اإىل  بالن�ضبة  لكن 
اإلهاء  الثوري  احلر�س  ق�ضية  تعد 
احلقيقية:  الق�ضية  ع��ن  م��ف��ي��داً 
مل يحل االتفاق النووي ولن يحل 
االإيرانية.  ال��ن��ووي��ة  امل�ضكلة  اأب����داً 
و�ضيبقى  امل���و����ض���وع،  ل���ب  ه���و  ه���ذا 
يقرره  عما  النظر  ب�ضرف  كذلك 

بايدن حيال احلر�س الثوري.

اأخطر كذبة على الإطالق
اأن ب��اي��دن يقرتب  اأ���ض��اف ال��ك��ات��ب 
�ضي�ضطر  ال��ذي  اليوم  من  �ضريعاً 
كذبة  اأخطر  مع  التعامل  اإىل  فيه 
ع���ل���ى االإط���������الق. ي���ج���رب االت���ف���اق 
باأن  االدع���اء  على  داعميه  ال��ن��ووي 
اإي����ران ال��ن��ووي �ضلمي يف  ب��رن��ام��ج 
وقت من الوا�ضح اأنه لي�س كذلك. 
مع اأو بدون اتفاق نووي، �ضيتوجب 
حقيقي  ح��ل  �ضياغة  ب��اي��دن  ع��ل��ى 
ل��ل��ت��ه��دي��د ال���ن���ووي االإي�������راين. اإذا 
اإي���ران  ف�ضتح�ضل  ذل���ك،  يف  ف�ضل 
على االأ�ضلحة النووية اأو �ضيحاول 
خ�����ض��وم��ه��ا ا���ض��ت��خ��دام ال���ق���وة ملنع 
ق��د يثر حرباً  النتيجة مم��ا  ه��ذه 
اإق��ل��ي��م��ي��ة اأو������ض�����ع. ل���ت���ف���ادي هذه 
ال��ت��داع��ي��ات اخل��ط��رة، يجب على 
ب��اي��دن وف��ري��ق��ه ال��ك��ف ع��ن الكذب 
ب�����ض��اأن االت���ف���اق ال����ن����ووي، ال على 
واجلمهور  وال�ضحافة  الكونغر�س 

وح�ضب، بل اأي�ضاً على اأنف�ضهم.

وا�صنطن ومو�صكو تتقاذفان م�صوؤولية تدهور الأمن الغذائي 

حتذيرات دولية من جماعة.. ثالث اأزمات تهدد العامل

»ذا هيل«: طهران ت�صتمر بانتهاك موجباتها

اإدارة بايدن تكذب على نف�سها يف االتفاق النووي
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تنازل/ بيع
اعالن بالن�ضر

موؤ�ض�ضة  - عراقي اجلن�ضية ميلك  ال�ضعدي  عبدالقادر عبدالرحمن  ال�ضيد/جنيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
فردية بوكيل خدمات امل�ضماه )الريا�س لكي املالب�س( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة جتارية رقم 
)776188( ، ويرغب ال�ضيد / جنيد عبدالقادر عبدالرحمن ال�ضعدي - عراقي اجلن�ضية - يف البيع والتنازل 
 - ال�ضيد/ هارون علي عبا�س علي خان  اإىل  بن�ضبة )50%( وذلك  البالغة )%100(  عن جزء من ح�ضته 
البيع  يف   - اجلن�ضية  عراقي   - ال�ضعدي  عبدالرحمن  عبدالقادر  ال�ضيد/جنيد  ويرغب  كما   ، اجلن�ضية  هندي 
والتنازل عن جزء من ح�ضته البالغة )100%( بن�ضبة )50%( وذلك اإىل وذلك اىل ال�ضيدة / �ضينا ادي�ضون 
راج - هندية اجلن�ضية. تعديالت اأخرى : مت تغير ال�ضكل القانوين من )موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات( اىل 
)�ضراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
ذلك عليه مراجعة  اعرتا�س حيال  اي  لديه  االعالن فمن  تاريخ هذا  ا�ضبوعني من  بعد  اليه  امل�ضار  االجراء 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
MOJAU_2022- 0066622 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم للجميع باأن ال�ضيد : جاغدي�س �ضو�ضيل داباندرو �ضو�ضيل - اجلن�ضية : 
بنغالدي�س، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اإىل 
ال�ضيدة : ريا دا�س تالوكدار - اجلن�ضية : الهند يف الرخ�ضة امل�ضماه )�ضالون النهاري 
للحالقة( تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )513149( ال�ضادرة من 
دائرة التنمية االقت�ضادية بال�ضارقة، وعمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون 
هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل  الكاتب  �ضاأن  يف   2013 ل�ضنة  رقم)4(  االحتادي 
اأ�ضبوعني  بعد  اإليه  امل�ضار  االإجراء  على  الت�ضديق  يتم  �ضوف  انه  و  للعلم  االإعالن 
االإجراءات  اإتباع  اأي اعرتا�س حيال ذلك عليه  االإعالن ممن لديه  تاريخ هذا  من 

القانونية. تعديالت اأخرى : 1- مت تغر وكيل اخلدمات ،
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70626

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 9497/2021 تنفيذ جتاري
حمكمة دبي االبتدائية

ح�شور اإجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 9497/2021 تنفيذ جتاري
املطلوب اعالنهما 1- �ضركة �ضارة امبك�س للتجارة ذ.م.م

و�ضريك املنفذ �ضدها االوىل  مدير  ب�ضفته  خان  عمر  حممد  على  �ضاجد   -2
اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  ح�ضابياً  خبراً  – بندبي  املوقرة  االبتدائية  دبي  حمكمة  تكليف  على  بناءاً 
املرفوعه من ال�ضيد : نور ح�ضني ابو القا�ضم امر ح�ضني وميثله �ضليم ان�ضامبارفاتي عمر.  عليه يرجى 
اأو وكيال معتمداً ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات تخ�س الدعوى  ح�ضوركم يف جل�ضة اخلربة 
اخلبر:  مكتب  مقر  يف  ظهراً   12:00 ال�ضاعة  مت��ام  يف  املوافق30/05/2022  االثنني  ي��وم  وذل��ك 
 -15 الطابق  امل�ضرف-  برج  بناية   - يا�س  بني  �ضارع  دب��ي-دي��رة-  مبدينة  والكائن  املرزوقي  عبداملجيد 

مكتب رقم 1504. يرجي التوا�ضل للح�ضول علي رابط االجتماع :- هاتف 042555363
فاك�س / 042555433 / هاتف رقم 026222318 
amao 2004@amauae.com بريد اإلكرتوين

اخلبري احل�شابي / عبداملجيد حممد املرزوقي

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
 ق�شم احلجوزات والبيوع

اعالن بال�شداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�شرا( 
يف الق�شية التنفيذية رقم 3152 ل�شنة 2020

اىل املنفذ �ضده / ال�ضيخ �ضلطان بن خالد بن �ضلطان القا�ضمي 
ل�ضالح طالب التنفيذ / م�ضرف االمارات اال�ضالمي �س.م.ع

حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار اللبني اأدناه عن طريق املزاد العلني ... 
قطعة رقم 1331 ملك مبنطقة مويلح التجارية باإمارة ال�ضارقة

�ضداد  بوجوب  اخطاركم  لذا قررت املحكمة ودائرة التنفيذ يف الق�ضية التنفيذية 3152 ل�ضنة 2020 
الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�ضية التنفيذية اأعاله ب�ضندوق املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ 
اأعاله للبيع  تبليغك بخطابنا هذا، واال فاإن املحكمة �ضتتخذ القرار املنا�ضب ب�ضان طرح العقار املذكور 
وفق االأ�ضول وذلك عمال لن�س املادة )152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( ل�ضنة 2018 

للقانون االحتادي رقم )11( ل�ضنة 1992 ب�ضان قانون االجراءات املدنية ...
يقت�ضي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله ...

رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/111293(
املنذر : ال�ضيخ عبدالعزيز حممد املاجد املعال

املنذر اإليه : �ضديق ح�ضن كونات كونات
- منطقة  الرقة  بناية   -  7  : رقم  املحل  باإخالء  اإليه  املخطر  املخطر  يخطر 
تاريخ  عليه منذ  امل�ضتحقة  االإيجارية  القيمة  �ضداد  لعدم  دبي،  اإم��ارة   - الرقة 
لهذا  الن�ضر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم  ث��الث��ني  م��دة  خ��الل  وذل���ك   ،  10/9/2021:
االإخطار ويف حالة التخلف عن ذلك �ضوف نقوم باتخاذ االج��راءات القانونية 
عن  ف�ضال  امل��اأج��ور  م��ن  باإخالتكم  والكفيلة  املخت�ضة  اجل��ه��ات  اأم���ام  بحقكم 
ت��اري��خ االإخ����الء م��ع الر�ضوم  ب�����ض��داد م��ا ي�ضتجد م��ن االإي��ج��ار حتى  اإل��زام��ك��م 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة عن كل ما تقدم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/111256(
املنذر : م�ضرف عجمان �س م ع

املنذر اليه : حم�ضن ميان حممد
اأنكم قد قمتم با�ضتئجار اخلزنة رقم )303( من فرع م�ضرف عجمان  اأوال : وحيث  املو�ضوع  : 
17/8/2011 باأجرة �ضنوية تبلغ  مبنطقة القرهود بدبي وفقا للعقد املوقع من قبلكم بتاريخ 
�ضداد االأجرة ال�ضنوية املرتتبة على اخلزنة وقد تر�ضد بذمتكم  يف  ف�ضلتم  وقد  درهم   300.00

حتى تاريخ دي�ضمرب 2021م اأجرة قدرها 1،200.00 درهم غر �ضامل ال�ضريبة. 
ثانياً : وحيث انكم قد ف�ضلتم يف �ضداد االأجرة ال�ضنوية املتفق عليها وفق عقد ايجار اخلزنة املرفق 
طي هذا االإنذار العديل تنذركم باإنهاء عقد تاأجر اخلزنة املوقع مع املنذر و�ضداد متاأخرات االأجرة 
 )15( خالل  باخلزنة  اخلا�ضة  املفاتيح  وت�ضليم  ال�ضريبة  �ضامل  درهم   1،200.00 قدر  البالغ 
خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ هذا االإنذار واإال �ضنكون م�ضطرين التخاذ االإجراءات القانونية �ضدكم 

لفتح اخلزنة وحتميلكم الر�ضوم وامل�ضاريف اخلا�ضة بذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/111259(
املنذر : م�ضرف عجمان �س م ع

املنذر اليه : �ضيرتا دهرميندرا غاندي
مبنطقة  عجمان  م�ضرف  فرع  من  اأنكم قد قمتم با�ضتئجار اخلزنة رقم )37(  اأوال : وحيث 
تبلغ  ���ض��ن��وي��ة  ب���اأج���رة   4/1/2015 ب��ت��اري��خ  قبلكم  م��ن  امل��وق��ع  للعقد  وف��ق��ا  ب��دب��ي  ال��ق��ره��ود 
1،000.00 درهم وقد ف�ضلتم يف �ضداد االأجرة ال�ضنوية اخلا�ضة بهذه اخلزنة وتر�ضد بذمتكم 

حتى تاريخ دي�ضمرب 2021م مبلغ 4.900.00 درهم غر �ضاملة لل�ضرائب. 
ثانيا : وحيث انكم قد ف�ضلتم يف �ضداد االأجرة ال�ضنوية املتفق عليها وفق عقود ايجار اخلزنة اأعاله 
املنذر  املوقع مع  باإنهاء عقد االيجار اخلا�س باخلزية  العديل تنذركم  االإن��ذار  املرفق طي هذا 
و�ضداد متاأخرات االأجرة البالغ قدرها 4،900.00 درهم غر �ضاملة لل�ضرائب خالل )15( 
خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ هذا االإن��ذار واإال �ضنكون م�ضطرين الإتخاذ االإج��راءات القانونية 

�ضدكم لفتح اخلزن الوارد ذكرها اأعاله وحتميلكم الر�ضوم وامل�ضاريف اخلا�ضة بذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/111250(
املنذر / م�ضرف عجمان �س م ع 

املنذر اليه: م�ضطفى اأجمد
عجمان  م�ضرف  ف��رع  من   )79( رق��م  اخلزنة  با�ضتئجار  قمتم  قد  اأنكم  وحيث   : اأواًل   : املو�ضوع 
21/2/2018 باجرة �ضنوية تبلغ  مبنطقة القرهود بدبي وفقا للعقد املوقع من قبلكم بتاريخ 
على اخلزنة للعام 2022م وقد  املرتتبة  ال�ضنوية  االأجرة  �ضداد  يف  ف�ضلتم  وقد  درهم   450.00

تر�ضد بذمتكم حتى تاريخه 2021م اأجرة قدرها 450.00 درهم غر �ضامل ال�ضريبة.
ثانياً: وحيث انكم قد ف�ضلتم يف �ضداد االأجرة ال�ضنوية املتفق عليها وفق عقد ايجار اخلزنة املرفق 
طي هذا االإنذار العديل بنذركم باإنهاء عقد تاأجر اخلزنة املوقع مع املنذر و�ضداد متاأخرات االأجرة 
450.00 درهم وت�ضليم املفاتيح اخلا�ضة باخلزنة خالل )15( خم�ضة ع�ضر يوما  البالغ قدرها 
القانونية �ضدكم لفتح اخلزنة  االإج��راءات  واإال �ضنكون م�ضطرين الإتخاذ  االإن��ذار  من تاريخ هذا 

وحتميلكم الر�ضوم وامل�ضاريف اخلا�ضة بذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االإبتدائية املدنية 

يف الدعوى رقم SHCFICIREA2022/0002708 مدين )جزئي(
باالجتماع املنعقد اليوم: 2022/05/23 

بح�ضور مدير الدعوى / جنود طالب العامري
قدمت الق�ضية رقم: SHCFICIREA2022/0002708 / مدين )جزئي(

املرفوعة من / املدعي )ة( : اجرة ال�ضارقة ذ م م
�ضد /- املدعى عليه : اأنيل اأ�ضاريا

- املدعي عليه : �ضركة البحرة للتاأمني
املح�ضر : - مت التوا�ضل مرئيا من قبل وكيل خا�س املدعية/ اجرة ال�ضارقة - اال�ضتاذ/ عبداهلل ال�ضام�ضي - هاتف 
رقم 0509812721 وارفق مذكرة تعقيبية و�ضورة من حكم ق�ضائي لال�ضتئنا�س  مل يتوا�ضل احد عن املدعى 

عليه االول/ انيل ا�ضوريا - نيبايل اجلن�ضية داخل الدولة -0505618585 هاتف رقم 0545954323
مل ترد حتري الهوية حتى االآن - مت التوا�ضل مرئيا من وكيل عن وكيل املدعى عليها الثانية / �ضركة البحرة 
0557208045  وعليه توؤجل لورود  الوطنية للتامني -مندوب/ عادل عبد العليم عبد الر�ضيد - هاتف رقم 

حتري من الهوية عن االول واعالن املدعى عليه االول ن�ضرا باللغتني العربية واالجنبية جلل�ضة 2022-6-1

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
املو�شوع : حمكمة ال�شارقه االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية

اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCIREA2022/0001294 مدنى )جزئي( باالإر�شاد
اإىل املحكوم عليه : كميل اي�ضم اإيالنا �ضاريث كيبوم

العنوان : امارة ال�ضارقة املجاز 3 بناية العينني �ضقة رقم 1402
حيث اإنه بتاريخ - قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعى

 -  SHCEXCIREA2022/0001294 رقم  الق�ضية  يف   - للنزهة  القوارب   : املنفذ 
مدين )جزئى( ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور، و دفع الر�ضم 

املحدد لذلك؛ ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 7314.0

لذلك : اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اإليه اأعاله خالل ا�ضتلمت يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�ضور جل�ضة 
يوم - املوافق - ال�ضاعة - اأمام املحكمة امل�ضار اإليها ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0003044 يف  الدعوى رقم
اإىل املحكوم عليه حممد نا�ضر عبدالفتاح ب�ضيم ، العنوان : 9308538

يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2021/10/14 ب��ت��اري��خ  ب��اأن��ه  علما  نحيطكم 
ال���دع���وى امل���ذك���ورة ب��ال��رق��م اأع����اله ل�����ض��ال��ح ���ض��رك��ة جم��م��وع��ة االم�����ارات لالإت�ضاالت 
باأن  عليه  املدعى  ب��اإل��زام  املحكمة:-   حكمت   : بالتايل  ����س.م.ع.  ات�ضاالت(  )جمموعة 
األفا و�ضتمائة وخم�ضة درهما على  املدعية مبلغا قدره واحد وع�ضرون  لل�ضركة  يوؤدي 
5% ب��دءا من  بواقع  القانونية  الفائدة  القرار ف�ضال عن  باأ�ضباب هذا  املبني  النحو 
تاريخ املطالبة و حتى متام ال�ضداد و األزمته بالر�ضوم و امل�ضروفات ومببلغ األفي درهما 
مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�ضتئناف خالل 

املدة القانونية  30  يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0003049 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه مايكل �ضمر جنيب عو�س ، العنوان : 9330531
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/10/11 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
)جمموعة  ل��الإت�����ض��االت  االم����ارات  جمموعة  �ضركة  ل�ضالح  اأع���اله  ب��ال��رق��م  امل��ذك��ورة 
ي��وؤدي للمدعية  اأن  اإل��زام املدعى عليه  ات�ضاالت( ���س.م.ع. بالتايل : قررت املحكمة :- 
مبلغ 28611.8 درهم وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ املطالبة احلا�ضل يف 
امل�ضاريف وخم�ضمائة درهم  الر�ضوم و  واألزمته  ال�ضداد،  وحتى متام   17/8/2021
مقابل اأتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ضتئناف خالل 

املدة القانونية  30  يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0003047 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه حميد فهد �ضامل اخلر�ضي العليلي ، العنوان: 9330515
يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2021/12/27 ب��ت��اري��خ  ب��اأن��ه  علما  نحيطكم 
ال���دع���وى امل���ذك���ورة ب��ال��رق��م اأع����اله ل�����ض��ال��ح ���ض��رك��ة جم��م��وع��ة االم�����ارات لالإت�ضاالت 
)جمموعة ات�ضاالت( �س.م.ع. بالتايل : حكمت املحكمة : باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي 
29،136 درهم )ت�ضعة وع�ضرين الف ومائة و �ضتة و ثالثني  لل�ضركة املدعية مبلغ 
درهما( للمدعية مع الفائدة عليه بواقع 6%�ضنويا ت�ضري من تاريخ قيد الدعوى يف 
بالر�ضوم و امل�ضروفات و مبلغ خم�ضمائة  التام والزامه  ال�ضداد  27/7/2021 وحتى 
قابال  ك��ف��ال��ة. حكما  ب���دون  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  �ضمول  م��ع  اأت��ع��اب حم��ام��اة  دره���م 

لال�ضتئناف خالل املدة القانونية  30  يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0003048 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه جا�ضم حممد خمي�س بردان البلو�ضي ، العنوان : 9330535
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/10/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
)جمموعة  لالإت�ضاالت  االم����ارات  جمموعة  �ضركة  ل�ضالح  اأع���اله   بالرقم  امل��ذك��ورة 
ات�ضاالت( �س.م.ع. بالتايل : حكمت املحكمة :- باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي لل�ضركة 
املدعية مبلغا قدره ثمانية وع�ضرون األفا و�ضبعمائة وت�ضعون درهما على النحو املبني 
باأ�ضباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع 5% بدءا من تاريخ املطالبة 
و حتى متام ال�ضداد و األزمته بالر�ضوم و امل�ضروفات وميبلغ األفي درهما مقابل اأتعاب 
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما ً قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية  

اليوم التايل لن�ضره. من  اعتبارا  يوما   30
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0002930 يف  الدعوى رقم

اإىل : املدعى عليها / عدنان انرتنا�ضيونال للتجارة م م ح ملالكها / حممد اقبال 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 15/04/2022 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
وال�ضناديق  احل��اوي��ات  النتاج  يونيباك  ل�ضالح  اأع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  الدعوى 
الكرتونية ، بالتايل : ن�س احلكم )ناأمر باإلزام املقدم �ضدها باأن توؤدى للطالب 
مبلغ 57795  درهم )�ضبعة وخم�ضون األف و�ضبعمائة وخم�ضة وت�ضعون درهم( 
والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف 
املدة  خالل  لال�ضتئناف  قابال  حكما  املحاماة(.  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�ضمائة 

القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002981 يف  الدعوى رقم

ال�ى املدعي عليه : �ضيف الدين �ضعد علوان - جمهول حمل االإقامة
نعلمكم اأن املدعية �ضركة جمموعة االمارات لالإت�ضاالت )جمموعة ات�ضاالت( �س.م.ع 

قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها باالتي :
اوال:- الت�ضريح بقيد الدعوي وحتديد اقرب دعوي يخطر بها اخل�ضوم

ثانيا : الزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 10،642.36 درهم باال�ضافة للفائدة القانونية 
املطالبة وحتى ال�ضداد التام مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  تاريخ  9% من 

ثالثا : اإلزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماه
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/6/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/5/24 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اأحمد �شاه حممدي   
مدين    SHCEXCICIVS2019 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003222/ 

اإىل املحكوم عليه : اأحمد �ضاه حممدي 
العنوان : اإمارة ال�ضارقة - �ضارع اخلان - ال�ضناعية 8 حمل رقم 6 ملك احمد علي بو غازيني 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضركة التاأمني العربية ال�ضعودية - �س م ب م  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 208850.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
MOJAU_2022- 0066637 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
واح�ضل  اجلن�ضية  بنغالدي�س  ال�ضمد  عبد  م��ي��اه  م��ام��ون  ال�ضيد/  ب��اأن��ن��ي  للجميع  معلوما  ليكن 
بطاقة هوية رقم 784198930917319، ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتي البالغة 
100%، يف الرخ�ضة امل�ضماة )ماأمون عبد ال�ضمد لتجارة الهواتف املتحركة واحلا�ضب االيل( والتي 
بنغالدي�س   ، �ضاهجهان  ما�ضرت  روبني  ال�ضيد/  ايل  تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة حتت رقم 600054 
تغر  الخر  الرخ�ضة  �ضاحب  تنازل   .EH0401849 رقم  �ضفر  ج��واز  بطاقة  ويحمل  اجلن�ضية 
اال�ضم التجاري لل�ضركة اأو املوؤ�ض�ضة. اال�ضم التجاري القدمي : ماأمون عبد ال�ضمد لتجارة الهواتف 
املتحركة واحلا�ضب االىل. اال�ضم التجاري اجلديد : باب الرولة لتجارة الهواتف املتحركة واحلا�ضب 
االيل. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
MOJAU_2022- 0066577 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن

)ور�ضة  جت��اري��ة  ال��رخ�����ض��ة  مت��ل��ك  اجلن�ضية  اي����راين   - ك�����ض��ت��ورز  حم��م��د  م�ضلم   : ال�ضيد  اأن  ح��ي��ث 
بال�ضارقه مبوجب رخ�ضة رقم  تاأ�ض�ضت  والتي  ال�ضيارات( رخ�ضة جتارية  لت�ضليح م�ضاعد  التجوال 
)500569(حيث ان ال�ضيد م�ضلم حممد ك�ضتورز - ايراين اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�ضته يف الرخ�ضة التجارية ))ور�ضة التجوال لت�ضليح م�ضاعد ال�ضيارات(( البالغة )100( 
ال�ضابق  الرخ�ضة  تنازل �ضاحب   ، اماراتي اجلن�ضية   - الكتبي  را�ضد دملوك  ال�ضيد/ احمد عبيد  اإىل 
ل�ضاحبها احلايل ، تغير ال�ضكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية.  وعمال بن�س املادة 
)14( فقره 5 من القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الكاتب العدل، فقد اقت�ضى 
ن�ضر هذا االإعالن للعلم و انه �ضوف يتم الت�ضديق على االأجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ 

هذا االإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القتونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : فندة بال�س للتطوير العقاري - �س ذ م م 
 - ال�ضبا  ند   - بردبي   - العقاري  للتطوير  باال�س  فنده  - ملك   2 رق��م  العنوان : حمل 
رقم   ، م(  م  )ذ  ال��واح��د  ال�ضخ�س   - حم���دودة  م�ضوؤولية  ذات  �ضركة   : القانوين  ال�ضكل 
الرخ�ضة : 710785 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1718283 مبوجب هذا تعلن 
دائرة االإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�ضر يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/23 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب 
بور�ضعيد    - دي��رة   - ال�ضباب  م�ضاريع  لدعم  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة  ملك   914 رق��م 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم م�ضاريع ال�ضباب - 
2973071-04 مبوجب   : فاك�س   04-2973060  : هاتف  بور�ضعيد    - دي��رة 
هذا تعلن االإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية 
فندة بال�س للتطوير العقاري - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/5/23 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/5/23
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�ضفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
الثبوتية  امل�ضتندات واالأوراق  اأعاله، م�ضطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70533

العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 
رقم االإعالن 2022/83027                                           رقم املهمة 2022/134509 

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  656/2016/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
2013/617 ا�ضتئناف عقاري،   ، واملعدل باالإ�ضتئناف رقم  2011/780 عقاري كلي  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )1132075 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ: عبداهلل زكريا نادري - واآخرون  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - مردف - ديرة - مبنى فيال رقم 107  - جوار مركز العربي للت�ضوق  
املطلوب اإعالنه : بفاريا جلف �ضندوفال ليمتد  

عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج ال�ضذا - مدينة دبي لالعالم - �ضقة مكتب رقم 
،info@bavariame.com  -  0504681308  -  3308

بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احل��ال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2022/6/8 املوافق  االربعاء  يوم  اأن��ه يف   : االإع��الن  مو�ضوع 
http://www. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم االر�س 546 - امل�ضاحة : 

عطاء.  العلى  ويباع  درهم   )2،072،755/53( ب���  املقدرة   -  SGT22  : املبنى  رقم   - مربع  مرت   255.21
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

رقم االإعالن 2022/83025                                           رقم املهمة 2022/134507 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 656/2016/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
2013/617 ا�ضتئناف عقاري،   ، واملعدل باالإ�ضتئناف رقم  2011/780 عقاري كلي  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )1132075 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ : عبداهلل زكريا نادري - واآخرون  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - مردف - ديرة - مبنى فيال رقم 107  - جوار مركز العربي للت�ضوق  
املطلوب اإعالنه : بفاريا جلف �ضندوفال ليمتد  

عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج ال�ضذا - مدينة دبي لالعالم - �ضقة مكتب رقم 
،info@bavariame.com  -  0504681308  -  3308

بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احل��ال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2022/6/8 املوافق  االربعاء  يوم  اأن��ه يف   : االإع��الن  مو�ضوع 
http://www. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم االر�س 546 - امل�ضاحة : 

عطاء.  العلى  ويباع  درهم   )2،072،755/53( ب���  املقدرة   -  SGT22  : املبنى  رقم   - مربع  مرت   255.21
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 العدد 13552 بتاريخ 2022/5/25 

رقم االإعالن 2022/83026                                           رقم املهمة 2022/134508 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 656/2016/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
2013/617 ا�ضتئناف عقاري،   2011/780 عقاري كلي ، واملعدل باالإ�ضتئناف رقم  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )1132075 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ : عبداهلل زكريا نادري - واآخرون  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - مردف - ديرة - مبنى فيال رقم 107  - جوار مركز العربي للت�ضوق  
املطلوب اإعالنه : بفاريا جلف �ضندوفال ليمتد  

عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج ال�ضذا - مدينة دبي لالعالم - �ضقة مكتب رقم 
،info@bavariame.com  -  0504681308  -  3308

بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احل��ال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2022/6/8 املوافق  االربعاء  يوم  اأن��ه يف   : االإع��الن  مو�ضوع 
http://www. االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�ضركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم االر�س 546 - امل�ضاحة : 

عطاء.  العلى  ويباع  درهم   )2،072،755/53( ب���  املقدرة   -  SGT22  : املبنى  رقم   - مربع  مرت   255.21
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533
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•• دبي-وام:

اإقامة  قرر احتاد االإم��ارات للرماية 
االأطباق  رم���اة  "اختبارات"  تقييم 
يومي   " "الرتاب  احل����ف����رة  م����ن 
املوافقني  املقبلني  واالأح���د  ال�ضبت 
مبيادين  اجل��اري  مايو  و29   28

نادي ند ال�ضبا للرماية بدبي.
ا�ضت�ضافة  ال��رم��اي��ة  احت����اد  وث��م��ن 
ل��ل��رم��اي��ة للتقييم  ال�����ض��ب��ا  ن��د  ن���ادي 
موجها ال�ضكر اإىل اأ�ضرة فريق فزاع 
ال�ضيخ جمعة  �ضعادة  واىل  للرماية، 
الفريق  رئي�س  مكتوم  اآل  دمل��وك  بن 
ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��م امل��ث��م��ر وال��ب��ن��اء مع 

االحتاد .

وقال �ضعادة ال�ضيخ اأحمد بن حممد 
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س احتاد  ب��ن ح�����ض��ر 
التقييم  االم��ارات للرماية:" اإقامة 

يف ن����ادي ن���د ال�����ض��ب��ا ل��ل��رم��اي��ة جاء 
الرماة  م��ع��ظ��م  ل��ظ��روف  ا���ض��ت��ج��اب��ة 
الفر�س  ت��ك��اف��وؤ  م��ب��دا  يحقق  ومب���ا 
حظوظهم  ت�����ض��ب��ح  ح���ت���ى  ب��ي��ن��ه��م 
مت�ضاوية، وحتى ني�ضر للكل فر�ضة 
او معنوي  امل�ضاركة دون عناء مادي 
للوقوف  االه��م��ي��ة  ب��ال��غ  ت��ق��ي��ي��م  يف 
على م�ضتوى الرماة قبيل امل�ضاركات 
اخل����ارج����ة امل��ت��ب��ق��ي��ة ه����ذا امل���و����ض���م . 
بالغا  ارت��ي��اح��ا  وج���دن���ا  واأ�ضاف:" 
بنتائج طيبة  يب�ضر  الرماة مما  من 
وا�ضت�ضافة  ال��ق��ري��ب  امل�ضتقبل  يف 
ل��ل��رم��اي��ة للتقييم  ال�����ض��ب��ا  ن��د  ن���ادي 
الفرتة  يف  ال���ت���ع���اون  ي���ع���زز  ����ض���وف 
الفتا  تعاونا  �ضت�ضهد  والتي  املقبلة 

واأن  الدولة، خا�ضة  اندية  كافة  مع 
بامل�ضاركات  حافلة  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ي ن��اأم��ل اأن حتظى 
واالأرقام  االأداء  يف  املن�ضود  بالتطور 
وطموحات  طموحاتنا  ير�ضي  ومبا 

رماتنا".
باحتاد  ال���ف���ن���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة  وك����ان����ت 
الرماية قد اأو�ضت باقامة تقييمني 
م���اي���و،  و29   28 ي����وم����ي  االأول 
املقبل  يونيو  و5   4 يومي  وال��ث��اين 
�ضتمثل  ال���ت���ي  ال��ع��ن��ا���ض��ر  الخ��ت��ي��ار 
حيث  الفنية،  املعاير  وف��ق  ال��دول��ة 
 372 اأن يحقق الرامي فيها  يجب 
كحد  طبقا   400 اأ���ض��ل  م��ن  طبقا 

اأدنى للتاأهل لتمثيل الدولة.

•• الكويت-الفجر:

للجودو  االإم���ارات  خطف منتخب 
اأول ظهور له  االأ���ض��واء يف  ال�ضاب 
ان��ط��الق��ة م��ن��اف�����ض��ات بطولة  م���ع 
اجل������ودو ���ض��م��ن م��ن��اف�����ض��ات دورة 
الريا�ضية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  االأل����ع����اب 
مناف�ضاتها  انطلقت  التي  الثالثة 
ال�ضيخ  ب�ضالة  االأول  اأم�����س  ظهر 
الكويت  ب��دول��ة  اجل��اب��ر  ع��ب��د اهلل 
الدول  جميع  مب�ضاركة  ال�ضقيقة 
الالعب  متكن  وق��د  اخلليجية.. 
ج��وران �ضغيلي من الفوز بذهبية 
وزن حتت 66 كجم بعد مناف�ضات 
ق���وي���ة ك����ان اأب����رزه����ا اأم�����ام ااأط�����ال 
والبحرين،  وال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ك��وي��ت 
ال�ضاعد  ال���الع���ب  اأ����ض���اف  ف��ي��م��ا 
حتت  وزن  ف�ضية  النقبي  �ضعيد 

جنوم  اأبرز  ي�ضم  الذي  كجم   73
الوزن، وكانت امليدالية الربونزية 

ن�ضيب  م���ن  اخل��ف��ي��ف  ال������وزن  يف 
العبنا الواعد اأحمد جا�ضم يف وزن 

حتت 60 كجم.
اخلتامية  ال���ي���وم  ج��ول��ة  وت�����ض��ه��د 

لفئة الوزن الثقيل م�ضاركة اأربعة 
يلعب  حيث  منتخبنا،  العبي  من 

ال�������ض���اع���د خ��ل��ي��ف��ة احل���و����ض���ن���ي يف 
والالعب  ك��ج��م،   81 حت���ت  وزن 

نوجزاري �ضغيلي حتت 90 كجم، 
كجم،   100 حت���ت  ري�����ان  وارام 

 100 لوزن فوق  وماجو معروف 
اأك���دوا جاهزيتهم  وال��ذي��ن  ك��ج��م، 
باإ�ضراف  ال��ق��وي��ة  ال��ن��زاالت  لتلك 
���ض��ي��ك��رتوف.. من  فيكتور  امل���درب 
حممد  �ضعادة  – هناأ  اآخ��ر  جانب 
احتاد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن 
ات�ضال  يف  واجل�������ودو  امل�������ض���ارع���ة 
االأول  اأم�س  بالبعثة ع�ضر  هاتفي 
نتائج  م����ن  م�������ض���ي���دا مب����ا حت���ق���ق 
م�ضتوى  ارت��ف��اع  بالرغم  اإيجابية 
البطولة وعدد امل�ضاركني فيها من 
جنوم اللعبة على م�ضتوى اخلليج 
العربي، متمنيا اأن يتوا�ضل التاألق 
خالل اجلولة اخلتامية ملناف�ضات 
الوزن الثقيل للعبة �ضمن م�ضوار 
اإعداد منتخبات االإمارات للجودو 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��ب��ط��والت 

القادمة.

•• اأبوظبي-وام:

ي��ت��ط��ل��ع ك����ل م����ن روم�������ا االإي����ط����ايل 
وفينورد روتردام الهولندي اإىل مكان 
االأوروبية  ال��ب��ط��والت  �ضجل  يف  ب���ارز 
اليوم  ي��ل��ت��ق��ي��ان  ع���ن���دم���ا  ل���الأن���دي���ة 
ترانا  االألبانية  بالعا�ضمة  االأرب��ع��اء 
لبطولة  االأوىل  الن�ضخة  ن��ه��ائ��ي  يف 

دوري املوؤمتر االأوروبي.
االأول  لقبه  ع��ن  روم���ا  يبحث  وفيما 
على االإطالق يف البطوالت االأوروبية 
نهائيني  امل���ا����ض���ي  يف  خ�������ض���ر  ح���ي���ث 
هو  ف��ي��ن��ورد  حلم  �ضيكون  اأوروب���ي���ني، 
األقابه  �ضجل  يف  الثالثية  ا�ضتكمال 
ل���ه الفوز  ���ض��ب��ق  ب��ع��دم��ا  االأوروب�����ي�����ة 
مو�ضم  يف  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  بلقب 
بكاأ�س  ف��از  كما   1970  -  1969
"الدوري االأوروبي  االحتاد االأوروبي 
حاليا" يف مو�ضمي 1973 - 1974 
اأنه  ي��ع��ن��ي  م���ا   2002  - و2001 
البطولة  لقب  اإ�ضافة  غ��دا  ي�ضتطيع 
الثالثة على ال�ضعيد االأوروب��ي ورفع 

ر�ضيده اإىل 4 األقاب قارية.
ق��د خ�ضر نهائي بطولة  ك��ان روم��ا  و 
كاأ�س االأندية االأوروبية البطلة "دوري 
اأبطال اأوروبا حاليا" يف 1984 اأمام 
ليفربول االإجنليزي، ثم خ�ضر نهائي 
كاأ�س االحتاد االأوروبي بعد ذلك ب� 7 
االإيطايل  م��ي��الن  ان��رت  اأم���ام  �ضنوات 
البطولتني  يف  الو�ضيف  لقب  ليكون 
على  للفريق  �ضابق  اإجن��از  اأف�ضل  هو 

ال�ضاحة القارية.
اأ���ض��ب��ح االآن ع��ل��ى بعد  ال��ف��ري��ق  ل��ك��ن 
كاأ�س  معانقة  من  فقط  دقيقة   90
وهي  تاريخه  يف  اأوروبية  بطولة  اأول 
البطولة التي مت ا�ضتحداثها موؤخرا 

حيث تقام للمرة االأوىل.
البطولة  هذه  بلقب  الفائز  يتاأهل  و 
م�ضابقة  يف  امل���ج���م���وع���ات  دور  اإىل 
ال��دوري االأوروب��ي املو�ضم املقبل لكن 
روم����ا ���ض��م��ن ب��ال��ف��ع��ل ال���ت���اأه���ل لهذا 
ال��دور بالدوري االأوروب���ي من خالل 
الدوري  يف  ال�ضاد�س  امل��رك��ز  اح��ت��الل 
الكاأ�س  بلقب  ميالن  وف��وز  االإيطايل 

ليرتك  ال����دوري  بلقب  تتويجه  م��ع 
ب��ط��اق��ة ال��ت��اأه��ل ل���ل���دوري االأوروب�����ي 
كبطل للكاأ�س اإىل روما �ضاحب املركز 
ح�ضبما  املحلية  البطولة  يف  ال�ضاد�س 

تن�س قواعد التاأهل.
و اخ���ت���ت���م روم������ا ل���ت���وه م�����ض��رت��ه يف 
 0-3 الكبر  بالفوز  املحلي  ال��دوري 
على تورينو ليكون اأف�ضل ا�ضتعداد له 

قبل نهائي الغد.

باأهمية  ال���غ���د  م����ب����اراة  حت��ظ��ى  ك��م��ا 
جوزيه  ال����ربت����غ����ايل  ل�����دى  خ���ا����ض���ة 
مورينهو املدير الفني لروما، والذي 
االأبطال  دوري  بلقبي  قبل  م��ن  ف��از 
االأوروب������ي م��ع اأك����ر م��ن ف��ري��ق كما 
توج بلقب الدوري االأوروبي، وي�ضعى 
من  الكاملة  املجموعة  ا�ضتكمال  اإىل 
االأل����ق����اب االأوروب����ي����ة ال���ك���ربى حيث 
غاب عنه فقط التتويج بكاأ�س ال�ضوبر 

االأوروبي.
بلقب  اأي�ضا  ف��از  ق��د  ك��ان مورينهو  و 
بطولة كاأ�س االأندية االأوروبية اأبطال 
�ضنوات"  منذ  األغيت  "التي  الكوؤو�س 
بوبي  ل��ل��م��درب  م�ضاعدا  ك��ان  عندما 

روب�ضون يف بر�ضلونة االإ�ضباين.
و لهذا مل يتمالك مورينهو نف�ضه و 
على  التغلب  بعد  البكاء  يف  ان��خ��رط 
يف   0-1 االإجن��ل��ي��زي  �ضيتي  لي�ضرت 

لدوري  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�ضف  ال����دور  اإي����اب 
املوؤمتر وتاأهله للنهائي بالفوز 1-2 
امل���ب���ارات���ني ح��ي��ث يدرك  يف جم��م��وع 
اإليه  �ضيعيد  البطولة  ه��ذه  لقب  اأن 
بع�س الربيق الذي فقده يف املوا�ضم 
االأخرة التي غاب فيها عن من�ضات 

التتويج االأوروبية.
وقد تلعب خربة مورينهو بالبطوالت 
االأوروب��ي��ة دوره��ا يف ف��وز روم��ا بلقبه 

التي  املالية  واجل��ائ��زة  االأول  ال��ق��اري 
مت��ن��ح ل��ل��ف��ائ��ز ب��ال��ل��ق��ب وق��ي��م��ت��ه��ا 5 
�ضاحب  يح�ضل  فيما  ي��ورو  ماليني 

املركز الثاين على 3 ماليني يورو.
اإىل  ف���ي���ن���ورد  ي��ط��م��ح  امل���ق���اب���ل،  يف  و 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ���ض��ج��ل��ه ال�����رائ�����ع يف 
خا�ضها  ال���ت���ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اري���ات 
الثالث  النهائيات  فاز بكل من  حيث 
البطوالت  يف  خا�ضها  التي  ال�ضابقة 

االأوروبية.
و عرب فينورد اإىل النهائي بعد م�ضرة 
ن��اج��ح��ة يف ال��ب��ط��ول��ة وك�����ان اأح����دث 
انت�ضاراته فيها على ح�ضاب مار�ضيليا 
الفرن�ضي 3-2 ذهابا والتعادل �ضلبيا 

اإيابا يف املربع الذهبي للبطولة.
قيادة  �ضلوت يف  اآرن���ه  امل���درب  و جن��ح 
ال��ف��ري��ق اإىل ال��ن��ه��ائ��ي ك��م��ا ق���اده اإىل 
اح���ت���الل امل���رك���ز ال��ث��ال��ث يف ال����دوري 
ال���ه���ول���ن���دي ل��ي�����ض��م��ن ال���ت���اأه���ل اإىل 
االأوروبي  ال��دوري  م�ضابقة  ت�ضفيات 
ب��امل��و���ض��م امل��ق��ب��ل، ول��ك��ن ال��ف��وز بلقب 
مقعدا  ���ض��ي��م��ن��ح��ه  امل�����وؤمت�����ر  دوري 

بالدوري  املجموعات  دور  يف  مبا�ضرا 
االأوروبي.

ومل يخ�ضر فينورد اأي مباراة حتى االآن 
يف م�ضرته نحو نهائي دوري املوؤمتر، 
واأحرز العبوه 28 هدفا مقابل 12 
على  الفريق  �ضباك  بها  اهتزت  هدفا 
مدار م�ضرته يف البطولة، علما باأن 
النجم االأبرز للفريق �ضريل ديزر�س 
الن�ضخة  ه��ذه  ه���دايف  قائمة  يت�ضدر 
حتى االآن بر�ضيد 10 اأهداف بفارق 
هدف واحد فقط اأمام تامي اأبراهام 
هداف روما يف هذه الن�ضخة.. ولهذا، 
�ضت�ضهد املباراة النهائية اليوم �ضراعا 
من نوع خا�س على لقب الهداف بني 

هذين النجمني.
جتدر االإ�ضارة اإىل اأن روما حقق الفوز 
الوحيدة  امل��واج��ه��ة  يف  ف��ي��ن��ورد  ع��ل��ى 
ال���ب���ط���والت  ب��ي��ن��ه��م��ا يف  ال�������ض���اب���ق���ة 
 2-3 االأوروب���ي���ة، وك��ان ه��ذا بنتيجة 
واالإياب  الذهاب  مباراتي  جمموع  يف 
االأوروب�����ي  ال�����دوري  يف  ال�32  ب����دور 

مو�ضم 2014 - 2015.

•• دبي-وام:

الباراملبية"  االأل��ع��اب  رف��ع جن��وم دورة 
" بعد و�ضولهم دبي   2020 طوكيو 
للم�ضاركة يف " دولية " فزاع للري�ضة 
�ضعار  ال���ه���م���م  الأ����ض���ح���اب  ال���ط���ائ���رة 

التحدي.
نخبة  احلالية  الن�ضخة  يف  يتواجد  و 
م��ن اأب���ط���ال ط��وك��ي��و احل��ائ��زي��ن على 
الذهب والف�ضة والربونز ما �ضيكون 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  االإي���ج���اب���ي  امل�����رود  ل���ه 

الفني لهذا احلدث العاملي املهم الذي 
مكتوم  ب�ضالة  الثالثاء  اأم�س  انطلق 
ب��ن��ادي �ضباب االأه��ل��ي دبي  ب��ن حممد 
بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  رعاية  حتت 
رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
و مب�ضاركة  ال��ري��ا���ض��ي  دب���ي  جم��ل�����س 

دولة.  30
امل�����ض��ارك��ني يف ن�ضخة دبي  اأب���رز  وم��ن 
االألعاب  دورة  بذهبية  حلقوا  والذين 
�ضيالو  امل��ال��ي��زي  االأخ����رة  الباراملبية 
احلا�ضل على املركز االأول يف م�ضابقة 

وبطال   ،  5 رق����م  ال���ع���ل���وي  ال����وق����وف 
الهند برامود بوقات " ذهبية الوقوف 
ال�ضفلي رقم 3 " ، ونيقار "فئة االأقزام 
" بينما يغيب الفرن�ضي لوكا�س بطل 
حرمته  التي  االإ�ضابة  ب�ضبب  العامل 
م��ن التواجد يف دب��ي وال���ذي ت��األ��ق يف 
ن�ضختها  يف  الطائرة  الري�ضة  بطولة 
ذهبيات   3 ب����  ف����از  ح��ي��ن��م��ا  امل��ا���ض��ي��ة، 
ل�����ف�����ردي رج��������ال وال������زوج������ي رج�����ال 

والزوجي املختلط.
من ناحيته اأعرب حممد طالب رئي�س 

بالظهور  ���ض��ع��ادت��ه  ع��ن  ال��ع��راق  بعثة 
احلدث  ه��ذا  يف  ب���الده  ملنتخب  االأول 
العام،  ه��ذا  يف  اللعبة  ا�ضتحداث  بعد 
للعراق  االأول  الظهور  اأن  اإىل  م�ضرا 
خارجيا ي�ضتهدف االحتكاك واكت�ضاب 

اخلربة الدولية.
و و���ض��ف ط��ال��ب ب���ط���والت ف����زاع ب���� " 
 " ريا�ضة  خريطة  املهم" على  الرقم 
اأن  " موؤكدا  الهمم" العاملية  اأ�ضحاب 
حر�س االأبطال النخبة على التواجد 
ي��وؤك��د قيمة ه��ذا احل��دث وثمن  فيها 

اجل��ه��د ال��ك��ب��ر ال���ذي ت��ب��ذل��ه اللجنة 
املنظمة حتى يحقق اأهدافه املن�ضودة.

و اأك����د رئ��ي�����س ال��ب��ع��ث��ة ال��ع��راق��ي��ة اأن 
فريق  تكوين  �ضت�ضهد  املقبلة  املرحلة 
ي�ضارك  ب��الده  منتخب  واأن  لل�ضيدات 
ل��ف��ري��ق حديث  6 الع��ب��ني  ح��ال��ي��ا ب 

التكوين.
االأحد  يوم  انطلقت  اآخ��ر  �ضعيد  على 
الثاين  امل�������ض���ت���وى  امل�����ض��ن��ف��ني  دورة 
هام�س  ع��ل��ى  م�ضنفني   9 مب�����ض��ارك��ة 
البطولة. واأو�ضح الدكتور اأحمد ر�ضا 
�ضباقة يف  دب��ي  اأن  ال���دورة  امل�ضارك يف 

على  م�ضددا  التطويرية  الور�س  عقد 
امل�ضاركني  دائ���رة  تو�ضيع  يف  اأهميتها 

من الالعبني يف الدول وفق الت�ضنيف 
العلمي.

ذهبية وف�سية وبرونزية ح�سيلة جودو االإمارات يف بداية »خليجية« الكويت

اليوم.. روما وفينورد يبحثان عن التاريخ يف نهائي دوري املوؤمتر االأوروبي

دولية فزاع للري�سة الطائرة.. جنوم    
»باراملبية طوكيو« يرفعون �سعار التحدي يف دبي

االإمارات يف املجموعة الثانية 
بت�سفيات كاأ�ص اآ�سيا حتت 17 عاما

•• كواال ملبور-وام:

اأجريت  التي  ع��ام��اً،   17 حت��ت  للنا�ضئني  اآ�ضيا  ك��اأ���س  ت�ضفيات  قرعة  اأ�ضفرت 
مملكة  مناف�ضاتها  وت�ضت�ضيف  كواالملبور  املاليزية  العا�ضمة  يف  الثالثاء  اأم�س 
البحرين ال�ضقيقة يف 2023 ، عن وقوع منتخب االإمارات يف املجموعة الثانية 
مع منتخبات اإندوني�ضيا وماليزيا وفل�ضطني وجوام، وذلك يف الت�ضفيات التي 

تقام خالل الفرتة من االأول وحتى التا�ضع من اأكتوبر املقبل.
 44 ع��دده��ا  يبلغ  وال��ت��ي  الت�ضفيات  ه��ذه  يف  امل�ضاركة  املنتخبات  تق�ضيم  ومت 
منتخباً اآ�ضيويا على 10 جمموعات ، حيث �ضمت 4 جمموعات 5 منتخبات يف 
حني �ضمت املجموعات ال�ضت املتبقية 4 منتخبات، حيث وقع منتخبنا الوطني 

يف املجموعة الثانية والتي ت�ضم 5 منتخبات.
يف  االأول  امل��رك��ز  على  احلا�ضلة  املنتخبات  البطولة  نهائيات  اإىل  و�ضيتاأهل 
وين�ضم  املجموعات،  يف  ث��وان   5 اأف�ضل  على  ع��الوة  الع�ضر،  املنتخبات  ترتيب 
مباريات  وت�ضت�ضيف  البطولة.  م�ضت�ضيف  البحرين  مملكة  منتخب  اإليهم 
واالأردن  واإندوني�ضيا  وبنغالد�س  اأ���ض��رتال��ي��ا  ه��ي:  دول،   10 الت�ضفيات  ه��ذه 
وقرغيز�ضتان وعمان وال�ضعودية وطاجيك�ضتان واأوزبك�ضتان وفيتنام، وبالتايل 

�ضتقام ت�ضفيات املجموعة الثانية التي ت�ضم االإمارات يف اإندوني�ضيا.

عي�سى هالل: بطولة ال�سارقة ما�سرتز لل�سطرجن اأثبتت جدارتها عامليا
•• ال�صارقة-وام:

اأكد �ضعادة عي�ضى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي، 
جدارتها  اأثبتت  لل�ضطرجن  ال��دول��ي��ة  ما�ضرتز  ال�ضارقة  بطولة  اأن 
العامل عاما بعد عام وهو ما ك�ضفه تطورها  وتفوقها على م�ضتوى 
على مدار جميع ن�ضخها ال�ضابقة عالوة على عدد وفئات امل�ضاركني 
فيها الذين ي�ضنفون باأنهم اأف�ضل العبي العامل من اأ�ضحاب االألقاب 

الدولية.
املدفع  حممد  اأحمد  و�ضعادة  الريا�ضي  ال�ضارقة  جمل�س  رئي�س  كان 
رئي�س جلنة االإمارات لل�ضطرجن قد افتتحا مناف�ضات اجلولة الثالثة 

التي  لل�ضطرجن  اخلام�ضة  ال��دول��ي��ة  ما�ضرتز  ال�ضارقة  بطولة  م��ن 
ال�ضمو  �ضاحب  برعاية  لل�ضطرجن،  الثقايف  ال�ضارقة  ن��ادي  ينظمها 
االأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 
حاكم ال�ضارقة، وت�ضتمر مناف�ضاتها حتى 30 مايو اجلاري، مب�ضاركة 
البطولة  على جوائز  يتناف�ضون  دول��ة،   48 من  والعبة  العباً   80

البالغة يف جمموعها 60 األف دوالر.
املبذولة  الكبرة  باجلهود  الريا�ضي  ال�ضارقة  رئي�س جمل�س  اأ�ضاد  و 
من فريق العمل واللجنة املنظمة لبطولة ال�ضارقة ما�ضرتز الدولية 
اخلام�ضة لل�ضطرجن ، مبدياً �ضعادته بتواجده يف "اأكرب ناٍد لل�ضطرجن 
ال�ضرق  م�ضتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  االأول  يعترب  وال����ذي  بالعامل" 

االأو�ضط.
رئي�س  ن��ائ��ب  النعيمي  ع��ب��داهلل  ع��م��ران  اجل��ول��ة  ه���ذه  اف��ت��ت��اح  �ضهد 
اآل علي  ال��ع��ام وع��م��ر نعمان  امل��دف��ع االأم���ني  ال��ن��ادي وج��م��ال عي�ضى 
االأوزبكي  االحت��اد  رئي�س  نائب  توردالييف  واإح�ضان  البطولة،  مدير 
ورجائي  لل�ضطرجن،  الدولية  ط�ضقند  اأك��ادمي��ي��ة  مدير  لل�ضطرجن 

ال�ضو�ضي املدير التنفيذي لنادي ال�ضارقة الثقايف لل�ضطرجن.
وعلى �ضعيد نتائج اجلولة الثالثة للبطولة حقق �ضامل عبد الرحمن 
العب املنتخب الوطني ونادي ال�ضارقة الثقايف لل�ضطرجن فوزاً مهما 
على البطل االأرميني االأ�ضتاذ الدويل الكبر اآرام هاكوبيان، لي�ضبح 

يف ر�ضيد �ضامل 2.5 نقطة بواقع انت�ضارين وتعادل.

�ضينداروف  جواهر  الكبر  ال��دويل  االأ�ضتاذ  االأوزب��ك��ي  تقا�ضم  فيما 
ونظره االيراين االأ�ضتاذ الدويل الكبر ايدن بويا نقطة املباراة يف 
لقائهما على الطاولة االأوىل ليجمع كل منهما 2.5 نقطة من ثالث 
جوالت، وعلى الطاولة الثانية متكن االأ�ضتاذ الدويل الكبر االأذري 
ح�ضاب  على  امل��ب��اراة  بنقطة  الظفر  م��ن  ا���ض��ك��ن��دروف  مي�ضراتدين 
مناف�ضه ال�ضربي االأ�ضتاذ الدويل الكبر األك�ضندر اينديت�س ليت�ضدر 

االأذري البطولة موؤقتاً بثالث نقاط كاملة.
اجلولة  بنهاية  املت�ضدرين  لقائمة  جوبتا  اأباجيت  الهندي  ان�ضم  و 
الدويل  االأ���ض��ت��اذ  مواطنه  على  ف��وزه  بعد  نقاط   3 بر�ضيد  الثالثة 

الكبر رونق �ضدواين.

احتاد الرماية: »اختبارات« رماة »الرتاب« 
ال�سبت واالأحد املقبلني
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

مناف�ضات  ع��ل��ى  ال�����ض��ت��ار  اإ����ض���دال  م��ع 
ال����دوري ال��رتك��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ملو�ضم 
من  اأك���ر  دخ���ل   2022  -  2021
اهتمامات  دائ������رة  يف  ع���رب���ي  الع����ب 
االأن���دي���ة ال��رتك��ي��ة ب��ع��د م��و���ض��م جيد 
امل�ضابقة  ب��ه��ذه  ال��ع��رب  للمحرتفني 
االأخرة  ال�ضنوات  يف  اج��ت��ذب��ت  ال��ت��ي 

العديد من املواهب العربية.
بالفعل  ال��رتك��ي��ة  االأن����دي����ة  ب�����داأت  و 
�ضفوفها  ل��ت��دع��ي��م  خ��ط��ط��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ 
بالعنا�ضر املتميزة واأكدت تقارير عدة 
يف االآون��ة االأخ��رة اأن النجوم العرب 
ي�ضتحوذون على قدر كبر من اهتمام 
هذه االأندية بعد النجاح الذي حققه 
عدد من الالعبني العرب يف الدوري 

الرتكي خالل الفرتة املا�ضية.
و اأ�ضارت تقارير اإىل اأن حممد النني 
اأر�ضنال االإجنليزي  العب خط و�ضط 
ك���ان يف مقدمة  امل�����ض��ري  وامل��ن��ت��خ��ب 
ال���الع���ب���ني ال���ذي���ن ت�����ض��ع��ى االأن���دي���ة 

الرتكية ال�ضتقطابهم.
عاما/   29/ ال���ن���ن���ي  مت�����ض��ك  ل���ك���ن 
الوا�ضح بالبقاء يف اأر�ضنال، والتقارير 
التي ت�ضر اإىل اأن الالعب يف طريقه 
حتول  قد  الأر�ضنال  ر�ضميا  للتجديد 
الرتكي  ال�����دوري  اإىل  ان��ت��ق��ال��ه  دون 
جالطة  لفريق  هدفا  ك��ان  اأن��ه  برغم 
املو�ضم  اأنهى  اأنه  لوال  العريق،  �ضراي 
االإجنليزي  ال����دوري  يف  ج��ي��د  ب�ضكل 
وعاد على الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية للفريق 
ال���غ���اين توما�س  اإ���ض��اب��ة زم��ي��ل��ه  اث���ر 

بارتي.
و انتقل النني الأر�ضنال يف مطلع عام 
ال�ضوي�ضري  بازل  من  قادما   2016
وخا�س  ي��ورو،  مليون   12.5 مقابل 
مباراة   147 ال��ل��ن��دين  ال��ف��ري��ق  م��ع 
 10 اأه��داف و�ضنع   5 �ضجل خاللها 
" ق��د لعب يف  " النني  اآخ��ري��ن. ك��ان 
املا�ضي لفريق ب�ضكتا�س الرتكي و ترك 
ال��ف��ري��ق يف مو�ضم  م��ع  ج��ي��دة  ب�ضمة 
-2019 2020 على �ضبيل االإعارة 
اأر�ضنال و خا�س مع الفريق 36  من 

و�ضجل  ال��ب��ط��والت  مبختلف  م��ب��اراة 
خاللها هدفا واحدا.

اأن  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر  ب��ع�����س  اأ�����ض����ارت  و 
مع  مناف�ضة  يف  ي��دخ��ل  ق��د  ب�ضكتا�س 
����ض���راي ع��ل��ى ���ض��م الالعب  ج��ال��ط��ة 
اأر�ضنال  عن  الرحيل  النني  قرر  حال 

والعودة للدوري الرتكي.
اأ�����ض����ارت �ضحف  ن��ف�����ض��ه،  ال���وق���ت  ويف 
يف  ب�ضكتا�س  رغبة  اإىل  موؤخرا  تركية 
ح�ضن  حممود  املوهوب  الالعب  �ضم 

النادي  واأن  ال�ضيف  ه��ذا  تريزيجيه 
بداأ بالفعل حتركاته ل�ضم الالعب يف 
اإطار خطته لتطوير وتدعيم �ضفوف 
الفريق حتت قيادة فالري اإ�ضماعيل 

املدير الفني للفريق.
االأه���ل���ي  جن����م   " "تريزيجيه  ك�����ان 
اأ�ضتون فيال  غ��ادر  �ضابقا قد  امل�ضري 
يف يناير املا�ضي اإىل فريق ا�ضطنبول 
ب��ا���ض��اك ���ض��ه��ر ع��ل��ى ���ض��ب��ي��ل االإع�����ارة 
للم�ضاركة  اأف�����ض��ل  فر�ضة  ع��ن  بحثا 

يف املباريات بعدما خرج من ح�ضابات 
املدرب �ضتيفن جرارد ب�ضكل كبر.

و ترك تريزيجيه، الذي ميتد عقده 
املو�ضم  نهاية  حتى  فيال  اأ���ض��ت��ون  م��ع 
االأ�ضابيع  يف  ج���ي���دة  ب�����ض��م��ة  امل��ق��ب��ل 
امل���ا����ض���ي���ة م����ع ب���ا����ض���اك ���ض��ه��ر حيث 
�ضجل 6 اأهداف و�ضنع هدفني خالل 
امل���ب���اري���ات ال��ع�����ض��ر ال��ت��ي خ��ا���ض��ه��ا مع 

الفريق.
وكان تاألق عدد من الالعبني العرب 
دافعا  م���وؤخ���را  ال���رتك���ي  ال������دوري  يف 
�ضفوفها  لتدعيم  الرتكية  لالأندية 

مبزيد من املواهب العربية.
و ت�ضدر املهاجم املغربي اأيوب الكعبي 
ال��دوري الرتكي لفرتة  قائمة هدايف 
قبل  املنق�ضي  امل��و���ض��م  خ��الل  طويلة 
الثاين  ل��ل��م��رك��ز  م����وؤخ����را  ت���راج���ع���ه 
ل��ف��ري��ق��ه هاتاي  ه��دف��ا   18 ب��ر���ض��ي��د 
الفريق  ع����رات  ت�ضببت  واإن  ���ض��ب��ور 
ان��ت�����ض��اره يف  �ضبقت  م��ب��اري��ات،   8 يف 
ت��راج��ع��ه اإىل  اجل���ول���ة االأخ�������رة، يف 

و�ضط جدول امل�ضابقة.

و 
يف املقابل، �ضاهمت االأهداف الثمانية 
للم�ضري اأحمد ح�ضن كوكا يف احتالل 
الثالث  للمركز  �ضبور  قونيا  فريقه 
لبطولة  وت��اأه��ل��ه  امل�����ض��اب��ق��ة  ب���ج���دول 
املو�ضم  يف  االأوروب������ي  امل���وؤمت���ر  دوري 
طويلة  ل��ف��رتة  ا�ضتمر  بعدما  املقبل 
م���ن امل��و���ض��م يف دائ�����رة ال�����ض��راع على 
املوؤهلة  التمهيدية  ل����الأدوار  ال��ت��اأه��ل 
ل�����دور امل���ج���م���وع���ات ب������دوري اأب���ط���ال 
حمتدمة  م��ن��اف�����ض��ة  ظ���ل  يف  اأوروب��������ا 

يف  الثاين  املركز  على  فناربخ�ضة  مع 
الدوري الرتكي.

امل�ضريان  ���ض��ج��ل  نف�ضه  ال��وق��ت  ويف 
اأحمد يا�ضر ريان  م�ضطفى حممد و 
لفريقيهما  ه���دف���ا   12 جم��ت��م��ع��ني 
�ضبورت  اأزمر  واألتاي  �ضراي  جالطة 
 %  24 على ال��ت��وايل وه��و م��ا ميثل 
من اأهداف الفريق بالدوري الرتكي 
العريق  الفريق  لي�ضمن  املو�ضم  هذا 

مكانا بو�ضط جدول امل�ضابقة.
التون�ضي  ال���الع���ب  ���ض��اه��م  ح���ني  يف 

مرت�ضى بن ونا�س يف انتفا�ضة فريقه 
من  االأخ����رة  ب��اجل��والت  با�ضا  قا�ضم 
الدوري لي�ضمن لنف�ضه مكانا بو�ضط 

جدول امل�ضابقة.
وكذلك �ضجل املهاجم املغربي في�ضل 
فجر 5 اأهداف لفريقه �ضيفا�س �ضبور 
يف ال�����دوري ه���ذا امل��و���ض��م وم���ن بينها 
اأالنيا  ع��ل��ى  �ضفر   /  1 ال��ف��وز  ه���دف 
عن  الفريق  ابتعاد  يف  لي�ضاهم  �ضبور 
�ضبح الهبوط لدوري الدرجة االأوىل 

حيث اأنهى املو�ضم يف املركز العا�ضر.

•• راأ�س اخليمة-وام:

16 لن�ضف  ال�  اأعلنت هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�ضياحة، عن تنظيم الن�ضخة 
ماراثون راأ�س اخليمة يوم ال�ضبت املوافق 18 فرباير 2023، مع اختيار "اأندر 
جديداً  فنياً  �ضريكاً  الريا�ضية،  للمالب�س  الرائدة  التجارية  العالمة  اآرمور"، 
للحدث الريا�ضي. ويعود اأ�ضرع ن�ضف ماراثون يف العامل مرة اأخرى اإىل جزيرة 
اجل���ري من  وع�����ض��اق  العامليني  ال��ع��دائ��ني  اأب���رز  م��ن  نخبة  لي�ضتقطب  امل��رج��ان، 
الهواة واملحرتفني من جميع اأنحاء العامل، للتناف�س �ضمن اأحد اأهم االأحداث 
للراغبني  الت�ضجيل  ب��اب  يجُفتح  حيث  االإم����ارات.  دول��ة  يف  الرئي�ضية  الريا�ضية 
بخو�س ال�ضباق ابتداًء من اليوم، متيحاً فر�ضة اال�ضتفادة من عرو�س اخل�ضم 

املبكر بن�ضبة %30 حتى نهاية �ضهر مايو 2022.

"اأندر  مع  بالتعاون  ترحيبها  عن  ال�ضياحة  لتنمية  اخليمة  راأ���س  هيئة  واأعلنت 
فنياً  �ضريكاً  لتكون  الريا�ضية،  للمالب�س  ال��رائ��دة  التجارية  العالمة  اآرمور"، 
ال��ت��ج��اري��ة الريا�ضية  ال��ع��الم��ة  ت���زود  ال��ري��ا���ض��ي. ومب��وج��ب االت��ف��اق��ي��ة  للحدث 
�ضن  الريا�ضيني، وحتجُ راحة  لت�ضمن  باأحدث مالب�ضها  امل�ضاركني  الرائدة جميع 
ن�ضخته  يف  ال�ضباق  ا�ضت�ضافة  ع��ن  االإع���الن  وي��اأت��ي  لياقتهم.  وم�ضتوى  اأدائ��ه��م 
اجلديدة بعد ب�ضعة اأ�ضهر من حتطيم العداء االأوغندي جاكوب كيبليمو، الرقم 
القيا�ضي العاملي ل�ضباق ن�ضف املاراثون بزمن قدره 57 دقيقة و56 ثانية يف فئة 
النخبة للرجال، وت�ضجيل العداءة االإثيوبية جرماويت جيربيهر رقماً قيا�ضياً 
جديداً يف فئة النخبة لل�ضيدات بزمن قدره �ضاعة و4 دقائق و14 ثانية. حيث 
اأح��داث �ضباق ن�ضف ماراثون راأ���س اخليمة الذي  اأب��رز  �ضكلت االأرق��ام اجلديدة 
�ضهد اأجواء حما�ضية وت�ضويقية، واأرقاماً قيا�ضية، وحتقيق اإجنازات فردية عرب 

خمتلف فئات ال�ضباق وكان احلدث قد �ضهد اأي�ضاً ت�ضجيل كيبليمو اأف�ضل توقيت 
اأثناء  كيلومرتاً،   15 قطع  عندما  ثانية  و43  دقيقة   40 ق��درة  بزمن  عاملي 
ال�ضباق يف طريقه لتحقيق اللقب، ف�ضاًل عن ت�ضجيل العداءة اإيلي�س مكوجلان 
رقماً بريطانياً قيا�ضياً جديداً، حيث متكنت من خالل م�ضاركتها الثانية يف �ضباق 
القيا�ضي  الرقم  1:06:26، حمطمًة  ق��دره  زمن  امل��اراث��ون من حتقيق  ن�ضف 
لن�ضف املاراثون الربيطاين للعداءة بوال رادكليف البالغة من العمر 21 عاماً.

ويقول اإياد را�ضبيه، املدير التنفيذي لتطوير �ضياحة الوجهة وفعاليات احلوافز 
واملوؤمترات يف هيئة راأ�س اخليمة لتطوير ال�ضياحة: "ي�ضعدنا االإعالن عن موعد 
ت�ضت�ضيفه  الذي  العامل،  ماراثون يف  ن�ضف  اأ�ضرع  16 من  ال�  الن�ضخة  انطالق 
اإمارة راأ�س اخليمة املميزة بطبيعتها الرائعة موا�ضاًل م�ضرة التطوير والتميز 
عاًما بعد عام، وبدا هذا التطور واالزدهار وا�ضحاً خالل ال�ضنوات املا�ضية. ونحن 

على ثقة اأن ن�ضخة �ضباق 2023 �ضتحافظ على م�ضرة ال�ضباق املكللة بالنجاح 
الرائدة  العاملية  "امل�ضتويات  وتابع:  احلدث".  لهذا  العريق  والتاريخ  والتميز، 
�ضهر  خالل  �ضجالتها  يف  البطولة  �ضطرتها  التي  اجلديدة  القيا�ضية  واالأرق���ام 
فرباير، تجُظهر مدى �ضعبية ن�ضف ماراثون راأ�س اخليمة، م�ضتقطباً نخبة من 
الزوار  اإىل  باالإ�ضافة  امل�ضاركني،  وا�ضًعا من  العامل، وجمهوًرا  العدائني يف  اأب��رز 
من جميع اأنحاء دولة االإمارات والعامل". ويقول يل ديفون، نائب رئي�س �ضركة 
"نحن فخورون ومت�ضوقون لهذه ال�ضراكة مع هيئة راأ�س اخليمة  اآرم��ور:  اأندر 
اأهم  اأح��د  لتنظيم  والفعاليات،  للريا�ضة   RCS ومنظمة  والتنمية  لل�ضياحة 
االأحداث الريا�ضية يف العامل. وتكمن مهمتنا يف دعم وم�ضاعدة كافة الريا�ضيني 
امل�ضاركني يف احلدث، من خالل توفر مالب�س ريا�ضية مبتكرة ومريحة، ف�ضاًل 

عن منح فر�س مميزة لالن�ضمام اإىل ال�ضباق العاملي.

•• اأبوظبي-وام:

مباريات  خلو�س  للمحرتفني  اأدن���وك  دوري  ف��رق  ت�ضتعد 
اجلولة ال�ضاد�ضة والع�ضرين واالأخرة من امل�ضابقة للمو�ضم 
ت�ضهد اعالن  التي  2021-2022، وهي اجلولة  احلايل 
تتويج العني بطال ر�ضميا للقب الذي حققه للمرة اخلام�ضة 
يف ع�ضر االح��رتاف وال�14 يف تاريخه، حيث يواجه فريق 
ت�ضهد  فيما  زاي��د،  بن  ه��زاع  ا�ضتاد  على  الو�ضيف  ال�ضارقة 
اجلولة اأي�ضا حتديد ثاين الفرق الهابطة اإىل دوري االأوىل 
تاأكد  بعد  والعروبة،  الظفرة  ما بني  املوقف  ينح�ضر  حيث 
هبوط فريق االإمارات، مع اأف�ضلية للطفرة بفارق 3 نقاط 
وفر�ضتني للبقاء يف حالتي الفوز او التعادل. وتقام مباريات 
ي�ضهد  االأرب��ع��اء واخلمي�س، حيث  م��دار يومي  اجلولة على 
اليوم االأول اإقامة 3 مباريات بينما ي�ضهد اليوم الثاين 4 
مواجهات. و�ضتكون االنطالقة مبباراة الظفرة 21 نقطة 
18 نقطة باملركز الثالث  باملركز الثاين ع�ضر مع العروبة 
ع�ضر، على ا�ضتاد حمدان بن زايد ال�ضاعة 18:15 بتوقيت 
الفرق  ث��اين  �ضت�ضهد حتديد  التي  امل��ب��اراة  االإم����ارات، وه��ي 
الهابطة اإىل دوري االأوىل بعد تاأكد هبوط فريق االإمارات 
اأجل  ال��ع��روب��ة م��ن  ال��ف��وز على  ال��ظ��ف��رة يف  وي��اأم��ل  ر�ضميا، 
�ضمان البقاء، اأو التعادل معه على اأقل تقدير، فيما يدخل 
العروبة اللقاء بهدف واحد هو الفوز من اأجل البقاء، حيث 

الفريقني  االأول بني  الدور  الذهاب يف  كانت نتيجة مباراة 
العبيدي  فتحي  التون�ضي  واأك��د   .1/1 بالتعادل  انتهت  قد 
مدرب فريق العروبة اأن فريقه اأ�ضبح جاهزا خلو�س اللقاء 
ويلعب بهدف واحد هو الفوز من اأجل البقاء، م�ضددا على 
احلايل.  املو�ضم  خ��الل  للفريقني  االأ���ض��ع��ب  ه��و  اللقاء  اأن 
من  امل�ضري  اللقاء  اأهمية  جيدا  نعلم  املدرب:"  واأ���ض��اف 
اأجل البقاء يف دوري املحرتفني، و�ضنقاتل بكل قوة من اأجل 
اأج��ل حتقيق  الالعبني من  ثقتي كبرة يف  باملباراة،  الفوز 
ذلك. من جانبه يقول بدر الدين االإدري�ضي مدرب الظفرة 
املباراة لن تكون �ضهلة على الطرفني، حيث حتتاج منا  اأن 
اإىل تركيز كبر من اأجل الفوز رغم اأننا نلعب على فر�ضة 
واأو�ضح  ف��ق��ط.  ال��ف��وز  ب�ضعار  اللقاء  ن��دخ��ل  لكننا  ال��ت��ع��ادل 
املدرب اأن فريقه قدم اأداء قويا خالل املباريات ال�ضابقة لكن 
احلظ مل يحالفه يف الفوز، حيث كان باالإمكان ح�ضم البقاء 
مبكرا قبل االنتظار اإىل اجلولة االأخرة. ويف ثاين مباريات 
21:00 على  ال�ضاعة  اليوم االأول يلتقي الوحدة والن�ضر 
ا�ضتاد اآل نهيان يف مباراة يدخلها الوحدة الثالث 52 نقطة، 
 55 النقطة  اإىل  اأج��ل رفع ر�ضيده  الفوز فقط من  ب�ضعار 
وانتظار نتيجة مباراة ال�ضارقة 54 نقطة اأمام العني، على 
اأمل اأن ي�ضتعيد الفريق الو�ضافة جمددا يف ختام امل�ضابقة، 
اأما الن�ضر 32 نقطة باملركز الثامن فيدخل اللقاء بهدف 
انهاء مو�ضمه يف مركز اأف�ضل. وتختتم مباريات اليوم االأول 

ال�ضاد�س مع اجلزيرة  باملركز  33 نقطة  الو�ضل  مبواجهة 
الرابع 45 نقطة، حيث يقام اللقاء ال�ضاعة 21:00 على 
ا�ضتاد زعبيل، ويطمح كل فريق يف الفوز الإنهاء مو�ضمه ب�ضكل 
اأي�ضا. وت�ضتاأنف مباريات اجلولة بعد غد اخلمي�س  اأف�ضل 
باإقامة 4 مباريات، حيث يلتقي خورفكان العا�ضر28 نقطة 
 18:15 ال�ضاعة  نقطة،   39 اخلام�س  االأه��ل��ي  �ضباب  مع 
يا�س  ب��ن��ي  يلتقي  نف�ضه  ال��ت��وق��ي��ت  ويف  االإم������ارات  بتوقيت 
التا�ضع 30 نقطة مع احتاد كلباء احلادي ع�ضر 27 نقطة 
 32 ال�ضابع  ي�ضت�ضيف عجمان  فيما  يا�س،  بني  ا�ضتاد  على 
نقطة فريق االإمارات االأخرة 10 نقاط على ا�ضتاد را�ضد 
و�ضيكون  االإم�����ارات.  بتوقيت   21:00 ال�ضاعة  �ضعيد  ب��ن 
 64 خ��ت��ام م��ب��اري��ات اجل��ول��ة وامل��و���ض��م بقمة ال��ع��ني البطل 
نقطة مع ال�ضارقة الو�ضيف 54 نقطة على ا�ضتاد هزاع بن 
21:00، وهي املباراة التي ياأمل فيها العني  زايد ال�ضاعة 
الو�ضول اإىل النقطة 67 وهو رقم مل ي�ضل اليه من قبل 
املتتايل  الفوز  ارتباط عدد مرات  امل�ضابقة، وكذلك فك  يف 
هذا املو�ضم مع فريق ال�ضارقة حيث و�ضل كل منهما اإىل 7 
اأي خ�ضارة، وهو االأمر الذي ينطبق  مباريات متتالية دون 
املركز  على  احل��ف��اظ  يف  يرغب  ال��ذي  اأي�ضا  ال�ضارقة  على 
اأبطال  ل���دوري  امل��وؤه��ل  امللحق  يف  امل�ضاركة  ل�ضمان  ال��ث��اين 
كاأ�س  اأخ��رى له من مباراة نهائي  اآ�ضيا، رغم وجود فر�ضه 

رئي�س الدولة والتي �ضتجمعه مع الوحدة.

•• دبي - وام: 

برنامج  اأم�س  القدم م�ضاء  لكرة  االإم��ارات  ا�ضتهل منتخب 
اإعداده الذي ي�ضتمر 14 يوما، حتى موعد مواجهة نظره 
االأ�ضرتايل يف ال�ضابع من يونيو املقبل يف الدوحة، با�ضتاد 
املوؤهل للملحق  االآ�ضيوي  امللحق  اأحمد بن علي، يف مباراة 
العاملي املوؤهل بدوره لنهائيات كاأ�س العامل 2022، والتي 
املنتخب  قطعه  ط��وي��ل  م�ضوار  م��ن  االأخ���رة  املرحلة  تعد 

الوطني و�ضواًل اإىل هذه املرحلة.
الت�ضفيات  م��ن  االأوىل  املرحلة  يف  االأوىل  م��ب��ارات��ه  فمنذ 
التي   2022 العامل  وكاأ�س  اآ�ضيا  كاأ�س  لبطولتي  املوؤهلة 
انطلقت يف �ضهر �ضبتمرب عام 2019، وحتديدا يف التا�ضع 
من �ضهر �ضبتمرب حينما حل منتخب االإمارات �ضيفاً على 
نظره املاليزي يف مباراته االأوىل مب�ضوار الت�ضفيات، وفاز 
بنتيجة 2-1، قطع منتخب االإمارات م�ضوارا طويال من 
الت�ضفيات، وجال بلدانا كثرة يف القارة خالل فرتة قاربت 

على االألف يوم، وخا�س خاللها 18 مباراة.
و حني يتح�ضر منتخب االإمارات ملواجهة منتخب ا�ضرتاليا 
يف ال�ضابع من يونيو املقبل، �ضيكون مر على مباراته االأوىل 

يف هذه الت�ضفيات 1002 يوم كامل.
 21 املقبلة التي حتتمل الزيادة ملدة  ال�14 يوماً  و�ضتكون 
امللحق  يف  ا�ضرتاليا،  منتخب  عقبة  تخطي  حالة  يف  يوماً 
االآ�ضيوي، و�ضوال ملالقاة منتخب برو يوم 14 يونيو، هي 

املرحلة املتوجة مل�ضوار االألف يوماً ال�ضابقة.

و�ضعيا لتحقيق طموحات التاأهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل 
املرحلة  يف  املنتخب  ت��اأه��ل  بعد  تاريخه،  يف  الثانية  للمرة 
املوؤهل  االآ�ضيوي  امللحق  خلو�س  الت�ضفيات  من  االأخ���رة 
لكاأ�س العامل 2022، و�ضع االأرجنتيني رودلفو اأروابارينا، 
م��درب االإم��ارات ال��ذي توىل املهمة ر�ضمياً يف 13 فرباير 
املا�ضي، وو�ضل اليوم الثالثاء اإىل يومه ال�100 يف قيادة 
منتخب االإمارات، برنامج اإعداد مكثفا يحمل على عاتقه 

حتقيق طموحات هذا اجليل.
و من اأجل هذه املرحلة من الت�ضفيات �ضم اأروابارينا 30 
م�ضتمرة  متابعة  بعد  للمنتخب  املبدئية  للقائمة  الع��ب��ا 
اأبرز  اأدن��وك للمحرتفني، وكان  جلميع العبي فرق دوري 
مالمح هذه القائمة عودة عمر عبد الرحمن العب �ضباب 
ب�ضبب  ط��وي��ل  غ��ي��اب  ب��ع��د  املنتخب  ت�ضكيلة  اإىل  االأه���ل���ي، 

االإ�ضابات التي طاردته الفرتة املا�ضية.
و برغم اأن دوري اأدنوك للمحرتفني مل ي�ضدل ال�ضتار بعد 
على جولته االأخرة، املقرر لها غدا و بعد غد، اإال اأن جتمع 
ال��دوري، والذي �ضتقام جولته  املنتخب ينطلق قبل نهاية 

االأخرة بدون الالعبني الدوليني.
ومن املقرر اأن يكثف اجلهاز الفني من حت�ضراته خالل 
فرتة املع�ضكر املحلي، و�ضواًل اإىل خو�س املباراة التجريبية 
الوحيدة اأمام منتخب جامبيا يوم 29 مايو اجلاري باإ�ضتاد 
زعبيل بنادي الو�ضل على اأن تغادر البعثة اإىل الدوحة يوم 
30 من ذات ال�ضهر، لالإعداد هناك لالأ�ضبوع االأخر قبل 

املواجهة املرتقبة اأمام منتخب اأ�ضرتاليا.

اأهداف الكعبي و موهبة تريزيجيه تنع�ص الطلب على الالعبني العرب بالدوري الرتكي

فتح باب الت�سجيل املبكر للم�ساركة يف الن�سخة 16 من ن�سف ماراثون راأ�ص اخليمة

اأبي�ص ال�سباب يواجه اإيران وقرغيز�ستان وبروناي يف 
ت�سفيات كاأ�ص اآ�سيا حتت 20 عامًا 2023 يف اأوزبك�ستان

•• دبي-الفجر:

املاليزية  بالعا�ضمة  االآ�ضيوي  االحت��اد  مقر  يف  اأم�س  اأجُجريت 
حتت  لل�ضباب  اآ�ضيا  كاأ�س  بطولة  ت�ضفيات  قرعة  كواالملبور، 
يف اأوزبك�ضتان، واأ�ضفرت القرعة عن وقوع   2023 عاماً   20
منتخبنا الوطني يف املجموعة العا�ضرة التي �ضمت منتخبات 

اإيران وقرغيز�ضتان وبروناي.
 10 على  توزيعها  مت  منتخبا   44 الت�ضفيات  يف  وي�ضارك 
جمموعات تقام بنظام التجمع، وبحيث �ضمت 6 جمموعات 
اأربعة منتخبات، و�ضمت 4 جمموعات خم�ضة منتخبات، وتقام 

الت�ضفيات خالل الفرتة من 10 اإىل 18 �ضبتمرب 2022.
اإىل النهائيات �ضاحب املركز االأول يف كل جمموعة،  ويتاأهل 
اإىل جانب اأف�ضل خم�ضة منتخبات حت�ضل على املركز الثاين.

قرعة ت�ضفيات كاأ�س اآ�ضيا لل�ضباب حتت 20 عاماً 2023 يف 
اأوزبك�ضتان:

املالديف،  ميامنار،  ال�ضني،  ال�ضعودية،  االأوىل:  املجموعة   -
اأوزبك�ضتان

- املجموعة الثانية: قطر، البحرين، بنغالد�س، نيبال، بوتان
- املجموعة الثالثة: اليابان، اليمن، فل�ضطني، الو�س، غوام

�ضوريا،  ت��اي��ب��ي��ه،  ال�����ض��ني  االأردن،  ال���راب���ع���ة:  امل��ج��م��وع��ة   -

تركمان�ضتان، جزر �ضمال ماريانا
منغوليا،  ماليزيا،  اجلنوبية،  كوريا  اخلام�ضة:  املجموعة   -

�ضريالنكا
- املجموعة ال�ضاد�ضة: اإندوني�ضيا، فيتنام، هونغ كونغ، تيمور 

ال�ضرقية
- املجموعة ال�ضابعة: تايالند، عمان، الفلبني، اأفغان�ضتان

- املجموعة الثامنة: اأ�ضرتاليا، العراق، الهند، الكويت
لبنان،  ك��م��ب��ودي��ا،  ط��اج��ي��ك�����ض��ت��ان،  ال��ت��ا���ض��ع��ة:  امل��ج��م��وع��ة   -

�ضنغافورة
- املجموعة العا�ضرة: االإمارات، اإيران، قرغيز�ضتان، بروناي

اجلولة االأخرية من دوري املحرتفني.. ح�سم 
�سراع الهبوط بني الظفرة والعروبة  

اأروابارينا .. 100 يوم يف رحلة 
حلم التاأهل ملونديال 2022 
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•• اأبوظبي-وام:

املدرب  �ضطر  ال��ف��ري��ق  م��ع  م��وا���ض��م ق�ضاها   6 م���دار  ع��ل��ى 
االإ�ضباين جو�ضيب جوارديوال تاريخا رائعا مع مان�ض�ضرت 
�ضيتي، واأ�ضبح املدرب االأكر جناحا للفريق من خالل 11 

لقبا يف خمتلف البطوالت جتعله 
م��ن اأجن���ح امل��درب��ني يف تاريخ 

الدوري االإجنليزي. و برغم 
مت�ضك جوارديوال بفل�ضفته 
يف اأ�ضلوب اللعب على مدار 
م�������ض���رت���ه م����ع االأن����دي����ة 

التي توىل م�ضوؤوليتها 
م�ضرته  خ��الل 

االأرقام  وحتقيق  االألقاب  ح�ضد  هوايته  كانت  التدريبية، 
التي  الفل�ضفة  ه��ذه  مع  جنب  اإىل  جنبا  املميزة  القيا�ضية 
واال�ضتحواذ  ال�ضيطرة  اأ���ض��ل��وب  على  كبر  ب�ضكل  تعتمد 
وال�ضرعة وتبادل املراكز، الذي طبقه من قبل مع بر�ضلونة 
بايرن  فريقي  م��ع  كبر  ح��د  اإىل  وا�ضتن�ضخه  االإ���ض��ب��اين، 
ميونخ االأملاين ومان�ض�ضرت �ضيتي. وقاد جوارديوال فريقه 
ال���دوري  بلقب  امل��و���ض��م  ه���ذا  ال��ف��وز  اإىل  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
االإجنليزي ليكون الرابع للفريق يف غ�ضون 5 موا�ضم من 
ح�ضد  ب��ه��ذا،  و  امل�ضوؤولية.  يف  ق�ضاها  موا�ضم   6 ب��ني 
جوارديوال ثلثي االألقاب ال 6 التي توج بها الفريق 
والذي  احل��ايل،  بنظامه  االإجنليزي  ال���دوري  يف 
األقاب  1993، ون�ضف   / 1992 بداأ يف مو�ضم 
الفريق /8 األقاب/ يف تاريخ البطولة بنظاميها 
ال��ق��دمي واجل���دي���د. واأ���ض��ب��ح ج���واردي���وال بهذه 
االألقاب ال�4 مع الفريق يف الدوري االإجنليزي 
ال�30  "بريطانيا" يف  اأجنح مدرب من خارج 
البطولة، حيث تفوق  تاريخ  عاما على مدار 
مورينهو  ج��وزي��ه  الربتغايل  م��ن  ك��ل  على 
الذي توج باللقب 3 مرات مع ت�ضيل�ضي، 
توج  ال���ذي  فينجر  اآر����ض���ني  وال��ف��رن�����ض��ي 
باللقب 3 مرات اأي�ضا مع اأر�ضنال. و ال 
اأكر  قائمة  يتفوق على جوارديوال يف 
االإجنليزي  ال��دوري  املدربني جناحا يف 
�ضوى اال�ضكتلندي �ضر األيك�س فرج�ضون 
مرة   13 باللقب  يونايتد  مان�ض�ضرت  م��ع  ت��وج  ال���ذي 
االإجنليزي.  ب���ال���دوري  ع��ام��ا   21 يف  حتققت  لكنها 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  ج��واردي��وال مع  ن�ضبة جناح  ولكن 
حيث  يونايتد  م��ع  لفرج�ضون  نظرتها  ت��ف��وق 
ح�ضد اللقب 4 مرات يف 6 موا�ضم بن�ضبة جناح 
% لفرج�ضون   62 % م��ق��اب��ل   67 ب��ل��غ��ت 
جوارديوال  رف��ع  ع��ام،  ب�ضكل  و  يونايتد.  م��ع 
ر�ضيده من االألقاب مع مان�ض�ضرت �ضيتي يف 
 4 11 لقبا بواقع  خمتلف البطوالت اإىل 
األقاب يف ال��دوري، ولقب واحد يف كاأ�س 
رابطة  كاأ�س  يف  األقاب  واأربعة  اإجنلرتا، 
املحرتفني االإجنليزية، ولقبني يف بطولة 
كاأ�س الدرع اخلرية /كاأ�س ال�ضوبر االإجنليزي/. 
ال�ضخ�ضي من  رف���ع ج���واردي���وال ر���ض��ي��ده  ك��م��ا 
األ���ق���اب   10 اإىل  امل��ح��ل��ي��ة  ال�������دوري  األ����ق����اب 
الدوري  األقاب يف  بر�ضلونة /3  بني  موزعة 
االإ���ض��ب��اين/ وب��اي��رن م��ي��ون��خ /3 األ��ق��اب يف 
 4/ �ضيتي  ومان�ض�ضرت  االأمل����اين/  ال���دوري 
األ��ق��اب يف ال���دوري االإجن��ل��ي��زي/ . و على 
بلغ ر�ضيد  البطوالت،  م�ضتوى خمتلف 
ج����واردي����وال م���ع ال���ف���رق ال���ث���الث���ة 32 
و7  بر�ضلونة،  مع  لقبا   14 بواقع  لقبا 
األقاب مع بايرن، و11 لقبا مع مان�ض�ضرت 
جناح  ن�ضبة  اأن  اإىل  االإ���ض��ارة  جت��در  �ضيتي. 
جوارديوال مع مان�ض�ضرت �ضيتي يف املباريات 
فاقت ما حققه مع بر�ضلونة حيث قاد الفريق 
االإجنليزي يف 352 مباراة منذ توليه امل�ضوؤولية 
 256 يف  ال���ف���وز  وح��ق��ق   ،  2016 ي��ول��ي��و  اأول  يف 
51 م��ب��اراة، بن�ضبة  45 وخ�ضر  م��ب��اراة وت��ع��ادل يف 
جناح بلغت /72.73 %/ فيما قاد بر�ضلونة يف 
مباراة يف 4 موا�ضم ، وحقق خاللها 179   247
انت�ضارا و47 تعادال و21 خ�ضارة بن�ضبة جناح بلغت 
/72.47 %/ علما باأن ن�ضبة جناحه مع بايرن تزيد 
قليال عن الن�ضبتني حيث بلغت 75.16 % خالل 
مراعاة  م��ع  الفريق  فيها  ق��اد  موا�ضم   3
فارق امل�ضتوى بني الدوري يف اإجنلرتا 

واإ�ضبانيا ونظره يف اأملانيا.

•• اأبوظبي-وام:

مع اإ�ضدال ال�ضتار على م�ضرة فريقه يف رحلة الدفاع عن لقب الدوري االإجنليزي لكرة القدم، �ضاهم البلجيكي كيفن 
دي بروين يف اإلقاء كلمة اخلتام "ال�ضعيدة" لتتويج مان�ض�ضرت �ضيتي باللقب من خالل �ضناعة الهدف االأخر للفريق 

يف امل�ضابقة هذا املو�ضم.
و�ضنع دي بروين لزميله االأملاين اإلكاي جيوندوجان الهدف الثالث يف مرمى اأ�ضتون فيال بالدقيقة 81 ليكون هدف 
الفوز 3-2 والتتويج باللقب، وليحتفل دي بروين بجائزة اأف�ضل العب يف املو�ضم احلايل والتي اأعلنت عنها رابطة 

الدوري االإجنليزي قبل املباراة اخلتامية ب�24 �ضاعة فقط.
ورفع دي بروين العب خط و�ضط مان�ض�ضرت �ضيتي ر�ضيده من �ضناعة االأهداف لزمالئه يف الدوري االإجنليزي هذا 
املو�ضم اإىل ثمانية اأهداف بخالف ما �ضنعه لزمالئه يف باقي امل�ضابقات لرفع ر�ضيده من �ضناعة االأهداف لزمالئه 

اإىل 86 هدفا يف الدوري من بني 115 هدفا �ضنعها يف خمتلف امل�ضابقات على مدار م�ضرته مع الفريق.
و يت�ضدر دي بروين قائمة اأكر الالعبني �ضناعة لالأهداف يف تاريخ مان�ض�ضرت �ضيتي بفارق هدفني اأمام االإ�ضباين 

ديفيد �ضيلفا جنم الفريق ال�ضابق. وال يقرتب منهما اأي العب اآخر با�ضتثناء رحيم �ضترلنج مهاجم الفريق �ضاحب 
املركز الثالث بالقائمة بر�ضيد 74 هدفا �ضنعها لزمالئه.

وعلى م�ضتوى الدوري االإجنليزي فقط، اأ�ضبح دي بروين ثاين اأكر الالعبني �ضناعة لالأهداف يف تاريخ الفريق 
بفارق 7 اأهداف فقط خلف االإ�ضباين ديفيد �ضيلفا.

و اأعلنت رابطة الدوري االإجنليزي عن فوز دي بروين باجلائزة للمرة الثانية يف م�ضرته الريا�ضية ليكون 
رابع العب يف تاريخ امل�ضابقة يحرز هذه اجلائزة يف اأكر من مو�ضم واحد معادال بهذا اإجناز الفرن�ضي 

مان�ض�ضرت  جنمي  فيديت�س  ونيمانيا  رون��ال��دو  وكري�ضتيانو  ال�ضابق  اأر���ض��ن��ال  جن��م  ه��رني  تيري 
يونايتد.

امل�ضاركني يف اال�ضتفتاء على اجلائزة �ضواء من  اأ�ضوات  اأكرب ر�ضيد من  وح�ضل دي بروين على 
التهديفية  والقدرات  الفنية  املوهبة  الأنه جمع بني  نظرا  اخل��رباء  اأو  الالعبني  اأو  اجلماهر 
وااللتزام اخلططي، وهو ما ت�ضر اإليه جميع اإح�ضائيات الالعب يف امل�ضابقة هذا املو�ضم والذي 
فولف�ضبورج  من  قادما   2015 يف  �ضيتي  ملان�ض�ضرت  انتقل  منذ  الفريق  مع  له  االأب��رز  يعترب 

االأملاين.
هذا  باجلائزة  بروين  دي  فوز  يف  مهما  دورا  لعبت  التي  واالإ�ضهامات  االإح�ضائيات  اأب��رز  ومن 
املو�ضم اأي�ضا ت�ضدره قائمة هدايف فريقه يف الدوري االإجنليزي بر�ضيد 15 هدفا ليحتل املركز 
ال�ضاد�س يف قائمة هدايف امل�ضابقة خلف حممد �ضالح جنم ليفربول 23 هدفا، وهيوجن مني 
هدفا،   18 23 هدفا، وكري�ضتيانو رونالدو مهاجم مان�ض�ضرت يونايتد  �ضون مهاجم توتنهام 

وهاري كني مهاجم توتنهام 17 هدفا، وال�ضنغايل �ضاديو ماين مهاجم ليفربول 16 هدفا.
لكن النجم البلجيكي ي�ضنف �ضمن العبي خط الو�ضط فيما يدرج الالعبون اخلم�ضة الذين 

يف  تهديفا  الو�ضط  خط  العبي  اأب��رز  اأن��ه  يعني  ما  الهجوم  خطوط  على  القائمة  يف  ي�ضبقونه 
الدوري االإجنليزي هذا املو�ضم.

و ت�ضر االإح�ضائيات يف الدوري االإجنليزي اإىل دقة ت�ضديدات الالعب ب�ضكل كبر حيث ي�ضجل 
هدفا واحدا من كل خم�س ت�ضديدات 20 يف املائة باجتاه املرمى وهو ما يفوق متو�ضط تهديفه 

يف اأول موا�ضمه ال�ضابقة مع الفريق والذي كان نحو 14 يف املائة من الت�ضديدات.
واإىل جانب ال�15 هدفا التي �ضجلها للفريق هذا املو�ضم �ضنع دي بروين 8 اأهداف لزمالئه 

الن�ضبة  باأن  البطولة علما  الفريق يف  99 �ضجلها  23 هدفا من  ليكون بهذا قد �ضارك يف 
االأكرب جاءت يف الن�ضف الثاين من املو�ضم حيث �ضجل و�ضنع 14 هدفا يف اآخر 20 مباراة 

للفريق ما �ضاعد على فوز مان�ض�ضرت �ضيتي باللقب.
"�ضوبر هاتريك" ليقود فريقه اإىل الفوز الكبر 1-5  و �ضجل دي بروين اأربعة اأهداف 
على م�ضيفه وولفرهامبتون قبل اأ�ضبوعني.. وجاءت االأهداف الثالثة االأوىل لدي بروين 
الدوري  تاريخ  "هاتريك" يف  اأ�ضرع  ثالث  �ضاحب  لي�ضبح  املباراة  دقيقة من   24 اأول  يف 

االإجنليزي بعد "هاتريك" ال�ضنغايل �ضاديو ماين خالل مو�ضمه االأول مع ليفربول عندما 
و"هاتريك"   ،2015 مايو   16 يف  �ضاوثهامبتون  اأم���ام  دقيقة   16 اأول  يف  ثالثية  �ضجل 

فيها  فاز  التي  باملباراة  دقيقة   22 اأول  يونايتد يف  ملان�ض�ضرت  ي��ورك  دواي��ت  الرتينيدادي 
.  2001 فرباير  على اأر�ضنال 6-1 يف 25 

و مل ي�ضبق لدي بروين اأن اأحرز اأي "هاتريك" اأو "�ضوبر هاتريك" مع مان�ض�ضرت �ضيتي 
يف  �ضيتي  ملان�ض�ضرت  االأق��ل  "هاتريك" على  ي�ضجل  ال��ذي  الثالث  الالعب  اأ�ضبح  لكنه 

املو�ضم احلايل بعد "هاتريك" زميله رحيم �ضترلنج يف مرمى نورويت�س �ضيتي خالل 
جابرييل  فرباير املا�ضي عندما فاز مان�ض�ضرت �ضيتي 4-0 و"هاتريك" الربازيلي 

جي�ضو�س يف مرمى واتفورد يف اأبريل املا�ضي عندما فاز الفريق 1-5 .

•• دبي-وام:

وا�����ض����ل م��ان�����ض�����ض��رت ���ض��ي��ت��ي بطل 
ل��ك��رة القدم،  ال����دوري االإجن��ل��ي��زي 
جميع  على  وتفوقه  جدارته  تاأكيد 
االأوروبية  ال��دوري��ات  اأبطال  الفرق 
الكربى، باعتباره الفريق ذا القيمة 
" �ضيتي"  وت��وج  االأع��ل��ى.  ال�ضوقية 
امل�ضنف  االإجنليزي،  الدوري  بلقب 

كاأقوى دوري يف العامل.
االأوربية  ال���دوري���ات  ح�ضمت  ف��ق��د 
الكربى يف اأوروبا، بتتويج مان�ض�ضرت 
االإجنليزي،  ل��ل��دوري  بطال  �ضيتي 
وميالن  اإ�ضبانيا،  يف  مدريد  وري��ال 
�ضان جرمان  وباري�س  اإيطاليا،  يف 
يف فرن�ضا، وبايرن ميونيخ يف اأملانيا. 
"تران�ضفر  ت�ضنيف موقع  وح�ضب 
لالإح�ضائيات  ال���ع���امل���ي  ماركت" 
وال�����ق�����ي�����م ال���������ض����وق����ي����ة ل���الع���ب���ني 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  اأن��ه��ى  واالأن���دي���ة، 
وهو  االإجنليزي،  ال��دوري  م�ضابقة 
بقيمة  العاملي  الت�ضنيف  يف �ضدارة 
�ضوقية تبلغ اأكر من 959 مليون 
يورو، وحل �ضان جرمان يف املركز 
ي�����ورو/،  م���الي���ني   903/ ال���ث���اين 
وب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ خ��ام�����ض��ا /804 
مدريد  وري�������ال  ي��������ورو/،  م���الي���ني 
ي�����ورو/ و  ���ض��اد���ض��ا /756 م��ل��ي��ون 

على بعد م�ضافة كبرة ياأتي ميالن 
بنحو  القائمة  يف  ال�17  امل��رك��ز  يف 

/480 مليون يورو/.
4 من  االإجن��ل��ي��زي  ال����دوري  ي�ضم 
القائمة  يف  االأوىل  ال�10  االأن��دي��ة 
ح���ي���ث ي���ل���ي م��ان�����ض�����ض��رت ���ض��ي��ت��ي يف 

ال��ق��ائ��م��ة ك���ل م���ن ل��ي��ف��رب��ول ثالثا 
وت�ضيل�ضي  ي���ورو/،  مليون   900/
ي�������ورو/،  م���ل���ي���ون   852/ راب�����ع�����ا 
مليون   587/ ع��ا���ض��را  وت��وت��ن��ه��ام 
ي���ورو/. وب��خ��الف ال���دوري االأملاين 
للمو�ضم  لقبه  بايرن  احتكر  ال��ذي 

العا�ضر على التوايل، فاإن مان�ض�ضرت 
�ضتي هو الفريق الوحيد الذي فاز 
الكربى  الدوريات  باقي  باللقب يف 
وهو  التوايل،  على  الثاين  للمو�ضم 

الرابع للفريق يف اآخر 5 موا�ضم.
املراكز  م��ن  مان�ض�ضرت  ي��خ��رج  ومل 

ال����������دوري  يف  االأوىل  ال�����ث�����الث�����ة 
االإجنليزي منذ عام 2011، حمققا 
6 م��رات، وامل��رك��ز الثاين يف  اللقب 
وجمع  مرتني.  والثالث  مو�ضمني، 
اخلم�ضة  امل��وا���ض��م  خ���الل  ال��ف��ري��ق 
م�ضابقة  يف  نقطة   458 االأخ����رة 

مو�ضم  اأب�����رزه�����ا  وك������ان  ال���������دوري، 
اأ�ضبح  عندما   ،-2018  2017
يحقق  امل�ضابقة  ت��اري��خ  يف  ن���اٍد  اأول 
وا�ضحد،  م��و���ض��م  يف  نقطة   100
ال�90 نقطة ثالث  وتخطى حاجز 
 2018-2017 موا�ضم  يف  م��رات 
و2021- و2020-2019 
ويح�ضب ملان�ض�ضرت �ضيتي،   2022
با�ضم   1880 ع���ام  ت��اأ���ض�����س  ال����ذي 
���ض��ان��ت م��ارك�����س، ث���م حت���ول ا�ضمه 
اأنه  �ضيتي،  ملان�ض�ضرت   1894 ع��ام 
جمموعة  اإىل  ملكيته  انتقال  بعد 
للتنمية  امل����ت����ح����دة  "اأبوظبي 
ا�ضتعاد   "2008 واال�ضتثمار"عام 
الدوري  بلقب  وف��از  التاألق  م�ضرة 
ع���ام���ا من   44 ب���ع���د  االإجن����ل����ي����زي 
الغياب، واأ�ضبح اأكر اأندية الدوري 
الدوري  بلقب  تتويجا  االإجنليزي 
وع��اد مان�ض�ضرت  االأخ��ر.  العقد  يف 
اأبطال  دوري  اإىل  ل��ل��ت��اأه��ل  �ضيتي 
اأوروبا اعتبارا من 2011، ثم تاأهل 
مدربه  بقيادة  البطولة  نهائي  اإىل 
االإ����ض���ب���اين ج��و���ض��ي��ب ج����واردي����وال. 
وينتمي النادي حاليا اإىل جمموعة 
"�ضيتي فوتبول جروب" التي ت�ضم 
11 ناديا لكرة القدم حول العامل، 
القدم  ل��ك��رة  منظومة  اأك���رب  وت��ع��د 

حول العامل..

مان�س�سرت �سيتي.. االأعلى قيمة �سوقية بني اأبطال الدوريات االأوروبية الكربى

كلمة دي بروين حت�سم لقب الدوري جوارديوال .. »�سائد البطوالت«
االإجنليزي يف اجلولة االأخرية 

عليه  بالفوز  هيت  ميامي  على   2-2 التعادل  �ضلتيك�س  بو�ضطن  فر�س 
102-82 بف�ضل 31 نقطة لنجمه جاي�ضون تايتوم، يف املباراة الرابعة 
االمركي  ال�ضلة  ك��رة  دورة  يف  ال�ضرقية  املنطقة  نهائي  �ضل�ضلة  �ضمن 

للمحرتفني "اأن بي ايه".
وفر�س تايتوم نف�ضه جنما للمباراة بت�ضجيله 31 نقطة مع 8 متابعات 
و5 متريرات حا�ضمة ليعّو�س م�ضتواه املتوا�ضع يف املباراة الثالثة عندما 
بريت�ضارد  بايتون  زم���الوؤه  وا���ض��اف  فقط،  نقاط   10 بت�ضجيل  اكتفى 
ب��راون وروب��رت وليام�س  )14( وديريك واي��ت )13( وكل من جايلني 

نقطة.  12
االأف�ضل يف �ضفوف ميامي مع  اأوالديبو  فيكتور  البديل  كان  املقابل،  يف 
حني مل ي�ضجل  يف  متابعات،  و4  حام�ضة  متريرات   6 مع  نقطة   23
ام��ر مل  ف��ق��ط، وه��و  18 نقطة جمتمعني  ���ض��وى  االأ���ض��ا���ض��ي��ون اخلم�ضة 
االح�ضائيات  بدء  منذ  اأوف  البالي  االق�ضائية من  املباريات  يح�ضل يف 

عن االأ�ضا�ضيني مو�ضم 1971-1970.
فقط،  ن��ق��اط  ب�ضت  باكتفائه  االأم���ال  ميامي  جن��م  باتلر  جيمي  وخ��ّي��ب 

بانه خرج م�ضابا يف ركبته يف املباراة الثالثة لكنه تعافى ليخو�س  علماً 
الرابعة.

فيها هذه  لعبت  التي  الطريقة  اع��ذار على  اأي  ل��دي  "لي�س  باتلر  وق��ال 
الليلة. االأمر ال يتعلق اطالقا باال�ضابة يف ركبتي. يتعنّي علي اأن األعب 

بطريقة اف�ضل. ل�ضت قلقا �ضاأكون اأف�ضل يف املباريات املقبلة".
اأداء امل��وّزع كايل ل��وري اف�ضل النه اكتفى ب��دوره بثالث نقاط  ومل يكن 

فقط، يف حني �ضجل بام اديبايو 9 نقاط.
ال�ضل�ضلة  ه��ذه  �ضمن  اأر���ض��ه  على  مبارياته  اأوىل  خ�ضر  بو�ضطن  وك���ان 
ال�ضدد  ه��ذا  يف  تايتوم  وق��ال  االأخ���رة  املواجهة  يف  عّو�س  لكنه  ال�ضبت، 
بهدف تعوي�س خ�ضارتنا االخرة على اأر�ضنا. كنا ندرك  املباراة  "خ�ضنا 

باأنها مواجهة حا�ضمة الننا ال نريد خ�ضارة جديدة على ار�ضنا".

ال�ضل�ضلة.  ه��ذه  يف  متكافئة  مواجهة  انها  احل���ايل،  ال��وق��ت  "يف  وا���ض��اف 
�ضنكون جاهزين للمباراة اخلام�ضة".

يف املقابل، اعترب مدرب ميامي اريك �ضبويل�ضرتا باأن فريقه مل يتمكن 
املباراة  "بداأوا  املباراة بقوله  ليعود يف  ال�ضيئة  البداية  النهو�س من  من 
بقوة واطبقوا علينا. اعتقد بان اداءنا الهجومي مل يكن فعاال. لكننا ال 
التفّوق علينا يف جميع  املناف�س يف  الفريق  اع��ذار، فقد جنح  نبحث عن 

النواحي".
بيد اأن مدرب ميامي اأكد باأن فريقه �ضيقوم برد فعل يف املباراة اخلام�ضة 
الكثر من  "ما ح�ضل جزء من مباريات البالي اوف حيث ثمة  بقوله 
�ضل�ضلة  "اإنها  ي�ضيف  ان  قبل  امل�ضاعر"،  من  الكثر  والهبوط،  ال�ضعود 

مثرة ويتعني علينا اأن نكون على املوعد".

ماركو�س  األ��ع��اب��ه  �ضانع  دون  م��ن  امل��ب��اراة  خا�س  ال��ذي  بو�ضطن  وح�ضم 
�ضمارت ال�ضابة يف كاحله يف املباراة الثالثة، النتيجة يف الربعني االولني 
يو�ضع  ان  قبل  لتايتوم،  نقطة   12 بينها  االول  29-11 يف  تقدم  حيث 
الفارق اىل 24 نقطة يف نهاية ال�ضوط االول )57-33(، يف ظل �ضعوبة 
ميامي يف اخرتاق دفاعات بو�ضطن بقيادة املتاألق وليام�س واآل هورفورد. 

واهدر ميامي 15 حماولة من اول 16 ت�ضديدة نحو �ضلة بو�ضطن.
الدوري  يف  ع�ضر  ال��ث��ام��ن  لقبه  اإح����راز  اإىل  ال�ضاعي  بو�ضطن  وا�ضتمر 
االمركي يف تو�ضيع الفارق ورفعه اىل 32 نقطة )69-37( يف بداية 
لكن   )50-73( نقطة   23 اىل  ميامي  يقل�ضه  ان  قبل  الثالث،  الربع 

لفرتة وجيزة فقط.
وجنح بو�ضطن يف املحافظة على تقدمه حتى نهاية املباراة مدركا التعادل 
املباراة  فلوريدا خلو�س  اىل  االنتقال  قبل  ال�ضل�ضلة  هذه  �ضمن   2-2

اخلام�ضة  اليوم االأربعاء.
ويلتقي الفائز من هذه املواجهة مع الفائز يف نهائي الغربية بني غولدن 

�ضتايت ووريرز وداال�س مافريك�س )-3�ضفر(.

بو�سطن يعادل �سلتيك�ص بف�سل 31 نقطة لتايتوم 

وليد ب�سر يح�سد جائزة اأف�سل العب ورا�سد عيد 
هداًفا لبطولة غرب اآ�سيا للكرة ال�ساطئية 2022

•• دبي-الفجر:

اختارت اللجنة املنظمة لبطولة احتاد غرب اآ�ضيا للكرة ال�ضاطئية العب 
البطولة  يف  العب  اأف�ضل  ب�ضر  وليد  ال�ضاطئية  للكرة  الوطني  منتخبنا 
اأم�س   اختتمت  وال��ت��ي  ال��ق��دم،  لكرة  ال�ضعودي  االحت���اد  ا�ضت�ضافها  التي 
االأول االثنني يف مدينة جازان بتتويج منتخبنا بطاًل للبطولة بعد تغلبه 
مان بثالثة اأهداف لهدفني. كما اختارت اللجنة  على �ضقيقه منتخب عجُ
اآ�ضيا  غ��رب  لبطولة  ه��داف��اً  الوطني  منتخبنا  الع��ب  عيد  را�ضد  املنظمة 
مناف�ضاتها،  خ��الل  اأه��داف   6 ت�ضجيل  يف  جناحه  بعد  ال�ضاطئية،  للكرة 
الكويت،  منتخب  يف  وه���دف  لبنان  منتخب  يف  اأه����داف   4 �ضجل  ح��ي��ثجُ 
وذلك يف مباراتي اجلولتني الثانية والثالثة من دور املجموعات، واأكمل 
�ضدا�ضيته التهديفية عندما �ضجل هدف يف مرمى منتخب البحرين يف 
مان  عجُ منتخب  العوي�ضي حار�س مرمى  يون�س  نال  فيما  النهائي،  ن�ضف 
ج��ائ��زة اأف�����ض��ل ح��ار���س م��رم��ى. وق���ام اإب��راه��ي��م ري���اين م��دي��ر ف��رع وزارة 
بت�ضليم  البطولة  مدير  ال��ب��ح��راين  واأح��م��د  ج���ازان،  مبنطقة  الريا�ضة 
�ضهدت  التي  التتويج  مرا�ضم  خ��الل  الثالثة  لالعبني  االأف�ضل  جوائز 
وطاقم  البطولة،  حلكام  ال���دويل  املحا�ضر  املن�ضوري  اإب��راه��ي��م  تكرمي 

التحكيم الذي اأدار املباراة النهائية.

ديوكوفيت�ص يهزم ني�سيوكا يف فرن�سا املفتوحة للتن�ص
فاز ال�ضربي نوفاك ديوكوفيت�س امل�ضنف االأول عاملياً على الياباين يو�ضيهيتو 
املفتوحة  الثاين يف فرن�ضا  6-3 و6-1 و-6�ضفر، ليتقدم للدور  ني�ضيوكا 
للتن�س يف بداية مظفرة مل�ضعاه ملعادلة الرقم القيا�ضي يف عدد مرات الفوز 

بالبطوالت االأربع الكربى والبالغ 21 لقباً.
ودخل ديوكوفيت�س املواجهة منت�ضياً بفوزه ببطولة اإيطاليا املفتوحة دون اأن 
يخ�ضر اأي جمموعة قبل ثمانية اأيام وك�ضر حامل لقب روالن غارو�س اإر�ضال 

مناف�ضه الياباين ليتقدم 2-4.



منع طالبة من دخول الف�سل ب�سبب مالب�سها
خّلف منع طالبة من ولوج الف�ضل الدرا�ضي مبدينة الدار البي�ضاء، 
يف  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على  وا�ضعا  جدال  لبا�ضها،  ب�ضبب 
التعليمية  املوؤ�ض�ضة  اأن  ي��رى  من  بني  مواقفهم  وتباينت  امل��غ��رب. 
القانون  يحرتم  اأن  اللبا�س  على  ويجب  العلمي  للتح�ضيل  مكان 
الداخلي، وبني من يرى اأن ف�ضتان الفتاة حمت�ضم وال يجب فر�س 
التلميذة �ضورة البنتها  وال��دة  ون�ضرت  اللبا�س.  رقابة على حرية 
القا�ضر وهي ترتدي تنورة اأرفقتها بتدوينة تقول فيها: "ها هو 
رمت ب�ضببه ابنتي من ح�ضور خم�س �ضاعات من  الف�ضتان التي حجُ
ح�ض�س الدرو�س يف الريا�ضيات والفرن�ضية واالجتماعيات، وظلت 

ر�ضة للتهكمات واالإهانات." ب�ضاحة املدر�ضة حمتجزة وعجُ
تعود تفا�ضيل الواقعة، وفق والدة التلميذة، اإىل يوم اجلمعة 13 
اإدارة املدر�ضة التابعة للمديرية االإقليمية  مايو، حني ات�ضلت بها 
للرتبية الوطنية باحلي احل�ضني بالدار البي�ضاء، الإخطارها مبنع 
ابنتها من الولوج للف�ضل ب�ضبب ف�ضتان و�ضفته ب�"غر املحت�ضم" 
اإح�ضار  مع  للموؤ�ض�ضة  التنقل  منها  الركبة"، حيث طلبت  و"فوق 
�ضروال داخلي اأو لبا�س اآخر. لكن االأم التي كانت م�ضغولة حينها، 
االأ�ضبوع  بداية  امل�ضكل  ت�ضوية  انتظار  للف�ضل يف  الإدخالها  دعتهم 

املوايل، نظرا لعدم متكنها من احل�ضور.

اأول جراحة لزراعة كتفني وذراعني يف العامل 
متاثل الرجل االأي�ضلندي الذي اأجرى اأول عملية لزراعة الكتفني 
�ضف باملذهل،  والذراعني يف العامل قبل 16 �ضهرا، لل�ضفاء ب�ضكل وجُ
اأحفاده  النادي، وحمل  الريا�ضة يف  ق��ادرا على ممار�ضة  بات  حتى 
فاإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  وبح�ضب  اأح�ضانه.  بني 
ذراعيه  لبرت  تعر�س  عاما،   49 يبلغ  الذي  غريتار�ضون،  فيليك�س 
الكهربائي خالل وج��وده يف  بالتيار  اإثر �ضعقة قوية   1998 �ضنة 
العمل يف اأي�ضلندا. وبعدما ق�ضى �ضنوات من دون ذراعني، ا�ضتطاع 
باإجراء عملية جراحية معقدة  اأن يقنع جراحا يف فرن�ضا  الرجل 

لزراعة كتفني وذراعني، يف تدخل طبي ا�ضتغرق 15 �ضاعة.
واأجريت اجلراحة يف يناير 2021، ويقول االأطباء اإنهم مذهولون 
من النتيجة االإيجابية الأن الرجل �ضار باإمكانه االإم�ضاك بالفر�ضاة 
وغ�ضل اأ�ضنانه، كما ي�ضتطيع اأن يلقي كرة اإىل كلبه وبو�ضعه اأي�ضا 
ابنته  احت�ضان  فيليك�س من  واأحفاده. ومتكن  اأبناءه  يحت�ضن  اأن 
كانت يف  احل���ادث عندما  اأ�ضيب يف  الأن��ه  ���ض��ن��وات،  م��رة منذ  الأول 
�ضهرها الثالث فقط. وقال الرجل املتعايف اإنه "لي�ضت هناك كلمات 
تكفي لو�ضف ما كنت اأ�ضعر به عندما كنت اأرى اأبنائي وهم �ضغار 

يبكون، لكنني يف حالة عجز وعدم قدرة على حملهم".

حافلة قدمية تتحول اإىل منزل فريد 
قد تبدو هذه احلافلة جمرد حافلة قدمية عفا عليها الزمن، لكن 
رائع جمهز  اإىل منزل  اأنها حتولت  �ضتكت�ضف  اإليها،  عندما تدخل 
بكل و�ضائل الراحة. احلافلة املطلية باللون االأزرق الفاحت عبارة عن 
منزل ذو طابقني عتيق اإىل حد ما مت حتويله اإىل منزل فريد من 
نوعه، وهو متوفر االآن يف ال�ضوق مقابل 35000 جنيه اإ�ضرتليني 
ديفون،  اإك�ضرت،  بول )36 عاماً( من  بانر  اإيلي  األ��ف دوالر(.   44(
كانت مالكة احلافلة التي تعود اإىل عام 1977، واأطلقت عليها ا�ضم 
بيتي على ا�ضم ابنة اأحد االأ�ضدقاء، واحتفظت بها كمنزل ثابت منذ 
عام 2018، اإىل جانب تاأجرها كمنزل للعطالت منذ عام 2020. 
اأعي�س يف  "كنت   2016 اإيلي، التي ا�ضرتت احلافلة يف عام  و قالت 
الريف.  اإىل  اأردت حًقا اخل��روج  الوقت لكنني  ذل��ك  غ��رب لندن يف 

دعتني �ضديقي اإىل ديفون واأقمت يف كوخ يف اأحد احلقول.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الزعيم كيم يحمل نع�ص معّلمه الراحل 
ح�ضر زعيم كوريا ال�ضمالية كيم جونغ-اأون جنازة �ضابط ع�ضكري كبر و�ضارك يف حمل نع�ضه دون اأن ي�ضع كمامة، 
وفق ما ذكرت و�ضائل اإعالم ر�ضمية  اأم�س االأول االثنني، وذلك بعد اأيام من اإعالن بيونغ يانغ اأن تف�ّضي كوفيد19- 

يف البالد بات حتت ال�ضيطرة.
و�ضارك الزعيم الكوري ال�ضمايل يف جنازة هيون �ضول هيي، املاري�ضال يف جي�س ال�ضعب الكوري ال�ضمايل الذي قيل 
الكورية  املركزية  االأنباء  وكالة  ون�ضرت  اإي��ل.  وال��ده كيم جونغ  بعد خالفته  كيم وتوجيهه  تعليم  اأ�ضرف على  اإن��ه 
ال�ضمالية الر�ضمية �ضورا لكيم بدون كمامة وهو ي�ضارك يف حمل نع�س هيون الذي تويف عن عمر عن يناهز 87 

عاماً.
وقاد الزعيم الكوري ال�ضمايل بنف�ضه ا�ضتجابة بالده لفرو�س كورونا، حمّماًل م�ضوؤويل الدولة "الك�ضاىل" م�ضوؤولية 

تفاقم تف�ضي املتحورة اأوميكرون.
وقالت وكالة االأنباء املركزية خالل عطلة نهاية االأ�ضبوع اإن الوباء "تتم ال�ضيطرة عليه بثبات"، م�ضرة اىل اأن عدد 
الوفيات "ينخف�س ب�ضكل حاّد يوماً بعد يوم". وي�ضّكك خرباء يف احل�ضيلة الر�ضمية لال�ضابات والوفيات، بالنظر 
اإىل اأّن الدولة الفقرة متلك اأحد اأ�ضواأ اأنظمة الرعاية ال�ضحية يف العامل، وال تتوافر لديها اأدوية لكوفيد اأو قدرة 

على اإجراء فحو�ضات جماعية.
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طالب يكرمون االأ�ستاذ مبمر �سريف
يف لفتة طيبة، حر�س طالب جامعة م�ضرية على تكرمي اأحد االأ�ضاتذة، يف 

م�ضهد لقي اإ�ضادة وا�ضعة من ِقبل رواد مواقع التوا�ضل االجتماعي.
وتداول رواد مواقع التوا�ضل االجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه جمموعة 
من الطالب وهم يقفون يف �ضفني متقابلني، م�ضكلني ممًرا �ضرفًيا �ضار فيه 

اأحد االأ�ضاتذة و�ضط ت�ضفيق حار.
ور هذا املقطع داخل كلية الطب بجامعة الدلتا امل�ضرية،  ووفق املتداول، �ضجُ
علم  يف  املتخ�ض�س  ك��م��ال،  م�ضطفى  اأح��م��د  الدكتور  االأ���ض��ت��اذ  حظي  وفيه 
املمر  ه��ذا  و�ضط  اجلامعي  االأ�ضتاذ  �ضر  وعقب  التكرمي.  بهذا  الت�ضريح، 

ال�ضريف، ت�ضلم جمموعة من الهدايا التقديرية التي منحه اإياها طاّلبه.
وح�ضب امل�ضّور، ت�ضلم الدكتور ن�ضخة من امل�ضحف ال�ضريف، ودرًعا تذكارية، 

وباقات زهور، وهدايا متنوعة، بجانب �ضورتني مر�ضومتني ل�ضخ�ضه.
ون�ضر هذا املقطع الأول مرة ح�ضاب عرب "تويرت" يحمل ا�ضم "زياد"، وعلق 

على الفيديو بقوله: "طب الدلتا ملا يقدروا".

ق�سايا املراأة تفر�ص نف�سها على مهرجان كان
 ،2022 ال�75 ملهرجان كان ال�ضينمائي لعام  متيز الب�ضاط االأحمر للدورة 
اأقل  امل��راأة، ففي  املدافعة عن ق�ضايا  الن�ضائية  للحركات  القوي  باحل�ضور 
من يومني �ضنعت النا�ضطات يف هذا املجال ال�ضورة اأمام عد�ضات امل�ضورين 
تندد  ب�ضعارات  للب�ضاط  باقتحامهن  العاملية، وذلك  ال�ضينما  وو�ضط جنوم 

بالعنف الذي تتعر�س له الن�ضاء حول العامل، خا�ضة يف فرن�ضا.
12 نا�ضطة ومدافعة عن حقوق املراأة، االأحد، العر�س االأول  وقد قاطعت 
يف  ي�ضارك  ال��ذي  املقد�س"  "املنكوب  عبا�ضي  علي  االإي���راين  املخرج  لفيلم 
اأ�ضود،  دخانا  تطلق  �ضموعا  حامال  ودخلن  للمهرجان،  الر�ضمية  امل�ضابقة 

والفتات كتنب عليها اأ�ضماء 129 امراأة من �ضحايا القتل يف فرن�ضا.
وقبل ذلك بيومني اقتحمت نا�ضطة فرن�ضية ال�ضجاد االأحمر ترتدي �ضرواال 
"عمليات االغت�ضاب التي ارتكبها  اإنه  ملطخا بالدماء، للتنديد مبا قالت 
الرو�س يف اأوكرانيا"، واأوقفتها اأجهزة االأمن لتعلن الحقا اأنها نا�ضطة تابعة 

حلركة "�ضكام" الراديكالية "املدافعة عن حقوق الن�ضاء عرب العامل.
اإنها قررت ارتداء االأ�ضود الأنها يف حداد، م�ضرة  اإحدى الن�ضاطات  وقالت 
مبالب�س  االأح��م��ر  الب�ضاط  �ضالمل  على  ال�ضعود  يف  يرغنب  "ال  اأنهن  اإىل 
زاهية تعلوها االبت�ضامة كما يفعل النجوم، الأن ما يتعر�س له الن�ضاء من 

ا�ضطهاد اأ�ضبح اأمرا ال يطاق"، على حد تعبرها.

هكذا علقت �سريين على 
تعدي ح�سام حبيب 

امل�����ض��ري��ة �ضرين  ال��ف��ن��ان��ة  ع��ل��ق��ت 
ال���وه���اب م��ن خ���الل مكتبها  ع��ب��د 
اعتداء  اأخ���ب���ار  ع��ل��ى  االإع����الم����ي، 
حبيب   ال���ف���ن���ان  ح�ضام  ط��ل��ي��ق��ه��ا 
دعوى  رفعها  اإىل  اأدى  م��ا  عليها، 

ق�ضائية �ضده و�ضجنه.
وج����اء يف ال��ب��ي��ان ال����ذي اأت����ى على 
التي  الطباخ  ���ض��ارة  املنتجة  ل�ضان 
امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي اخلا�س  ت��دي��ر 
بو�ضائل  الفنانة  :"تهيب  ب�ضرين 
االجتماعي،  وال��ت��وا���ض��ل  االإع����الم 
بعدم تناول اأنباء خالفات �ضخ�ضية 

فيما بني الفنانة والفنان".
ح��ررت حم�ضراً  قد  كانت  �ضرين 
بعد  ح��ب��ي��ب،  ح�����ض��ام  طليقها  ���ض��د 
ابنتها،  وع��ل��ى  ه���ي  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ع��دي��ه 
كما انتقلت قوى اأمنية اإىل الفيال 
القانونية  االإج�����������راءات  الت����خ����اذ 
اأقوال  اإىل  اال�ضتماع  الالزمة، ومت 
الفنان ح�ضام حبيب، الذي ذكر اأنه 
بفيال �ضرين ومت  م��ت��واج��داً  ك��ان 
الأن  طليقها،  على  القب�س  اإل��ق��اء 
امل�ضبوط  ال��ن��اري  ال�ضالح  رخ�ضة 
منذ  �ضالحيتها  منتهية  بحوزته 

عام 2019، اأي قبل 3 �ضنوات.

ح�سني فهمي: واقع جديد 
لل�سينما امل�سرية والعربية 

الفنان  ك�������ض���ف  ك����ب����ر،  ب��ت��ح��ف��ظ 
القدير ح�ضني فهمي عن  امل�ضري 
لقيادة  الفنية  روؤي��ت��ه  م��ن  ج��وان��ب 
القاهرة  44 من مهرجان  ال��دورة 

ال�ضينمائي الدويل.
وي���رتاأ����س ف��ه��م��ي، ال���ذي ي��ع��د اأحد 
اأب������رز ال��ف��ن��ان��ني امل�����ض��ري��ني على 
القاهرة  م��ه��رج��ان  ال���ت���اري���خ،  م���ر 
ال�ضينمائي الدويل، الذي �ضتجرى 
ن�ضخته رقم 44 يف الفرتة بني 26 

نوفمرب و10 دي�ضمرب املقبلني.
نقل  اإىل  املهرجان  رئي�س  ويطمح 
امل�ضرية  لل�ضينما  م�ضرفة  ���ض��ورة 
والعربية اإىل العامل، عرب �ضا�ضات 

قاعة اأوبرا القاهرة.
"�ضكاي  مل��وق��ع  خ��ا���س  ح��دي��ث  ويف 
الذي  ف��ه��م��ي  اأك����د  عربية"،  ن��ي��وز 
املهرجانات  اأب��رز  من  واح��دا  يقود 
اأن����ه موؤمن  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال����رتك����ي����ز على  ب���������ض����رورة  ج������دا 
فهمي  وق��ال  االإن�ضانية.  الق�ضايا 
على هام�س م�ضاركته يف مهرجان 
 28 اإىل   17 م��ن  ال�ضينمائي،  ك��ان 
للمرة  تعيينه  اأن  اجل����اري،  م��اي��و 
القاهرة  مل��ه��رج��ان  رئي�ضا  الثانية 
تقدمي  اإىل  ي��دف��ع��ه  ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي 

اأف�ضل ما لديه خلدمة بلده.
"اأنا  امل�������ض���ري:  ال��ن��ج��م  واأ�����ض����اف 
م��ت��واج��د ح��ال��ي��ا يف ك���ان م��ن اأجل 
التحكيم  جل�������ان  ع������ن  ال����ب����ح����ث 
اجليدة  العاملية  االأف���الم  واخ��ت��ي��ار 
التي ت�ضتحق اأن ت�ضارك يف الدورة 
امل��ق��ب��ل��ة مل��ه��رج��ان ال���ق���اه���رة، التي 
ت��ط��م��ح م�����ض��ر ت��ق��دمي اأف�����ض��ل ما 
لديها بها، يف ظل التغيرات التي 

ت�ضهدها ال�ضينما العاملية".

اأديل يف ثياب كاجوال 
مبباراة ريا�سية

ح�ضرت النجمة العاملية  اأديل  مع �ضديقها 
الوكيل الريا�ضي  ريت�س بول  يوم اجلمعة 
املا�ضي اإحدى مباريات الدوري االأمركي 
اأديل  ارت��دت  ال�ضلة.  ك��رة  يف  للمحرتفني 
الدينم،  م���ن  ك���اج���وال  ث��ي��اب  للمنا�ضبة 
ح��اف��ظ��ت اأدي�����ل ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 34 
االأدن��ى كما  على ماكياجها يف حده  عاماً 
ذهبية.  دائرية  ب��اأق��راط  اإطاللتها  زينت 
ارت��دى �ضديقها ريت�س بول هودي  بينما 
اأ���ض��ود م��ع ح���ذاء ري��ا���ض��ي اأب��ي�����س، جل�س 
الثنائي مع اأ�ضخا�س بدا اأنهما ي�ضتمتعان 
وميرحون  ي�ضحكون  كانوا  اإذ  برفقتهما 
احلائزة  النجمة  وك��ان��ت  ج��ران��ه��م.  م��ع 
اأ�ضبوع  منذ  �ضاركت  الغرامي  على جائزة 
جمموعة من ال�ضور حتتفل من خاللها 
عليها  وعلقت  ب��ول  ريت�س  م��ع  بعالقتها 

يطر". "الوقت 

عرو�سان ي�سرمان النار بج�سميهما طمعا بال�سهرة
حتول هو�س كل من ي�ضتخدم مواقع التوا�ضل االجتماعي 
االأنظار  اأفعال غريبة وخطرة جللب  على  االإق��دام  اإىل 
ون�ضرت  االجتماعية.  املن�ضات  على  امل�ضاهدات  وت�ضدر 
وا�ضعا  ج���دال  اآث�����ار  ف��ي��دي��و  �ضي" ن���ي���وز،  ب���ي  "اأي  ���ض��ب��ك��ة 
اإنهاء  عند  نف�ضيهما  النار يف  ي�ضرما  اأن  ق��ررا  لعرو�ضني 
ح��ف��ل ال���زف���اف، وح�����ض��د مقطع ال��ف��ي��دي��و اأك���ر م��ن 15 
اإىل ج��ان��ب بع�ضهما  ي��ق��ف��ان  ال���زوج���ان  م��ل��ي��ون. وي��ظ��ه��ر 
اأحدهما  ي�ضعل  اأن  ق��ب��ل  بيديهما  ومي�����ض��ك��ان  ث��ق��ة  ب��ك��ل 
وبدلة  ف�ضتانها  اإىل  تلقائيا  النار  وتنتقل  العرو�س  زهور 
العري�س. ورك�س العرو�ضان اأمام ال�ضيوف الذين ارتفعت 
اأ�ضوات ت�ضجيعهم وت�ضفيقهم، ومن ثم اإنحنيا ومت اإطفاء 

النار التي ا�ضتدت يف اللحظات االأخرة.

اأ�سد يلتهم اإ�سبع حار�ص احلديقة
انتهت مزحة قام بها اأحد حرا�س حديقة حيوان جامايكا، 
بلحظات  م�ضايقته  على  والعمل  اأ�ضد  فم  يف  يده  بو�ضع 
ق�ضم  على  وع��م��ل  االأ���ض��د  هاجمه  عندما  حقيقة  رع��ب 
اإ�ضبعه اأمام الزوار. وانت�ضر مقطع الفيديو ال�ضادم على 
مواقع التوا�ضل االجتماعي، و يظهر احلار�س وهو يحاول 
التباهي اأمام الزوار بقدرته على و�ضع يده يف فم االأ�ضد 
حقيقي  انزعاج  االأ�ضد  زجم��رة  وراء  اأن  يتوقع  مل  ولكنه 

من هذه احلركة ما دفعه لق�ضم اإ�ضبع احلار�س.
وع��ل��ق��ت ���ض��اه��دة ع��ي��ان ع��ل��ى احل���ادث���ة ق��ائ��ل��ة ل�ضحيفة 
اأنها  اع��ت��ق��دت  ذل���ك،  ح��دث  "عندما  اأوب���زرف���ر:  جامايكا 
هي  وظيفتهم  الأن  االأم��ر  خطورة  اأدرك  اأك��ن  مل  مزحة، 
اأدرك  االأر����س،  على  �ضقط  عندما  ولكن  ع��ر���س،  تقدمي 

اجلميع اأن االأمر خطر، بداأ اجلميع يف الذعر".
كما اأو�ضحت اأنه رغم اإ�ضابات احلار�س، متكن من االبتعاد 
اأقرب  اإىل  فيها،  ينطلق  اأن  قبل  �ضاحنة  اإىل  وال�ضعود 
اأن اجللد  اإىل  الزائرة  واأ���ض��ارت  يبدو.  ما  م�ضت�ضفى على 

اختفى بالكامل، ف�ضاًل عن اأول مف�ضل من اإ�ضبعه.

يخف�سان فواتريهما ال�سهرية بالعي�ص يف قارب
قرر زوجان بريطانيان التخلي عن االإيجارات واالنتقال 
فواترهما  ن�ضف  م��ن  اأك���ر  ل��ت��وف��ر  ق���ارب  يف  للعي�س 
ال�ضهرية. جاك، مدر�س يف مدر�ضة ثانوية يبلغ من العمر 
29 عاًما، وجيما، م�ضعفة تبلغ من العمر 29 عاًما، كانا 
�ضهرًيا  دوالر(   1250( اإ�ضرتليني  جنيه   1000 يدفعان 
مان�ض�ضرت،  يف  �ضقتهما  يف  للعي�س  والفواتر(  )لالإيجار 
من  ي�ضتيطعان  م��ا  ت��وف��ر  حماولتهما  اأث��ن��اء  ذل���ك  ك��ل 
متو�ضط  اإىل  وبالنظر  اخل��ا���س.  منزلهما  ل�����ض��راء  امل���ال 
األف  اإ�ضرتليني )352  األف جنيه   280 يبلغ  �ضعر منزل 
دوالر(، فقد واجه الزوجان �ضنوات من االدخ��ار ال�ضارم 
يحبانه.  ال  قد  عقار  �ضراء  على  قادرين  يكونا  اأن  ملجرد 
���ض��راء قارب  ق��ررا   ، امل�ضار  ه��ذا  وب���داًل م��ن اال�ضتقرار يف 
ونتيجة  ويورك�ضاير،  مان�ض�ضرت  را�ضي بني  �ضريرين  من 

لذلك، انخف�ضت م�ضروفاتهما ال�ضهرية اإىل الن�ضف.
ومع  ال��ق��ارب،  ل�ضراء  ا  قر�ضً اأخ��ذن��ا  "لقد  جيما  قالت  و 
املنازل  تكلفة  ن�ضف  م��ن  تكلفة  اأق���ل  ال��ق��ارب  ك��ان  ذل���ك، 
التي كنا نبحث عنها. ح�ضلنا على قر�س ل�ضراء القارب، 
اإ�ضرتليني )691 دوالر( �ضهرًيا  550 جنيه  وندفع االآن 

لت�ضديد القر�س كل �ضهر.

حفرية لـ »تنني املوت« عمرها 86 مليون �سنة
اكت�ضف علماء اأرجنتينيون نوعا جديدا من الزواحف 
عا�س  املوت"  "تنني  عليه  اأجُط��ل��ق  ال�ضخمة  الطائرة 
الدينا�ضورات،  بجانب  �ضنة  مليون   86 نحو  قبل 
حيوان  على  ال�����ض��وء  م��ن  امل��زي��د  ي�ضلط  اكت�ضاف  يف 

مفرت�س كان ج�ضمه بطول حافلة مدر�ضية.
يبلغ طول هذا الزاحف املجنح القدمي، اأو الترو�ضور، 
اإنه �ضبق الطيور  الباحثون  اأمتار ويقول  نحو ت�ضعة 
على  املخلوقات  اأول  ب��ني  م��ن  باعتباره  التحليق  يف 
االأر�س التي ا�ضتخدمت االأجنحة ال�ضطياد فرائ�ضها 

من ال�ضماء يف فرتة ما قبل التاريخ.
ثاناتو�ضدراكون  ح��ف��ري��ة  ال��ع��ل��م��اء  ف��ري��ق  اك��ت�����ض��ف 
اأم��ارو، التي متت ت�ضميتها حديًثا، يف جبال االأنديز 
اأن  ووج��دوا  االأرجنتني.  مبقاطعة ميندوزا يف غرب 
اإىل  تعود  الزاحف  هذا  بقايا  حفظت  التي  ال�ضخور 

86 مليون �ضنة، اإبان الع�ضر الطبا�ضري.
الطائرة  ال���زواح���ف  ت��ل��ك  اأن  ال��ت��اري��خ  ه���ذا  وي��ع��ن��ي 
قبل  �ضنة  مليون   20 عن  يقل  ال  ما  عا�ضت  املخيفة 

ب�ضبه  االآن  يعرف  مبا  كويكب  ا�ضطدام  يت�ضبب  اأن 
معظم  على  الق�ضاء  يف  املك�ضيكية  ي��وك��ات��ان  ج��زي��رة 
مليون   66 ح��وايل  منذ  االأر����س  على  احلياة  اأ�ضكال 

�ضنة.
وق���ال رئ��ي�����س امل�����ض��روع ل��ي��ون��اردو اأورت���ي���ز يف مقابلة 
احلفرية  خ�ضائ�س  اإن  االأ�ضبوع  نهاية  عطلة  خالل 
التي مل ي�ضبق لها مثيل تطلبت ا�ضما جديدا، جمع 
)ثاناتو�س(  للموت  القدمية  اليونانية  الكلمات  بني 
والتنني )دراكون(. واأ�ضاف اأورتيز "بدا من املنا�ضب 

ت�ضميته بهذه الطريقة... اإنه تنني املوت".
وقال  كانا خميفا.  ال��زاح��ف  اأن منظر  امل��رج��ح  وم��ن 
ني�ضان  اأبريل  يف  درا�ضتهم  ن�ضروا  الذين  الباحثون، 
املا�ضي يف املجلة العلمية )كريتا�ضيو�س ري�ضر�س(، اإن 
عظام احلفرية ال�ضخمة ت�ضنف النوع اجلديد على 
اأنه اأكرب الزواحف املجنحة القدمية )الترو�ضورات( 
املكت�ضفة حتى االآن يف اأمريكا اجلنوبية، وواحدة من 

اأكرب الترو�ضورات املكت�ضفة يف اأي مكان اآخر.

ماي كالماوي حت�صر العر�س الأول للم�صل�صل التلفزيوين Moon Knight يف لو�س اأجنلو�س ، كاليفورنيا. رويرتز

بريتني �سبريز توجه ر�سالة 
اإىل معاجليها النف�سيني 

التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  على  فيديو  مقطع  �ضبرز   العاملية  بريتني  النجمة  ن�ضرت 
االجتماعي يوم ال�ضبت الفائت توجهت به اإىل معاجليها النف�ضيني الذين كانت 
تق�ضدهم يف فرتة و�ضاية اأهلها عليها، وادعت  اأنها اأجربت للقيام ب�840 �ضاعة 
دون  الو�ضاية  ف��رتة  خ��الل  والعقلية  النف�ضية  ب�ضحتها  املرتبط  ال��ع��الج  م��ن 
رغبتها بذلك. النجمة البالغة من العمر 40 عاماً هزاأت  العاملني يف جمال 
اأموالها ومتوجهة لهم  ا�ضتفادوا من  اأنهم  العقلية والنف�ضية مدعية  ال�ضحة 

بكلمات بذيئة.
عددهم  يفوق  الذين  متابعيها  اإىل  الفيديو  ت�ضويرها  خالل  النجمة  كانت 

االأربعني مليوناً ترتدي ف�ضتاناً ق�ضراً مزرك�ضاً.


