رئي�س الدولة ونائبه يعزيان ملك البحرين يف
وفاة ال�شيخة مثايل بنت علي بن عي�سى �آل خليفة

�ص 06

م�ست�شفى بالإمارات يتو�صل خلطة

عالج جديدة عامليا ملر�ض بكتريي خطر

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل برقية تعزية �إىل �أخيه �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين ال�شقيقة ،يف وفاة �سمو ال�شيخة مثايل بنت علي بن
عي�سى بن �سلمان �آل خليفة.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل برقية تعزية مماثلة
�إىل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
ال�شقيقة.
مواقــيت ال�صالة
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الإمارات وفرن�سا ت�ؤكدان عمق �شراكتهما اال�سرتاتيجية والتزامهما بدعم جهود ال�سالم واالزدهار يف العامل

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�سة الوزراء الفرن�سية جماالت التعاون والتطورات الإقليمية والدولية
•• باري�س-وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل �أم�س..معايل �إليزابيث ب��ورن رئي�سة وزراء اجلمهورية الفرن�سية ..
وذلك يف �إطار زيارة دولة التي يقوم بها �سموه �إىل فرن�سا.
وبحث اجلانبان ــ خالل اللقاء الذي جرى يف مقر رئا�سة الوزراء الفرن�سية
ــ م�سارات التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين يف خمتلف اجلوانب يف
�إطار ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة التي جتمعهما.
وا�ستعر�ض �سموه ومعايل �إليزابيث بورن  ..خمتلف �أوجه التعاون بني دولة
الإمارات العربية املتحدة وفرن�سا والفر�ص الواعدة املتاحة لدى اجلانبني
لتطويرها خا�صة يف املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية والتنموية بجانب
البيئة والتغري املناخي والأمن الغذائي واال�ستدامة � ..إ�ضافة �إىل جماالت
التعليم والثقافة والتكنولوجيا املتقدم والتي تعد داعما رئي�سا لالقت�صادات
الوطنية وحمركا لعجلة التنمية امل�ستدامة والتقدم يف البلدين.
م��ن جهة �أخ ��رى زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل �أم�س مقر اجلمعية الوطنية الفرن�سية الربملان
الفرن�سي.
وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله مبنى اجلمعية  ..معايل يائيل برون
بيفي رئي�سة اجلمعية الوطنية الفرن�سية وعدد من النواب الذين رحبوا
بزيارة �سموه �إىل بالدهم  ..معربني عن �سعادتهم بالزيارة التي جت�سد
خ�صو�صية العالقات بني البلدين ال�صديقني كون فرن�سا الوجهة الأوىل
لزيارات �سموه اخلارجية منذ توليه رئا�سة دولة الإمارات.
وتبادل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ورئي�سة اجلمعية
الوطنية الفرن�سية الأحاديث الودية التي تعرب عن عمق العالقات التي
جتمع البلدين ال�صديقني يف خمتلف اجلوانب خا�صة الربملانية.
(التفا�صيل �ص)5-2

رئي�س الدولة خالل لقائه رئي�سة وزراء فرن�سا (وام)

�أوروبا تخفف العقوبات على البنوك الرو�سية حلل �أزمات الغذاء

مو�سكو :دمرنا م�ستودعات �أ�سلحة غربية يف �أودي�سا وال�سالم �سيكون ب�شروطنا
•• عوا�صم-وكاالت:

�سيعدل االحتاد الأوروبي العقوبات
ال�ت��ي يفر�ضها ع�ل��ى رو��س�ي��ا اليوم
الأربعاء بحيث ي�سمح بفك جتميد
ب�ع����ض �أم � ��وال ال �ب �ن��وك الرو�سية
والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف
االخ �ت �ن��اق��ات يف ال �ت �ج��ارة العاملية
ل� �ل� �م ��واد ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة والأ� � �س � �م ��دة،
ب�ح���س��ب م ��ا �أظ �ه ��رت ��ه وث �ي �ق��ة �أن
االحتادالأوروبي.
وت�أتي هذه اخلطوة و�سط انتقادات
م��ن زع �م��اء �أف ��ارق ��ة ب �� �ش ��أن الأث ��ر
ال�سلبي ل�ل�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى التجارة
وال �ت��ي ق��د ت �ك��ون ف��اق�م��ت النق�ص
ال �ن��اجت ب��الأ� �س��ا���س ع��ن العمليات
ال��رو��س�ي��ة يف �أوك��ران �ي��ا وح�صارها
موانئها على البحر الأ�سود.
وذك � � ��رت ال��وث �ي �ق��ة �أن� � ��ه مبوجب
التعديل املتوقع �أن يقره مبعوثو
االحت��اد الأوروب ��ي ال�ي��وم �سيتمكن
االحت � ��اد م ��ن ف ��ك جت�م�ي��د م ��وارد
اقت�صادية مملوكة لأك�بر البنوك
ال ��رو�� �س� �ي ��ة وه� � ��ي (يف.ت� � ��ي.ب� � ��ي)
و� �س��وف �ك��وم �ب �ن��ك ونوفيكومبنك
و�أوتكريتي بنك وبروم�سفياز بنك
وب �ن��ك رو� �س �ي��ا .وق� ��ال م�س�ؤولون
من االحت��اد الأوروب ��ي �إن عقوبات
جديدة �س ُتفر�ض ت�شمل �سبريبنك
�أك�ب�ر ب�ن��وك رو�سيا ال��ذي �ستجمد

مبنى مدمر بعد غارة جوية رو�سية على قرية يف منطقة �أودي�سا (ا ف ب)
�أ� �ص��ول��ه ب��ا��س�ت�ث�ن��اء ت�ل��ك املطلوبة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة الأوكرانية كييف .ومل تك�شف الوزارة عن عدد
لتجارة ال�غ��ذاء .وق��ال م�س�ؤول �إنه وال�سيطرة على �أرا��ض��ي دونبا�س ،امل�ستودعات التي دمرتها �أو �أنواع
مبوجب تعديل العقوبات ال�سابقة فيما ت�ستمر كييف يف تلقي الدعم الأ�سلحة التي كانت بها.
ي �ع �ت��زم االحت� � ��ادالأوروب� � ��ي كذلك الغربي والعتاد الع�سكري ملواجهة ويف تطور �آخر ،قال جمل�س الأمن
ال�ق��وم��ي ال��رو��س��ي� :سنحقق كافة
ت�سهيل �صادرات الغذاء من املوانئ الدب الرو�سي.
الرو�سية ال�ت��ي ت��وق��ف التجار عن وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع الرو�سية �إن �أه��داف �ن��ا يف �أوك ��ران� �ي ��ا ،وال�سالم
التعامل معها على الرغم من �أن قواتها دم��رت م�ستودعات ذخرية �سيكون وفقا ل�شروطنا.
الإج� ��راءات ت�ستثني ب�شكل وا�ضح يف منطقة �أودي�سا بجنوب �أوكرانيا ،و�أك� ��د ال��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي ال�سابق
و�إن ه� � ��ذه امل� ��� �س� �ت ��ودع ��ات كانت دم �ي�ت�ري م�ي��دف�ي��دي��ف� ،أن بالده
�صادرات الغذاء.
ميدانياً ،وا�صل اجلي�ش الرو�سي ،ت�ستخدم لتخزين �أ�سلحة زودت بها �ستنت�صر يف �أوك��ران �ي��ا ،و�ستحدد
�أم�س� ،ضرب مواقع القوات والبنية الواليات املتحدة والدول الأوروبية �شروط اتفاق �سالم م�ستقبلي مع

هاجم فيها عددا من الزعماء ال�سيا�سيني

ك �ي �ي��ف .م �ي��دف �ي��دي��ف ،وه ��و نائب
رئ �ي ����س جم�ل����س الأم � ��ن الرو�سي،
�أ� �ض��اف يف م�ن���ش��ور ع�ل��ى تليغرام:
�ستحقق رو��س�ي��ا جميع �أهدافها.
�سيكون هناك �سالم  -ب�شروطنا.
و�أف��ادت اال�ستخبارات الربيطانية
ب�أن الهدف الرو�سي الفوري هو �ضم
منطقة دونبا�س ب�أكملها .وذكرت
�أن رو�سيا جتد �صعوبة يف احلفاظ
على ق��وة قتالية هجومية فعالة
منذ بدء عملياتها ب�أوكرانيا ،ومن
امل��رج��ح �أن تتفاقم امل�شكلة ب�شكل
متزايد ،يف ظل الهجمات امل�ضادة
الأوك ��ران� �ي ��ة يف ق �ط��اع خري�سون
اجل �ن��وب��ي ال �غ��رب��ي .و�أ� �ض��اف��ت �أنه
بينما قد ت�ستمر رو�سيا يف حتقيق
امل��زي��د م��ن امل �ك��ا� �س��ب ،م��ن املرجح
�أن ي�ك��ون �إي �ق��اع عملياتها ومعدل
تقدمها بطيئني للغاية.
وتوا�صل القوات الرو�سية يف �شرق
�أوك ��ران �ي ��ا ال���ض�غ��ط ع �ل��ى القوات
الأوك��ران �ي��ة ال�ت��ي حت��اول احلفاظ
ع� �ل ��ى خ� ��ط مي� �ت ��د ع� �ل ��ى احل � ��دود
ال�شمالية ملنطقة دونيت�سك.
وق � � � ��ال ال ��رئ � �ي � �� ��س الأوك� � � � � � ��راين،
فولودميري زيلين�سكي� ،إن اجلي�ش
الأوكراين �أحلق خ�سائر لوج�ستية
كبرية باجلي�ش الرو�سي ،و�إن العلم
الأوك� � ��راين � �س�يرف��رف ع�ل��ى املدن
والقرى الأوكرانية قريبا.

الق�ضاء العراقي يحقق يف ت�سريبات للمالكي
•• بغداد-وكاالت:

�أعلن الق�ضاء العراقي� ،أم�س الثالثاء ،فتح حتقيق
يف ت���س��ري�ب��ات م�ن���س��وب��ة �إىل رئ �ي ����س ائ �ت�ل�اف دولة
القانون ،نوري املالكي ،هاجم فيها عددا من الزعماء
ال�سيا�سيني يف البالد .
و�أو�ضح املركز الإعالمي يف جمل�س الق�ضاء الأعلى
بالعراق� ،أن حمكمة حتقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما
�إىل االدع � ��اء ال �ع��ام الت �خ��اذ الإج � � ��راءات القانونية
بخ�صو�ص الت�سريبات ال�صوتية املن�سوبة لنوري
املالكي.
و�أ� �ش��ار امل���ص��در الق�ضائي �إىل �أن حتقيقا �أ�صوليا
يجري ،وفق القانون ،ب�ش�أن الت�سريبات املن�سوبة �إىل
نوري املالكي.
ون�شر النا�شط وال�صحايف العراقي ،علي فا�ضل ،املقيم
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،خم�سة �أج ��زاء م��ن الت�سريب
ال�صوتي ،تناول فيه جملة ق�ضايا� ،أب��رزه��ا عالقته
بال�صدريني ،حيث اتهم ال�صدر ،ب�أنه قاتل ،كما اتهم

رئ�ي����س احل ��زب ال��دمي�ق��راط��ي ال�ك��رد��س�ت��اين م�سعود
بارزاين ،ب�أنه �سعى �إىل �ضرب ال�شيعة ،عرب احت�ضان
النازحني من ال�سنة ،وكذلك قياداتهم.
وي�ب��دو �أن تلك اجلل�سة ك��ان��ت خا�صة ب�شكل كبري،
بح�ضور امل��ال�ك��ي ،وث�لاث��ة �أ��ش�خ��ا���ص �آخ��ري��ن( ،غري
معروفني) ،حيث �أطلق جملة اتهامات وتهديدات،
�أحدثت �ضجة يف العملية ال�سيا�سية بالعراق ،وعلى
امل�ستوى ال�شعبي كذلك.
وتعطلت م�شاورات ت�شكيل احلكومة على وق��ع تلك
الت�سريبات ،بعدما ك��ان��ت ق��وى الإط ��ار التن�سيقي،
ت�ستعد لطرح مر�شحها لتويل رئا�سة احلكومة ،بعد
ان�سحاب التيار ال�صدري.
وان �� �س �ح��ب ال �� �ص��در م ��ن ح� ��راك ت���ش�ك�ي��ل احلكومة
العراقية ،كما �أم��ر با�ستقالة كتلته النيابية (73
نائ ًبا) ،يف واقعة �شكلت �صدمة للأو�ساط ال�سيا�سية
وال�شعبية ،ليت�سلم الإطار التن�سيقي عقب ذلك زمام
حراك ت�شكيل احلكومة ،دون حتقيق �أي تقدم لغاية
الآن.

جمل�س �أبوظبي لل�شباب وجمال�س
�أب��وظ��ب��ي ب��دي��وان الرئا�سة
يطلقان مبادرة �ساعة مع ال�شباب
•• �أبوظبي-وام:

�أطلق جمل�س �أبوظبي لل�شباب
بالتعاون مع جمال�س �أبوظبي
يف دي � ��وان ال��رئ��ا� �س��ة مبادرة
(��س��اع��ة م��ع ال���ش�ب��اب) والتي
تهدف لتعزيز قنوات التوا�صل
مع ال�شباب يف �إم��ارة �أبوظبي
م � ��ن خ� �ل ��ال ع� �ق ��د ل � �ق� ��اءات
دوري ��ة مبجال�س الأح �ي��اء يف
�أبوظبي والعني والظفرة كما
ت �ه��دف امل� �ب ��ادرة �إىل ت�سليط
ال�ضوء على املواهب ال�شابة،
ح �ي��ث ي �ت��م ا� �س �ت �� �ض��اف��ة �أح ��د
ال�شخ�صيات ال�شبابية املتميزة
يف جماالت عدة منها الإعالم
ال��رق �م��ي وال� ��زراع� ��ة وثقافة
ال� �ت� �ط ��وع وري � � � ��ادة الأع � �م� ��ال
وال� ��� �ص� �ن ��اع ��ة وغ �ي��ره � ��ا من
املجاالت و�إتاحة الفر�صة لهم
مل�شاركة جتاربهم وم�شاريعهم
مع �أقرانهم ال�شباب.
وتوفر املبادرة لكافة ال�شباب
م�شاركة �أفكارهم مع جمل�س
�أب��وظ�ب��ي لل�شباب واملجال�س
ال�شبابية الفرعية التابعة له
يف العني والظفرة.
(التفا�صيل �ص)6

بدء التحقيق مع الغنو�شي يف تبيي�ض �أموال
•• تون�س-وكاالت:

مثل رئي�س حزب النه�ضة را�شد الغنو�شي �أم�س الثالثاء
�أمام قا�ضي التحقيق يف العا�صمة تون�س يف ق�ضية يتهم
فيها بتبيي�ض �أموال ،قبل �أيّام قليلة من ا�ستفتاء �شعبي
عام يف البالد يعار�ضه احلزب.
و��ص��ل الغنو�شي حم��اط�اً ب��أن���ص��اره �إىل مقر التحقيق
ودخله و�سط هتافاتهم .و�أم��ام مقر القطب الق�ضائي
ملكافحة االرهاب انت�شرت تعزيزات �أمنية كبرية وتظاهر
حوايل مئتي �شخ�ص من �أن�صار الغنو�شي ومن قيادات
احلزب ورددوا حريات حريات.
�أع�ل�ن��ت ال�سلطات التون�سية يف وق��ت ��س��اب��ق �أ ّن ق�ضاء
م �ك��اف �ح��ة الإره � � ��اب �أم � ��ر ب�ت�ج�م�ي��د الأر� � �ص� ��دة املالية

واحل�سابات امل�صرفية لع�شر �شخ�صيات ،من بينها رئي�س
حركة النه�ضة را�شد الغنو�شي ورئي�س احلكومة ال�سابق
حمادي اجلبايل.
وقالت وزارة الداخلية يف وقت �سابق �إن ال�شرطة �أوقفت
رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ال���س��اب��ق وال �ق �ي��ادي ال���س��اب��ق يف حزب
النه�ضة حمادي اجلبايل على خلفية اال�شتباه ب�ضلوعه
يف ق�ضية غ�سيل �أم ��وال تتع ّلق بتحويالت م��ن اخلارج
جلمعية خريية حتمل ا�سم مناء تون�س.
دُعي الغنو�شي ( 81عاماً) للتحقيق يف الق�ضية ذاتها،
ونفى حزب النه�ضة التهم املوجهة له.
وكان الق�ضاء التون�سي �أ�صدر يف  27يونيو (حزيران)
ق��راراً مبنع �سفر الغنو�شي يف �إط��ار حتقيق باغتياالت
�سيا�سية حدثت يف .2013

ا�ستنفار �أمني يف حميط م�صرف
لبنان بحثا عن ريا�ض �سالمة
•• بريوت-وكاالت:

� �ش �ه��د حم �ي��ط امل �� �ص��رف املركزي
ال�ل�ب�ن��اين ا��س�ت�ن�ف��ارا �أم �ن �ي��ا� ،أم�س
ال �ث�ل�اث ��اء ،ب �ع��د و� �ص ��ول ق ��وة من
جهاز �أم��ن الدولة بحثا عن حاكم
امل�صرف ،ريا�ض �سالمة.
و�أغ� �ل ��ق ع �ن��ا� �ص��ر الأم� � ��ن مداخل
امل�صرف املركزي اللبناين ،يف حني
�أ��ص��در القا�ضي يف النيابة العامة
اال�سئنافية ،رج��ا ح��ام��و���ش ،قرارا
مي �ن��ع ع�ن��ا��ص��ر �أم� ��ن ال ��دول ��ة من
الدخول �إىل امل�صرف.
وو� �ص �ل��ت الح �ق��ا ال �ق��ا� �ض �ي��ة غ ��ادة
عون ،برفقة  4من عنا�صر الأمن،
ودخلت امل�صرف دون �أن تت�ضح �أي
معلومات �أخرى.
وج� ��اءت ه ��ذه ال �ت �ح��رك��ات ب�ع��د �أن
داه��م عنا�صر �أم��ن ال��دول��ة� ،صباح
الثالثاء ،منزل ريا�ض �سالمة يف
منطقة ال��راب�ي��ة ،دون �أن يتمكنوا
من العثور عليه.

ويف فرباير� ،أ�صدرت القا�ضية عون
مذكرة �إح�ضار بعد تخلف �سالمة
عن احل�ضور لال�ستجواب ،يف �إطار
حتقيق كانت تقوده يف مزاعم �سوء
�سلوك وف�ساد.
وحاولت الأجهزة الأمنية ،حينها،
دون ج��دوى حتديد موقع �سالمة
يف ع��دد من الأم��اك��ن اخلا�صة ويف
البنك املركزي.

�ضربة �أمريكية تقتل �إرهابيني
اثنني من «ال�شباب ال�صومالية»
•• مقدي�شو-وكاالت:

�أك��د اجلي�ش الأم�يرك��ي �أن��ه نفذ
�ضربة جوية على منطقة نائية يف
جنوب ال�صومال ،الأحد املا�ضي،
�أدت �إىل مقتل اثنني من مقاتلي
حركة ال�شباب الإرهابية.
ُن�ف��ذت ال�ضربة ق��رب ليبيكو�س
يف منطقة ج��وب��ا ال�سفلى ،على
م��ا �أع �ل �ن��ت ال �ق �ي��ادة الع�سكرية
الأمريكية لإفريقيا (�أفريكوم).
وق��ال��ت �إن ال �ت �ق��دي��رات الأولية
للقيادة ت�شري �إىل مقتل اثنني
م��ن �إره��اب�ي��ي ال�شباب يف ميدان
ال �ق �ت��ال ،م���ض�ي�ف��ة �أن ال�ضربة
�أعقبت هجوما على قوات �شريكة
يف املنطقة.
ومل ت ��ؤد ال�ضربة �إىل مقتل �أو
�إ�صابة �أي مدين نظرا للطبيعة
ال �ن��ائ �ي��ة ال �ت ��ي وق� ��ع ف �ي �ه��ا هذا
اال�شتباك ،وفق القيادة.
ومل ي�ع��ط اجل�ي����ش �أي تفا�صيل
�أخرى ب�ش�أن الهجوم الذي �شنته
احل ��رك ��ة وا� �س �ت ��دع ��ى التحرك
الع�سكري الأمريكي.

م�سرية �ضخمة يف اخلرطوم للتنديد بالعنف القبلي

ميلوين تطمح لرئا�سة احلكومة

زهرة العاطفة لليمني الإيطايل

جيورجيا ميلوين ،حتلم برئا�سة احلكومة!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

�إذا ما �أ�صبحت ا�ستقالة ماريو دراجي التي رف�ضها الرئي�س االيطايل� ،أكرث
و�ضوحا ،االربعاء ،ف�إن �إيطاليا تتجه نحو انتخابات ت�شريعية مبكرة .وهو
ً
ما يفرح امللهمة اجلديدة لليمني الراديكايل ،زعيمة فراتيلي ديتاليا ،يف
�صعود م�ستمر يف ا�ستطالعات الر�أي( .التفا�صيل �ص)10

•• اخلرطوم-وكاالت:

� �ش��ارك الآالف يف م���س�يرة �ضخمة ان�ط�ل�ق��ت� ،أم�س
ال�ث�لاث��اء ،م��ن �إح�ي��اء جنوب العا�صمة اخل��رط��وم يف
اجتاه الق�صر الرئا�سي يف و�سط املدينة تنديدا بالعنف
القبلي الذي راح �ضحيته الع�شرات يف منطقتي النيل
الأزرق املتاخمة ل�ل�ح��دود الإث�ي��وب�ي��ة وم��دي�ن��ة ك�سال
يف �شرق البالد؛ فيما حاولت ق��وات الأم��ن الت�صدي
للمحتجني بالغاز امل�سيل للدموع والقنابل ال�صوتية
و�سط �أنباء عن وقوع عدد من الإ�صابات.
ورف ��ع امل �� �ش��ارك��ون يف امل �� �س�يرة � �ش �ع��ارات ت �ن��دد ببطء
ا�ستجابة الأجهزة الأمنية وتتهم نافذين يف الدولة

بالت�سبب يف �إ��ش�ع��ال �أع �م��ال ال�ع�ن��ف ب�غ��ر���ض حتقيق
�أهداف �سيا�سية.
وم�ن��ذ ��س��اع��ات ال���ص�ب��اح الأوىل ع ��ززت ق ��وات الأمن
واجلي�ش من انت�شارها يف و�سط العا�صمة واملناطق
ال �ق��ري �ب��ة م ��ن ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�ي����ش والق�صر
الرئا�سي.
وب� ��د�أت �أع �م��ال ال�ع�ن��ف ال�ق�ب�ل�ي��ة الأخ�ي��رة ه ��ذه منذ
اخلمي�س يف منطقة النيل الأزرق قبل �أن تتمدد �إىل
املناطق الأخرى .ووفقا مل�صادر خا�صة حتدثت ملوقع
�سكاي نيوز عربية ف�إن عدد القتلى يف منطقة النيل
الأزرق جتاوز الـ  100قتيل؛ لكن التقارير الر�سمية
ت�شري �إىل  65قتيال.
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رئي�س الدولة يبحث مع رئي�سة الوزراء الفرن�سية جماالت التعاون والتطورات الإقليمية والدولية
•• باري�س-وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ام�س..معايل �إليزابيث ب��ورن رئي�سة وزراء اجلمهورية الفرن�سية ..
وذلك يف �إطار زيارة دولة التي يقوم بها �سموه �إىل فرن�سا.
وبحث اجلانبان ــ خالل اللقاء الذي جرى يف مقر رئا�سة الوزراء الفرن�سية ــ
م�سارات التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين يف خمتلف اجلوانب يف �إطار
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة التي جتمعهما.
وا�ستعر�ض �سموه ومعايل �إليزابيث بورن  ..خمتلف �أوجه التعاون بني دولة
الإمارات العربية املتحدة وفرن�سا والفر�ص الواعدة املتاحة لدى اجلانبني
لتطويرها خا�صة يف املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية والتنموية بجانب
البيئة والتغري املناخي والأمن الغذائي واال�ستدامة � ..إ�ضافة �إىل جماالت
التعليم والثقافة والتكنولوجيا املتقدم والتي تعد داعما رئي�سا لالقت�صادات
الوطنية وحمركا لعجلة التنمية امل�ستدامة والتقدم يف البلدين.
كما تبادل �سموه ورئي�سة ال��وزراء الفرن�سية وجهات النظر ب�ش�أن جممل
الأح��داث والتطورات الإقليمية والدولية ..م�ؤكدين يف هذا ال�سياق دعم

البلدين كل ما يعزز �أرك��ان ال�سالم واال�ستقرار ل�شعوب العامل وي�سهم يف
حتقيق تطلعاتها �إىل االزده ��ار والتنمية وم�ستقبل تنعم فيه بالتعاي�ش
والتعاون والأمان .ويف ختام اللقاء كتب �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة كلمة
يف �سجل كبار ال��زوار ..قال فيها � // :سررت بلقاء معايل �إليزابيث بورن
رئي�سة احلكومة الفرن�سية اجل��دي��دة ..عالقات �صداقة را�سخة و�شراكة
�إ�سرتاتيجية طموحة لها طابع خا�ص جتمع البلدين..نحر�ص على تنويع
قاعدتها و�آفاقها لت�شمل خمتلف املجاالت التي تخدم �أهداف البلدين .//
ح�ضر اللقاء�..سمو ال�شيخ ه��زاع ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي و�سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة و�سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل
نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن زاي��د �آل نهيان ومعايل ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان
م�ست�شار ال�ش�ؤون اخلا�صة يف ديوان الرئا�سة وال�شيخ خليفة بن طحنون بن
حممد �آل نهيان مدير تنفيذي مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء يف دي��وان ويل
عهد �أبوظبي.

رئي�س الدولة يلتقي طلبة الإمارات املبتعثني والأطباء املواطنني الذين �أ�سهموا يف عالج امل�صابني يف م�ست�شفيات فرن�سا خالل جائحة كوفيد 19 -

•• باري�س-وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ع��ددا م��ن طلبة دول��ة الإم ��ارات ال��دار��س�ين يف اجل��ام�ع��ات وامل�ع��اه��د يف
اجلمهورية الفرن�سية..وذلك يف �إطار زيارة الدولة التي يقوم بها �سموه �إىل
فرن�سا.
وت�ع��رف �سموه -خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال��ذي ��ش��ارك��ت فيه م�ع��ايل �شما بنت �سهيل
بن فار�س املزروعي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب  -على تخ�ص�صات الطلبة
و�أو�ضاعهم الأكادميية وحثهم على حتقيق التفوق والنجاح يف م�سريتهم
العلمية من �أجل الإ�سهام مع بقية �إخوانهم الطلبة يف تعزيز م�سرية الوطن
ونه�ضته.
و�أكد �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة على �أهمية الدور الذي ي�ضطلع به طلبة
الإمارات الدار�سني يف اخلارج كونهم �سفراء لوطنهم وج�سراً للتوا�صل ونقل

ال�صورة احل�ضارية لبلدهم �إىل ال�شعوب الآخرى و�إبراز ما يتحلى به �شعب
دولة الإمارات من قيم ت�سامح وتعاي�ش وتوا�صل.
و�أعرب �سموه عن �سعادته واعتزازه بلقاء الطلبة والتعرف �إليهم واالطمئنان
على �أحوالهم م�ؤكداً �أن كل طلبة دولة الإمارات �سواء خارج الوطن �أو داخله
ه��م حم��ل اهتمام ق�ي��ادة ال��دول��ة التي حتر�ص على توفري خمتلف ال�سبل
والو�سائل التي ت�ساعدهم على اجلهد واملثابرة لتحقيق �أهدافهم يف احل�صول
على املعرفة العلمية وامل�ستويات الدرا�سية الرفيعة.
من جانبهم �أع��رب طلبة الإم��ارات عن �سعادتهم واعتزازهم بلقاء �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان معاهدين �سموه ب�أن يكونوا عند ح�سن
ظن قيادة الدولة يف حت�صيلهم العلمي و�صوال �إىل �أعلى الدرجات العلمية
والأكادميية ملوا�صلة م�سرية التقدم يف الوطن ..وع�بروا عن تقديرهم ملا
توفره لهم الدولة من خدمات ودعم ملوا�صلة م�سريتهم بكل جد واجتهاد.
كما التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة عددا

من الأطباء الإماراتيني الذين �شاركوا مع زمالئهم الفرن�سيني يف اخلطوط
الأمامية يف عالج امل�صابني خالل عملهم يف امل�ست�شفيات واملراكز الطبية يف
فرن�سا �أثناء جائحة " كوفيد ." -19
و�أع��رب �سموه عن فخره بهذه النخبة امل�شرفة من �أبناء الوطن  ..وقال:
�أنتم خري �سفراء لدولة الإمارات وبكم وب�أمثالكم نفخر ونعتز ..مثلتم قيمنا
الأ�صيلة و�أخالقنا التي تعلي القيم الإن�سانية يف التعاون والت�ضامن خالل
خمتلف الظروف.
ح�ضر اللقاء الوفد املرافق ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة الذي ي�ضم كال
م��ن� ..سمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر دي��وان الرئا�سة و�سمو ال�شيخ حامد بن زاي��د �آل نهيان ع�ضو
املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان
وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل

نهيان ومعايل ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان م�ست�شار ال�ش�ؤون
اخلا�صة يف ديوان الرئا�سة وال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان
مدير تنفيذي مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد �أبوظبي ومعايل
الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
ومعايل ن��ورة بنت حممد الكعبي وزي��رة الثقافة وال�شباب ومعايل مرمي
بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة ومعايل �شما
بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�ش�ؤون ال�شباب ومعايل الدكتور
�أنور بن حممد قرقا�ش امل�ست�شار الدبلوما�سي ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
ومعايل زك��ي �أن��ور ن�سيبة امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
ومعايل علي بن حماد ال�شام�سي نائب الأمني العام للمجل�س الأعلى للأمن
الوطني وم�ع��ايل خ�ل��دون خليفة امل�ب��ارك رئي�س جهاز ال���ش��ؤون التنفيذية
ومعايل حممد مبارك امل��زروع��ي م�ست�شار يف دي��وان الرئا�سة و�سعادة هند
العتيبة �سفرية الدولة لدى فرن�سا.
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يف �إطار زيارة دولة يقوم بها �إىل فرن�سا

رئي�س الدولة يزور الن�صب التذكاري للجندي املجهول يف ميدان قو�س الن�صر يف باري�س

•• باري�س-وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" �أم � �� ��س ال �ن �� �ص��ب ال� �ت ��ذك ��اري
للجندي املجهول يف ميدان " قو�س
الن�صر " يف مدينة باري�س  ..وذلك
يف �إط��ار زي��ارة دول��ة يقوم بها �سموه
�إىل اجلمهورية الفرن�سية.
و�أقيمت ل�سموه املرا�سم الع�سكرية
الر�سمية لدى و�صوله مقر ال�صرح
وعزف ال�سالم الوطني لكل من دولة
الإمارات واجلمهورية الفرن�سية .ثم
و�ضع �سموه �إكلي ً
ال من الزهور على
ن�صب " اجل�ن��دي املجهول " وكتب
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة كلمة
يف كتاب ال��زوار ق��ال فيها  " :حتية
تقدير لكل الأرواح التي �ضحت يف
�سبيل ال��دف��اع عن �أوطانها " .رافق
� �س �م��وه خ�ل�ال ال ��زي ��ارة وف ��د ي�ضم
ك�ل ً�ا م��ن �� ..س�م��و ال���ش�ي��خ ه ��زاع بن
زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي و�سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان

ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال� ��وزراء وزير
دي��وان الرئا�سة و�سمو ال�شيخ حامد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ع���ض��و املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي و�سمو
ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان

وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون الدويل
و��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان وم�ع��ايل ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن ح �م��د ب ��ن ط �ح �ن��ون �آل
نهيان م�ست�شار ال�ش�ؤون اخلا�صة يف

دي��وان الرئا�سة وال�شيخ خليفة بن
طحنون بن حممد �آل نهيان مدير
تنفيذي مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء
يف ديوان ويل عهد �أبوظبي ومعايل
ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن �أح�م��د اجلابر

وزي� � ��ر ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة وم�ع��ايل ن��ورة بنت حممد
ال�ك�ع�ب��ي وزي� ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال�شباب
وم �ع��ايل م ��رمي ب�ن��ت حم�م��د �سعيد
حارب املهريي وزيرة التغري املناخي

وال�ب�ي�ئ��ة وم �ع��ايل ��ش�م��ا ب�ن��ت �سهيل
ب��ن ف��ار���س امل ��زروع ��ي وزي � ��رة دول��ة
ل���ش��ؤون ال���ش�ب��اب وم �ع��ايل الدكتور
�أن ��ور ب��ن حم�م��د ق��رق��ا���ش امل�ست�شار
الدبلوما�سي ل�صاحب ال�سمو رئي�س

ال��دول��ة وم �ع��ايل زك ��ي �أن� ��ور ن�سيبة
امل�ست�شار ال�ث�ق��ايف ل�صاحب ال�سمو
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة وم� �ع ��ايل ع �ل��ي بن
حماد ال�شام�سي نائب الأم�ين العام
للمجل�س الأع �ل��ى ل�ل�أم��ن الوطني

ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�س
ج�ه��از ال���ش��ؤون التنفيذية ومعايل
حممد مبارك املزروعي م�ست�شار يف
ديوان الرئا�سة و�سعادة هند العتيبة
�سفرية الدولة لدى فرن�سا.
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رئي�س الدولة يزور مقر اجلمعية الوطنية الفرن�سية

حممد بن زايد ي�ؤكد �أهمية دور الربملانات يف تعزيز قيم التعاون وال�سالم والعي�ش امل�شرتك يف العامل

•• باري�س  -وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ام�س مقر اجلمعية الوطنية
الفرن�سية "الربملان الفرن�سي".
وك� � ��ان يف ا� �س �ت �ق �ب��ال � �س �م��وه لدى
و��ص��ول��ه مبنى اجلمعية  ..معايل
يائيل ب��رون بيفي رئي�سة اجلمعية
ال��وط �ن �ي��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة وع � ��دد من
النواب الذين رحبوا بزيارة �سموه
�إىل بالدهم  ..معربني عن �سعادتهم
ب��ال��زي��ارة ال �ت��ي جت���س��د خ�صو�صية
العالقات بني البلدين ال�صديقني
كون فرن�سا الوجهة الأوىل لزيارات
�سموه اخلارجية منذ توليه رئا�سة
دولة الإمارات.
وتبادل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ورئي�سة اجلمعية
الوطنية الفرن�سية الأحاديث الودية
ال� �ت ��ي ت �ع�ب�ر ع ��ن ع �م��ق العالقات

التي جتمع البلدين ال�صديقني يف
خمتلف اجلوانب خا�صة الربملانية.
ك �م��ا ت� �ن ��اول اجل ��ان� �ب ��ان ع � ��ددا من
ال�ق���ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل�شرتك

وت� �ب ��ادال وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ب�ش�أنها.
و�أع � ��رب � ��ت رئ �ي �� �س��ة اجل �م �ع �ي��ة عن
مت�ن�ي��ات�ه��ا ب � ��أن ت��وا� �ص��ل العالقات
الإ�سرتاتيجية املتميزة التي جتمع

ال �ب �ل ��دي ��ن ال �� �ص��دي �ق�ي�ن تطورها
وارت � �ق� ��اءه� ��ا مب ��ا ي �ح �ق��ق تطلعات
ال �ب �ل��دي��ن و��ش�ع�ب�ي�ه�م��ا .م��ن جانبه
�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد

ب� ��ن زاي � � ��د �آل ن� �ه� �ي ��ان م� ��ا يجمع
البلدين من قيم م�شرتكة تتجلى
يف حر�صهما على تعزيز التعاي�ش
امل�شرتك والتوا�صل الثقايف واملعريف

بني ال�شعوب والدول.
وق � ��ال � �س �م��وه �إن دول � ��ة الإم � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة م �ن��ذ ت�أ�سي�سها
حتر�ص على بناء ج�سور التوا�صل

والتعاون مع دول العامل وتهدف �إىل
�إر�ساء ال�سالم واال�ستقرار والعي�ش
امل�شرتك يف خمتلف مناطق العامل
 ..م�ؤكدا �أهمية دور الربملانات التي

متثل �صوت ال�شعوب يف تعزيز هذه
القيم وال��ذي ب��دوره ي�سهم يف بناء
ق��اع��دة م�ت�ي�ن��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة وال�سالم
واال�ستقرار.
وقدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان �شكره وتقديره
�إىل رئي�سة اجلمعية على ما حظي به
والوفد املرافق من ح�سن ا�ستقبال.
وكتب �سموه كلمة يف �سجل الزوار
�أعرب فيها عن �سعادته بزيارة مقر
اجلمعية الوطنية الفرن�سية  ..وقال
" �سعدت بزيارة اجلمعية الوطنية
ال�ف��رن���س�ي��ة ..ن ��درك �أن العالقات
الربملانية ج��زء مهم م��ن عالقاتنا
الوثيقة و�إحدى الروافد الأ�سا�سية
لإثراء امل�صالح امل�شرتكة بني بلدينا
و�شعبينا ال�صديقني لذلك نحر�ص
على البناء عليها خلدمة �شعبينا ".
وراف� ��ق ��س�م��وه خ�ل�ال ال��زي��ارة عدد
من �أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق
ل�سموه خالل زيارته �إىل فرن�سا.

رئي�س الدولة يختتم زيارته �إىل فرن�سا
•• باري�س-وام:

غ��ادر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ام�س العا�صمة باري�س بعد
زيارة دولة �إىل اجلمهورية الفرن�سية ال�صديقة ا�ستمرت
يومني.
وجرت ل�سموه مرا�سم وداع ر�سميه يف "مطار �أغلي" حيث
عزف ال�سالم الوطني لدولة الإمارات.
وكان �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة قد التقى خالل الزيارة
 ..فخامة الرئي�س الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون وعددا
من كبار امل�س�ؤولني الفرن�سيني وبحث معهم العالقات
الإ�سرتاتيجية بني البلدين ال�صديقني و�سبل تعزيزها
مبا يخدم امل�صالح املتبادلة �إ�ضافة �إىل الت�شاور والتن�سيق
يف الق�ضايا الإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�شرتك.
وراف��ق �سموه خالل زيارته فرن�سا وفد ي�ضم كال من ..
�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة
و��س�م��و ال�شيخ ح��ام��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وم �ع��ايل ال�شيخ
حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان م�ست�شار ال�ش�ؤون

اخلا�صة يف ديوان الرئا�سة وال�شيخ خليفة بن طحنون بن
حممد �آل نهيان مدير تنفيذي مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء
يف دي��وان ويل عهد �أبوظبي ومعايل الدكتور �سلطان بن
�أح �م��د اجل��اب��ر وزي ��ر ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة

ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب
وم�ع��ايل م��رمي بنت حممد �سعيد ح��ارب امل�ه�يري وزيرة
التغري املناخي والبيئة ومعايل �شما بنت �سهيل بن فار�س
امل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب وم�ع��ايل الدكتور

�أن��ور بن حممد قرقا�ش امل�ست�شار الدبلوما�سي ل�صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة ومعايل زكي �أن��ور ن�سيبة امل�ست�شار
الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة ومعايل علي بن
ح�م��اد ال�شام�سي ن��ائ��ب الأم�ي�ن ال �ع��ام للمجل�س الأعلى

ل�ل�أم��ن ال��وط�ن��ي وم�ع��ايل خ�ل��دون خليفة امل �ب��ارك رئي�س
جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية ومعايل حممد مبارك املزروعي
م�ست�شار يف دي��وان الرئا�سة و�سعادة هند العتيبة �سفرية
الدولة لدى فرن�سا.
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يف البيان الإماراتي  -الفرن�سي امل�شرتك ..مبنا�سبة زيارة رئي�س الدولة �إىل فرن�سا

حممد بن زايد وماكرون ي�ؤكدان على عمق ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني بلديهما وااللتزام بتعزيز التعاون يف جميع املجاالت
اجلمهورية الفرن�سية ا�ستغرقت يومني  19 - 18يوليو
•• �أبوظبي  -باري�س-وام:
 .2022وقدم فخامة الرئي�س �إميانويل ماكرون جمددا
تلبية لدعوة من فخامة �إميانويل ماكرون رئي�س اجلمهورية خال�ص تعازيه بوفاة ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان " رحمه
الفرن�سية  ..ق��ام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد اهلل " ال��ذي كان قائدا ا�ستثنائيا حظي باحرتام العامل
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" بزيارة دول��ة �إىل وتقديره ..ووجه فخامته تهانيه احلارة �إىل �صاحب ال�سمو

ــ الأزمة يف �أوكرانيا
�أع� � ��رب ال��رئ �ي �� �س��ان ع ��ن قلقهما
العميق ب�ش�أن احل��رب يف �أوكرانيا
وت ��أث�ي�ره ��ا امل� � ��ر ّوع ع �ل��ى املدنيني
وتداعياتها على الو�ضع الإن�ساين
و�آثارها على �أ�سواق ال�سلع العاملية
امللحة
 ..و� �ش��ددا ع�ل��ى ال �� �ض��رورة ّ
ل�ت�ك�ث�ي��ف اجل �ه��ود الدبلوما�سية
للتو�صل �إىل حل للأزمة..و�أ�شاد
� �س �م��وه ب��اجل �ه��ود احل �ث �ي �ث��ة التي
يبذلها الرئي�س م��اك��رون يف هذا
ال�ش�أن.
�أمن الطاقة والغذاء
ب �ح��ث ال��رئ �ي �� �س��ان جم �م��وع��ة من
ال �ف��ر���ص وال �ت �ح��دي��ات الإقليمية
والعاملية..واتفقا على العمل معا
لإيجاد احللول للتخفيف من حدة
ت ��أث�يره��ا ع�ل��ى ال�ب�ل��دي��ن والعامل
 ..ك�م��ا ات�ف�ق��ا ع�ل��ى �إق��ام��ة �شراكة
�إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة � �ش��ام �ل��ة يف جمال
الطاقة بني دولة الإمارات وفرن�سا
والتي متثل خطوة مهمة يف �سبيل
ت �ع��زي��ز �أم� ��ن ال �ط��اق��ة وا�ستقرار
تكلفتها.
كما رحب الرئي�سان باالتفاقية بني
�شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية "
�أدن��وك " و�شركة " توتال للطاقة
" حول توفري الوقود بهدف زيادة
�أم��ن �إم� ��دادات ال��وق��ود يف فرن�سا.
ويف ال �� �س �ي��اق ذات � ��ه� ..أك � ��دت دولة
الإم ��ارات دعمها للجهود العاملية
ب�ش�أن الأم��ن الغذائي وعملها مع
ف��رن���س��ا لإي �ج��اد ال���س�ب��ل لتخفيف
ال�ضغوط املتوا�صلة على منظومة
الإم ��دادات العاملية ..و�أعلنت عن
دع �م �ه��ا مل� �ب ��ادرة " ت �ع��زي��ز القدرة
ع�ل��ى ال���ص�م��ود يف جم��ايل الغذاء
وال� ��زراع� ��ة  FARMوخا�ص ًة
فيما يتعلق باعتماد نظام جتارة
الأغ��ذي��ة وال��ذي يتميز باالنفتاح

ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان مبنا�سبة انتخابه رئي�سا
لدولة الإمارات  ..متمنيا ل�شعب دولة الإمارات دوام التقدم
واالزدهار يف ظل قيادة �سم ّوه ..كما وجه فخامته �شكره �إىل
�سموه لتلبيته الدعوة يف �أول زيارة دولة له �إىل فرن�سا ،والتي
تناولت العالقات الإ�سرتاتيجية الرا�سخة بني البلدين.

و�أثنى الرئي�سان على عمق ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني
دولة الإمارات وفرن�سا والتي ترتكز على ال�صداقة املتينة
والثقة املتبادلة بني البلدين ،م�ؤكدين االلتزام امل�شرتك
جتاه تو�سيع �آفاق التعاون الثنائي يف جميع املجاالت والعمل
معا يف مواجهة التحديات العاملية والإقليمية.

• �أعرب الرئي�سان عن قلقهما ب�ش�أن احلرب يف �أوكرانيا وت�أثريها على املدنيني وتداعياتها م�ؤكدان على
�أهمية التو�صل �إىل حل دبلوما�سي للأزمة
• االتفاق على �إقامة �شراكة ا�سرتاتيجية �شاملة يف جمال الطاقة بني دولة الإمارات وفرن�سا
• الت�أكيد على �أهمية العمل املناخي والذي ميثل �أولوية ق�صوى للبلدين
• �أكدت دولة الإمارات وفرن�سا التزامهما مبكافحة التطرف واجلرمية العابرة للحدود
• �أكد الرئي�سان على �أهمية ا�ستمرار جهود تعزيز ال�سالم واالزدهار يف املنطقة وخارجها
وال���ش�ف��اف�ي��ة وامل��رون��ة ف���ض� ً
لا عن
توفري املعلومات ذات ال�صلة لدعم
"نظام املعلومات املتعلق بالأ�سواق
الزراعية ./AMIS/
االقت�صاد واال�ستثمار وال�صناعة
�أع��رب الرئي�سان عن طموحاتهما
امل���ش�ترك��ة ح��ول م��وا��ص�ل��ة تو�سيع
ال�شراكة االقت�صادية املتميزة بني
البلدين وذلك بنا ًء على ال�شراكة
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ال ��واع ��دة ال �ت��ي مت
�إط�ل�اق �ه��ا يف دي �� �س �م�بر .2021
 .و�أب� � ��دى اجل��ان �ب��ان اهتمامهما
ب �ت �ط��وي��ر ال� �ت� �ع ��اون ال �ث �ن ��ائ ��ي يف
امل �ج��االت ذات امل�صالح والقدرات
امل�شرتكة.
كما �أث�ن��ى اجل��ان�ب��ان على جمل�س
رج � � ��ال الأع� � �م � ��ال الإم � � ��ارات � � ��ي -
ال �ف��رن �� �س��ي ال� � ��ذي �أط � �ل ��ق خالل
زي� ��ارة ��س�م��وه �إىل ف��رن���س��ا وال ��ذي
ي� �ه ��دف �إىل ف �ت��ح �آف � � ��اق جديدة
ورف ��ع م���س�ت��وى ال �ت �ع��اون الثنائي
يف ع� � ��دد م � ��ن ال � �ق � �ط ��اع ��ات ذات
االه� �ت� �م ��ام امل �� �ش�ت�رك مب ��ا يخدم
�أ� �س��واق ال�ب�ل��دي��ن .ون� � ّوه اجلانبان

ب�أهمية املجل�س كونه �أحد القنوات
املهمة لتو�سيع التعاون الب ّناء بني
جمتمعات الأع �م��ال يف البلدين،
و�أك��دا رغبتهما امل�شرتكة يف عقد
االج �ت �م��اع االف �ت �ت��اح��ي للمجل�س
خالل الفرتة القادمة .ـ
العمل املناخي
�أك � ��د ال��رئ �ي �� �س��ان �أه �م �ي��ة العمل
امل� �ن ��اخ ��ي وال � � ��ذي مي �ث��ل �أول ��وي ��ة
ق �� �ص��وى ل�ل�ب�ل��دي��ن ،م �ع��رب�ين عن
الطموحات والأه� ��داف امل�شرتكة
للبلدين يف هذا املجال املهم ..وهن�أ
الرئي�س م��اك��رون دول��ة الإم ��ارات
على اختيارها ال�ست�ضافة الدورة
ال�ث��ام�ن��ة وال�ع���ش��ري��ن م��ن م�ؤمتر
ال� � � ��دول الأط � � � � ��راف يف اتفاقية
الأمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ /
 ،/COP-28وال��ذي �ستنطلق
�أع �م ��ال ��ه يف ع� ��ام  ،2023و�أك� ��د
ا��س�ت�ع��داد فرن�سا ل�ت�ق��دمي الدعم
ال � �ك� ��ام� ��ل وم � �� � �ش� ��ارك� ��ة خربتها
م� ��ن ت �ن �ظ �ي��م ال� � � � ��دورة احل ��ادي ��ة
وال �ع �� �ش��ري��ن م ��ن امل� ��ؤمت ��ر ذات� ��ه..
كما وق��ع اجلانبان مذكرة تفاهم

ح��ول العمل املناخي لتعزيز �آفاق
ال� �ت� �ع ��اون امل �� �ش�ت�رك ب�ي�ن فرن�سا
ودول� ��ة الإم � � ��ارات .وه �ن ��أ اجلانب
الفرن�سي دول ��ة الإم � ��ارات بنجاح
ت�شغيل برناجمها للطاقة النووية
ال�سلمية ..و�أك��د اجل��ان�ب��ان الدور
املهم للطاقة النووية يف دعم جهود
ال �ب �ل��دي��ن ل�ل�ح��د م��ن االنبعاثات
ال�ك��رب��ون�ي��ة يف ق �ط��اع��ات الطاقة
وعزمهما على موا�صلة التعاون
امل�ت�ين يف ه��ذا ال�ق�ط��اع م��ن خالل
ت �ب��ادل اخل�ب��رات ال�ف�ن�ي��ة وتوفري
التكنولوجيا وال��وق��ود ال �ن��ووي..
ف� ��� �ض�ل� ً
ا ع � ��ن جم� � � ��االت البحث
وال �ت �ط��وي��ر .ك�م��ا �أ� �ش��اد اجلانبان
بالتقدم املحرز على �صعيد مذكرة
التفاهم ب�ش�أن الهيدروجني منزوع
ال �ك��رب��ون وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق بجهود
البحث والتطوير البحري ،فقد
اتفق اجلانبان على توثيق التعاون
الثنائي لتطوير برنامج البحوث
البحرية لتعزيز االقت�صاد الأزرق
امل�ستدام.
ــ القطاع ال�صحي ..اتفق الرئي�سان
ع �ل��ى �أه� �م� �ي ��ة ال� �ق� �ط ��اع ال�صحي

و جم� � ��االت ال� �ت� �ع ��اون الرئي�سة
ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن وال �ت��ي م��ن املمكن
التو�سع فيها كونها من املجاالت
ذات الأول� ��وي� ��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة وتبادل
اخل� �ب ��رات ب �ي�ن دول� � ��ة وفرن�سا.
وي � �ع� ��د م � �� � �ش� ��روع ال� ��وق� ��اي� ��ة من
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
املنبثق عن التعاون امل�شرتك بني
م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي لل�صحة العامة
وامل�ست�شفيات العامة يف باري�س �أحد
�أمثلة التعاون الناجحة..فبموجب
م��ذك��رة التفاهم امل��وق�ع��ة يف �شهر
دي�سمرب عام  ،2020ن ّفذ امل�شروع
فريق م��ن اخل�ب�راء الفرن�سيني..
وقد جنح امل�شروع يف تعزيز النمو
واال�ستدامة والتناف�سية العاملية
يف ه��ذا امل �ج��ال ،ف�ض ً
ال ع��ن تبادل
اخلربات واملعلومات.
ورح��ب اجل��ان�ب��ان بتوقيع مذكرة
التفاهم ب�ش�أن التعاون بني معهد
با�ستور وم��رك��ز �أب��وظ�ب��ي لل�صحة
ال �ع��ام��ة ،م���ش�يري��ن �إىل �إمكانية
�أن ي�سفر ه��ذا التعاون ع��ن نتائج
�إي �ج��اب �ي��ة ل �ل �ط��رف�ين .ك �م��ا �أ�شار
اجلانبان �إىل �إمكانات التعاون يف

جم��ال التعليم العايل التي تركز
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر اخل�ب��رات يف جمال
الرعاية ال�صحية.
التعليم والثقافة والف�ضاء
ي ��درك اجل��ان �ب��ان �أه�م�ي��ة التعليم
وال�ث�ق��اف��ة وال �ع �ل��وم ب��و��ص�ف�ه��ا من
�أه��م رك��ائ��ز العالقة الثنائية بني
ال �ب �ل��دي��ن ،م ��ؤك��دي��ن ع�ل��ى �أهمية
امل �� �ش��اري��ع احل��ال �ي��ة م �ث��ل جامعة
ال �� �س��ورب��ون �أب ��وظ� �ب ��ي ،واجلهود
لتو�سيع التعاون يف جمال التعليم
العايل مع مراكز تعليمية فرن�سية
م �ث��ل م��در� �س��ة ال�ب�رجم ��ة �إيكول
 Ecole 42- 42ومدر�سة
ن � ��ورم � ��ان � ��دي ل�ل ��أع � �م� ��ال EM
 Normandieوم ��در�� �س ��ة
�أوروب� ��ا ل�ل�ت�ج��ارة  .ESCPوقد
ريا
�أب� ��دى اجل��ان �ب��ان اه�ت�م��ا ًم��ا كب ً
بامل�شاريع امل�ستقبلية ،مثل مدر�سة
روب � �ي � �ك ��ا  Rubikaاملهنية،
داعني �إىل تعزيز التعاون يف دولة
الإم � ��ارات م��ع م��ؤ��س���س��ات التعليم
ال�ع��ايل الفرن�سية وتو�سيع نطاق
تدري�س اللغة الفرن�سية يف املدار�س

الإماراتية.
ك �م��ا ب �ح��ث ال��رئ �ي �� �س��ان �إمكانيات
ا�ستك�شاف فر�ص جديدة للتعاون
ال� �ث� �ق ��ايف ،وذل � ��ك ب �ع��د ال�شراكة
الناجحة التي جت�سدت يف متحف
ال �ل��وف��ر �أب ��وظ� �ب ��ي .وك � ��ون قطاع
الف�ضاء �أح��د امل�ح�ف��زات الرئي�سة
ل �ت �ط��ور ال �ع �ل��وم والتكنولوجيا،
ف �ق��د و ّق� ��ع اجل��ان �ب��ان الإم ��ارات ��ي
والفرن�سي ع��دة ات�ف��اق�ي��ات تتعلق
ب��ر��ص��د الأر�� ��ض وامل� �ب ��ادرات ب�ش�أن
ت�غ�ير امل �ن��اخ وا��س�ت�ك���ش��اف القمر،
وذلك لتقوية وتوطيد التعاون يف
هذا املجال املهم.
ال�سالم واال�ستقرار
ي � ��درك ال��رئ �ي �� �س��ان �أه �م �ي��ة هذه
ال �� �ش��راك��ة الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة كونها
عن�صراً �أ�سا�سياً يف جهود التعاون
امل�شرتكة واملتبادلة جت��اه حتقيق
ال �� �س�لام واال� �س �ت �ق��رار يف املنطقة
وخارجها .و�أك��دت دول��ة الإمارات
وف ��رن� ��� �س ��ا ب �� �ص �ف �ت �ه �م��ا ع�ضوين
م��ؤ��س���س�ين يف ال �ت �ح��ال��ف الأمني
ال� � � � � ��دويل م � �ن� ��ذ ع� � � ��ام ،2017
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ال �ت��زام �ه �م��ا مب �ك��اف �ح��ة التطرف
واجل��رمي��ة ال�ع��اب��رة ل�ل�ح��دود ،من
خ�لال ت�ب��ادل اخل�ب�رات وموا�صلة
تعزيز اجلهود امل�شرتكة مع بقية
الدول الأع�ضاء .وبحث الرئي�سان
�آف � � ��اق ت �ع��زي��ز ال �� �س�ل�ام واحل � ��وار
والدبلوما�سية يف املنطقة ،و�أعربا
عن �أملهما يف �أن ت�ؤدي املفاو�ضات
ال� �ن ��ووي ��ة م ��ع �إي � � ��ران �إىل اتفاق
ي�ضمن تعزيز الأم ��ن الإقليمي.
و�أ� � �ش� ��اد � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان "حفظه
اهلل" ،بالنجاح الذي حققه م�ؤمتر
بغداد لل�شراكة والتعاون ،فيما �أ�شاد
فخامة الرئي�س ماكرون باالتفاق
االبراهيمي ال��ذي ي�سهم يف ن�شر
ال�سالم واالزده ��ار يف املنطقة من
خالل مد اجل�سور والتعاون .و�أكد
ال��رئ�ي���س��ان ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ا�ستمرار
جهود تعزيز ال�سالم واالزدهار.
وبالنظر �إىل خ��ارج املنطقة� ،أ�شار
الرئي�سان �إىل �أهمية النظام متعدد
الأط� � � ��راف ك��ون �ه��ا � �س �ب �ي�لا �أمثل
ل��زي��ادة التفاهم وال�ث�ق��ة املتبادلة
ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال� � ��دويل ،يف وقت
ت�شتد ف�ي��ه احل��اج��ة �إىل التعاون
اجلماعي .و�أ�شاد الرئي�س ماكرون
ب��دور دول��ة الإم� ��ارات كع�ضو غري
دائ � ��م يف جم �ل ����س الأم� � ��ن التابع
للأمم املتحدة ،فيما �أ�شاد �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة بالإجنازات
يف جم ��ال ت �ع��دد الأط � � ��راف التي
حتققت خالل الرئا�سة الفرن�سية
لالحتاد الأوروبي.
ويف ه��ذا ال���ص��دد� ،أك ��د الرئي�سان
جم ��ددا ال�ت��زام�ه�م��ا جت��اه تو�سيع
وت�ط��وي��ر ال�ت�ع��اون ال�ت��اري�خ��ي بني
البلدين وفتح �آفاق جديدة للتعاون
يف جميع املجاالت..لتعزيز دورهما
يف حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف
املنطقة وخارجها.

زيارة رئي�س الدولة �إىل فرن�سا ت�ست�أثر باهتمام و�سائل الإعالم العاملية
•• �أبوظبي-وام:

ا� �س �ت ��أث��رت زي� ��ارة ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل"،
�إىل جمهورية فرن�سا ال�صديقة،
ب��اه�ت�م��ام وا� �س��ع م��ن ق�ب��ل و�سائل
الإع � �ل� ��ام ال �ع��امل �ي��ة ال� �ت ��ي نوهت
بالعالقات الثنائية الوطيدة بني
كال البلدين.
و�أ� �ش��ارت و��س��ائ��ل الإع�ل�ام العاملية
�إىل �أهمية االتفاقيات ومذكرات
ال �ت �ف��اه��م ال� �ت ��ي ج� ��رى توقيعها
خ�لال ال��زي��ارة وال�ت��ي �ست�سهم يف
تعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني
البلدين وتنمية �آفاقها يف خمتلف
املجاالت احليوية.
وق � ��ال � ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة "لوموند"
ال �ف��رن �� �س �ي��ة �إنّ ال� �ع�ل�اق ��ات بني
�أب��وظ�ب��ي وب��اري����س ات�خ��ذت حجماً
غ�ي�ر م �� �س �ب��وق يف ع �ه��د الرئي�س
ال �ف��رن �� �س��ي �إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون،
م �ع �ت�برة �أن الإم� � � ��ارات �أ�صبحت

رك� �ي ��زة ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة يف
العاملني العربي والإ�سالمي.
و�أ�� �ش ��ادت ال�صحيفة باال�ستقرار
ال �ف��ري��د ال ��ذي ت���ش�ه��ده الإم � ��ارات
وب��أه�م�ي��ة اق�ت���ص��اده��ا ال ��ذي ينمو
ب���س��رع��ة ف��ائ �ق��ة ،وا��س�ت�ع��ر��ض��ت يف
ت�ق��ري��ر ل�ه��ا ال�ع�لاق��ات التاريخية
بني البلدين ،مُربزة ب�شكل خا�ص
م��دى �إع �ج��اب الرئي�س الفرن�سي
ال��راح��ل ج��اك ��ش�يراك ،ب�شخ�صية
ودور امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي ��د بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
يف املنطقة والعامل.
وركزت �صحيفة "وا�شنطن بو�ست"
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة يف ت �غ �ط �ي �ت �ه��ا على
اتفاقية ال�شراكة الإ�سرتاتيجية
ال���ش��ام�ل��ة يف جم ��ال ال �ط��اق��ة بني
دول ��ة الإم � ��ارات وف��رن���س��ا ،م�شرية
�إىل ت���ص��ري�ح��ات وزي ��ر االقت�صاد
واملالية الفرن�سي برونو لو حولها
وال � � ��ذي اع �ت�ب�ره ��ا "ذات �أهمية
ا�سرتاتيجية مزدوجة" من ناحية
م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات امللحة لأمن

الطاقة واال�ستعداد مل�ستقبل خالٍ
من الكربون.
واعتربت "وا�شنطن بو�ست" زيارة
� �ص��اح��ب ال���س�م��و رئ �ي ����س الدولة،

ح �ف �ظ��ه اهلل ،ل �ف��رن �� �س��ا غ ��اي ��ة يف
الأهمية نظرا للعديد من امللفات
العربية والإقليمية التي تناولتها،
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل دوره� � � ��ا يف تعزيز

ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة
التي جتمع البلدين.
بدورها قالت �صحيفة التليغراف
�إن فرن�سا تتمتع بعالقات عميقة

مع دولة الإمارات العربية املتحدة
�أ�� �س� �ه� �م ��ت يف ت� �ع ��زي ��زه ��ا عالقة
ال �� �ص��داق��ة ال �ق��وي��ة ب�ي�ن زعيمي
البلدين.

م��ن جهتها رك ��زت �إذاع� ��ة "مونت
ك� ��ارل� ��و الدولية" ع� �ل ��ى النمو
ال�ك�ب�ير ال� ��ذي ح�ق�ق�ت��ه العالقات
بني البلدين يف ال�سنوات املا�ضية
 ،م�شرية �إىل �أن الإم ��ارات موطن
ل�ل�ف��رع الأج �ن �ب��ي ال��وح �ي��د ملتحف
ال� �ل ��وف ��ر ،وه� ��ي ت���س�ت���ض�ي��ف على
�أر�ضها �أك�بر جالية من املغرتبني
الفرن�سيني وال�ف��رن�ك��وف��ون�ي�ين يف
منطقة اخلليج.
ونقلت الإذاعة ت�صريحات ل�سعادة
هند مانع العتيبة �سفرية الدولة
ل � ��دى اجل� �م� �ه ��وري ��ة الفرن�سية
ق� ��ال� ��ت ف� �ي� �ه ��ا�" :صداقتنا مع
ف��رن �� �س��ا ،امل �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى ع �ق��ود من
ال�شراكات العميقة عرب املجاالت
االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،جتعلنا دائما نتفاءل
بامل�ستقبل".
وب �ح �� �س��ب � �ش �ب �ك��ة "�سي �إن �إن"
الأم � ��ري� � �ك� � �ي � ��ة ف � � � � ��إن ال� ��� �ش ��راك ��ة
الإ�سرتاتيجية ال�شاملة يف جمال
ال �ط ��اق ��ة امل ��وق �ع ��ة ب�ي�ن البلدين

ت�ستند ع�ل��ى ال �ع�لاق��ات الثنائية
ال��وث�ي�ق��ة وال��را��س�خ��ة وال�شراكات
طويلة الأمد بينهما ،وت�ستفيد من
مكانة دولة الإمارات الرائدة عاملياً
م��ورداً م�س�ؤوال وموثوقاً للطاقة،
حيث متتلك ال��دول��ة �ساد�س �أكرب
احتياطي نفطي يف العامل وتلتزم
بامل�ساهمة يف �ضمان �أم��ن الطاقة
العاملي.
وتعليقا على ال��زي��ارة قالت وكالة
"بلومبريغ" الدولية �إن الإمارات
ب ��ات ��ت ال � ��دول � ��ة الأك � �ث� ��ر تنوعاً
اقت�صادياً يف ال�شرق الأو�سط ،كما
�أنها من �أوائل الدول التي التزمت
بخف�ض انبعاثات التلوث بحلول
عام .2050
ومن جهة �أخرى� ،أ�شار موقع قناة
«ف��وك����س  »40الأم��ري �ك��ي �إىل �أن
فرن�سا تتمتع بعالقات عميقة مع
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة،
ف���ض� ً
لا ع��ن ال �ع�لاق��ة ال�شخ�صية
ال ��وط� �ي ��دة ال� �ت ��ي جت �م��ع رئي�سي
البلدين.

�أكد �أن الزيارة جت�سد عمق العالقات اال�سرتاتيجية والتاريخية التي تربط البلدين يف خمتلف املجاالت

�سهيل املزروعي لـ«وام» :زيارة رئي�س الدولة لفرن�سا تر�سيخ مل�ستقبل �أكرث ازدهارا و�إ�شراقا
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د معايل �سهيل ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة والبنية
التحتية �أن زي��ارة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" �إىل فرن�سا تكت�سب �أهمية كبرية يف ظل ما ي�شهده
العامل من متغريات؛ فهي ت�أتي يف وقت يعمل فيه البلدان ال�صديقان معاً
على تر�سيخ م�ستقبل م��زده��ر للب�شرية واقت�صاد م�ستدام باال�ستناد �إىل
الر�ؤى امل�شرتكة.
وق��ال معاليه يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإم��ارات "وام" �إن قيام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ب�أول زيارة دولة له �إىل فرن�سا ي�ؤكد
على العالقات اال�سرتاتيجية والتاريخية التي تربط البلدين يف خمتلف
املجاالت ومنها جماالت الطاقة وخا�صة ال�صديقة للبيئة منها� ،إىل جانب
العمل املناخي الذي ميثل �أولوية ق�صوى لدولة الإم��ارات ،م�شريا �إىل دور
مثل هذه اللقاءات الثنائية يف �إجناح م�ساعي الدولة يف الت�أثري الإيجابي يف
ق�ضية التغري املناخي وا�ست�ضافة الدولة م�ؤمتر " كوب " 28العاـم املقـبل

• تر�سيخ مكانة الدولة مزود ًا موثوق ًا للطاقة وداعمًا لأمن الطاقة العاملي
• الإمارات دولة رائدة يف املحافظة على البيئة وخف�ض الب�صمة الكربونية
• �إجناح م�ساعي الدولة يف الت�أثري الإيجابي بق�ضية التغري املناخي وا�ست�ضافة م�ؤمتر كوب28
• اال�ستفادة من ال�شراكات القوية بني اجلانبني لتعزيز التعاون ب�ش�أن الطاقة النظيفة واملتجددة
باعتبار فرن�سا من ال��دول الرائدة يف هذا املجال ،والبلد الذي �شهد مولد
اتفاقية باريــ�س للتغري املناخي.
و�أكد معايل وزير الطاقة والبنية التحتية �أهمية الزيارة يف تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين مبا يحقق م�صالح ال�شعبني ال�صديقني وبناء �شراكة
ا�سرتاتيجية ق��ادرة على تعزيز ري��ادة البلدين عاملياً وحتقيق م�ستهدفات

الإمارات للخم�سني عاماً القادمة و�صو ًال للمئوية  2071فيما متثل امتداداً
للعالقات املتينة التي �أر�سى دعائمها الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" منذ قيام االحتاد وموا�صلة املغفور له
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "رحمه اهلل" العمل اجلاد لتوطيد العالقة
الثنائية بني دولة الإمارات وجمهورية فرن�سا والتي �أثمرت تقارباً كبرياً يف

الكثري من الق�ضايا اجلوهرية.
ولفت �إىل �أن ه��ذه ال��زي��ارة تدعم العالقات الثنائية املتميزة بني البلدين
ال�صديقني وم�ساعي دولة الإمارات وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" يف تر�سيخ مكانة الدولة مزوداً
موثوقاً للطاقة وداع ًما لأمن الطاقة العاملي وواحدة من الدول الرائدة يف
املحافظة على البيئة وخف�ض الب�صمة الكربونية بف�ضل العالقة التي جتمع
دولة الإم��ارات وجمهورية فرن�سا وتعد منوذجاً متميزاً للعالقات الثنائية
ب�ين ال ��دول ح�ي��ث جت�م��ع ال�ب�ل��دي��ن ع�لاق��ة ��ص��داق��ة ط��وي�ل��ة الأم ��د وتعاون
ا�سرتاتيجي يف خمتلف املجاالت .
و�أ�شار معاليه �إىل �أن زيارة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان �إىل
فرن�سا ت�أتي ا�ستكما ًال للعالقات الثنائية بني البلدين والتي تعززت بتوقيع
البلدين على العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم نهاية العام
املا�ضي بح�ضور �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة والرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون الفتا �إىل �ضرورة اال�ستفادة من ال�شراكات القوية بني اجلانبني
لتعزيز التعاون ب�ش�أن الطاقة النظيفة واملتجددة.
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جمل�س �أبوظبي لل�شباب وجمال�س �أبوظبي بديوان الرئا�سة يطلقان مبادرة �ساعة مع ال�شباب
•• �أبوظبي-وام:

06

�أطلق جمل�س �أبوظبي لل�شباب بالتعاون مع جمال�س �أبوظبي يف ديوان
ال��رئ��ا��س��ة م �ب��ادرة " �ساعة م��ع ال�شباب " وال�ت��ي ت�ه��دف لتعزيز قنوات
التوا�صل مع ال�شباب يف �إم��ارة �أبوظبي من خ�لال عقد ل�ق��اءات دورية
مبجال�س الأح�ي��اء يف �أبوظبي والعني والظفرة كما تهدف امل�ب��ادرة �إىل
ت�سليط ال�ضوء على املواهب ال�شابة ،حيث يتم ا�ست�ضافة �أحد ال�شخ�صيات
ال�شبابية املتميزة يف جماالت عدة منها الإعالم الرقمي والزراعة وثقافة
التطوع وريادة الأعمال وال�صناعة وغريها من املجاالت و�إتاحة الفر�صة
لهم مل�شاركة جتاربهم وم�شاريعهم مع �أقرانهم ال�شباب.
وتوفر املبادرة لكافة ال�شباب م�شاركة �أفكارهم مع جمل�س �أبوظبي لل�شباب

واملجال�س ال�شبابية الفرعية التابعة له يف العني والظفرة وم�شاريعهم
التنموية و�أي حتديات تواجهم ،و يحر�ص املجل�س على لقاء ال�شباب يف
جمال�س الأحياء لال�ستماع لهم وتقدمي الدعم والتوجيه الالزم لهم.
وت�أتي �أوىل جل�سات املبادرة بالتزامن مع اليوم العاملي ملهارات ال�شباب يف
جمل�س ربدان يف �أبوظبي بعنوان "ال�شباب املوهوبني يف االعالم الرقمي"
يقدمه نخبة من ال�شباب الإعالميني �سيف الذهب ،وعذاري ال�سركال،
وريهام بدر ،حيث �سيتم مناق�شة �أبرز الفر�ص يف جمال الإعالم الرقمي
وكيفية ت�سخري من�صات التوا�صل لن�شر ر�سالة هادفة للمجتمع ،وذلك
يوم اخلمي�س القادم.
وعذاري ال�سركال هي �أول �صانعة حمتوى يف جمال الطاقة واال�ستدامة
يف ال�شرق الأو��س��ط وتعمل على ت�سليط ال�ضوء على امل�ب��ادرات املتعلقة

بالطاقة ال�شم�سية واال�ستدامة يف الدولة� .أما �سيف الذهب طالب �إعالم
وموثق للإجنازات الوطنية الإماراتية وحا�صل على ع�ضوية م�ؤثر يف
مواقع التوا�صل االجتماعي من نادي دبي لل�صحافة ومت اعتماده كم�ؤثر
يف �إك�سبو  2020دب��ي .وريهام ب��در �صانعة حمتوى وخريجة الدفعة
الثانية من �أكادميية الإعالم اجلديد وتعاونت مع العديد من اجلهات
يف االن�ستجرام والتيك توك� .أما يف ثاين اجلل�سات �سي�ست�ضيف جمل�س
الظفرة لل�شباب املوهوبني يف ري��ادة الأع�م��ال مبجل�س مدينة زاي��د يف
مدينة الظفرة نهاية هذا ال�شهر .ويف ثالث اجلل�سات �سي�ست�ضيف جمل�س
العني لل�شباب املوهوبني يف جمال الـثقافة املالية يف جمل�س اخلبي�صي يف
مدينة العني يوم اجلمعة املوافق � 19أغ�سط�س املقبل.
ويناق�ش اجلانب الأول من مبادرة "�ساعة مع ال�شباب" موا�ضيع متثل

اهتمام و�أول��وي��ة ل��دى ال�شباب ،و�سيعمل جمل�س �أبوظبي لل�شباب على
حتديد ال�شباب املتميزين يف ه��ذه املوا�ضيع وامل�ج��االت ليكونوا م�صدر
�إلهام ومعرفة لل�شباب احلا�ضرين وامل�شاركني يف هذه اجلل�سات املعرفية
امللهمة.
ويعنى اجلانب الآخر من الربنامج بفتح باب احلوار بني احل�ضور من
ال�شباب م��ع جمل�س �أبوظبي لل�شباب بهدف ت�ب��ادل الآراء والتحديات
والعمل على تطوير احللول والربامج التي تعود بالنفع على املجتمع
وعلى قطاع ال�شباب ويدعو جمل�س �أبوظبي لل�شباب وجمال�س �أبوظبي
كافة ال�شباب ملتابعة ح�ساب @ MajalisAbuDhabiحيث �سيتم
الإع�لان عن جل�سات هذه املبادرة و قائمة ال�شباب امل�شاركني وتفا�صيل
اجلل�سات القادمة من خالل احل�ساب الر�سمي ملجال�س �أبوظبي.

خرباء وعار�ضون دوليون ي�شيدون بجهود الإمارات لتمكني �أ�صحاب الهمم

•• دبي-وام:

�أ�شاد خرباء وعار�ضون دوليون بجهود
دول��ة الإم� ��ارات اال�ستثنائية لتمكني
�أ�صحاب الهمم وتوفري �سبل العي�ش
ال�ك��رمي ل�ه��م ،م�شريين �إىل �أن ذلك
يج�سد ت��وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
ل �ل��دول��ة ،ب �� �ض��رورة دع �م �ه��م وتوفري
اخل��دم��ات امل�ت�ط��ورة والتقنيات التي
ت�ساعدهم يف التغلب على التحديات
التي تواجههم يف رحلة حياتهم.
و�أك � ��د اخل �ب��راء �أن م �ع��ر���ض اك�سبو
�أ�صحاب الهمم ال��دويل ال��ذي �سيقام
ع�ل��ى م ��دى ث�لاث��ة �أي� ��ام اع �ت �ب��اراً من
 15نوفمرب املقبل؛ و ت�ست�ضيفه دبي
�سنويا حتت رعاية �سمو ال�شيخ �أحمد
بن �سعيد ال مكتوم رئي�س هيئة دبي
للطريان امل��دين رئي�س مطارات دبي
الرئي�س الأع �ل��ى الرئي�س التنفيذي
لطريان الإم��ارات واملجموعة ،والذي
يعترب الأك�بر من نوعه على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط ،ي�ساهم يف ا�ستقطاب

�أرقى التقنيات احلديثة التي تبتكرها
ال�شركات الدولية خلدمة �أك�ثر من
 50م�ل�ي��ون��ا م��ن ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف دول ال�شرق الأو�سط.
وتلعب التقنيات املتقدمة التي ي�صل
ع��دده��ا اىل �أك�ث�ر م��ن  4500تقنية
ع��امل �ي��ة ،ت �خ��دم االع� ��اق� ��ات احلركية
وال �ب �� �ص��ري��ة وال �� �س �م �ع �ي��ة والذهنية
وطيف التوحد ،دورا حا�سما يف متكني
�أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ال��ذي��ن ي�شكلون ما
بني  15%-10من �سكان كل دولة.
وتقدر منظمة ال�صحة العاملية �أعداد
�أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ب�ن�ح��و م�ل�ي��ار ن�سمة
ح��ول ال�ع��امل يف ال��وق��ت ال��راه��ن ومن
املتوقع ارتفاع �أع��داده��م اىل  2مليار
ن�سمة يف العام  2050نتيجة التقدم
يف ال�سن واحلروب واالعتالل ال�صحي
والفقر ونق�ص اخلدمات وغريها من
الأ�سباب الأخرى.
و�أعلنت الدكتورة زينب جمال ،رئي�س
الأكادميية الأمريكية للطب التنموي
وط��ب الأ��س�ن��ان -ف��رع ط�لاب جامعة

ال�شارقة ،عن تنظيم �أن�شطة لأ�صحاب
الهمم ت�شمل فحو�صات طب الأ�سنان
وال �ف �ح��و� �ص��ات ال�ط�ب�ي��ة امل �ج��ان �ي��ة يف
العيادات املتنقلة والندوات التثقيفية،
ب �ه��دف ال���س�م��اح للمجتمع بتطوير
ع�لاق��ة �أف���ض��ل معهم وزي� ��ادة الوعي

حول حاالتهم و�أهمية التطوع.
وق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ن�ظ�م��ة ال�صحة
العاملية ،الدكتور تيدرو�س غربي�سو�س
�إن �أم��را���ض ال�ع�ي��ون و��ض�ع��ف الب�صر
م �ن �ت �� �ش��رة ،ول �ك ��ن غ��ال �ب �اً م ��ا ال تتم
معاجلتها ،م�شدداً �إنه من غري املقبول

�أن يكون  65مليون �شخ�ص م�صاباً اليومية لأنهم يفتقرون �إىل �إمكانية
بالعمى �أو �ضعف الب�صر عندما كان الو�صول �إىل زوج من النظارات.
من املمكن ت�صحيح ر�ؤيتهم بني ع�شية ومن جانبه قال جي�سكار ب�شارة رئي�س
و� �ض �ح��اه��ا م��ن خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ة �إعتام �شركة �ستاركي ال�شرق الأو��س��ط� ،أنه
عد�سة ال�ع�ين� ،أو �أن �أك�ثر م��ن  800مت عر�ض �أول �أجهزة �سمعية مدجمة
مليون �شخ�ص ي�صارعون يف الأن�شطة للذكاء اال�صطناعي يف الدورة الثالثة

من معر�ض اك�سبو �أ�صحاب ،وقد وفر
جهاز (ايفولف �أيه �أي) نظاماً �سمعياً
ج ��دي ��داً ال ي��رك��ز ف �ق��ط ع �ل��ى ت�أثري
ال�سمع على ال�صحة العامة للإن�سان
و�إمن ��ا ع�ل��ى خ�ل��ق جت��رب��ة ح�ي��اة �سهلة
ل�ضعاف ال�سمع بف�ضل �سنوات عديدة
من البحوث وا�ستخدام اخلوارزميات
امل�ستندة �إىل العلم لتوفري �صوت عايل
الدقة على غرار نظام ال�سمع الب�شري،
م�شيداً بجهود دولة االمارات يف جمال
رعاية �أ�صحاب الهمم وتوفري احلياة
الكرمية كما �أن م�ستوى خدمات �إعادة
الت�أهيل امل�ت��وف��رة يف ال�ب�لاد ت�ضاهي
مثيالتها يف �أف�ضل دول العامل.
ومن جانبه قال اندي فولكرن الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة "توب الند"� ،إن
معر�ض اك�سبو من�صة مثالية لعر�ض
تقنياتنا و�أب��رزه��ا ج�ه��از " وي ووك
�سمارت كني" الذي يتيح التحقق عن
بُعد م��ن امل�سافة الفا�صلة ب�ين مكان
االن �ت �ظ ��ار واق � ��رب حم �ط��ة حافالت
بالإ�ضافة اىل ق��راءة ج��داول مواعيد

احل��اف�ل�ات ب���ص��وت ع� ��الٍ  ،والإخطار
ع�ن��د اق�ت��راب احل��اف �ل��ة  ،مم��ا ي�سمح
ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص ��ض�ع��اف الب�صر بتقليل
وق��ت االن�ت�ظ��ار يف حمطة احلافالت
وجت �ن��ب االزدح� � � ��ام .ب��الإ� �ض��اف��ة اىل
غ�ي�ره��ا م ��ن ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ت��ي تخدم
املكفوفني و�ضعاف الب�صر التي ميكن
ت��وف�ي�ره��ا يف ك��اف��ة امل ��راف ��ق العامة
واخلا�صة التي يق�صدها املتعاملون
م��ن �أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م .ون�ـ��وه املهند�س
�أحمد �صالح  -مدير التطوير ل�شركة
عامل احلياة للتجهيزات الطبية� ،إىل
�أن ف�ت�رة احل�ج��ر ال�صحي ق��د �أثرت
على الأطفال عامة وخا�صة �أ�صحاب
الهمم ،جلهة اللعب والتنقل بحرية
و�سال�سة .ويلعب التنقل امل�ستقل دوراً
رئي�سياً يف امل��راح��ل املبكرة من النمو
العقلي للأطفال لذلك �سوف نطرح
كر�سي كهربائي متحرك متطور جدا
يدعى " كاميلون" خم�ص�ص للأطفال
بني  12 – 3عاما ل�ضمان انتقالهم
من مكان الخر ب�أمان.

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة لتوعية �أ�صحاب العزب واملزارع لتجنب الرمي الع�شوائي للنفايات
•• �أبوظبي – الفجر:

بدء ت�أهيل م�سلخ بينونة مبدينة زايد
•• الظفرة -الفجر:

بد�أت بلدية منطقة الظفرة م�شروع ت�أهيل م�سلخ بينونة
ليخدم �أه ��ايل بينونة مبدينة زاي��د وتخفيف االزدح ��ام
على م�سلخ املدينة ،وا�ستخدامه كم�سلخ بديل يف حاالت
الطوارئ .ومن الت�سهيالت واخلدمات املتوقع �أن يقدمها
امل�سلخ تقدمي خدمات جتهيز الذبائح التي ت�شمل اجلمال
والأبقار والأغنام واملاعز .وتبلغ م�ساحة امل�سلخ  800مرت
مربع من امل�ساحة الكلية للمبنى .و�أك��دت بلدية منطقة
الظفرة �أنه �سيتم ت�أهيل امل�سلخ مبا يتوافق مع ا�شرتاطات
ه�ي�ئ��ة ال ��زراع ��ة وال �� �س�لام��ة ال �غ��ذائ �ي��ة و� �ش��رك��ة �أبوظبي
خل��دم��ات ال���ص��رف ال���ص�ح��ي وت�ط�ب�ي��ق �أن�ظ�م��ة ال�سالمة

الغذائية املتطورة مثل(ها�سب) .وحتر�ص على االهتمام
ب��امل���س��ال��خ ع�ل��ى م���س�ت��وى م��دن امل�ن�ط�ق��ة ل�ت�ق��دمي خدمات
متميزة للجمهور ،واملحافظة على �صحة و�سالمة املجتمع،
وتطبيق اال�شرتاطات ال�صحية والإج��راءات االحرتازية.
كما تقوم البلدية بالتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
م��ن امل�ط��وري��ن ب��أع�م��ال ال���ص�ي��ان��ة وف��ق متطلبات الأمن
احليوي ،وتت�ضمن �أعمال ال�صيانة �إن�شاء مم��رات تعقيم
ل�ل�م��داخ��ل وامل �خ��ارج ،وحت��دي��د �أم��اك��ن لغ�سيل ال�سيارات
ورم ��ي ال�ن�ف��اي��ات وان �� �ش��اء ح�ظ��ائ��ر ا��س�ت�ق�ب��ال للحيوانات،
وزيادة الأحمال الكهربائية للم�سالخ .بهدف تعزيز قدرات
اال�ستدامة البيئية و�إدارة الطوارئ وا�ستمرارية الأعمال
بامل�سالخ ،واملحافظة على �صحة و�سالمة املجتمع.

تنفذ بلدية مدينة �أبوظبي ،التابعة
ل��دائ��رة ال �ب �ل��دي��ات وال �ن �ق��ل ،حملة
ل�ت��وع�ي��ة �أ� �ص �ح��اب ال �ع��زب وامل� ��زارع
لتجنب الرمي الع�شوائي للمخلفات
والنفايات ،وذلك بالتعاون مع هيئة
�أبوظبي للدفاع املدين.
وتهدفت احلملة ،التي يتم تنفيذها
م�ي��دان�ي�اً وع ��ن ُب �ع��د خ�ل�ال الفرتة
م��ن � 19إىل  21ي��ول�ي��و ،2022
�إىل تعريف �أ�صحاب املزارع والعزب
ال��واق �ع��ة �ضمن ال�ن�ط��اق اجلغرايف
الخت�صا�صات بلدية مدينة �أبوظبي،
ب ��الإج ��راءات وال�ت���ص��اري��ح اخلا�صة
ب ��ال� �ع ��زب ،وال �ت ��وع �ي ��ة ب� �ع ��دم رمي
املخلفات والنفايات ب�شكل ع�شوائي،

ب��ال�ع��زب ،وب��أه�م�ي��ة و� �ض��رورة �إلقاء
امل �خ �ل �ف��ات وال �ن �ف��اي��ات يف الأماكن
املخ�ص�صة لها ،حفاظاً على البيئة
ال�صحية النظيفة وال�سالمة العامة
ل�ك��اف��ة �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ،واالرت �ق ��اء
ب��امل �ظ �ه��ر اجل � �م� ��ايل ال � �ع� ��ام لهذه
املناطق.
ك� �م ��ا ت �� �ش �م��ل احل� �م� �ل ��ة يف �شقها
االف �ت�را� � �ض� ��ي ن �� �ش��ر ال� �ع ��دي ��د من
امل �ن �� �ش��ورات ال �ت��وع��وي��ة يف تطبيق
"فريجنا" وعرب احل�سابات الر�سمية
لبلدية مدينة �أبوظبي على مواقع
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي "في�سبوك،
ت ��وي�ت�ر� ،أن�ستغرام" ،بالإ�ضافة
�إىل توعية ال�ف�ئ��ات امل�ستهدفة من
وااله �ت �م��ام بجمالية امل�ظ�ه��ر العام وتت�ضمن احلملة تنفيذ ع��دد من  ،ل �ل �ت��وع �ي��ة ب � �� � �ض ��رورة ا�ستيفاء احل �م �ل��ة ع�ب�ر �إر�� �س ��ال ال �ع��دي��د من
ال��زي��ارات امليدانية للعزب واملزارع الإج � � ��راءات وال �ت �� �ص��اري��ح اخلا�صة الر�سائل الن�صية
للعزب واملزارع.

بلدية منطقة الظفرة تنجز م�شروع تطوير وحت�سني مدخل مدينة زايد
•• الظفرة -الفجر:

�أجنزت بلدية منطقة الظفرة م�شروع جتميل وتطوير مدخل مدينة زايد واجل�سر .ويهدف امل�شروع �إىل تعزيز
كفاءة �إدارة الأ�صول والبنى التحتية واملرافق العامة واحلفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإم��ارة ومنط
وجودة احلياة ،واملحافظة على املظهر اجلمايل ملدينة زايد .وحماية البيئة واملحافظة عيلها وحت�سني جمال
املدن ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف زيادة الرقعة اخل�ضراء وتر�شيد ا�ستهالك املياه ال�ستدامة املوارد الطبيعية
وذلك من خالل ا�ستخدام نباتات البيئة املحلية مع الرتكيز على �أ�شجار الغاف .وت�ضمن امل�شروع ا�ستخدام
�أن��واع خمتلفة من النباتات الربية املحلية وزراع��ة ع��دد كبري من �أ�شجار الغاف وحت�سني اجل��زر الو�سطية
مب�ساحة بلغت �أكرث من � 13ألف مرت مربع .و�شملت النباتات الربية �أن��واع املرخ والأرط��ا والثمام والظفرة
والغ�ضا ،و�أنواع من نباتات الزينة ،والنباتات املثمرة .وحتر�ص بلدية منطقة الظفرة على تطوير مداخل املدن
واجلزر الو�سطية باملنطقة وا�ستخدام النباتات املحلية يف عمليات التجميل للمحافظة على املوارد الطبيعية
وا�ستدامة �سالمة البيئة.

حماكم دبي تناق�ش «ت�سوية وحل املنازعات الت�أمينية» عرب م�ساحتها الق�ضائية
•• دبي-الفجر:

ناق�شت حم��اك��م دب��ي يف م�ساحتها الق�ضائية عرب
توتري مو�ضوع "ت�سوية وح��ل املنازعات الت�أمينية،
لإتاحة الفر�صة لإب��داء ال��ر�أي وتبادل احل��وار حول
خمتلف الأح��ادي��ث ال�ق��ان��ون�ي��ة ،مب���ش��ارك��ة ع��دد من
امل�ستمعني من �ضمنهم اخلرباء القانونيني وال�سادة
الق�ضاة واملحاميني واجلمهور العام من خالل طرح
اال�ستف�سارات ،وذل��ك حر�صاً م��ن حماكم دب��ي على
ن�شر امل�ع��رف��ة وت �ب��ادل اخل�ب�رات م��ع املجتمع وبيان
�أهمية تطبيق القوانني الق�ضائية من خالل حتقيق
ر�ؤيتها للو�صول �إىل حماكم رائدة متميزة عامليا.
حيث ناق�ش ��س�ع��ادة القا�ضي ال��دك�ت��ور �أي ��وب �أهلي
رئي�س املحكمة التجارية االبتدائية ورئي�س جلنة حل

وت�سوية املنازعات الت�أمينية ،عرب امل�ساحة الق�ضائية
مب�شاركة اجلمهور ع��دد م��ن امل�ح��اور ح��ول مو�ضوع
جلنة ت�سوية وح��ل النزاعات الت�أمينية ،والتعريف
ب �ه��ا وت��و� �ض �ي��ح امل �ن��ازع��ات ال �ت��ي ت�ن���ش��أ ب�ي�ن الأف � ��راد
و� �ش��رك��ات ال �ت ��أم�ين واخ�ت���ص��ا��ص��ات ال�ل�ج�ن��ة وكيفية
تطبيق الأحكام القانونية اخلا�صة باملبادئ الت�أمينية
وال �ق��وان�ين امل��و��ض��وع�ي��ة ك�م��ا ت�ط��رق امل���ش��ارك�ين �إىل
�أهم اال�ستف�سارات التي ُوجهت للقا�ضي حول �إقامة
املنازعات ورفعها ،والإجراءات املتبعة يف حني مطالبة
الفرد حقوقه من �شركة الت�أمني ،وقد �أف�صح البع�ض
منهم عن خرباتهم القانونية وتبادل املعرفة فيما
بينهم من خالل مناق�شة موا�ضيع الطعن يف الأحكام
وق�ي�م��ة امل�ط��ال�ب��ة وع�م�ل�ي��ات ال�ت�ق��ا��ض��ي وامل�ت��اب�ع��ة يف
الإجراءات من قبل الأطراف واللجنة.

هيئة دعم اخلدمات الأمنية يف عجمان
توقع اتفاقية تعاون مع الإمارات للمزادات
•• عجمان -وام:

وقعت هيئة دعم اخلدمات الأمنية يف عجمان ،اتفاقية
تعاون مع "الإمارات للمزادات" ،تتوىل مبوجبها ال�شركة
تقدمي خدمات البيع يف املزاد العلني للمركبات املحجوزة
يف �إمارة عجمان.
وق��ع االتفاقية �سعادة حممد ع�ب��داهلل ال�شام�سي املدير
التنفيذي لهيئة دعم اخلدمات الأمنية بعجمان ،و�سعادة
عبد اهلل مطر امل�ن��اع��ي رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو
املنتدب للإمارات للمزادات  .و�أكد �سعادة حممد عبداهلل
ال�شام�سي ح��ر���ص الهيئة على ب�ن��اء وت�ع��زي��ز ال�شراكات
مع خمتلف اجلهات املحلية احلكومية واخلا�صة ،وذلك
بهدف توحيد اجلهود وا�ستثمار كافة الإمكانيات املتاحة

ل�ت�ق��دمي �أف���ض��ل اخل��دم��ات للمتعاملني ووف ��ق معايري
اجل ��ودة وال �ك �ف��اءة وال�ف�ع��ال�ي��ة ،مو�ضحا �أن ت��وق�ي��ع هذه
االتفاقية ي�أتي يف �إط��ار توجيهات �سعادة ال�ل��واء ال�شيخ
��س�ل�ط��ان ب��ن ع�ب��د اهلل ال�ن�ع�ي�م��ي ،ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�شرطة
عجمان ،رئي�س جمل�س �إدارة هيئة دعم اخلدمات الأمنية،
وانطالقاً من حر�ص الهيئة على اتباع �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف جمال بيع املركبات املحجوزة .
من جانبه �أك��د �سعادة عبد اهلل مطر املناعي �أن توقيع
االت�ف��اق�ي��ة ي ��أت��ي يف �إط ��ار �سعي "الإمارات للمزادات"
املتوا�صل للتعاون املثمر مع خمتلف امل�ؤ�س�سات واجلهات
احل�ك��وم�ي��ة وال�ع�م��ل ع�ل��ى ا��س�ت�ث�م��ار خ��دم��ات�ه��ا يف جمال
تنظيم و�إدارة املزادات العلنية والإلكرتونية لتعزيز دورها
املجتمعي وتلبية �أف�ضل اخلدمات للمتعاملني.

جملة دولية وثقتها لتكون مرجعا للأطباء بالعامل

م�ست�شفى بالإمارات يتو�صل خلطة عالج جديدة عامليا ملر�ض بكتريي خطر
•• �أبوظبي -الفجر:

ت��و��ص��ل ف��ري��ق ط�ب��ي يف العا�صمة
الإم ��ارات� �ي ��ة �أب��وظ �ب��ي اىل خلطة
ع�ل�اج �ي��ة ج ��دي ��دة ل �ل �ق �� �ض��اء على
م� ��ر�� ��ض ب� �ك� �ت�ي�ري ن� � � ��ادر وخ �ط ��ر
ي �� �س �م��ى "متالزمة �سيبا�سيا"،
لتكون الإم��ارات �أول دول��ة بالعامل
تبتكر خطة لعالج ه��ذا النوع من
البكترييا .ون�شرت املجلة الدولية
ل�ل�أم��را���ض امل �ع��دي��ة ،ال �ت��ي ت�صدر
ت �ق��اري��ره��ا م ��ن خ�ل��ال اجلمعية
الدولية للأمرا�ض املعدية ،تقريرا
عن تعايف مري�ض هندي يبلغ من
العمر  42عاما ويقيم بالإمارات،
من "متالزمة �سيبا�سيا" اخلطرة.
و�� �س� � ّل ��ط ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � ��ذي �أع � ��ده
ال �ف��ري��ق امل �ع��ال��ج ل�ل�م��ري����ض نيت�ش
��س��ادان م��ادج��وك��ار مبدينة برجيل
ال�ط�ب�ي��ة ب ��أب��وظ �ب��ي ،ال �� �ض��وء على
امل��ر���ض والأب� �ح ��اث وخ�ط��ة العالج
ال �ت��ي ا� �س �ت �خ��دم �ه��ا ف��ري��ق متعدد
التخ�ص�صات.

وقالت �إدارة مدينة برجيل الطبية
يف �أب��و ظبي� ،إنها ا�ستقبلت هنديا
م �� �ص��اب��ا ب��ال �ب �ك �ت�يري��ا ،و�أخ�ضعته
خل�ط��ة ال �ع�ل�اج اجل��دي��دة ع�ل��ى يد
فريق طبي من تخ�ص�صات خمتلفة،
حتى �شفي متاما من املر�ض ،معلنة
�أنه مت توثيق خطة العالج باملجلة
الطبية لتكون مرج ًعا ي�ستفيد منه
الأط �ب ��اء ب��ال�ع��امل ل �ع�لاج احل ��االت
املت�شابهة م�ستقبال.
وذكرت �أن البكترييا اخلطرة التي

كان يعاين منها املري�ض تت�سبب يف
ف�شل العديد من �أع�ضاء اجل�سم،
ما يرفع ن�سب الوفاة.
وق � � ��ال ال� ��دك � �ت� ��ور ن� �ي ��ا� ��س خ ��ال ��د،
�أخ�صائي الطب الباطني يف مدينة
ب��رج�ي��ل ال�ط�ب�ي��ة" :حتى الآن ،ال
ت��زال خ�ي��ارات ال�ع�لاج لهذا املر�ض
غري حمددة كما ينبغي" .و�أو�ضح:
"متكنا من ع�لاج املري�ض بنجاح
ب��ا� �س �ت �خ��دام م��زي��ج م��ن امل�ضادات
احل � �ي� ��وي� ��ة ع � ��ن ط � ��ري � ��ق احل� �ق ��ن

ال��وري��دي واال�ستن�شاق ،على مدار
 54يوما للتغلب على املر�ض".
و�أعرب الدكتور خالد م�سلم ،كبري
م�س�ؤويل الأب�ح��اث ب�شركة برجيل
ال �ق��اب �� �ض��ة ،ع ��ن � �س �ع��ادت��ه ب�شفاء
امل��ري ����ض وت���س�ج�ي��ل خ�ط��ة عالجه
يف جملة طبية مرموقة لتطبيق
التجربة وال �ع�لاج ال�سريري على

امل�صابني باملر�ض البكتريي واحلد
من وفياته.
وق��ال املري�ض م��ادج��وك��ار ،املوجود
يف الهند بعد �شفائه" :هذه حياة
ثانية بالن�سبة يل ،فلو مل �أح�صل
ع �ل��ى ال� �ع�ل�اج يف ال ��وق ��ت املنا�سب
ع�ل��ى ي��د ه� ��ؤالء الأط �ب��اء ،لفارقت
احلياة".
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متحف امل�ستقبل يعر�ض �سيارة كهربائية جتريبية جديدة
•• دبي-وام:

تتعاون �أودي ال�شرق الأو�سط مع متحف امل�ستقبل لتقدمي فئة "
 " Avantاجلديدة من �سيارة"  " A6الكهربائية الفاخرة
امل�ستقبلية ،وتعر�ض ال�سيارة التجريبية للمرة الأوىل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط حتى � 11أغ�سط�س يف جناح "تكنولوجيا امل�ستقبل،
اليوم" يف املتحف ،مما ي�سلط ال�ضوء على ر�ؤي��ة �أودي امل�ستقبلية
ومتحف امل�ستقبل فيما يتعلق بالتنقل.
ُي �ع��د ال �ع��ر���ض احل �� �ص��ري ،ال ��ذي ي�ست�ضيفه ج �ن��اح "تكنولوجيا
امل�ستقبل ،اليوم" يف متحف امل�ستقبل ،جزءاً من ال�شراكة الر�سمية
بني �أودي ال�شرق الأو�سط ومتحف امل�ستقبل� ،أول متحف من نوعه

يُبنى يف دب��ي ،ففي وق��ت �سابق م��ن ه��ذا ال�ع��ام� ،أ�صبحت العالمة ال���ش��راك��ة م��ع "�أودي" تعترب من��وذج �اً لل�شراكات اال�سرتاتيجية
التجارية ذات احللقات الأربع �شريك ال�سيارات الر�سمي للمتحف ،ال�ه��ادف��ة ال�ت��ي تنطلق م��ن دب��ي لتوظيف �أح��دث م��ا تو�صلت �إليه
مم��ا يعك�س ال ّنهج ال ّتقدمي امل�ستقبلي ل��دول��ة الإم ��ارات العربية التكنولوجيا يف ت�صميم م�ستقبل التنقل الذكي با�ستخدام الطاقة
املتحدة .يذكر �أن جناح "تكنولوجيا امل�ستقبل ،اليوم" ي�ستك�شف النظيفة يف املدن .كما تعد مثا ًال ناجحاً ملبادرات االبتكار والتعاون
ط��رق ت�شكيل التكنولوجيا للم�ستقبل وامل�ساهمة يف التغلب على م��ع اخل �ب�راء وامل��واه��ب وال �ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال�ع��امل�ي��ة الرائدة،
التحديات املجتمعية والبيئية ،ويت�ضمن جمموعة من النماذج ومنوذجاً للمنظومة املتكاملة الداعمة التي توفرها دبي لت�صميم
الأولية واملنتجات احلالية التي تت�ضمن حلول التنقل التجريبية .وتنفيذ ح�ل��ول امل�ستقبل ب��أف�ك��ار �سبّاقة وملهمة ي�ق��وده��ا متحف
ومت�ث��ل ��س�ي��ارة "  " A6 Avant e-tronالتجريبية رمزاً امل�ستقبل كمم ّكن ومن�صة ملزيد من ال�شراكات النوعية.
لالبتكارات التي ت�شكل امل�ستقبل ،وتعترب ثالث �سيارة �أودي ُتعر�ض و م��ن جانبه ق��ال كار�سنت ب�ن��در ،امل��دي��ر التنفيذي ل�شركة �أودي
يف املتحف من بني العديد من الأن�شطة احل�صرية املخطط لها .ال�شرق الأو�سط �أن ال�سيارة التجريبية تعترب رمزاً لالبتكار الذي
و�أك��د ماجد املن�صوري ،نائب املدير التنفيذي ملتحف امل�ستقبل �أن �سي�شكل م�ستقبل التنقل.

ُيعقد يف «متحف امل�ستقبل» مب�شاركة  300خبري عاملي و 40م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف تطبيقات امليتافري�س

07

حمدان بن حممد يعلن �إطالق «ملتقى دبي للميتافري�س» �سبتمرب املقبل
حمدان بن حممد:
• «ملتقى دبي للميتافري�س» يج�سد ر�ؤية حممد بن را�شد ب�أن تكون دبي وجهةً عامليةً للتحوالت
واالبتكارات امل�ستقبلية ...وحمرك ًا �أ�سا�سي ًا ملنظومة االقت�صاد الرقمي واملعريف يف العامل
• امليتافري�س عامل رقمي واعد وهدفنا �أن نوظّ ف فر�صه وتطبيقاته لالرتقاء باخلدمات وجودة حياة الإن�سان
•• دبي-وام:

�أع � �ل� ��ن � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح � �م� ��دان بن
حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ويل
ع�ه��د دب��ي رئ�ي����س املجل�س التنفيذي
رئ�ي����س جم�ل����س �أم �ن��اء م��ؤ�� ّ�س���س��ة دبي
ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل ،ام ����س �إط�ل��اق "ملتقى
دب ��ي للميتافري�س" ،ل �ي �ك��ون حدثاً
ع��امل�ي�اً يجمع يف دب��ي نخبة اخلرباء
م ��ن امل �ن �ط �ق��ة وال� �ع ��امل ال�ست�شراف
م�ستقبل هذا القطاع ودرا�سة �إمكاناته
وتطبيقاته الواعدة ،من �أجل توظيف
هذه التكنولوجيا الثورية يف خمتلف
القطاعات احليوية من �أجل م�ستقبل
�أف�ضل للب�شرية ،وحت�سني جودة حياة
املجتمعات حول العامل.
و�سي�ست�ضيف امللتقى ال ��ذي تنظمه
"م�ؤ�س�سة دب ��ي للم�ستقبل" خالل
ال �ف�ت�رة م��ن � 28إىل � 29سبتمرب
 2022يف متحف امل�ستقبل و�أب��راج
الإم � � ��ارات يف دب� ��ي� ،أك �ث�ر م��ن 300

م�شارك من اخلرباء العامليني و�ص ّناع
ال �ق��رار وال�سيا�سات ،و�أك�ث�ر م��ن 40
م��ؤ��س���س��ة ع��امل�ي��ة متخ�ص�صة يف هذا
ال�ق�ط��اع� ،إ��ض��اف��ة �إىل نخبة م��ن رواد
الفكر يف العامل� ،سي�شاركون يف نقا�شات
وور� � ��ش ع �م��ل ل�ل�ت�ع�م��ق يف ف �ه��م عامل
"امليتافري�س" ،وت�أثريه على الب�شرية،
و�سبل �أن�سنة �إم�ك��ان��ات��ه ،والأ�ساليب
الأمثل لال�ستفادة منه يف القطاعات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل �ل��دول واحلكومات
وال�شركات يف ظل التقديرات العاملية
ب��أن ت�صل قيمة قطاع امليتافري�س ما
ب�ين � 10إىل  30تريليون دوالر يف
غ�ضون  15عاماً.
وق��ال �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم" :امليتافري�س
عامل رقمي واعد ..وهدفنا �أن ّ
نوظف
هذه التكنولوجيا امل�ستقبلية لالرتقاء
بجودة حياة الإن�سان يف دولة الإمارات
والعامل".
و�أك � � � ��د �أن ت �ن �ظ �ي��م "ملتقى دب ��ي

يج�سد ر�ؤي��ة �صاحب
للميتافري�س" ّ
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جم�ل����س ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه
اهلل"  ،ب� ��أن ت�ك��ون دب��ي وج �ه � ًة عاملي ًة
للتحوالت واالبتكارات امل�ستقبلية...
وحم��رك�اً �أ�سا�سياً ملنظومة االقت�صاد
الرقمي واملعريف يف العامل.
و�أ��ض��اف �سمو ويل عهد دب��ي" :نريد
�أن نكون الأ��س��رع يف تب ّني تكنولوجيا
و�صنع
امل���س�ت�ق�ب��ل وف �ه��م ت �ط ��ورات ��ه ُ
�إجنازاته والتحكم يف نتائجه".
وي� � � ��أت � � ��ي �إط� � �ل� � ��اق "ملتقى دب� ��ي
للميتافري�س" ع �ق��ب �إع �ل��ان �سمو
ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ع��ن "ا�سرتاتيجية دبي
للميتافري�س" ب�ه��دف ت�ع��زي��ز مكانة
دبي باعتبارها من �أف�ضل مدن العامل
يف ا� �س �ت �ث �م��ار ال �ف��ر���ص االقت�صادية
الواعدة ،وتب ّني وتوظيف تكنولوجيا
امليتافري�س اجلديدة ،وتطوير البنية

التحتية الرقمية القادرة على حتقيق
اال��س�ت�ف��ادة ال�ق���ص��وى م��ن التحوالت
العاملية اجلديدة ،وما يحمله االقت�صاد
الرقمي من فر�ص م�ستقبلية �ضخمة.
و�سي�شكل "ملتقى دبي للميتافري�س"
م �ن �� �ص��ة ع ��امل� �ي ��ة لإط � �ل� ��اق ت �ق ��اري ��ر
وا�سرتاتيجيات وخ�ط��ط عمل حتدد
فر�ص و�إمكانيات امليتافري�س ،وفر�ص
ا�ستغاللها يف حت�سني حياة الب�شرية
يف ال �ع��امل�ين ال��واق �ع��ي واالفرتا�ضي،
م ��ن خ�ل�ال ور�� ��ش ع �م��ل متخ�ص�صة
جت�م��ع ك�ب�رى ال���ش��رك��ات املتخ�ص�صة
يف بناء عوامل وتطبيقات امليتافري�س
امل�خ�ت�ل�ف��ة وم�ت�خ���ص���ص�ين يف �صناعة
��س�ي��ا��س��ات امل�ي�ت��اف�ير���س ورواد الفكر.
وي�ه��دف امللتقى �إىل تعزيز جاهزية
ال�ع��امل لال�ستفادة م��ن امليتافري�س،
و�سي�شهد ا��س�ت�ع��را��ض�اً ل�ت�ج��ارب حية
ال�ستخدامات امليتافري�س يف القطاعات
الرئي�سية� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من
االجتماعات التي �سي�شهدها احلدث

ع�ب�ر ت�ق�ن�ي��ات امل �ي�ت��اف�ير���س املتطورة
يف جت��رب��ة ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة للم�شاركني
واملتحدثني .ي�شمل برنامج "ملتقى
دب��ي للميتافري�س" ث�لاث��ة م�سارات
�أ� �س��ا� �س �ي��ة ،ت�ن�ب�ث��ق م ��ن ف�ل���س�ف��ة دبي
لت�صميم م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية،
وه ��ي :ال�ت�ع�ل��م ،والإل �ه ��ام ،والإ�سهام.
حيث ي�شمل م�سار التع ُّلم �أك�ث�ر من
 10ندوات وجل�سات نقا�شية متع ّمقة
حول مفهوم امليتافري�س.
وي �� �ش �م��ل م �� �س��ار الإل� � �ه � ��ام حمطات
ت � �� � �س � �ت � �ع ��ر� ��ض جت� � � � � ��ارب حقيقية
ال�ستخدامات امليتافري�س يف قطاعات
متنوعة م�ث��ل ال���س�ي��اح��ة ،واخلدمات
ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة ،وجت� � � ��ارة التجزئة،
والتعليم ،والرعاية ال�صحية ،يقدمها
عدد من ال�شركاء يف احل��دث العاملي.
�أما م�سار الإ�سهام في�شمل ور�ش عمل
ال� �س �ت �� �ش��راف م���س�ت�ق�ب��ل امليتافري�س
وا�ستعرا�ض ح��االت اال�ستخدام متتد
ليومني خالل فرتة انعقاد امللتقى.

ويت�ضمن "ملتقى دبي للميتافري�س"
�أي���ض�اً نقا�شات وور� ��ش عمل متنوعة
جت�م��ع ك�ب�رى ال���ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
ال�ع��امل�ي��ة ل �ل �خ��روج ب�ن�ت��ائ��ج ملمو�سة.
ك�م��ا �سي�شكل امللتقى حا�ضنة لرواد
الفكر يف العامل مل�شاركة ر�ؤاه��م حول
تخيل امل�ستقبل وت�صميمه يف �ضوء
م ��ا ي�ح�م�ل��ه امل �ي �ت��اف�ير���س م ��ن حلول
و�أف � �ك� ��ار غ�ي�ر م �� �س �ب��وق��ة وف ��ر� ��ص ال
ح ��دود ل �ه��ا ،ح�ي��ث ت���ش�ير التقديرات
�إىل �أن ع��امل امليتافري�س �شهد �إنفاق
 54مليار دوالر يف عام  2020على
امل�ن�ت�ج��ات االف�ترا� �ض �ي��ة .ف�ي�م��ا بلغت
ق�ي�م��ة � �س��وق الأ� �ص ��ول ال��رق�م�ي��ة غري
القابلة لال�ستبدال نحو  41مليار
دوالر العام املا�ضي .جدير بالذكر �أن
"ا�سرتاتيجية دبي للميتافري�س" هي
�أول م�شروع تنفذه اللجنة العليا التي
وجّ ��ه ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ب�إن�شائها برئا�سة
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد ،خالل

االج �ت �م��اع اخل��ام ����س مل�ج�ل����س دب ��ي يف
 10مايو املا�ضي ،وذل��ك للإ�شراف
ع�ل��ى ك��اف��ة ال �ت �ط��ورات التكنولوجية
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة يف جم � ��ال االقت�صاد
الرقمي يف الإم ��ارة ،و�ضمان مواكبة
البنية الت�شريعية والقانونية يف دبي

ل �ل �ت �ط��ورات امل�ت���س��ارع��ة يف االقت�صاد
الرقمي ،والتغيريات اجل��ذري��ة التي
�ست�شهدها خمتلف القطاعات خالل
ال �� �س �ن��وات ال �ق��ادم��ة ن�ت�ي�ج��ة للتقدم
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ال �ه��ائ��ل ،ودع� ��م ق��درة
الإمارة على ا�ستيعاب تلك التغيريات.

�شرطة دبي وجامعة ال�شارقة تتعاونان مبجال العلوم ال�صحية والعالج الطبيعي
•• دبي-وام:

وق�ع��ت ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي يف ن��ادي �ضباط ال�شرطة،
مذكرة تفاهم مع جامعة ال�شارقة ،بهدف تعزيز التعاون وتر�سيخ
العالقة يف جمال التدريب والت�أهيل امل�شرتك يف العلوم ال�صحية
املتعلقة بالعالج الطبيعي ،من خالل رفع كفاءة الكوادر الب�شرية
واال�ستفادة من جمال الدرا�سات البحثية ،وتبادل اخل�برات بني
الطرفني.
وق��ع املذكرة من جانب �شرطة دب��ي ،العميد خالد �شهيل ،مدير
الإدارة ال�ع��ام��ة لإ��س�ع��اد املجتمع ،وم��ن ج��ان��ب جامعة ال�شارقة،
ال��دك �ت��ور � �ص�لاح ط��اه��ر احل� ��اج ،ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام �ع��ة ل�ش�ؤون

املجتمع ،بح�ضور العقيد عبد العظيم عبد احل�سني علي كامكار،
مدير مركز الت�أهيل وتعزيز اجلاهزية ب�شرطة دب��ي ،والدكتور
�إب��راه �ي��م م�صطفى �أب ��و ع �م��رو ،رئ�ي����س ق���س��م ال �ع�لاج الطبيعي
بجامعة ال�شارقة ،والأ��س�ت��اذ الدكتور قتيبة حميد ،نائب مدير
اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات الطبية والعلوم ال�صحية ،عميد كلية
الطب ،والدكتور حممد علم الدين عميد كلية العلوم ال�صحية.
و�أكد العميد خالد �شهيل �أن القيادة العامة ل�شرطة دبي ،متتلك
مركزاً متطوراً للت�أهيل واجلاهزية ،وت�سعى من خالل �شراكاتها
�إىل تطبيق �أف�ضل املمار�سات وفق �أعلى املعايري ،واال�ستفادة من
التعاون مع خمتلف اجلهات ،منها جامعة ال�شارقة التي تعد �أحد
ال�صروح العلمية العريقة يف الدولة ،يف خمتلف التخ�ص�صات مبا

فيها جمال العلوم ال�صحية.
من جانبه ،ذكر الدكتور �صالح احلاج �أن التعاون مع �شرطة دبي
يف جمال العالج الطبيعي ي�أتي ا�ستمراراً للعديد من ال�شراكات
معها يف خمتلف املجاالت الفتاً �أن اجلامعة متتلك �أك�بر جممع
طبي متكامل يف اخلليج والأول يف ال��دول��ة ،وم��ن بني  4مراكز
متخ�ص�صة يف ال�شرق الأو�سط ،و�ضمن  200مركز طبي بحثي
�أكادميي عاملي .ت�شمل املذكرة التعاون بني الطرفني يف جماالت
ع��دي��دة� ،أب��رزه��ا التعليم وال �ت��دري��ب امل���ش�ترك لطلبة اجلامعة
وملوظفي �شرطة دبي يف جمال العالج الطبيعي ،وتبادل املعلومات
العلمية والبحث العلمي وت�صميم املواد التدريبية امل�شرتكة لهذا
التخ�ص�ص ،والتعاون يف �إعداد م�شاريع علمية بحثية م�شرتكة.

�شرطة �أبوظبي تقب�ض على �شخ�صني
�شابة تغادر عامل الإدمان مب�ساعدة خادمتها ووالدتها و«حماية الدويل»
زرعا « 14نبتة» ماريجوانا يف مزرعة
رفيقات ال�سوء دمرن حياتها الزوجية وتفوقها العلمي باملخدرات والعقاقري الطبية

�شيء �أمامها� ،إىل �أن �شعرت اخلادمة
ب ��أن عليها ال�ت�ح��رك وك�سر ال�صمت
وع��دم ال�سكوت عن الو�ضع امل�أ�ساوي
الذي و�صلت �إليه خمدومتها ،فبادرت
�إىل �إب�لاغ والدتها وم�صارحتها بكل
التغيريات التي ا�ستجدت على حياة
ابنتها التي بد�أت تقرتب من اجلنون،
ومم ��ا ال ي�ع��رف��ه ال�ب�ع����ض� ،أن بع�ض
�أن��واع املخدرات ي�صيب املتعاطي مبا
يعرف بـ«الهلو�سة الب�صرية» ،التي
جتعله ي�سمع وي�شاهد �أ�شياء ال يراها
غ�يره ،وقد يقوم ب��أي فعل خ��ارج عن
�إرادته مثل االنتحار.

•• دبي-الفجر:

•• �أبوظبي –الفجر:

�ضبطت �شرطة �أبوظبي �شخ�صني
من اجلن�سية الآ�سيوية ال�ستغالل
ج� � ��زء م � ��ن م � ��زرع � ��ة ك �ف �ي �ل �ه��م يف
زراع��ة  14نبتة م��ن املاريجوانا
امل � �خ� ��درة "القنب الهندي" يف
�إح��دى امل ��زارع  .وك��ان��ت ق��د وردت
م �ع �ل��وم��ات م��ن امل �� �ص��ادر الأمنية
تفيد بقيام املتهمني بزراعة نبات
القنب الهندي يف �أحد املزارع التي
يعمالن بها بهدف الرتويج .
ومت م��داه �م��ة امل ��زرع ��ة و�ضبط
املتهمني مع  14نبتة من نباتات

ال�ق�ن��ب ال �ه �ن��دي وف ��ق االج � ��راءات
القانونية و�أم ��رت النيابة العامة
ب� ��اق � �ت�ل��اع ال � �ن � �ب� ��ات� ��ات امل� � �خ � ��درة
والتحفظ عليها وتبني من خالل
التحقيقات �أن �صاحب املزرعة مل
يكن يرتدد عليها كثريا الأمر الذي
ا�ستغله املتهمان وقاما بزراعة تلك
النباتات املخدرة يف جزء بعيد عن الن�صائح واالر�شادات لهم وحثهم النباتات املخدرة وع��دم ال�تردد يف
الأنظار من املزرعة.
ع �ل��ى ع ��دم ارت �ك��اب �أي خمالفات الإب�ل�اغ يف ح��ال اكت�شاف وجودها
و�أه� � � ��اب ال �ع �م �ي��د ط ��اه ��ر غريب قانونية كحيازة الأ�شياء املمنوعة يف مزارعهم .
الظاهري مدير مديرية مكافحة او زراعة املواد املخدرة مثل القنب ودع� � � � ��ا اجل � �م � �ه � ��ور ل� �ل� �ت ��وا�� �ص ��ل
امل �خ��درات بقطاع الأم ��ن اجلنائي الهندي.
ع �ل��ى خ ��دم ��ة �أم � � ��ان ع �ل��ى الرقم
ب��أ��ص�ح��اب امل ��زارع � �ض��رورة متابعة كما نا�شد �أ�صحاب املزارع ب�ضرورة  8002626لتقدمي البالغات
مكفوليهم م��ن ال �ع �م��ال وتقدمي ال� �ت� �ع ��رف واالط� �ل� ��اع ع �ل��ى �صور �أو املعلومات يف �أي وقت.

ك��ان��ت حياتها ت�سري على م��ا يرام،
حيث تخرجت من اجلامعة وحققت
تفوقاً علمياً �أك�سبها �ألقاً يف حميطها
االج �ت �م��اع��ي ،ث ��م ت ��زوج ��ت وكانت
وزوج �ه��ا َم���ض�رِب م�ث��لٍ يف التفاهم
واالن�سجام� ،إىل �أن رافقت جمموعة
م��ن ��ص��دي�ق��ات ال���س��وء ال�ل��وات��ي كنّ
ي �ح��ر� �ض �ن �ه��ا ع �ل��ى زوج� �ه ��ا وطلب
ال�ط�لاق واال�ستقاللية يف ك��ل مرة
كانت ت�ست�شريهن يف �ش�ؤون حياتها
الزوجية ،وللأ�سف ا�ستطعن الت�أثري
عليها و�إقناعها بتعاطي املخدرات
والعقاقري الطبية ،كحل ملواجهة
امل �� �ش��اك��ل وال �� �ض �غ��وط��ات العائلية
والنف�سية ب �ـ«م��زاج ع ��ايل»� ،إىل �أن
تفاقمت اخلالفات الزوجية ووقع
الطالق ،و�شجعنها على العي�ش مع
ابنها وخادمتها بعيداً عن عائلتها،
ل�ت�ت�ع�م��ق �أك �ث�ر يف ع ��امل املخدرات
ولتعاين م��رارة االكتئاب والإدمان
ال � ��ذي دم ��ره ��ا ن �ف �� �س �ي �اً و�أث� � ��ر على
ق��درات�ه��ا العقلية و�أنهكها و�سلبها
ال�صحة واجلمال� ،إىل �أن توا�صلت
اخل � ��ادم � ��ة م� ��ع وال ��دت � �ه ��ا وق � ��ررت
ال �ت��دخ��ل لإن �ق��اذ خم��دوم�ت�ه��ا التي
بد�أت تقرتب من اجلنون ،وبدورها
ت��وا� �ص �ل��ت الأم م ��ع م��رك��ز حماية
ال� ��دويل ب� � ��الإدارة ال �ع��ام��ة ملكافحة
امل� �خ ��درات يف ��ش��رط��ة دب ��ي ،لإنقاذ
اب�ن�ت�ه��ا وم���س��اع��دت�ه��ا ع�ل��ى مغادرة
عامل الإدم��ان باال�ستفادة من املادة
 89من القانون الإماراتي ملكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية.

رف�ضت حتى ال يُكت�شف �أمر �إدمانها
ف�ضف�ضة
وقال العقيد عبداهلل اخلياط ،مدير وتعي�ش بحرية بال ح�سيب �أو رقيب،
مركز حماية ال��دويل :تزوجت هذه وبحكم �إقامتها يف فيال م�ستقلة مع
ال���ش��اب��ة وه��ي يف ع�م��ر الـ 20عاماً ،اب�ن�ه��ا وخ��ادم �ت �ه��ا ،ك��ان��ت ب�ع�ي��دة عن
و�أجن� �ب ��ت ط �ف��ل ي�ب�ل��غ م��ن ال �ع �م��ر � 6أع�ي�ن �أ��س��رت�ه��ا وق��ري�ب��ة م��ن رفيقات
�سنوات حالياً ،وك��ان زوج�ه��ا �شخ�صاً ال�سوء.
طيباً وذو �أخ�ل�اق عالية ،ول�ك��ن بعد
تعرفها على جمموعة من �صديقات اخلادمة تخرج عن ال�صمت
ال�سوء انقبلت حياتها ر�أ�ساً على عقب ،و�أ�ضاف� :إدمان ال�شابة على املخدرات
حيث �إنها يف كل مرة كانت تف�ضف�ض مل ي�ك��ن ك��اف�ي�اً بالن�سبة ل�صديقات
لهن مب�شكالتها ال�شخ�صيةّ ،
كن يزدن ال�سوء اللواتي دفعنها الحقاً للرتدد
النار حطباً� ،إىل �أن و�صلت اخلالفات ع�ل��ى الأط �ب��اء النف�سيني ،وكنتيجة
الزوجية �إىل م�ستوى متقدم ووقع ل�ت�ع��اط��ي ب�ع����ض ال�ع�ق��اق�ير الطبية،
الطالق ،ورغ��م �إ��ص��رار عائلتها على ع��ان��ت م ��ن ن ��وب ��ات �� �ص ��راخ وغ�ضب
عودتها وابنها للعي�ش معهم� ،إال �أنها وانفعال لدرجة كانت معها حتطم �أي

تدخل �سريع
وت��اب��ع ال�ع�ق�ي��د اخل �ي ��اط :غ��ال �ب �اً ما
يقود �إنكار الأُ�سر لفكرة وجود مدمن
��ض�م��ن �أف� ��راده� ��ا� ،إىل �إع ��اق ��ة جناح
عمليات الت�أهيل النف�سي للمدمنني
واالح � �ت� ��واء ب���ش�ك��ل ع � ��ام ،ح �ي��ث يتم
حرمانهم من الو�صول �إىل م�صادر
الدعم يف الوقت املنا�سب ،خ�صو�صاً
يف ح��ال تعاطي م��واد مع ّينة تتطلب
تدخ ً
ال عالجياً دقيقاً و�سريعاً ،ولكن
وال��دة ه��ذه ال�شابة جل ��أت دون تردد
�إىل مركز حماية الدويل لال�ستفادة
م��ن امل ��ادة  89م��ن ق��ان��ون مكافحة
امل �خ��درات وامل ��ؤث��رات العقلية ،حيث
ووجهها اال�ست�شاريون االجتماعيون
�إىل الهدوء وعدم الت�سرع يف مواجهة
ابنتها جتنباً لأي ت�صعيد �سلبي يف
ردات الفعل ،بل االكتفاء با�صطحابها
�إىل املركز ،وبعد مقابلة االبنة متت
درا�� �س ��ة ح��ال�ت�ه��ا وحت��وي �ل �ه��ا للعالج
والت�أهيل.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا
م�شكاك غري
رخ�صة رقم CN 2340163:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :واو غ�سيل وتنظيف
ال�سيارات رخ�صة رقم  CN 4102349:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مانع �سعيد حمد علي العبيديل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �سيف حمد حممد الكلباين
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم وم�شاوي
تهذيب رخ�صة رقم  CN 4120145:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة وداد �سامل عو�ض حم�سن الواحدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل احمد ابراهيم اليعقوبي الزعابي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ور�شة خاتر لت�صليح
ال�سيارات
رخ�صة رقم  CN 3883297:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سارى مطر �سعيد �سامل املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مطر �سعيد �سامل املن�صوري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صالون الرب�شه
للرجال رخ�صة رقم  CN 2805456:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد �سعيد را�شد م�سعود امل�سكري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فايز عامر عمر بن كده الكثريي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الهيبة
لغ�سيل ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 4468405:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ابو
عثمان للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1060682:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز
كومبتي�شن لاللعاب
رخ�صة رقم CN 1000756:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رانك ان
و�ش خلدمات لل�سيارات
رخ�صة رقم CN 4338221:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جرين
تيك الكرتوميكانيكال
رخ�صة رقم CN 2499833:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
ري�ستاورو لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 4271245:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريح
املجمر للعود
رخ�صة رقم CN 3778116:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الركايز للنقل واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم  CN 1012153:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عماد ابراهيم حممد الطويل %45
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �سامل حلمان خمي�س العامرى%10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صالح على عمر بار�شيد %45
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف غ�صون مرعى حممد دوي�س الكثريى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /الركايز للنقل واملقاوالت العامة
ALRAKAIZ TRANSPORTION & GENERAL CONTRACTING

�إىل /الركايز للنقل واملقاوالت العامة ذ.م.م

ALRAKAIZ TRANSPORTION & GENERAL CONTRACTING L.L.C.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كيك باك للبال�ستيك
رخ�صة رقم  CN 3002342:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نظام الدين كو�شو كوجنو %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالعزيز �سلمان نا�صر عيد العامرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كيك باك للبال�ستيك
KIK PACK PLASTIC

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كرميور
�سويت
رخ�صة رقم CN 2831459:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:مطعم كرمالك � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:بني يا�س � -شرق  - 8ق  - 136فيال رقم  - 2وحدة ال�سيد غازى
�صالح �سليم ح�سن
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2537994 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيور�س
لل�صيانة العامة وادارة العقارات
رخ�صة رقم CN 1964206:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/7/18:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2250017162:
تاريخ التعديل2022/7/19:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني خالل مدة
 30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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�إىل /كيك باك للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
KIK PACK GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :تر�ست لإدارة العقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم  CN 2867588:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اميل الو�سيى ما�سكرين الوي�سيو�س دنيز ما�سكرين %49
تعديل مدير � /إ�ضافة اميل الو�سيى ما�سكرين الوي�سيو�س دنيز ما�سكرين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /تر�ست الدارة احل�سابات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
 Trust Account Management - Sole Proprietorship .L.L.Cمن مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /تر�ست الدارة احل�سابات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
 Trust Account Management - Sole Proprietorship L.L.C.من � %100إىل %51
تعديل مدير  /حذف على �سعيد عبداهلل حوا�س العامرى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /تر�ست لإدارة العقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
EIGHTY SIX MEDIA L.L.C

AL SENAINA GROCERY

�إىل /ايتي �سيك�س ميديا ذ.م.م

تعديل عنوان  /من �أبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق  259782 3ال�سيد مبارك مانع �سعيد احمد �إىل �أبوظبي
جزيرة ابوظبي غرب  485367 485367 1راها العقارية ذ.م.م
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة االعالن اخلارجي 7310008
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أنتاج ال�صور الفوتوغرافية التجارية 7420001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اخلدمات االعالنية عرب املواقع االلكرتونية 4791015
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ت�صميم مواقع ال�شبكة املعلوماتية 6201005
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات ت�أجري و�إدارة العقارات اخلا�صة 6820011
تعديل ن�شاط  /حذف الو�ساطة يف تاجري العقارات 6820012
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر
يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بقالة ال�سنينة
رخ�صة رقم  CN 1119365:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اقبال ح�سني حممد �شاه جهان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عمر را�شد على خربا�ش ال�ساعدى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 0إىل 10000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بقالة ال�سنينة

TRUST REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

�إىل /بقالة ال�سنينة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL SENAINA GROCERY 1 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:إلكرتو ويزرد للمقاوالت
الكهربائية رخ�صة رقم  CN 4319081:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سارى مطر �سعيد �سامل املن�صورى %100
تعديل مدير � /إ�ضافة �سارى مطر �سعيد �سامل املن�صورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد مطر �سعيد �سامل املن�صورى
تعديل مدير  /حذف حممد مطر �سعيد �سامل املن�صورى
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو
دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

عربي ودويل
توفري ممر �آمن للحبوب الأوكرانية..هل ن�شهد نهاية قريبة للأزمة؟
•• عوا�صم-وكاالت

قال م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف االحت��اد الأوروب��ي جوزيب بوريل،
�إن ا�ستئناف ت�صدير احلبوب احلبي�سة من �أوكرانيا هو م�س�ألة حياة
�أو م��وت ،وهناك �أم��ل يف التو�صل �إىل اتفاق ه��ذا الأ�سبوع لفتح ميناء
�أودي�سا.ويف �سياق حماوالت حل الأزمة� ،أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية،
�أن “وثيقة نهائية” �ستكون جاهزة قريبا ،لل�سماح بت�صدير احلبوب من
�أوكرانيا ،وذلك بعد مفاو�ضات جرت الأ�سبوع املا�ضي يف تركيا ،مب�شاركة
مو�سكو وكييف و�أنقرة والأمم املتحدة.
و�أفاد املتحدث با�سم الوزارة� ،إيغور كونا�شنكوف ب�أن“ :اقرتاحات رو�سيا
ح�صلت على دع��م جميع امل�شاركني يف امل���ش��اورات ،وقريبا ج��دا ينتهي
حترير الوثيقة النهائية بعنوان “مبادرة البحر الأ�سود” خالل اجلولة

الثانية من املباحثات.تهدف املبادرة التي مت التفاو�ض عليها بوا�سطة
الأمم املتحدة �إىل �إخراج نحو  20مليون طن من احلبوب املحجوزة يف
ال�صوامع الأوكرانية ،عرب البحر الأ�سود.
وت�سهّل االتفاقية ال�صادرات الرو�سية من احلبوب والأ�سمدة ،املت�ضررة
م��ن العقوبات الغربية التي ت��ؤث��ر يف ال�سال�سل اللوج�ستية واملالية
الرو�سية.
وقال الباحث يف العالقات الرو�سية الأوروبية ،با�سل احلاج جا�سم� ،إن
الأنظار اجتهت بالفعل �إىل اجلولة الثانية من املحادثات يف �إ�سطنبول
بني وزارتي دفاع رو�سيا و�أوكرانيا مع الأمم املتحدة ،من �أجل االنتقال
�إىل خطوات ملمو�سة بت�أمني ممر �آمن للقمح من املوانئ الأوكرانية،
حيث �إن ما مت التو�صل �إليه يف اجلولة الأوىل كان اتفاق مبادئ عامة
حول خطة لنقل احلبوب.و�أ�ضاف جا�سم ،يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي
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نيوز عربية”“ :مع �أن هناك �آماال كبرية على حتقيق تقدم يف املحادثات
املرتقبة ودور تركي فيها يحظى بقبول مو�سكو وكييف معا� ،إال �أن هناك
الكثري من العقبات ،قد يكون من بينها غياب الثقة بني طريف الأزمة،
وهنا تكمن �أهمية املهمة التي �أخذتها تركيا على عاتقها واملتعلقة ب�آلية
و�صول ال�سفن �إىل موانئ �أوكرانيا ومغادرتها ب�شكل �آمن بعد �إجراءات
التفتي�ش التي تطمئن اجلانب الرو�سي لعدم ا�ستخدام هذا الطريق
لنقل ال�سالح �إىل �أوكرانيا».
وتابع جا�سم قائال“ :من بني العقبات �أي�ضا ،رغبة كل طرف حتميل
الطرف الآخ��ر امل�س�ؤولية».يف املجمل ميكن توقع تقدم جزئي خالل
اجلولة الثانية قد متهد ال�ستمرار التعاون وتو�سيعه يف فتح ممر �آمن
لنقل القمح ،هذا يف حال مل تتدهور الأو�ضاع �أكرث بني مو�سكو والغرب
عموما.

09

مرحلة ثالثة للحرب� ..أهداف رو�سيا �شرقا وطموحات �أوكرانيا جنوبا
•• عوا�صم-وكاالت

�أم��رت رو�سيا كافة قواتها املوجودة
على الأرا� �ض��ي الأوك��ران�ي��ة بت�صعيد
وت � �ي ��رة ع �م �ل �ي��ات �ه��ا مل� �ن ��ع هجمات
�أوك��ران �ي��ة “و�شيكة” ع�ل��ى اجلنوب
وبقية امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ت�سيطر عليها
القوات الرو�سية ،فيما قال م�س�ؤول
ع�سكري �أوك ��راين �إن رو�سيا ت�ستعد
للمرحلة التالية من هجومها.
وع�ل��ى م��دى � 5أ��ش�ه��ر ،م��رت احلرب
ال��رو� �س �ي��ة الأوك ��ران� �ي ��ة مبرحلتني،
مت�ث�ل��ت الأوىل يف حم��اول��ة مو�سكو
ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �ع��ا� �ص �م��ة كييف
وب�ع����ض م��دن ال���ش�م��ال غ�ير �أن �ه��ا مل
تفلح يف ذلك ،ومن ثم كانت املرحلة
الثانية التي رك��زت خاللها جهودها
على ال�شرق وحققت فيها جناحات
كبرية.
وم � � ��ع اال� � �س � �ت � �ي�ل��اء ع � �ل� ��ى م��دي �ن��ة
لي�سيت�شان�سك� ،آخ ��ر م�ع��اق��ل كييف
يف م� �ن� �ط� �ق ��ة ل� ��وغ� ��ان � �� � �س� ��ك ،طلب
الرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتن،
م��ن ق��وات��ه �أخ ��ذ ق���س��ط م��ن الراحة
وتعزيز قدراتها القتالية ،يف �إ�شارة
اع�ت�بره��ا حم�ل�ل��ون ه��دن��ة ا�ستعدادا
ملرحلة ثالثة نحو منطقة دونيت�سك
وم��ن ث��م االجت ��اه لتعزيز ال�سيطرة
على مناطق اجلنوب ،بينما تننهمر
�صواريخ وقذائف رو�سية بني احلني
والآخر على عدد من املدن.
ووفق �شبكة “�سي �إن �إن” الأمريكية،
ف� ��إن احل ��رب و��ص�ل��ت مل �ف�ترق طريق
�آخر وجتهز القوات من كال اجلانبني
نف�سها لقتال ثالث قد يقلب ميزان
ال�صراع ،ونقلت عن الباحث الأقدم
ب��امل�ع�ه��د امل �ل �ك��ي ل �ل �خ��دم��ات املتحدة
ال�بري�ط��اين ،جا�سنت ب��رون��ك ،قوله

“�إن ما يحدث حاليا بعد ثالثة �أ�شهر
م��ن ال �ق �ت��ال يف دون �ب��ا���س ه��و �صراع
ا�ستنزاف” ،الفتا �إىل �أنه “�صراع بني
جي�شني ،كالهما تكبد خ�سائر فادحة
ويقرتبان من الإنهاك».
و�أو�� �ض ��ح �أن ��ه م��ن امل �ت��وق��ع �أن تكون
اخل �ط��وة ال�ت��ال�ي��ة ل�ب��وت��ن ال�ت��وغ��ل يف
دونيت�سك ،والتي �إذا متت ال�سيطرة
ع �ل �ي �ه��ا � �س �ت �ح �ق��ق ه� ��دف الكرملني
ال��رئ �ي �� �س��ي وه � ��و اج� �ت� �ي ��اح منطقة
دونبا�س يف �شرق �أوك��ران�ي��ا ب�أكملها،
والتي ت�أوي االنف�صاليني املدعومني
من رو�سيا منذ .2014
وت �ع �ق �ي �ب��ا ع �ل��ى ذل � ��ك ،ق � ��ال املحلل
امل �ت �خ �� �ص ����ص يف ال� ��� �ش� ��ؤون الأمنية
واال�سرتاتيجية ،ليون راد�سيو�سيني،
�إنه بان�سحاب اجلي�ش الأوك��راين من
مدينة لي�سيت�شان�سك حتقق اجلزء
الأول من الهدف الرو�سي بال�سيطرة
ع �ل��ى م�ن�ط�ق��ة ل��وغ��ان �� �س��ك وتو�سيع
م�ساحة الأرا��ض��ي بيد االنف�صاليني
وم ��ن ث ��م ح��دث��ت م ��ا ي���ش�ب��ه بهدنة
ا�ستعدادادا ملا هو قادم.
و�أ�ضاف راد�سيو�سيني ،يف ت�صريحات
لـ”�سكاي ن�ي��وز عربية”� ،أن رو�سيا
جتهز قواتها وعتادها لبدء مرحلة
ث��ال �ث��ة م ��ن احل � ��رب ب ��االجت ��اه نحو
دونيت�سك التي �ستكون املعركة فيها
�أكرث �ضراوة ،فغالبيتها حتت �سيطرة
كييف وكذلك هناك دعم غربي وا�سع
و�أ�سلحة ثقيلة و�صلت البالد.
وت� ��اب� ��ع“ :يف امل �ق ��اب ��ل �أي �� �ض ��ا متنح
ال �ه��دن��ة اجل �ي ����ش الأوك � � ��راين �أي�ضا
وقتا لال�ستعداد للدفاع ع��ن �أجزاء
من دونيت�سك التي ما يزال ي�سيطر
عليها عرب �أ�سلحة غربية متطورة،
ال�سيما احلزام ال�صناعي الذي ميتد

بعد اكت�ساح حزبه يف معقل رئي�س احلكومة
احل��ال�ي��ة ،دع��ا رئي�س ال ��وزراء الباك�ستاين
ال�سابق عمران خ��ان �إىل �إج��راء انتخابات
م �ب �ك��رة ،م ��ؤك ��دا �أن �ه��ا “ال�سبيل الوحيد
للم�ضي ،و�أن كل ت�أخري �سي�ؤدي �إىل مزيد
م��ن ع ��دم ال�ي�ق�ين ال���س�ي��ا��س��ي وامل ��زي ��د من
الفو�ضى».
و�سيطر حزب خان على الربملان املحلي يف
ان�ت�خ��اب��ات �أج��ري��ت الأح ��د يف “البنجاب”
�أكرث واليات البالد تعدادا لل�سكان ،و�شملت
هذه االنتخابات الفرعية اختيار  20نائبا
حمليا ج��دي��دا ،و�شكلت اخ�ت�ب��ارا ل�شعبية
جنم الكريكيت الدويل ال�سابق الذي �أطيح
بحكومته جراء ت�صويت على حجب الثقة
يف �أبريل املا�ضي.
وف � ��از ح� ��زب “حركة الإن�صاف” ال ��ذي
يتزعمه خ��ان بـ  15مقعدًا من �أ�صل 20
ك��ان��ت م �ط��روح��ة ل�ل�ت���ص��وي��ت يف جمل�س
الإقليم امل��ؤل��ف من  371ع�ض ًوا ،وبذلك
يرتفع ع��دد امل�ق��اع��د ال�ت��ي ي�شغلها احلزب

م��ن مدينة �سلوفيان�سك ،وم��ا يزال
تهديد الهجمات امل�ضادة من �أماكن
�أخرى يف �أوكرانيا ،مبا يف ذلك مدينة
خري�سون الرئي�سية قائما».
و�أو�ضح �أن “ال�شهور الثالثة للحرب
الطاحنة يف دونبا�س مل تكن م�شابهة
ل �ب��داي��ة احل � ��رب ال��رو� �س �ي��ة ،والتي
��ش�ه��دت ع�م�ل�ي��ات ت��وغ��ل م�شتتة من
ال���ش�م��ال وال �� �ش��رق وال �غ��رب وانتهت
بف�شل حا�سم يف اجتياح كييف ومدن
�أوكرانية رئي�سية �أخ��رى ،وب� اً
�دل من
ذلك� ،ضيقت جهود الكرملني حدود
احل ��رب ،ل�ترك��ز ع�ل��ى م���س��ار رئي�سي
ع�بر لوغان�سك وب��اجت��اه دونيت�سك
ال �ت��ي مت ت��وج�ي��ه اجل ��زء الأك �ب�ر من
موارد رو�سيا �إليها».
و�أ� �ش��ار �إىل �أن��ه بينما ت�ستعد رو�سيا
ال�ستكمال خطتها يف ال���ش��رق تعزز

وحلفا�ؤه يف جمل�س النواب يف البنجاب �إىل
� ،188أي �أك�ث�ر مبقعدين م��ن الأغلبية
الب�سيطة البالغة  186مقعدًا الالزمة
حلكم املقاطعة.
ف�ي�م��ا اك�ت�ف��ى ح ��زب ال��راب �ط��ة الإ�سالمية
الباك�ستانية بزعامة رئي�س الوزراء احلايل
��ش�ه�ب��از ��ش��ري��ف ب �ـ  4م�ق��اع��د ون ��ال املقعد
الأخري مر�شح م�ستقل.
�ضربة قوية لالئتالف احلاكم
وت �ع �ق �ي �ب��ا ع� �ل ��ى ذل � � ��ك ،ق � ��ال الأك � ��ادمي � ��ي
الباك�ستاين ،ف�ضل تقي ال��دي��ن� ،إن “فوز
خان مبثابة �ضربة قوية لالئتالف احلاكم
ب �ق �ي��ادة رئ �ي ����س ال � � ��وزراء � �ش �ه �ب��از �شريف،
رغ��م �أن��ه ال ي�شكل �أي تهديد مبا�شر على
احلكومة يف �إ�سالم �آب��اد� ،إال �أن��ه طال جنل
�شهباز وقد تطول تداعياته والده».
و�أ�ضاف تقي الدين ،لـ”�سكاي نيوز عربية”،
�أنه “على مر ال�سنني ،ظل �إقليم البنجاب،
بكثافته ال�سكانية الكبرية ،معقال للرابطة
الإ�سالمية الباك�ستانية ،و�شهباز �شريف،
و�شقيقه الأك�ب�ر ن��واز �شريف ،ال��ذي توىل

ك�ي�ي��ف ق��وات �ه��ا وم �ع��دات �ه��ا والدعم
الغربي ملحاولة اخرتاق يف خري�سون
وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل� ��دن ال �ت��ي �سيطرت
عليها مو�سكو.
وم ��ؤخ��را� ،أم��ر الرئي�س الأوك ��راين،
ف ��ول ��ودمي �ي�ر زي �ل �ي �ن �� �س �ك��ي ،ق ��وات ��ه
بت�شكيل جي�ش قوامه مليون جندي
النتزاع املناطق اجلنوبية من البالد
م��ن م��و��س�ك��و ال �ت��ي ت�ق��دم��ت القوات
الرو�سية عربها يف فرباير املا�ضي.
ب � ��دوره ،ق ��ال م��دي��ر ب��رن��ام��ج �أوروب� ��ا
مب��رك��ز ال ��درا� �س ��ات اال�سرتاتيجية
وال � ��دول� � �ي � ��ة ،م ��اك� �� ��س ب�ي�رج� �م ��ان:
“�شهدت املرحلة الثانية من احلرب
عودة رو�سيا �إىل الأ�سا�سيات ،و�أ�سفر
ذل ��ك ع��ن �إح � ��راز ت �ق��دم ب �ط��يء لكن
ث ��اب ��ت ل��رو� �س �ي��ا ،ال �ت ��ي ف � ��ازت بعدة
م�ع��ارك ا�ستمرت �أ�سابيع على مدن

ا�سرتاتيجية وك�شفت حدود الرت�سانة
الأوكرانية».
و�أ�� �ض ��اف ب�ي�رج �م��ان“ :ا�ستخدموا
قوتهم و�أ��ص��ول�ه��م امل��دف�ع�ي��ة ،وكانوا
يوجهون �ضربات للقوات الأوكرانية
بينما يتحركون ببطء ،وبد�أت تظهر
�أف�ضليتهم يف ال�سالح والقوة النارية،
ميكن �أن ترتكز كل احلرب الرو�سية،
ودف ��اع � �ه ��ا اجل� � � ��وي ،وت�شكيالتها
ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،ع �ل��ى م �ن��اط��ق �صغرية
ل �ل �غ��اي��ة ،مم ��ا ي���س�م��ح ل �ه��م بتحقيق
تفوق حملي على امل��واق��ع الدفاعية
الأوكرانية».
ل�ك��ن ب�ع��د ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر م��ن احلرب
تكبد كال اجلي�شني خ�سائر فادحة،
وت �ق��رب ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى لوغان�سك
اجل �ي �� �ش�ين امل �� �س �ت �ن��زف�ين م ��ن نقطة
ان �ع �ط ��اف ،وم� ��ن امل �ت��وق��ع �أن تكون

اخل �ط��وة ال�ت��ال�ي��ة ل��رو��س�ي��ا موا�صلة
امل�سار ال��ذي اتبعته عرب لوغان�سك،
لتنتقل �إىل الأج� ��زاء ال�ت��ي ت�سيطر
عليها �أوكرانيا يف دونبا�س وحماولة
ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ال� �ق ��وات الأوك ��ران� �ي ��ة
وحما�صرتها يف تلك املنطقة � ً
أي�ضا.
وت ��اب ��ع�“ :سي�ؤدي ف �ع��ل ذل� ��ك �إىل
ت�سليم منطقة دونبا�س ذات الأهمية
ال��رم��زي��ة �إىل م��و��س�ك��و وا�ستكمال
الهدف الأ�سا�سي الذي �أو�ضحه بوتن
عند �شن احل��رب يف ف�براي��ر ،عندما
قال �إن تلك املناطق رو�سية الثقافة
وال � � ��روح ،و�أن م�ت�ح��دث��ي الرو�سية
يتعر�ضون لال�ضطهاد هناك ،لكن �إذا
مت تكرار اخل��ط الزمني والأ�ساليب
امل�ستخدمة يف لوغان�سك باملنطقة
امل � � �ج � ��اورة� � ،س �ي �ك��ون ق� �ت ��اال م ��ري ��را
ودمويا».

جمل�س البنجاب رئي�س وزرائه ليحل حمل
جنل رئي�س ال��وزراء احل��ايل �شريف حمزة
�شهباز ،ال��ذي ي�شغل من�صب رئي�س وزراء
�إقليم البنجاب حاليا».
و�أ��ش��ار �إىل �أن “اقرتاع الأح��د ينظر �إليه
على �أن��ه م��ؤ��ش��ر لالنتخابات الت�شريعية
الوطنية التي من املقرر �أن تنظم يف �أكتوبر
م��ن ال�ع��ام املقبل رغ��م �أن��ه يف ظ��ل الأزمات
التي تواجه حكومة �شهباز قد يكون �أحد
احللول التوجه نحو انتخابات مبكرة».
و�أك� ��د ع�ل��ى �أن احل �ك��وم��ة احل��ال �ي��ة تواجه
حت� ��دي� ��ات اق �ت �� �ص��ادي��ة ك� �ب�ي�رة ك � ��ان �آخ� ��ر
تداعياتها رفع الدعم عن املحروقات ،ما زاد
الأ�سعار بن�سبة  50%يف �أقل من �شهرين،
رئا�سة الوزراء ثالث مرات».
�إ�ضافة �إىل ا�ضطرابات �أمنية ،ومن ثم �أثر
و�أ� �ش��ار �إىل �أن��ه “منذ الإط��اح��ة بخان من كل ذلك على نتائج االنتخابات و�ساهم يف
من�صب رئي�س ال� ��وزراء ،عقد العديد من اكت�ساح حلزب عمران خان.
ال�ت�ج�م�ع��ات ال���ش�ع�ب�ي��ة احل��ا� �ش��دة لأن�صار
حزبه .وفوزه ب�إقليم البنجاب دليل على �أنه انتخابات مبكرة
ال ي��زال ق��وة انتخابية ال ميكن اال�ستهانة وك �ت��ب ع �م��ران خ ��ان يف ت �غ��ري��دة الإثنني
بها».
ب�ع��د � �ص��دور ال�ن�ت��ائ��ج يف والي ��ة ب�ن�ج��اب �أن
املقبلة
أيام
ل
ا
خالل
“�سينتخب
أنه
�
أو�ضح
و�
“ال�سبيل الوحيد للم�ضي قدما بعد الآن

يقوم على �إج��راء انتخابات حرة و�شفافة.
وك ��ل �سبيل �آخ ��ر � �س �ي ��ؤدي �إىل م��زي��د من
عدم اليقني ال�سيا�سي واملزيد من الفو�ضى
االقت�صادية».
و�أق� � ��ام خ ��ان م �ن��ذ خ ��روج ��ه م ��ن ال�سلطة
جتمعات ا�ستقطبت الآالف ملقيا خطابات
طويلة �أكد فيها �أن م�ؤامرة تقودها الواليات
املتحدة فر�ضت احلكومة احلالية.
وي �ح �م��ل احل� �ك ��وم ��ة امل �ح �ل �ي��ة م�س�ؤولية
االرتفاع الكبري يف الت�ضخم رغم �أن غالبية
املحللني ي�ت�ح��دث��ون ع�ل��ى �أن ��ش��ري��ف ورث
الأزم��ة االقت�صادية يف البالد التي يرجح
�أن تخف وط�أتها مع توقيع اتفاق الأ�سبوع
املا�ضي مع �صندوق النقد ال��دويل ملعاودة
تنفيذ خطة امل�ساعدة البالغة قيمتها 7.2
مليار دوالر.وت� ��رى و�سائل �إع�ل�ام حملية
يف باك�ستان �أن الناخبني �أرادوا ،من خالل
هذا الت�صويت� ،إبالغ ر�سالة �إىل امل�س�ؤولني
يف ال �ب�لاد ع��ن امل �ع��ان��اة االق�ت���ص��ادي��ة التي
يعي�شونها ،فالأ�سعار ت�شهد تزايدا كبريا،
بينما ت�سعى احلكومة �إىل معاجلة �أزمة
الدين اخلارجي.

نائبة �أوروبية ت�ؤكد على �أهمية دعم الدميوقراطية يف تايوان
•• عوا�صم�-أ ف ب

�شددت نائبة رفيعة يف ال�برمل��ان الأوروب ��ي ت��زور تايوان
�أن على �أوروبا دعم الدميوقراطية يف اجلزيرة ،م�شرية
�إىل الغزو الرو�سي لأوكرانيا واحلملة الأمنية ال�صينية
يف هونغ كونغ.و�صلت نيكوال ب�ير ،وه��ي نائبة لرئي�س
ال�برمل��ان الأوروب � ��ي� ،إىل ت��اي��وان ال �ث�لاث��اء يف �إط ��ار ما
و�صفتها وزارة اخلارجية يف تايبيه ب�أنها “�أول زيارة
ر�سمية” ي�ج��ري�ه��ا ن��ائ��ب يف ال�ب�رمل��ان الأوروب� � ��ي بهذا
املن�صب �إىل اجلزيرة.وقالت بري لل�صحافيني بعد وقت
ق�صري من و�صولها “حان الوقت للوقوف ب�شكل قوي
�إىل جانب تايوان” ،وا�صفة �أوروب ��ا واجل��زي��رة ب�أنهما
جزء من “عائلة من الدميوقراطيات».
و�أ�ضافت “ازدهار تايوان هو ازدهار �أوروبا .لن نتغا�ضى
عن تهديد ال�صني لتايوان .ت�أخرت �أوروب��ا على هونغ
ك��ون��غ ول��ن ن�ت��أخ��ر على تايوان” ،وذل��ك يف �إ� �ش��ارة �إىل
تفكيك بكني م�ؤخرا احلركة املطالبة بالدميوقراطية
يف هونغ كونغ.وتابعت “ال يوجد جمال لعدوان �صيني
على تايوان الدميوقراطية .ن�شهد حاليا حربا يف �أوروبا،

عوا�صم
مو�سكو

من بوابة البنجاب ..هل يعود عمران خان حلكومة باك�ستان؟
•• �إ�سالم �أباد-وكاالت

July

20

Wednesday

الزيارة التي ت�ستمر ثالثة �أي��ام.ويف زيارة منف�صلة �إىل التي تعتمدها حيال تايوان.وحتافظ الواليات املتحدة
ال نريد ب�أن ن�شهد حربا يف �آ�سيا».
يعي�ش �سكان ت��اي��وان البالغ ع��دده��م  23مليونا حتت اجل��زي��رة ،ق��ال وزي��ر ال��دف��اع الأم�يرك��ي ال�سابق مارك على �سيا�سة “الغمو�ض اال�سرتاتيجي” ب�ش�أن �إن كانت
تهديد دائم من غزو �صيني حمتمل� ،إذ تعترب بكني �أن �إ�سرب �أثناء اجتماع مع ت�ساي الثالثاء �إن الوقت حان �ستتدخل ع�سكريا للدفاع عن اجلزيرة يف حال تعر�ضها
اجلزيرة جزء من �أرا�ضيها وتعهّدت م��رارا با�ستعادتها لتبتعد وا�شنطن عن �سيا�سة “الغمو�ض اال�سرتاتيجي” لغزو.
و�إن كان بالقوة.وفاقم الغزو الرو�سي لأوكرانيا املخاوف
داخل تايوان ويف �أو�ساط حلفائها الغربيني من �أن بكني
قد تقوم بالتح ّرك ذاته يف عهد الرئي�س �شي جينبينغ.
ويتوقع �أن تثري زيارة بري حفيظة ال�صني التي تعار�ض
�أي ات�صاالت ر�سمية بني تايوان و�سيا�سيني �أجانب.
لكن بري لفتت �إىل �أن “ال�ضرورة ال�سيا�سية” دفعتها
للقدوم �إىل تايوان “ب�صفتها الر�سمية».
والعام املا�ضي ،دان��ت ال�صني زي��ارة �إىل تايوان �أجراها
وفد من الربملان الأوروب��ي برئا�سة النائب الفرن�سي يف
الربملان الأوروب��ي رافايل غلوك�سمان الذي ينتقد بكني
علنا وكان من بني خم�سة نواب فر�ضت ال�صني عقوبات
عليهم.
وم��ن امل �ق��رر �أن تلتقي ب�ي�ر ،وه��ي حم��ام�ي��ة وع���ض��و يف
احل��زب ال��دمي��وق��راط��ي احل��ر الأمل ��اين ،برئي�سة تايوان
ت���س��اي �إن ��غ-وي ��ن وغ�يره��ا م��ن ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين خالل

ق�صف هنا وهناك وتكثيف للتحركات الع�سكرية الرو�سية يف جميع
�أن�ح��اء �أوك��ران�ي��ا خ�لال الأ�سبوع املا�ضي ،ففي �شرق البالد �أطلقت
رو�سيا وابال من ال�صواريخ على خاركيف ،ويف اجلنوب �أطلق �أكرث
من � 50صاروخا رو�سيا من طراز غراد على مدينة نيكوبول املطلة
على نهر دنيربو.
و�أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية يوم الأح��د� ،أن قواتها دمرت راجمة
�صواريخ �أخ��رى من ط��راز  HIMARSيف دونبا�س ،كما دمرت
م�ستودعا ل�صواريخ م�ضادة لل�سفن م��ن ط��راز  Harpoonيف
�أودي�سا بجنوب �أوكرانيا.
ً
الت�صعيد الرو�سي �شمل �أي�ضا و�سط �أوكرانيا ،وترجم واقعيا من
خالل ت�صريحات وزير الدفاع الرو�سي �سريغي �شويغو ،الذي �أمر
ال��وح��دات الع�سكرية بتكثيف عملياتها ملنع توجيه �ضربات ل�شرق
�أوكرانيا ومناطق �أخرى ت�سيطر عليها رو�سيا.
ت�صعيد بح�سب اخل�ب�راء واملحللني ي��أت��ي ب��ال�ت��زام��ن م��ع الرتاجع
الغربي والأمريكي فيما يخ�ص العقوبات القا�سية التي فر�ضت على
مو�سكو الأ�شهر املا�ضية ،يف تلك النقطة يقول الباحث الرو�سي يف
ت��اري��خ العالقات الدولية �سولونوف بالفريف ،م��ن املهم الت�أكيد
جم��ددا على �أن الأزم��ة الرو�سية  -الأوك��ران�ي��ة ،هي ح��رب عقوبات
عاملية على رو�سيا معروفة الأ�سباب من قبل التكتل العاملي الذي
يوا�صل فر�ض عقوباته حتى اليوم.
يف ظل التقدم الرو�سي على الأر�ض ،ترتاجع العقوبات القا�سية التي
فر�ضت على مو�سكو ،وكان �آخرها �إعالن وزارة اخلزانة الأمريكية،
نايبيداو
�أعلنت جماعة عرقية بورمية متم ّردة �أم�س الثالثاء �أنها احتجزت
 14عن�صرا من ق��وات املجل�س الع�سكري احلاكم وقتلت ع��ددا مل
حت��دده ،يف �ضربة جديدة لل�سالم اله�ش يف منطقة بقيت يف من�أى
عن احلملة الأمنية التي �أعقبت االنقالب.
بعد �أيام على تنفيذه االنقالب العام املا�ضي� ،أكد املجل�س الع�سكري
وقف �إطالق النار مع “جي�ش �أراكان” الذي قاتل على مدى �سنوات
من �أجل ا�ستقالل �سكان والية راخني املنتمني لعرقية حتمل اال�سم
ذاته.وبف�ضل الهدنة ،كانت الوالية الواقعة يف غرب البالد مبن�أى
عن اال�ضطرابات يف بلد خ�ضع معظم �سكانه حلكم اجلي�ش بينما
ي�شن املجل�س الع�سكري حملة �أمنية عنيفة �ضد املعار�ضة.
لكن انهار وقف �إطالق النار �إذ ُ�س ّجلت مواجهات �صغرية ومتقطعة
منذ ت�شرين الثاين-نوفمرب املا�ضي بينما تبادل الطرفان االتهامات
بانتهاك الأرا�ضي وم�ضايقة كل طرف �أن�صار الآخر.
وبعد مواجهتني يف م��اون�غ��داو ق��رب ح��دود بنغالد�ش االث�ن�ين “مت
احتجاز  13جنديا و�ضابط” واال�ستيالء على عدد من الأ�سلحة،
وفق ما �أفاد الناطق با�سم “جي�ش �أراكان” كاينغ ثوكا فران�س بر�س.
و�أف��اد املتحدث ب��أن ع��ددا من اجلنود قتلوا يف املواجهتني من دون
�أن يعطي رقما حم��ددا.ومل تتمكن فران�س بر�س من االت�صال مع
الناطق با�سم املجل�س الع�سكري للح�صول على تعليق.
كولومبو
يتناف�س ثالثة مر�شحني ّ
مت اختيارهم خلالفة الرئي�س ال�سريالنكي
ال�سابق غوتابايا راجابك�سا ال��ذي فر من البالد وا�ستقال الأ�سبوع
املا�ضي بعدما اقتحم متظاهرون مقر �إقامته.
و�سيتوىل الفائز رئا�سة بلد يف حالة �إفال�س ويجري حمادثات مع
�صندوق النقد الدويل ب�ش�أن خطة �إنقاذ يف وقت يعاين ال�سكان البالغ
عددهم  22مليونا نق�صا �شديدا يف الغذاء والوقود والأدوية.
ونفدت العمالت الأجنبية يف �سريالنكا �إذ مل يعد من املمكن متويل
حتى الواردات الأ�سا�سية يف ظل �أزمة ت�سبب بها فريو�س كورونا لكنها
تفاقمت بفعل �سوء الإدارة ،بح�سب معار�ضني.وبلغت �شهور من
يتوجه �إىل
التظاهرات ذروتها مع فرار راجابك�سا من ق�صره قبل �أن ّ
املالديف ومن ثم �سنغافورة ،من حيث قدّم ا�ستقالته.و�أعلن الربملان
الثالثاء �أن الرئي�س بالإنابة رانيل ويكرميي�سينغه �سيتناف�س مع وزير
التعليم ال�سابق دوال�س �أالهابريوما (الذي يحظى بدعم املعار�ضة)
والزعيم الي�ساري �أنورا دي�ساناياكي ،يف اقرتاع �سري يجري الأربعاء.
و�سمى النواب ّ
املر�شحني الثالثة ر�سميا خالل جل�سة دامت �أقل من
ع�شر دقائق يف مبنى الربملان اخلا�ضع حلرا�سة م�شددة.

جريحا �إثر
 22قتيلاً و33
ً
حادث جنوب م�صر

•• القاهرة�-أ ف ب

ق�ضى � 22شخ�صا على الأق ��ل و�أ��ص�ي��ب � 33أم����س ال�ث�لاث��اء م��ن جراء
ا�صطدام حافلة للركاب كانت تق ّلهم ب�شاحنة متوقفة يف قرية الرب�شا يف
جنوب م�صر ،وفق ما �أفادت �سلطات حمافظة املنيا.
ا�صطدمت احلافلة التي كانت تقل  45راكبا ب�شاحنة متوقفة قرب قرية
الرب�شا يف حمافظة املنيا التي تبعد نحو  300كيلومرت �إىل اجلنوب من
العا�صمة امل�صرية القاهرة.
وجاء يف بيان ل�سلطات املحافظة �أن ال�شاحنة “كانت متوقفة على جانب
الطريق لتغيري االط��ار فا�صطدم بها م��ن اخللف االتوبي�س ال�ق��ادم من
حمافظة �سوهاج واملتجه اىل حمافظة القاهرة».
و�أوردت �سلطات املحافظة �أن امل�صابني مت نقلهم �إىل م�ست�شفى ملوي لتلقي
العالج و�أن املحافظ اللواء �أ�سامة القا�ضي الذي تفقّد موقع اال�صطدام ،يف
طريقه �إىل امل�ست�شفى “ملتابعة احلالة ال�صحية للم�صابني واالطمئنان علي
توافر الرعاية ال�صحية الالزمة».
يف العام  2020ق�ضى �سبعة �آالف �شخ�ص يف حوادث �سري يف م�صر ،وفق
الأرقام الر�سمية.
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يهدد ّ
�أردوغان ّ
جمدد ًا بعرقلة ان�ضمام ال�سويد وفنلندا للناتو
••�إ�سطنبول�-أ ف ب

10

هدّد الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
جمدّداً بـ”جتميد” عملية ان�ضمام ال�سويد
وفنلندا �إىل حلف �شمال الأطل�سي �إذا مل
ميتثل البلدان ل�شروط �أنقرة.
وخالل قمة للأطل�سي يف نهاية حزيران-
ي��ون�ي��و يف م��دري��د ،دع��ا �إردوغ � ��ان البلدين
اال�سكندينافيني �إىل “القيام بدورهما” يف
مكافحة الإره��اب واتهمهما بتقدمي مالذ
�آمن لن�شطاء �أكراد.

والإث �ن�ي�ن ق��ال �إردوغ � ��ان يف خ�ت��ام اجتماع
وا�ضحا جدًا
حكومي “لقد اتخذنا موق ًفا
ً
ب�ش�أن ا�ستمرار تو�سيع الناتو  ...و�أو ّد �أن
�أذ ّك ��ر م��رة �أخ ��رى ب��أ ّن�ن��ا �سنج ّمد العملية
�إذا مل ت ّتخذ ه��ات��ان ال��دول�ت��ان الإج ��راءات
الالزمة لتلبية �شروطنا».
خ�صو�صا �أنّ ال�سويد ال
و�أ�ضاف “نالحظ
ً
تمُ ّثل �صورة ج ّيدة يف هذه امل�س�ألة».
ور ّداً على ��س��ؤال ب�ش�أن ت�صريح �أردوغ ��ان،
اك�ت�ف��ى امل �ت �ح �دّث ب��ا��س��م وزارة اخلارجية
الأم�ي�رك �ي ��ة ن �ي��د ب��راي ����س ب��ال �ت��ذك�ير ب� ��أنّ

�أن �ق��رة �أع�ط��ت خ�لال ق� ّم��ة م��دري��د ال�ضوء
الأخ �� �ض��ر ل�ب��دء عملية ان���ض�م��ام البلدين
اال�سكندينافيني �إىل احللف.
وق��ال براي�س “لقد و ّق�ع��ت تركيا وفنلندا
وال�سويد مذكرة تفاهم ثالثية يف مدريد
لبدء هذه العملية».
و�أ� �ض��اف �أنّ “الواليات امل� ّت�ح��دة �ستوا�صل
العمل مع ه��ذه ال��دول الثالث ل�ضمان �أن
تكون عملية االن�ضمام وامل�صادقة (عليها
م��ن ق�ب��ل ب��رمل��ان��ات دول احل�ل��ف ج�م�ع��اء) -
هنا وح��ول ال�ع��امل � -سريعة وف� ّع��ال��ة قدر

الإمكان».
وي �� �ش��ارك �أردوغ � � ��ان يف ط �ه��ران الثالثاء
م��ع ن �ظ�يري��ه ال��رو� �س��ي ف�ل�ادمي�ي�ر بوتني
والإي��راين ابراهيم رئي�سي يف قمة ثالثية
�ستبحث م��وا��ض�ي��ع ع��دة م��ن بينها �آليات
ت���ص��دي��ر احل �ب��وب الأوك��ران �ي��ة ال�ع��ال�ق��ة يف
موانئ �أوكرانيا ب�سبب الغزو الرو�سي.
وي ��أم��ل �أردوغ� � ��ان �أن ي�ن�ت��زع م��ن نظرييه
الرو�سي والإي��راين موافقتهما على عملية
ع���س�ك��ري��ة ت��رك�ي��ة ج��دي��دة يف ��ش�م��ال غرب
�سوريا.

ال�صني ت�سجل � 776إ�صابة جديدة بكورونا

•• بكني-رويرتز

قالت جلنة ال�صحة الوطنية �أم�س الثالثاء �إن بر ال�صني الرئي�سي �سجل
� 776إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يوم االثنني منها  237م�صحوبة
ب ��أع��را���ض و 539ب�لا �أع��را���ض.و��س�ج�ل��ت ال���ص�ين � 598إ��ص��اب��ة جديدة
بفريو�س كورونا يف اليوم ال�سابق منها  167م�صحوبة ب�أعرا�ض و 431بال
�أعرا�ض.ومل ُت�سجل �أي وفيات جديدة ليظل عددها ثابتا عند .5226
و��س�ج��ل ب��ر ال���ص�ين الرئي�سي ح�ت��ى االث �ن�ين � 227830إ��ص��اب��ة م�ؤكدة
م�صحوبة ب�أعرا�ض.و�أظهرت بيانات حكومية �أن العا�صمة بكني مل ت�سجل
�أي �إ�صابات حملية جديدة م�صحوبة ب�أعرا�ض دون تغري عن بيانات اليوم
ال�سابق ،فيما �سجلت �إ�صابة واحدة بال �أعرا�ض هي الأوىل منذ العا�شر من
يوليو متوز.

زهرة العاطفة لليمني الإيطايل

جيورجيا ميلوين ،حتلم برئا�سة احلكومة!...
�إيطاليا تتجه نحو انتخابات ت�شريعية مبكرة .وهو منذ �أن حجبت حركة  5جنوم املناه�ضة للنظام،
•• الفجر -خرية ال�شيباين
ما يفرح امللهمة اجلديدة لليمني الراديكايل ،زعيمة على الرغم من ع�ضويتها يف االئتالف احلكومي،
�إذا ما �أ�صبحت ا�ستقالة ماريو دراجي التي رف�ضها فراتيلي ديتاليا ،يف �صعود م�ستمر يف ا�ستطالعات ثقتها ،مل ي��ع��د م��اري��و دراج����ي ،رئ��ي�����س ال����وزراء
الرئي�س االي��ط��ايل� ،أك�ثر
امل�ستقيل ،يبحث فقط عن بديل للغاز الرو�سي ،وهذا
و�ضوحا الأرب��ع��اء ف�إن الر�أي.
ً

هل �سيكون دراجي جمرد قو�س؟
كانت جيورجيا ميلوين ،امللهمة اجلديدة
لليمني الراديكايل الإي�ط��ايل 45 ،عامًا،
ت�ستعد ال�ست�شارة عام  ،2023وال ميكنها
�إال �أن ت�سعد بت�سارع الإيقاع هذا.
تعرف الرومانية الناطقة بلهجة الأحياء
ال�شعبية� ،أن رف�ضها الأويل للم�شاركة
يف ائ�ت�لاف حكومة �سوبر م��اري��و ق��د عزز
موقفها :زعيمة فراتيللي ديتاليا ،احلزب
ال �� �س �ي��ادي وامل �ن��اه ����ض ل �ل �ه �ج��رة ،يكت�سح
ا� �س �ت �ط�لاع��ات ال � � ��ر�أي� .إن �ه ��ا “�صاخبة”
ل�ل�غ��اي��ة�“ :أنا ج�ي��ورج�ي��ا� ،أن ��ا ام � ��ر�أة� ،أنا
�إيطالية� ،أنا م�سيحية ،ولن تفتكوا كل هذا
مني” ،حتب ان ت�صدح من اعلى املنابر.
ع� ��ام �� ،2020ص�ن�ف�ت�ه��ا “التاميز”
� �ض �م��ن ق��ائ �م��ة “ 20جن �م��ة �صاعدة”
لذاك العام� .شاركت يف عدة م�ؤمترات مع
فيكتور �أورب��ان .لكن عام � ،2011صوتت
جيورجيا على منح الثقة ل�ل�أوروب��ي جدا
م��ون�ت��ي .وال �ي��وم� ،أك�ث�ر ��س�ي��ادي��ة م�ن�ه��ا ،ال
يوجد .ويبدو �أن ماريو دراجي �أعاد البالد
�إىل م���س��اره��ا ال���ص�ح�ي��ح ...ف�ه��ل �سيكون

هو الغر�ض من رحلته �إىل اجلزائر يف �أول يومني من
الأ�سبوع اجلاري ،لكنه �سيمثل اليوم الأربعاء �أمام
الربملان حيث �ستت�ضح احتماالت �إجراء انتخابات
ت�شريعية مبكرة.

ميلوين تطمح لرئا�سة احلكومة

 تدح�ض جيورجيا ميلوين م�صطلح اليمنياملتطرف لتو�صيف ت�شكيلتها ال�سيا�سية

 تطمح �إىل قيادة املع�سكر املحافظ يفاالنتخابات الت�شريعية املقبلة يف �إيطاليا

الذي �أ�صبح خ�صمها اىل االن�ضمام �إليها يف
املعار�ضة لقيادة ائتالف ميني الو�سط.
وهي حاليا املعار�ضة الوحيدة حلكومة
ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن جميع
القوى ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان .مكانة
ت�ت�ب� ّن��اه��ا م��ع م��واه��ب خ�ط��اب�ي��ة حقيقية،
و��ش�ع��ور م��ا ب��امل���س��ؤول�ي��ة ،وت��دع��م ب�شكل ال
لب�س فيه املوقف الأطل�سي ملاريو دراجي يف
ال�صراع الأوكراين.

ال�شعبية التي تتمتع بها يف ا�ستطالعات
جمرد قو�س؟
ال ��ر�أي .لقد �أق�ن��ع حزبها  4ب��امل��ائ��ة فقط
م��ن الناخبني يف االن�ت�خ��اب��ات الت�شريعية
حتلم برئا�سة احلكومة
هدف وزيرة ال�شباب ال�سابقة يف حكومة ع��ام  ،2018و�أك�ث�ر م��ن  23ب��امل��ائ��ة من
�سيلفيو برل�سكوين ،التي ب��د�أت م�سريتها الإيطاليني م�ستعدون الآن للت�صويت له،
م��ن �أق �� �ص��ى ال �ي �م�ين ،ه��و ق �ي��ادة املع�سكر مما يجعله احلزب الأكرث �شعبية متقدمًا
املحافظ يف االنتخابات الت�شريعية املقبلة على احل��زب الدميقراطي” 22باملائة”
يف �إي�ط��ال�ي��ا .وي�ت���ص��در ح��زب�ه��ا ،فراتيللي والرابطة “ 16باملائة».
و�أك� ��دت االن�ت�خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة يف يونيو
ديتاليا ،ا�ستطالعات ال��ر�أي ،وه��و ت�شكيل
م��ا ب�ع��د ال�ف��ا��ش�ي��ة� ،أ��س���س�ت��ه ع��ام  ،2013امل��ا��ض��ي� ،أن لديها ال��و��س��ائ��ل ال�ت��ي تواكب
مقتنعة ب��أن�ه��ا �ست�ضيف ق��ري� ًب��ا لق ًبا �إىل طموحاتها .كانت حركة فراتيللي ديتاليا حمو ما�ضيها...
ه��ذه التي ن�ش�أت على يد �أم تخلى عنها
هذه القائمة :لقب �أول امر�أة تتوىل رئا�سة متقدمة جدًا على حلفائها اليمينيني ،وال
�سيما رابطة ماتيو �سالفيني يف العديد من والدها ،هذه الرومانية املقاتلة وامل�صممة،
احلكومة.
�إن�ه��ا ت�صرخ م��ن �أج��ل �إج ��راء انتخابات معاقلها يف �شمال �شبه اجل��زي��رة .وقامت لي�ست مبتدئة يف ال�سيا�سة .بد�أت خطواتها
م �ب �ك��رة ل �ت �ج ��� ّ�س��د يف � �ص �ن��ادي��ق االق �ت��راع جيورجيا ميلوين على الفور بدعوة الرجل االوىل يف �سن اخلام�سة ع�شرة باالن�ضمام

�إىل جبهة ال�شباب ،منظمة ال�شباب التابعة
للحركة االجتماعية الإيطالية ،وريثة حزب
بينيتو مو�سوليني ال�ق��وم��ي الفا�ش�ستي.
و�ستن�ضم بعد ذلك �إىل التحالف الوطني،
الذي خلف احلركة االجتماعية الإيطالية،
ب�أفكار �أك�ثر اع �ت��دا ًال ،و�أك�ث�ر توجهاً نحو
اليمني ال�ل�ي�برايل ،ومت�شوق لأن ي�صبح
حزباً حكومياً.
مت ان �ت �خ��اب �ه��ا ن ��ائ ��ب يف ال �ب�رمل ��ان عام
 ،2006ث��م �أ��ص�ب�ح��ت وزي ��رة لل�شباب يف
والي��ة �سيلفيو برل�سكوين ع��ام .2008
ومنذئذ ،حت��اول �أن جتعل النا�س ين�سون
جذورها ما بعد الفا�شية بنجاح متفاوت.
يف اخل��ري��ف امل��ا� �ض��ي ،ن���ش��ر م��وق��ع فانباج
الإخ �ب��اري حتقيقاً ع��ن فراتيللي ديتاليا،

م���س�ل�ط�اً ال���ض��وء ع�ل��ى ت���ص��ري�ح��ات بع�ض
ق �ي��ادات��ه ال �ت��ي ت�ترج��م ح�ن�ي�ن��ا �إىل نظام
مو�سوليني ،وتعطي وع��ودا بتمويل غري
معلن ،مطالبا الق�ضاء بفتح حتقيق.
ا�سدال ال�ستار على �شيطنتها
ت��دح����ض ج�ي��ورج�ي��ا م�ي�ل��وين م�صطلح
ال �ي �م�ين امل �ت �ط��رف ل�ت��و��ص�ي��ف ت�شكيلتها
ال�سيا�سية ،والتي تع ّرفها على �أنها تنتمي
�إىل ال �ي �م�ين امل �ح��اف��ظ “ال�صارم جدا”
والقائم على “اجلدارة”� .إنها تنتقد عقلية
امل�ساعدة الي�سارية ،وتدافع عن ليربالية
اقت�صادية م�شوبة بحمائية ل�ل��دف��اع عن
�صنع يف �إيطاليا ،وال تن�سى الأكرث حرما ًنا
� ...إذا كانوا �إيطاليني.

�إن القومية املتفاقمة م�صحوبة بانتقاد
الذع للهجرة والأ��س�ل�م��ة ،تغذي خطابها.
ول�ك��ن الك�ت���س��اب امل���ص��داق�ي��ة والطم�أنينة
ب�ش�أن قدرتها على احل�ك��م ،فقد ب��د�أت يف
تطوير ال�سيادية من �أ�صولها �إىل نزعتها
امل�ح��اف�ظ��ة احل��ال �ي��ة ،وه ��ذه ا�سرتاتيجية
ت�ؤتي ثمارها .وو�صفتها “التاميز” ب�أنها
“جنمة �صاعدة لليمني الإيطايل تتزايد
فر�صها يف �أن ت�صبح رئي�سة للحكومة».
وهكذا ،قبل اقت�صاديون بارزون و�أ�ساتذة
ج��ام �ع��ات وك �ب��ار رج� ��ال �أع� �م ��ال ،الدعوة
حل�ضور م�ؤمتر فراتيللي ديتاليا يف مايو
املا�ضي يف ميالنو .اهتمام ملحوظ ب�شكل
م�ت��زاي��د ،على ال��رغ��م م��ن �أن الفريق من
حولها ال ي��زال يعاين م��ن ث�غ��رات كبرية.
“نحن م�ستعدون حلكم البالد” ،ت�صر
ج �ي��ورج �ي��ا م� �ي� �ل ��وين .ويف ح � ��ال �إج� � ��راء
انتخابات ت�شريعية مبكرة ه��ذا اخلريف،
�سيقرر الإيطاليون.
------------------------------عن ليزكو

حمتجون يغلقون الطرقات يف بنما ويرف�ضون اتفاقا مع احلكومة اتفاق �أمريكي لت�صنيع  375طائرة مقاتلة �إف35 -
•• بنما�-أ ف ب

�أقيمت متاري�س جديدة يف بنما �أم�س الأول االثنني مع رف�ض
املتظاهرين اتفاقا مت توقيعه مع احلكومة لفتح الطرق ال�سريعة
مقابل خف�ض �أ�سعار الوقود.
وبعدما ت�شاور ر�ؤ�ساء النقابات مع �أن�صارهم من املتظاهرين ب�ش�أن
االتفاق الذي �أعلن الأحد ،ا ُّتخذ قرار مبوا�صلة االحتجاج ،بح�سب
ما �أفاد لوي�س �سان�شيز التي يتزعم جت ّمع “�أناديبو” املدين.
وقال لقناة “تي يف �إن“ ”2-ح ّذرنا ال�سلطة التنفيذية من �أنه ما
زال علينا الت�شاور مع الطبقة االجتماعية».
و�أ��ض��اف ب�أنه مت التوقيع على االتفاق “حتت ال�ضغط” واختار
الأع�ضاء موا�صلة التعبئة التي �شل على �إثرها �سائقو �شاحنات

ومتظاهرون �شارعا ا�سرتاتيجيا هو “طريق البلدان الأمريكية
ال�سريع” .وقال وهو مي ّزق ورقة يف يده “حاليا ،ال يوجد اتفاق».
�أعلنت احلكومة وبع�ض قادة االحتجاجات الأحد عن اتفاق لإنهاء
تظاهرات م�ستمرة منذ �أكرث من �أ�سبوعني احتجاجً ا على �أ�سعار
الوقود املرتفعة وارتفاع تكاليف املعي�شة يف بلد يعد  4,4ماليني
ن�سمة.
وخرجت التظاهرة الأكرب االثنني يف العا�صمة حيث �أغلق �أع�ضاء
احت��اد “�سانرتاك�س” للبناء الطرقات عرب �إ�شعال الإط��ارات ،ما
�أدى �إىل اختناقات مرورية كبرية.
كما �أغ�ل�ق��ت �أج ��زاء م��ن “طريق ال�ب�ل��دان الأم�يرك�ي��ة ال�سريع”
الرابط بني بنما وباقي دول �أمريكا الو�سطى وال��ذي يعد ممرا
رئي�سيا لنقل ال�سلع عرب البالد.

و�أدت االحتجاجات �إىل نق�ص يف الوقود والغذاء يف بع�ض املناطق.
وقالت �أجنيليكا رويز التي تقطن باكورا الواقعة �شرق العا�صمة
بنما “نحن يف و��ض��ع ��س��يء ال ي��وج��د ط�ع��ام وال ح��اف�لات� .أردت
�شراء الأرز ..لكن القليل الذي ميكن العثور عليه باهظ الثمن.
اخل�ضار رديئة” ،م�شرية �إىل �أنها واجهت �صعوبة يف الو�صول �إىل
مكان عملها.وافقت احلكومة الأحد على خف�ض �سعر البنزين �إىل
 3,25دوالرا للغالون وموا�صلة املحادثات ب�ش�أن خف�ض �أ�سعار
الأغذية والأدوية التي كانت �ضمن �أبرز م�صادر قلق املتظاهرين.
والأ�سبوع املا�ضي ،خف�ضت �سعر البنزين �إىل  3,95دوالرا من
 5,20دوالرا للغالون يف حزيران/يونيو ،لكن ذلك مل يكن كافيا
لإر�ضاء املتظاهرين.وبعد �إعالن الأحد ،اعتربت عدة نقابات ب�أن
االتفاق غري كاف وجتاهل العديد من املجموعات.
وق��ال املتظاهر خ��وان م��ورال�ي����س ،وه��و م ��زارع م��ن ك��اب�يرا غرب
العا�صمة�“ ،سنبقى يف ال�شارع ..لن نرتاجع .نحتاج �إىل �إجابات
قوية و�إيجابية».
ودعا الأمني العام لـ”�سانرتاك�س” �سا�ؤول مينديز �إىل مفاو�ضات
ت�شمل كافة املجموعات ملناق�شة “الق�ضايا الأك�ثر �إحلاحا” يف
بنما.وت�شمل هذه الق�ضايا خف�ض تكاليف الوقود والغذاء والدواء
وال�ك�ه��رب��اء ،على ح��د ق��ول��ه� ،إىل جانب زي��ادة الأج ��ور ب�شكل عام
وزيادة اال�ستثمارات العامة يف التعليم.
ت�أتي التظاهرات يف وقت تواجه بنما ظروفا اقت�صادية �صعبة �إذ
بلغ معدل الت�ضخم  4,2يف املئة يف �أيار-مايو ،بينما بلغ معدل
البطالة حوايل  10يف املئة ومت رفع �أ�سعار الوقود بحوايل  50يف
املئة منذ كانون الثاين-يناير.
ورغم �أن اقت�صادها مقوم بالكامل بالدوالر بينما �سجّ لت معدالت
منو مرتفعة� ،إال �أن بنما تعاين من انعدام امل�ساواة االجتماعية
بفوارق كبرية.و�أكد املغني البنمي ال�شهري والنا�شط روبن بليد�س
االث�ن�ين �أن مطالب املتظاهرين االقت�صادية �أق��ل م��ن �أن يكون
ب�إمكانها حل م�شاكل البالد.

•• وا�شنطن-رويرتز

�أعلنت وزارة ال��دف��اع الأمريكية (البنتاجون) و�شركة
لوكهيد مارتن �أنهما تو�صلتا �إىل اتفاق لت�صنيع نحو
 375طائرة مقاتلة �إف 35-على مدار ثالث �سنوات،
و�سط توقعات بارتفاع ال�سعر من الن�سخة ال�شائعة من
الطائرة ب�سبب انخفا�ض الأعداد والت�ضخم.
ق ��ال ول �ي��ام الب��االن��ت رئ�ي����س م���ش�تري��ات الأ� �س �ل �ح��ة يف
البنتاجون “ي�سعدنا �أن نعلن �أن الوزارة ولوكهيد مارتن
تو�صلتا �إىل اتفاق ل�شراء  375طائرة �إف.»35-
وكانت رويرتز ذكرت يوم االثنني �أن ال�صفقة التي تبلغ
قيمتها نحو  30مليار دوالر تقرتب من االنتهاء.
واتفاق “امل�صافحة” هو نقطة انطالق لو�ضع اللم�سات
الأخرية على الأ�سعار والتي من املحتمل �أال تحُ دد لعدة
�أ�سابيع �إن مل يكن لأ�شهر ،مما يجعل القيمة النهائية
لل�صفقة وكل طائرة غري م�ؤكدة.
وتبلغ تكلفة طائرة �إف� 35-إيه ،وهي الن�سخة الأكرث

�شيوعا من ه��ذه الطائرة املقاتلة يف ال��والي��ات املتحدة
حاليا نحو  79مليون دوالر.وقال البنتاجون �إن العدد
النهائي للطائرات قد يتغري بناء على �أي “تعديالت
يجريها الكوجنر�س الأمريكي يف ميزانية العام املايل
 2023و�أي طلبات يطلبها ال�شركاء الدوليون».
وق��ال��ت ��ش��رك��ة ل��وك�ه�ي��د يف ب �ي��ان “يف خ���ض��م ت�أثريات
كوفيد 19-امل�ستمرة وان�خ�ف��ا���ض �أع� ��داد (الطائرة)
�إف ،35-متكن م�شروع �إف 35-من خف�ض تكلفة كل
طائرة عن م�ستويات الت�ضخم القيا�سية».
و�أظهرت بيانات �أمريكية الأ�سبوع املا�ضي �أن الت�ضخم
قد ت�سارع �إىل معدل �سنوي قدره  9.1يف املئة يف يونيو
حزيران.
وكان البنتاجون وقع �صفقة �سابقة عام  2019ل�شراء
 478طائرة مقاتلة �إف 36-على مدى ثالث �سنوات،
مم��ا �سمح للوكهيد ب���ش��راء كميات �أك�ب�ر م��ن املكونات
خلف�ض التكاليف بنحو ثمانية باملئة �إىل  34مليار
دوالر.
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الرئا�سية الأمريكية:

هذا التهديد الذي يحوم حول نتائج عام !...2024
�أول قطعة من البازل؟ ت�صريحات دونالد ترامب وت�صرفاته
لأي �شخ�ص ميكنه �أن يخ ّمن م�سب ًقا �شكل البازل كامال.
••الفجر -يا�شا مونك -ترجمة خرية ال�شيباين
يف الواليات املتحدة ،يبدو �أن هذا البازل ال�سيا�سي يتكون من التي ت�ؤكد �أنه ي�شكل تهديدً ا خط ًريا للدميقراطية .الثانية:
يف معظم الأحيان ،ت�شبه اللعبة ال�سيا�سية كومة فو�ضوية خم�س قطع فقط .عندما ن�أخذ الوقت الكايف لتجميعها م ًعا� ،إذا فاز ترامب بوالية ثانية ،فمن امل�ؤكد �أنه �سيت�سبب يف �ضرر
من قطع لعبة البازل .كل يوم ،بدون ا�ستثناء ،تغذي مئات ف�إنه ي�سيطر علينا القلق ،ان مل تكن الرهبة ،عند مواجهة �أكرب مما كان عليه احلال خالل الفرتة الأوىل .ثال ًثا :ما مل
يحقق الدميقراطيون ن�ص ًرا �ساح ًقا عام � ،2024ستجد البالد
حظا �سعيدً ا ال�صورة التي تظهر.
املعلومات اجلديدة الأخبار ،وتثري الأمل �أو القلقً .

نف�سها بال �شك يف قب�ضة �أزمة م�ؤ�س�سية خطرية .رابع ًا :الرئي�س
احل��ايل ،جو بايدن ،م�سنّ ،
ه�ش �سيا�سي ًا ،وغري حمبوب على
الإطالق� .أما بالن�سبة للخام�س ،فذلك يرجع �إىل حقيقة �أن
كاماال هاري�س ،نائب الرئي�س احلالية واملر�شحة الدميقراطية
املحتملة �إذا مل يرت�شح جو بايدن� ،أقل ت�س ّلحً ا لهزم ترامب.
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كاماال هاري�س قد ال تهزم ترامب يف املبارزة
يف الوقت احلايل ،ي�شري ال�سيناريو
امل �ن �ط �ق��ي �أك� �ث ��ر ،وم� �ب ��ا�� �ش ��رة� ،إىل
ا��س�ت�ع��ادة ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض م��ن قبل
دون��ال��د ت��رام��ب ب�شكل م �ت��زاي��د� ،أو
من قبل �أحد حلفائه املقربني .و�إذا
مل ت�صحح الواليات املتحدة م�سارها
على ال�ف��ور ،ف ��إن ال�ب�لاد تتجه نحو
كارثة.
دون�����ال�����د ت����رام����ب م��ن��اه�����ض
للدميقراطية
بعد متابعة دون��ال��د ت��رام��ب لعدة
�سنوات ك�صحفي �سيا�سي ،اعتقدت
�أن ال �شيء ميكن �أن ي�صدمني �أكرث،
وال ح�ت��ى ج�ل���س��ات اال� �س �ت �م��اع التي
�أجريت م��ؤخ� ًرا بخ�صو�ص مو�ضوع
 6ي�ن��اي��ر  “ 2021ال �ه �ج��وم على
م�ب�ن��ى ال�ك��اب�ي�ت��ول م��ن ق�ب��ل �أن�صار
دونالد ترامب».
لأن ر�أيي يف ترامب تبلور يف خريف
ع��ام  :2015رج��ل �أع�م��ال �شعبوي
من املرجح �أن يتحول �إىل �سلطوي،
ريا
وب��ال �ت��ايل ي���ش�ك��ل ت �ه��دي �دًا خط ً
للدميقراطية الأمريكية .منذئذ،
مل ي �ف �ع��ل �� �س ��وى ت ��أك �ي ��د حتليلي،
و�أظهر ب�ألف طريقة ازدراءه املطلق
للقواعد الأ�سا�سية لدميقراطياتنا
احل��دي �ث��ة .وه ��ذا ،م��ن ال �ب��داي��ة �إىل
ال�ن�ه��اي��ة� :أو ًال يف حملة وع��د فيها
ب�سجن مناف�سته يف ال�سباق الرئا�سي
مبجرد انتخابه ،ويف نهاية ال�سباق
عندما رف�ض قبول نتائج انتخابات
 .2020ال �ب��راه �ي��ن ع �ل ��ى عمله
املناه�ض للدميقراطية موجودة وال
ي�ستطيع �أحد �إخفاء وجهه.
وم��ع ذل��ك ،يجب �أن �أع�ت�رف ب�أن
م��ا ظهر م��ن اع�تراف��ات وحقائق يف
الأ�سابيع الأخرية ه ّزتني .منذ فرتة
طويلة ،ر�أينا دونالد ترامب مرتددًا
يف �إبعاد نف�سه عن م�ؤيديه� ،أياً كانوا
ومهما كانت مغاالتهم ووقاحتهم.
كما �أن رغبته يف البقاء يف ال�سلطة
ب�أي و�سيلة ،دون �أي اعتبار للمبادئ
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة� �� ،ص ��ارخ ��ة بنف�س
القدر .ولكننا نعلم الآن �أنه مبجرد
�أن يغيب عن �أنظار الكامريات ،فانه
يبتهج �شخ�ص ًيا بالهجوم على مبنى
الكابيتول ،حتى �أن��ه �أراد �أن ي�شجع
�أو حتى �أن يقود املجموعة �شخ�ص ًيا،
اىل درج��ة �أن��ه ت�شاجر مع �أح��د كبار
اع ��وان امل�خ��اب��رات ال�سرية امل�س�ؤول
عن حمايته.
اع �ت �ق��دت �أن دون��ال��د ت��رام��ب قد
�أظ�ه��ر لنا منذ ف�ترة طويلة املدى
الكامل ل�شخ�صيته ،و�أنني حم�صن
��ض��د ا� �س �ت �ف��زازات��ه امل ��روع ��ة ...كنت
خمطئا.
والي���ة ثانية ل�ترام��ب �ستكون
�أكرث خطورة من الأوىل
ق��د ي�غ��ري امل ��رء �أن يطمئن �إىل
ح�ق�ي�ق��ة �أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة� ،إذا
ج� ��از ال �ت �ع �ب�ير ،جن ��ت م ��ن الوالية
الأوىل ل��دون��ال��د ت��رام��ب .ول�ئ��ن مل
ي�ت��م ت��دم�ير اجل�م�ه��وري��ة ،ف�لا �شك
لأنها قوية مبا يكفي ملقاومته مرة
�أخرى.
ب��ال �ت ��أك �ي��د� ،أظ �ه��ر ه ��ذا ال�صمود
ق��وة م�ؤ�س�سات ال��دول��ة .ومي�ك��ن �أن
ندعم متامًا الفر�ضية القائلة ب�أنها
�ستتح ّمل �صدمة �أربع �سنوات �إ�ضافية
يف ظ��ل ح�ك��م دون��ال��د ت��رام��ب .لكن
يجب �أن ن�ضع يف االعتبار �أن فرتة
والي ��ة ث��ان�ي��ة حت��ت ��ش�ع��ار “لنجعل
�أمريكا عظيمة مرة �أخرى”� ،ستكون
بالت�أكيد �أكرث �ضر ًرا على البالد من
الأوىل.
عندما مت انتخابه ع��ام ،2016
عجز دون��ال��د ت��رام��ب على ممار�سة
ال���س�ل�ط��ة ب���ش�ك��ل ف �ع ��ال ،ح �ي��ث كان
يفتقر �إىل اخل�برة ،واىل متعاونني،

جو بايدن خارج �سباق 2024

ترامب يف طريقه ال�ستعادة البيت الأبي�ض

 ترامب يف طريقه ال�ستعادة البيت الأبي�ض ،وعلى الدميقراطيني تغيري االجتاه �إذا جمع ال�سباق الرئا�سي بني ترامب وكاماال هاري�سعام  ،2024فاملواجهة قد تتحول ل�صالح اجلمهوري
وحتى اىل ر�ؤي��ة �سيا�سية .مل ي�سبق
انتخابه لأي من�صب ،وال معرفة له
�أو فهم لعمل اجلهاز البريوقراطي
الفيدرايل ،ويف وا�شنطن العا�صمة،
ك��ان �أن �� �ص��اره امل�خ�ل���ص��ون �أك�ث�ر من
نادرين.
وه �ك��ذا ،ر�أي �ن��ا ال �ع��دي��د م��ن كبار
املوظفني �أو امل�س�ؤولني ذوي اخلربة
داخ��ل �إدارت��ه ي�سعون �إىل كبح �أكرث
ق��رارات��ه تطرفاً و�أق�ل�ه��ا وج��اه��ة .يف
ال �ك��وجن��ر���س ،ن �ظ��ر اجلمهوريون،
مبن فيهم رئي�س جمل�س النواب يف
ذلك الوقت� ،إىل و�صوله �إىل البيت
الأب �ي ����ض ب�ع�ين ال��ري �ب��ة .وح �ت��ى لو
ر�أى دون��ال��د ت��رام��ب نف�سه على �أنه
امل�م�ث��ل ال���ش��رع��ي ال��وح �ي��د لل�شعب،
ف � � ��إن ط �م��وح��ه -ل �ت �ق��وي ����ض نظام
ال�ضوابط والتوازنات الذي ي�ضمن
توازن ال�سلطات يف الواليات املتحدة
ظل خمف ًيا وغري وا�ضح .يف بدايةواليته ،ا�صطدم مب�ؤ�س�سات م�ستقلة
�أك �ث��ر م ��ن م � ��رة ،وال� �ت ��ي ت�ستنجد
بالقانون عندما يتجاوز �سلطته.
ل ��ن ي ��واج ��ه ن�ف����س امل �ع��ار� �ض��ة �إذا
متكن من العودة لقيادة البالد عام
 .2024ل �ق��د اك�ت���س��ب خ�ب�رة بعد
ق�ي��ادة ال��والي��ات املتحدة طيلة �أربع
�سنوات� .إنه يفهم بدقة �أكرب بكثري
ما يجب فعله لتحويل رغباته �إىل
حقيقة .مت تكوين احتياطي كبري
م��ن امل��ؤي��دي��ن املخل�صني ،وبع�ضهم
يتمتع بخربة مهنية كبرية يف اجلهاز
التنفيذي .كما ان الذين �سيع ّينهم
ل �ل �م �� �س ��ؤول �ي��ات ه ��ذه امل � ��رة �ستكون
خم��اوف�ه��م ب��ال�ت��أك�ي��د �أق ��ل يف تنفيذ
قراراته ،حتى �أكرثها ال�أخالقية �أو
غري د�ستورية .تقريبا جميع �أع�ضاء
الربملان من اجلمهوريني الذين مل
يرتددوا يف معار�ضة دونالد ترامب،
ين�سحبون الآن من احلياة ال�سيا�سية
�أو يخرجون من ال�سباق التمهيدي
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة .ومن
املرجح � ً
أي�ضا� ،أن تركز الأيام الأوىل
من والي��ة “لنجعل �أمريكا عظيمة
م ��رة �أخرى” ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى تعزيز
ال�سلطة الرئا�سية.
ماذا يعدّ احلزب اجلمهوري لعام
2024
ك��ان��ت خم�ط�ط��ات �إب �ط��ال نتيجة
اقرتاع  2020من عمل غري �أكفاء
فو�ضويني بد ًال من مت�آمرين �أذكياء.
ولئن �أم�ضى الرئي�س املنتهية واليته
الكثري م��ن ال��وق��ت يف الت�شكيك يف
��ش��رع�ي��ة خ�ل�ي�ف�ت��ه ج��و ب ��اي ��دن ،ومل
ت �ك��ن ل��دي��ه خ �ط��ة ق��اب �ل��ة للتطبيق
مل �ن��ع ت�ن���ص�ي�ب��ه ب���ش�ك��ل م �ل �م��و���س .يف
غ �� �ض��ون ع ��ام�ي�ن ،مي �ك��ن �أن يتغري
ال��و� �ض��ع ،لأن ق �ط��اع��ات ك �ب�يرة من
احلزب اجلمهوري ت�ستعد منذ عدة
�أ�شهر خلطة �أك�ثر تنظيما واتقانا
لتن�صيب مر�شحها م��رة �أخ ��رى يف
املكتب البي�ضاوي.
عام  ،2020كان االختيار النهائي

 بعد ثمانية ع�شر �شهرًا من ممار�سة ال�سلطة ،منالوا�ضح �أن بايدن مل يعد خيارا �صاحلا لعام 2024

� -إن والية ثانية لرتامب �ستكون �أكرث خطورة من الأوىل

الدميقراطيون مطالبون بك�سب معركة الكونغر�س

�أن�صار ترامب ي�شتبكون مع ال�شرطة وقوات الأمن �أثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول
ال��والي��ات املتحدة يف ال��واق��ع و�سائل
حمدودة للغاية لكبح جماحه.
وم� � ��ع ذل � � ��ك ،ي� �ج ��ب ال � �ق� ��ول �إن
الدميقراطيني �أنف�سهم ي�ساهمون
يف خلق موقف ال�ضعف هذا .لقد �أدت
القرارات املتخذة يف البيت الأبي�ض
�إىل ت�ضخيم الآلية الت�ضخمية ،على
الرغم من حتذيرات االقت�صاديني
امل �ع�ترف ب�ه��م يف ذل��ك ال��وق��ت .كما
�أع�ط��ى االن�سحاب ال�سريع للقوات
من �أفغان�ستان �صورة لبايدن كرجل
بال قب�ضة وال قلب وال ر�ؤية .وعلى
ال��رغ��م م��ن وع ��ده ب�ت��أم�ين تنازالت
من احلزبني على نطاق وا�سع� ،إال �أن
�إدارته ف�شلت يف التن�سيق ب�شكل ف ّعال
مع برملانيني من مع�سكره.
وخ �ل ��ال الأ�� �ش� �ه ��ر الأوىل من
رئ��ا��س�ت��ه ،ح ��اول �أن �� �ص��ار ج��و بايدن
ت �ق��دمي��ه ع �ل��ى �أن� ��ه جت���س�ي��د حديث
لفرانكلني روزف �ل��ت .وب�ع��د ثمانية
ع�شر �شه ًرا من تن�صيبه ،ف�شل جو
بايدن يف مترير معظم مقرتحاته
الت�شريعية ،وهذا غري قابل للتح�سن
يف افق �إجراء انتخابات منت�صف املدة
ال�صعبة.
ل �ق��د �أث � ��ارت ال�ق���ض��اي��ا الثقافية
واالجتماعية �شك ً
ال �أكرث دراماتيكية
لتخريب ال��ذات .جزء من الناخبني
ال� ��ذي� ��ن اخ � � �ت� � ��اروا ،ع � ��ام ،2020
احل ��زب ال��دمي�ق��راط��ي وزع�ي�م��ه جو
ب��اي��دن مكرهني ولي�س ع��ن قناعة،
ي �خ��اف��ون ال �ي��وم م��ن � �ص��دى بع�ض
الأي��دي��ول��وج�ي��ات املنبثقة م��ن ي�سار
ال �ي �� �س��ار .ول� �ئ ��ن ك ��ان ��وا مرعوبني
متامًا من العن�صرية ال�سائدة على
ال�ي�م�ين امل �ت �ط��رف ،ف��إن�ه��م ال يرون
ب���ش�ك��ل �إي �ج��اب��ي ل�ل�غ��اي��ة ح�ق�ي�ق��ة �أن
الإدارة القائمة ،على �سبيل املثال،
�أرادت تكييف دفع بع�ض امل�ساعدات
االجتماعية مببالغ هامة ح�سب لون
هذا اجللد �أو ذاك.

لكبار الناخبني ال��ذي��ن �سيجل�سون الكبري ،وعدم جاذبية كاماال هاري�س
يف امل�ج� ّم��ع االن�ت�خ��اب��ي ال ي ��زال يقع ل ��دى ال �ن��اخ �ب�ين ،ف� ��إن ه ��ذا الهدف
ع �ل��ى ع ��ات ��ق � �س �ي��ا� �س �ي�ين خمل�صني يبدو بعيد املنال حاليا.
لوعدهم بالإ�شراف على االنتخابات
ال��رئ��ا� �س �ي��ة ب�ط��ري�ق��ة غ�ي�ر حزبية .جو بايدن لي�س يف موقع قوة
ع� ��ام  ،2020ك ��ان ��ت ال ��والي ��ات
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال�ب�ع����ض قد
مت انتخابهم ب�صعوبة وب�شكل غري املتحدة على ح��اف��ة ال�ه��اوي��ة :عرف
��س�ل����س ل �ل �م �ن��ا� �ص��ب ،م �ث��ل �سكرتري ج ��و ب ��اي ��دن ك �ي��ف مي �ن��ع االن � ��زالق
جورجيا ب��راد رافين�سبريجر ،فقد ال�ي�ه��ا ،وك��ان امل��ر��ش��ح اجل��اد الوحيد
ق ��ام ��وا ب��واج �ب �ه��م الدميقراطي :يف االن�ت�خ��اب��ات التمهيدية للحزب
ف ��رز الأ�� �ص ��وات ،وال�ت�ح�ق�ي��ق يف �أية الدميقراطي الذي مل يدعم الأفكار
تقارير �أو م�شاكل ،دون اال�ست�سالم ��ش��دي��دة االن�ق���س��ام ع�ل��ى ال��رغ��م من
لل�ضغوط التي متار�س �أو اخلدمات ت�ن��اغ�م�ه��ا م��ع ال�ع���ص��ر (م �ث��ل �إلغاء
جترمي الهجرة غري ال�شرعية على
املوعودة ،وهذا �شرف لهم.
لكن ،يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،بد�أت احل � � ��دود) .ك �م��ا ع ��رف �أي �� ً��ض��ا كيف
الإدارات اجلمهورية يف عدة واليات ي�ج�م��ع حت��ال� ًف��ا دمي �ق��راط � ًي��ا وا�س ًعا
تناور لتغيري القوانني ،مما �أ�ضعف ح ��ول �شخ�صه م��ن خ�ل�ال الت�أكيد
العملية الدميقراطية يف مواجهة ع �ل��ى � �ش �ك��ل م ��ن �أ� �ش �ك��ال االح �ت��رام
ال�سلطة ال�سيا�سية املحلية .يُنظر واالدب �أو ال�ك��رام��ة ،ال���ض��روري��ة يف
�إىل بع�ض ال��والي��ات ،مثل �أريزونا ،ان �ت �خ��اب��ات مت ت�ق��دمي�ه��ا ع �ل��ى �أنها
ع �ل��ى �أن �ه��ا � �س��اح��ات ق �ت��ال حا�سمة ،معركة لإنقاذ الروح العميقة للبلد.
ح�ي��ث �سيطلق ال�ع�ن��ان للم�ش ّرعني يُح�سب له �أنه �ساعد يف ح�شد �شعب
املح ّليني واحل�ك��ام قري ًبا ،ليختاروا الواليات املتحدة للقيام ب�شيء نادر
ذات�ي��ا املر�شح ال��ذي �س ُيعترب الفائز للغاية :الإطاحة ب�شعبوي �سلطوي
ال�شرعي .وه��ذا يجعل الأم��ر �أكرث يف انتخابات دميقراطية بعد فرتة
قابلية لت�ص ّور �إبطال �آالف الأ�صوات والية واحدة فقط.
ول �ك��ن ب �ع��د ث�م��ان�ي��ة ع���ش��ر �شه ًرا
م ��ن ق �ب��ل ��س�ي��ا��س�ي�ين ذوي مواقف
حزبية ،من الذين لن يحر�صوا على من ممار�سة ال�سلطة ،من الوا�ضح
البقاء حمايدين ،و�سري�شحون كبار �أن� ��ه مل ي �ع��د خ �ي��ارا � �ص��احل��ا متامًا
ناخبني ل�صالح دونالد ترامب حتى ل �ع��ام  .2024ت���ص�ن�ي��ف �شعبيته
ل��و ك��ان ج��و ب��اي��دن (�أو دميقراطي اليوم منخف�ض ب�شكل خا�ص :وف ًقا
�آخ��ر) هو الفائز ب�أغلبية الأ�صوات ل �ت �ق��دي��رات “فايف ث�يرت��ي ايت”،
يوافق  39باملائة فقط من النا�س
يف الوالية.
هناك خطران يهددان اجلمهورية يف الواليات املتحدة على عمله ،و56
الآن ب���ش�ك��ل خ �ط�ي�ر :الأول ،فوز ب��امل��ائ��ة غ�ي�ر را�� �ض�ي�ن .وه� ��ذا يعني
دونالد ترامب يف انتخابات � 2024أن بايدن �أق��ل �شعبية من الر�ؤ�ساء
وف� ًق��ا لقواعد اللعبة ،وال �ث��اين� ،أنه االث� �ن ��ي ع �� �ش��ر ال �� �س��اب �ق�ين (مب� ��ا يف
يحاول تعديل النتيجة بكل الو�سائل ،ذل��ك ت��رام��ب) يف نف�س املرحلة من
مم ��ا ي� � � ��ؤدي �إىل �أزم � � ��ة د�ستورية واليتهم.
�أ��س�ب��اب امل��وق��ف ال�ضعيف احلايل
خ�ط�يرة -ورمب ��ا ق��د ينجح حتى يف
العودة �إىل املكتب البي�ضاوي يف حتد جل ��و ب ��اي ��دن خ ��ارج ��ة ع ��ن �إرادت � � ��ه
للتطبيق العادل وال�سليم للقواعد .جزئ ًيا .كان �أي رئي�س �سيدفع ثمن
ول �ت �ف��ادي م�ث��ل ه ��ذا امل��وق��ف ،يجب عواقب ال��وب��اء� ،أك�بر بكثري و�أطول حظوظ كاماال هاري�س �ضعيفة
على الدميقراطيني تنظيم �أنف�سهم يف ال��وق��ت مم��ا مي�ك��ن ت�خ�ي�ل��ه .و�أي يف هزم ترامب
�إذا تخلى جو بايدن عن الرت�شح
لتحقيق ن�صر �ساحق ال جدال فيه .زعيم �سيكون كب�ش ف��داء للت�ضخم
ولكن بالنظر اىل �ضعف جو بايدن اجلامح -على الرغم من �أن لرئي�س لإع � � � ��ادة ان� �ت� �خ ��اب ��ه ع � ��ام ،2024

ف �م��ن امل ��رج ��ح �أن ت �� �ص �ب��ح كاماال
ه��اري ����س امل��ر��ش�ح��ة ال�ت��ال�ي��ة للحزب
الدميقراطي .يف الواليات املتحدة،
ي �ت �م �ت��ع ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي ����س ب�شرعية
موا�صلة متثيل ال�سلطة القائمة.
ويفرت�ض �أن يكون هذا االجتاه �أقوى
عندما يتعلق الأمر بكماال هاري�س.
ب�صفتها �أول امر�أة �سوداء تتوىل هذا
املن�صب ،ف��إن �أي حماولة لإزاحتها
م ��ن م�ن���ص�ب�ه��ا ك��وري �ث��ة مفرت�ضة
�سيكون من ال�سهل �إدان�ت��ه باعتباره
جن�سي �أو عن�صريّ  .و�ستكون
حت ّيز
ّ
التكلفة املحتملة من حيث ال�سمعة
�أع �ل��ى :وه��ي كافية لتثبيط معظم
ال�سيا�سيني ال��ذي��ن م��ن املحتمل �أن
ي �خ��اط��روا ب��ال�تر��ش��ح ل�ل�ف��وز بورقة
احلزب الدميقراطي.
ه� ��ذا ال �� �س �ي �ن��اري��و ي �ج �ع��ل موقف
ال�ضعف ال ��ذي مي�ي��ز ح��ال� ًي��ا كاماال
هاري�س �أك�ثر �إث��ارة للقلق� :ستكون
�اح��ا ��ض��د ترامب
م��ر��ش� ً�ح��ا �أق ��ل جن� ً
مقارنة بالرئي�س احل��ايل .لأن��ه �إذا
و�صل هذا الأخري اىل ارقام قيا�سية
م��ن حيث ع��دم ال�شعبية ،ف ��إن نائب
ال��رئ�ي����س ت�ن��اف���س��ه يف ه ��ذا املجال:
ل�ق��ول احلقيقة ،يعتقد  36باملائة
فقط م��ن ال�سكان �أن�ه��ا ت�ق��وم بعمل
جيد .عالوة على ذلك ،لن يختفي
م��ا ي ��ؤج��ج ع��دم ال�شعبية ه��ذه على
امل ��دى ال�ق���ص�ير �أو ح�ت��ى املتو�سط.
ك� ��ام� ��اال ه ��اري� �� ��س م ��دع� �ي ��ة عامة
موهوبة للغاية ،وتعرف � ً
أي�ضا كيف
ت�ك��ون متعاطفة وودودة �أو مقنعة
ب���ش�ك��ل خ��ا���ص وداف� �ئ ��ة ب �� �ص��دق ،يف
�سياقات غري ر�سمية مثل جمموعات
الربامج التلفزيونية احلوارية.
لكن غالبية الناخبني ال يعرفون
القيم العميقة التي حتركها� ،أو حتى
ي�شككون يف �صحة م��واق�ف�ه��ا .ومن
ال�صعب �إل�ق��اء ال�ل��وم عليهم عندما
ن�ستح�ضر رحلتها ال�سيا�سية املتعرجة
خالل م�سرية ق�صرية ن�سب ًيا انتقلت
من دميقراطية معتدلة �إىل حد ما
�إىل واحدة من �أكرث �أع�ضاء جمل�س
ال�شيوخ تقدمية.
�أتذكر �أنني وجدت على ّ
رف متجر

لبيع ال�ك�ت��ب ،ال�ك�ت��اب ال��ذي ن�شرته
ك��ام��اال ه��اري ����س يف ب��داي��ة احلملة
الرئا�سية ل�ع��ام  2020ب�ع�ن��وان يف
ترجمته الفرن�سية “حقائقنا :حلمي
الأمريكي”� .إجما ًال ،بدا �أن الكتاب
ي�ه��دف �إىل �إق�ن��اع �أق�صى الي�سار يف
احل��زب الدميقراطي ب��أن �سيناتورة
كاليفورنيا من�سجمة م��ع الكلمات
املفاتيح �أو ال���ش�ع��ارات ال �ق��ادرة على
ا�ستقطاب عامل تويرت .لكن ما لفت
انتباهي هو عبارة �أ�ضافها النا�شر،
ريا بال �أدنى �شك �إىل �أنها كانت
م�ش ً
�أي��ً��ض��ا م��ؤل�ف��ة ك�ت��اب “مقاربة ذكية
ل �ل �ج��رمي��ة :خ �ط��ة م��دع �ي��ة عامة
لتح�سني االمن للجميع».
تعر�ضت كاماال هاري�س لل�سخرية
عندما ادعت �أنها ا�ستمعت �إىل مغني
ال ��راب ��س�ن��وب دوج وت��وب��اك �شاكور
عندما ك��ان��ت يف مدر�سة الدرا�سات
العليا ،ومل يكن �أي منهما قد �أ�صدر
�ألبومًا قبل نهاية درا�ستها .وباملثل،
ع �ن��دم��ا ادع� ��ت ت��راث �ه��ا اجلامايكي
لإظهار دعمها لإ�ضفاء ال�شرعية على
ا�ستهالك احل�شي�ش كا�شفة عن �أنها
�سيق ان ا�ستهلكته (رد والدها ببيان
حاد�“ :إن جدودي الأع��زاء ووالداي
املتوفني اليوم يتق ّلبون يف قبورهم
ل�سماع �أن ا��س��م عائلتنا و�سمعتنا،
ف �� �ض�ل ً�ا ع ��ن ه��وي �ت �ن��ا اجلامايكية
ال � �ف � �خ� ��ورة ،ت ��رت �ب ��ط ب �ط��ري �ق��ة ما
بال�صورة املبتذلة ال�شائنة ملدخني
احل�شي�ش” .وه �ك��ذا نتفهم مل ��اذا ال
مينحها الناخبون الف�ضل يف وجود
ق��اع��دة قيم �صلبة ج �دًا �أو وا�ضحة
جدًا.
مت تعزيز ه��ذا ال�شعور ،على نحو
م�ت�ن��اق����ض ،م��ن خ�ل�ال م��ا ك ��ان من
�ش�أنه �أن يكون �أح��د منارات حملتها
يف االن�ت�خ��اب��ات التمهيدية للحزب
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي ل� �ع ��ام  .2020يف
�سعيها ل��زع��زع��ة ت ��وازن ج��و بايدن،
م�ن��اف���س�ه��ا الأوف� � ��ر ح �ظ��ا ح�ي�ن�ه��ا يف
ال �� �س �ب��اق ،ه��اج �م��ت ب�ع�ن��ف التزامه
ال �ف��ات��ر “للنقل” يف ال�سبعينيات
“منظمة نقل م��در��س��ي ت�ه��دف �إىل
تعزيز التنوع االجتماعي �أو العرقي
داخ��ل امل��دار���س العامة” ،وبعد �أيام
قليلة فقط ،ك��ان عليها �أن تعرتف
ب�أنها هي نف�سها مل تدعم هذا النوع
من العمل ال�سيا�سي.
�إذا ك ��ان ال �� �س �ب��اق ع �ل��ى الرئا�سة
�سيجمع بني ترامب وكامال هاري�س
ع ��ام  ،2024فيمكننا م�سبقا �أن
ن�شعر ب��ال�ق�ل��ق لأن امل��واج �ه��ة تبدو
يف الوقت احل��ايل �ستتحول ل�صالح
اجلمهوري.
خطة للهروب من الكارثة
يف اللعبة ال�سيا�سية ،نادراً ما ت�سري
الأم��ور كما هو خمطط لها .وحتى
�إذا ب ��دت ال �� �س �ي �ن��اري��وه��ات البديلة
ب�ع�ي��دة امل �ن��ال ،ف� ��إن ل ��دى الواليات
امل �ت �ح��دة ع� ��دة ط� ��رق ل �ل �ه��روب من
الكارثة.

 -لقد �أعطى االن�سحاب ال�سريع للقوات من �أفغان�ستان �صورة لبايدن كرجل بال قب�ضة وال قلب وال ر�ؤية

ه�ن��اك ط��رق ع��دي��دة �أم ��ام البالد
وم ��ؤ� �س �� �س��ات �ه��ا ل �ل �ه��روب م ��ن �أ� �س ��و�أ
م���ص�ير مم �ك��ن .ل �ك��ن امل �ث�ير للقلق
�أن ه��ذا يبدو ممكنا للغاية� :إن��ه ما
ي�سميه العلماء “التوقع الريا�ضي
املحتمل” .يف ال��وق��ت احل � ��ايل ،ال
يوجد �سيناريو �آخ��ر �أك�ثر احتماال
من عودة الرئي�س ترامب �إىل املكتب
ال�ب�ي���ض��اوي ،وامل���ص�م��م ع�ل��ى تدمري
مبد�أ اجلمهورية وهيكلها بعمق.
لذلك يجب على كل الذين يهتمون
ب� � ��إدام � ��ة ال� �ن� �م ��وذج الدميقراطي
للواليات املتحدة �أن ي�ضعوا بن�شاط
خطة للهروب م��ن الكارثة املعلنة.
وب��الإم �ك��ان م��ن االن ت�ب��وي��ب بع�ض
اخلطوات والإجراءات احلا�سمة حتى
ينجح الدميقراطيون الراغبون يف
ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك يف حت���س�ين فر�صهم
للتغلب على دونالد ترامب.
ع �ل��ى ال��دمي �ق��راط �ي�ي�ن �إعطاءالأول � � ��وي � � ��ة ل� �ت� ��� �ش ��ري� �ع ��ات تو�ضح
ب ��ال� �ت� �ف� ��� �ص� �ي ��ل ك� �ي� �ف� �ي ��ة ت �� �ص ��دي ��ق
الكوجنر�س على نتائج االنتخابات
لتقليل تعر�ضها للتالعب احلزبي.
على الدميقراطيني �أن ي�ستعيدوامكانهم يف النقا�ش ال�ع��ام للأفكار،
وال �سيما يف الق�ضايا االجتماعية
والثقافية .و�إذا كانوا ال يرغبون يف
تخفيف ال�ضغط ،على �أق��ل تقدير،
يف دف��اع�ه��م ال� ��د�ؤوب ع��ن الأقليات،
فيجب على امل�س�ؤولني البارزين � ً
أي�ضا
التمييز بو�ضوح �شديد بني عملهم
وب�ين عمل بع�ض الراديكاليني من
الي�سار الهووي.
على الدميقراطيني �إقناع �شعبالواليات املتحدة ب�أنهم ي�ستطيعون
االن�صات اىل خماوفهم ،خا�صة فيما
يتعلق بالت�ضخم واجلرمية .وحتى
ان ك��ان��ت ل�ل�ب�ي��ت الأب �ي ����ض و�سائل
حم��دودة للعمل على تقليل� ،إن مل
يكن ح ّل ،هذه امل�شكلة �أو تلك ،فانه
على ج��و ب��اي��دن ا�ستخدامها ب�أكرب
قدر ممكن من الذكاء ،والقيام بكل
م��ا مي ّكنه م��ن اال��س�ت�ف��ادة الق�صوى
م��ن �أي حت���س��ن حم�ت�م��ل يف املوقف
بحلول عام .2024
وي �ت �ع�ي�ن ع �ل��ى الدميقراطينيمت��ري��ر م���ش��روع��ات ال �ق��وان�ين التي
مي�ل�ك��ون الأ� �ص��وات ال�لازم��ة ل�ه��ا يف
الكوجنر�س ،حتى لو مل تكن مثالية،
بد ًال من انتظار حتقيق �صفقات �أكرث
طموحا ،والتي ثبت حتى الآن �أنها
ً
بعيدة املنال متامًا .و�إذا وافق البيت
الأب �ي ����ض ع�ل��ى تنفيذ ت���س��وي��ات مع
اجلناح املعتدل للحزب ،على �سبيل
املثال ب�ش�أن خطة التعايف االقت�صادي
“�إعادة البناء ب�شكل �أف�ضل” ،فيمكنه
حينئذٍ التباهي ب�أنه دفع فعال هذا
ريا ،يجب
الرهان امللح �أو ذاك�- .أخ ً
على الدميقراطيني الذين يجدون
�أن�ف���س�ه��م يف و� �ض��ع �أف �� �ض��ل م��ن جو
بايدن �أو كاماال هاري�س لهزم دونالد
ت��رام��ب ع ��ام � ،2024أن يفكروا
ب �ج��دي��ة -وب �� �س��رع��ة -يف الرت�شح
لالنتخابات التمهيدية.
ان مثل خطة العمل ه��ذه ،لي�ست
��س��وى خ�ط��وة �أوىل نحو االنت�صار.
لكني �آمل �أن تكون هذه االقرتاحات
ال �ق �ل �ي �ل��ة مب �ث��اب��ة ن �ق �ط��ة انطالق
لآخ ��ري ��ن ل� �ي� �ط ��وروا مقرتحاتهم
الذاتية .امل�ؤكد ،وهو ما تثبته حكمة
امليمات :عندما يحرتق البيت وتبد�أ
النريان يف التهام كل �شيء ،الأ�سو�أ
�سيكون دائ� ًم��ا ه��و اجللو�س مكتويف
الأي ��دي وت�ك��رار �أن “كل ��ش��يء على
ما يرام».
--------------------------*�أ���س��ت��اذ ال��ع��ل��وم ال�سيا�سية
يف ج��ام��ع��ة ج��ون��ز هوبكنز يف
بالتيمور .م��ن م�ؤلفاته كتاب
«ال�شعب �ضد الدميقراطية»
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حمكمة التنفيذ

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/149818
رقم املحرر 2022/1/104832
املنذر  :بنك الفجرية الوطني  -بوكالة املحامي  /د .على �إ�سماعيل اجلرمن
املنذر �إليهم :
املنذر اليها الأوىل
 -1ق�صر امللوك لتجارة مواد البناء
 -2حممد دبي  -اجلن�سية  :الدومينيكا املنذر اليه الثاين
 -3وادي االلوان للنقليات �ش.ذ.م.م املنذر اليها الثالثة
 -4فاتن حممد ر�سيم البكري  -اجلن�سية � :سوريا  -املنذر اليها الرابعة
املو�ضوع  :ان��ذار بالتنبيه على املنذر �إليهم جميعا من الأوىل اىل الرابعة لتكليفهم
بالوفاء بالتكافل والت�ضامن بقيمة املديونية امل�ستحقة مبوجب ال�شيكات امل�شار اليه
اعاله مببلغ وقدره  852,238,79درهم ثمامنائة واثنان وخم�سون الف ومائتني
وثمانية وثالثون درهم وت�سعة و�سبعون فل�س والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع
� %12سنوياً من تاريخ اال�ستحقاق بتاريخ  2022/1/13وحتى ال�سداد التام
70392

#

رقم ال�شيك

تاريخ ال�شيك

قيمة ال�شيك

م�سحوب من
ح�ساب

ل�صالح ح�ساب

امل�ستفيد
املظهر له

1

000447

2021/12/20

310,897,56
درهم

وادي الألوان
للنقليات �ش ذ م م

ق�صر امللوك لتجارة
مواد البناء

بنك الفجرية
الوطني

2

000450

2022/01/09

201,374,23
درهم

وادي الألوان
للنقليات �ش ذ م م

ق�صر امللوك لتجارة
مواد البناء

بنك الفجرية
الوطني

3

000352

2022/01/13

339,967,00
درهم

وادي الألوان
للنقليات �ش ذ م م

ق�صر امللوك لتجارة
مواد البناء

بنك الفجرية
الوطني

852,238,79
درهم

املجموع

ثمامنائة واثنان وخم�سون الف ومائتني وثمانية وثالثون
درهم وت�سعة و�سبعون فل�س

لذلك  ،يوجه املنذر هذا الإنذار للمنذر �إليهم جميعا من الأوىل اىل الرابعة لتكليفهم
بالوفاء بالتكافل والت�ضامن بقيمة املديونية امل�ستحقة مبوجب ال�شـيكات امل�شـار اليه
اعاله مببلغ وقدره  852,238,79درهم ثمامنائة واثنان وخم�سـون الف ومائتني
وثمانية وثالثون درهم ون وت�سـعة و�سبعون فل�س والفائدة القانونية عن هذا املبلغ
بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق بتاريخ  2022/1/13وحتى ال�سداد التام
خ�لال خم�سة �أي��ام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات
القانونية للمطالبة بهذا الدين.
الكاتب العدل
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(ام��ارات اجلن�سية) �شهادة �أ�سهم �صادرة من �شركة الواحة
كابيتال.
رقم ال�شهادة  - OILC111765عدد اال�سهم � 3610أ�سهم
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة اع�لاه  .او
االت�صال على تيلفون رقم  0552205242م�شكورا.

فقدان �شهادة �أ�سهم

فُقدت �شهادة �أ�سهم با�سم ال�سيدة  /ليلى علي �سلمان �سلماين
(ام��ارات اجلن�سية) �شهادة �أ�سهم �صادرة من م�صرف ابوظبي
الإ�سالمي.
رقم ال�شهادة  - ADIB1051605عدد اال�سهم � 3638سهما
ال���رج���اء مم���ن ي��ج��ده��ا ت�سليمها لأق�����رب ف���رع م���ن ف���روع
م�صرف ابوظبي الإ�سالمي ..او االت�صال على تيلفون رقم
 0552205242م�شكورا.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � ��دع � ��و  /حممد
تاتايل مو�سى كوتى  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()p3452899
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0502394455

ف � � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و  /واج� � � ��ا
ت �ي �ف�ي�رى م ��ام ��و  ،اثيوبيا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()EP5991055
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0556649059

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف � � �ق� � ��د امل � � � ��دع � � � ��و  /ان � �ي� ��ت
ن � � � �ي� � � ��واج � �ي ��را  ،اوغ� � � �ن � � ��دا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )A00716692يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب�سفارة اوغندا او اقرب مركز
�شرطة باالمارات.

فقد امل��دع��و  /حبيب �سروار
غ� �ل��ام � � �س� ��رور  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()5997712DL
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0508545623

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ع� �م ��ر ط � ��ارق
ع�ب��دال�ع��زي��ز اح�م��د م�صطفى ،
م���ص��ر اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز �سفره
رق � � ��م ()A26675317
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة امل �� �ص��ري��ة او اق ��رب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /رح � �م� ��ت اهلل
اول دي � � � ��ن  ،اف� �غ ��ان� ��� �س� �ت ��ان
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )O1605155يرجى ممن
ي�ع�ثر عليه ت�سليمه بال�سفارة
االفغان�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

�إعــــــــــالن

70197

اعالن بالن�شر
 3619/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/كامربيدج ميدل اي�ست للديكور �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�ؤ�س�سة الدرج لرتكيب الرخام
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )267601.92درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماجالن
لاللكرتونيات
رخ�صة رقم CN 2480469:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
فا�سيلي بيوتي
رخ�صة رقم CN 4142220:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3816/2022/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4732/2021عمايل جزئي  ,مببلغ
وقدره (� )80175شامل الر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شاكر حمدي زكي عبدربه
عنوانه:امارة ال�شارقة  -كورني�ش البحرية مركز الفردان �سنرت مكتب 104
املطلوب �إعالنه  -1 :وادي االهرام للأعمال الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )80175درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

فقدان �شهادة �أ�سهم

فُقدت �شهادة �أ�سهم با�سم ال�سيدة  /ليلى علي �سلمان �سلماين

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

12

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4011/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف �أمر االداء رقم  , 2120/2021ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )830832.94درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية � -شارع عود ميثاء  -مبنى رقم  - 16الطابق الثالث
املطلوب �إعالنه  -1 :حامت بطر�س جري�س خوري � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2022/6/27:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به
وق��دره ( )830832.94دره��م خ�لال  15ي��وم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار رق��م  - 1136منطقة ند
ح�صة  -مبنى الوي�ستا  -رقم مبنى  - 1ال�شقة رقم  - 303العقار رقم  - 358/0منطقة وادي ال�صفا
 - 2رقم املبنى  - 1ال�شقة رقم  - 109والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة  295من
قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف
العدد  13598بتاريخ 2022/7/20
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1447/2022/305:ا�ستئناف جتاري

70197

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف  :بالغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء جمددا بالطلبات امل�ست�أنفني الواردة بالئحة دعواهم والئحة
تعديل طلباتهم -1:الزام امل�ست�أنف �ضده الثاين برد �شيكات ال�ضمان البالغ عددها � 35شيكا على التف�صيل الوارد
ب�صحيفة الدعوى  -2الزام امل�ست�أنف �ضدهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤدوا للم�ست�أنفني تعوي�ض مببلغ وقدره
( )4.000.000درهم عن التع�سف يف ا�ستعمال احلق يف التقا�ضي بقيد دعاوي جزائية لرجوع امل�ست�أنف �ضده الثاين
ب�شيك ال�ضمان رقم  720واملح�سوب على بنك ابوظبي التجاري بعد انق�ضاء الدين اال�صلي و�صدور حكم يف مواجهة
امل�ست�أنفني يف الدعوى رقم  18132ل�سنة  2016جزاء دبي.
امل�ست�أنف:امباير انرجي م.م.ح  -واخرون
عنوانه:دولة االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -ديره � -شارع بني يا�س  -برج امل�صرف  -الطابق  14مكتب - 1407
هاتف  - 042280002هاتف متحرك - 0557909785:فاك�س - 042502513:رقم مكاين 3005495192:الرب
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :رويالتي بيرتوليوم للتجارة �ش.م.ح وميثلها مديرها/احمد عزمي حممد ر�شاد � -صفته :
م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق� ��م 2022/118:جت��اري كلي .وح��ددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2022/8/23ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرند
الذهبي للمقاوالت
رخ�صة رقم CN 2980393:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/منال
مراد لتجميل ال�سيدات
رخ�صة رقم CN 4530139:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :بقالة جعي�سة
رخ�صة رقم  CN 1024265:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد خليل من�صور �ساملني املن�صورى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سليمان بولونييل من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سليمان بولونييل من � % 100إىل %49
تعديل وكيل خدمات  /حذف من�صور نا�صر حمدان املن�صورى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /بقالة جعي�سة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
وكفترييا مك�س
رخ�صة رقم CN 2756190:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

JAEESA GROCERY

�إىل /بقالة جعي�سة ذ.م.م

JAEESA GROCERY L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :كبيتال مو�شن للعقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1152857:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ماريو جميل �سماحه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ماريو جميل �سماحه من � % 49إىل 100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�سامه احمد عبداهلل احلورى احل�ضرمى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كبيتال مو�شن للعقارات ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  :ام تي ا�س ميدل اي�ست لتجارة الهواتف
وااللكرتونيات ملالكتها �سلمى القبي�سي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم  CN 2200239:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة راويه اليا�س ا�سد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سلمى فا�ضل حلدان فا�ضل القبي�سى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �إ�سم جتاري من/ام تي ا�س ميدل اي�ست لتجارة الهواتف وااللكرتونيات ملالكتها
�سلمى القبي�سي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13598بتاريخ 2022/7/20
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1174/2022/465:نزاع جتاري

70197

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756
مو�ضوع املنازعة  :يلتم�س املتنازع من املركز املوقر -1:الت�صريح بهذه الدعوى وحتديد اقرب جل�سة ممكنة لنظرها
واعالن املتنازع �ضدها بها  -2احلكم بالزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( )9.827درهم ت�سعة االف
وثمامنائة و�سبعة وع�شرون درهم  -3الزام املتنازع �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع:حور�س لت�أجري ال�سيارات
عنوانه:االمارات  -امارة دبي � -أبوهيل  -ديره  -دبي بناية �أبويو�سف للأعمال  -مكتب رقم  - 5الدور االر�ضي
وميثله�:شماء م�صبح �سعيد خلف الكعبي
املطلوب �إعالنه � -1 :أكرام نعيم � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها يلتم�س املتنازع م��ن امل��رك��ز امل��وق��ر -1:الت�صريح بهذه
الدعوى وحتديد اقرب جل�سة ممكنة لنظرها واعالن املتنازع �ضدها بها  -2احلكم بالزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي
للمتنازع مبلغ وقدره ( )9.827درهم ت�سعة االف وثمامنائة و�سبعة وع�شرون درهم  -3الزام املتنازع �ضدها بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة -اعالن املتنازع �ضدهم بالقرار املنهي للخ�صومة قررنا مبثابة احل�ضوري الزام
املتنازع �ضدها بان ت��ؤدي للمتنازعة مبلغ ثمانية االف وثمامنائة و�سبعة وع�شرون درهم وبالزامها بامل�صروفات
ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�سم

�إعالن ت�صفية

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

اعالن للدائنني يف الدعوي
رقم � 2022-67 :إجراءات االع�سار-دبي
اخلا�صة بـ  /وليد حممد احمد م�صطفى (حتت �إجراءات االع�سار)
بناء على احلكم ال�صادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح �إجراءات االع�سار وتعيني
اخلبري  /حممد فرحات � ,أمينا للإجراءات “ �أمني االجراءات “ ،وعليه نطلب من دائني ال�سيد  /وليد
حممد احمد م�صطفى  ،على خمتلف �أ�شكالهم القانونية �-سواء كانوا من الأ�شخا�ص الطبيعيني او
االعتباريني من القطاع اخلا�ص �أو القطاع العام  /احلكومي  -تقدمي مطالباتهم املالية العالقة – مبا
فيها تلك امل�سجلة امام اجلهات الق�ضائية – يف مواجهة املدين املذكور  -على ان تكون تلك املطالبات
مدعمة بامل�ستندات والأدلة ذات ال�صلة وتقدميها ملكتب �أمني االجراءات  ،وذلك يف غ�ضون  20يوم عمل
من تاريخ ن�شر هذا الإع�لان .حيث �سيتم اع��داد �سجل بالدائنني ،وبالتايل تقيم الديون بغية حتديد
املقبول منها من قبل �أمني االجراءات ،و�سيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنني الذين تقدموا مبطالباتهم
�أمام �أمني الإجراءات ومن ثم رفعها �أمام قا�ضي االع�سار.
كما يطلب �أمني الإجراءات من كل ذي م�صلحة له حق يف اى من �أموال املدين ان يتقدم بطلب ا�سرتداد
الأموال املنقولة او غري املنقولة اململوكة له من بني �أموال املدين خالل مدة �أق�صاها �شهرين من تاريخ
الن�شر وعلى ان يبني يف طلب اال��س�ترداد ن��وع وطبيعة موا�صفات تلك الأم��وال وطبيعة احل��ق الوارد
عليها .كما يطلب �أمني الإجراءات من �أي �شخ�ص تتوافر لديه �أي بيانات او معلومات ذات �صله ب�أموال
املدين املذكور �أن يتقدم بها  ،على مكتب « �أمني االج��راءات « الكائن يف مكتب فرحات و�شركاه – دبي
– ديرة – �شارع الرقة – الطابق اخلام�س مكتب  5001بناية فندق ايبي�س مدخل املكاتب هاتف
رقم  Email, suha@farahatco.com / 04- 2500251ولال�ستف�سار يرجى االت�صال
ب�سكرتارية �أمني االجراءات االن�سة  /منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
�أمني االجراءات  /اخلبري  /حممد فرحات
قيد رقم 89/

املو�ضوع  :اعالن ت�صفية �شركة
مركز لوك واو جلراحة اليوم الواحد
يعلن مركز لوك واو جلراحة اليوم الواحد امل�سجل لدى دائرة
�صحة ابوظبي حتت ترخي�ص رقم MF3900
ب��ان��ه ق�م�ن��ا ب�ت���ص�ف�ي��ة ال�ترخ �ي ����ص امل ��ذك ��ور اع�ل��اه وبالتايل
�سوف نقوم بايقاف التعامل مع �شركات التامني من تاریخ
2022-07-19
وعليه يعلن مركز لوك واو جلراحة اليوم الواحد انه انتهى
من احل�سابات ولي�س له اي م�ستحقات مع �شركات التامني
ال�صحي .فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة �صحة ابوظبي او مرا�سلتنا على االمييل التايل:
cfo@trustvision.ae
مركز لوك واو جلراحة اليوم الواحد

�إعــــــــــالن

Capital Motion REAL ESTATE L.L.C

M T S MOBILE & ELECTRONIC TRADING OWNED BY SALMA AL

�إىل /كبيتال مو�شن للعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

QUEBAISY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

CAPITAL MOTION REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0072752

M T S MOBILE & ELECTRONIC TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حماكم دبي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

�إىل /ام تي ا�س ميدل اي�ست لتجارة الهواتف وااللكرتونيات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

حماكم دبي االبتدائية
70533

انـذار عديل ( تكليف بالوفاء)
مقدمة من  :املنذرة  /رو�ضة عبداحلميد حممد عبداهلل احلمادي � -إماراتية اجلن�سية  ،العنوان � /إمارة ال�شارقة  -منطقة الريموك
�ضاحية حلوان  ،هاتف � ، 0554090909 /ضد  /املنذر �إليه  /حممد عبداملق�صود حممد الع�شري  -م�صري اجلن�سية،
ب�صفته املوقع على ال�شيك و مدير و �شريك ل�شركة �سما يرثب للإن�شاءات ذ.م.م ،العنوان � /إمارة ال�شارقة  -منطقة بودائق  -خلف
�شارع اال�ستقالل  -مبنى ملك جابر حممد جابر حممد احلربي و �شركائه  ،الطابق � - 8شقة ،802
و املقيم حاليا  /نزيل ال�سجن املركزي بال�شارقة  ،هاتف ،0507070946 /
املو�ضوع  /تكليف بالوفاء مببلغ وقدره ( )410,000درهم (فقط �أربعمائة وع�شرة �ألف درهم  ،والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام،
حرر املنذر �إليه �إىل املنذرة ال�شيك رقم ( )000113مببلغ و قدره ( )410,000درهم� ،أربعمائة و ع�شرة �ألف درهم  ،امل�سحوب
على بنك را�س اخليمة الوطني وامل�ستحق ال�سداد بتاريخ ( ، 2021/09/15امل�ستند رقم � - 1صورة ال�شيك املرتد)  -وعند تقدمي
املنذرة طلب �صرف ال�شيك للبنك امل�سحوب عليه بتاريخ اال�ستحقاق ارتد بدون �صرف  ،و جاء �سبب االرتداد (غلق احل�ساب)  ،بح�سب
ما هو وارد مبذكرة ارجتاع ال�شيك بتاريخ ( ،2021/09/16امل�ستند رقم � 2صورة مذكرة �إعادة ال�شيك دون ال�صرف مع الرتجمة
القانونية)  -وحيث يهم املنذرة ا�ستيفاء حقها من املنذر �إليه فقد بادرت مبطالبة املنذراليه مرارا و تكرارا بكافة الطرق الودية � ،إال
ان كافة تلك املحاوالت الودية بائت بالف�شل لإمتناع املنذر �إليه �سداد قيمة ال�شيك بدون �سند �أو م�سوغ قانوين يدعو لذلك  ،الأمر
الذي حدا باملندرة انذار املنذر اليه مبوجب هذا الأنذار بتكليفه بالوفاء بقيمة ال�شيك �سالفة الذكر �أعاله ،
 حيث �أنه من املقرر قانوناً وفقاً لن�ص امل��ادة ( )338من قانون املعامالت املدنية االحت��ادي رقم  5ل�سنة  1985وتعديالتهعلى �أنه" :يجب وفاء احلق متى ا�ستويف �شروط ا�ستحقاقه القانونية ،ف�إن تخلف املدين وجب تنفيذه جرباً عليه تنفيذاً عينيا او
تعوي�ضا طبقا للن�صو�ص القانونية “ ومن املقرر قانوناً وفقاً لن�ص املادة ( )62من الالئحة التنظيمية للقانون الإجراءات املدنية
قد ن�صت على -1 :ا�ستثناء من القواعد العامـة يف رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة يف املواد التالية �إذا كان حق الدائن ثابتاً
بالكتابة  -الكرتونيا �أو م�ستنديا ،وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار �أو منقو ًال حمدداً بذاته او معينا
بنوعه ومقداره -2 ،تتبع الأحكام الواردة يف الفقرة ال�سابقة �إذا كان �صاحب احلق دائن�أ بورقة جتارية �أو كانت املطالبة املالية حملها
�إنفاذ عقد جتاري - ،و �إلتزاما من املنذرة لن�ص املادة ( )63من ذات الالئحة التنظيمية  ،ف�أنها تتقدم بالأنذار العديل املاثل لتكليف
املنذر �إليه بالوفاء وفقا ملا مقرر قانونا ،لذلك  ،تكلف املنذرة املنذر �إليه ب�سداد املديونية املرت�صدة بذمته مببلغ و قدره ()410,000
درهم (فقط �أربعمائة و ع�شرة �ألف درهم) والفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام ،و ذلك
خالل مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا االنذار وفقا لن�ص املادة ( )1/144من قانون الإجراءات املدنيـة و يف حالة
عدم الألتزام بال�سداد باملوعد املحدد �ست�ضطر املنذرة اللجوء اىل الق�ضاء لإ�ست�صدار �أمر ب�أداء هذا املبلغ مو�ضوع ال�شيك وفقا ملا هو
مقرر باملادة ( )62من الالئحة التنظيمية.

الكاتب العدل
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اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  - 1921/2018/207تنفيذ جتاري

70197

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م “ 600/2017جت��اري كلي“  ،وامل�ع��دل باال�ستئناف رقم
“ 1277/2017ا�ستئناف جتاري“ ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 168.322.845درهم)� ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ  :لينكور �إنريجى تريدينغ م.د.م�.س  -عنوانه � :إمارة دبي  -بر دبي � -أبراج بحريات جمريا -برج ریف  -كال�سرت
 - "Oمكتب رقم  -32 -30رقم مكانی  - 2433087031هاتف  - 044487298وميثله  /می�شال �أمادو �شلهوب
املطلوب �إعالنه  /عرفان �إقبال بوري  -عنوانه� :إمارة دبي  -بر دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -منطقة �أبراج بحريات اجلمريا -
كال�سرت ( - )1وحدة رقم ( - )A-03-AGالطابق الثالث  -رقم مكاين 0097143277772 - 1266773852
 info@globaladvocates.netمو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/7/27ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
وحدة عقارية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 872رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :سيلفر تاور  -رقم العقار :
 - B1-03-01امل�ساحة  98,20 :مرت مربع املقدرة بـــ ( )920,911/12درهم
وحدة عقارية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 872رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :سيلفر تاور  -رقم العقار :
 - B1-03-12امل�ساحة  105,63 :مرت مربع املقدرة بـــ ( )989,335/93درهم
وحدة عقارية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 872رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :سيلفر تاور  -رقم العقار :
 - B1-03-02امل�ساحة  51,93 :مرت مربع املقدرة بـــ ( )561,779/52درهم
مالحظة  :يزجد �شاغل بالعقارات مبوجب عقد �إيجار نافذ
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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بني تهديد كييف ووعيد مو�سكو  ..هل تدخل �شبه جزيرة القرم احلرب؟
•• عوا�صم-وكاالت

يبدو �أن �شبه جزيرة القرم يف طريقها وفق مراقبني
وخرباء ع�سكريني للتحول �إىل ميدان مواجهة جمددا
بني اجلانبني الرو�سي والأوك��راين ،بعد م�ضي �سنوات
عديدة على �ضمها لرو�سيا .
وتبادل م�س�ؤولون كبار من الطرفني التهديدات على
خلفية حتريك ورقة القرم ،حيث لوحت �أوكرانيا ب�أن
�شبه ج��زي��رة ال �ق��رم ،ميكن �أن ت�ك��ون ه��دف��ا ل�صواريخ
“هيمار�س” �أمريكية ال�صنع.

تلك الت�صريحات ا�ستدعت ردا �صارما من نائب رئي�س
جمل�س الأم ��ن ال��رو��س��ي دمي�ت�ري ميدفيديف ،الذي
�أع�ل��ن �أن رف�ض �أوك��ران�ي��ا وال�ق��وى الغربية االعرتاف
ب�سلطة مو�سكو على �شبه جزيرة القرم ميثل تهديدا
مبا�شرا لرو�سيا و�إن �أي هجوم خارجي على املنطقة
�سيتبعه رد مزلزل.
ونقلت وكالة تا�س للأنباء عن ميدفيديف قوله �إنه يف
حالة وقوع هجوم على �شبه جزيرة القرم�“ ،سي�أتي يوم
احل�ساب �سريعا و�سيكون �صعبا للغاية ،ومن ال�صعب
جدا �إخفا�ؤه».

ويحذر مراقبون من �أن �إ�شعال جبهة القرم ول��و من
باب ج�س النب�ض قد يقود نحو ت�سعري احل��رب ب�شكل
�أكرث �ضراوة ،خا�صة و�أن ملف القرم بات خارج النقا�ش
بالن�سبة للرو�س.
وتعليقا على ه��ذه ال�ت�ط��ورات وم��دى �إم�ك��ان�ي��ة تو�سع
احلرب نحو �شبه جزيرة القرم ،يقول �أ�ستاذ العالقات
الدولية وف�ض النزاعات ح�سن املومني ،يف ح��وار مع
“�سكاي ن�ي��وز عربية”“ :ق�ضية �شبه ج��زي��رة القرم
م��و� �ض��وع خ�ل�ايف م��زم��ن ب�ين ال��رو���س والأوكرانيني،
وم��ن املحتمل ج��دا �أن ينفذ الأوك��ران �ي��ون تهديدهم

ب�ستهدافها ،الي�صال ر�سالة مفادها �أن ال�ق��رم �أر�ض
�أوكرانية حمتلة منذ العام .2014
و�أ��ض��اف“ :يف املقابل تعترب رو�سيا �شبه جزيرة القرم
م��ن �أرا��ض�ي�ه��ا و�أن �أي ��ض��رب ل�ه��ا ه��و ت�صعيد خطري
وا�ستهداف مبا�شر ل�سالمة الأرا�ضي الرو�سية� ،سيقود
لتغيري قواعد اال�شتباك».
ب ��دوره ،يقول الباحث واخل�ب�ير يف ال���ش��ؤون الرو�سية
م�سلم �شعيتو،
يف لقاء مع “�سكاي نيوز عربية””:مع ت�سليح �أوكرانيا
غ��رب �ي��ا ب �� �ص��واري��خ و�أ� �س �ل �ح��ة م��دف�ع�ي��ة ب �ع �ي��دة امل ��دى،

ت�ستهدف كييف بكثافة خري�سون ودونبا�س وغريها من
مناطق �سيطرة اجلي�ش الرو�سي،
والآن هي تلوح با�ستهداف �شبه جزيرة القرم اعتقادا
منها �أن هذا �سيدفع مو�سكو للرتاجع وللتفاو�ض معها
وفق ال�شروط الأوكرانية».
و�أ�ضاف“ :لكن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن كان
وا�ضحا حني �أعلن قبل �أيام �أنهم مل يبد�أوا املعركة بعد،
وهنا ف�إن �أي ا�ستهداف مبا�شر للقرم �سيرتتب عليه رد
رو�سي عنيف �سيطال خا�صة مراكز القرار يف القيادة
الع�سكرية وال�سيا�سية يف �أوكرانيا».
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�إ�شارات �إىل غياب �أي نوع من ال�شراكة الفعلية بينهما

تقرير :الرو�س والإيرانيون متناف�سون ال �شركاء
•• عوا�صم-وكاالت

دح�ض الكاتب ال�سيا�سي �إ�سفنديار
ب��امت��ان�ق�ل�ي��دج ف �ك��رة وج ��ود �شراكة
ب�ين رو��س�ي��ا و�إي � ��ران .وتعليقاً على
قول م�ست�شار الأم��ن القومي جيك
�سوليفان �إن �إي��ران على و�شك بيع
“مئات عدة” م ��ن ال ��درون ��ز �إىل
رو�سيا ،دع��ا يف موقعه “بور�س �أند
بارزار” املخ�ص�ص لل�ش�ؤون الإيرانية
�إىل �أخذ املزاعم الأمريكية بجدية.
لكن هنالك �أ�سئلة كبرية ب�ش�أن ما �إذا
كانت �إيران قادرة على �إمتام �صفقة
كهذه لو توفرت النية .لقد ا�ستثمرت
�إيران ب�شدة يف تطوير قدراتها على
م�ستوى امل�سيرّ ات كجزء من نهجها
الدفاعي الالمتاثلي ،لكن ثمة �أدلة
قليلة �إىل ام�ت�لاك�ه��ا ال �ق��درة على
�إن �ت��اج “املئات” م��ن ال��درون��ز بناء
على �إخطار �سريع.
مبالغات
يف � ،2019أ� � � � �ص� � � ��درت وك� ��ال� ��ة
اال�ستخبارات الدفاعية الأمريكية
تقييماً للقوة الع�سكرية الإيرانية
وجد �أنه “على الرغم من التطورات
يف �إم�ك��ان��ات ت�صنيع ال�ط��ائ��رات بال
ط �ي��ار ،ت�ب�ق��ى �إي � ��ران م�ع�ت�م��دة على
امل� �ح ��رك ��ات امل �� �ص �ن��وع��ة يف الغرب
ل��دع��م �إن�ت��اج�ه��ا م��ن ال �ط��ائ��رات بال
ط�ي��ار .تطور �إي ��ران حم��رك�اً حملياً
ل�ل�ط��ائ��رات ب�لا ط�ي��ار لكنها تعاين

م ��ن م �� �ش��اك��ل يف اجلودة” .ور�أى
بامتانقليدج �أنه ما مل حتقق �إيران
خ��رق�اً يف ال�صناعة املحلية لأجزاء
�أ�سا�سية من امل�سريات ،يبقى هنالك
ت�ضخيم يف ال�ت�ه��دي��د ال �� �ص��ادر عن
التحذيرات الأمريكية ب�ش�أن مبيعات
الأ�سلحة الإيرانية �إىل رو�سيا.
ملاذا قد تتعرث ال�صفقة املفرت�ضة؟
ي �ف�تر���ض ب��امت��ان �ق �ل �ي��دج ج� ��د ًال �أن
�إي��ران متلك النية والو�سيلة لإنتاج
ال��درون��ز وت���ص��دي��ره��ا �إىل رو�سيا.
ح �ت��ى ع �ن��ده��ا ،ث �م��ة م ��ا ي �ك �ف��ي من
الأدل � � ��ة الق �ت��راح ت �ع�ثر ال�صفقة.
�سجل مبيعات الأ�سلحة بني �إيران
ورو��س�ي��ا كئيب .يف  ،2007وقعت
�إي��ران ع�ق��داً ع�سكرياً بقيمة 800
م �ل �ي��ون دوالر م ��ع رو� �س �ي��ا ل�شراء
م �ن �ظ��وم��ة �أ�س 300-الرو�سية.
ع�ل�ق��ت رو� �س �ي��ا االت �ف��اق يف 2010
امتثا ًال للعقوبات الأممية وحاولت
�إيران مقا�ضاة رو�سيا ب�أربع مليارات
دوالر .مت ت�سليم املنظومة �أخرياً يف
 ،2016ل�ك��ن ملحمة �أ�س300-
ب��ره �ن��ت ل �ل �ع��دي��د م� ��ن امل�شرعني
الإي��ران �ي�ين �أن ��ه مل ي�ك��ن بالإمكان
الوثوق بالرو�س .ومل يكن بالإمكان
تلميع هذه ال�سمعة عرب تقارير تفيد
ب ��أن رو�سيا كانت ت�سمح لإ�سرائيل
ب�ضرب �أهداف يف �سوريا.
ي�سلك غياب الثقة م�ساراً معاك�ساً

�أي�ضاً .رو�سيا هي املتعاقد الأ�سا�سي
لبناء من�ش�أة بو�شهر النووية لتوليد
ال �ط��اق��ة .ك ��ان ال �ت �ع��اون ح ��ول هذا
امل���ش��روع املهيب م�ضطرباً .ن�شرت
�صحيفة ال�شرق الإ�صالحية الأ�سبوع
املا�ضي على �صفحتها الأوىل مقابلة
م ��ع ال �� �س �ف�ير ال��رو� �س��ي يف طهران
ليفان جاغاريان� .سئل ال�سفري عن
االن �ق �ط��اع��ات امل �ت �ك��ررة يف الطاقة
التي تعاين منها املن�ش�أة يف بو�شهر.
توتر ال�سفري وا�شتكى من �أن امل�شكلة
احل �ق �ي �ق �ي��ة ت �ك �م��ن يف ك� ��ون �إي � ��ران
مدينة لرو�سيا بـ”مئات املاليني من
اليورو” .يتمتع جاغاريان بالكثري
من اخلربة وقد مت تعيينه يف �إيران
منذ �أكرث من عقد� .إن عدم قدرته
على �إكمال مقابلة ب�سيطة من دون
ان �ت �ق��ادات ��ش�خ���ص�ي��ة ي��و� �ض��ح مدى
�ض�آلة العالقات بني رو�سيا و�إيران.

دوالر يف  .2021و�أ�صبحت رو�سيا
ال���س�ن��ة امل��ا� �ض �ي��ة واح� � ��داً م��ن �أكرب
خم�سة م�صدرين �إىل �إي ��ران .لكن
ه��ذا النمو خم��ادع وال ميثل تعمق
ال�شراكة االقت�صادية.
�أو ًال �إن الرقم  4مليارات دوالر هو
م���س�ت��وى ب��ائ ����س م��ن ال �ت �ج��ارة بني
اقت�صادين بهذا احلجم .على �سبيل
امل �ق��ارن��ة ،مت�ث��ل ال�ت�ج��ارة الإيرانية
م��ع ال �ع��راق ث�لاث��ة �أ� �ض �ع��اف حجم
ال �ت �ج��ارة م��ع رو� �س �ي��ا .وب�ل��غ احلجم
الإج� �م ��ايل ل�ل�ت�ج��ارة ال��رو� �س �ي��ة مع
ت��رك �ي��ا  33م �ل �ي��ار دوالر .ثانياً،
ال �ت �ج��ارة ب�ي�ن رو� �س �ي��ا و�إي � � ��ران هي
ويف�سر
�أ�سا�ساً جت��ارة �سلع غذائيةَ .
ك��ل ال�ن�م��و يف ال �� �ص��ادرات الرو�سية
��س�ن��ة  2021ب��االرت �ف��اع احل ��اد يف
�� �ص ��ادرات احل �ب��وب .ك��ذل��ك ،يف�سر
االرت� � �ف � ��اع امل � �ط� ��رد يف ال� ��� �ص ��ادرات
الإي ��ران� �ي ��ة �إىل رو� �س �ي��ا ب��ال�ن�م��و يف
مبيعات الفاكهة واملك�سرات .جتارة
ال �غ��ذاء مهمة لكنها ال تعك�س نوع
التعاون االقت�صادي ال��ذي �سيجعل
رو�سيا و�إي ��ران تقاومان العقوبات.
يف ال � ��واق � ��ع ،ت �ن �م��و جت � � ��ارة امل � ��واد
الغذائية بالتحديد لأنها معفية من
العقوبات ،وهي واحدة من املجاالت
ال�ق�ل�ي�ل��ة ال �ت��ي ي���س�م��ح م��ن خاللها
للبنوك ب�إجراء املعامالت.

منو جتاري ...خمادع
لفت بامتانقليدج �إىل �أن العالقات
االق�ت���ص��ادي��ة ب�ين ال��دول �ت�ين ت�شري
�أي�ضاً �إىل غياب �أي نوع من ال�شراكة
الفعلية بينهما�� .ش��دد م�س�ؤولون
م � ��ؤخ � ��راً ع �ل��ى من ��و ال� �ت� �ج ��ارة بني
ال��دول �ت�ين ذاك ��ري ��ن ف��ر� �ص �اً خلقها
ان �� �س �ح��اب ال �� �ش��رك��ات ال �غ��رب �ي��ة من
الأ��س��واق الرو�سية والإيرانية معاً.
�أ��ش��ار ه ��ؤالء �إىل ارت�ف��اع يف التجارة
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ح �ت��ى ب�ل�غ��ت  4مليارات ماذا عن ال�صناعة؟

�ستتطلب املقاومة الفعلية للعقوبات
تعاوناً �صناعياً �أع�م��ق .عند النظر
�إىل البيانات اجلمركية عن التجارة
الثنائية يف الآالت واملركبات ،يجد
املراقب �أن رو�سيا �صدرت نحو 115
مليون دوالر من الآالت واملركبات
�إىل �إي � ��ران يف  2021وه ��ي جزء
�صغري من �صادراتها الإجمالية .يف
هذه الأثناء ،باعت �إيران �أقل من 15
مليون دوالر من ال�سلع ال�صناعية
�إىل رو� �س �ي��ا .يف الأ�� �س ��ا� ��س ،م��ا من
�شراكة �صناعية بني رو�سيا و�إيران.
با�ستثناء االرتفاع يف التجارة باملواد
الغذائية ،من الوا�ضح �أن التجارة
الرو�سية م��ع �إي ��ران مل تتعاف بعد
فر�ض العقوبات املالية على �إيران
يف  .2012مي�ك��ن �أن يتغري ذلك
خ�صو�صاً مع بحث امل�صنعني الرو�س
ل �ل �� �س �ي��ارات وامل��رك �ب��ات ع��ن �أ�سواق
جديدة رداً على العقوبات الأمريكية
والأوروبية.

عر�ضة للعقوبات ال يجعل العمل
م ��ع �إي� � ��ران �أك�ث��ر ج��اذب �ي��ة .تفتقر
ال ��دول� �ت ��ان �إىل ق� �ن ��وات م�صرفية
كافية و�شبكات لوج�ستية .ال تريد
ال �� �ش��رك��ات الإي ��ران � �ي ��ة �أن تتلقى
م��دف��وع��ات ب��ال��روب��ل وب��ال�ت��أك�ي��د ال
تريد ال�شركات الرو�سية �أن تتلقى
املدفوعات بالريال.
وب�سبب النطاق الوا�سع للت�صنيفات
التي تخ�ضع لها ال�شركات الإيرانية
الر�سمية ،يك�شف العمل يف �إيران
ال���ش��رك��ات ال��رو��س�ي��ة �أم� ��ام خماطر
ال� �ع� �ق ��وب ��ات ال� �ث ��ان ��وي ��ة يف وق � ��ت ال
تعد ال�ع�ق��وب��ات ال�ث��ان��وي��ة بعد �سمة
ل�ل�إج��راءات الأمريكية والأوروبية
ب�ح��ق رو� �س �ي��ا .وه ��ذا ي�ع��ر���ض قدرة
ال���ش��رك��ات ال��رو��س�ي��ة على العمل يف
دول ثالثة للخطر.

بع�ض احلقائق
ي��رى الكاتب �أن تقلي�ص احلواجز
ال�ت�ج��اري��ة �سيفتح ن���ص��ف الطريق
�أمام ارتفاع حجم التجارة الثنائية،
لكن واقع تعرث العالقات التجارية
ب�ي��ن ال� ��دول � �ت �ي�ن ي� �خ�ب�ر املعنيني
بب�ضعة �أمور� .أو ًال ت�ستمر العقوبات العقوبات �ستفرقهما �أكرث
يف �إع ��اق ��ة ال �ع�ل�اق��ات االقت�صادية ح���س��ب ب��امت��ان�ق�ل�ي��دج ،ث�م��ة م�شكلة
بني رو�سيا و�إي��ران .واق��ع �أن رو�سيا �أخ � ��رى ك��ام �ن��ة يف ام �ت�ل�اك رو�سيا

و�إي � � � ��ران م �� �س �ت��وى م �ت �� �ش��اب �ه �اً من
الت�صنيع .هناك تطور تقني مماثل
يف ال �� �س �ي��ارات والأج � �ه� ��زة املنزلية
والإلكرتونيات اال�ستهالكية املنتجة
يف ك�لا البلدين لتلبية احتياجات
�أ��س��واق�ه�م��ا اال�ستهالكية الكبرية.
وال� ��دول � �ت� ��ان م �ن �ت �ج �ت��ان كبريتان
للمعادن والبرتوكيميائيات .هذا
ي �ع �ن��ي �أن رو� �س �ي��ا و�إي� � � ��ران لي�ستا
م�ت�ن��اف���س�ت�ين ب ��ارزت �ي�ن يف �أ�� �س ��واق
الطاقة العاملية وح�سب ،بل �سيزداد
ت�ن��اف���س�ه�م��ا ح�ي�ن ي�ت���ص��ل املو�ضوع
بتطوير ال �� �ص��ادرات غ�ير النفطية
ك �ج��زء م ��ن ا��س�ت�ج��اب�ت�ه�م��ا ل�ضغط
العقوبات.
الإيرانيون ي�شكون همهم
خ�ل�ال ال���س�ن��وات القليلة املا�ضية،
ك ��ان ��ت �إي � � � ��ران ت �� �س �ع��ى �إىل زي � ��ادة
� �ص��ادرات �ه��ا ن�ح��و الأ�� �س ��واق يف �آ�سيا
الو�سطى التي ت�شكل رو�سيا ال�شريك
ال �ت �ج��اري الأ��س��ا��س��ي ف�ي�ه��ا .وميكن
ت��وق��ع �أن ت�ق��وم رو��س�ي��ا ب��أخ��ذ ح�صة

من ال�سوق الإيرانية يف تركيا .لكن
الأه��م �أن الدولتني �ستنخرطان يف
�سباق حمموم نحو ال�صني ،امل�شرتي
الذي ميثل املالذ الأخري للم�صدرين
املت�ضررين من العقوبات .وا�شتكى
امل ��دراء التنفيذيني لبونوا فوكون
م � ��ن � �ص �ح �ي �ف ��ة “وول �سرتيت
جورنال” من �أن املناف�سني الرو�س
ي�خ�ف���ض��ون �أ� �س �ع��اره��م ب�شكل كبري
لدرجة �أن �أحدهم و�صف التناف�س
ب�أنه “قاتل».
تعني احلقائق االقت�صادية �أن رو�سيا
و�إيران هما ب�شكل تلقائي متناف�ستان
ال � �ش��ري �ك �ت��ان .وي �ف �ت �ق��ر �أ�صحاب
امل�صلحة الرو�س والإيرانيون للثقة
وال��وع��ي الثقايف املتبادل واحلوافز
للعمل مع بع�ض .حني يجتمعان يف
طهران� ،سيبدو بوتني ورئي�سي على
الأرج��ح متحالفني .لكن م�شاطرة
ال�ضغينة جتاه الغرب لي�ست �شرطاً
كافياً ل�شراكة جيو�سيا�سية هادفة،
ختم بامتانقليدج.

االحتاد الأوروبي يبد�أ مفاو�ضات �ضم �ألبانيا ومقدونيا ال�شمالية تركيا ت�أمل يف �إجناز �صفقة طائرات �إف 16 -الأمريكية
•• �أ ف ب-بروك�سيل

•• �أنقرة-رويرتز

ب��د�أ االحت ��اد الأوروب� ��ي �أم����س ال�ث�لاث��اء حم��ادث��ات �ضم �ألبانيا
ومقدونيا ال�شمالية �إىل ع�ضويته ،يف خطوة كثريا ما انتظرتها
الدولتان نحو االن�ضمام للتكتل الذي ي�ضم  27دولة.
وه�ن��أت رئي�سة املفو�ضية الأوروب �ي��ة �أور� �س��وال ف��ون دي��ر اليني
رئي�سي الوزراء الألباين �إيدي راما واملقدوين ال�شمايل دمييتار
كوفا�سيفك�سي.
وقالت “هذا ما انتظره مواطنوكما منذ م��دة طويلة و�سعوا
جاهدين من �أجله ،وهذا ما ي�ستحقونه».
وم��ع ذل��ك ق��د ت�ستغرق عملية االن���ض�م��ام ��س�ن��وات ،ل�ك��ن هذه
اخلطوة الرمزية متثل ن�صرا �صغريا للدولتني املر�شحتني.
وق��ال كوفا�سيف�سكي ال��ذي واجهت ب�لاده الكثري من العراقيل
ومنها ما ا�ضطرها �إىل تغيري ا�سمها يف امل�سار نحو االن�ضمام
لالحتاد الأوروب��ي“ ،ب�سرور كبري وبعد  17عاما ،نبد�أ �أخريا
املفاو�ضات».
�أ�ضاف “�إننا نفتح �آفاقا جديدة لبالدنا وللمواطنني وبالت�أكيد
�سنن�ضم للأ�سرة الأوروبية الكبرية».
م��ن ناحيته �أق��ر رام��ا ال��ذي ق��دم��ت ب�ل�اده طلب الع�ضوية يف
 2009ب��أن املحادثات قد ت�ستغرق مدة طويلة.وقال “نعرف
�أنها لي�ست بداية النهاية� ،إنها فح�سب نهاية البداية” ،ما يعيد
ب��ال��ذاك��رة �إىل ت�صريح لوين�ستون ت�شرت�شل يف  ،1942قبل
ثالثة �أعوام على انتهاء احلرب العاملية الثانية.غري �أن فون دير
اليني رحبت بخطوة الثالثاء وقالت �إن تريانا و�سكوبيي حققتا
تقدما كبريا يف جم��ال الإ��ص�لاح��ات لتبني املعايري والقواعد
الأوروبية.
وق��ال��ت “�أظهرمتا ��ص�لاب��ة ،حافظتما ع�ل��ى ال�ث�ق��ة يف عملية

ق��ال وزي��ر ال��دف��اع ال�ترك��ي ،خلو�صي �أك ��ار� ،إن �أنقرة
ت�أمل �أال تنطلي “لعبة” بع�ض امل�شرعني الأمريكيني
لإح�ب��اط بيع ط��ائ��رات �إف 16-لرتكيا بعد �أن �أقر
جم�ل����س ال� �ن ��واب م �� �ش��روع ق��ان��ون ي���ض��ع م��زي��دا من
العقبات �أمام �أي م�شرتيات تركية.
و�سعـــــــــت تركــــــيا ل�شـــــراء  40طـــــائرة مـــــن طــــــــراز
�إف 16-مــــــن �إنتــــــاج �شـــــركة لـــــــوكهــــــيد مــــــارتن
ومعـــــدات حتـــــــديث مــــــن الواليـــــــات املتحــــــــــدة.
وقال الـــــرئي�س الأمريكي جو بايدن �إنه ي�ؤيد ال�صفقة
وقال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إنه يعتقد
�أنها �ستم�ضي قدما بعد حمادثات
مع بايدن.
ويف الأ��س�ب��وع املا�ضي �أق��ر جمل�س
ال �ن��واب الأم��ري�ك��ي ت�شريعا ميكن
�أن ي��وق��ف ال �ب �ي��ع لأن� �ق ��رة م ��ا مل
تقر الإدارة ب��أن �إمتامها �ضروري
لل��أم��ن ال �ق��وم��ي الأم��ري �ك��ي كما
يت�ضمن الت�شريع و�صفا وا�ضحا
للخطوات ال�ت��ي يتعني �أن ُتتخذ
ل�ضمان �أال ُت�ستخدم الطائرات يف
ط�ل�ع��ات م�ت�ك��ررة غ�ير م���ص��رح بها
فوق اليونان.
وقال وزير الدفاع الرتكي الثالثاء

االن�ضمام .عززمتا �سيادة القانون .حاربتما الف�ساد .لديكما ا�سمها يف � 2018إىل مقدونيا ال�شمالية لت�سوية خالف مرير
مع اليونان عرقل م�ساعي ان�ضمامها لالحتاد الأوروبي.
�إعالم حر».
�أ�ضافت “لديكما جمتمع مدين ناب�ض� .أجنزمتا �إ�صالحات ال ومع ذلك ظل م�سار االن�ضمام م�سدودا� ،أوال ب�سبب التحفظ يف
عوا�صم غربية وخ�صو�صا باري�س ب�ش�أن �ضم جريانهم البلقانيني
تحُ �صى ،وحدثتما اقت�صاد بلديكما».
�أعلنت مقدونيا اال�ستقالل عن يوغو�سالفيا يف  1991وغريت الفقراء ن�سبيا وغري املن�ضبطني �سيا�سيا.

�إن املحادثات بخ�صو�ص �صفقة البيع ما زالت جارية
وتركيا ترقب العملية عن كثب و�أ�ضاف �أن امل�س�ؤولني
الأمريكيني ُمدركني لأهمية تركيا الع�ضو يف حلف
�شمال الأطل�سي كحليف يف مكافحة الإرهاب والهجرة
غري ال�شرعية.
�أ�ضـــــاف �أك��ار �أن جمموعة م��ن امل�شرعني “خرجت
لإث � � ��ارة الأم� � ��ر ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ت�ل�اع��ب واملعلومات
امل�ضللة ...نتوقع �أال تنطلي هذه اللعبة على الواليات
املتحدة».
وتركيا واليونان على خالف منذ عقود ب�ش�أن جمموعة
من الق�ضايا منها مطالبات متعار�ضة يف مياه البحر
املتو�سط وقرب�ص املق�سمة عرقيا .وتبادلتا االتهامات
بانتهاك القانون الدويل.
و�أوقفت �أنقرة يف الآون��ة الأخرية
حمادثات ثنائية مع �أثينا ب�سبب
خ�لاف��ات ب���ش��أن ان�ت�ه��اك��ات املجال
اجل � � ��وي وج � � ��زر يف ب� �ح ��ر �إي� �ج ��ه
وق � �ط� ��ع �أردوغ � � � � � ��ان احل � � � ��وار مع
ال��رئ �ي ����س ال �ي��ون��اين كريياكو�س
ميت�سوتاكي�س ب�سبب حماولته
�إح� �ب ��اط م�ب�ي�ع��ات ط ��ائ ��رات �إف-
 16لرتكيا �أث �ن��اء زي ��ارة ق��ام بها
لوا�شنطن هذا العام.
ورف� �� ��ض �أك� � ��ار رب� ��ط �أي �شروط
ب�صفقة بيع الطائرات.

مو�سكو توزع جوازات �سفر يف اجلنوب الأوكراين �أوروبا تتخوف من «كارثة» ال�شتاء ..هل من بدائل للغاز الرو�سي؟
•• ميليتوبول�-أ ف ب

ع�ن��دم��ا ب ��د�أت �سلطات االح �ت�لال ت��وزي��ع ج ��وازات �سفر رو��س�ي��ة يف مدينة
ميليتوبول يف جنوب �شرق �أوكرانيا التي احتلتها ق��وات مو�سكو مل ترتد
�أولي�سيا نوفيت�سكايا يف التقدم بطلب م�ؤكدة “كنا نتوقع ذلك».
التقت وكالة فران�س بر�س خبرية املاكياج البالغة  31عاما يف �إط��ار زيارة
�إع�لام�ي��ة منظمة �أح��اط��ات بكل تفا�صيلها وزارة ال��دف��اع الرو�سية لإبراز
اال�ستقبال ال��ذي يحظى ب��ه املحتلون يف امل��دي�ن��ة.ومل ي�سمح لل�صحفيني
بالتحرك بحرية يف املدينة ولقاء �أ�شخا�ص من دون مواكبة ع�سكرية رو�سية.
و�أو�ضحت نوفيت�سكايا وهي واقفة يف طابور ي�ضم نحو ع�شرين �شخ�صا �أتوا
للح�صول على وثائق رو�سية وهي برفقة جنليها لوكالة فران�س بر�س “�أظن
�أننا �سنعي�ش جميعا يف رو�سيا لذا احتاج �إىل جواز �سفر رو�سي لأمتكن من
العي�ش هنا ر�سميا وب�شكل طبيعي».تنوي �سلطات االح�ت�لال يف منطقة
زابوريجيا حيث تقع ميليتوبول تنظيم ا�ستفتاء حول ا�ضفاء طابع ر�سمي
على �ضم املنطقة �إىل رو�سيا ،اخلريف املقبل.بعد انتظار دام لأ�سابيع ،يتوقع
�أن تت�سلم نوفيت�سكايا الوثائق اجلديدة خالل مرا�سم يتخللها بث الن�شيد
الوطني الرو�سي يف قاعة �ستعلق فيها �صورة للرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت�ين.وي�ن��درج ت��وزي��ع ج ��وازات ال�سفر ال��ذي يح�صل يف مناطق اوكرانية
�أخرى حمتلة يف �إطار ا�سرتاتيجية مو�سكو لتوكيد هيمنتها.
ومن بني التدابري الأخ��رى التي تخدم هذا الهدف دفع روات��ب املوظفني

البلديني ومعا�شات التقاعد بالروبل الرو�سي وت�سيري خطوط لل�سكك
احل��دي��د واحل��اف�لات �إىل �شبه ج��زي��رة ال�ق��رم ال�ت��ي �ضمتها مو�سكو العام
� 2014أو فتح مدار�س باللغة الرو�سية.
�سيطر الرو�س على ميليتوبول يف بداية هجومهم من دون معارك تذكر ما
جنبها دمارا كبريا .يف تلك الفرتة كان اجلي�ش الأوكراين يركز على الدفاع
عن كييف ومدينة ماريوبول ال�ساحلية الواقعة على بعد  200كيلومرت
والتي احلق بها ح�صار ا�ستمر لأ�سابيع دمارا �شبه كامل.
االنت�شار الع�سكري ال��رو��س��ي متكتم بع�ض ال�شيء �إال �أن ح��واج��ز ن�صبت
عند مداخل املدينة.وت�ؤكد نوفيت�سكايا ر�ضاها التام عن الو�ضع .وتو�ضح
“�صراحة ،كنا نتوقع ذلك يف  ”2014عندما �ضمت رو�سيا �شبه جزيرة
القرم املجاورة وبا�شر انف�صاليون بدفع من مو�سكو نزاعا م�سلحا يف �شرق
�أوكرانيا.
�إال �أنها تقر بغياب الإجماع بني �أبناء املدينة وتروي قائلة “اليوم اجلميع
منق�سم .البع�ض ي�ؤيد رو�سيا والبع�ض الآخر �أوكرانيا».
وهي ت�ؤكد �أنها رو�سية على غرار الكثري من �أبناء هذه املنطقة حيث اللغة
الرو�سية هي الأكرث انت�شارا.وتو�ضح “واجه ابني الذي كان يف ال�سنة الثانية
يف املدر�سة االبتدائية �صعوبة بالدرا�سة باللغة الأوكرانية� .سيكون التعلم
باللغة الرو�سية �أ�سهل اعتبارا من الآن” .يف طابور االنتظار وقف �أي�ضا
دامري قديروف املتقاعد البالغ  65عاما وهو يعترب �أن احل�صول على جواز
�سفر رو�سي بات “�ضروريا” مع و�صول الرو�س �إىل ميليتوبول.

•• عوا�صم-وكاالت

حذر املدير التنفيذي لوكالة الطاقة
الدولية فاحت بريول من كارثة قد
تلحق ب�ع��دد م��ن ال ��دول الأوروبية
�إذا مل تنجح بتوفري ب��دائ��ل للغاز
قبل ال�شتاء املقبل ،م�ؤكدا �أن كافة
اجلهود املبذولة يف الوقت الراهن
مل تف�ض �إىل نتائج ملمو�سة.
وقال بريول يف مقابلة ن�شرها املوقع
الر�سمي لوكالة الطاقة الدولية:
“�إنه ال ي �ك �ف��ي ع� �ل ��ى الإط� �ل ��اق
االع�ت�م��اد ع�ل��ى �إم � ��دادات ال �غ��از من
م�صادر غري رو�سية .هذه الإمدادات
ه� ��ي ب �ك��ل ب �� �س��اط��ة غ �ي�ر متوفرة
بالكميات املطلوبة لتكون بديال عن
الإمدادات الرو�سية املفقودة».
و�أ�� �ض ��اف“ :هذا م��ا ��س�ي�ك��ون عليه
ال��و��ض��ع حتى �إذا تدفقت �إم ��دادات
ال� �غ ��از م ��ن ال �ن�روي ��ج و�أذرب� �ي� �ج ��ان

ب�أق�صى قدرة ،و�إذا بقيت الإمدادات
ال ��واردة م��ن �شمال �إفريقيا تقارب
م���س�ت��وى ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،و�إذا بقي
الإن �ت��اج امل�ح�ل��ي ل�ل�غ��از ع�ل��ى منحاه
الأخ�ير ،و�إذا ازدادت �إم��دادات الغاز
الطبيعي امل���س��ال ال � ��واردة باملعدل
�سجل يف الن�صف
القيا�سي املماثل ملا ّ
الأول من العام».من جانبه و�صف
ال���س�ي��ا��س��ي الأمل � ��اين ح���س�ين خ�ضر
الأزم��ة التي متر بها �أوروب��ا ب�سبب
نق�ص �إم��دادات الغاز “بالتاريخية
واخلطرية».وقال خ�ضر يف ت�صريح
مل ��وق ��ع “�سكاي ن� �ي ��وز عربية”:
“يتوجب على دول االحتاد الأوروبي
ال�ع�م��ل ب���ش�ك��ل ج ��اد و� �س��ري��ع خالل
الفرتة الراهنة لتوفري االحتياجات
الالزمة من الغاز قبل ال�شتاء».
وب�ح���س��ب حت�ل�ي��ل ل��وك��ال��ة الطاقة
ال� ��دول � �ي� ��ة ،حت� �ت ��اج دول االحت � ��اد
الأوروب� � ��ي �إىل ت�ع�ب�ئ��ة خمزوناتها

بن�سبة  90يف امل�ئ��ة خ�لال الأ�شهر
ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ل �ك��ي ت�ت�م�ك��ن من
تخطي ف�صل ال���ش�ت��اء م��ن دون �أن
تواجه نق�صا.
ويف امل�ق��اب��ل� ،أع�ل�ن��ت �شركة يونيرب
الأمل��ان �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة� ،أك �ب�ر م�ستورد
للغاز الرو�سي� ،أن �شركة غازبروم
الرو�سية احلكومية للطاقة بررت
النق�ص يف توريد كميات الغاز املتفق
عليها مع عميلها الأمل��اين بظروف
خارجة عن �إرادتها.
وب �ح �� �س��ب وك ��ال ��ة �أن� �ب ��اء “�إيه �إف
�إك�س” االقت�صادية اململوكة لوكالة
الأنباء الأملانية ،قال متحدث با�سم
ال�شركة الأملانية� ،إن يونيرب تلقت
خطابا بهذا اخل�صو�ص من �شركة
“غازبروم �إك�سبورت».
وكانت رو�سيا ت�صدّر  65يف املئة من
الغاز الطبيعي الذي ت�ستورده �أملانيا
حتى وقت �سابق من العام اجلاري،

لكن ذلك انخف�ض �إىل �أقل من 40
يف املئة.وخالل العام املا�ضي ،جرى
ا� �س �ت�يراد ح ��وايل  53يف امل �ئ��ة من
الفحم من رو�سيا ،لكن من املقرر
خ�ف����ض ذل ��ك �إىل ال���ص�ف��ر م��ع بدء
�سريان احلظر الذي فر�ضه االحتاد
الأوروب� ��ي على واردات الفحم من
رو�سيا يف �أغ�سط�س املقبل.
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 3.33تريليون درهم �أ�صول القطاع امل�صريف الإماراتي بنهاية مار�س املا�ضي
•• �أبوظبي -وام:
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�أع�ل��ن م�صرف الإم� ��ارات امل��رك��زي ع��ن ارت�ف��اع �إجمايل
الأ�صول امل�صرفية �شام ً
ال �إىل  3.336تريليون درهم
يف نهاية مار�س املا�ضي ،بزيادة على �أ�سا�س �شهري بن�سبة
 1.7%مقارنة بنحو  3.282تريليون درهم يف نهاية
فرباير .2022
و�أو�ضح امل�صرف املركزي يف تقرير التطورات النقدية
وامل�صرفية ل�شهر مار�س � ،2022أن الأ�صول امل�صرفية
ارتفعت على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة � 5.05%أو ما يعادل
 160.5مليار درهم مقارنة بنحو  3.175تريليون

درهم يف مار�س .2021
و�أ� �ش��ار �إىل ارت �ف��اع �إج �م��ايل االئ�ت�م��ان امل���ص��ريف بن�سبة
 1.2%م��ن  1.81تريليون دره��م يف نهاية فرباير
� ،2022إىل  1.831تريليون درهم يف نهاية مار�س
املا�ضي،
وذلك نتيجة ارتفاع بن�سبة  1.2%يف االئتمان املحلي
وارتفاع بن�سبة  1.4%يف االئتمان الأجنبي.
وعزا امل�صرف املركزي ارتفاع االئتمان املحلي �إىل زيادة
بن�سبة  0.8%و 3.6%و 1%يف االئ�ت�م��ان املمنوح
للقطاع احلكومي واالئتمان املمنوح للقطاع العام /
اجلهات ذات ال�صلة باحلكومة /ويف االئتمان املمنوح

للقطاع اخلا�ص على التوايل.
وذك��ر امل�صرف املركزي� ،أن �إجمايل الودائع امل�صرفية
زادت بن�سبة  0.9%من  1.988تريليون دره��م يف
نهاية فرباير ،2022
�إىل  2.006تريليون دره��م يف نهاية مار�س املا�ضي،
نتيجة ارتفاع بن�سبة  1.2%يف ودائع املقيمني بعد منو
بن�سبة  4%و 1.1%يف ودائ��ع القطاع العام وودائع
القطاع اخلا�ص على التوايل.
ووف��ق تقرير امل���ص��رف امل��رك��زي ،ارت �ف��ع ع��ر���ض النقد
“ن ”1ي�شمل النقد املتداول خ��ارج البنوك  +الودائع
النقدية “احل�سابات اجلارية واحل�سابات حتت الطلب

ل��دي البنوك” بن�سبة  2.3%م��ن  712.1مليار
دره��م يف ف�براي��ر �إىل  728.2مليار دره��م يف نهاية
مار�س املا�ضي.
وزاد عــــــر�ض النقـــــد “ن ”2ي�شمل “ن + ”1الودائع
�شبه ال�ن�ق��دي��ة “الودائع لأج ��ل وال ��ودائ ��ع االدخارية
ل�ل�م�ق�ي�م�ين ب ��ال ��دره ��م وودائ � � ��ع امل �ق �ي �م�ين بالعمالت
الأجنبية” بن�سبة  1.5%من  1.570تريليون درهم
يف نهاية فرباير �إىل  1.593تريليون درهم يف نهاية
مار�س املا�ضي.
وزاد ع��ر���ض ال�ن�ق��د “ن ”3ي�شمل “ن  + ”2ودائع
احلكومة لدي البنوك العاملة يف الدولة وكذلك لدي

امل�صرف املركزي بن�سبة  0.9%من  1.867تريليون
درهم يف نهاية فرباير � ،2022إىل  1.885تريليون
درهم يف نهاية مار�س املا�ضي.
وعزا امل�صرف املركزي االرتفاع يف عر�ض النقد “ن”1
لزيـــــادة مب�ق��دار  1.4مليار دره��م يف النقد املتداول
خ��ارج البنوك وارت�ف��اع مبقدار  14.7مليار دره��م يف
الودائع النقدية ،بينما يعود االرتفاع يف عر�ض النقد
“ن� ”2إىل ارتفاع “ن ”1وارتفاع مبقدار  7مليارات
درهم يف الودائع �شبه النقدية ،فيما يعزي االرتفاع يف
عر�ض النقد “ن� ”3إىل ارتفاع عر�ض النقد “ن”1
و”ن.»2

حممد بن را�شد ي�صدر مر�سوم اعتماد امتيازات �صناديق اال�ستثمار العقاري يف �إمارة دبي

•• دبي -وام:

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء،
رعاه اهلل ،ب�صفته حاكماً لإم��ارة دبي ،املر�سوم رقم
 22ل�سنة  ،2022ب��اع�ت�م��اد ام �ت �ي��ازات �صناديق
اال��س�ت�ث�م��ار ال�ع�ق��اري يف �إم ��ارة دب��ي ،ب�ه��دف تعزيز
م�ك��ان��ة دب��ي ك��وج�ه��ة ع��امل� ّي��ة لال�ستثمار العقاري،
وتوفري مزايا حتفيزيّة لت�شجيع �صناديق اال�ستثمار
العقاري على اال�ستثمار بامل�شاريع العقاريّة املُختلِفة
يف الإم ��ارة ،كذلك ا�ستقطاب �صناديق اال�ستثمار
ال�ع�ق��ار ّي��ة العامل ّية ملُ��زاول��ة �أن�شِ طتها اال�ستثماريّة
ب��ال �ق �ط��اع ال �ع �ق ��اري يف دب � ��ي ،ع �ل��اوة ع �ل��ى زي� ��ادة
بال�سوق العقاري فيها ،عرب حتقيق عائد
اال�ستثمار ّ
ر�أ���س م��ايل طويل امل��دى للمُ�ساهِ مني يف �صناديق
اال�ستثمار العقاري.
وي���ش�م��ل ن �ط��اق ت�ط�ب�ي��ق امل��ر� �س��وم ج�م�ي��ع �صناديق
رخ�صة وامل ُ ّ
اال�ستثمار العقاري ،امل ُ ّ
نظمة من اجلهة
خت�صة للعمل يف الإم� ��ارة ،مب��ا يف ذل��ك مناطق
امل ُ ّ
اخلا�صة ،واملناطق ا ُ
حل� ّرة مبا فيها مركز
التطوير
ّ
دب ��ي امل ��ايل ال �ع��امل��ي ،ك�م��ا ي���ش�م��ل ن �ط��اق التطبيق
جميع العقارات يف �إمارة دبي ،مبا يف ذلك العقارات

ال�سجل ،موقوفاً عن تداول �أ�س ُهمِه
امل��وج��ودة يف م�ن��اط��ق ال�ت�ط��وي��ر اخل��ا�ّ��ص��ة واملناطق طلب القيد يف ِّ
ا ُ
حل � � ّرة ،و ُت�ستثنى منها ال�ع�ق��ارات امل��وج��ودة داخل بالأ�سواق املال ّية املوجودة يف �إم��ارة دبي ،فيما حدد
مركز دبي املايل العاملي� - .سجل �صناديق اال�ستثمار امل��ر� �س��وم ك��ذل��ك احل� ��االت ال �ت��ي ي�ت��م ف�ي�ه��ا �شطب
ال�صندوق من �سجل �صناديق اال�ستثمار العقاري.
العقاري.
ون�ص املر�سوم على �إن�شاء �سجل لدى دائرة الأرا�ضي  -جلنة �صناديق اال�ستثمار العقاري .
ّ
والأم� �ل��اكُ ،ي���س� ّم��ى “�سجل ��ص�ن��ادي��ق اال�ستثمار وت�شكل يف �إم ��ارة دب��ي مبوجب ه��ذا امل��ر��س��وم جلنة
العقاري”ُ ،تق ّيد فيه �صناديق اال�ستثمار العقاري ُت�س ّمى “جلنة �صناديق اال�ستثمار العقاري” ُتناط
املُ�ستوفِية ُ
ل�شروط القيد فيه ،واملُ�ؤهّلة لال�ستفادة بها مُه ّمة حتديد املناطق والعقارات املوجودة خارج
مب��وج��ب ه��ذا امل��ر��س��وم ،على �أن مناطق مت ُّلك غري املُواطنني ،التي يجوز ل�صناديق
م��ن امل��زاي��ا امل ُ�ق � ّررة ُ
يُحدّد بقرار من مدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك اال�ستثمار العقاري التم ُّلك فيها ملك ّية مُطلقة غري
مُق ّيدة ب��زم��ن� ،أو االنتفاع بها �أو ا�ستئجارها ملُدّة
ال�سجل ،والبيانات الواجب �إدراجها فيه.
�شكل ِّ
وح �دّد املر�سوم ��ش��روط و�إج ��راءات القيد يف �سجل ال تزيد على � 99سنة ،على �أن يتم اختيار رئي�س
�صناديق اال�ستثمار العقاري ومن �أهمها �أن يكون و�أع���ض��اء اللجنة ،وحت��دي��د ن�ظ��ام عملها ،مبُوجب
ال���ص�ن��دوق م��رخ���ص�اً م��ن اجل�ه��ة املخت�صة ،والتي ق��رار ي�صدُر ع��ن رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
خت�صة برتخي�ص دبي.
عرفها املر�سوم ب�أنها ال�سلطة امل ُ ّ
وت �ن �ظ �ي��م � �ص �ن��ادي��ق اال� �س �ت �ث �م��ار ال� �ع� �ق ��اري وفقاً ويتم ّتع ُ�صندوق اال�ستثمار العقاري ،اعتباراً من
ال�سارية لديها ،وت�شمل هيئة الأوراق تاريخ قيده يف �سجل �صناديق اال�ستثمار العقاري،
للت�شريعات ّ
ُ
مب��وج��ب ه��ذا امل��ر��س��وم ،وتظل هذه
و�سلطة دب��ي للخدمات امل��ال� ّي��ة يف باملزايا امل �ق � ّررة ُ
امل��ال� ّي��ة ِّ
وال�سلعُ ،
مركز دبي املايل العاملي ،على �أال تقل قيمة الأ�صول امل��زاي��ا ق��ائ�م��ة ط ��وال ُم� �دّة ق�ي��ده يف ال��� ِّ�س�ج��ل ،فيما
العقاريّة التي ميتلِكها ُ�صندوق اال�ستثمار العقاري �أو��ض��ح املر�سوم امل��زاي��ا املُتع ِّلقة بالتم ُّلك واالنتفاع
وق��ت ت�ق��دمي ط�ل��ب ال�ق�ي��د يف ال��� ِّ�س�ج��ل ،ع��ن  180واال� �س �ت �ئ �ج��ار ،ح�ي��ث ي �ك��ون ل���ص�ن��ادي��ق اال�ستثمار
ال�سجل ،ح��ق مت ُّلك العقارات
مليون دره ��م ،و�أال ي�ك��ون ال��ُ��ص�ن��دوق وق��ت تقدمي ال�ع�ق��اري امل ُ�ق� ّي��دة يف ِّ

املوجودة يف مناطق مت ُّلك غري املُواطنني ،كما يكون
ال�سجل،
ل�صناديق اال�ستثمار العقاري امل ُ�ق� ّي��دة يف ِّ
حق مت ُّلك العقارات امل��وج��ودة خ��ارج مناطق مت ُّلك
غري املُواطنني ،ملك ّية مُطلقة غري مُق ّيدة بزمن،
�أو االنتفاع بها �أو ا�ستئجارها ملُدّة ال تزيد على 99
�سنة ،وذلك يف املناطق التي تحُ دِّدها “جلنة �صناديق
اال�ستثمار العقاري».
و�ألزم املر�سوم جلنة �صناديق اال�ستثمار العقاري عند
قيامِ ها بتحديد املناطق �أو العقارات املوجودة خارج
مناطق مت ُّلك غري املُواطنني ،مُراعاة جمموعة من
االعتبارات وت�شمل� :أال تقل القيمة ال�سوق ّية للعقار
املُراد مت ُّلكه عن  50مليون درهم ،و�أن يكون العقار
املُراد مت ُّلكه ذو عائد ا�ستثماري ،وفقاً للمعايري التي
تحُ دِّدها دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�لاك يف هذا ال�ش�أن،
كذلك مراعاة �أحكام املر�سوم رقم  4ل�سنة 2010
ب�ش�أن تنظيم متليك الأرا�ضي ال�صناع ّية والتجاريّة
املمنوحة يف �إمارة دبي ،يف حال كان العقار ممنوحاً،
و�أي اعتبارات �أخ��رى ي�صدُر بتحديدها ق��رار من
مدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك يف هذا ال�ش�أن،
ل�صندوق اال�ستثمار العقاري التنا ُزل
كما ال يجوز ُ
ع��ن م�ل�ك� ّي��ة ال �ع �ق��ار امل �م �ل��وك ل��ه يف امل�ن�ط�ق��ة التي
تحُ دِّدها جلنة �صناديق اال�ستثمار العقاري� ،إال بعد

ا ُ
حل�صول على مُوافقتها املُ�سبقة على ذلك ،ويُعترب
ً
ً
ُ
باطال �أي تنازل يتم خالفا لذلك.
وخ � �وّل امل��ر� �س��وم رق ��م  22ل���س�ن��ة  2022رئي�س
تو�صية
املجل�س التنفيذي لإم��ارة دب��ي ،وبنا ًء على ِ
دائ��رة الأرا� �ض��ي والأم �ل�اك ،تعديل �أي م��ن املزايا
امل ُ�ق � ّررة ل�صناديق اال�ستثمار ال�ع�ق��اري املن�صو�ص
عليها يف هذا املر�سوم� ،أو �إ�ضافة �أي مزايا جديدة
�إليها .كذلك منح املر�سوم رئي�س مركز دبي املايل
ال�ع��امل��ي ��ص�لاح� ّي��ة حت��دي��د امل��زاي��ا ال�ت��ي تتم ّتع بها
�صناديق اال�ستثمار العقاري العاملة �ضمن حدود
امل��رك��ز ،وحتديد �� ُ�ش��روط و�إج ��راءات اال�ستفادة من
هذه املزايا - .املُقيِّم املُعتمَد .
ون ��� ّ�ص امل��ر��س��وم ع�ل��ى �أن ��ه لتحديد قيمة الأ�صول
ب�صندوق اال�ستثمار العقاري،
العقاريّة
اخلا�صة ُ
ّ
ُت�ع�ِّي�نِّ دائ ��رة الأرا� �ض��ي والأم �ل�اك ُم�ق� ِّي�م�اً مُعتمداً
من ُم� ّؤ�س�سة التنظيم العقاري ،لتقييم العقارات
امل�م�ل��وك��ة مل ُ��ؤ�� ّ�س���س��ي �ُ��ص�ن��دوق اال��س�ت�ث�م��ار العقاري،
وفقاً لأ�س�س التقييم املُعتمدة لدى دائرة الأرا�ضي
والأمالك يف هذا ال�ش�أن.
وبا�ستثناء ال �ق��رارات التي يخت�ص رئي�س املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة دب��ي ب ��إ� �ص��داره��ا وف �ق �اً لأحكام
امل��ر� �س��وم رق��م  22ل�سنة ُ ،2022ي �� �ص��دِ ر املدير

العام لدائرة الأرا�ضي والأمالك القرارات الالزمة
لتنفيذ �أحكامه ،و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سم ّية ،على
�أن يُلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إىل املدى الذي
يتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم.
ويُن�شر املر�سوم يف اجلريدة الر�سم ّية ويُعمل به من
تاريخ ن�شره.

 HUB71تطلق الن�سخة الثانية من حتدي  3.7 OUTLIERSمليار درهم قيمة تداوالت الفرن�سيني
يف الأ�سهم الإماراتية يف � 5سنوات

•• �أبوظبي  -وام:

�أط � �ل � �ق� ��ت  ،Hub71منظومة
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ع��امل�ي��ة يف �أبوظبي،
ال �ن �� �س �خ ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م � ��ن ب ��رن ��ام ��ج
 Outliersال � ��ذي ي �ج �م��ع �أب� ��رز
ال���ش��رك��اء امل��ؤ��س���س�ي�ين واحلكوميني
مب��ن يف ذل��ك ��ش��رك��ة ال ��دار العقارية
 ،ودائ� � � ��رة ال �ث �ق��اف��ة وال �� �س �ي��اح��ة –
�أبوظبي ،ودائ��رة ال�صحة – �أبوظبي،
وتالي�س لتمكني �شركات التكنولوجيا
النا�شئة من طرح حلول ملا يربز من
حتديات ت�شغيلية و�صعوبات يف جمال
الأعمال.
وي � �ه � ��دف ب ��رن ��ام ��ج Outliers
ال�سنوي �إىل �إتاحة الفر�صة ل�شركات
التكنولوجيا ال�ن��ا��ش�ئ��ة ح��ول العامل
مل�ع��اجل��ة ال�ت�ح��دي��ات احل�ق�ي�ق�ي��ة التي
حت ��دده ��ا امل ��ؤ� �س �� �س ��ات امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف
القطاعني العام واخلا�ص.
وي���س� ّه��ل ال�برن��ام��ج ت �ع��اون ال�شركات
النا�شئة مع كربى ال�شركات والدوائر
احلكومية يف اقت�صاد �أبوظبي املتنوع،
مم��ا ي��وف��ر للم�ؤ�س�سني ال �ق��درة على
ت �ط��وي��ر ح �ل��ول ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة تعالج
حتديات هذه امل�ؤ�س�سات.
و��س�ت�ت��اح ل�ل���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة فر�صة
تخ�صي�ص منتجاتها ل��دع��م �أه��داف
�أع� �م ��ال امل ��ؤ� �س �� �س��ات ،وع �ق��د �صفقات
جتارية ،وك�سب دعم ت�صل قيمته �إىل
� 100أل ��ف دره ��م ل�ت�ط��وي��ر �إثباتات
مفاهيمها.
وت �ت �� �ض �م��ن ال �ن �� �س �خ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة من
برنامج � Outliersسبعة حتديات
تعر�ضها خم�س م��ن �أب ��رز امل�ؤ�س�سات
وال���ش��رك��ات مب��ا فيها ال� ��دار ،ودائ ��رة
الثقافة وال�سياحة ،ودائ��رة ال�صحة،
وت��ال�ي����س .و ّ
مت لأول م��رة تخ�صي�ص
ف�ئ��ة ل�ل���ش��رك��ات ال �ت��ي ت �ف��وق قيمتها
امل �ل �ي��ار دوالر ل�ل�م���ش��ارك��ة يف برنامج
 ،Outliersحيث �ست�شارك يف هذه
ال�ن���س�خ��ة كارز ،24من�صة التجارة
الإل �ك�ترون �ي��ة ل�ل���س�ي��ارات امل�ستعملة

وال�ت��ي ت�ق�دّر قيمتها ب�ـ  1.84مليار
دوالر.و��س�ت��دع��م كارز 24م��ن خالل
م �� �ش��ارك �ت �ه��ا م �ن �ظ��وم��ة االب� �ت� �ك ��ار يف
 Hub71وت�ساعد ال�شركات النا�شئة
ع�ل��ى ال �ن �ج��اح .و��س�ت�ت�م�ك��ن ال�شركات
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات احل �ك ��وم �ي ��ة م� ��ن خ�ل�ال
االن�ضمام �إىل برنامج Outliers
من ت�سريع جهود االبتكار امل�ؤ�س�سي
عرب اال�ستفادة من التقنيات املتطورة
واحللول الرقمية امل�ؤثرة ،مما ي�ؤدي
بدوره �إىل ت�سريع حتولها الرقمي.
وت �� �س �ع��ى حت ��دي ��ات ه � ��ذا ال � �ع ��ام �إىل
ا�ستخدام تكنولوجيات اجليل التايل
مب��ا يف ذل��ك ال��وي��ب  3مل���س��اع��دة هذه
امل�ؤ�س�سات على اكت�ساب ميزة تناف�سية
وحت�صني عملياتها يف وجه التحديات
امل�ستقبلية .فدائرة الثقافة وال�سياحة
ت�سعى �إىل فهم �سلوكيات ال�سياح �أثناء
الت�سوق �أو زي��ارة املعامل ال�سياحية يف
�أبوظبي وكذلك ا�ست�شراف م�ستقبل
ال�سياحة يف الإمارة.
من جهتها ،ت�سعى دائ��رة ال�صحة �إىل
ا�ستخدام احللول الرقمية لتح�سني
جت��رب��ة امل��ري����ض وت�ع��زي��ز امل� ��وارد� .أما
ت��ال�ي����س ،فت�سعى �إىل ت�ط��وي��ر حلول
م�ت�ك��ام�ل��ة لإدارة ن �� �ش��اط الطائرات
ب�لا ط�ي��ار .بينما ت�سعى �شركة الدار
اىل تقليل ه��در امل��وارد وتعزيز �إعادة

ا�ستخدامها طوال دورة حياة امل�شاريع
العقارية .كذلك ،تبحث كارز 24عن
حلول دفع فريدة �ضمن �إط��ار تكامل
املن�صات الرقمية لتعديل كيفية �شراء
امل�ستهلكني لل�سيارات.
وقالت �إيلودي روبن غيريم ،م�س�ؤولة
النمو والإ�سرتاتيجية يف :Hub71
«ي �ت �ع�ي�ن ع �ل��ى ال �� �ش ��رك ��ات النا�شئة
بالإ�ضافة �إىل جمع التمويل �أن تكون
ق� ��ادرة ع�ل��ى ت ��أم�ي�ن ع �ق��ود و�شراكات
جمدية جتارياً مع جمتمع الأعمال
واحل� �ك ��وم ��ة ال� �ت ��ي حت �ت �� �ض��ن ب�شكل
متزايد رواد الأعمال .ويلبّي برنامج
 Outliersحاجات القطاعني العام
واخلا�ص �إىل ت�سريع عمليات التحول
الرقمي التي تعزز الكفاءة والقدرة
التناف�سية على املدى الطويل .ويعترب
هذا الربنامج املفيد لكافة الأطراف
�إح��دى م�ب��ادرات  Hub71املتعددة
ال �ت��ي مت � ّك��ن امل��ؤ��س���س�ين م��ن �إح ��داث
ت ��أثي��ر م�ل�م��و���س وم �ع��اجل��ة الق�ضايا
امل �ل��حّ ��ة ال �ت��ي ت ��ؤث��ر ع�ل��ى القطاعات
امل�ه�م��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي�اً يف اقت�صادنا”.
مع تقدم تكنولوجيات الويب  3مبا
يف ذلك الذكاء اال�صطناعي و�إنرتنت
الأ�شياء والأج�ه��زة القابلة لالرتداء،
ت���س�ع��ى دائ� � ��رة ال �ث �ق��اف��ة وال�سياحة
التي تطرح حتديني ه��ذا ال�ع��ام� ،إىل

ا�ستخدام التقنيات امل�ت�ط��ورة واحلل
الأكرث فاعلية لفهم �سلوكيات ال�سياح
ب���ش�ك��ل �أف �� �ض��ل �أث� �ن ��اء زي � ��ارة مناطق
اجلذب �أو مراكز الت�سوق يف �أبوظبي
ل�ترت�ك��ز عليها يف ح�م�لات الت�سويق
امل�ستقبلية .كما ت��رك��ز ال��دائ��رة على
ا�ستخدام تقنيات الويب  3ال�ست�شراف
م�ستقبل ال�سياحة يف �أبوظبي.
ويف م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال��رع��اي��ة ال�صحية،
ترغب دائرة ال�صحة يف تقليل �أوقات
االن �ت �ظ��ار يف ك��اف��ة م��راف�ق�ه��ا وتعزيز
ان�سيابية تد ّفق املر�ضى .كما ت�ستك�شف
طرق خف�ض التكاليف الت�شغيلية من
دون ت�أ ّثر جودة الرعاية التي ت�شتهر
ب�ه��ا م�ن�ظ��وم��ة ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة يف
�أب��وظ�ب��ي .و�سي�سهم احل��ل يف حت�سني
جت��رب��ة امل��ري����ض يف م��راف��ق الرعاية
ال�صحية التابعة لها ّ
بغ�ض النظر عن
طبيعة الرعاية التي يطلبها.
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،ت �� �س �ت �ث �م��ر تالي�س،
ال���ش��رك��ة ال�ع��امل�ي��ة ال ��رائ ��دة يف جمال
التكنولوجيا ،يف التقنيات الرقمية
وال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال �� �ض �خ �م ��ة وال � ��ذك � ��اء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي واالت� ��� �ص ��ال والأم � ��ن
ال�سيرباين وتكنولوجيا الك ّم .ويف هذا
الإط��ار ،تدعو ال�شركات النا�شئة �إىل
توفري جمال جوي موحد ومنخف�ض
احل��رك��ة ون�ظ��ام تنقل ج��وي ح�ضري

مفاج�آت �صيف دبي تعزز قطاع الأ�سواق والتجزئة على مدار  25عاما

وتوا�صل “مفاج�آت �صيف دبي” – التي تنظمها م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات
•• دبي -وام:
والتجزئة  -فعالياتها وعرو�ضها احتفالأ بيوبيلها الف�ضي على مدار 10
�ساهمت “مفاج�آت �صيف دبي” ال�ت��ي انطلقت ع��ام  1998يف تن�شيط �أ�سابيع حيث ت�ستمر حتى � 4سبتمرب املقبل .
الأ� �س��واق وق�ط��اع التجزئة وتعزيز مكانة �إم ��ارة دب��ي كوجهة عاملية رائدة
ومميزة لق�ضاء عطلة ال�صيف.
وتعتمد “مفاج�آت �صيف دبي” ع�ل��ى ت�ق��دمي ف�ع��ال�ي��ات و�أن���ش�ط��ة للزوار
واملت�سوقني مع �أج��واء احتفالية وزينة مميزة تعم �أرج��اء املدينة بالإ�ضافة
�إىل التخفي�ضات التي تقدمها املتاجر وم��راك��ز الت�سوق وجت��ارب الطعام
ف�ضال فر�ص الفوز بجوائز قيمة والعديد من العرو�ض الرتفيهية.
وجنحت موا�سم ه��ذا احل��دث على م��دار ال�سنوات ال�ـ  25عاما املا�ضية يف
�أن ت�صنع �إرث �اً لدى �أجيال من �أف��راد املجتمع خالل �أ�شهر ال�صيف والتي
تعرف من خاللها اجلميع على �أ�شهر �شخ�صية حمبوبة وهي “مده�ش”
الذي ان�ضمت �إليه يف ال�سنوات الأخرية املا�ضية �شخ�صية “دانة” لي�صبحا
�أيقونتني ملدينة دبي لي�س خالل ال�صيف فح�سب بل وعلى مدار العام .

ي �ع � ّزز ��س�لام��ة ال �ط��ائ��رات ب�ل�ا طيار
ويعنى بتحديد املخاطر املحيطة به.
وت �ه��دف تالي�س م��ن خ�ل�ال املن�صات
الرقمية التي ت�ضمن التكامل العاملي
يف الوقت الفعلي� ،إىل معاجلة امل�شاكل
الأم �ن �ي��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال �ت��ي ترتافق
وتزايد �أع��داد الطائرات بال طيار يف
املدن.
�أما ال��دار ،مطوّر املجتمعات املتكاملة
وامل��زده��رة يف �أك�ثر الوجهات جاذبية
يف �أبوظبي ،فت�سعى �إىل تطبيق حلول
ت���ص�م�ي�م�ي��ة حت� � ّل م���ش��اك��ل عمالئها
وامل�ج�ت�م��ع وت��ر ّك��ز ع�ل��ى اال�ستدامة.
وتبحث ال�شركة من خالل امل�شاركة يف
حتدي  Outliersعن طرق لدعم
تقليل ا�ستنفاد امل��وارد وتعزيز �إعادة
ا�ستخدامها طوال دورة حياة امل�شاريع
بدءاً من الت�صميم وو�صو ًال �إىل البناء
الذي يح ّد من هدر املوارد.
وت�سعى �شركة كارز 24ب��دوره��ا �إىل
ت ��وف�ي�ر جت ��رب ��ة ع �م �ي��ل � �س �ل �� �س��ة من
خ �ل��ال مت �ك�ي�ن ال �ع �م �ي��ل م ��ن �سداد
قيمة امل�شرتيات بالكامل مرة واحدة
وت�ق���س�ي��م امل��دف��وع��ات ع�ل��ى ع ��دد من
ال �� �ش��رك��اء يف ال ��وق ��ت ال �ف �ع �ل��ي .كما
ت�ستك�شف الطرق املتاحة ال�ستخدام
امل�ن���ص��ات ال��رق�م�ي��ة ل�ب�ي��ع � �س �ي��ارة من
دون اختبار قيادة و�إزال��ة احلاجة �إىل
اختبار القيادة �أي�ضاً عند �شراء �سيارة.
و�ستعمل ال�شركات النا�شئة الناجحة
م ��ن خ�ل��ال ال�ب�رن ��ام ��ج امل �م �ت��د على
ثمانية �أ�سابيع مع كل �شركة لتطوير
�إثبات مفهوم قابل للتطبيق وتعديل
منتجها ل��دع��م الأه � ��داف التجارية
للم�ؤ�س�سات ال�شريكة .ويف �إطار ال�سعي
�إىل ت�سريع ق��درة ال�شركات النا�شئة
على ال�ت��و�� ّ�س��ع ،يتيح ال�برن��ام��ج �أي�ضاً
للم�ؤ�س�سني ط��رح منتجات مالئمة
ل� �ل� ��� �س ��وق .ك� �م ��ا مت� � ّك ��ن Hub71
ال �� �ش��رك��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ال �ن��اج �ح��ة من
االن�ضمام �إىل جمموعة من براجمها
مب��ا يف ذل��ك ب��رن��ام��ج احل��واف��ز املرنة
وبرنامج القيمة امل�ضافة.

يف  2020و  373.8مليون دره��م ب�ت��داول 54.18
•• �أبوظبي -وام:
مليون �سهم يف  ،2021و�صوال �إيل  236.2مليون
عزز امل�ستثمرون الفرن�سيون ا�ستثماراتهم يف �أ�سواق املال درهم بتداول  34.5مليون �سهم يف الن�صف الأول من
املحلية طوال ال�سنوات املا�ضية يف ظل العالقات املتنامية العام اجلاري.
وال���ش��راك��ة اال�سرتاتيجية ب�ين البلدين ال�صديقني،
والتي امتدت لت�شمل كافة النواحي واملجاالت ،مبا فيها
�سوق دبي.
�أ�سواق الأ�سهم.ووفقا ر�صد وكالة �أنباء الإمارات “وام” ،ب �ي �ن �م��ا يف � �س ��وق دب� ��ي امل� � ��ايل ،و� �ص �ل��ت ق �ي��م ت � ��داوالت
ا�ستناداً �إىل بيانات ر�سمية ح�صلت عليها من من �سوقي الفرن�سيني بيعاً و�شرا ًء لنحو  2.67مليار درهم بعد
دب��ي و�أب��وظ�ب��ي ،و�صلت قيم ت��داوالت الفرن�سيني بيعاً حتقيقهم م�شرتيات بقيمة  2.24مليار درهم مقابل
و�شرا ًء يف الأ�سواق املحلية لنحو  3.7مليار درهم بعد مبيعات بنحو  430.1مليون دره��م ب�صايف ا�ستثمار
ال�ت��داول علي قرابة  981مليون �سهم خ�لال الفرتة  1.81مليار درهم كمح�صلة �شراء وذلك خالل الفرتة
م��ن  2017وح�ت��ي الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام اجلاري م��ن  2017وح�ت��ى الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام اجلاري
.2022
.2022
وزاد عدد امل�ستثمرين الفرن�سيني يف الأ�سواق املحلية ل وت��داول الفرن�سيني على �أك�ثر من  779مليون �سهم
 4499م�ستثمرا موزعني بواقع  3848يف �سوق دبي يف ��س��وق دب��ي امل��ايل خ�لال ال�ف�ترة م��ن  2017وحتى
املايل ،و 651يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ي�شملون الن�صف الأول من العام اجلاري  ،2022بعد حتقيقهم
 606من االفراد و ً 45من امل�ؤ�س�سات.
م�شرتيات لنحو  582.1مليون �سهم مقابل مبيعات
لنحو  196.9مليون �سهم ب�صايف ا�ستثمار 385.2
�سوق �أبوظبي.
م �ل �ي��ون ��س�ه��م ك�م�ح���ص�ل��ة � �ش��راء.وو� �ص �ل��ت م�شرتيات
وتف�صيال ،ناهزت قيم تداوالت الفرن�سيني بيعاً و�شرا ًء الفرن�سيني يف ��س��وق دب��ي امل��ايل لنحو  70.9مليون
يف �سوق �أبوظبي حاجز مليار دره��م ب�ت��داول  201.7دره��م على ع��دد  83.1مليون �سهم يف ع��ام ،2017
مليون �سهم وذل��ك خ�لال ال�ف�ترة م��ن  2017وحتي و 26.87مليون درهم موزعة على  17.5مليون �سهم
الن�صف الأول من العام اجلاري .2022
يف  ،2018و 68.2مليون دره��م موزعة على 41.5
وتوزعت قيم ت��داوالت الفرن�سيني بيعاً و�شرا ًء يف �سوق مليون �سهم يف  ،2019و 29.7مليون درهم موزعة
�أب��وظ�ب��ي ب��واق��ع  77.5مليون دره��م ب �ت��داول  12.7 36.2مليون �سهم يف .2020
مليون �سهم يف  ،2017ون�ح��و  45.9مليون درهم وارتفعت م�شرتيات الفرن�سيني يف �سوق دبي املايل بنحو
بتداول  10.77مليون �سهم يف  ،2018و 156.26ملحوظ خ�لال ال�ع��ام املا�ضي  2021وح�ت��ى الن�صف
مليون درهم بتداول  45.19مليون �سهم يف  2019الأول من العام اجل��اري لتتجاوز  2.03مليار درهم
و 110.03مليون دره��م بتداول  20.9مليون �سهم موزعة على  439.4مليون �سهم.

الأ�سهم اليابانية ترتفع يف ختام تعامالت �أم�س

•• �أبوظبي -وام:

ارت�ف�ع��ت الأ��س�ه��م اليابانية يف خ�ت��ام ت�ع��ام�لات �أم�س،
بعدما جنحت يف تعوي�ض جميع خ�سائرها املبكرة.
و�أغ �ل��ق م ��ؤ� �ش��ر ن�ي�ك��اي ال �ي��اب��اين يف ب��ور� �ص��ة طوكيو
ل�ل�أوراق املالية مرتفعاً بن�سبة � 0.65%أو ما يعادل
 173.2نقطة لي�صل �إىل  26961.68نقطة ،فيما
�صعد م�ؤ�شر توبك�س الأو�سع نطاقاً بن�سبة 0.54%
توازي  10.3نقاط ليقفل عند م�ستوي 1902.79
نقطة.

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

وعلي �صعيد امل�ؤ�شرات الآ�سيوية الأخرى� ،صعد م�ؤ�شر
“�إي �إ�س �آي” املركب يف بور�صة �شنغهاي بنحو 1.33
نقطة �أو ما ن�سبته  0.04%ليقفل عند 3279.43
نقطة.
ب�ي�ن�م��ا ان �خ �ف ����ض م ��ؤ� �ش��ر ه� ��اجن ��س�ي�ن��ج ال �� �ص �ي �ن��ي يف
التعامالت املت�أخرة بن�سبة  0.59%توازي 122.65
نقطة لي�صل �إىل م�ستوى  20723.53نقطة.
وزاد م��ؤ��ش��ر ب��ور��ص��ة ب��وم�ب��اي �سينك�س يف منت�صف
ال �ت �ع��ام�لات ب�ن�ح��و  119.81ن�ق�ط��ة �أو م��ا ن�سبته
 0.22%لي�صل �إىل  54630.41نقطة.

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  A ,3401-8B-3401ملك �سعيد �سهيل �سعيد  -بردبي
 املركز التجاري االول  -هاتف  04-3215355 :فاك�س 04-3215356 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�ل�اه لت�صفية كافترييا �شاي �شوك �سيتي � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/12/29واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/12/29وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13598بتاريخ 2022/7/20

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :كافترييا �شاي �شوك �سيتي � -ش ذ م م
العنوان  :حم��ل رق��م  1ملك حممد عمر حممد  -عيال نا�صر  -ال�شكل القانوين :
ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  830476 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1404076مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل ال�ت�ج��اري لديها ب��إن�ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل��ك مب��وج��ب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/12/29واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/12/29وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم ,3401-8B-3401
 Aملك �سعيد �سهيل �سعيد  -بردبي  -املركز التجاري االول  -هاتف -3215355 :
 04فاك�س  04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول
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بنك دبي التجاري يقوم برتتيب قر�ض م�شرتك بقيمة  530مليون درهم ل�صالح �شركة جلف داتا هب ()GDH

�أخرى هي دليل را�سخ على القدرات القوية التي ميتلكها بنك
دبي التجاري والتزامه امل�ستمر بدعم طموحات عمالئه «.
م��ن جهته ق��ال ط��ارق الأ� �ش��رم  ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
جلف داتا هب“ :ب�صفتنا واحد من مطوري مراكز البيانات
يف القطاع اخلا�ص يف دولة الإمارات العربية املتحدة  ،ف�إننا يف
مرحلة تو�سع كبرية ناجمة عن ارتفاع الطلب يف �سوق مراكز
البيانات.
وت ��أت ��ي ��ش��راك�ت�ن��ا م��ع ب �ن��ك دب ��ي ال �ت �ج��اري ل��دع��م خططنا
التو�سعية وخمططاتنا اال�سرتاتيجية وامل�ستقبلية .ونحن
�إذ نتقدم بال�شكر �إىل بنك دبي التجاري على ثقته العميقة،
نقدر �سرعته يف تلبية احتياجاتنا يف رحلتنا الناجحة».

بنك ر�أ�س اخليمة الوطني وم�صرف الإمارات للتنمية وبنك
اخلليج الدويل.
تعليقاً على هذا القر�ض امل�شرتك ،قال الدكتور بريند فان
ليندر  ،الرئي�س التنفيذي لبنك دبي التجاري“ :ي�سعدنا �أن
نعلن عن �إغالق هذه ال�صفقة التاريخية التي ت�ؤكد العالقة
الوثيقة ب�ين بنك دب��ي ال�ت�ج��اري و �شركة جلف دات��ا ه��ب ،
بالإ�ضافة �إىل �شراكتنا القوية مع البنوك املحلية والإقليمية
الأخرى.
نحن فخورون ب��أن نكون ج��ز ًءا من ق�صة النجاح الإماراتية
هذه حيث تعمل �شركة جلف داتا هب يف قطاع حيوي ومهم
للنمو يف امل�ستقبل .عالوة على ذلك  ،ف�إن قيادة �صفقة ناجحة

•• دبي -د.حممود علياء

ق ��ام ب�ن��ك دب ��ي ال �ت �ج��اري ب�ترت�ي��ب وه�ي�ك�ل��ة و�إب� � ��رام قر�ض
م�شرتك بقيمة  530مليون درهم ل�صالح �شركة جلف داتا
هب( ،)GDHحيث �سيتم ا�ستخدام التمويل لتطوير مركز
البيانات اجل��دي��د لل�شركة ب�سعة  12م�ي�ج��اوات يف منطقة
�آيكاد ب�إمارة �أبوظبي .وتعك�س هذه ال�صفقة ق��درة بنك دبي
التجاري التناف�سية على متويل م�شاريع مهمة من هذا النوع
والتي ت�ساهم يف دعم طموحات الدولة.
وقد قام بنك دبي التجاري ب��دور منظم الإ��ص��دار الرئي�سي
ومدير اكتتاب الت�سهيالت .وق��د �شارك يف القر�ض كل من
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ال�شركات الإماراتية امل�ستثمرة يف فرن�سا حققت ق�ص�ص جناح كبرية

ثاين الزيودي لـ«وام» :زيارة رئي�س الدولة لفرن�سا تفتح �آفاقا جديدة للتعاون االقت�صادي والتجاري
-اال�ستثمارات الفرن�سية تعزز جهود التحول نحو النموذج االقت�صادي اجلديد

•• �أبوظبي-وام:

�أك � ��د م� �ع ��ايل ال ��دك� �ت ��ور ث� ��اين ب ��ن �أحمد
ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية
�أن زي ��ارة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” �إىل اجلمهورية الفرن�سية ال�صديقة
متثل حمطة تاريخية يف م�سرية عالقات
البلدين و لها �أث��ر �إي�ج��اب��ي كبري يف نقل
ال �� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن �إىل م�ستوى
ا�سرتاتيجي غ�ير م�سبوق وتعطي دفعة
ج��دي��دة وم�ت�م�ي��زة لتنمية وت �ع��زي��ز زخم
ع�لاق��ات ال �ت �ع��اون يف ك��اف��ة امل �ج��االت ذات
االه �ت �م��ام امل �� �ش�ترك مب��ا ي���ض�م��ن حتقيق
م�صالح ال�شعبني ال�صديقني.
وق��ال يف ح��وار م��ع وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم ��ارات
“وام” �إن زيارة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
تفتح �آف��اق �اً ج��دي��دة للتعاون االقت�صادي
والتجاري بني البلدين و�ستثمر عن تنمية

اال�ستثمارات املتبادلة يف قطاعات التعاون
الرئي�سية بينهما وامل�ت�م�ث�ل��ة يف التجارة
واال�ستثمار والنفط والغاز والهيدروجني
اخل ��ايل م��ن ال �ك��رب��ون وال �ط��اق��ة النووية
واملتجددة و حلول مواجهة التغري املناخي
وال ��ذك ��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي والأم� ��ن الغذائي
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل��ال �ي��ة وح� �ق ��وق امللكية
ال�ف�ك��ري��ة وال�ف���ض��اء والأم� ��ن الإلكرتوين
وغ�ي�ره��ا م��ن ال �ق �ط��اع��ات ذات االهتمام
امل�شرتك.
و�أ� �ض��اف ال��زي��ودي �أن م�ستويات التجارة
ال�ث�ن��ائ�ي��ة م���س�ت�م��رة يف ال �ن �م��و واالزده � ��ار
خ�لال املرحلة املقبلة يف ظ��ل تعزيز �آفاق
ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي وتعظيم اال�ستفادة
من املقومات والفر�ص املتنوعة يف خمتلف
ال �ق �ط��اع��ات ال �ت �ج��اري��ة يف ال �ب �ل��دي��ن �إىل

جانب �أن الإم��ارات تعد من �أكرب ال�شركاء
التجاريني لفرن�سا يف اخلليج واملنطقة �إذ
بلغ التبادل التجاري بني دول��ة الإمارات
وفرن�سا خالل عام  2021نحو  25مليار
درهم حمققاً منواً قدره  25.9%مقارنة
بعام  2020الذي �سجل التبادل التجاري
خالله  19.8مليار درهم.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن ال�شركات الإماراتية
امل�ستثمرة يف فرن�سا حققت ق�ص�ص جناح
ك �ب�ي�رة خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة وذل ��ك
ب�ف���ض��ل ت��وج �ي �ه��ات ال �ب �ل��دي��ن ال �ت��ي ت�ؤكد
على تعزيز وتنويع اال�ستثمارات املتبادلة
بينهما وت��وف�ير ك��اف��ة ال�ف��ر���ص واملمكنات
التي من �ش�أنها حتفيز البيئة اال�ستثمارية
وال�ت�ج��اري��ة مب��ا ��س��اه��م يف تو�سيع قاعدة
ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة بال�سوق الفرن�سي

و�أبرزها موانئ دبي العاملية وبنك �أبوظبي
الأول وجهاز �أبوظبي لال�ستثمار وطريان
االحت � ��اد وط �ي��ران الإم� � � ��ارات وب �ن��ك دبي
الإ�� �س�ل�ام ��ي وم �ب��ادل��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة .وتعمل
ب��أ��س��واق الإم ��ارات �أك�ثر م��ن � 600شركة
فرن�سية.
وح� ��ول �أه� ��م ال �ق �ط��اع��ات ��ض�م��ن التعاون
االقت�صادي بني البلدين ..ق��ال الزيودي
�إن اال��س�ت�ث�م��ارات امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين الإم� ��ارات
وفرن�سا ترتكز على القطاعات احليوية
ذات االه� �ت� �م ��ام امل �� �ش�ت�رك ل �ل �ب �ل��دي��ن مبا
ي �خ��دم م�صاحلها ال�ث�ن��ائ�ي��ة ح�ي��ث �شملت
اال� �س �ت �ث �م��ارات ال �ف��رن �� �س �ي��ة يف الإم � � ��ارات
ق� �ط ��اع ��ات االت � �� � �ص ��االت والتكنولوجيا
وال �ط��اق��ة وال� �غ ��از وال �ت �ع �ل �ي��م والت�صنيع
وال �ت �ع��دي��ن وجت � ��ارة ال �ت �ج��زئ��ة و�إ�� �ص�ل�اح

وحول م�ستقبل �آف��اق التعاون االقت�صادي
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن خ �ل�ال امل��رح �ل��ة املقبلة..
ق��ال ال��زي��ودي �أن��ه م��ن امل��ؤك��د �أن التعاون
االقت�صادي بني البلدين �سي�شهد قفزات
نوعية بدعم ورعاية قيادتي البلدين خالل
امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة و�سي�صب ب�شكل مبا�شر
يف االرت �ق��اء بحجم ال�ع�لاق��ات التجارية،
و�سي�سفر ع��ن �إب ��رام ات�ف��اق�ي��ات ومبادرات
اق�ت���ص��ادي��ة م�شرتكة ج��دي��دة �ست�صب يف
�صالح دعم الأجندة التنموية لكال البلدين
و�ستعمل على حتفيز اال�ستثمارات املبا�شرة
املتبادلة بينهما حيث تتطلع دولة الإمارات
�إىل تو�سيع قاعدة ا�ستثماراتها وتنويعها
واال��س�ت�ف��ادة م��ن موقع فرن�سا ك��أح��د �أهم
الأ�سواق اال�سرتاتيجية يف �أوروبا.
و�أ�ضاف معاليه :يف الوقت نف�سه �سي�ستفيد

املركبات والتعليم والنقل وتتما�شى �أغلبية
اال� �س �ت �ث �م��ارات ال�ف��رن���س�ي��ة م��ع توجيهات
الدولة الرامية �إىل اال�ستثمار يف قطاعات
االقت�صاد اجلديد مبا يعزز من جهودها
م��ن ال �ت �ح��ول ن�ح��و ال �ن �م��وذج االقت�صادي
اجلديد.
وتابع معاليه قائ ً
ال”:يف املقابل ت�ضمنت
اال�ستثمارات الإماراتية يف فرن�سا جمموعة
متنوعة م��ن ال�ق�ط��اع��ات �أب��رزه��ا �صناعة
ال�ط��ائ��رات يف املجالني امل��دين والع�سكري
وال �ع �ق��ارات وال���س�ي��اح��ة وجت ��ارة الأ�سماك
وامل � ��أك � ��والت ال �ب �ح��ري��ة � �ص �ن��اع��ة البالط
وال�سرياميك .وق��د وقعت دول��ة الإمارات
م��ع ف��رن���س��ا ث�ل�اث ات �ف��اق �ي��ات ا�ستثمارية
ب�ش�أن حماية وت�شجيع اال�ستثمار وجتنب
االزدواج ال�ضريبي واخلدمات اجلوية».

حماكم مركز دبي املايل العاملي جتذب املزيد من �أو�ساط جمتمع
الأعمال الدويل من خالل خطتها اال�سرتاتيجية اجلديدة
•• دبي  -وام:

ك�شفت حماكم مركز دبي املايل العاملي ام�س،
عن �أرقامها للن�صف الأول من عام ،2022
م�ؤكد ًة من جديد على زيادة كفاءتها مب�ساعدة
ال�شركات التي تتخذ من املحاكم جهة رئي�سية
لت�سوية منازعاتها.
و�أف � ��ادت يف ب�ي��ان ل�ه��ا ب��ارت �ف��اع ع��دد الق�ضايا
الذي �سجلتها جميع الدوائر بن�سبة  10%يف
الن�صف الأول من عام  ،2022باملقارنة مع
الأ�شهر ال�ستة الأوىل من  ،2021حيث بلغت
القيمة الإجمالية  1.9مليار درهم� ،إذ �سجلت
املحكمة االب�ت��دائ�ي��ة  44ق�ضية ،فيما بلغت
القيمة الإج�م��ال�ي��ة ملجموع الق�ضايا 1.87
مليار درهم ومبتو�سط  53.3%مليون درهم
للق�ضية الواحدة .كما �سجلت دائرة التحكيم
اخلا�ضعة للمحكمة االبتدائية زي��ادة يف عدد
الق�ضايا يف الأ��ش�ه��ر ال�ستة الأوىل م��ن عام
� ،2022إذ بلغت القيمة الإجمالية ملجموع
الق�ضايا مليار درهم ومبتو�سط  130مليون
درهم للق�ضية الواحدة.
وغ �ط��ت ال�ق���ض��اي��ا امل �ع��رو� �ض��ة �أم � ��ام املحكمة
االب�ت��دائ�ي��ة جمل ًة م��ن ال�ق�ط��اع��ات مب��ا فيها:
اخل��دم��ات امل�صرفية وال�ت�م��وي��ل ،والعقارات،
وال�ت���ص�ن�ي��ع ،وجت� ��ارة ال �ت �ج��زئ��ة ،وال�ضيافة.
و�شملت امل�ن��ازع��ات املتعلقة ب ��إخ�لال العقود،
والإع�سار ،والو�صايا وال�ترك��ات ،والتوظيف.
ولفتت �إىل �أن  50%من الدعاوى يف املحكمة
االبتدائية �صدرت يف عام  2022عن �أطراف
اخ�ت��اروا ا�ستخدام حماكم املركز كجهة حلل
نزاعاتهم.
وع ��ن ال �ق��درة الت�شغيلية مل�ح�ك�م��ة الدعاوى

ال�صغرية� ،شهدت �أدا ًء قويًا يف الأ�شهر ال�ستة
الأوىل من ع��ام  ،2022حيث �سجلت 263
ق�ضية ،بزيادة �سنوية قدرها  ،31%وبلغت
القيمة الإج�م��ال�ي��ة للق�ضايا  23.8مليون
دره ��م ،مم��ا يعني زي ��ادة بن�سبة  % 16عن
الفرتة نف�سها خالل عام .2021
ومثلت الق�ضايا الناجمة عن �إخ�لال العقود،
والتوظيف ،واخل��دم��ات امل�صرفية والتمويل،
واملمتلكات والإيجارات الن�سبة الأكرب من بني
جمموع الق�ضايا .و�ساهم �إن�شاء �أول حمكمة
افرتا�ضية يف املنطقة يف زيادة يف عدد جل�سات
اال�ستماع االفرتا�ضية ،مما �أدى �إىل ت�سجيل
�أك�ثر م��ن  62%م��ن ال��دع��اوي التي �صدرت
عن �أط��راف اخ�ت��اروا ا�ستخدام حماكم املركز
كجهة مف�ضلة حلل نزاعاتهم.
وتعزي ًزا ملكانتها كمحكمة غري ورقية� ،أ�صدرت
حم��اك��م م��رك��ز دب ��ي امل ��ايل ال �ع��امل��ي �أك�ث�ر من
� 650أم ًرا رقم ًيا خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل
م��ن ع��ام  ،2022كما �أ��ص��درت  66حكما يف
الفرتة ذاتها.
بدوره� ،أكد �سعادة القا�ضي عمر املهريي ،مدير
حماكم مركز دب��ي امل��ايل ال�ع��امل��ي� ،أن املحاكم
خالل عام  2022وبعد موافقة �سمو ال�شيخ
مكتوم ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
حاكم دب��ي نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
املالية رئي�س مركز دب��ي امل��ايل العاملي ،ت�ؤكد
على عزمها يف تطوير منظومتها الق�ضائية
من خالل اعتمادها خلطة عمل ا�سرتاتيجية
جديدة للأعوام .2025- 2022
و�أ��ض��اف �أن اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة
ب��رك��ائ��زه��ا ال��رئ �ي �� �س �ي��ة الأرب � �ع� ��ة مت �ك��ن من
الو�صول �إىل التحول الرقمي الكامل بف�ضل

ا�ستخدامنا للتقنيات احلديثة التي ترفع من
كفاءة ت�سوية املنازعات ،كما �سيتم تطوير �شبكة
ق�ضائية حديثة �إىل جانب �صياغة واعتماد
�إج ��راءات قانونية جديدة تهدف �إىل ت�سهيل
الو�صول �إىل اخلدمات املتعددة للمحاكم .
كما تن�ص خطة العمل الأخ�يرة ملحاكم مركز
دب��ي امل ��ايل ال�ع��امل��ي ع�ل��ى ا��س�ت�ب��دال العمليات
ال�ق��دمي��ة بتقنيات رقمية ذك�ي��ة �شاملة ،مما
ي�ضمن �سهولة وم��رون��ة الأن�ظ�م��ة للمحاكم
ويمُ كنها م��ن م��واك�ب��ة ال�ت�ط��ورات يف التجارة
العاملية .و�ستدعم التطبيقات املبتكرة لهذه
التقنيات قدرة �أدوات حماكم مركز دبي املايل
ال�ع��امل��ي ،على تخطي ح��واج��ز اللغة واحلدود
وال�ع�م�لات وغ�يره��ا ،حيث �سي�سهم االعتماد
على الذكاء اال�صطناعي يف تب�سيط منهجية
مراجعة الق�ضايا وتوفري ح�ضور افرتا�ضي
واق�ع��ي ،واال�ستغناء ع��ن الن�سخ للم�ستندات،
و�إت ��اح ��ة ال��وق��ت ل�ل�ق�ي��ام مب �ه��ام �أك�ث�ر �أهمية
وتعقيداً.
ويف بدايات عام  ،2022مت تكليف جمموعة
من املحامني الدوليني وخرباء ال�صناعة من
قبل املحكمة الرقمية اجلديدة ،بهدف �صياغة
واع�ت�م��اد �إج ��راءات ج��دي��دة ملحكمة االقت�صاد
ال��رق�م��ي ،وال �ت��ي مت �إ� �ص��داره��ا ب�ع��د ا�ست�شارة
ال��ر�أي العام مل��دة  30يوماً .كما ومت توظيف
خ�برة ق�ضائية دولية رائ��دة بهدف الإ�شراف
على �سري الق�ضايا اخلا�صة مبحكمة االقت�صاد
ال��رق�م��ي اجل��دي��دة وبنيتها التحتية وتنفيذ
التحديثات املقرر �إجرا�ؤها يف الأ�شهر املقبلة.
ومت �إط �ل�اق امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن م �ب��ادرة “
خمترب تقنيات املحاكم” خالل الأ�شهر ال�ستة
الأوىل من عام  2022بالتزامن مع �إطالق

ب��رن��ام��ج “البحث والتطوير” ال��ذي يهدف
�إىل تر�سيخ دور دبي كمدينة م�ستقبلية رائدة
يف جم��ال ال�ت�ق�ن�ي��ات احل��دي �ث��ة .ك�م��ا ت�ضمنت
املرحلة الثانية و�ضع النماذج الأولية الثنني
من املت�أهلني للت�صفيات النهائية الذين تلقوا
الدعم املايل� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية و�صولهم �إىل
حماكم مركز دبي املايل العاملي لإجراء البحوث
واالختبارات وتبني احللول التقنية اجلديدة.
�إذ �أن �شركة “في�س كي” من البحرين و�شركة
“كورت كوريكت” م��ن اململكة املتحدة كانتا
من بني املت�أهلني يف الت�صفيات النهائية ،حيث
قدمتا حلو ًال للتحديات املوكلة �إليهما.

حممد احل�سيني لــ (وام) :الإمارات وفرن�سا
تد�شنان مرحلة جديدة من العالقات االقت�صادية

•• �أبوظبي-وام:

ويف ه��ذا الإط��ار �ستجمع الأب�ح��اث امل�ستقبلية
ال �ت��ي � �س �ت��وف��ره��ا حم��اك��م م��رك��ز دب ��ي امل ��ايل
ال�ع��امل��ي ب�ين اخل�ب�رات وامل� ��وارد ل��درا��س��ة �سبل
م �ع��اجل��ة امل �ن��ازع��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة ع��ن معامالت
تقنية «البلوك ت�شني» اخلا�صة والعامة ،من
خالل ت�ضمني البنود التنظيمية والتعاقدية
يف العقد الذكي ،فيما تتم حالياً درا�سة الآثار
املرتتبة جراء ذلك على تدفقات البيانات عرب
احل��دود ،واحلوكمة الرقمية و�إدارة البيانات،
و�ضمان حماية املعلومات و�أمنها يف عالقات
ال�ع�م��ل مب��ا ي�ساعد يف دف��ع عجلة االقت�صاد
الرقمي �إىل الأمام.

دبي ت�سجل ارتفاعا بنحو  6.3%يف الطلب على الطاقة خالل الن�صف الأول من 2022
•• دبي -وام:

�أعلن معايل �سعيد حممد الطاير ،الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي ،ارتفاع الطلب على الطاقة يف �إمارة دبي خالل
الن�صف الأول من عام  2022بن�سبة  6.3%مقارنة بالفرتة نف�سها من
العام املا�ضي ،حيث بلغ الطلب على الطاقة خالل الن�صف الأول من العام
اجل��اري  23,096جيجاوات �ساعة ،مقارنة مع  21,729جيجاوات
�ساعة خالل الن�صف الأول من  .2021و�أو�ضح معاليه� ،إنه ان�سجاماً مع
ر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”  ،الهادفة �إىل
حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف �إمارة دبي ،نوا�صل العمل على زيادة
القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب املتزايد على خدمات الكهرباء واملياه يف
دبي وفق �أعلى معايري التوافرية واالعتمادية والكفاءة واجلودة ،بف�ضل
نظام احلوكمة عاملي امل�ستوى الذي تطبقه الهيئة يف جميع عملياتها.
و�أكد احلر�ص على رفع قدرة وكفاءة �شبكات النقل والتوزيع مبا يواكب
الطلب امل�ت��زاي��د على خ��دم��ات ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه وال��وف��اء باالحتياجات
امل�ستقبلية للمتعاملني واملطورين وقطاعات الأعمال ،مع توفري هام�ش
احتياطي منا�سب .و�أو��ض��ح �أن خطط الهيئة يف النمو تتواءم مع خطة

NOTARIZED NOTICE
BY PUBLICATION
Date 20/ 7/ 2022 Issue No : 13598

NOTARIZED NOTICE
BY PUBLICATION
70392

NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION
NO 11338/2022
)Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC
Respondent : SUBAIR EDATHIL
)(OF UNKNOWN DOMICILE
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 14947 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an
amount of 14947 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the
amount in his debt, but the respondent didn't provide any action

Date 20/ 7/ 2022 Issue No : 13598

70392

NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION
NO 11528/2022
)Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC
Respondent : MAJID RASHID MUHAMMAD MALANG
)(OF UNKNOWN DOMICILE
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 74635.79 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an
amount of 74635.79 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the
amount in his debt, but the respondent didn't provide any action

Plate No

Plate Emirates

Code

Car Brand

Car Color

Car Model

Plate No

Plate Emirates

Code

Car Brand

Car Color

Car Model

12435

SHJ

1

Mitsubishi Pajero

White

2010

6672

AJM

C

Mitsubishi Lancer

Silver

2015

Therefore, we first warn you to pay 14947 AED within a maximum of one week from the
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you to
collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and lawyer
fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal property
that may be inside the car
The warner : AHMED MOHAMED ABDELNABY

Therefore, we first warn you to pay 74635.79 AED within a maximum of one week from the
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you to
collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and lawyer
fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal property
that may be inside the car
The warner : AHMED MOHAMED ABDELNABY

دب��ي احل�ضرية  ،2040وا�سرتاتيجية دب��ي للطاقة النظيفة ،2050
وا�سرتاتيجية دب��ي للحياد ال�ك��رب��وين  2050ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل توفري
 100%م��ن ال �ق��درة الإن�ت��اج�ي��ة للطاقة يف دب��ي م��ن م���ص��ادر الطاقة
النظيفة بحلول عام .2050

Company liquidation
notification
Date 20/ 7/ 2022 Issue No : 13598

قطاع الأع �م��ال يف اجلمهورية الفرن�سية
ال�صديقة ب�شكل كبري من مكانة الإمارات
االق�ت���ص��ادي��ة وم��وق�ع�ه��ا اال��س�ترات�ي�ج��ي يف
امل�ن�ط�ق��ة ل �ن �ف��اذ جت��ارت �ه��ا �إىل دول �آ�سيا
و�إف��ري �ق �ي��ا وال� ��ذي �سيفتح �آف��اق �اً جديدة
للتعاون بني قطاعي الأعمال يف البلدين
و�سيخلق فر�صاً �أو�سع لال�ستثمار والتجارة
بني دولة الإمارات وفرن�سا.
وق ��ال م�ع��ال�ي��ه �إن ج�م�ي��ع ف ��رق ال�ع�م��ل يف
ال ��دول ��ة ��س�ت�ع�م��ل وف ��ق خ��ري�ط��ة الطريق
التي تر�سمها زي��ارة �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة �إىل فرن�سا وترجمة ذلك التعاون
اال�سرتاتيجي بني البلدين وحتويله �إىل
�شراكات م�ستدامة ت�ساهم يف دف��ع عجلة
التنمية يف البلدين ال�صديقني على املدى
ال�ط��وي��ل وت�ع��زز م��ن م��رون��ة اقت�صاديهما
�أم��ام التحديات وتخلق امل��زي��د م��ن فر�ص
العمل والتعاون وال�شراكات على م�ستوى
القطاعني احلكومي واخلا�ص.

70392

LOOK WOW
ONE DAY SURGERY
Date: 19-07-2022
Subject: Company liquidation notification
Look wow one day surgery
Look wow one day surgery, which is registered with
the Abu Dhabi Health Department under license No.
MF3900, announces that we have liquidated the abovementioned license, and accordingly we will stop dealing
with insurance companies from 19-07-2022
Accordingly Look wow one day surgery announces that
they have finished the accounts and does not have any
dues with the health insurance companies
Anyone who has any right or objection to this notification
should review the Abu Dhabi Health Department or write
to us at the following email : cfo@trustvision.ae
Look wow one day surgery
Attorney of the Notifying Party

�أك��د معايل حممد ب��ن ه��ادي احل�سيني وزي��ر دول��ة لل�ش�ؤون املالية� ،أن زيارة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” �إىل
جمهورية فرن�سا تد�شن ملرحلة جديدة من العالقات االقت�صادية واال�ستثمارية
والتجارية بني البلدين ال�صديقني.و�أ�شار معاليه يف ت�صريح لوكالة �أنباء
الإم��ارات “وام”� ،إىل العالقات التاريخية واال�سرتاتيجية التي جتمع دولة
الإمارات العربية املتحدة وجمهورية فرن�سا ال�صديقة يف خمتلف املجاالت حتى
�أ�صبحت منوذجا يحتذى يف بناء العالقات الدولية ،م�شرياً �إىل جهود البلدين
ال�ضخمة خالل ال�سنوات املا�ضية لتعزيز العالقات الثنائية مبا يحقق م�صالح
ال�شعبني.و�أكد معاليه �أن دولة الإم��ارات العربية املتحدة جتمعها مع فرن�سا
عالقة �صداقة طويلة الأمد وتعاون ا�سرتاتيجي ي�شمل الكثري من اجلوانب
االقت�صادية واملالية والتجارية واال�ستثمارية والثقافية والتعليمية والقانونية
وال�سياحية والطبية � ،إ�ضافة �إىل التعاون يف جماالت طاقة امل�ستقبل وتغري املناخ
والتكنولوجيا املتقدمة ،وغريها من املجاالت الأخرى ذات االهتمام امل�شرتك.
وذك��ر معاليه �أن ال�شراكة ب�ين البلدين ال�صديقني �أث�م��رت ع��ن العديد من
الإجنازات النوعية يف خمتلف القطاعات ،مع اال�ستمرار يف تعزيز وتطوير �آفاق
التعاون امل�شرتك بني البلدين يف املجاالت كافة ،مبا يحقق م�صاحلهما املتبادلة
ويعود باخلري على �شعبيهما.و�أ�شار معاليه �إىل التزام وزارة املالية مبوا�صلة
تعزيز وتقوية جماالت التعاون املايل واالقت�صادي مع فرن�سا باعتبارها �أحد
�أه��م ال�شركاء اال�سرتاتيجيني لدولة الإم ��ارات ،وذل��ك يف �إط��ار �سعي الوزارة
لتعزيز �شبكة عالقات دولة الإمارات العربية املتحدة مبختلف دول العامل.
ولفت �إىل �أن دول��ة الإم��ارات وفرن�سا كانتا قد وقعتا اتفاقية جتنب االزدواج
ال�ضريبي على ال��دخ��ل يف يوليو  1989ومت��ت امل���ص��ادق��ة عليها باملر�سوم
االحتادي رقم  /83/ل�سنة  ،1989كما مت التوقيع النهائي بني البلدين على
اتفاقية حماية وت�شجيع اال�ستثمارات يف �سبتمرب  1991ومتت امل�صادقة عليها
باملر�سوم االحتادي رقم  /35/ل�سنة .1992
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 20/ 7/ 2022 Issue No : 13598
Notarial Notice by Publication
)No. (149818/2022
Doc. No. 104832/1/2022
Notifier : National Bank of Fujairah
Represented by Advocate: Dr. Ali Ismail Al Jarman
Notified parties:
1- QASR AL MELOUK BLDG. MAT TR - The 1st Notified Party
2- Mohammed Debbi - Nationality: Dominican - The 2nd Notified Party
3- WADI AL ALWAN TRANSPORT L.L.C - The 3rd Notified Party
4- Faten Mohamed Rasim Al-Bakri- Nationality: Syria - The 4th Notified
Party
Notice by Notary Public
Subject: notice of the notified parties from the first to the fourth in order to
jointly and severely pay the due debt amount under the above-mentioned
cheques in an amount of AED 852,238.79 (Eight hundred and fifty-two
)thousand two hundred and thirty-eight dirhams and seventy-nine Fils
along with the legal interest for the same amount @ 12% yearly from the
due date on 13/01/2022 until full payment.
Endorsee

In Favor of
account

Drawn from
account

Cheque
Value

Cheque
Date

Cheque
No

s

National
bank of
Fujairah

QASR AL
MELOUK BLDG.
MAT TR

WADI AL
ALWAN
TRANSPORT LLC

AED
310,897.56

20/12/2021

000447

1

National
bank of
Fujairah

QASR AL
MELOUK BLDG.
MAT TR

WADI AL
ALWAN
TRANSPORT LLC

National
bank of
Fujairah

QASR AL
MELOUK BLDG.
MAT TR

WADI AL
ALWAN
TRANSPORT LLC

AED
201,374.23

09/01/2022

000450

2

AED
339,967.00

13/01/2022

000352

3

Therefore, The notifier hereby serves this notice to all notified parties
from the first to the fourth in order to jointly and severely pay the due
debt amount under the above mentioned cheques in an amount of AED
852,238.79 (Eight hundred and fifty-two thousand two hundred and thirty
eight dirhams and seventy-nine fils), along with the legal interest for the
same amount @ 12% yearly from the due date on 13/01/2022 until full
payment, within five days from the date of this notice, otherwise, legal
procedures will be taken against you to claim this debt.
Notary Public
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املال والأعمال

Wednesday

�أدنوك وتوتال �إنرجيز توقعان اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية
•• باري�س-وام:

16

وقعت �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك” ،و�شركة
“توتال �إنرجيز” ،اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية لتعزيز
ال�ت�ع��اون ط��وي��ل الأم ��د ب�ين ال�شركتني وا�ستك�شاف فر�ص
ال�ن�م��و اجل��دي��دة يف ك��اف��ة جم ��االت �سل�سلة القيمة لقطاع
النفط وال�غ��از .وق��ع االتفاقية معايل الدكتور �سلطان بن
�أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول �أبو ظبي الوطنية
“ �أدنوك “ وجمموعة �شركاتها  ،وباتريك بويانيه ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “توتال �إنرجيز” وذل��ك يف �إط��ار زيارة

التعاون يف جمال الطاقة بني دولة الإمارات وفرن�سا ،حيث
�ست�ساهم ه��ذه االتفاقية يف ت�سريع النمو وخلق املزيد من
الفر�ص التي حتقق قيمة م�ستدامة للبلدين ال�صديقني
ولل�شركتني .ونتطلع �إىل العمل مع توتال �إنرجيز التي تعد
من �أقدم �شركائنا لال�ستفادة من الفر�ص التي توفرها هذه
االتفاقية على امتداد �سل�سلة القيمة ،للم�ساهمة يف �ضمان
�أمن الطاقة وتوفري �إم��دادات كافية منها بتكاليف معقولة
لدولة الإمارات وفرن�سا وجلميع دول العامل».
وتعد “توتال �إنرجيز” �أك�بر �شريك دويل لأدن ��وك ،حيث
تعمل يف قطاع النفط والغاز يف �أبوظبي منذ العام ،1939
وتغطي �شراكاتها مع “�أدنوك” كافة جماالت القطاع.

دولة التي يقوم بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” �إىل فرن�سا .و�ست�ستك�شف
ال�شركتان فر�ص تعزيز التعاون يف املجاالت ذات االهتمام
امل�شرتك مب��ا ي�شمل زي��ادة �إن�ت��اج ال�غ��از ،وال�ت�ق��اط الكربون
وا�ستخدامه وتخزينه ،والتجارة وتوريد املنتجات ،وغريها.
وق ��ال م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان �أح �م��د اجل��اب��ر“ :متا�شياً
مع توجيهات القيادة الر�شيدة مبد ج�سور التعاون وبناء
�شراكات ا�سرتاتيجية ت�سهم يف حتقيق �أق�صى قيمة ممكنة
من �أعمال �أدنوك يف خمتلف جماالت وجوانب قطاع النفط
والغاز ،ي�أتي توقيع هذه االتفاقية مع ’توتال �إنرجيز‘ ،التي
تعد �شريكاً ا�سرتاتيجياً طويل الأم��د ،للم�ساهمة يف تعزيز

م��ن جانبه ،ق��ال باتريك بويانيه“ :نحن �سعداء بتوقيع
هذه االتفاقية والتي ت�ؤكد اهتمام ’توتال �إنرجيز‘ بتو�سيع
جم��االت التعاون اال�سرتاتيجي يف جمال الطاقة مع دولة
الإم ��ارات ،وتعزيز وتو�سعة ال�شراكة مع ’�أدنوك‘� ،شريكنا
طويل الأمد .تتيح �شراكتنا مع ’�أدنوك‘ والتي تغطي كافة
جم��االت �سل�سلة القيمة لقطاع ال�ط��اق��ة توحيد �إمكانات
وق ��درات ال�شركتني للم�ساهمة يف ت��زوي��د �أ� �س��واق الطاقة
ال�ع��امل�ي��ة ب ��إم ��دادات ك��اف�ي��ة م��ن ال�ط��اق��ة ب ��أق��ل م�ستوى من
االنبعاثات من عملياتنا».
ت� ��أت ��ي ه� ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ب �ع��د ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة ال�شراكة
اال�سرتاتيجية ال�شاملة يف جمال الطاقة بني دولة الإمارات

وفرن�سا وال�ت��ي ت��رك��ز على تعزيز �أم��ن ال�ط��اق��ة وتوفريها
بتكاليف معقولة ،واحلد من االنبعاثات ،بالإ�ضافة �إىل دفع
العمل املناخي الفعال ا�ستعداداً للدورة الثامنة والع�شرين
م��ن م ��ؤمت��ر ال� ��دول الأط � ��راف يف ات�ف��اق�ي��ة الأمم املتحدة
الإط��اري��ة ب�ش�أن تغري املناخ « »COP28املقرر عقدها يف
دولة الإمارات عام .2023
وتتعاون “توتال �إنرجي” مع “�أدنوك” ب�صورة وثيقة يف
تنفيذ عدة م�شاريع على امتداد �سل�سلة القيمة مبا ي�شمل
ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط والغاز من املناطق البحرية والربية،
ومعاجلة وت�سييل الغاز الطبيعي ،وت�سويق املنتجات ،والبحث
والتطوير ،وت�أهيل وتنمية املواهب الوطنية.

توقعت �أن ت�سهم االتفاقية يف الق�ضاء على الفقر

درا�سة حديثة لـ«تريندز» ت�ست�شرف م�ستقبل التعاون االقت�صادي يف ظل اتفاقية منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية
•• ابوظبي -الفجر:

ت�ست�شرفدرا�سةاقت�صاديةحديثة�،أ�صدرها
م��رك��ز ت��ري�ن��دز ل�ل�ب�ح��وث واال�ست�شارات،
م�ستقبل التعاون االقت�صادي الأفريقي-
الأفريقي يف ظل اتفاقية منطقة التجارة
احل� ��رة ال �ق��اري��ة الأف��ري �ق �ي��ة ،ح �ي��ث تعد
االت �ف��اق �ي��ة �أح ��د امل �� �ش��روع��ات ال ��رائ ��دة يف
�أجندة  2063لالحتاد الأفريقي ،ف�ض ً
ال
عن �أنها �أحد م�شروعات الر�ؤية الطويلة
امل��دى ل�لاحت��اد ،الهادفة �إىل جعل القارة
الأف��ري �ق �ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة وم ��زده ��رة و�آمنة
وم�ت�ك��ام�ل��ة� ،إذ ي��راه��ن م��ن خ�لال�ه��ا على
تعزيز العالقات التجارية واالقت�صادية
بني الدول الأفريقية.
وذك� ��رت ال��درا� �س��ة ،ال �ت��ي حت�م��ل عنوان:
“منطقة ال � �ت � �ج� ��ارة احل � � ��رة ال� �ق ��اري ��ة
الأفريقية ..الفر�ص والتحديات” ،و�أعدها
ال��دك�ت��ور ال�سعيدي و��ص��اف �أ��س�ت��اذ املالية
امل�شارك بجامعة امللك في�صل يف اململكة
العربية ال���س�ع��ودي��ة� ،أن اتفاقية منطقة
التجارة احلرة القارية الأفريقية ،تعترب
م��ن �أه��م الإجن ��ازات على م�ستوى العمل
الأفريقي امل�شرتك؛ نظراً ملا تت�ضمنه من

م�شروعات تكاملية رائدة� ،إذ ُتلزم حكومات
الدول الأع�ضاء يف االتفاقية باتخاذ املزيد
من �إج��راءات التكامل االقت�صادي ،حيث
ت �ب��د�أ ال ��دول امل��وق �ع��ة ،ع�بر ��س�ن��وات عدة،
عملية �إزال ��ة احل��واج��ز ال�ت�ج��اري��ة ،مب��ا يف
ذلك الر�سوم اجلمركية على  90%من
ال�سلع املتبادلة.
تعزيز التجارة الإقليمية
و�أ��ش��ارت �إىل �أن اتفاقية منطقة التجارة
احل ��رة ال �ق��اري��ة الأف��ري �ق �ي��ة ت�ت�ي��ح تعزيز
التجارة الإقليمية ،والتنويع االقت�صادي،
م ��ن خ �ل��ال ب� �ن ��اء ال � �ق� ��درة الت�صنيعية
م��ن �أج ��ل اج �ت��ذاب ا��س�ت�ث�م��ارات �أفريقية
و�أج �ن �ب �ي��ة ،م �� �ش��ددة ع �ل��ى �أه �م �ي��ة دخ ��ول
ال��دول الأع���ض��اء يف م�شروعات م�شرتكة
والتن�سيق بني خطط التنمية ،بحيث يتم
توزيع امل�شروعات وال�صناعات فيما بينها،
على النحو ال��ذي يكفل لكل دول��ة منها
احل���ص��ول ع�ل��ى ن�صيب ع ��ادل م��ن مزايا
التعاون االقت�صادي الأفريقي.
و�أك��دت الدرا�سة على �ضرورة دخ��ول دول
ال �ق��ارة الأف��ري �ق �ي��ة ككتلة ع�ن��دم��ا يتعلق
الأمر ب�شراكات خارجية (خارج �أفريقيا)،

�أو ال�ضعيفة يف كل �سل�سلة ،والعمل على
تعزيزها يف �إطار �سيا�سات متكاملة وطنياً
و�أفريقياً� ،إىل جانب �أهمية ترقية �شبكة
خ��دم��ات�ي��ة ق��اري��ة (ال �ب �ن��وك ،والو�سطاء
ال�ت �ج��اري��ون ،و��ش��رك��ات ال�ن�ق��ل والت�أمني،
وامل ��وان ��ئ ال�ب�ح��ري��ة وال�ب�ري��ة وامل �ط ��ارات)
قادرة على املرافقة الآمنة لل�سلع والأموال
بني الدول الأفريقية.

مثل م��ا ه��و عليه ال�ش�أن يف ال�شراكة بني
�أف��ري �ق �ي��ا وال �� �ص�ي�ن ،ال �ت��ي ح �ق �ق��ت حتى
الآن �إجن��ازات هائلة ،خا�صة بعد ت�أ�سي�س
م�ن�ت��دى ال �ت �ع��اون الأف��ري �ق��ي  -ال�صيني،
� �س��واء يف ت�ع��زي��ز امل �ب ��ادالت ال �ت �ج��اري��ة� ،أو
زي� ��ادة ت��دف �ق��ات اال� �س �ت �ث �م��ارات املبا�شرة،
وتنويع وزي��ادة التمويل؛ وعليه �أ�صبحت
ال���ص�ين �أك�ب�ر ��ش��ري��ك جت ��اري ،وم��ن كبار
امل�ستثمرين واملمولني يف �أفريقيا ،ف�ض ً
ال
ع��ن �أه �م �ي��ة ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ر البنى
التحتية الأفريقية؛ لأن ع��دم تطويرها
يعد �أكرب عائق للمبادالت البينية ،وذلك
يف �إط��ار �شراكات بينية �أفريقية �أو بدعم
�أط � ��راف �أخ � ��رى ،م�ث��ل ال�ب�ن��ك الأفريقي
للتنمية� ،أو البنك الإ�سالمي للتنمية.

دخول �أ�سواق جديدة
وتوقعت الدرا�سة �أن ت�سهم اتفاقية منطقة
التجارة احلرة القارية الأفريقية ،متا�شياً
مع الأهداف اال�سرتاتيجية ملبادرة �أجندة
 ،2063يف الق�ضاء على الفقر ،و�أن ت�ؤثر
ت�أثرياً �إيجابياً على حياة املوطنني ،ومن
ثم حتقق رفاهية املجتمع� ،شريطة بذل
ال��دول الأع���ض��اء يف االتفاقية امل��زي��د من
اجلهود لتعزيز التجارة البينية الأفريقية،
��س��واء على م�ستوى الأن�ظ�م��ة والقوانني
الوطنية� ،أو على م�ستوى الهياكل والبنى
التحتية ،حيث �ست�سمح االتفاقية بدخول
�أ� � �س� ��واق ج ��دي ��دة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال �ق ��ارة
وغ�ي�ره��ا م��ن دول ال �ع��امل ،وه ��ذا ب ��دوره
�سيو�سع قاعدة عمالئها وي��ؤدي �إىل خلق

خريطة طريق �صناعية
و�أو� �ص��ت ال��درا��س��ة االقت�صادية احلديثة
ب��و� �ض��ع خ��ري �ط��ة ط��ري��ق ��ص�ن��اع�ي��ة لبناء
�أر�� �ض� �ي ��ة ت� �ع ��اون ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن العام
واخلا�ص يف �أفريقيا ،بطريقة حتدد موقع
ال���ش��رك��ات م��ن ال�ق�ط��اع�ين يف الن�شاطات
القبلية والن�شاطات البعدية لكل قطاع،
وذلك من �أجل حتديد احللقات الناق�صة

�أو ابتكار منتجات وخ��دم��ات ج��دي��دة؛ ما
يجعل اال�ستثمار يف امل�ج��االت الإبداعية
وامل�شروعات االبتكارية �أمراً ممكناً.
وب�ي�ن��ت �أن ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ات يف البلدان
الأف��ري�ق�ي��ة جمتمعة مي�ث��ل ن�ح��و 10%
فقط من �إجمايل الناجت املحلي الإجمايل
للقارة الأفريقية يف املتو�سط ،وه��ذا �أقل

ب�ك�ث�ير م��ن ن���س�ب��ة م���س��اه�م��ة القطاعات
ال�صناعية يف امل�ن��اط��ق الأخ ��رى النامية،
ف�ن�ج��اح منطقة ال�ت�ج��ارة احل ��رة القارية
الأفريقية من �ش�أنه تدعيم هذا القطاع،
وتقليل ال�ف�ج��وة ب�ين ال���ش��رك��ات الكبرية
وال�صغرية ،حيث يقود قطاع ال�صناعات
التحويلية ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة

الطاقة والبنية التحتية تتلقى  103االحتاد تتعاون مع كيمربيدج لت�سريع جهود احلد من �آثار الطريان

�آالف طلب خدمة رقمية منذ بداية العام

•• دبي-وام:

ك�شفت وزارة الطاقة والبنية التحتية �أن �إجمايل عدد الطلبات التي تلقتها
عرب من�صاتها الإلكرتونية املختلفة بلغت � 103آالف و 286طلب منذ
بداية العام وحتى يوليو اجلاري منها � 52ألفاً و 225طلباً تخت�ص بقطاع
�إ�سكان املواطنني مقابل � 51أل�ف�اً و 61طلباً ترتبط بقطاعات الطاقة
والبنية التحتية.وثمنت الوزارة جهود املتعاملني الذين التزموا مبنظومة
التحول الرقمي مبا يعك�س ح�سهم الوطني وتعاونهم يف �إجن��اح امل�شاريع
الإ�سرتاتيجية التي تنفذها حكومة دولة الإمارات.
و�أو�ضحت �أن العام اجلاري �شهد ارتفاعاً ملحوظاً يف الإعتماد على اخلدمات
الرقمية التي توفرها الوزارة عرب موقعها الإلكرتوين وتطبيقها الذكي ما
�ساهم يف �إحداث �أثر �إيجابي كبري على الأفراد واملجتمع والبنية التحتية
والبيئة.وتبذل الوزارة ق�صارى جهدها للإرتقاء بخدماتها �سواء من حيث
جودتها �أو �سرعة تقدميها للمتعاملني من �شرائح املجتمع كافة وذلك يف
�إطار التزامها بتوجيهات حكومة دولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة الرامية
�إىل الت�سهيل على اجلمهور ومواكبة تطلعاتهم مبا يعزز مكانة الدولة
بو�صفها مكاناً حقيقياً لل�سعادة وجودة احلياة.ووفرت الوزارة قنوات خدمة
موحدة ومتنوعة ومتنا�سقة تنا�سب رغبة املتعاملني عرب واجهة حكومية
موحدة لتكون ركناً خام�ساً من �أركان خدمات امل�ستقبل ف�ضال عن ت�صميم
خطط وم�ب��ادرات ت�ساعدها على تطوير خدماتها وحت�سني نتائج �أدائها
مبا يحقق تطلعات القيادة وتطوير منظومة العمل والبناء على التجارب
الناجحة من خالل التعرف �إىل �أف�ضل املمار�سات احلكومية وهو ما ي�شكل
عام ً
ال رئي�ساً يف دعم م�سرية البناء والتنمية التي تنتهجها دولة الإمارات.
ود�أب ��ت ال ��وزارة على تطوير رحلة املتعامل وخف�ض امل�ستندات املطلوبة
وت�سهيل الإج ��راءات وا�ستخدام التقنيات احلديثة وو�ضع خطط عاجلة
متطورة لتطوير خدماتها واالرت �ق��اء بها �إىل م�ستويات متميزة وذلك
انطالقاً من ر�ؤية وزارة الطاقة والبنية التحتية و�سعيها احلثيث لتطوير
خدمات طموحة قادرة على مواكبة التطور احلا�صل يف الدولة مبختلف
املجاالت وتلبية االحتياجات امل�ستقبلية لأبناء وبنات الإم��ارات ومبا يعزز
خطوات ال��وزارة نحو حتقيق الريادة العاملية يف قطاعات الطاقة والبنية
التحتية والإ�سكان والنقل ويدعم م�ستهدفات الدولة للخم�سني عاماً املقبلة
ومئوية الإم��ارات .2071يذكر �أن وزارة الطاقة والبنية التحتية توفر
 124خدمة رقمية عرب موقعها الإل�ك�تروين وتطبيقها الذكي وميكن
التقدمي عليها ب�سهولة �إذ ت�ستهدف ال��وزارة من خالل عملها رفع جودة
خدماتها الرقمية وحتقيق ن�سب ر�ضا عالية .بحيث يكون احل�صول على
اخلدمات �أ�سهل و�أ�سرع و�أب�سط مبا يعزز مفهوم احلكومة الذكية ويحقق
التكامل احلكومي مما ي�ساهم يف حتقيق ر�ضا و�سعادة املتعاملني.

 1.8مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا�ضي والأم�لاك بدبي �أم�س �أكرث
من  1.8مليار دره��م حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل  444مبايعة بقيمة
 1.08مليار درهم منها  81مبايعة للأرا�ضي بقيمة  249.13مليون
درهم و 363مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  835.46مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  39مليون درهم يف منطقة احلبية
الرابعة تليها مبايعة بقيمة  20مليون دره��م يف منطقة معي�صم الأول
تليها مبايعة بقيمة  11مليون درهم يف منطقة احلبية اخلام�سة.
وت���ص��درت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق م��ن حيث ع��دد املبايعات �إذ
�سجلت  46مبايعة بقيمة  106ماليني درهم وتلتها منطقة جبل علي
الأوىل بت�سجيلها  12مبايعة بقيمة  28مليون درهم وثالثة يف اليفرة 2
بت�سجيلها  7مبايعات بقيمة  8ماليني درهم.وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات
ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  23مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا
ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  23مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا
و�أخريا مبايعة بقيمة  21مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة.

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت االحت��اد للطريان ،ان�ضمامها ك ��أول �شركة
ط�يران �إىل برنامج ت�سريع جهود احل��د م��ن �آثار
ال �ط�ي�ران ،وه��ي جم�م��وع��ة دول �ي��ة م��ن املمار�سني
والأكادمييني برئا�سة جامعة كيمربيدج.
وتن�ضم ال�شركة �إىل ك��ل م��ن بوينغ ورول��ز روي�س
ال�ل�ت�ين �أع�ل�ن�ت��ا ال�ت��زام�ه�م��ا ل�ل�ت�ع��اون م��ع برنامج
ت�سريع احلد من �آثار الطريان ،للعمل معاً وت�سريع
ج�ه��وده��م للو�صول �إىل �صفر انبعاثات كربونية
ع�ل��ى �صعيد ال �ط�يران وت��وف�ير اخل�ب�رات التقنية
املتعمقة.
ومت الإعالن عن ال�شراكة خالل منتدى الطريان
العاملي يف ي��وم افتتاح معر�ض ف��ارن�ب��ورو ،ويعترب
املنتدى من�صة جديدة يف املعر�ض تهدف �إىل ت�سريع
الإجراءات الرامية �إىل احلد من انبعاثات الكربون
ال�ن��اج�م��ة ع��ن ق �ط��اع ال �ط�ي�ران .و �أط �ل��ق برنامج
ت�سريع احلد من �آثار الطريان �أداة تفاعلية جديدة
بغية ت�سريع التحوّل �إىل �صفر انبعاثات ،كما قام
با�ست�ضافة عدد من جل�سات النقا�ش ون�شر تقرير
جديد بالتعاون مع منتدى االقت�صاد العاملي.

ت�شارك دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف �أعمال
ال� � � ��دورة غ �ي�ر ال� �ع ��ادي ��ة ل �ل �م �ج �ل ����س االقت�صادي
واالجتماعي جلامعة ال��دول العربية ،التي عقدت
�أم ����س ع�ل��ى م���س�ت��وى ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين ،للتح�ضري
لالجتماع ال��وزاري للمجل�س املقرر غ��دا اخلمي�س
والذي �سيقوم ب�إعداد امللف االقت�صادي واالجتماعي
للقمة العربية املقبلة املقررة يف اجلزائر يف نوفمرب
القادم.تر�أ�س وفد الدولة �سعادة جمعة حممد الكيت
وكيل وزارة االقت�صاد امل�ساعد لقطاع �ش�ؤون التجارة
الدولية،كما �ضم �أحمد بن �سليمان �آل مالك رئي�س
ق�سم املنظمات الدولية.
وق��ال��ت ال�سفرية هيفاء �أب��و غ��زال��ة الأم�ي�ـ��ن العام
امل�ساعد جلامعة الدول العربية رئي�س قطاع ال�ش�ؤون
االجتماعية يف -كلمتها خالل اجلل�سة الإفتتاحية

عبداهلل املويجعي  :احتاد غرف الإمارات له دور
رئي�سي يف تنمية وا�ستدامة االقت�صاد الوطني
•• عجمان ـ الفجر

وقال توين دوغال�س ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
االحتاد للطريان :فخورون ب�شراكتنا مع واحد من
�أهم خمتربات درا�سة حمركات الطريان الرائدة يف
العامل ملزيد من امل�ساهمة يف احلد من االنبعاثات
ال�ك��رب��ون�ي��ة ل �ل �ق �ط��اع.و�أ� �ض��اف دوغ�ل�ا���س ان لدى
االحتاد التزام كبري جتاه اال�ستدامة وقد خ�ص�صت

�أ�سطولها للقيام باختبارات طريان تدعم الدرا�سات
والأب� �ح ��اث واالب� �ت� �ك ��ارات م��ن خ�ل�ال برناجميها
غريناليرن وا�ستدامة  ،50ومع التعاون اجلديد
م��ع جامعة كيبمريدج ع�بر برنامج ت�سريع احلد
من �آثار الطريان� ،سيكون �أمامنا املزيد من فر�ص
التعاون الأكادميي وال�صناعي.

الإمارات ت�شارك يف اجتماع للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية
•• القاهرة-وام:

�إىل خلق وظائف �أكرث ،ومع دخول منطقة
ال�ت�ج��ارة احل��رة ال�ق��اري��ة الأف��ري�ق�ي��ة حيز
التنفيذ،
وع�ن��د ا��س�ت�يراد امل ��واد اخل��ام م��ن البلدان
الأفريقية ،من املتوقع انخفا�ض تكاليف
امل��واد اخل��ام ،وبالتايل انخفا�ض تكاليف
الإنتاج.

�إن اجتماع املجل�س االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي يفدورته غري العادية ينعقد يف خ�ضم تطورات عربية
وعاملية كثرية ،ويف مرحلة حت��اول دول العامل مبا
فيها دولنا العربية التعايف من جائحة كوفيد ،19
وامل�ضي ق��دم��ا يف تنفيذ خطة التنمية امل�ستدامة
.2030
و�أ� �ش��ارت �إىل ان االج�ت�م��اع ي��أت��ي يف �إط ��ار الإع ��داد
مل���ش��روع ج��دول �أع �م��ال القمة العربية ال�ق��ادم��ة يف
دورت �ه��ا ال�ع��ادي��ة “ ”31باجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية ،خالل �شهر نوفمرب القادم،
حيث �سيعد االجتماع امللف التنموي واالقت�صادي
االج �ت �م��اع��ي ل �ه��ذه ال�ق�م��ة ال �ه��ام��ة وال �ت��ي �ستعقد
ح���ض��وري�اً ،بعد �أن مت ت�أجيلها ن�ظ��راً للإجراءات
االحرتازية جلائحة كوفيد .19
و�أو� �ض �ح��ت �أن م���ش��روع ج ��دول الأع �م ��ال يت�ضمن
العديد من املو�ضوعات التي متثل �أول��وي��ة للعمل

حماكم دبي

التنموي العربي امل�شرتك ،يف مقدمتها دعم الدول
العربية امل�ست�ضيفة لالجئني ال�سوريني ،وا�ستكمال
متطلبات منظمة التجارة احلرة العربية الكربى،
�إقامة االحت��اد اجلمركي العربي ،واال�سرتاتيجية
العربية لال�ستخدامات ال�سليمة للطاقة الذرية،
بالإ�ضافة �إىل م�ب��ادرات ع��دد م��ن ال��دول الأع�ضاء
واملبادئ التوجيهية لتخ�صي�ص �أف�ضل للمياه من
�أجل الزراعة ،وم�ساهمة الدفع الإلكرتوين ،ف�ض ً
ال
ع��ن �إجن ��از درا� �س��ة ح��ول �إ��ش�ك��ال�ي��ة االق�ت���ص��اد غري
الر�سمي واالبتكار وال�سياحة العربية.
و�أك� ��دت �أن ج ��دول الأع �م��ال يت�ضمن ال�ع��دي��د من
امل��و��ض��وع��ات االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة الأخ ��رى،
والتي تتمحور غالبيتها ح��ول م�س�ألة التعايف من
كوفيد  ،19وموا�صلة م�سرية التنمية االجتماعية
واالق�ت���ص��ادي��ة� ،أخ ��ذا يف االع�ت�ب��ار ال�ت�ح��دي��ات التي
تواجهها املنطقة العربية.

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن بالن�شر (تظلم)
يف الدعوى رقم 30/2022/71:تظلم مدين
املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�ستعجل رقم 190
مو�ضوع الدعوى  :تظلم من القرار الأمر على عري�ضة رقم  128/2022مدين.
املتظلم:حممد �شاجهان بارامبات كاندي علي
عنوانه:امارة دبي  -رقة البطني � -شارع املكتوم  -مبنى م�سعود  -الطابق ال�ساد�س  -مكتب رقم  - 602هاتف
رقم - 042369336:بريد الكرتوين - ahlawyer20@yahoo.com:وميثله:عبداهلل حاجي غالم علي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد علي احمد قمرب � -صفته  :متظلم �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار الأمر على عري�ضة رقم
 128/2022مدين  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/8/9ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي
عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين  -اخلدمات العامة  -جداول
جل�سات الق�ضايا وال يتوجب عليكم ح�ضورها ونخطركم بانه لكم احلق بتقدمي ما لديكم من مذكرات او
م�ستندات موقع عليها منكم قبل اجلل�سة ب  3يوما من خالل نظام الطلبات الذكية  ,ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم
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�أ� �ش��اد ��س�ع��ادة املهند�س ع�ب��داهلل املويجعي رئي�س جمل�س �إدارة غ��رف��ة جتارة
و�صناعة عجمان ،بجهود احت��اد غ��رف التجارة وال�صناعة بالدولة يف تنمية
االقت�صاد الوطني عرب توفري بيئة �أعمال مُ�شجعة جتذب الإ�ستثمارات وتواكب
تطلعات �أ�صحاب االعمال وامل�ستثمرين ،و�أكد �أن تكامل خدمات غرف التجارة
وال�صناعة مع اجلهات االحتادية واملحلية املعنية بال�ش�أن االقت�صادي ي�ساهم
ب�شكل مبا�شر يف حتقيق توجهات ال��دول��ة وم�ب��ادئ اخلم�سني املتمثلة يف بناء
االقت�صاد الأف�ضل والأن�شط يف العامل.
جاء ذلك خالل �إ�ستقباله ل�سعادة حميد حممد بن �سامل الأمني العام الحتاد
غرف الإم��ارات ،مبقر غرفة عجمان وبح�ضور عبداهلل عمر املرزوقي املدير
التنفيذي لقطاع معامالت الع�ضوية واخلدمات القانونية.
و�أ�ضاف �سعادة عبداهلل املويجعي “�إحتاد غرف الإم��ارات يوفر من�صة �شاملة
لتعزيز ال�شراكة والتعاون بني غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة ونظريتها
من دول العامل لبناء العالقات وتبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات واخلدمات،
كما ي�ساهم �إحت��اد الغرف يف تعزيز احل�ضور ال��دويل لغرف التجارة والقطاع
اخلا�ص يف املحافل وامللتقيات ال��دول�ي��ة».وخ�لال اللقاء اطلع �سعادة عبداهلل
املويجعي و�سعادة حميد حممد بن �سامل ،على املخططات املبدئية اخلا�صة
مبقر الأمانة العامة الحت��اد غرف الإم��ارات واملقرر �إن�شائه يف دب��ي ،حيث مت
�شرح نبذة عن الأق�سام واملرافق التي ي�ضمها املبنى وكذلك القاعات اخلا�صة
ب��ال�ل�ق��اءات والفعاليات وا�ستقبال ال��وف��ود االقت�صادية وال�ت�ج��اري��ة م��ن دول
العامل ،و�أك��د احل�ضور على �ضرورة متيز املبنى ب�أحدث اخلدمات وت�صميمه
ب�شكل ع�صري لي�ساهم يف توفري �أج��واء عمل م�شجعة وحمفزة .ووجه رئي�س
جمل�س �إدارة غرفة عجمان ،ب�إعادة ترتيب الف�ضاءات املكونة ملبنى احتاد الغرف
لي�شمل قاعة لالجتماعات وف�ضاء ال�ستقبال �أع�ضاء احتاد الغرف باالجتماعات
الدورية وكذلك تنظيم العالقة ما بني الف�ضاء اخلا�ص برئي�س احتاد الغرفة
والأم�ين العام ،والأخ��ذ باالعتبار اخلدمات املرافقة كاملواقف ومدى كفايتها
لزوار مقر احتاد الغرف �سواء يف االجتماعات الدورية �أو الزيارات.

حمكمة التنفيذ
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  473/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )179وال�صادر عن بنك را�س اخليمة الوطني
بقيمة ( )511000درهم  ,ال�شيك رقم ( )177وال�صادر عن بنك را�س اخليمة الوطني بقيمة ()383250
درهم .
طالب التنفيذ  :ح�سام عبداحلميد حممد عطوه  -واخرون
عنوانه:خارج الدولة (م�صر) وحمله املختار امليدور للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -دبي  -الكرامة
 �شارع زعبيل  -بناية الوليد للعقارات  -الطابق اخلام�ساملطلوب �إعالنهما  -1 :ك��اب��از للتجارة العامة � ��ش.ذ.م.م �� -2س��راج ك��االري�ك��ان��دي جمعفر ماموتى -
�صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )899875درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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70197

اعالن بالن�شر
 992/2022/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/إ�سماعيل اتوبروارت كونهي احمد  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/را�شد حممد يو�سف حممد الهرمودي
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )45329درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

األربعاء  20يوليو  2022م  -العـدد 13598

الفجر الريا�ضي
بات�شوكا يفلت من الهزمية
�أمام مازاتالن
�أف�ل��ت فريق بات�شوكا م��ن الهزمية �أم��ام م��ازات�لان وت�ع��ادل معه  1-1يف
اجلولة الثالثة من الدوري املك�سيكي لكرة القدم.
ورف��ع بات�شوكا ر�صيده �إىل �سبع نقاط يف املركز الثاين بفارق الأهداف
خلف بويبال املت�صدر ،بينما ح�صد مازاتالن �أول نقطة له يف املو�سم بعد
الهزمية يف �أول مباراتني .وك��ادت املباراة �أن تنتهي بفوز مازاتالن بهدف
�سجله نيكوال�س بينديتي يف الدقيقة  ،47لكن نيكوال�س �إيبانيز خطف
هدف التعادل لبات�شوكا يف الثواين الأخرية من املباراة.
و ُتفتتح مناف�سات اجلولة الرابعة بلقاء ت�شيففا�س مع ليون.
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�صنز يبقي �أيتون لأربعة موا�سم مقبلة
ح�سم فينيك�س �صنز مو�ضوع جنمه دياندري �أيتون الذي لعب دوراً كبرياً
يف قيادته اىل نهائي دوري كرة ال�سلة الأمريكي املو�سم قبل املا�ضي ،وذلك
باالبقاء على خدماته بعقد جديد وقعه الإثنني وميتد للموا�سم الأربعة
املقبلة مقابل  133مليون دوالر وفق التقارير.
وقال مدير عام النادي جيم�س جونز الإثنني �إن "دياندري قوة يف جانبي
امللعب "دفاعاً وهجوماً" وقد رفع م�ستوى لعبه كل عام و�سيوا�صل القيام
بذلك" ،م�ضيفاً "+دي �أيه +مهم جداً ملا نقوم به وبدونه مل نكن لنتمكن من
الو�صول اىل م�ستويات النجاح التي و�صلنا اليها م�ؤخراً .نحن متحم�سون
لإبقاء دياندري يف منزلنا ...حيث ينتمي".
وكانت م�س�ألة توقيع الع��ب االرت�ك��از امل��ول��ود يف باهاما�س وال��ذي يحتفل

ال���س�ب��ت مب �ي�لاده ال��راب��ع وال�ع���ش��ري��ن ،ع�ل��ى ع�ق��د ج��دي��د حم���س��وم��ة منذ
منت�صف ال�شهر احل��ايل بعدما �ضاهى �صنز عر�ض الـ 133مليون دوالر
املقدم لالعب من �إنديانا باي�سرز ،ما فتح الباب �أمام الالعب احلر للبقاء
مع الفريق .ونق ً
ال عن وكيل �أعمال الالعب� ،أف��اد موقع "�إي �أ�س بي �أن"
�أن �صنز ال��ذي ك��ان �أم ��ام مهلة نهائية ح�ت��ى  16مت��وز-ي��ول�ي��و مل�ضاهاة
عر�ض باي�سرز ،رد �سريعاً على ما قدمه الأخري ما يعني بقاء اخليار الأول
يف "درافت"  2018يف �صفوف الفريق.
وكالعب حر مقيد بعقد "املبتدئ" لأربعة �أعوام الذي وقعه يف  ،2018مل
يكن من حق �أيتون االنتقال اىل �أي فريق �آخر يف حال تقدم �صنز بعر�ض
ي�ضاهي عر�ض املناف�س الراغب بخدماته ،وهذا ما ح�صل.

وكان العر�ض املقدم من باي�سرز للح�صول على �أيتون الأغلى لالعب حر
مقيد يف تاريخ ال��دوري ،متفوقاً على عر�ض الـ 107مليون دوالر الذي
تقدم به بروكلني نت�س عام  2017ل�ضم �أوتو بورتر جونيور من دون �أن
ينجح يف م�سعاه لأن فريقه وا�شنطن وي��زاردز �ضاهى العر�ض و�أبقى على
خدماته .ويعترب �أي�ت��ون م��ن �أف�ضل العبي االرت�ك��از يف ال��دوري وق��د بلغ
معدله يف املو�سم قبل املا�ضي الذي قاد فيه �صنز اىل نهائي ال��دوري قبل
اخل�سارة �أمام ميلووكي باك�س 16.3 ،نقطة مع  10.5متابعة يف املباراة
الواحدة ،فيما بلغ معدله املو�سم املن�صرم  17.2نقطة مع  10.2متابعة.
و�أع��رب �أيتون عن "�سعادتي لو�ضع م�س�ألة الالعب احلر من عقده خلفي
و�أنا جاهز للعمل واملناف�سة على البطولة مع زمالئي يف الفريق".
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ال�شيخ جوعان يهنىء معتز بر�شم بلقبه العاملي الثالث يف الوثب العايل
•• الدوحة-الفجر:

توج البطل القطري الأوملبي معتز
بر�شم بلقبه الثالث على التوايل
يف بطولة ال�ع��امل لأل �ع��اب القوى،
ب�ع��د �أن �أح ��رز امل�ي��دال�ي��ة الذهبية
�أم�س االثنني يف الن�سخة الثامنة
ع���ش��رة امل �ق��ام��ة يف م��دي�ن��ة يوجني
الأمريكية.
وهن�أ �سعادة ال�شيخ جوعان بن حمد
�آل ث��اين رئ�ي����س اللجنة الأوملبية
القطرية بر�شم على �إجنازه فكتب
ع �ل��ى � �ص �ف �ح��ة ال �ل �ج �ن��ة يف موقع
ت ��وي�ت�ر ل �ل �ت��وا� �ص��ل االجتماعي:
�أل��ف م�بروك لبطلنا معتز بر�شم ال �ع��ايل يف ب�ط��ول��ة ال �ع��امل لألعاب الثالثة على التوايل..
ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ارت �ف��اع��ات الوثب ال �ق��وى وال�ت�ت��وي��ج ب��ال��ذه��ب للمرة وتابع :نهدي هذا الإجناز الريا�ضي

القطري والعربي �إىل �سيدي �سمو
الأمري املفدى اهلل يحفظه الداعم

ط��ري �ق��ه �إىل امل �ي��دال �ي��ة الذهبية،
متقدما على الكوري اجلنوبي وو
�سانغهيوك ( 2.35م) ،والأوكراين
�أندري بروت�سنكو.
وه ��ي ال��ذه �ب �ي��ة اخل��ام �� �س��ة لدولة
قطر يف بطوالت العامل �إ�ضافة �إىل
ف�ضيتني وثالث برونزيات.
وق��ال بر�شيم عقب �إح ��راز اللقب
ال�ع��امل��ي :احل�م��د هلل ه��ذا اجن��از مل
ي��أت من ف��راغ ،ففي خالل الأ�شهر
الثمانية الأخ�يرة ك��ان هناك عمل
وجهد كبري جدا كلل بالنجاح.
و�أ�� �ض ��اف :امل�ن��اف���س��ة ك��ان��ت �صعبة
وق��وي��ة ولكن تركيزي على نف�سي
الأول للريا�ضة يف الوطن ولأهل و�سجل بر�شم ،بطل �أوملبياد طوكيو ت ��ام �ب�ي�ري وب� �ط ��ل ال� �ع ��امل عامي ك ��ان ع��ال �ي��ا ومل �أ� �ش �ع��ر بال�ضغط
قطر و�أ�شقائنا العرب ..
منا�صفة مع الإي�ط��ايل جامناركو  2017و 2.37 ،2019م يف وكنت على �أمت اال�ستعداد للقب.

الأوملبية البحرينية ت�شيد بت�أهل منتخب
�شباب اليد �إىل ك�أ�س العامل
•• املنامة-الفجر:

�أ�شاد �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة نائب رئي�س اللجنة الأوملبية
البحرينية بت�أهل منتخب البحرين لل�شباب يف ك��رة اليد �إىل نهائيات
ك�أ�س العامل املقررة يف �أملانيا واليونان عام .2023
وحجز منتخب البحرين بطاقته �إىل نهائيات ك�أ�س العامل للمرة الرابعة
يف تاريخه بعد عبوره الدور التمهيدي للبطولة اال�سيوية ال�سابعة ع�شرة
بفوزه على نظريه العندي  14-25يف البحرين.
و�سبق ملنتخب البحرين الت�أهل �إىل ك�أ�س العامل �أعوام  1994و1998
و.2018

ون��وه نائب رئي�س اللجنة االوملبية البحرينية "بالأداء املتميز لالعبي
منتخب كرة اليد لل�شباب بقيادة املدرب الوطني عادل ال�سباع يف البطولة
الآ�سيوية التي حتت�ضنها اململكة حاليا منوها بروح العزمية والإ�صرار
التي قادت منتخب �شباب اليد لتخطي باك�ستان والهند يف دور املجموعات
وبلوغ الدور الثاين وخطف تذكرة الت�أهل للمونديال العاملي بكل جدارة
واقتدار".
و�أ�ضاف :نفتخر بالأداء الرائع ملنتخب �شباب اليد وما قدموه حتى الآن
من م�ستويات يف ظل ما يتمتع به املنتخب من عنا�صر �شابة متتلك الطول
والبنية واملهارة الأمر الذي يجعلنا نطمئن مل�ستقبل كرة اليد البحرينية
بوجود ه�ؤالء الأبطال والذين ي�شكلون نواة املنتخب الأول.

�إطالق مع�سكر ال ليغا يف الكويت
لتطوير مواهب كرة القدم
•• الكويت-الفجر:

�أطلقت رابطة الدوري الإ�سباين "الليغا" ملحرتيف كرة القدم مع�سكر ال ليغا
يف الكويت الذي �سيمتد �ستة �أ�سابيع وي�شمل العبني ترتاوح �أعمارهم بني
 15و 18عاما بهدف تطوير مواهب كرة القدم.
و�سيقوم مدربا الليغا �أدولفو فوينتي�س مارتينيز وزيندي فرنانديز برييز
بقيادة احل�ص�ص التدريبية مع فريق من املدربني الكويتيني يف مركز �شباب
اللجنة الأوملبية الكويتية مبدينة جابر الأحمد ،و�سيكون الهدف ت�أ�سي�س
بيئة حا�ضنة وم�شجعة لتطوير كرة قدم عالية الأداء يف الكويت.
و�أك ��د ال���س�ي��د ح�سني امل���س�ل��م الأم�ي�ن ال �ع��ام للجنة الأومل �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة يف

ختام بطولة كرة الطائرة لنزالء امل�ؤ�س�سة العقابية
ب�شرطة ر�أ�س اخليمة مبنا�سبة يوم النزيل
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

ت��زام�ن�اً م��ع ال �ي��وم ال�ع��امل��ي للنزيل اختتمت ف�ع��ال�ي��ات بطولة
جمعية الإم ��ارات لكرة الطائرة التي نظمتها �إدارة امل�ؤ�س�سة
العقابية والإ�صالحية ل�شرطة ر�أ�س اخليمة ،خالل الفرتة من
� 16إىل  18يوليو اجلاري ،برعاية جمعية الإمارات وذلك يف
�إطار �سعيها لن�شر الوعي بني كافة فئات و�أفراد املجتمع حول

�ضرورة ممار�سة الريا�ضة حلياة �أكرث �صحة.
و�شهد مرا�سم التتويج �سعادة خلف �سامل بن عنرب مدير عام
جمعية الإم ��ارات للتنمية االجتماعية وامل�ق��دم دكتور عدنان
احلمادي رئي�س ق�سم الإ�صالح والت�أهيل ،وعدد من ال�ضباط
وامل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة.
و�أ�شاد بن عنرب ،على جناح البطولة وم�ستوى التنظيم الرائع
وال ��روح الريا�ضية واحلما�س ال��ذي غمر امل�شاركني ،م��ا �أدى

لنجاح البطولة وال ��ذي ينعك�س ب�شكل �إي�ج��اب��ي على البيئة
الريا�ضية للنزالء ورفع م�ستوى ن�شاطهم البدين ،واعداً باملزيد
من البطوالت الريا�ضية والتعاون امل�ستمر مع امل�ؤ�س�سة.
وعبرّ املقدم احل ّمادي عن �شكره جلمعية الإمارات ،لرعايتهم
ودعمهم للبطولة وتعاونهم امل�ستمر مع امل�ؤ�س�سة يف خمتلف
الفعاليات والأن�شطة وعلى دورهم يف ن�شر التوعية املجتمعية
والعمل على تر�سيخ التعاونات امل�ؤ�س�سية على مدار العام.

ت�صريحات �صحافية "على �ضرورة �أن ت�ستثمر الكويت يف برامج كرة القدم
االحرتافية ورعاية املواهب املحلية ال�ستعادة الع�صر الذهبي".
م��ن جهته ،ق��ال م��دي��ر �أك��ادمي�ي��ة الليغا الكويت كيفن دي�لاب�لا���س :نحن
فخورون جدا بدعم �سفارة �إ�سبانيا واللجنة الأوملبية الكويتية ،ومع�سكرات
الليغا لي�ست �سوى املرحلة الأوىل من ر�ؤية طويلة الأجل �سنكملها بدعم من
الهيئات احلكومية املحلية.
و�أ�ضاف :نعلم �أي�ضا �أهمية جعل الريا�ضة يف متناول اجلميع ،وبالتايل ف�إننا
نخطط بالفعل لإن�شاء برنامج للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة بقيادة
�سفري �أكادميية الليغا لأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ال�شاب عبداهلل
الكندري.
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�أحمد بن حممد بن ح�شر يتوج الفائزين يف بطولة الرماية الثالثة

•• ال�شارقة -وام:

توج ال�شيخ �أحمد بن حممد بن ح�شر
�أل م �ك �ت��وم رئ �ي ����س احت� ��اد الإم� � ��ارات
ل �ل��رم��اي��ة ال �ف��ائ��زي��ن وال� �ف ��ائ ��زات يف
البطولة الثالثة للبندقية وامل�سد�س
ال�ه��وائ��ي .وا�شتملت البطولة  ،التي
ن�ظ�م�ه��ا االحت � ��اد ع �ل��ى م �ي ��دان ن ��ادي
ال��ذي��د الريا�ضي  ،على  3م�سابقات
ه��ي م�سابقات امل�سد�س مل�سافة  10م
للرجال وال�سيدات والبندقية مل�سافة
 10م للرجال� .شهد مرا�سم التتويج
واخل� �ت ��ام � �س��امل ب��ن ه��وي��دن الكتبي
رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة ن � ��ادي الذيد
وط�ل��ال ال �ه �ن��دي امل ��دي ��ر التنفيذي
ل �ل�احت ��اد ،وال �ع ��دي ��د م ��ن م�س�ؤويل قبل االحتاد واللجنة املنظمة.
زم �ي �ل �ت �ه��ا �أم� �ي ��رة �أح � �م ��د ال�سعدي باملركز الأول و�سامل را�شد اليماحي وت�لاه ف��ار���س جمعة الكعبي وحممد
اللعبة .وحفلت مناف�سات البطولة  ،و��س�ي�ط��رت الع�ب��ات ن��ادي ال��ذي��د على ث��ان�ي��ة ،وف ��ازت م�ن��ال ح�سني �إبراهيم و� �س �ل �ط��ان � �ص��ال��ح ح���س��ن باملركزين �صالح ال�شام�سي يف املركزين الثاين
التي �شهدت م�شاركة  24العبا و 10امل ��راك ��ز الأوىل مب �ن��اف �� �س��ات رماية ب��امل��رك��ز ال�ث��ال��ث .و�أ��س�ف��رت مناف�سات ال �ث��اين وال�ث��ال��ث ع�ل��ى ال�ترت�ي��ب .ويف والثالث على الرتتيب .ووجه ال�شيخ
الع �ب��ات  ،ب ��الإث ��ارة وال �ت �ح��دي  ،مع امل���س��د���س  10م ه��وائ��ي؛ ح�ي��ث فازت م�سابقة البندقية ع��ن ف��وز �إبراهيم م �� �س��اب �ق��ة ال �ع �م��وم ل�ل�م���س��د���س  ،فاز �أحمد بن حممد بن ح�شر �آل مكتوم
االلتزام ب��الإج��راءات االحرتازية من كرمية موقاف باملركز الأول  ،وحلت خ �ل �ي��ل �إب ��راه� �ي ��م م ��ن ن� � ��ادي الذيد عثمان علي البلو�شي ب��امل��رك��ز الأول ال�شكر جلميع الالعبني والالعبات

امل�شاركني بالبطولة ولإدارات �أنديتهم
التي ت��ويل االهتمام بهذه الريا�ضة،
وق��دم التهنئة للفائزين والفائزات،
و�أكد حر�ص االحتاد على توفري �سبل
ال�ن�ج��اح للراغبني مبمار�سة اللعبة،

ال �ت ��ي ت �� �س �ت �ه��دف ت��و� �س �ي��ع قاعدتها
واالرتقاء ب�أداء العبيها من اجلن�سني.
كما وجه ال�شكر �إىل �سامل حممد بن
هويدن رئي�س ن��ادي الذيد الريا�ضي
الثقايف و�أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي،

ال�شركاء الرئي�سني يف �إجن��اح م�سرية
االحت � ��اد ب�ت���س�خ�ير ال�ب�ن�ي��ة التحتية
بالنادي لهذه الريا�ضة �إ�ضافة للدعم
واملتابعة ،ووا�صل �شكره للجنة املنظمة
ولأ�سرة حتكيم البطولة.

احتاد الإمارات للجوجيت�سو يبد�أ مع�سكره ال�صيفي و�سط �إقبال كبري على امل�شاركة
•• �أبوظبي –الفجر:

و��س��ط م�شاركة ك�ب�يرة م��ن الأطفال
وال�شباب ّ
ع�شاق ريا�ضة اجلوجيت�سو،
انطلقت ف�ع��ال�ي��ات املع�سكر ال�صيفي
ل�ل�ج��وج�ي�ت���س��و ال� ��ذي ي�ن�ظ�م��ه احت ��اد
الإم ��ارات للجوجيت�سو بالتعاون مع
ال��ر�ؤي��ة العاملية لال�ستثمار وامل�ستمر
حتى � 26أغ�سط�س املقبل.
وي �� �س �ت �ق �ب��ل م ��رك ��ز ت� ��دري� ��ب احت� ��اد
الإمارات للجوجيت�سو يف "جوجيت�سو
�أرينا" مبدينة زايد الريا�ضية ومراكز
ال�ل�ي��اق��ة  UAEJJ Fitnessيف
منطقة الباهية ب��أب��وظ�ب��ي ،ومردف
ب ��دب ��ي ،وال �� �س�ل�ام��ات يف ال �ع�ي�ن على
م��دى � 8أ�سابيع البنني والبنات من
الفئة العمرية بني  6و 16عاما يف
خ �ط��وة ت�ع�ك����س ح��ر���ص االحت� ��اد على
حث الأج�ي��ال النا�شئة وال�صغار على

اجلوجيت�سو ،وحتفيز الأج �ي��ال على
البحث وامل�ب��ادرة واالرت�ق��اء بالقدرات
واملواهب ،وح�سن �إدارة الوقت.
و�أو� �ض��ح االحت ��اد �أن ��ه ق��ام ه��ذا العام
بتو�سيع نطاق �إقامة املع�سكر ال�صيفي
لي�شمل كال من �أبوظبي والعني ودبي
�ضمن م�ساعيه ال�ستقطاب �أكرب عدد
من امل�شاركني على م�ستوى الدولة ،يف
ظل الإقبال املتزايد من كافة �شرائح
امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى ال �ت �ع��رف ع�ل��ى اللعبة
وممار�ستها واحرتافها.
وي��وف��ر املع�سكر م��درب�ين وم�شرفني
من �أ�صحاب الكفاءة واخل�برة ملتابعة
تنفيذ برامج التدريب بدقة وحتفيز
كل العنا�صر اجلديدة املن�ضمة حديثا
من البنني والبنات على ع�شق اللعبة
اال�ستثمار الأمثل للإجازة ال�صيفية .الأن� ��� �ش� �ط ��ة ال ��ري ��ا� �ض �ي ��ة والبدنية ال�ل�ع�ب��ة م���س�ت�ق�ب�لا .وي �ت �ي��ح املع�سكر م�صممة وفقا لأعلى املعايري.
م��ؤك��دا �أن ه��ذه الأن�شطة متثل ركنا الب�شري ،وتن�شئة الأطفال وال�صغار ،واالرت� �ب ��اط ب�ه��ا وال��رغ �ب��ة باالرتقاء
وي � �ه ��دف االحت � � ��اد م ��ن خ �ل��ال ه��ذه ال�ستقطاب املزيد من حمبي ريا�ضة للم�شاركني اكت�ساب م�ه��ارات جديدة و�أ� �ش ��اد االحت� ��اد مب���س�ت��وي��ات الإقبال �أ�سا�سيا من م�س�ؤوليته جتاه املجتمع ،وتنمية القيم االجتماعية والوطنية مبواهبهم ل�صناعة �أبطال يف امل�ستقبل
امل � �ب ��ادرة ،ال �ت��ي ت�ت���ض�م��ن ح��زم��ة من اجلوجيت�سو وال��راغ�ب�ين يف احرتاف م��ن خ�لال ب��رام��ج تدريبية متكاملة ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف املع�سكر ال�صيفي ،ال �سيما �أنها ت�ساهم يف تنمية العن�صر التي ترتبط ارتباطا وثيقا بريا�ضة القريب.

قائد منتخب الإمارات لل�سنوكر يعلن �إطالق رابطة ت�ضم  32بطولة عربية
•• دبي-وام:

�أعلن حممد �شهاب قائد منتخب الإمارات لل�سنوكر ،عن �إطالقه
م�شروع �أول رابطة بطوالت عربية �شاملة يف ال�سنوكر ،حتت ا�سم
" ، "ASTلالرتقاء بريا�ضة ال�سنوكر العربي.
�أو�ضح �شهاب �أن امل�شروع يهدف �أي�ضا لتنظيم بطوالت ذات طابع
اح �ت�رايف ب�ج��وائ��ز م��ال�ي��ة ك�ب�رى وح��واف��ز م�ع�ن��وي��ة للم�شاركني،
وو�ضعها على اخلارطة العاملية للعبة بدعم ورعاية االحتاد الدويل
لالعبني املحرتفني.
و�سبق ل�شهاب احلائز على  106ميداليات متنوعة يف البطوالت
ال�ع��رب�ي��ة والآ��س�ي��وي��ة وال�ع��امل�ي��ة� ،أن �أط �ل��ق ال�ع��دي��د م��ن املبادرات

الريا�ضة اخلا�صة باالهتمام بريا�ضة ال�سنوكر.
و�أو��ض��ح �شهاب �أن "رابطة ال�سنوكر العربي" ت�ضم  32بطولة
موزعة على م�ستوى العامل العربي من �سبتمرب  2022وحتى
م��اي��و  ،2023وت�ست�ضيف الإم� � ��ارات  3ب �ط��والت م�ن�ه��ا ،على
�أن تقام البطولة الأخ�ي�رة يف ه��ذه ال�سل�سلة ب��ال��دار البي�ضاء يف
املغرب.
و�أ��ض��اف �أن البطوالت الـ� 32ست�شهد م�شاركة نخبة الالعبني
العرب ،و�أن الفائز �سيح�صل على جائزة مالية قدرها � 10آالف
دوالر� ،إ�ضافة حلوافز �أخرى معنوية مقدمة من االحتاد الدويل
لل�سنوكر للمحرتفني ،والذي يدعم هذه الرابطة.
و قال �شهاب :نهدف �أي�ضا لنكون �أول امل�ستفيدين فعليا من مبادرة

�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم  ،ويل عهد دبي ،يف
اال�ستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء اال�صطناعي يف االرتقاء
مب�ستوى الأداء وحت�سني حياة النا�س ،من خ�لال ا�سرتاتيجية
"امليتافري�س" .و�أو�ضح انه من خالل هذه اال�سرتاتيجية ميكن
بب�ساطة لالعب ال�سنوكر �أن يقوم بالتدريب وبكل تفا�صيله وهو يف
مكان �آخر لعدم قدرته على التواجد يف نف�س مكان التدريب .و�أكد
�شهاب �أن م�شروعه يت�ضمن توقيع اتفاقية مع �شركة بريطانية
لل�شروع يف ا�ستعمال العملة الرقمية لتكون لأكادميية ال�سنوكر
عملة رقمية خا�صة بها ،مو�ضحا �أنه من املزمع الإعالن عن طرح
العملة اجلديدة قبل نهاية العام اجلاري وحتديدا مع االحتفال
باليوم الوطني للإمارات.

منتخب اجلودو يكثف ا�ستعداداته للبطولة الآ�سيوية �آمال البحرين معلقة على يايف مبونديال يوجني
•• �أبوظبي-وام:

ي��وا� �ص��ل م�ن�ت�خ�ب�ن��ا الأول للجودو
ا��س�ت�ع��دادات��ه يف مع�سكره التدريبي
ب�ج��ورج�ي��ا ا� �س �ت �ع��دادا ل�ب�ط��ول��ة �آ�سيا
امل � �ق � ��ررة مب ��دي �ن ��ة ن � ��ور � �س �ل �ط��ان يف
كازاخ�ستان م��ن � 4إىل � 7أغ�سط�س
املقبل .و�أكد �سعادة حممد بن ثعلوب
الدرعي رئي�س احتاد الإمارات للجودو
�أن اللجنة الفنية للعبة �أجرت تعديال
يف ب��رن��ام��ج الإع� � � ��داد ،ح �ي��ث ينتظم
املنتخب يف مع�سكر داخلي بالفجرية
عقب ال�ع��ودة م��ن كازاخ�ستان وحتى
موعد ال�سفر �إىل تركيا للم�شاركة يف
دورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي من
� 9إىل � 18أغ�سط�س املقبل .ويح�صل
امل�ن�ت�خ��ب ب�ع��د دورة ال�ت���ض��ام��ن على
فرتة راحة ملدة �أ�سبوع ،قبل االنتظام �سي�شهد مع�سكرا ا�ستثنائيا للمنتخب �إطار عالقات التعاون بني االحتادين.
يف مع�سكر �إع � ��داد ب ��دين برومانيا .بالعا�صمة اليابانية طوكيو يف �ضيافة وي ��أت��ي امل�ع���س�ك��ر ا� �س �ت �ع��دادا لبطولة
وقال الدرعي �إن �شهر �سبتمرب القادم االحت��اد ال�ي��اب��اين للجودو  ،وذل��ك يف ال �ع��امل ل �ل�ج��ودو امل �ق��ررة يف ط�شقند

عا�صمة �أوزب�ك���س�ت��ان م��ن � 2إىل 12
�أكتوبر القادم ،قبل امل�شاركة يف بطولة
�أب ��و ظ�ب��ي "جراند �سالم" الكربى

ل�ل�ج��ودو ،وامل �ق��ررة م��ن � 21إىل 23
�أكتوبر ال�ق��ادم ،حتت �إ��ش��راف االحتاد
الدويل للجودو.

تع ّلق �ألعاب القوى البحرينية �آم��اال كبرية على الواعدة
وي�ن�ف��ري��د موتيلي ي��ايف لو�ضعها ع�ل��ى ج ��دول ميداليات
ال�ن���س�خ��ة ال�ث��ام�ن��ة ع���ش��رة م��ن ب�ط��ول��ة ال �ع��امل يف مدينة
يوجني الأمريكية ،عندما تخو�ض ال��دور النهائي ل�سباق
 3االف م موانع الأرب�ع��اء .مل تغب البحرين عن جدول
امليداليات يف الن�سخ الثالث االخرية وح�صدت ن�صف غلتها
من امليداليات يف تاريخ البطولة� .ست ميداليات :ذهبيتان
وف�ضيتان وب��رون��زي�ت��ان .وحت�ت��ل البحرين امل��رك��ز الثاين
على الئحة البلدان العربية الأك�ثر تتويجا بر�صيد 13
ميداليات هي  7ذهبيات و 3ف�ضيات و 3برونزيات.
وك ��ان رئ�ي����س االحت ��اد ال�ب�ح��ري�ن��ي لأل �ع��اب ال �ق��وى حممد
عبداللطيف بن جالل �أكد لوكالة فران�س بر�س قبل ال�سفر
�إىل يوجني" :هدفنا من امل�شاركة يف بطولة العامل لألعاب
ال�ق��وى ال�صعود على من�صة التتويج وخطف امليداليات
امللونة ،حيث �أ�صبحت �ألعاب القوى البحرينية ت�شكل رقما
�صعبا على ال�صعيد الإقليمي والقاري والعاملي والأوملبي".
و�أكد بن جالل �أن بطولة العامل ت�شكل حمطة على طريق
التح�ضري والإعداد لأوملبياد باري�س  ،2024حيث يطمح
منتخب �ألعاب القوى خلطف املزيد من امليداليات امللونة
لزيادة غلة اململكة من احل�صاد الأوملبي.

لفتت يايف " 22عاما" الأنظار بقوة هذا العام وخ�صو�صا
بنزولها مرتني حت��ت ت�سع دق��ائ��ق يف �سباقني خا�ضتهما
هذا املو�سم ،االول على ملعب "هايوارد فيلد" م�ست�ضيف
املونديال عندما �سجلت  8:58.71دقائق يف �أيار-مايو
املا�ضي ،والثاين يف لقاء باري�س املا�سي يف  18حزيران-
يونيو املا�ضي بزمن  8:56.55دقائق يف �أف�ضل توقيت يف
امل�سافة هذا العام .يف التاريخ الق�صري ن�سب ًيا لهذا ال�سباق
يف بطولة العامل ،مع ثماين ن�سخ منذ عام  ،2005فازت
خم�س دول خمتلفة بامليدالية الذهبية ،وت�صر يايف على �ضم
بالدها �إىل القائمة .قالت امل�صنفة رابعة عامليا يف �سباق 3
االف م موانع لوكالة فران�س بر�س عقب حجزها لبطاقة
ال�ت��أه��ل �إىل ال��دور النهائي ال�سبت" :كانت ا�ستعداداتي
�شاقة لهذه البطولة و�أمتنى �أن تتكلل مبيدالية ذهبية".
و�أ�ضافت "ال�سباق كان جيداً ،قمت مبا كنت �أتوقع القيام
به و�إدارته بذكاء ومل �أجهد نف�سي كثرياً لأنني �أهدف �إىل
املناف�سة على اللقب العاملي يف الدور النهائي".
وت��درك يايف جيدا �صعوبة املهمة خا�صة يف مواجهة نورا
جريوتو التي تدافع عن �ألوان كازاخ�ستان ،والتي هزمتها
يف لقاء يوجني الدويل �ضمن الدوري املا�سي يف �أيار/مايو
املاي على م�سرح الدور النهائي.
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دوري الدرجة الأوىل ينطلق يف � 10سبتمرب املقبل

احتاد الكرة يعتمد مواعيد انطالق م�سابقاته الكروية يف املو�سم اجلديد
•• �أبوظبي-الفجر

اعتمد احتاد الإم��ارات لكرة القدم مواعيد انطالق م�سابقاته الكروية يف
املو�سم الريا�ضي اجلديد  2023 – 2022للفريق الأول ،حيث �ستنطلق
م�سابقة دوري الدرجة الأوىل ابتدا ًء من العا�شر من �شهر �سبتمرب املقبل ,يف
حني �ستنطلق م�سابقة دوري الدرجة الثانية يوم الثامن من �أكتوبر املقبل،
وم�سابقة دوري ال��درج��ة الثالثة ي��وم الأول من �أكتوبر ،بينما مت حتديد
مواعيد �أدوار بطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة لتقام مباريات الدور

الـ � 32أيام  7 ، 6 ، 5و  8دي�سمرب املقبل ،ومباريات دور ال�ستة ع�شر يومي
 21و  22فرباير  ،2023ومباريات دور الثمانية يوم  7مار�س ،2023
ومباراتي ذهاب الدور ن�صف النهائي يوم � 5إبريل  2023والإياب يوم 13
من ذات ال�شهر ،و�سيتم حتديد موعد املباراة النهائية الحقاً.
و�أك��د �أح�م��د يو�سف ب��ن دروي����ش ع�ضو جمل�س �إدارة احت��اد ال�ك��رة ,رئي�س
جلنة امل�سابقات �أن كافة اللوائح وال�ش�ؤون املتعلقة بالبطوالت التي ينظمها
االحتاد مت حت�ضريها بالكامل ا�ستعدادا النطالق املو�سم اجلديد ,م�شرياً
�إىل االنتهاء من جميع التفا�صيل املتعلقة بالتعديالت وفئات الالعبني,

وكل الأمور ذات ال�صلة بتنظيم امل�سابقات.
وقال�" :إن احتاد الكرة يحر�ص على العمل اجلماعي ,حيث مت عقد ور�ش
عمل ملمثلي الأندية ليكونوا على اطالع تام على امل�ستجدات قبل انطالق
املو�سم" ,من ّوهًا �إىل �أن م�شاركة الأندية يف التعديالت دائ ًما ما تكون فعالة,
فالأندية ت�ضع مل�ساتها يف كل م�شروع يخ�ص امل�سابقات املحلية ,ونحن نثمن
هذه امل�شاركات”.
و�أك��د اب��ن دروي�ش �أن احت��اد الكرة يحر�ص على تطوير م�سابقاته جلميع
الدرجات وي�سعى لتنظيمها وفق �أعلى املعايري ,وقال�" :إن جميع الدرجات

مهمة لدينا�� ,س��واء ك��ان��ت الأوىل �أو الثانية �أو الثالثة ,وك��ذل��ك بطوالت
الفئات العمرية ,فنحن نحر�ص على حتقيق التقدم والو�صول مب�سابقاتنا
ريا من جميع
�إىل �أف�ضل املراتب" ،م�ضي ًفا �أن املو�سم اجلديد �سيكون مث ً
ال�ن��واح��ي� ,آم�ل ً�ا �أن تقدم امل�سابقات املحلية م��واه��ب واع��دة ج��دي��دة للكرة
الإماراتية واملنتخبات الوطنية.
ومتنى رئي�س جلنة امل�سابقات التوفيق جلميع الفرق امل�شاركة يف املو�سم
الكروي اجلديد ,م�ؤكدًا �أن جميع الأندية تعمل على �إعداد فرقها بال�صورة
التي تليق باملو�سم املقبل.
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من�صور بن زايد يعتمد برنامج بطوالت و مزادات جمال اخليل العربية «»2023 -2022
•• �أبوظبي -وام:

اعتمد �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير ديوان الرئا�سة ،رئي�س جمل�س
�إدارة ج�م�ع�ي��ة الإم� � � ��ارات للخيول
العربية ،برنامج بطوالت و مزادات
ج �م��ال اخل �ي��ل ال �ع��رب�ي��ة يف الدولة
ل �ل �م��و� �س��م "."-2023 2022
وت �ن �ظ��م اجل �م �ع �ي��ة و ُت� ��� �ش ��رف على
الربنامج الذي يت�ضمن  14بطولة
وم �ن��اف �� �س��ة ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا  6بطوالت
دولية� ،إ�ضافة �إىل م��زادي ال�شارقة
وع �ج �م��ان ل�ل�خ�ي��ل ال �ع��رب �ي��ة ،وذلك
اب�ت��دا ًء من � 3أكتوبر  2022حتى
 19مار�س  ، 2023يف �إط��ار �سعي
اجلمعية لتنظيم والإ� �ش ��راف على
ب� �ط ��والت ج� �م ��ال اخل� �ي ��ل العربية
وف��ق �أع �ل��ى م�ع��اي�ير اجل ��ودة املتبعة
عامليا .و�أع��رب ال�شيخ زايد بن حمد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية عن �شكره وتقديره ل�سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان،
على دعم �سموه الكبري لهذا القطاع

من �أجل تعزيز مكانة الفرو�سية يف
ال��دول��ة ،م�شيدا برعاية وتوجيهات
ومتابعة �سموه لأن�شطة اجلمعية،
مبا ي�سهم يف حتقيق �أهدافها وتلبية
ط �م��وح��ات م��رب��ي و م �ل�اك اخليل
ال�ع��رب�ي��ة يف ال��دول��ة ،للحفاظ على
الإرث ال��ذي يعد ج��زءا �أ�سا�سيا من
الهوية الوطنية.
وق � ��ال ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د ب ��ن ح �م��د �إن
ب��رن��ام��ج امل��و��س��م -2023 2022
يوفر ملربي وم�لاك اخليل العربية
ع��رو� �ض��ا م�ت�ك��ام�ل��ة وم�ت�ن��وع��ة تلبي
ج�م�ي��ع ال�ت�ط�ل�ع��ات ،م���ش�ي��دا ب�إقامة
ب�ط��ول�ت��ي ال �ع��رب والإم� � ��ارات ملُر ّبي
اخليل العربية والتي تهدف �إىل دعم
املربي و املالك الإم��ارات��ي والعربي.
وي� �ب ��د�أ ب��رن��ام��ج امل��و� �س��م بفعاليات
بطولة الإمارات الوطنية يف الفرتة
م ��ن � 3إىل � 5أك� �ت ��وب ��ر ،2022
تعقبها مبا�شرة البطولة الوطنية
جلمعية الإم��ارات للخيول العربية
املخ�ص�صة للمرابط اخلا�صة من 6
�إىل  9اكتوبر  .2022وت�ست�ضيف
ال�شارقة مهرجان ال�شارقة الدويل

للجواد العربي "لل�ساللة امل�صرية"
ال��ذي ي�ق��ام �أي��ام  15و� 16أكتوبر،
وي���س�ب��ق ال �ب �ط��ول��ة م� ��زاد ال�شارقة
للخيول العربية.
وي �ق��ام م �ه��رج��ان ال �� �ش��ارق��ة للجواد
العربي "الإنتاج املحلي" �أيام  4و5
و 6نوفمرب املقبل ،بينما ي�شهد يوم

 13م��ن ال�شهر ذات��ه �إق��ام��ة مزاد
ع�ج�م��ان للخيل ال�ع��رب�ي��ة .وتنتقل
ال�ع��رو���ض يف دي�سمرب �إىل املنطقة
ال�شرقية ،وحت��دي��داً مدينة كلباء،
ح �ي��ث ت �ق��ام ال�ن���س�خ��ة ال��راب �ع��ة من
بطولة عجمان التي تقام يف الفرتة
مهرجان ال�شارقة  -كلباء للجواد دي�سمرب ،وتبقى العرو�ض يف املنطقة يف الفرتة من  -18 16دي�سمرب.
ال� �ع ��رب ��ي ،يف ال � �ف �ت�رة م ��ن  4 - 2ال�شرقية حيث تقام بطولة الفجرية وت�شهد بداية عام  2023انطالقة م� ��ن  6ح� �ت ��ى  8ي� �ن ��اي ��ر ،لتنتقل

العرو�ض الحقاً نحو منطقة الظفرة
ع�بر ال�ن���س�خ��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن بطولة
ال �ظ �ف��رة جل �م ��ال اخل �ي ��ل العربية
"للمرابط اخلا�صة" يف الفرتة بني
 18و 22ي �ن��اي��ر  .2023و ُتقام
بطولة �أبوظبي الدولية يف الفرتة
م��ن � 16إىل  19ف�براي��ر ،وتعقبها
بطولة ال�شراع الدولية ،التي جتري
مناف�ساتها يف الفرتة من -26 23
ف�براي��ر  ،2023فيما ت�شهد �أيام
 3و 4و 5مار�س الن�سخة  24من
مهرجان ال�شارقة ال ��دويل للجواد
العربي .وتنظم الن�سخة الثانية من
بطولة العرب ملُر ّبي اخليل العربية،
خ�ص�صة للمربني و املالك العرب
امل ُ ّ
�أي��ام 7و 8مار�س ،كما �ستقام للمرة
الأوىل بطولة الإمارات ملُر ّبي اخليل
العربية للمرابط اخلا�صة املخ�ص�صة
ملواطني الدولة خالل الفرتة من 9
�إىل  12مار�س ،فيما يختتم املو�سم
ب��ال �ن �� �س �خ��ة " "20ل �ب �ط��ول��ة دبي
الدولية للجواد العربي التي تقام
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م ��ن � 17إىل 19
مار�س .2023

مان�ش�سرت �سيتي وليفربول مواجهة جديدة يف الدرع اخلريية
•• لندن-وام:

بعد �أ�سابيع قليلة على انتهاء املناف�سة
ال���ش��ر��س��ة ب�ي�ن ال�ف��ري�ق�ين ع�ل��ى لقب
ال � ��دوري الإجن �ل �ي��زي ل �ك��رة ال �ق��دم ،
ي�ت��أه��ب مان�ش�سرت �سيتي وليفربول
جم� � ��ددا ل� �ب ��دء ج ��ول ��ة ج� ��دي� ��دة من
املناف�سة بينهما على �ألقاب كرة القدم
الإجنليزية.
وح�سم مان�ش�سرت �سيتي لقب الدوري
الإجن �ل �ي��زي يف امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي بعد
مناف�سة قوية من ليفربول مل تنته
�إال يف اجل��ول��ة الأخ�ي�رة م��ن امل�سابقة
ل �ي ��ؤك��د م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي هيمنته
على اللقب املحلي الأه��م يف �إجنلرتا

ب��إح��راز اللقب للمرة الرابعة يف �آخر
خم�سة موا�سم.
والآن  ،ي���س�ت�ع��د ال �ف��ري �ق��ان ل�ضربة
ال�ب��داي��ة يف امل��و��س��م ال �ك��روي اجلديد
ب�إجنلرتا من خالل املواجهة بينهما
ع�ل��ى �أول ل�ق��ب يف امل��و��س��م امل��رت�ق��ب ؛
حيث يلتقي الفريقان يف مباراة الدرع
اخلريية "ك�أ�س ال�سوبر الإجنليزي"
ي � ��وم  30ي��ول �ي��و احل� � ��ايل لتتجدد
امل�ن��اف���س��ة ب�ي�ن�ه�م��ا م �ب �ك��را يف املو�سم
اجلديد.
وك ��ان ��ت ل �ي �ف��رب��ول ت ��وج ب�ل�ق��ب ك�أ�س
االحت��اد الإجنليزي يف املو�سم املا�ضي
لي�ضرب موعدا مع مان�ش�سرت �سيتي
يف اف�ت�ت��اح فعاليات امل��و��س��م قبل �أيام

�إنرت ميامي ي�ستهدف
التعاقد مع مي�سي
�أبدى نادي �إنرت ميامي الأمريكي ،ومالكه الأ�سطورة الإجنليزي ديفيد
بيكهام ،اهتماماً ب�ضم النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي.
�أمل ��ح رئ�ي����س م�ك�ت��ب الأع� �م ��ال يف �إن�ت�ر م �ي��ام��ي ،خ��اف�ي�ير �إ��س�ي�ن���س��ي ،يف
ت�صريحات ل�صحيفة موندو ديبورتيفو الإ�سبانية� ،أن فريقه �سيبحث
�إمكانية التعاقد مع جنم باري�س �سان جريمان الفرن�سي.
وينتهي عقد مي�سي مع �سان جريمان يف نهاية املو�سم املقبل ،ويحظى
الالعب باهتمام �إنرت ميامي ،لكن �إ�سين�سي �أ�شار �إىل �أن هذا الهدف قد
يكون غري واقعي.
ول��دى �س�ؤاله عن �إمكانية التعاقد مع العبني من عينة مي�سي ،قال
�إ�سين�سي" :نعم مع بع�ض التحفظ ،ال ميكننا �أن نقارن مي�سي ب�أي العب
�أخر� ،إنه خمتلف".
و�أ� �ض��اف" :قلنا �إن�ن��ا نتطلع لأن ن�ك��ون نقطة مرجعية يف ك��رة القدم
الأمريكية ،وللقيام بذلك ف ��إن ال�شيء الأه��م هو الالعبني والعر�ض
الذي ميكنك تقدميه".
و�أ� �ش��ار" :للقيام بذلك حتتاج �إىل �أف�ضل الالعبني ،وج��وده��م يعترب
هدف حقيقي يف هذا النادي ،وبالن�سبة ملي�سي ،في�أتي هو �أو ًال ،ثم البقية
الأخرين من خلفه".

لوريان الفرن�سي ي�ضم
مدافع تون�س
ق��ال لوريان املناف�س يف دوري الدرجة الأوىل الفرن�سي لكرة القدم �إنه
"�ضم منت�صر الطالبي مدافع تون�س".
و�أ�ضاف لوريان يف موقعه يف الإنرتنت �أن الالعب ال��دويل البالغ عمره
 24عاماً ان�ضم بعقد ملدة خم�سة موا�سم.
وب ��د�أ الطالبي م�سريته يف �صفوف ال�ترج��ي وت��وج معه بلقب الدوري
التون�سي يف  2017و 2018قبل �أن يرحل �إىل ريز �سبور الرتكي.
ولعب الطالبي يف �صفوف روب��ن ك��ازان الرو�سي يف املو�سم املا�ضي ،لكن
الفريق هبط �إىل الدرجة الثانية.
و�ساهم الطالبي يف بلوغ تون�س نهائي ك�أ�س العرب يف العام املا�ضي ،ودور
الثمانية بك�أ�س الأمم الأفريقية ،والت�أهل �إىل نهائيات ك�أ�س العامل يف
قطر.
وي�ستهل ل��وري��ان امل��و��س��م مب��واج�ه��ة م�ضيفه �إ��س�ت��اد ري��ن يف ال�سابع من
�أغ�سط�س �-آب.

قليلة ع�ل��ى ب��دء رح �ل��ة ال�ف��ري�ق�ين يف
املو�سم اجلديد للدوري.
ويخو�ض كل من الفريقني مباراتني
ودي� �ت�ي�ن خ � ��ارج �إجن � �ل �ت�را يف الأي � ��ام
القليلة املقبلة ا�ستعدادا ملباراة الدرع
اخلريية.
وي�ستهل مان�ش�سرت �سيتي ا�ستعداداته
ل�ل�م��و��س��م اجل ��دي ��د مب��واج �ه��ة كلوب
�أم��ري�ك��ا املك�سيكي ال �ي��وم الأرب �ع��اء يف
هيو�سنت بالواليات املتحدة الأمريكية
ث ��م ي ��واج ��ه ب ��اي ��رن م �ي��ون��خ الأمل � ��اين
ي� ��وم ال �� �س �ب��ت امل �ق �ب��ل يف ج��ري��ن باي
بالواليات املتحدة �أي�ضا قبل العودة
�إىل م��ان���ش���س�تر ا� �س �ت �ع��دادا ملواجهة
ليفربول.

و�أ� � �ش� ��ار امل ��وق ��ع الإل � �ك�ت��روين لنادي
مان�ش�سرت �سيتي �إىل �أن الفريق وا�صل
تدريباته اجلادة والقوية يف هيو�سنت
ا�ستعدادا للمباراتني الوديتني  ،و�أن
اجلزائري الدويل ريا�ض حمرز جذب
الأنظار �إليه خالل تدريبات الفريق
يف اجل�ي��م بالتحكم يف ال �ك��رة بر�أ�سه
خ�لال تدريباته على دراج��ة اللياقة
البدنية.
ويف املقابل  ،اختار ليفربول ا�ستكمال
ا�ستعداداته داخ��ل �أوروب ��ا م��ن خالل
مباراتني يف �أملانيا ؛ حيث يحل �ضيفا
على اليبزج الأملاين غدا اخلمي�س ثم
على ري��د ب��ول ��س��ال��زب��ورج النم�ساوي
يوم الأربعاء املقبل.

وك ��ان ال�ف��ري��ق ب ��د�أ م�ب��اري��ات��ه الودية
ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد مبواجهتني
�إجنليزيتني يف جولته الآ�سيوية حيث
خ�سر � 4-0أم��ام مان�ش�سرت يونايتد
يف م�ب��اراة ك�أ�س بانكوك بتايالند ثم
ف��از ع�ل��ى ك��ري���س�ت��ال ب��اال���س  0-2يف
�سنغافورة.
ومت � �ث� ��ل م� � �ب � ��اراة ال � � � ��درع اخل�ي�ري ��ة
مواجهة مهمة للغاية بالن�سبة لكل
م ��ن م��ان �� �ش �� �س�تر � �س �ي �ت��ي وليفربول
حيث �ستمنح الفائز فيها �أول �ألقابه
يف امل��و� �س��م اجل��دي��د م��ن ن��اح �ي��ة كما
��س�ت�م�ن�ح��ه دف �ع��ة م �ع �ن��وي��ة يف بداية
م�سريته باملو�سم اجلديد.
البطولة  6م��رات ؛ ك��ان �أح��دث�ه��ا يف ن�سخة  2019على ليفربول بركالت
و�سبق ملان�ش�سرت �سيتي التتويج بلقب ن�سختي  2018و 2019حيث فاز يف الرتجيح .وكان ليفربول توج ب�أحدث

�ألقابه الـ 10يف البطولة عام 2006
بالتغلب على ت�شيل�سي . 1-2

الق�ضاء ال�سوي�سري يعتزم ا�ستئناف قرار تربئة بالتر وبالتيني
ق��ررت النيابة العامة الفدرالية يف �سوي�سرا ا�ستئناف ق��رار تربئة رئي�سي
االحت��ادي��ن ال��دويل والأوروب ��ي ال�سابقني لكرة القدم ،ال�سوي�سري جوزيف
بالتر والفرن�سي مي�شال بالتيني ،من ق�ضية احتيال وتزوير وفق ما �أفادت
وكالة الأنباء الوطنية "�أيه تي �أ�س-كي�ستون".
وبعد �ست �سنوات من التحقيقات وحماكمة على مدى �أ�سبوعني ،ب ّر�أ الق�ضاء
ال�سوي�سري يف الثامن من ال�شهر احلايل بالتر وبالتيني لعدم وجود �أدلة
كافية يف ق�ضية احتيال وتزوير ق�ضت على م�سريتهما االدارية يف عامل كرة
القدم.
ومل توافق املحكمة اجلزائية يف بلينت�سونا على طلبات النيابة العامة منت�صف
حزيران-يونيو ب�سجن بالتر ( 86عاماً) وبالتيني ( 67عاماً) �سنة وثمانية
�أ�شهر مع وقف التنفيذ ،على خلفية االحتيال على االحت��اد ال��دويل (فيفا)
برر بقيمة مليوين فرنك �سوي�سري
بح�صول بالتيني على تعوي�ض غري م� ّ
( 1.8مليون ي��ورو) لعمل ا�ست�شاري ل�صالح
بالتر بني  1998و.2002
وو ّقع بالتيني وبالتر اتفاقاً مكتوباً
ين�ص على
يف �آب�-أغ�سط�س ّ 1999
دف��ع "فيفا" مبلغ � 300أل��ف فرنك
�سوي�سري �سنوياً ،لي�ؤكدا انهما اتفقا
ب�ع�ق��د ��ش�ف��وي ع�ل��ى دف ��ع � 700ألف
� �س �ن��وي �اً �أك �ث�ر ع �ن��دم��ا ت���س�م��ح مالية
االحتاد الدويل بذلك.
ق�دّم بالتيني ،حامل الكرة الذهبية
الف�ضل العب �أوروبي ثالث مرات
يف الثمانينيات

وال��ذي ت�ب��و�أ رئا�سة االحت��اد الأوروب ��ي ب�ين  2007و 2015وك��ان يطمح
لرئا�سة "فيفا" ،فاتورة بقيمة مليوين فرنك �سوي�سري ( 1.8مليون يورو)
يف ب��داي��ة ع��ام  ،2011وقعها بالتر وقدّمها �إىل "فيفا" كر�صيد مت�أخر
للراتب ،فيما اعتربتها النيابة العامة زائفة.
وفيما ر�أى بالتر �أمام الق�ضاة ان جنم يوفنتو�س الإيطايل ال�سابق "ي�ستحق
املليون" ،و�صف بالتيني املفاو�ضات بانها مل تكن ر�سمية لدرجة انه مل يو�ضح
العملة "بالن�سبة يل ،وعلى �سبيل املزاح ،قلت +بي�سيتا�س ،لرية ،روبل ،مارك،
انت من يق ّرر."+
وزعم الرجالن اللذان طلبا الرباءة بوجود تالعب �سيا�سي وق�ضائي
هدف �إىل �إبعادهما عن ال�سلطة.
ل�ك��ن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة مل ت�ست�سلم يف مالحقتها للرجلني
و�أفادت وكالة "�أيه تي �أ�س-كي�ستون" �أنها �أبدت يوم اجلمعة
ال��واق��ع يف  15متوز/يوليو نيتها الطعن يف تربئة بالتر
وبالتيني.
ويتعني على النيابة العامة الفدرالية الآن انتظار احلكم
املكتوب من قبل املحكمة اجلزائية لكي تتقدم باال�ستئناف،
وهي عملية قد ت�ستغرق بع�ض الوقت.
وبعد �أن تقدم املحكمة اجلزائية حكمها مكتوباً� ،ستنظر
النيابة ال�ع��ام��ة ب��ه ث��م ت�ق��رر بعد ذل��ك م��ا �إذا
ك��ان��ت �ستبقي على ا�ستئنافها �أو
ت�سحبه.
وخالل التحقيق و�أ�سبوعني
م ��ن ج �ل �� �س��ات اال�ستماع،

�سعى فريق الدفاع اىل �إدخ��ال احتمالية دور ممكن خلف الكوالي�س لرئي�س
"فيفا" احلايل ال�سوي�سري الآخر جاين �إنفانتينو الذي كان اليد اليمنى
لبالتيني يف االحتاد القاري "ويفا" ،ثم ان ُتخب ب�شكل غري متوقع لرئا�سة
"فيفا" يف بداية  ،2016بعد ف�ضيحة ف�ساد تاريخية وهدر اموال مبئات
املاليني من الدوالرات مل�س�ؤويل املنظمة الكروية.
ويُالحق انفانتينو من الق�ضاء ال�سوي�سري منذ  2020باجراء منف�صل،
حيال ثالثة لقاءات �سرية مع املدعي العام ال�سوي�سري ال�سابق.
وان�ضم بالتر اىل فيفا عام  1975وا�صبح امينا
عاما يف  1981ثم رئي�س اكرب منظمة كروية
بدءاً من � .1998أجرب عام  2015على
ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن م�ن���ص�ب��ه واوق� � ��ف ثماين
�سنوات مت تقلي�صها اىل �ست ،خلرقه
قواعد االخالقيات.
�أم ��ا بالتيني ال ��ذي يعترب ب�ين �أبرز
ال�ل�اع �ب�ي�ن يف ت ��اري ��خ ك� ��رة ال� �ق ��دم ،فقد
ت�ع��ر���ض ب� ��دوره ل�ع�ق��وب��ة اي �ق��اف لثماين
��س�ن��وات مت تقلي�صها �إىل �أرب ��ع م��ن قبل
حمكمة التحكيم الريا�ضي.

علماء يكت�شفون ثقبا �أ�سود يعترب �إبرة يف كومة ق�ش
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اكت�شف علماء الفلك يف جمرة جماورة ملجرتنا درب التبانة ما �سموه "�إبرة يف كومة ق�ش" ،وهو ثقب �أ�سود ال يُ�صنف
على �أنه خامل فح�سب ،بل يبدو �أنه ُولد دون انفجار جنمي.
وقال باحثون �إن هذا الثقب يختلف عن جميع الثقوب ال�سوداء املعروفة الأخرى �إذ ال ينبعث منه �أ�شعة �سينية ت�شري
�إىل التهام املواد القريبة بجاذبيته القوية ،كما �أنه مل ين�ش�أ يف انفجار جنمي ي�سمى "�سوبر نوفا".
والثقوب ال�سوداء هي �أج�سام كثيفة ب�شكل غري عادي تتمتع بقوة جاذبية �شديدة لدرجة �أنه ال ميكن لأي �شيء ،حتى
ال�ضوء� ،أن يفلت منها.
ومت اكت�شاف هذا الثقب الأ�سود ،الذي تبلغ كتلته ت�سعة �أمثال كتلة �شم�سنا على الأقل ،يف منطقة �سدمي الرتيالء
يف جمرة �سحابة ماجالن الكربى ويقع على بعد حوايل � 160ألف �سنة �ضوئية من الأر�ض .وال�سنة ال�ضوئية هي
امل�سافة التي يقطعها ال�ضوء خالل �سنة وت�ساوي  9.5تريليون كيلومرت.
وم��ن ال�صعب اكت�شاف الثقوب ال���س��وداء اخل��ام�ل��ة ،التي يُعتقد �أن�ه��ا �شائعة ن�سبيا ،لأن تفاعلها قليل ج��دا مع
حميطها.
وقال تومري �شينار الباحث يف علم الفلك بجامعة �أم�سرتدام وقائد فريق البحث املن�شور يف دورية نيت�شر �أ�سرتونومي
"التحدي يكمن يف العثور على تلك الأج�سام .تو�صلنا �إىل �إبرة يف كومة ق�ش".
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فتاة تبتلع مق�ص ًا و�سكين ًا و�إبر ًا

ت�ستفيق بعد غيبوبة �سنتني لتتهم �شقيقتها !

متكن فريق طبي يف والية وان الرتكية ،من �إخراج 158
قطعة معدنية من معدة امر�أة تبلغ  24عاما ،وتعاين من

ا�ستفاقت ام��ر�أة �أمريكية كانت �ضحية لهجوم عنيف �أدخلها يف
غيبوبة ا�ستمرت �سنتني ،و�أف��ادت ب�أنّ ال�شخ�ص الذي هاجمها هو
�شقيقها ،على ما ذكرت ال�شرطة املحلية.
وقالت قوات الأمن يف مقاطعة جاك�سون بوالية وي�ست فريجينيا
الريفية اجلبلية يف من�شور عرب في�سبوك �إنّ "واندا باملر التي كانت
تعر�ضت العتداء و�ضرب و ُتركت لتموت ،ا�ستفاقت حالياً لت�شهد
على اعتقال املعتدي عليها �شقيقها دانيال باملر".
وكان عُرث يف حزيران-يونيو  2020على باملر "� 51سنة" ملطخة
بالدماء داخل منزلها الواقع يف كوتاجفيل ،وهي بلدة �صغرية يف
غرب املقاطعة .و�أو�ضح قائد ال�شرطة رو�س ميليتغر يف حديث �إىل
قناة حملية �أنّ باملر "تعر�ضت ج��راء االع�ت��داء عليها �إىل �إ�صابة
دماغية ر�ضية قد تكون ب�سبب جرح ناجم عن �ضربة باملنجل �أو
الف�أ�س" .واعتقدت ال�شرطة بداية �أنها لقيت حتفها قبل �أن تدرك
�أنها تتنف�س ب�صعوبة.
وفيما �أ�شار رو���س ميلينغر �إىل عدم العثور على �سالح اجلرمية
�إط�لاق �اُ ،لفت �إىل �أنّ التحقيق ت��وق��ف لعامني ب�سبب غ�ي��اب �أي
بيانات هاتفية �أو لقطات من كامريات املراقبة �أو �شهود عيان.

م�شاكل نف�سية .و�أف��اد موقع "تي �آر تي خرب" الرتكي،
ب�أن ال�سيدة نقلت �إىل امل�ست�شفى احلكومي يف الوالية بعد
ابتالعها �إبرة معدنية ت�سببت لها ب�آالم يف البطن.
و�أظ �ه��رت الفحو�صات الطبية وج��ود �أج���س��ام غريبة يف
معدة املري�ضة ،ما دفع الأطباء لإج��راء عملية جراحية
فورية مت خاللها �إخراج  158ج�سما معدنيا.
ومن الأج�سام التي مت �إخراجها يف العملية التي ا�ستغرقت
�ساعتني ون�صف ال�ساعة :مق�ص �أظ��اف��ر و�سكني جيب
و�سكني فاكهة ومالقط وم�سامري و�إبراً ومفاتيح.
وق��ال الطبيب يو�سف تك�ش ،ال��ذي �أج��رى العملية� ،إن
امل��ر�أة تعاين من ا�ضطرابات نف�سية ،و�إن��ه تفاج�أ بوجود
الأج�سام الغريبة داخل معدتها.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن��ه ا�ستخرج  158قطعة معدنية ب�أحجام
خمتلفة ،و�أن احلالة ال�صحية للمر�أة جيدة.

ينجو من الده�س قبل ثوانٍ من مرور قطار

�سرقة جموهرات مباليني الدوالرات من �شاحنة

جن��ا رج��ل ه�ن��دي م��ن امل��وت ب��أع�ج��وب��ة بعدما علق على
ال�سكة احلديدة فيما ك��ان القطار على بعد ث��وانٍ فقط
من املرور ب�إحدى املحطات يف الهند ،لكن رجلني يعمالن
يف وحدة احلماية متكنا من �إنقاذه يف حلظة حا�سمة.
وبح�سب موقع "�إنديا �إك�سربي�س" ،ف�إن الرجل كان يحاول
�أن ي�صعد من ال�سكة احلديدية �إىل الر�صيف يف حمطة
"بورام" مبدينة بنغالورو ،جنوبي الهند ،لكنه عجز عن
ذلك .وانتبه �أف��راد من وحدة حماية ال�سكك احلديدية
يف املحطة �إىل الرجل الذي علق على ال�سكة احلديدية،
فهرعوا �إىل املوقع ،ثم �أنقذوه بخفة كبرية ،بينما كان
القطار قادما ب�سرعة .و�أظهر الفيديو مرور القطار على
ال�سكة بعد ب�ضع ثوان من �إنقاذ الرجل ،وهو ما يعني �أن
الت�أخر للحظات يف تقدمي امل�ساعدة كان �سينتهي بفاجعة
يف اخلام�س ع�شر من يوليو اجلاري .ون�شرت هيئة ال�سكة
احل��دي��دي��ة مقطع الفيديو ال��ذي ي��وق��ف احل��ادث��ة على
ح�سابها يف موقع تويرت ،م�شيدة بالعن�صرين اللذين لعبا
دورا كبريا يف عملية الإنقاذ ،وا�صفة �إياهما بال�شجاعني.
وحظي الفيديو ب�إعجاب وا�سع على من�صات التوا�صل
االجتماعي يف الهند ،و�سط دع��وات �إىل تكرمي عن�صري
حماية ال�سكك احلديدية ،لأنهما قاما بعمل "بطويل".

قالت ال�سلطات �إن جموهرات و�أحجارا كرمية ت�صل قيمتها �إىل
ماليني ال��دوالرات مملوكة لعار�ضني يف معر�ض للبيع بالتجزئة
يف والي��ة كاليفورنيا الأمريكية ُ�سرقت من �شاحنة مدرعة كانت
ت�سري �شمال لو�س اجنلي�س الأ�سبوع املا�ضي.
وق��ال��ت ب��ران��دي ��س��وان���س��ون ،م��دي��رة امل�ع��ر���ض ال ��دويل للأحجار
الكرمية واملجوهرات ال��ذي ي�ست�ضيف معار�ض البيع بالتجزئة
يف مواقع بجميع �أنحاء الواليات املتحدة� ،إن حادث ال�سطو وقع
يف ال���س��اع��ات الأوىل م��ن ي��وم  11يوليو مت��وز يف مدينة فرزير
بارك بينما كانت �شاحنة تابعة ل�شركة برينك للخدمات الأمنية
تنقلها �إىل من�ش�أة للتخزين .و�أبلغت ال�سلطات يف البداية عن وقوع
ال�سرقة يف مدينة النك�سرت ب�شمال مقاطعة لو�س اجنلي�س ،لكن
م�س�ؤويل مكتب التحقيقات االحتادي (�إف.ب��ي�.آي) �أكدوا يف وقت
الحق �أن املكان هو يف فريزر بارك على بعد نحو  80كيلومرتا �إىل
الغرب يف مقاطعة ك�يرن .وق��ال �أح��د البائعني ال�ضحايا �شريطة
ع��دم الك�شف ع��ن هويته متحدثا �إىل قناة (كيه�.سي�.إيه�.إل)9
التلفزيونية ومقرها لو�س اجنلي�س ،وهي ل�شبكة (�سي.بي�.إ�س)،
"كانت جميعها جموهرات نفي�سة ...لكنها اختفت وح�سب".
وتابع "يوم الأحد كان لديك ب�ضائع� ،أما اليوم فال �شيء لديك".
وق��ال �إن الكثري م��ن الب�ضائع امل�سروقة كانت قطعا ف��ري��دة من
نوعها عر�ضها يف مقاطع م�صورة.

مقتل � 13سجين ًا يف عراك

بكالوريا اجلزائر ..جناح  3توائم ثالثية

ظ��اه��رة ف��ري��دة ك�شفت عنها ن�ت��ائ��ج ام�ت�ح��ان��ات ال�ث��ان��وي��ة العامة
"البكالوريا" يف اجل��زائ��ر ،مع جن��اح  3توائم ثالثية يف اجتياز
االختبارات .هذه الظاهرة �أثارت اهتمام اجلزائريني عرب من�صات
التوا�صل وخمتلف و�سائل الإع�ل�ام املحلية ،حيث �أجمعوا على
و�صف هذا العام بـ"عام التوائم" .ومن اجلزائر العا�صمة ،متكنت
� 3شقيقات تو�أم من حتقيق النجاح يف امتحان �شهادة البكالوريا
وه��ن ن��دى ون�ه��ى ون ��وره ��ان .ك�م��ا اج �ت��ازت � 3شقيقات ت ��و�أم من
حمافظة جيجل ال�ساحلية �شرقي اجلزائر� ،أي�ضا امتحان �شهادة
البكالوريا وهن دينا ومها وغ��ادة وفق ما ن�شره جزائريون �أم�س
الأول االثنني عرب من�صات التوا�صل.

 40درجة مئوية
حرارة اململكة املتحدة
يتوقع �أن ت�صل احلرارة يف اململكة
املتحدة �إىل �أرب�ع�ين درج��ة مئوية
للمرة الأوىل يف تاريخ البالد فيما
ت���ض��رب م��وج��ة ح��ر غ ��رب �أوروب� ��ا
خملفة حرائق غابات خ�صو�صا يف
جنوب غرب فرن�سا.
وه � ��ذه ث ��اين م��وج��ة ح ��ر ت�ضرب
�أوروب � � � ��ا يف ظ � ��رف � �ش �ه��ر م ��ع ما
يرافقها من حرائق عنيفة يف �شبه
اجلزيرة االيبريية وفرن�سا.
وي�أتي تكاثر موجات احلر نتيجة
مبا�شرة لالحرتار املناخي على ما
يرى علماء �إذ �أن انبعاثات غازات
الدفيئة تزيد من حدتها ومدتها
وتواترها.
وباتت موجة احلر الق�صوى التي
ال تزال تعاين منها فرن�سا ،ت�ضرب
بريطانيا بال�صميم حيث يتوقع
�أن تتجاوز احل��رارة الثالثاء عتبة
الأربعني درجة مئوية ب�شكل غري
م�سبوق .ويعود امل�ستوى القيا�سي
ال�سابق يف بريطانيا �إىل  25متوز-
ي��ول�ي��و  2019وب �ل��غ  38,7درجة
م �ئ��وي��ة .و��س�ج�ل��ت االث �ن�ي�ن 38,1
درجة مئوية يف �شرق �إنكلرتا وهي
�أعلى حرارة خالل ال�سنة احلالية
وال�ث��ال�ث��ة ال�ت��ي ت�سجل يف اململكة
امل �ت �ح��دة� .أم� ��ا وي �ل��ز ف �ق��د �سجلت
م�ستوى قيا�سيا بلغ  37,1درجة
مئوية فيما بلغت احلرارة يف لندن
 .37,5للمرة الأوىل �أ�صدرت وكالة
ال���س�لام��ة ال�صحية الربيطانية
ان� � � � ��ذارا م� ��ن ال � ��درج � ��ة ال ��راب� �ع ��ة
الأعلى حم��ذرة من خماطر احلر
حتى على ال�شباب �أو الأ�شخا�ص
املتمتعني ب�صحة جيدة.
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جان بايبون خالل ح�ضورها فعالية كربى يف املتحف اجلديد يف مدينة نيويورك .ا ف ب

مركبة كهربائية تتحول لعربة تخييم

�أب�ت�يرا مركبة م�صممة باالعتماد على الديناميكا الهوائية والكفاءة يف
املقام الأول .وعلى الرغم من مظهر ع�صر الف�ضاء ،فهي يف الواقع �سيارة
كهربائية قد ترغب بالنوم فيها.
الكفاءة هي املفتاح ل�سيارة �أب�ت�يرا ،وحتتاج الأل��واح ال�شم�سية �إىل توفري
ط��اق��ة كافية ل��دف��ع امل��رك�ب��ة الكهربائية �إىل �أ��س�ف��ل ال�ط��رق وال�سماح لها
بالتناف�س �ضد ال�سيارات التقليدية التي تعمل بالغاز وال�سيارات الأحدث
التي تعمل بالكهرباء فقط .وميكن حلزمة الطاقة ال�شم�سية الكاملة يف
�أبتريا احل�صول على �شحن �إ�ضايف ي�صل �إىل  40مي ً
ال يف بطاريتها كل يوم،
وهو رقم ي�أمل امل�صممون يف �أبتريا �أن يجتذب الركاب.
ومع ذلك ،ف�إن الطاقة ال�شم�سية لي�ست م�صدر الوقود الوحيد الذي يعمل
على ت�شغيل �أبتريا .للقيادة الطويلة ،ميكن �شحن ال�سيارة مثل ال�سيارة
الكهربائية العادية ،وميكن �أن مينح �أبتريا نطا ًقا �إجمالياً يبلغ 1000
ميل مع حزمة بطارية مطورة بالكامل� ،أو  250مي ً
ال مع حزمة البطارية
الأ�سا�سية .و�أظهرت لنا �أبتريا �أي�ضاً تكويناً للتخييم يحول م�ساحة �صندوق
الأمتعة �إىل خيمة مغطاة للمخيمني ،وميكن للمركبة نف�سها �أن تكون
حمطة �شحن تعمل بالطاقة ال�شم�سية للأجهزة.

�ضبط الكنز املحظور بقيمة  18مليون دوالر

ع�ثرت ال�سلطات امل��ال�ي��زي��ة �أم����س الأول االث�ن�ين على "كنز" ي�صل �سعر
حمتواه �إىل حوايل  80مليون رينغيت " 18مليون دوالر" ،وهو عبارة عن
حاوية ت�ضم �أنياب �أفيال وحرا�شف بنغول (�آكل النمل احلر�شفي) وجماجم
وعظام حيوانات �أخرى.
وذك��رت هيئة اجلمارك املاليزية يف بيان� ،أنها اكت�شفت ال�شحنة املحظورة
خمبئة خلف �ألواح خ�شبية ،بعد فح�ص �سفينة قادمة من �إفريقيا يوم 10
يوليو.
وت�ضمنت ال�شحنة � 6آالف كيلوغرام من �أنياب الأفيال ،و 100كيلوغرام
م��ن حرا�شف البنغول ،و 25كيلوغراما م��ن ق��رون وح�ي��د ال�ق��رن و300
كيلوغرام من جماجم احليوانات وعظامها وقرونها ،ح�سب ما ذكرت وكالة
"�أ�سو�شييتد بر�س".
و�أ�ضافت هيئة اجل�م��ارك �أن التحقيقات ب�ش�أن امل�ستورد ووكيل املالحة،
جارية ،دون �أن ت�ضيف مزيدا من التفا�صيل.
ومل يت�ضح ما �إذا كان من املفرت�ض �أن تر�سل احلاوية �إىل وجهة �أخرى
من �آ�سيا.
ويعتقد كثريون �أن للأنياب العاجية وقرون حيوان وحيد القرن وحرا�شف
البنغول مميزات عالجية ،ويكرث عليها الطلب يف �آ�سيا.

بعيد ميالدها الـ ..40
بريانكا �شوبرا حتتفل بتو�أمها!
اح�ت�ف�ل��ت ال�ن�ج�م��ة ب��ري��ان�ك��ا �شوبرا بعيد
ميالدها ال�ـ  40ال��ذي ي�صادف ي��وم �أم�س
الأول.
و�شاركت اجلمهور �صورة لزميلتها املمثلة
الهندية بهومي بدنكار ،وعلقت عليها:
"تو�أمي يف ي��وم ميالدنا ،ليكون يومك
جمي ً
ال للغاية ،الكثري من احلب".
وول � ��دت ب��ري��ان �ك��ا � �ش��وب��را يف  18مت ��وز-
يوليو عام  ،1982يف والي��ة بيهار لأ�سرة
ت�ع�م��ل ب��ال�ط��ب ف��وال��ده��ا �أ� �ش ��وك �شوبرا
ك��ان طبيبا باجلي�ش ال�ه�ن��دي ،ووالدتها
�أي�ضا ،ولظروف عملهما� ،أم�ضت بريانكا
�سنواتها الأوىل متنقلة بني العديد من
امل��دن وال��والي��ات قبل �أن تلتحق مبدر�سة
الفتيات الداخلية "المارتينري" يف الكناو.
لديها �شقيق واح��د� ،سيدارت وي�صغرها
ب�سبع �سنوات.

ُقتل � 13سجيناً و�أ�صيب �آخ��ران بجروح يف ع��راك اندلع
�أم�س الأول االثنني داخل �سجن يف الإكوادور ،بح�سب ما
�أعلنت ال�سلطات.
ويف ت�غ��ري��دة على ت��وي�تر ق��ال��ت هيئة �إدارة ال�سجون يف
ال��دول��ة الواقعة يف �أم�يرك��ا اجلنوبية �إنّ ال�ع��راك اندلع
يف �سجن بيالفي�ستا مبقاطعة �سانتو دومينغو دي لو�س
ت�سات�شيال�س " 80كلم غرب العا�صمة كيتو" وقد "�أ�سفر
عن مقتل � 13سجيناً و�إ�صابة اثنني �آخرين بجروح".
وهو نف�س ال�سجن الذي دارت فيه يف �أيار-مايو ا�شتباكات
دم��وي��ة ب�ين ع�صابتني متناحرتني �أ��س�ف��رت ع��ن م�صرع
� 44سجيناً وف��رار � 220آخرين ،ع��ادت ال�سلطات و�ألقت
القب�ض عليهم جمعياً تقريباً.

نباتات �ساعدت ال�شرطة يف حل جرائم غام�ضة
تعد ب�صمات الأ��ص��اب��ع وال��دم املتناثر م��ن ب�ين الأدلة
و�ضوحا التي نتوقعها للم�ساعدة يف حل ق�ضايا
الأكرث
ً
القتل .لكن قلة م��ن النا�س ق��د يفكرون يف �أن تكون
النباتات دلي ً
ال مادياً حلل اجلرائم .فيما يلي بع�ض
الأمثلة على احلاالت التي �ساعدت فيها النباتات رجال
ال�شرطة يف اكت�شاف احلقيقة ،بح�سب �صحيفة مريور
الربيطانية :كفن عباد ال�شم�س :مع عدم وجود �أدلة
�أخ ��رى ل�لا��س�ت�م��رار يف التحقيق ع�ن��د اك�ت���ش��اف جثة
ام ��ر�أة ،ق��رر املحققون الرتكيز على كومة م��ن �أزهار
عباد ال�شم�س الذابلة التي مت ا�ستخدامها لتغطيتها.
و�أ� �ص �ي �ب��ت ت�ي�را �إي� �ك ��ارد (�� 38س�ن��ة) ب��ر��ص��ا��ص�ت�ين يف
�صدرها ور�صا�صة يف ر�أ�سها ثم تركت يف حفرة بالقرب
من كولورادو يف �صيف عام  .1991وقد اختطفت مع
طفلتها ه�ي��ذر ،و ُع�ث�ر ع�ل��ى الطفلة الح� ًق��ا ع�ل��ى قيد
احلياة وعادت �إىل والدها .اختطاف الطفل ليندبريغ:
مت ح��ل �إح ��دى عمليات االخ�ت�ط��اف الأك�ث�ر �شهرة يف
�أمريكا مب�ساعدة �أول "خبري يف اخل�شب" يف العامل.
ففي عام  ،1932مت �إخراج ت�شارلز ليندبريغ جونيور،
البالغ من العمر � 20شه ًرا ،من غرفة نومه يف الطابق

ال�ث��اين يف نيو جري�سي .وت�سببت اجل��رمي��ة يف �ضجة
كبرية لأن وال��د ال�صبي ،ت�شارلز �سرن ،كان من �أ�شهر
الرجال يف العامل ،حيث كان �أول من طار بدون توقف
ع�بر املحيط الأطل�سي .القنبلة الأن�ب��وب�ي��ة� :ساعدت
ن�شارة اخل�شب يف �إدان��ة م��زارع ح��اول ا�ستخدام قنبلة
�أن�ب��وب�ي��ة لتفجري مناف�سه .وق��دم ج��ون ماجنو�سون
القنبلة كهدية مت�أخرة لعيد امليالد يف اليوم التايل
ل�ي��وم البوك�سنغ داي يف ع��ام  ،1923وجن��ا ال�ضحية
جيم�س ت�شامبان  -لكن زوج�ت��ه كليمنتني توفيت يف
االنفجار .ومت اال�شتباه يف ماغنو�سون ب�سبب خالف
مع ال�ضحية .وبعد �أن قام خبري الأخ�شاب �آرثر كوهلر
مبطابقة ن�شارة ال��دردار الأبي�ض يف �صندوق القنابل
بور�شة عمل ماغنو�سون ،اكت�شف املحققون �أنه الفاعل
ودخ ��ل ال���س�ج��ن .ج��رائ��م � �س��وه��ام :مت اك�ت���ش��اف قاتل
ق�ضية �سوهام �إي��ان هنتلي بوا�سطة حبوب اللقاح .يف
البداية مت ا�ستبعاد القائم ب�أعمال املدر�سة كم�شتبه به
يف اختفاء هويل ويلز وجي�سيكا ت�شامبان ،وكالهما يف
العا�شرة من العمر ،يف كامربيدج�شري يف عام - 2002
وحتى �أنه تظاهر بامل�ساعدة يف البحث عن الفتاتني.

�إميليا كالرك كانت �ستفقد القدرة على النطق

�أحدثت النجمة العاملية �إميليا كالرك �ضجة كبرية بني اجلمهور على مواقع
التوا�صل االجتماعي بعد اعرتافها ب�أنها كانت �ستفقد قدرتها على النطق ،وذلك
نتيجة �إ�صابتها مب�شكلة يف الدماغ وهي متدد الأوعية الدموية فيه.
�إميليا �إيزوبيل �أوفيميا روز كالرك هي ممثلة بريطانية من مواليد  23ت�شرين
االول�-أكتوبر عام .1986
در�ست يف مركز الدراما يف لندن ،وظهرت يف العديد من العرو�ض امل�سرحية ،وبعد
ظهورها لأول مرة على ال�شا�شة يف فيلم ق�صري� ،إ�ستطاع ظهورها التلفزيوين
يف حلقة من الأوب��را الربيطانية  Doctorsع��ام � 2009أن يحقق لها جناحاً
وا�سعاً.
ويف العام التايل مت ت�صنيفها كواحدة من جنوم اململكة املتحدة امل�ستقبليني،
�ضمن جملة  ،Screen Internationalعن دورها يف فيلم Triassic
 Attackعام .2010

�أول �أمريكية تقود
طائرة مقاتلة

اخ � �ت� ��ارت ال �ب �ح��ري��ة الأمريكية
ال�ل�ف�ت��ان��ت �أم��ان��دا يل ل�ت�ك��ون �أول
امر�أة تقود طائرة مقاتلة يف فرقة
"بلو اجنيلز" ال�شهرية للطلعات
اجل��وي��ة اال��س�ت�ع��را��ض�ي��ة التابعة
ل �� �س�ل�اح ال �ب �ح��ري��ة يف ال ��والي ��ات
املتحدة.
و�أو�ضحت بحرية الواليات املتحدة
يف بيان �أن هذه الع�سكرية املتحدرة
من ماوندز فيو بوالية ميني�سوتا
ه ��ي م ��ن ب�ي�ن ��س�ت��ة � �ض �ب��اط جدد
اخ � �ت �ي�روا ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف مو�سم
العام � 2023ضمن فريق الطلعات
اجلوية اال�ستعرا�ضية.
وب�ع��د ت��دري��ب مل��دة خم�سة �أ�شهر،
�ستقود �أم��ان��دا يل طائرة من نوع
"اف-ايه "-18املعروفة بـ"�سوبر
هورنت" � �ض �م��ن ف��ري��ق النخبة
للطلعات اجل��وي��ة اال�ستعرا�ضية
يف ال �ب �ح��ري��ة ال� ��ذي ت ��أ� �س ����س �سنة
.1946
وح�صلت يل على رتبة �ضابط يف
ال �ق��وات امل�سلحة الأم�يرك�ي��ة �سنة
 2013ب �ع��د ت��دري �ب �ه��ا ك�ف�ن�ي��ة يف
�إلكرتونيات الطريان.
و�أ�صبحت طياراً يف �سالح البحرية
�سنة .2016
و�ستكون يل التي حتمل رمز نداء
هو "�ستالني"� ،أول ام��ر�أة �ستقود
طائرة ع�سكرية �ضمن فريق "بلو
�أجنيلز" .وكانت ام��ر�أة �أخرى هي
امل�ي�ج��ور يف ��س�لاح ال�ب�ح��ري��ة كاتي
ك� ��وك ،ان���ض�م��ت �إىل ف��رق��ة "بلو
�أجنيلز" �سنة  2015وقادت طائرة
م �� �س��ان��دة م ��ن ن ��وع "�سي"-130
ُتعرف با�سم "فات �ألربت".

