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االإمارات وفرن�سا توؤكدان عمق �سراكتهما اال�سرتاتيجية والتزامهما بدعم جهود ال�سالم واالزدهار يف العامل

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

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
 .. الفرن�شية  اجلمهورية  وزراء  رئي�شة  ب��ورن  اإليزابيث  اأم�س..معايل  اهلل 

وذلك يف اإطار زيارة دولة التي يقوم بها �شموه اإىل فرن�شا.
وبحث اجلانبان �� خالل اللقاء الذي جرى يف مقر رئا�شة الوزراء الفرن�شية 
البلدين يف خمتلف اجلوانب يف  امل�شرتك بني  والعمل  التعاون  �� م�شارات 

اإطار ال�شراكة الإ�شرتاتيجية ال�شاملة التي جتمعهما.
وا�شتعر�س �شموه ومعايل اإليزابيث بورن .. خمتلف اأوجه التعاون بني دولة 
الإمارات العربية املتحدة وفرن�شا والفر�س الواعدة املتاحة لدى اجلانبني 
لتطويرها خا�شة يف املجالت القت�شادية وال�شتثمارية والتنموية بجانب 
البيئة والتغري املناخي والأمن الغذائي وال�شتدامة .. اإ�شافة اإىل جمالت 
التعليم والثقافة والتكنولوجيا املتقدم والتي تعد داعما رئي�شا لالقت�شادات 

الوطنية وحمركا لعجلة التنمية امل�شتدامة والتقدم يف البلدين.
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار  اأخ���رى  جهة  م��ن 
رئي�س الدولة حفظه اهلل اأم�س مقر اجلمعية الوطنية الفرن�شية الربملان 

الفرن�شي.
وكان يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله مبنى اجلمعية .. معايل يائيل برون 
بيفي رئي�شة اجلمعية الوطنية الفرن�شية وعدد من النواب الذين رحبوا 
التي جت�شد  بالزيارة  �شعادتهم  .. معربني عن  بالدهم  اإىل  �شموه  بزيارة 
خ�شو�شية العالقات بني البلدين ال�شديقني كون فرن�شا الوجهة الأوىل 

لزيارات �شموه اخلارجية منذ توليه رئا�شة دولة الإمارات.
وتبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ورئي�شة اجلمعية 
التي  العالقات  التي تعرب عن عمق  الودية  الأحاديث  الفرن�شية  الوطنية 

جتمع البلدين ال�شديقني يف خمتلف اجلوانب خا�شة الربملانية.
)التفا�شيل �س5-2(
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مبنى مدمر بعد غارة جوية رو�شية على قرية يف منطقة اأودي�شا  )ا ف ب(

ميلوين تطمح لرئا�شة احلكومة

رئي�س الدولة خالل لقائه رئي�شة وزراء فرن�شا    )وام(

اأوروبا تخفف العقوبات على البنوك الرو�سية حلل اأزمات الغذاء

مو�سكو: دمرنا م�ستودعات اأ�سلحة غربية يف اأودي�سا وال�سالم �سيكون ب�سروطنا
بدء التحقيق مع الغنو�سي يف تبيي�س اأموال

•• تون�س-وكاالت:

مثل رئي�س حزب النه�شة را�شد الغنو�شي اأم�س الثالثاء 
اأمام قا�شي التحقيق يف العا�شمة تون�س يف ق�شية يتهم 
فيها بتبيي�س اأموال، قبل اأّيام قليلة من ا�شتفتاء �شعبي 

عام يف البالد يعار�شه احلزب.
التحقيق  مقر  اإىل  ب��اأن�����ش��اره  حم��اط��اً  الغنو�شي  و���ش��ل 
الق�شائي  القطب  واأم��ام مقر  هتافاتهم.   و�شط  ودخله 
ملكافحة الرهاب انت�شرت تعزيزات اأمنية كبرية وتظاهر 
الغنو�شي ومن قيادات  اأن�شار  حوايل مئتي �شخ�س من 

احلزب ورددوا حريات حريات.
ق�شاء  اأّن  ���ش��اب��ق  وق���ت  يف  التون�شية  ال�شلطات  اأع��ل��ن��ت 
املالية  الأر������ش�����دة  ب��ت��ج��م��ي��د  اأم�����ر  الإره��������اب  م��ك��اف��ح��ة 

واحل�شابات امل�شرفية لع�شر �شخ�شيات، من بينها رئي�س 
حركة النه�شة را�شد الغنو�شي ورئي�س احلكومة ال�شابق 

حمادي اجلبايل.
وقالت وزارة الداخلية يف وقت �شابق اإن ال�شرطة اأوقفت 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال�����ش��اب��ق وال��ق��ي��ادي ال�����ش��اب��ق يف حزب 
النه�شة حمادي اجلبايل على خلفية ال�شتباه ب�شلوعه 
اخلارج  م��ن  بتحويالت  تتعّلق  اأم���وال  غ�شيل  ق�شية  يف 

جلمعية خريية حتمل ا�شم مناء تون�س.
ذاتها،  الق�شية  للتحقيق يف  الغنو�شي )81 عاماً(  ُدعي 

ونفى حزب النه�شة التهم املوجهة له.
27 يونيو )حزيران(  اأ�شدر يف  التون�شي  الق�شاء  وكان 
باغتيالت  حتقيق  اإط��ار  يف  الغنو�شي  �شفر  مبنع  ق���راراً 

�شيا�شية حدثت يف 2013.

•• عوا�صم-وكاالت:

�شيعدل الحتاد الأوروبي العقوبات 
اليوم  رو���ش��ي��ا  ع��ل��ى  يفر�شها  ال��ت��ي 
الأربعاء بحيث ي�شمح بفك جتميد 
الرو�شية  ال��ب��ن��وك  اأم������وال  ب��ع�����س 
لتخفيف  مطلوبة  تكون  قد  والتي 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  يف  الخ��ت��ن��اق��ات 
ل���ل���م���واد ال���غ���ذائ���ي���ة والأ�����ش����م����دة، 
ب��ح�����ش��ب م����ا اأظ���ه���رت���ه وث���ي���ق���ة اأن 

الحتادالأوروبي.
وتاأتي هذه اخلطوة و�شط انتقادات 
م���ن زع���م���اء اأف����ارق����ة ب�����ش��اأن الأث����ر 
التجارة  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ق��وب��ات  ال�شلبي 
وال��ت��ي ق��د ت��ك��ون ف��اق��م��ت النق�س 
العمليات  ع���ن  ب��الأ���ش��ا���س  ال���ن���اجت 
وح�شارها  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال��رو���ش��ي��ة 

موانئها على البحر الأ�شود.
اأن�������ه مبوجب  ال���وث���ي���ق���ة  وذك��������رت 
مبعوثو  يقره  اأن  املتوقع  التعديل 
الحت���اد الأوروب����ي ال��ي��وم �شيتمكن 
الحت������اد م���ن ف���ك جت��م��ي��د م����وارد 
البنوك  لأك��رب  مملوكة  اقت�شادية 
ال����رو�����ش����ي����ة وه�������ي )يف.ت�������ي.ب�������ي( 
ونوفيكومبنك  و���ش��وف��ك��وم��ب��ن��ك 
بنك  وبروم�شفياز  بنك  واأوتكريتي 
م�شوؤولون  وق����ال  رو����ش���ي���ا.  وب��ن��ك 
اإن عقوبات  الأوروب���ي  من الحت��اد 
�شُتفر�س ت�شمل �شبريبنك  جديدة 
�شتجمد  ال���ذي  رو�شيا  ب��ن��وك  اأك���رب 

�سربة اأمريكية تقتل اإرهابيني 
اثنني من »ال�سباب ال�سومالية«

•• مقدي�صو-وكاالت:

اأن��ه نفذ  اأك��د اجلي�س الأم��ريك��ي 
�شربة جوية على منطقة نائية يف 
املا�شي،  جنوب ال�شومال، الأحد 
اأدت اإىل مقتل اثنني من مقاتلي 

حركة ال�شباب الإرهابية.
ليبيكو�س  ق��رب  ال�شربة  ُن��ف��ذت 
على  ال�شفلى،  ج��وب��ا  منطقة  يف 
الع�شكرية  ال���ق���ي���ادة  اأع��ل��ن��ت  م���ا 
الأمريكية لإفريقيا )اأفريكوم(.

الأولية  ال��ت��ق��دي��رات  اإن  وق��ال��ت 
اثنني  مقتل  اإىل  ت�شري  للقيادة 
ميدان  يف  ال�شباب  اإره��اب��ي��ي  م��ن 
ال�شربة  اأن  م�����ش��ي��ف��ة  ال���ق���ت���ال، 
اأعقبت هجوما على قوات �شريكة 

يف املنطقة.
اأو  مقتل  اإىل  ال�شربة  ت���وؤد  ومل 
للطبيعة  نظرا  مدين  اأي  اإ�شابة 
ال���ن���ائ���ي���ة ال���ت���ي وق�����ع ف��ي��ه��ا هذا 

ال�شتباك، وفق القيادة.
تفا�شيل  اأي  اجل��ي�����س  ي��ع��ط  ومل 
اأخرى ب�شاأن الهجوم الذي �شنته 
التحرك  وا����ش���ت���دع���ى  احل����رك����ة 

الع�شكري الأمريكي.

ك��ي��ي��ف. م��ي��دف��ي��دي��ف، وه����و نائب 
الرو�شي،  الأم�����ن  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
تليغرام:  ع��ل��ى  م��ن�����ش��ور  يف  اأ����ش���اف 
اأهدافها.  جميع  رو���ش��ي��ا  �شتحقق 

�شيكون هناك �شالم - ب�شروطنا.
الربيطانية  ال�شتخبارات  واأف��ادت 
باأن الهدف الرو�شي الفوري هو �شم 
وذكرت  باأكملها.  دونبا�س  منطقة 
اأن رو�شيا جتد �شعوبة يف احلفاظ 
فعالة  هجومية  قتالية  ق��وة  على 
منذ بدء عملياتها باأوكرانيا، ومن 
ب�شكل  امل�شكلة  تتفاقم  اأن  امل��رج��ح 
امل�شادة  الهجمات  ظل  يف  متزايد، 
خري�شون  ق���ط���اع  يف  الأوك����ران����ي����ة 
اجل��ن��وب��ي ال��غ��رب��ي. واأ���ش��اف��ت اأنه 
رو�شيا يف حتقيق  ت�شتمر  بينما قد 
امل���زي���د م���ن امل��ك��ا���ش��ب، م���ن املرجح 
ومعدل  عملياتها  اإي��ق��اع  ي��ك��ون  اأن 

تقدمها بطيئني للغاية.
الرو�شية يف �شرق  القوات  وتوا�شل 
القوات  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ط  اأوك���ران���ي���ا 
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�شك.
وق����������ال ال����رئ����ي���������س الأوك���������������راين، 
اجلي�س  اإن  زيلين�شكي،  فولودميري 
اأحلق خ�شائر لوج�شتية  الأوكراين 
كبرية باجلي�س الرو�شي، واإن العلم 
الأوك�������راين ���ش��ريف��رف ع��ل��ى املدن 

والقرى الأوكرانية قريبا.

املطلوبة  ت��ل��ك  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  اأ���ش��ول��ه 
اإنه  م�شوؤول  وق��ال  ال��غ��ذاء.  لتجارة 
ال�شابقة  العقوبات  تعديل  مبوجب 
كذلك  الحت�������ادالأوروب�������ي  ي��ع��ت��زم 
ت�شهيل �شادرات الغذاء من املوانئ 
عن  التجار  ت��وق��ف  ال��ت��ي  الرو�شية 
اأن  من  الرغم  على  معها  التعامل 
وا�شح  ب�شكل  ت�شتثني  الإج�����راءات 

�شادرات الغذاء.
الرو�شي،  اجلي�س  وا�شل  ميدانياً، 
اأم�س، �شرب مواقع القوات والبنية 

الأوكرانية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
دونبا�س،  اأرا���ش��ي  على  وال�شيطرة 
فيما ت�شتمر كييف يف تلقي الدعم 
ملواجهة  الع�شكري  والعتاد  الغربي 

الدب الرو�شي.
اإن  الرو�شية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
ذخرية  م�شتودعات  دم��رت  قواتها 
يف منطقة اأودي�شا بجنوب اأوكرانيا، 
كانت  امل���������ش����ت����ودع����ات  ه������ذه  واإن 
ت�شتخدم لتخزين اأ�شلحة زودت بها 
الوليات املتحدة والدول الأوروبية 

كييف. ومل تك�شف الوزارة عن عدد 
اأنواع  اأو  دمرتها  التي  امل�شتودعات 

الأ�شلحة التي كانت بها.
ويف تطور اآخر، قال جمل�س الأمن 
كافة  �شنحقق  ال��رو���ش��ي:  ال��ق��وم��ي 
وال�شالم  اأوك���ران���ي���ا،  يف  اأه���داف���ن���ا 

�شيكون وفقا ل�شروطنا.
ال�شابق  ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����س  واأك�����د 
بالده  اأن  م��ي��دف��ي��دي��ف،  دم���ي���رتي 
و�شتحدد  اأوك���ران���ي���ا،  يف  �شتنت�شر 
مع  م�شتقبلي  �شالم  اتفاق  �شروط 

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

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تعزية اإىل اأخيه �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
ملك مملكة البحرين ال�شقيقة، يف وفاة �شمو ال�شيخة مثايل بنت علي بن 

عي�شى بن �شلمان اآل خليفة.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
تعزية مماثلة  برقية  رع��اه اهلل  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
اإىل �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 

ال�شقيقة.
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م�صت�صفى بالإمارات يتو�صل خلطة 
عالج جديدة عامليا ملر�ص بكتريي خطر 

اأخبار الإمارات

الحتاد الأوروبي يبداأ مفاو�صات 
�صم األبانيا ومقدونيا ال�صمالية 

عربي ودويل

الق�صاء ال�صوي�رسي يعتزم 
ا�صتئناف قرار تربئة بالتر وبالتيني 

الفجر الريا�صي

جمل�س اأبوظبي لل�سباب وجمال�س 
الرئا�سة  ب��دي��وان  اأب��وظ��ب��ي 
يطلقان مبادرة �ساعة مع ال�سباب

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق جمل�س اأبوظبي لل�شباب 
بالتعاون مع جمال�س اأبوظبي 
مبادرة   ال��رئ��ا���ش��ة  دي������وان  يف 
ال�����ش��ب��اب( والتي  )���ش��اع��ة م��ع 
تهدف لتعزيز قنوات التوا�شل 
اأبوظبي  اإم��ارة  ال�شباب يف  مع 
م������ن خ�������الل ع����ق����د ل�����ق�����اءات 
يف  الأح���ي���اء  مبجال�س  دوري����ة 
اأبوظبي والعني والظفرة كما 
ت�شليط  اإىل  امل���ب���ادرة  ت��ه��دف 
ال�شابة،  املواهب  على  ال�شوء 
ح���ي���ث ي���ت���م ا���ش��ت�����ش��اف��ة اأح����د 
ال�شخ�شيات ال�شبابية املتميزة 
يف جمالت عدة منها الإعالم 
وثقافة  وال����زراع����ة  ال��رق��م��ي 
ال���ت���ط���وع وري���������ادة الأع����م����ال 
وال���������ش����ن����اع����ة وغ�����ريه�����ا من 
املجالت واإتاحة الفر�شة لهم 
مل�شاركة جتاربهم وم�شاريعهم 

مع اأقرانهم ال�شباب.
ال�شباب  لكافة  املبادرة  وتوفر 
جمل�س  مع  اأفكارهم  م�شاركة 
واملجال�س  لل�شباب  اأب��وظ��ب��ي 
له  التابعة  الفرعية  ال�شبابية 

يف العني والظفرة.
 )التفا�شيل �س6(

هاجم فيها عددا من الزعماء ال�سيا�سيني 

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

حتقيق  فتح  الثالثاء،  اأم�س  العراقي،  الق�شاء  اأعلن 
دولة  ائ���ت���الف  رئ��ي�����س  اإىل  م��ن�����ش��وب��ة  ت�����ش��ري��ب��ات  يف 
القانون، نوري املالكي، هاجم فيها عددا من الزعماء 

ال�شيا�شيني يف البالد .
الأعلى  الق�شاء  جمل�س  يف  الإعالمي  املركز  واأو�شح 
بالعراق، اأن حمكمة حتقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما 
القانونية  الإج�������راءات  لت���خ���اذ  ال���ع���ام  الدع�����اء  اإىل 
لنوري  املن�شوبة  ال�شوتية  الت�شريبات  بخ�شو�س 

املالكي.
اأ�شوليا  حتقيقا  اأن  اإىل  الق�شائي  امل�����ش��در   واأ���ش��ار 
يجري، وفق القانون، ب�شاأن الت�شريبات املن�شوبة اإىل 

نوري املالكي.
ون�شر النا�شط وال�شحايف العراقي، علي فا�شل، املقيم 
الت�شريب  م��ن  اأج����زاء  امل��ت��ح��دة، خم�شة  ال��ولي��ات  يف 
عالقته  اأب��رزه��ا  ق�شايا،  جملة  فيه  تناول  ال�شوتي، 
بال�شدريني، حيث اتهم ال�شدر، باأنه قاتل، كما اتهم 

رئ��ي�����س احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��رد���ش��ت��اين م�شعود 
بارزاين، باأنه �شعى اإىل �شرب ال�شيعة، عرب احت�شان 

النازحني من ال�شنة، وكذلك قياداتهم.
كبري،  ب�شكل  خا�شة  ك��ان��ت  اجلل�شة  تلك  اأن  وي��ب��دو 
اآخ��ري��ن، )غري  اأ���ش��خ��ا���س  امل��ال��ك��ي، وث��الث��ة  بح�شور 
وتهديدات،  اتهامات  جملة  اأطلق  حيث  معروفني(، 
وعلى  بالعراق،  ال�شيا�شية  العملية  يف  �شجة  اأحدثت 

امل�شتوى ال�شعبي كذلك.
تلك  وق��ع  على  احلكومة  ت�شكيل  م�شاورات  وتعطلت 
التن�شيقي،  الإط����ار  ق��وى  ك��ان��ت  بعدما  الت�شريبات، 
ت�شتعد لطرح مر�شحها لتويل رئا�شة احلكومة، بعد 

ان�شحاب التيار ال�شدري.
ت�����ش��ك��ي��ل احلكومة  ال�������ش���در م���ن ح�����راك  وان�����ش��ح��ب 
 73( النيابية  كتلته  با�شتقالة  اأم��ر  كما  العراقية، 
ال�شيا�شية  �شكلت �شدمة لالأو�شاط  واقعة  نائًبا(، يف 
وال�شعبية، ليت�شلم الإطار التن�شيقي عقب ذلك زمام 
حراك ت�شكيل احلكومة، دون حتقيق اأي تقدم لغاية 

الآن.

ا�ستنفار اأمني يف حميط م�سرف 
لبنان بحثا عن ريا�س �سالمة

•• بريوت-وكاالت:

املركزي  امل�������ش���رف  حم��ي��ط  ���ش��ه��د 
اأم�س  اأم��ن��ي��ا،  ا���ش��ت��ن��ف��ارا  ال��ل��ب��ن��اين 
ال���ث���الث���اء، ب��ع��د و����ش���ول ق����وة من 
الدولة بحثا عن حاكم  اأم��ن  جهاز 

امل�شرف، ريا�س �شالمة.
مداخل  الأم������ن  ع��ن��ا���ش��ر  واأغ����ل����ق 
امل�شرف املركزي اللبناين، يف حني 
العامة  النيابة  يف  القا�شي  اأ���ش��در 
قرارا  ح��ام��و���س،  رج��ا  ال�شئنافية، 
مي��ن��ع ع��ن��ا���ش��ر اأم�����ن ال����دول����ة من 

الدخول اإىل امل�شرف.
وو����ش���ل���ت لح���ق���ا ال��ق��ا���ش��ي��ة غ���ادة 
عون، برفقة 4 من عنا�شر الأمن، 
اأي  اأن تت�شح  ودخلت امل�شرف دون 

معلومات اأخرى.
وج�����اءت ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات ب��ع��د اأن 
ال��دول��ة، �شباح  اأم��ن  داه��م عنا�شر 
يف  �شالمة  ريا�س  منزل  الثالثاء، 
يتمكنوا  اأن  دون  ال��راب��ي��ة،  منطقة 

من العثور عليه.

ويف فرباير، اأ�شدرت القا�شية عون 
اإح�شار بعد تخلف �شالمة  مذكرة 
عن احل�شور لال�شتجواب، يف اإطار 
حتقيق كانت تقوده يف مزاعم �شوء 

�شلوك وف�شاد.
حينها،  الأمنية،  الأجهزة  وحاولت 
دون ج��دوى حتديد موقع �شالمة 
يف ع��دد من الأم��اك��ن اخلا�شة ويف 

البنك املركزي.

م�سرية �سخمة يف اخلرطوم للتنديد بالعنف القبلي
•• اخلرطوم-وكاالت:

اأم�س  ان��ط��ل��ق��ت،  �شخمة  م�����ش��رية  يف  الآلف  ���ش��ارك 
العا�شمة اخل��رط��وم يف  اإح��ي��اء جنوب  ال��ث��الث��اء، م��ن 
اجتاه الق�شر الرئا�شي يف و�شط املدينة تنديدا بالعنف 
القبلي الذي راح �شحيته الع�شرات يف منطقتي النيل 
ك�شال  وم��دي��ن��ة  الإث��ي��وب��ي��ة  ل��ل��ح��دود  املتاخمة  الأزرق 
الت�شدي  الأم��ن  ق��وات  البالد؛ فيما حاولت  يف �شرق 
للمحتجني بالغاز امل�شيل للدموع والقنابل ال�شوتية 

و�شط اأنباء عن وقوع عدد من الإ�شابات.
ورف����ع امل�����ش��ارك��ون يف امل�����ش��رية ���ش��ع��ارات ت��ن��دد ببطء 
الدولة  يف  نافذين  وتتهم  الأمنية  الأجهزة  ا�شتجابة 

ب��غ��ر���س حتقيق  ال��ع��ن��ف  اأع��م��ال  اإ���ش��ع��ال  يف  بالت�شبب 
اأهداف �شيا�شية.

الأمن  ق���وات  ع���ززت  ال�����ش��ب��اح الأوىل  ���ش��اع��ات  وم��ن��ذ 
واملناطق  العا�شمة  و�شط  يف  انت�شارها  من  واجلي�س 
والق�شر  ل��ل��ج��ي�����س  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 

الرئا�شي.
وب�����داأت اأع���م���ال ال��ع��ن��ف ال��ق��ب��ل��ي��ة الأخ�����رية ه���ذه منذ 
اإىل  اأن تتمدد  اخلمي�س يف منطقة النيل الأزرق قبل 
املناطق الأخرى. ووفقا مل�شادر خا�شة حتدثت ملوقع 
�شكاي نيوز عربية فاإن عدد القتلى يف منطقة النيل 
الأزرق جتاوز ال� 100 قتيل؛ لكن التقارير الر�شمية 

ت�شري اإىل 65 قتيال.

زهرة العاطفة لليمني االإيطايل
جيورجيا ميلوين، حتلم برئا�سة احلكومة!

•• الفجر -خرية ال�صيباين

اإذا ما اأ�شبحت ا�شتقالة ماريو دراجي التي رف�شها الرئي�س اليطايل، اأكرث 
و�شوًحا، الربعاء، فاإن اإيطاليا تتجه نحو انتخابات ت�شريعية مبكرة. وهو 
ما يفرح امللهمة اجلديدة لليمني الراديكايل، زعيمة فراتيلي ديتاليا، يف 

�شعود م�شتمر يف ا�شتطالعات الراأي.      )التفا�شيل �س10(
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رئي�س الدولة يبحث مع رئي�سة الوزراء الفرن�سية جمالت التعاون والتطورات الإقليمية والدولية

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

•• باري�س-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
 .. الفرن�شية  اجلمهورية  وزراء  رئي�شة  ب��ورن  اإليزابيث  اهلل" ام�س..معايل 

وذلك يف اإطار زيارة دولة التي يقوم بها �شموه اإىل فرن�شا.
وبحث اجلانبان �� خالل اللقاء الذي جرى يف مقر رئا�شة الوزراء الفرن�شية �� 
م�شارات التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين يف خمتلف اجلوانب يف اإطار 

ال�شراكة الإ�شرتاتيجية ال�شاملة التي جتمعهما.
وا�شتعر�س �شموه ومعايل اإليزابيث بورن .. خمتلف اأوجه التعاون بني دولة 
الإمارات العربية املتحدة وفرن�شا والفر�س الواعدة املتاحة لدى اجلانبني 
لتطويرها خا�شة يف املجالت القت�شادية وال�شتثمارية والتنموية بجانب 
البيئة والتغري املناخي والأمن الغذائي وال�شتدامة .. اإ�شافة اإىل جمالت 
التعليم والثقافة والتكنولوجيا املتقدم والتي تعد داعما رئي�شا لالقت�شادات 

الوطنية وحمركا لعجلة التنمية امل�شتدامة والتقدم يف البلدين.
جممل  ب�شاأن  النظر  وجهات  الفرن�شية  ال���وزراء  ورئي�شة  �شموه  تبادل  كما 
دعم  ال�شياق  هذا  يف  موؤكدين  والدولية..  الإقليمية  والتطورات  الأح��داث 

يف  وي�شهم  العامل  ل�شعوب  وال�شتقرار  ال�شالم  اأرك��ان  يعزز  ما  كل  البلدين 
بالتعاي�س  فيه  تنعم  وم�شتقبل  والتنمية  الزده���ار  اإىل  تطلعاتها  حتقيق 
والتعاون والأمان. ويف ختام اللقاء كتب �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة كلمة 
بورن  اإليزابيث  بلقاء معايل  �شررت   // : فيها  قال  ال���زوار..  كبار  �شجل  يف 
و�شراكة  را�شخة  �شداقة  عالقات  اجل��دي��دة..  الفرن�شية  احلكومة  رئي�شة 
اإ�شرتاتيجية طموحة لها طابع خا�س جتمع البلدين..نحر�س على تنويع 

قاعدتها واآفاقها لت�شمل خمتلف املجالت التي تخدم اأهداف البلدين //.
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  اللقاء..�شمو  ح�شر 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل 
نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
م�شت�شار ال�شوؤون اخلا�شة يف ديوان الرئا�شة وال�شيخ خليفة بن طحنون بن 
دي��وان ويل  ال�شهداء يف  اأ�شر  �شوؤون  تنفيذي مكتب  نهيان مدير  اآل  حممد 

عهد اأبوظبي.

•• باري�س-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" ع��ددا م��ن طلبة دول��ة الإم����ارات ال��دار���ش��ني يف اجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د يف 
اجلمهورية الفرن�شية..وذلك يف اإطار زيارة الدولة التي يقوم بها �شموه اإىل 

فرن�شا.
�شهيل  بنت  �شما  م��ع��ايل  ���ش��ارك��ت فيه  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  �شموه -خ���الل  وت��ع��رف 
الطلبة  - على تخ�ش�شات  ال�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  املزروعي  فار�س  بن 
م�شريتهم  يف  والنجاح  التفوق  حتقيق  على  وحثهم  الأكادميية  واأو�شاعهم 
العلمية من اأجل الإ�شهام مع بقية اإخوانهم الطلبة يف تعزيز م�شرية الوطن 

ونه�شته.
واأكد �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة على اأهمية الدور الذي ي�شطلع به طلبة 
الإمارات الدار�شني يف اخلارج كونهم �شفراء لوطنهم وج�شراً للتوا�شل ونقل 

ال�شورة احل�شارية لبلدهم اإىل ال�شعوب الآخرى واإبراز ما يتحلى به �شعب 
دولة الإمارات من قيم ت�شامح وتعاي�س وتوا�شل.

واأعرب �شموه عن �شعادته واعتزازه بلقاء الطلبة والتعرف اإليهم والطمئنان 
على اأحوالهم موؤكداً اأن كل طلبة دولة الإمارات �شواء خارج الوطن اأو داخله 
ال�شبل  خمتلف  توفري  على  حتر�س  التي  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اهتمام  حم��ل  ه��م 
والو�شائل التي ت�شاعدهم على اجلهد واملثابرة لتحقيق اأهدافهم يف احل�شول 

على املعرفة العلمية وامل�شتويات الدرا�شية الرفيعة.
�شاحب  بلقاء  واعتزازهم  �شعادتهم  الإم���ارات عن  اأع��رب طلبة  من جانبهم 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان معاهدين �شموه باأن يكونوا عند ح�شن 
ظن قيادة الدولة يف حت�شيلهم العلمي و�شول اإىل اأعلى الدرجات العلمية 
ملا  تقديرهم  عن  وع��ربوا  الوطن..  يف  التقدم  م�شرية  ملوا�شلة  والأكادميية 

توفره لهم الدولة من خدمات ودعم ملوا�شلة م�شريتهم بكل جد واجتهاد.
كما التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة عددا 

من الأطباء الإماراتيني الذين �شاركوا مع زمالئهم الفرن�شيني يف اخلطوط 
الأمامية يف عالج امل�شابني خالل عملهم يف امل�شت�شفيات واملراكز الطبية يف 

فرن�شا اأثناء جائحة " كوفيد 19- ".
وقال:   .. الوطن  اأبناء  من  امل�شرفة  النخبة  بهذه  �شموه عن فخره  واأع��رب 
اأنتم خري �شفراء لدولة الإمارات وبكم وباأمثالكم نفخر ونعتز.. مثلتم قيمنا 
الأ�شيلة واأخالقنا التي تعلي القيم الإن�شانية يف التعاون والت�شامن خالل 

خمتلف الظروف.
الذي ي�شم كال  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  املرافق  الوفد  اللقاء  ح�شر 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  م��ن.. 
لإمارة اأبوظبي و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اآل نهيان ع�شو  ال��وزراء وزي��ر دي��وان الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حامد بن زاي��د 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  اأبوظبي و�شمو  التنفيذي لإم��ارة  املجل�س 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل 

نهيان ومعايل ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�شت�شار ال�شوؤون 
اخلا�شة يف ديوان الرئا�شة وال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان 
مدير تنفيذي مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي ومعايل 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور 
مرمي  ومعايل  وال�شباب  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  ومعايل 
بنت حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة ومعايل �شما 
بنت �شهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب ومعايل الدكتور 
اأنور بن حممد قرقا�س امل�شت�شار الدبلوما�شي ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الثقايف  امل�شت�شار  ن�شيبة  اأن��ور  زك��ي  ومعايل 
ومعايل علي بن حماد ال�شام�شي نائب الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن 
التنفيذية  ال�����ش��وؤون  جهاز  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل  الوطني 
هند  و�شعادة  الرئا�شة  دي��وان  يف  م�شت�شار  امل��زروع��ي  مبارك  حممد  ومعايل 

العتيبة �شفرية الدولة لدى فرن�شا.
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•• باري�س-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ال���ت���ذك���اري  ال���ن�������ش���ب  اهلل" اأم���������س 
للجندي املجهول يف ميدان " قو�س 
" يف مدينة باري�س .. وذلك  الن�شر 
يف اإط��ار زي��ارة دول��ة يقوم بها �شموه 

اإىل اجلمهورية الفرن�شية.
الع�شكرية  املرا�شم  ل�شموه  واأقيمت 
ال�شرح  الر�شمية لدى و�شوله مقر 
وعزف ال�شالم الوطني لكل من دولة 
الإمارات واجلمهورية الفرن�شية. ثم 
و�شع �شموه اإكلياًل من الزهور على 
" وكتب  املجهول  " اجل��ن��دي  ن�شب 
كلمة  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
" حتية  ال���زوار ق��ال فيها :  يف كتاب 
يف  �شحت  التي  الأرواح  لكل  تقدير 
رافق   ." اأوطانها  عن  ال��دف��اع  �شبيل 
���ش��م��وه خ����الل ال����زي����ارة وف����د ي�شم 
ك���اًل م��ن .. ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع بن 
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
اأب��وظ��ب��ي و�شمو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 

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

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
ال�شيخ  وم��ع��ايل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 
اخلا�شة يف  ال�شوؤون  م�شت�شار  نهيان 

اأن����ور ن�شيبة  ال���دول���ة وم��ع��ايل زك���ي 
ال�شمو  ل�شاحب  ال��ث��ق��ايف  امل�شت�شار 
رئ��ي�����س ال����دول����ة وم���ع���ايل ع��ل��ي بن 
العام  الأم��ني  نائب  ال�شام�شي  حماد 
الوطني  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى  للمجل�س 

وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�شيخ حامد  و�شمو  الرئا�شة  دي��وان 
املجل�س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
اأب��وظ��ب��ي و�شمو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 

وال��ب��ي��ئ��ة وم��ع��ايل ���ش��م��ا ب��ن��ت �شهيل 
ب���ن ف���ار����س امل����زروع����ي وزي�����رة دول���ة 
الدكتور  وم��ع��ايل  ال�����ش��ب��اب  ل�����ش��وؤون 
امل�شت�شار  ق��رق��ا���س  ب��ن حم��م��د  اأن����ور 
ال�شمو رئي�س  الدبلوما�شي ل�شاحب 

بن  خليفة  وال�شيخ  الرئا�شة  دي���وان 
نهيان مدير  اآل  بن حممد  طحنون 
ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون  تنفيذي مكتب 
اأبوظبي ومعايل  يف ديوان ويل عهد 
اأح��م��د اجلابر  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 

ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�س 
ومعايل  التنفيذية  ال�����ش��وؤون  ج��ه��از 
املزروعي م�شت�شار يف  حممد مبارك 
ديوان الرئا�شة و�شعادة هند العتيبة 

�شفرية الدولة لدى فرن�شا.

يف اإطار زيارة دولة يقوم بها اإىل فرن�سا

رئي�س الدولة يزور الن�سب التذكاري للجندي املجهول يف ميدان قو�س الن�سر يف باري�س 
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة يزور مقر اجلمعية الوطنية الفرن�سية

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية دور الربملانات يف تعزيز قيم التعاون وال�سالم والعي�س امل�سرتك يف العامل

يجمع  م�����ا  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي��������د  ب�����ن 
تتجلى  م�شرتكة  قيم  من  البلدين 
التعاي�س  تعزيز  على  حر�شهما  يف 
امل�شرتك والتوا�شل الثقايف واملعريف 

ب�شاأنها.  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات  وت���ب���ادل 
واأع������رب������ت رئ���ي�������ش���ة اجل���م���ع���ي���ة عن 
العالقات  ت��وا���ش��ل  ب����اأن  مت��ن��ي��ات��ه��ا 
جتمع  التي  املتميزة  الإ�شرتاتيجية 

والتعاون مع دول العامل وتهدف اإىل 
والعي�س  وال�شتقرار  ال�شالم  اإر�شاء 
العامل  مناطق  خمتلف  يف  امل�شرتك 
.. موؤكدا اأهمية دور الربملانات التي 

يف  ال�شديقني  البلدين  جتمع  التي 
خمتلف اجلوانب خا�شة الربملانية.

ك���م���ا ت����ن����اول اجل���ان���ب���ان ع������ددا من 
امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا 

بني ال�شعوب والدول.
الإم�������ارات  اإن دول�����ة  ���ش��م��وه  وق�����ال 
تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
التوا�شل  ج�شور  بناء  على  حتر�س 

تطورها  ال�������ش���دي���ق���ني  ال���ب���ل���دي���ن 
تطلعات  ي��ح��ق��ق  مب����ا  وارت����ق����اءه����ا 
م���ن جانبه  و���ش��ع��ب��ي��ه��م��ا.  ال��ب��ل��دي��ن 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 

•• باري�س - وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
الوطنية  اجلمعية  مقر  ام�س  اهلل" 

الفرن�شية "الربملان الفرن�شي".
لدى  ����ش���م���وه  ا����ش���ت���ق���ب���ال  وك������ان يف 
معايل   .. اجلمعية  مبنى  و���ش��ول��ه 
اجلمعية  رئي�شة  بيفي  ب��رون  يائيل 
ال���وط���ن���ي���ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة وع������دد من 
�شموه  بزيارة  رحبوا  الذين  النواب 
اإىل بالدهم .. معربني عن �شعادتهم 
خ�شو�شية  جت�����ش��د  ال��ت��ي  ب��ال��زي��ارة 
ال�شديقني  البلدين  بني  العالقات 
كون فرن�شا الوجهة الأوىل لزيارات 
رئا�شة  توليه  منذ  اخلارجية  �شموه 

دولة الإمارات.
وتبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ورئي�شة اجلمعية 
الوطنية الفرن�شية الأحاديث الودية 
العالقات  ع���م���ق  ع����ن  ت���ع���رب  ال���ت���ي 

متثل �شوت ال�شعوب يف تعزيز هذه 
بناء  ي�شهم يف  ب���دوره  وال���ذي  القيم 
وال�شالم  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  م��ت��ي��ن��ة  ق���اع���دة 

وال�شتقرار.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  وقدم �شاحب 
وتقديره  �شكره  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اإىل رئي�شة اجلمعية على ما حظي به 
والوفد املرافق من ح�شن ا�شتقبال. 
الزوار  �شجل  يف  كلمة  �شموه  وكتب 
اأعرب فيها عن �شعادته بزيارة مقر 
اجلمعية الوطنية الفرن�شية .. وقال 
الوطنية  اجلمعية  بزيارة  " �شعدت 
العالقات  اأن  ن����درك  ال��ف��رن�����ش��ي��ة.. 
عالقاتنا  م��ن  مهم  ج��زء  الربملانية 
الأ�شا�شية  الروافد  واإحدى  الوثيقة 
لإثراء امل�شالح امل�شرتكة بني بلدينا 
ال�شديقني لذلك نحر�س  و�شعبينا 
على البناء عليها خلدمة �شعبينا ".

وراف����ق ���ش��م��وه خ���الل ال���زي���ارة عدد 
املرافق  الر�شمي  الوفد  اأع�شاء  من 

ل�شموه خالل زيارته اإىل فرن�شا.

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

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  غ���ادر 
بعد  باري�س  العا�شمة  اهلل" ام�س  "حفظه  الدولة  رئي�س 
ا�شتمرت  الفرن�شية ال�شديقة  اإىل اجلمهورية  زيارة دولة 

يومني.
وجرت ل�شموه مرا�شم وداع ر�شميه يف "مطار اأغلي" حيث 

عزف ال�شالم الوطني لدولة الإمارات.
وكان �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة قد التقى خالل الزيارة 
وعددا  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�س  فخامة   ..
العالقات  معهم  وبحث  الفرن�شيني  امل�شوؤولني  كبار  من 
تعزيزها  و�شبل  ال�شديقني  البلدين  بني  الإ�شرتاتيجية 
مبا يخدم امل�شالح املتبادلة اإ�شافة اإىل الت�شاور والتن�شيق 

يف الق�شايا الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�شرتك.
 .. زيارته فرن�شا وفد ي�شم كال من  �شموه خالل  وراف��ق 
اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س  ال�شيخ هزاع بن زايد  �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد  اأبوظبي و�شمو  التنفيذي لإم��ارة 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة 
املجل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  و���ش��م��و 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد  اأبوظبي و�شمو  التنفيذي لإم��ارة 
ال�شيخ  الدويل و�شمو  اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وم��ع��ايل ال�شيخ 
ال�شوؤون  م�شت�شار  نهيان  اآل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد 

اخلا�شة يف ديوان الرئا�شة وال�شيخ خليفة بن طحنون بن 
حممد اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء 
الدكتور �شلطان بن  اأبوظبي ومعايل  دي��وان ويل عهد  يف 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر  اأح��م��د 

ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب 
امل��ه��ريي وزيرة  �شعيد ح��ارب  وم��ع��ايل م��رمي بنت حممد 
التغري املناخي والبيئة ومعايل �شما بنت �شهيل بن فار�س 
الدكتور  وم��ع��ايل  ال�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي���رة  امل��زروع��ي 

ل�شاحب  الدبلوما�شي  امل�شت�شار  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور 
امل�شت�شار  ن�شيبة  اأن��ور  زكي  ومعايل  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
بن  علي  ومعايل  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الثقايف 
الأعلى  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  ن��ائ��ب  ال�شام�شي  ح��م��اد 

ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي وم��ع��ايل خ��ل��دون خليفة امل��ب��ارك رئي�س 
جهاز ال�شوؤون التنفيذية ومعايل حممد مبارك املزروعي 
�شفرية  العتيبة  هند  و�شعادة  الرئا�شة  دي��وان  يف  م�شت�شار 

الدولة لدى فرن�شا.
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الرئي�شة  ال����ت����ع����اون  جم�������الت  و 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وال���ت���ي م���ن املمكن 
املجالت  من  كونها  فيها  التو�شع 
وتبادل  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الأول����وي����ة  ذات 
وفرن�شا.  دول�������ة  ب����ني  اخل��������ربات 
وي�����ع�����د م���������ش����روع ال�����وق�����اي�����ة من 
الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�س 
بني  امل�شرتك  التعاون  عن  املنبثق 
العامة  لل�شحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
وامل�شت�شفيات العامة يف باري�س اأحد 
اأمثلة التعاون الناجحة..فبموجب 
�شهر  يف  امل��وق��ع��ة  التفاهم  م��ذك��رة 
دي�شمرب عام 2020، نّفذ امل�شروع 
الفرن�شيني.. اخل���رباء  م��ن  فريق 
النمو  امل�شروع يف تعزيز  وقد جنح 
العاملية  والتناف�شية  وال�شتدامة 
تبادل  ع��ن  امل��ج��ال، ف�شاًل  ه��ذا  يف 

اخلربات واملعلومات.
مذكرة  بتوقيع  اجل��ان��ب��ان  ورح���ب 
معهد  بني  التعاون  ب�شاأن  التفاهم 
لل�شحة  اأب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز  با�شتور 
اإمكانية  اإىل  م�����ش��ريي��ن  ال��ع��ام��ة، 
نتائج  ع��ن  التعاون  ه��ذا  ي�شفر  اأن 
اأ�شار  ك��م��ا  ل��ل��ط��رف��ني.  اإي���ج���اب���ي���ة 
يف  التعاون  اإمكانات  اإىل  اجلانبان 

باأهمية املجل�س كونه اأحد القنوات 
البّناء بني  التعاون  املهمة لتو�شيع 
البلدين،  يف  الأع���م���ال  جمتمعات 
عقد  يف  امل�شرتكة  رغبتهما  واأك���دا 
للمجل�س  الف��ت��ت��اح��ي  الج���ت���م���اع 

خالل الفرتة القادمة. �

العمل املناخي
العمل  اأه���م���ي���ة  ال���رئ���ي�������ش���ان  اأك������د 
امل���ن���اخ���ي وال�������ذي مي���ث���ل اأول����وي����ة 
ق�����ش��وى ل��ل��ب��ل��دي��ن، م��ع��رب��ني عن 
امل�شرتكة  والأه����داف  الطموحات 
للبلدين يف هذا املجال املهم.. وهناأ 
الإم����ارات  دول���ة  م��اك��رون  الرئي�س 
الدورة  ل�شت�شافة  اختيارها  على 
ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ش��ري��ن م��ن موؤمتر 
اتفاقية  يف  الأط�����������راف  ال��������دول 
/ املناخ  تغري  ب�شاأن  املتحدة  الأمم 
�شتنطلق  وال��ذي   ،/COP-28
واأك����د   ،2023 ع����ام  يف  اأع���م���ال���ه 
الدعم  ل��ت��ق��دمي  فرن�شا  ا���ش��ت��ع��داد 
خربتها  وم�����������ش�����ارك�����ة  ال�����ك�����ام�����ل 
م�����ن ت���ن���ظ���ي���م ال�����������دورة احل����ادي����ة 
وال��ع�����ش��ري��ن م���ن امل���وؤمت���ر ذات�����ه..
تفاهم  مذكرة  اجلانبان  وق��ع  كما 

الإماراتية.
اإمكانيات  ال��رئ��ي�����ش��ان  ب��ح��ث  ك��م��ا 
للتعاون  جديدة  فر�س  ا�شتك�شاف 
ال�شراكة  ب���ع���د  وذل������ك  ال���ث���ق���ايف، 
التي جت�شدت يف متحف  الناجحة 
اأب���وظ���ب���ي. وك�����ون قطاع  ال���ل���وف���ر 
الرئي�شة  امل��ح��ف��زات  اأح���د  الف�شاء 
والتكنولوجيا،  ال���ع���ل���وم  ل��ت��ط��ور 
ف��ق��د وّق�����ع اجل���ان���ب���ان الإم����ارات����ي 
تتعلق  ات��ف��اق��ي��ات  ع��دة  والفرن�شي 
ب��ر���ش��د الأر�����س وامل���ب���ادرات ب�شاأن 
القمر،  وا���ش��ت��ك�����ش��اف  امل���ن���اخ  ت��غ��ري 
وذلك لتقوية وتوطيد التعاون يف 

هذا املجال املهم.

ال�سالم واال�ستقرار 
ي������درك ال���رئ���ي�������ش���ان اأه���م���ي���ة هذه 
كونها  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ش��راك��ة 
التعاون  جهود  يف  اأ�شا�شياً  عن�شراً 
حتقيق  جت��اه  واملتبادلة  امل�شرتكة 
املنطقة  يف  وال���ش��ت��ق��رار  ال�����ش��الم 
الإمارات  دول��ة  واأك���دت  وخارجها. 
ع�شوين  ب�����ش��ف��ت��ه��م��ا  وف���رن�������ش���ا 
الأمني  ال��ت��ح��ال��ف  يف  م��وؤ���ش�����ش��ني 
 ،2017 ع��������ام  م����ن����ذ  ال������������دويل 

وال�����ش��ف��اف��ي��ة وامل���رون���ة ف�����ش��اًل عن 
توفري املعلومات ذات ال�شلة لدعم 
بالأ�شواق  املتعلق  املعلومات  "نظام 

./AMIS/ الزراعية

االقت�ساد واال�ستثمار وال�سناعة 
طموحاتهما  عن  الرئي�شان  اأع��رب 
امل�����ش��رتك��ة ح���ول م��وا���ش��ل��ة تو�شيع 
بني  املتميزة  القت�شادية  ال�شراكة 
ال�شراكة  على  بناًء  وذلك  البلدين 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال����واع����دة ال���ت���ي مت 
 .2021 دي�����ش��م��رب  يف  اإط���الق���ه���ا 
اهتمامهما  اجل���ان���ب���ان  واأب������دى   .
ب���ت���ط���وي���ر ال����ت����ع����اون ال���ث���ن���ائ���ي يف 
والقدرات  امل�شالح  ذات  امل��ج��الت 

امل�شرتكة.
جمل�س  على  اجل��ان��ب��ان  اأث��ن��ى  كما 
رج�������ال الأع������م������ال الإم�������ارات�������ي - 
اأط����ل����ق خالل  ال������ذي  ال���ف���رن�������ش���ي 
زي����ارة ���ش��م��وه اإىل ف��رن�����ش��ا وال���ذي 
جديدة  اآف�������اق  ف���ت���ح  اإىل  ي���ه���دف 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  م�����ش��ت��وى  ورف����ع 
ذات  ال����ق����ط����اع����ات  م�����ن  ع�������دد  يف 
امل�������ش���رتك مب����ا يخدم  اله���ت���م���ام 
ال��ب��ل��دي��ن. ون���ّوه اجلانبان  اأ���ش��واق 

تركز  التي  العايل  التعليم  جم��ال 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اخل�����ربات يف جمال 

الرعاية ال�شحية.

التعليم والثقافة والف�ساء
التعليم  اأه��م��ي��ة  اجل��ان��ب��ان  ي���درك 
وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم ب��و���ش��ف��ه��ا من 
بني  الثنائية  العالقة  رك��ائ��ز  اأه��م 
اأهمية  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن  ال��ب��ل��دي��ن، 
م��ث��ل جامعة  احل���ال���ي���ة  امل�����ش��اري��ع 
واجلهود  اأب���وظ���ب���ي،  ال�������ش���ورب���ون 
لتو�شيع التعاون يف جمال التعليم 
العايل مع مراكز تعليمية فرن�شية 
اإيكول  ال���ربجم���ة  م���در����ش���ة  م��ث��ل 
ومدر�شة   Ecole 42-  42
 EM ل�����الأع�����م�����ال  ن������ورم������ان������دي 
وم���در����ش���ة   Normandie
ESCP. وقد  ل��ل��ت��ج��ارة   اأوروب�����ا 
اأب����دى اجل��ان��ب��ان اه��ت��م��اًم��ا كبرًيا 
بامل�شاريع امل�شتقبلية، مثل مدر�شة 
املهنية،   Rubika روب����ي����ك����ا 
التعاون يف دولة  اإىل تعزيز  داعني 
التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  الإم�����ارات 
نطاق  وتو�شيع  الفرن�شية  ال��ع��ايل 
تدري�س اللغة الفرن�شية يف املدار�س 

اآفاق  لتعزيز  املناخي  العمل  ح��ول 
فرن�شا  ب����ني  امل�������ش���رتك  ال���ت���ع���اون 
ودول�����ة الإم�������ارات. وه���ن���اأ اجلانب 
بنجاح  الإم�����ارات  دول���ة  الفرن�شي 
ت�شغيل برناجمها للطاقة النووية 
الدور  اجل��ان��ب��ان  واأك���د  ال�شلمية.. 
املهم للطاقة النووية يف دعم جهود 
النبعاثات  م���ن  ل��ل��ح��د  ال��ب��ل��دي��ن 
الطاقة  ق��ط��اع��ات  يف  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
التعاون  موا�شلة  على  وعزمهما 
امل��ت��ني يف ه���ذا ال��ق��ط��اع م��ن خالل 
ال��ف��ن��ي��ة وتوفري  ت���ب���ادل اخل�����ربات 
ال��ن��ووي.. وال��وق��ود  التكنولوجيا 
البحث  جم���������الت  ع�����ن  ف���������ش����اًل 
اجلانبان  اأ����ش���اد  ك��م��ا  وال��ت��ط��وي��ر. 
بالتقدم املحرز على �شعيد مذكرة 
التفاهم ب�شاأن الهيدروجني منزوع 
بجهود  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا  ال���ك���رب���ون 
فقد  البحري،  والتطوير  البحث 
اتفق اجلانبان على توثيق التعاون 
البحوث  برنامج  لتطوير  الثنائي 
الأزرق  القت�شاد  لتعزيز  البحرية 

امل�شتدام.
�� القطاع ال�شحي.. اتفق الرئي�شان 
ال�شحي  ال���ق���ط���اع  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 

�� الأزمة يف اأوكرانيا
قلقهما  ع����ن  ال���رئ���ي�������ش���ان  اأع�������رب 
اأوكرانيا  يف  احل��رب  ب�شاأن  العميق 
املدنيني  ع��ل��ى  امل������رّوع  وت���اأث���ريه���ا 
الإن�شاين  الو�شع  وتداعياتها على 
واآثارها على اأ�شواق ال�شلع العاملية 
امللّحة  ال�����ش��رورة  ع��ل��ى  و����ش���ددا   ..
الدبلوما�شية  اجل���ه���ود  ل��ت��ك��ث��ي��ف 
لالأزمة..واأ�شاد  حل  اإىل  للتو�شل 
التي  ب���اجل���ه���ود احل��ث��ي��ث��ة  ���ش��م��وه 
هذا  يف  م��اك��رون  الرئي�س  يبذلها 

ال�شاأن.

اأمن الطاقة والغذاء
ب��ح��ث ال��رئ��ي�����ش��ان جم��م��وع��ة من 
الإقليمية  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���س 
معا  العمل  على  والعاملية..واتفقا 
لإيجاد احللول للتخفيف من حدة 
والعامل  ال��ب��ل��دي��ن  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا 
اإق��ام��ة �شراكة  ات��ف��ق��ا ع��ل��ى  .. ك��م��ا 
���ش��ام��ل��ة يف جمال  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الطاقة بني دولة الإمارات وفرن�شا 
والتي متثل خطوة مهمة يف �شبيل 
وا�شتقرار  ال��ط��اق��ة  اأم�����ن  ت��ع��زي��ز 

تكلفتها.
كما رحب الرئي�شان بالتفاقية بني 
 " الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة 
" توتال للطاقة  " و�شركة  اأدن��وك 
" حول توفري الوقود بهدف زيادة 
ال��وق��ود يف فرن�شا.  اإم����دادات  اأم���ن 
دولة  اأك�����دت  ذات������ه..  ال�����ش��ي��اق  ويف 
العاملية  للجهود  دعمها  الإم����ارات 
مع  وعملها  الغذائي  الأم��ن  ب�شاأن 
ال�����ش��ب��ل لتخفيف  ف��رن�����ش��ا لإي���ج���اد 
ال�شغوط املتوا�شلة على منظومة 
عن  واأعلنت  العاملية..  الإم����دادات 
القدرة  " ت��ع��زي��ز  مل���ب���ادرة  دع��م��ه��ا 
الغذاء  ال�����ش��م��ود يف جم���ايل  ع��ل��ى 
وخا�شًة   FARM وال�����زراع�����ة 
جتارة  نظام  باعتماد  يتعلق  فيما 
بالنفتاح  يتميز  وال���ذي  الأغ��ذي��ة 

التطرف  مب��ك��اف��ح��ة  ال��ت��زام��ه��م��ا 
واجل��رمي��ة ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود، من 
ت��ب��ادل اخل���ربات وموا�شلة  خ��الل 
بقية  مع  امل�شرتكة  اجلهود  تعزيز 
الدول الأع�شاء. وبحث الرئي�شان 
اآف�������اق ت���ع���زي���ز ال�������ش���الم واحل������وار 
واأعربا  املنطقة،  يف  والدبلوما�شية 
عن اأملهما يف اأن توؤدي املفاو�شات 
اتفاق  اإىل  اإي�������ران  م���ع  ال���ن���ووي���ة 
الإقليمي.  الأم���ن  تعزيز  ي�شمن 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ�����ش����اد 
"حفظه  اآل نهيان  حممد بن زايد 
اهلل"، بالنجاح الذي حققه موؤمتر 
بغداد لل�شراكة والتعاون، فيما اأ�شاد 
بالتفاق  الرئي�س ماكرون  فخامة 
ن�شر  يف  ي�شهم  ال��ذي  البراهيمي 
املنطقة من  والزده���ار يف  ال�شالم 
خالل مد اجل�شور والتعاون. واأكد 
ا�شتمرار  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ان 

جهود تعزيز ال�شالم والزدهار.
اأ�شار  املنطقة،  خ��ارج  اإىل  وبالنظر 
الرئي�شان اإىل اأهمية النظام متعدد 
اأمثل  ���ش��ب��ي��ال  ك���ون���ه���ا  الأط���������راف 
املتبادلة  وال��ث��ق��ة  التفاهم  ل��زي��ادة 
ال������دويل، يف وقت  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
التعاون  اإىل  احل��اج��ة  ف��ي��ه  ت�شتد 
اجلماعي. واأ�شاد الرئي�س ماكرون 
ب���دور دول���ة الإم����ارات كع�شو غري 
التابع  الأم�������ن  جم��ل�����س  يف  دائ������م 
لالأمم املتحدة، فيما اأ�شاد �شاحب 
بالإجنازات  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
التي  الأط��������راف  ت���ع���دد  يف جم����ال 
الفرن�شية  الرئا�شة  حتققت خالل 

لالحتاد الأوروبي.
الرئي�شان  اأك���د  ال�����ش��دد،  ه���ذا  ويف 
ال��ت��زام��ه��م��ا جت���اه تو�شيع  جم����ددا 
وت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون ال��ت��اري��خ��ي بني 
البلدين وفتح اآفاق جديدة للتعاون 
يف جميع املجالت..لتعزيز دورهما 
يف  وال�شتقرار  ال�شالم  حتقيق  يف 

املنطقة وخارجها.

يف البيان االإماراتي - الفرن�سي امل�سرتك.. مبنا�سبة زيارة رئي�س الدولة اإىل فرن�سا

حممد بن زايد وماكرون يوؤكدان على عمق ال�سراكة الإ�سرتاتيجية بني بلديهما واللتزام بتعزيز التعاون يف جميع املجالت 

على  موؤكدان  وتداعياتها  املدنيني  على  وتاأثريها  اأوكرانيا  يف  احلرب  ب�ساأن  قلقهما  عن  الرئي�سان  • اأعرب 
اأهمية التو�سل اإىل حل دبلوما�سي لالأزمة

وفرن�سا  الإمارات  دولة  بني  الطاقة  جمال  يف  �ساملة  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اإقامة  على  • التفاق 
للبلدين ق�سوى  اأولوية  ميثل  والذي  املناخي  العمل  اأهمية  على  • التاأكيد 

للحدود العابرة  واجلرمية  التطرف  مبكافحة  التزامهما  وفرن�سا  الإمارات  دولة  • اأكدت 
وخارجها املنطقة  يف  والزدهار  ال�سالم  تعزيز  جهود  ا�ستمرار  اأهمية  على  الرئي�سان  • اأكد 

•• اأبوظبي - باري�س-وام:

تلبية لدعوة من فخامة اإميانويل ماكرون رئي�س اجلمهورية 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ام   .. الفرن�سية 
اإىل  دول��ة  بزيارة  اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

يوليو   19  -  18 يومني  ا�ستغرقت  الفرن�سية  اجلمهورية 
جمددا  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  فخامة  وقدم   .2022
خال�س تعازيه بوفاة ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان " رحمه 
العامل  باحرتام  حظي  ا�ستثنائيا  قائدا  كان  ال��ذي   " اهلل 
وتقديره.. ووجه فخامته تهانيه احلارة اإىل �ساحب ال�سمو 

رئي�سا  انتخابه  مبنا�سبة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
لدولة االإمارات .. متمنيا ل�سعب دولة االإمارات دوام التقدم 
واالزدهار يف ظل قيادة �سمّوه.. كما وجه فخامته �سكره اإىل 
�سموه لتلبيته الدعوة يف اأول زيارة دولة له اإىل فرن�سا، والتي 
البلدين.  بني  الرا�سخة  االإ�سرتاتيجية  العالقات  تناولت 

بني  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  عمق  على  الرئي�سان  واأثنى 
املتينة  ال�سداقة  دولة االإمارات وفرن�سا والتي ترتكز على 
امل�سرتك  االلتزام  موؤكدين  البلدين،  بني  املتبادلة  والثقة 
جتاه تو�سيع اآفاق التعاون الثنائي يف جميع املجاالت والعمل 

معا يف مواجهة التحديات العاملية واالإقليمية.

زيارة رئي�س الدولة اإىل فرن�سا ت�ستاأثر باهتمام و�سائل الإعالم العاملية
•• اأبوظبي-وام:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  زي����ارة  ا���ش��ت��اأث��رت 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�شديقة،  فرن�شا  جمهورية  اإىل 
ب��اه��ت��م��ام وا����ش���ع م���ن ق��ب��ل و�شائل 
نوهت  ال����ت����ي  ال���ع���امل���ي���ة  الإع���������الم 
بني  الوطيدة  الثنائية  بالعالقات 

كال البلدين.
العاملية  واأ����ش���ارت و���ش��ائ��ل الإع����الم 
ومذكرات  التفاقيات  اأهمية  اإىل 
توقيعها  ج�����رى  ال���ت���ي  ال���ت���ف���اه���م 
�شت�شهم يف  وال��ت��ي  ال��زي��ارة  خ��الل 
تعزيز ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني 
البلدين وتنمية اآفاقها يف خمتلف 

املجالت احليوية.
"لوموند"  ����ش���ح���ي���ف���ة  وق�����ال�����ت 
بني  ال����ع����الق����ات  اإّن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
اأب��وظ��ب��ي وب��اري�����س ات��خ��ذت حجماً 
الرئي�س  ع��ه��د  يف  م�����ش��ب��وق  غ���ري 
ال��ف��رن�����ش��ي اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون، 
اأ�شبحت  الإم��������ارات  اأن  م��ع��ت��ربة 

"مونت  اإذاع�����ة  رك���زت  جهتها  م��ن 
النمو  ع���ل���ى  الدولية"  ك�����ارل�����و 
العالقات  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
املا�شية  ال�شنوات  يف  البلدين  بني 
الإم���ارات موطن  اأن  اإىل  ، م�شرية 
ل��ل��ف��رع الأج��ن��ب��ي ال��وح��ي��د ملتحف 
ال���ل���وف���ر، وه�����ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف على 
املغرتبني  من  جالية  اأك��رب  اأر�شها 
يف  وال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ني  الفرن�شيني 

منطقة اخلليج.
ل�شعادة  الإذاعة ت�شريحات  ونقلت 
الدولة  �شفرية  العتيبة  مانع  هند 
الفرن�شية  اجل����م����ه����وري����ة  ل������دى 
مع  "�شداقتنا  ف���ي���ه���ا:  ق����ال����ت 
ف��رن�����ش��ا، امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ع���ق���ود من 
املجالت  عرب  العميقة  ال�شراكات 
الجتماعية والثقافية وال�شيا�شية 
والقت�شادية، جتعلنا دائما نتفاءل 

بامل�شتقبل".
اإن"  اإن  "�شي  ���ش��ب��ك��ة  وب��ح�����ش��ب 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ة ف����������اإن ال���������ش����راك����ة 
جمال  يف  ال�شاملة  الإ�شرتاتيجية 
البلدين  ب����ني  امل���وق���ع���ة  ال���ط���اق���ة 

رك���ي���زة ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف 
العاملني العربي والإ�شالمي.

بال�شتقرار  ال�شحيفة  واأ����ش���ادت 
ال��ف��ري��د ال����ذي ت�����ش��ه��ده الإم�����ارات 
وب��اأه��م��ي��ة اق��ت�����ش��اده��ا ال���ذي ينمو 
ب�����ش��رع��ة ف��ائ��ق��ة، وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت يف 
التاريخية  ال��ع��الق��ات  ل��ه��ا  ت��ق��ري��ر 
ب�شكل خا�س  البلدين، ُمربزة  بني 
الفرن�شي  الرئي�س  اإع��ج��اب  م��دى 
ال��راح��ل ج��اك ���ش��رياك، ب�شخ�شية 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ودور 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 

يف املنطقة والعامل.
وركزت �شحيفة "وا�شنطن بو�شت" 
على  ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا  يف  الأم����ري����ك����ي����ة 
الإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  اتفاقية 
ال�����ش��ام��ل��ة يف جم���ال ال��ط��اق��ة بني 
دول���ة الإم�����ارات وف��رن�����ش��ا، م�شرية 
القت�شاد  وزي����ر  ت�����ش��ري��ح��ات  اإىل 
واملالية الفرن�شي برونو لو حولها 
اأهمية  "ذات  اع���ت���ربه���ا  وال�������ذي 
ا�شرتاتيجية مزدوجة" من ناحية 
لأمن  امللحة  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 

ال�شاملة  الإ�شرتاتيجية  ال�شراكة 
التي جتمع البلدين.

التليغراف  �شحيفة  قالت  بدورها 
عميقة  بعالقات  تتمتع  فرن�شا  اإن 

خاٍل  مل�شتقبل  وال�شتعداد  الطاقة 
من الكربون.

واعتربت "وا�شنطن بو�شت" زيارة 
الدولة،  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

مع دولة الإمارات العربية املتحدة 
عالقة  ت���ع���زي���زه���ا  يف  اأ����ش���ه���م���ت 
زعيمي  ب���ني  ال���ق���وي���ة  ال�������ش���داق���ة 

البلدين.

غ���اي���ة يف  ل��ف��رن�����ش��ا  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
امللفات  من  للعديد  نظرا  الأهمية 
العربية والإقليمية التي تناولتها، 
تعزيز  يف  دوره��������ا  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 

الثنائية  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى  ت�شتند 
وال�شراكات  وال��را���ش��خ��ة  ال��وث��ي��ق��ة 
طويلة الأمد بينهما، وت�شتفيد من 
مكانة دولة الإمارات الرائدة عاملياً 
للطاقة،  وموثوقاً  م�شوؤول  م��ورداً 
اأكرب  �شاد�س  ال��دول��ة  متتلك  حيث 
وتلتزم  العامل  احتياطي نفطي يف 
الطاقة  اأم��ن  �شمان  يف  بامل�شاهمة 

العاملي.
وكالة  قالت  ال��زي��ارة  على  وتعليقا 
الإمارات  اإن  "بلومبريغ" الدولية 
تنوعاً  الأك���������رث  ال������دول������ة  ب����ات����ت 
كما  الأو�شط،  ال�شرق  يف  اقت�شادياً 
اأنها من اأوائل الدول التي التزمت 
بحلول  التلوث  انبعاثات  بخف�س 

عام 2050.
ومن جهة اأخرى، اأ�شار موقع قناة 
اأن  اإىل  الأم��ري��ك��ي   »40 »ف��وك�����س 
فرن�شا تتمتع بعالقات عميقة مع 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�شخ�شية  ال��ع��الق��ة  ع��ن  ف�����ش��اًل 
رئي�شي  جت���م���ع  ال���ت���ي  ال����وط����ي����دة 

البلدين.

اأكد اأن الزيارة جت�سد عمق العالقات اال�سرتاتيجية والتاريخية التي تربط البلدين يف خمتلف املجاالت

�سهيل املزروعي ل�»وام«: زيارة رئي�س الدولة لفرن�سا تر�سيخ مل�ستقبل اأكرث ازدهارا واإ�سراقا
•• اأبوظبي-وام:

والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  ف��ار���س  ف��رج  ب��ن حممد  �شهيل  اأك��د معايل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زي��ارة  اأن  التحتية 
ي�شهده  ما  ظل  يف  كبرية  اأهمية  تكت�شب  فرن�شا  اهلل" اإىل  "حفظه  ال��دول��ة 
العامل من متغريات؛ فهي تاأتي يف وقت يعمل فيه البلدان ال�شديقان معاً 
اإىل  بال�شتناد  م�شتدام  واقت�شاد  للب�شرية  م��زده��ر  م�شتقبل  تر�شيخ  على 

الروؤى امل�شرتكة.
�شاحب  قيام  "وام" اإن  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�شريحات  يف  معاليه  وق��ال 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان باأول زيارة دولة له اإىل فرن�شا يوؤكد 
خمتلف  يف  البلدين  تربط  التي  والتاريخية  ال�شرتاتيجية  العالقات  على 
املجالت ومنها جمالت الطاقة وخا�شة ال�شديقة للبيئة منها، اإىل جانب 
العمل املناخي الذي ميثل اأولوية ق�شوى لدولة الإم��ارات، م�شريا اإىل دور 
مثل هذه اللقاءات الثنائية يف اإجناح م�شاعي الدولة يف التاأثري الإيجابي يف 
ق�شية التغري املناخي وا�شت�شافة الدولة موؤمتر " كوب28 " العا�م املق�بل 

الذي �شهد مولد  املجال، والبلد  الرائدة يف هذا  ال��دول  باعتبار فرن�شا من 
اتفاقية باري���س للتغري املناخي.

واأكد معايل وزير الطاقة والبنية التحتية اأهمية الزيارة يف تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين مبا يحقق م�شالح ال�شعبني ال�شديقني وبناء �شراكة 
م�شتهدفات  وحتقيق  عاملياً  البلدين  ري��ادة  تعزيز  على  ق��ادرة  ا�شرتاتيجية 

الإمارات للخم�شني عاماً القادمة و�شوًل للمئوية 2071 فيما متثل امتداداً 
اأر�شى دعائمها الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد  للعالقات املتينة التي 
بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" منذ قيام الحتاد وموا�شلة املغفور له 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" العمل اجلاد لتوطيد العالقة 
الثنائية بني دولة الإمارات وجمهورية فرن�شا والتي اأثمرت تقارباً كبرياً يف 

الكثري من الق�شايا اجلوهرية.
البلدين  بني  املتميزة  الثنائية  العالقات  تدعم  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت 
ال�شديقني وم�شاعي دولة الإمارات وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" يف تر�شيخ مكانة الدولة مزوداً 
موثوقاً للطاقة وداعًما لأمن الطاقة العاملي وواحدة من الدول الرائدة يف 
املحافظة على البيئة وخف�س الب�شمة الكربونية بف�شل العالقة التي جتمع 
الثنائية  للعالقات  متميزاً  الإم��ارات وجمهورية فرن�شا وتعد منوذجاً  دولة 
ب��ني ال����دول ح��ي��ث جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن ع��الق��ة ���ش��داق��ة ط��وي��ل��ة الأم����د وتعاون 

ا�شرتاتيجي يف خمتلف املجالت .
واأ�شار معاليه اإىل اأن زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإىل 
فرن�شا تاأتي ا�شتكماًل للعالقات الثنائية بني البلدين والتي تعززت بتوقيع 
العام  نهاية  التفاهم  التعاون ومذكرات  اتفاقيات  العديد من  البلدين على 
املا�شي بح�شور �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة والرئي�س الفرن�شي اإميانويل 
اجلانبني  بني  القوية  ال�شراكات  من  ال�شتفادة  �شرورة  اإىل  لفتا  ماكرون 

لتعزيز التعاون ب�شاأن الطاقة النظيفة واملتجددة.

مزودًا موثوقًا للطاقة وداعًما لأمن الطاقة العاملي الدولة  مكانة  •  تر�سيخ 
الكربونية الب�سمة  وخف�س  البيئة  على  املحافظة  يف  رائدة  دولة  • الإمارات 

كوب28 موؤمتر  وا�ست�سافة  املناخي  التغري  بق�سية  الإيجابي  التاأثري  يف  الدولة  م�ساعي  • اإجناح 
واملتجددة النظيفة  الطاقة  ب�ساأن  التعاون  لتعزيز  اجلانبني  بني  القوية  ال�سراكات  من  • ال�ستفادة 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي – الفجر:

تنفذ بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة 
ل���دائ���رة ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل، حملة 
ل��ت��وع��ي��ة اأ���ش��ح��اب ال���ع���زب وامل�����زارع 
لتجنب الرمي الع�شوائي للمخلفات 
والنفايات، وذلك بالتعاون مع هيئة 

اأبوظبي للدفاع املدين.
وتهدفت احلملة، التي يتم تنفيذها 
ُب��ع��د خ���الل الفرتة  م��ي��دان��ي��اً وع���ن 
 ،2022 ي��ول��ي��و   21 اإىل   19 م��ن 
والعزب  املزارع  اأ�شحاب  اإىل تعريف 
اجلغرايف  ال��ن��ط��اق  �شمن  ال��واق��ع��ة 
لخت�شا�شات بلدية مدينة اأبوظبي، 
اخلا�شة  وال��ت�����ش��اري��ح  ب���الإج���راءات 
ب���ع���دم رمي  ب����ال����ع����زب، وال���ت���وع���ي���ة 
املخلفات والنفايات ب�شكل ع�شوائي، 

العام  امل��ظ��ه��ر  بجمالية  واله��ت��م��ام 
للعزب واملزارع.

من  ع��دد  تنفيذ  احلملة  وتت�شمن 
واملزارع  للعزب  امليدانية  ال��زي��ارات 

ا�شتيفاء  ب���������ش����رورة  ل���ل���ت���وع���ي���ة   ،
اخلا�شة  وال��ت�����ش��اري��ح  الإج�������راءات 

اإلقاء  ب��ال��ع��زب، وب��اأه��م��ي��ة و���ش��رورة 
الأماكن  يف  وال��ن��ف��اي��ات  امل��خ��ل��ف��ات 
البيئة  على  حفاظاً  لها،  املخ�ش�شة 
ال�شحية النظيفة وال�شالمة العامة 
ل��ك��اف��ة اأف������راد امل��ج��ت��م��ع، والرت���ق���اء 
لهذه  ال�����ع�����ام  اجل�����م�����ايل  ب���امل���ظ���ه���ر 

املناطق.
�شقها  يف  احل����م����ل����ة  ت�������ش���م���ل  ك����م����ا 
الف����رتا�����ش����ي ن�������ش���ر ال���ع���دي���د من 
تطبيق  يف  ال���ت���وع���وي���ة  امل���ن�������ش���ورات 
"فريجنا" وعرب احل�شابات الر�شمية 
اأبوظبي على مواقع  لبلدية مدينة 
"في�شبوك،  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
بالإ�شافة  اأن�شتغرام"،  ت���وي���رت، 
من  امل�شتهدفة  ال��ف��ئ��ات  توعية  اإىل 
احل��م��ل��ة ع���رب اإر�����ش����ال ال��ع��دي��د من 

الر�شائل الن�شية 

•• دبي-وام:

اأ�شاد خرباء وعار�شون دوليون بجهود 
لتمكني  ال�شتثنائية  الإم����ارات  دول���ة 
العي�س  �شبل  وتوفري  الهمم  اأ�شحاب 
ذلك  اأن  اإىل  م�شريين  ل��ه��م،  ال��ك��رمي 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  يج�شد 
دع��م��ه��م وتوفري  ب�������ش���رورة  ل���ل���دول���ة، 
التي  والتقنيات  امل��ت��ط��ورة  اخل��دم��ات 
التحديات  على  التغلب  يف  ت�شاعدهم 

التي تواجههم يف رحلة حياتهم.
اك�شبو  م��ع��ر���س  اأن  اخل������رباء  واأك������د 
�شيقام  ال��ذي  ال��دويل  الهمم  اأ�شحاب 
ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة اأي����ام اع��ت��ب��اراً من 
15 نوفمرب املقبل؛ و ت�شت�شيفه دبي 
اأحمد  �شنويا حتت رعاية �شمو ال�شيخ 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  ال  �شعيد  بن 
دبي  مطارات  رئي�س  امل��دين  للطريان 
التنفيذي  الرئي�س  الأع��ل��ى  الرئي�س 
الإم��ارات واملجموعة، والذي  لطريان 
يعترب الأك��رب من نوعه على م�شتوى 
ال�شرق الأو�شط، ي�شاهم يف ا�شتقطاب 

اأرقى التقنيات احلديثة التي تبتكرها 
من  اأك��رث  خلدمة  الدولية  ال�شركات 
الحتياجات  ذوي  م��ن  م��ل��ي��ون��ا   50

اخلا�شة يف دول ال�شرق الأو�شط.
ي�شل  التي  املتقدمة  التقنيات  وتلعب 
4500 تقنية  اأك���رث م��ن  ع��دده��ا اىل 
احلركية  الع����اق����ات  ت���خ���دم  ع���امل���ي���ة، 
والذهنية  وال�����ش��م��ع��ي��ة  وال��ب�����ش��ري��ة 
وطيف التوحد، دورا حا�شما يف متكني 
ما  ي�شكلون  ال��ذي��ن  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب 
بني 10-%15 من �شكان كل دولة. 
اأعداد  العاملية  ال�شحة  وتقدر منظمة 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ب��ن��ح��و م��ل��ي��ار ن�شمة 
ح��ول ال��ع��امل يف ال��وق��ت ال��راه��ن ومن 
2 مليار  اىل  اأع��داده��م  ارتفاع  املتوقع 
ن�شمة يف العام 2050 نتيجة التقدم 
يف ال�شن واحلروب والعتالل ال�شحي 
والفقر ونق�س اخلدمات وغريها من 

الأ�شباب الأخرى.
واأعلنت الدكتورة زينب جمال، رئي�س 
الأكادميية الأمريكية للطب التنموي 
وط��ب الأ���ش��ن��ان -ف���رع ط��الب جامعة 

ال�شارقة، عن تنظيم اأن�شطة لأ�شحاب 
الأ�شنان  الهمم ت�شمل فحو�شات طب 
وال��ف��ح��و���ش��ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة يف 
العيادات املتنقلة والندوات التثقيفية، 
بتطوير  للمجتمع  ال�����ش��م��اح  ب��ه��دف 
الوعي  وزي����ادة  اأف�����ش��ل معهم  ع��الق��ة 

حول حالتهم واأهمية التطوع.
مل��ن��ظ��م��ة ال�شحة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  وق����ال 
العاملية، الدكتور تيدرو�س غربي�شو�س 
الب�شر  و���ش��ع��ف  ال��ع��ي��ون  اأم���را����س  اإن 
م����ا ل تتم  م��ن��ت�����ش��رة، ول���ك���ن غ���ال���ب���اً 
معاجلتها، م�شدداً اإنه من غري املقبول 

م�شاباً  �شخ�س  مليون   65 يكون  اأن 
كان  عندما  الب�شر  �شعف  اأو  بالعمى 
من املمكن ت�شحيح روؤيتهم بني ع�شية 
اإعتام  ع��م��ل��ي��ة  م���ن خ����الل  و���ش��ح��اه��ا 
 800 اأك��رث م��ن  اأن  اأو  ال��ع��ني،  عد�شة 
مليون �شخ�س ي�شارعون يف الأن�شطة 

اإمكانية  اإىل  يفتقرون  لأنهم  اليومية 
الو�شول اإىل زوج من النظارات.

ومن جانبه قال جي�شكار ب�شارة رئي�س 
اأنه  الأو���ش��ط،  ال�شرق  �شتاركي  �شركة 
مت عر�س اأول اأجهزة �شمعية مدجمة 
للذكاء ال�شطناعي يف الدورة الثالثة 

من معر�س اك�شبو اأ�شحاب، وقد وفر 
جهاز )ايفولف اأيه اأي( نظاماً �شمعياً 
تاأثري  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ي���رك���ز  ل  ج����دي����داً 
لالإن�شان  العامة  ال�شحة  على  ال�شمع 
واإمن����ا ع��ل��ى خ��ل��ق جت��رب��ة ح��ي��اة �شهلة 
ل�شعاف ال�شمع بف�شل �شنوات عديدة 
من البحوث وا�شتخدام اخلوارزميات 
امل�شتندة اإىل العلم لتوفري �شوت عايل 
الدقة على غرار نظام ال�شمع الب�شري، 
م�شيداً بجهود دولة المارات يف جمال 
احلياة  وتوفري  الهمم  اأ�شحاب  رعاية 
الكرمية كما اأن م�شتوى خدمات اإعادة 
ت�شاهي  ال��ب��الد  يف  امل��ت��وف��رة  التاأهيل 

مثيالتها يف اأف�شل دول العامل.
ومن جانبه قال اندي فولكرن الرئي�س 
اإن  لند"،  "توب  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
معر�س اك�شبو من�شة مثالية لعر�س 
ووك  وي   " ج��ه��از  واأب���رزه���ا  تقنياتنا 
�شمارت كني" الذي يتيح التحقق عن 
مكان  ب��ني  الفا�شلة  امل�شافة  م��ن  ُبعد 
حافالت  حم��ط��ة  واق������رب  الن���ت���ظ���ار 
ق��راءة ج��داول مواعيد  بالإ�شافة اىل 

والإخطار  ع�����اٍل،  ب�����ش��وت  احل���اف���الت 
اق�����رتاب احل��اف��ل��ة ، مم���ا ي�شمح  ع��ن��د 
بتقليل  الب�شر  ���ش��ع��اف  ل��الأ���ش��خ��ا���س 
احلافالت  حمطة  يف  الن��ت��ظ��ار  وق��ت 
وجت���ن���ب الزدح���������ام. ب���الإ����ش���اف���ة اىل 
غ���ريه���ا م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ت���ي تخدم 
املكفوفني و�شعاف الب�شر التي ميكن 
العامة  امل����راف����ق  ك���اف���ة  يف  ت���وف���ريه���ا 
املتعاملون  يق�شدها  التي  واخلا�شة 
م��ن اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م. ون�����وه املهند�س 
اأحمد �شالح - مدير التطوير ل�شركة 
اإىل  الطبية،  للتجهيزات  عامل احلياة 
اأثرت  ق��د  ال�شحي  احل��ج��ر  ف���رتة  اأن 
اأ�شحاب  وخا�شة  عامة  الأطفال  على 
بحرية  والتنقل  اللعب  جلهة  الهمم، 
و�شال�شة. ويلعب التنقل امل�شتقل دوراً 
النمو  من  املبكرة  امل��راح��ل  يف  رئي�شياً 
نطرح  �شوف  لذلك  لالأطفال  العقلي 
كر�شي كهربائي متحرك متطور جدا 
يدعى " كاميلون" خم�ش�س لالأطفال 
بني 3 – 12 عاما ل�شمان انتقالهم 

من مكان لخر باأمان.

خرباء وعار�سون دوليون ي�سيدون بجهود الإمارات لتمكني اأ�سحاب الهمم

•• الظفرة -الفجر:

تاأهيل م�شلخ بينونة  بداأت بلدية منطقة الظفرة م�شروع 
الزدح���ام  وتخفيف  زاي���د  مبدينة  بينونة  اأه���ايل  ليخدم 
حالت  يف  بديل  كم�شلخ  وا�شتخدامه  املدينة،  م�شلخ  على 
الطوارئ. ومن الت�شهيالت واخلدمات املتوقع اأن يقدمها 
امل�شلخ تقدمي خدمات جتهيز الذبائح التي ت�شمل اجلمال 
والأبقار والأغنام واملاعز. وتبلغ م�شاحة امل�شلخ 800 مرت 
منطقة  بلدية  واأك��دت  للمبنى.  الكلية  امل�شاحة  من  مربع 
الظفرة اأنه �شيتم تاأهيل امل�شلخ مبا يتوافق مع ا�شرتاطات 
اأبوظبي  ال��غ��ذائ��ي��ة و���ش��رك��ة  ال���زراع���ة وال�����ش��الم��ة  ه��ي��ئ��ة 
اأن��ظ��م��ة ال�شالمة  خل��دم��ات ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي وت��ط��ب��ي��ق 

الهتمام  على  وحتر�س  مثل)ها�شب(.  املتطورة  الغذائية 
ب��امل�����ش��ال��خ ع��ل��ى م�����ش��ت��وى م���دن امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ق��دمي خدمات 
متميزة للجمهور، واملحافظة على �شحة و�شالمة املجتمع، 
الحرتازية.     والإج��راءات  ال�شحية  ال�شرتاطات  وتطبيق 
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مع  بالتعاون  البلدية  تقوم  كما 
الأمن  وف���ق متطلبات  ال�����ش��ي��ان��ة  ب��اأع��م��ال  امل��ط��وري��ن  م��ن 
تعقيم  مم��رات  اإن�شاء  ال�شيانة  اأعمال  وتت�شمن  احليوي، 
ال�شيارات  لغ�شيل  اأم��اك��ن  وحت��دي��د  وامل���خ���ارج،  ل��ل��م��داخ��ل 
ا���ش��ت��ق��ب��ال للحيوانات،  وان�����ش��اء ح��ظ��ائ��ر  ال��ن��ف��اي��ات  ورم���ي 
وزيادة الأحمال الكهربائية للم�شالخ. بهدف تعزيز قدرات 
الأعمال  وا�شتمرارية  الطوارئ  واإدارة  البيئية  ال�شتدامة 

بامل�شالخ، واملحافظة على �شحة و�شالمة املجتمع.

•• عجمان -وام:

اتفاقية  عجمان،  يف  الأمنية  اخلدمات  دعم  هيئة  وقعت 
تعاون مع "الإمارات للمزادات"، تتوىل مبوجبها ال�شركة 
تقدمي خدمات البيع يف املزاد العلني للمركبات املحجوزة 

يف اإمارة عجمان.
املدير  ال�شام�شي  ع��ب��داهلل  حممد  �شعادة  التفاقية  وق��ع 
التنفيذي لهيئة دعم اخلدمات الأمنية بعجمان، و�شعادة 
والع�شو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��ن��اع��ي  مطر  اهلل  عبد 
املنتدب لالإمارات للمزادات . واأكد �شعادة حممد عبداهلل 
ال�شراكات  وت��ع��زي��ز  ب��ن��اء  على  الهيئة  ح��ر���س  ال�شام�شي 
املحلية احلكومية واخلا�شة، وذلك  مع خمتلف اجلهات 
بهدف توحيد اجلهود وا�شتثمار كافة الإمكانيات املتاحة 

معايري  ووف���ق  للمتعاملني  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي 
ت��وق��ي��ع هذه  اأن  وال��ف��ع��ال��ي��ة، مو�شحا  وال��ك��ف��اءة  اجل����ودة 
ال�شيخ  ال��ل��واء  �شعادة  توجيهات  اإط��ار  يف  ياأتي  التفاقية 
���ش��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 اإدارة هيئة دعم اخلدمات الأمنية، 
وانطالقاً من حر�س الهيئة على اتباع اأف�شل املمار�شات 

العاملية يف جمال بيع املركبات املحجوزة .
توقيع  اأن  املناعي  مطر  اهلل  عبد  �شعادة  اأك��د  جانبه  من 
للمزادات"  "الإمارات  �شعي  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  الت��ف��اق��ي��ة 
املوؤ�ش�شات واجلهات  املثمر مع خمتلف  املتوا�شل للتعاون 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���ش��ت��ث��م��ار خ��دم��ات��ه��ا يف جمال 
تنظيم واإدارة املزادات العلنية والإلكرتونية لتعزيز دورها 

املجتمعي وتلبية اأف�شل اخلدمات للمتعاملني.

•• دبي-الفجر:

عرب  الق�شائية  م�شاحتها  يف  دب���ي  حم��اك��م  ناق�شت 
التاأمينية،  املنازعات  وح��ل  "ت�شوية  مو�شوع  توتري 
ال��راأي وتبادل احل��وار حول  الفر�شة لإب��داء  لإتاحة 
خمتلف الأح���ادي���ث ال��ق��ان��ون��ي��ة، مب�����ش��ارك��ة ع���دد من 
امل�شتمعني من �شمنهم اخلرباء القانونيني وال�شادة 
الق�شاة واملحاميني واجلمهور العام من خالل طرح 
على  دب��ي  حماكم  م��ن  حر�شاً  وذل��ك  ال�شتف�شارات، 
وبيان  املجتمع  م��ع  اخل����ربات  وت��ب��ادل  امل��ع��رف��ة  ن�شر 
اأهمية تطبيق القوانني الق�شائية من خالل حتقيق 

روؤيتها للو�شول اإىل حماكم رائدة متميزة عامليا.
اأهلي  اأي���وب  ال��دك��ت��ور  القا�شي  ���ش��ع��ادة  ناق�س  حيث   
رئي�س املحكمة التجارية البتدائية ورئي�س جلنة حل 

وت�شوية املنازعات التاأمينية، عرب امل�شاحة الق�شائية 
ح��ول مو�شوع  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد  مب�شاركة اجلمهور 
والتعريف  التاأمينية،  النزاعات  وح��ل  ت�شوية  جلنة 
ب��ه��ا وت��و���ش��ي��ح امل���ن���ازع���ات ال��ت��ي ت��ن�����ش��اأ ب���ني الأف�����راد 
و���ش��رك��ات ال��ت��اأم��ني واخ��ت�����ش��ا���ش��ات ال��ل��ج��ن��ة وكيفية 
تطبيق الأحكام القانونية اخلا�شة باملبادئ التاأمينية 
وال��ق��وان��ني امل��و���ش��وع��ي��ة ك��م��ا ت��ط��رق امل�����ش��ارك��ني اإىل 
اإقامة  للقا�شي حول  التي ُوجهت  ال�شتف�شارات  اأهم 
املنازعات ورفعها، والإجراءات املتبعة يف حني مطالبة 
الفرد حقوقه من �شركة التاأمني، وقد اأف�شح البع�س 
فيما  املعرفة  وتبادل  القانونية  خرباتهم  عن  منهم 
بينهم من خالل مناق�شة موا�شيع الطعن يف الأحكام 
وق��ي��م��ة امل��ط��ال��ب��ة وع��م��ل��ي��ات ال��ت��ق��ا���ش��ي وامل��ت��اب��ع��ة يف 

الإجراءات من قبل الأطراف واللجنة.  

بدء تاأهيل م�سلخ بينونة مبدينة زايد 

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة لتوعية اأ�سحاب العزب واملزارع لتجنب الرمي الع�سوائي للنفايات

بلدية منطقة الظفرة تنجز م�سروع تطوير وحت�سني مدخل مدينة زايد

هيئة دعم اخلدمات الأمنية يف عجمان 
توقع اتفاقية تعاون مع الإمارات للمزادات 

حماكم دبي تناق�س »ت�سوية وحل املنازعات التاأمينية« عرب م�ساحتها الق�سائية

•• الظفرة -الفجر:

اأجنزت بلدية منطقة الظفرة م�شروع جتميل وتطوير مدخل مدينة زايد واجل�شر. ويهدف امل�شروع اإىل تعزيز 
الإم��ارة ومنط  لتعزيز جاذبية  العامة واحلفاظ على فعاليتها  واملرافق  التحتية  والبنى  الأ�شول  اإدارة  كفاءة 
وجودة احلياة، واملحافظة على املظهر اجلمايل ملدينة زايد. وحماية البيئة واملحافظة عيلها وحت�شني جمال 
اإىل امل�شاهمة يف زيادة الرقعة اخل�شراء وتر�شيد ا�شتهالك املياه ل�شتدامة املوارد الطبيعية  املدن، بالإ�شافة 
اأ�شجار الغاف.  وت�شمن امل�شروع ا�شتخدام  وذلك من خالل ا�شتخدام نباتات البيئة املحلية مع الرتكيز على 
الو�شطية  اجل��زر  وحت�شني  الغاف  اأ�شجار  من  كبري  ع��دد  وزراع��ة  املحلية  الربية  النباتات  من  خمتلفة  اأن��واع 
اأن��واع املرخ والأرط��ا والثمام والظفرة  األف مرت مربع. و�شملت النباتات الربية   13 اأكرث من  مب�شاحة بلغت 
والغ�شا، واأنواع من نباتات الزينة، والنباتات املثمرة. وحتر�س بلدية منطقة الظفرة على تطوير مداخل املدن  
واجلزر الو�شطية باملنطقة وا�شتخدام النباتات املحلية يف عمليات التجميل للمحافظة على املوارد الطبيعية 

وا�شتدامة �شالمة البيئة.

•• اأبوظبي  -الفجر: 

العا�شمة  يف  ط��ب��ي  ف��ري��ق  ت��و���ش��ل 
خلطة  اىل  اأب���وظ���ب���ي  الإم����ارات����ي����ة 
ع���الج���ي���ة ج����دي����دة ل��ل��ق�����ش��اء على 
م�����ر������س ب����ك����ت����ريي ن���������ادر وخ���ط���ر 
�شيبا�شيا"،  "متالزمة  ي�����ش��م��ى 
بالعامل  اأول دول��ة  الإم���ارات  لتكون 
من  النوع  ه��ذا  لعالج  خطة  تبتكر 
الدولية  املجلة  ون�شرت  البكترييا. 
ال��ت��ي ت�شدر  امل��ع��دي��ة،  ل��الأم��را���س 
اجلمعية  خ�����الل  م����ن  ت���ق���اري���ره���ا 
الدولية لالأمرا�س املعدية، تقريرا 
من  يبلغ  هندي  مري�س  تعايف  عن 
بالإمارات،  ويقيم  عاما   42 العمر 
من "متالزمة �شيبا�شيا" اخلطرة.

و�����ش����ّل����ط ال���ت���ق���ري���ر ال�������ذي اأع������ده 
ل��ل��م��ري�����س نيت�س  امل��ع��ال��ج  ال��ف��ري��ق 
برجيل  م��ادج��وك��ار مبدينة  ���ش��ادان 
ال��ط��ب��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي، ال�����ش��وء على 
امل��ر���س والأب���ح���اث وخ��ط��ة العالج 
متعدد  ف���ري���ق  ا���ش��ت��خ��دم��ه��ا  ال���ت���ي 

التخ�ش�شات.

وقالت اإدارة مدينة برجيل الطبية 
هنديا  ا�شتقبلت  اإنها  ظبي،  اأب��و  يف 
واأخ�شعته  ب��ال��ب��ك��ت��ريي��ا،  م�����ش��اب��ا 
خل��ط��ة ال���ع���الج اجل���دي���دة ع��ل��ى يد 
فريق طبي من تخ�ش�شات خمتلفة، 
حتى �شفي متاما من املر�س، معلنة 
اأنه مت توثيق خطة العالج باملجلة 
الطبية لتكون مرجًعا ي�شتفيد منه 
الأط���ب���اء ب��ال��ع��امل ل��ع��الج احل���الت 

املت�شابهة م�شتقبال.
التي  البكترييا اخلطرة  اأن  وذكرت 

كان يعاين منها املري�س تت�شبب يف 
اجل�شم،  اأع�شاء  من  العديد  ف�شل 

ما يرفع ن�شب الوفاة.
وق��������ال ال����دك����ت����ور ن���ي���ا����س خ���ال���د، 
اأخ�شائي الطب الباطني يف مدينة 
ل  الآن،  "حتى  ال��ط��ب��ي��ة:  ب��رج��ي��ل 
ال��ع��الج لهذا املر�س  ت��زال خ��ي��ارات 
غري حمددة كما ينبغي". واأو�شح: 
بنجاح  املري�س  ع��الج  من  "متكنا 
امل�شادات  م���ن  م���زي���ج  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
احل�����ي�����وي�����ة ع������ن ط�����ري�����ق احل���ق���ن 

مدار  على  وال�شتن�شاق،  ال��وري��دي 
املر�س". على  للتغلب  يوما   54

واأعرب الدكتور خالد م�شلم، كبري 
برجيل  ب�شركة  الأب��ح��اث  م�شوؤويل 
ب�شفاء  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  ال���ق���اب�������ش���ة، 
امل��ري�����س وت�����ش��ج��ي��ل خ��ط��ة عالجه 
لتطبيق  مرموقة  طبية  جملة  يف 
على  ال�شريري  وال��ع��الج  التجربة 

البكتريي واحلد  باملر�س  امل�شابني 
من وفياته.

املوجود  م��ادج��وك��ار،  املري�س  وق��ال 
حياة  "هذه  �شفائه:  بعد  الهند  يف 
اأح�شل  مل  فلو  يل،  بالن�شبة  ثانية 
املنا�شب  ال���وق���ت  يف  ال���ع���الج  ع��ل��ى 
ع��ل��ى ي��د ه����وؤلء الأط���ب���اء، لفارقت 

احلياة".

جملة دولية وثقتها لتكون مرجعا لالأطباء بالعامل

م�ست�سفى بالإمارات يتو�سل خلطة عالج جديدة عامليا ملر�س بكتريي خطر 

•• اأبوظبي-وام:

ديوان  اأبوظبي يف  بالتعاون مع جمال�س  لل�شباب  اأبوظبي  اأطلق جمل�س 
قنوات  لتعزيز  ت��ه��دف  " وال��ت��ي  ال�شباب  م��ع  " �شاعة  م��ب��ادرة  ال��رئ��ا���ش��ة 
دورية  ل��ق��اءات  عقد  خ��الل  من  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ال�شباب  مع  التوا�شل 
اإىل  امل��ب��ادرة  تهدف  كما  والظفرة  والعني  اأبوظبي  يف  الأح��ي��اء  مبجال�س 
ت�شليط ال�شوء على املواهب ال�شابة، حيث يتم ا�شت�شافة اأحد ال�شخ�شيات 
ال�شبابية املتميزة يف جمالت عدة منها الإعالم الرقمي والزراعة وثقافة 
التطوع وريادة الأعمال وال�شناعة وغريها من املجالت واإتاحة الفر�شة 

لهم مل�شاركة جتاربهم وم�شاريعهم مع اأقرانهم ال�شباب.
وتوفر املبادرة لكافة ال�شباب م�شاركة اأفكارهم مع جمل�س اأبوظبي لل�شباب 

وم�شاريعهم  والظفرة  العني  يف  له  التابعة  الفرعية  ال�شبابية  واملجال�س 
التنموية واأي حتديات تواجهم، و يحر�س املجل�س على لقاء ال�شباب يف 

جمال�س الأحياء لال�شتماع لهم وتقدمي الدعم والتوجيه الالزم لهم.
وتاأتي اأوىل جل�شات املبادرة بالتزامن مع اليوم العاملي ملهارات ال�شباب يف 
جمل�س ربدان يف اأبوظبي بعنوان "ال�شباب املوهوبني يف العالم الرقمي" 
يقدمه نخبة من ال�شباب الإعالميني �شيف الذهب، وعذاري ال�شركال، 
وريهام بدر، حيث �شيتم مناق�شة اأبرز الفر�س يف جمال الإعالم الرقمي 
ر�شالة هادفة للمجتمع، وذلك  لن�شر  التوا�شل  وكيفية ت�شخري من�شات 

يوم اخلمي�س القادم.
وعذاري ال�شركال هي اأول �شانعة حمتوى يف جمال الطاقة وال�شتدامة 
املتعلقة  امل��ب��ادرات  على  ال�شوء  ت�شليط  على  وتعمل  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 

بالطاقة ال�شم�شية وال�شتدامة يف الدولة. اأما �شيف الذهب طالب اإعالم 
يف  موؤثر  ع�شوية  على  وحا�شل  الإماراتية  الوطنية  لالإجنازات  وموثق 
مواقع التوا�شل الجتماعي من نادي دبي لل�شحافة ومت اعتماده كموؤثر 
الدفعة  وخريجة  حمتوى  �شانعة  ب��در  وريهام  دب��ي.   2020 اإك�شبو  يف 
اأكادميية الإعالم اجلديد وتعاونت مع العديد من اجلهات  الثانية من 
يف الن�شتجرام والتيك توك. اأما يف ثاين اجلل�شات �شي�شت�شيف جمل�س 
يف  زاي��د  مدينة  مبجل�س  الأع��م��ال  ري���ادة  يف  املوهوبني  لل�شباب  الظفرة 
مدينة الظفرة نهاية هذا ال�شهر. ويف ثالث اجلل�شات �شي�شت�شيف جمل�س 
العني لل�شباب املوهوبني يف جمال ال�ثقافة املالية يف جمل�س اخلبي�شي يف 

مدينة العني يوم اجلمعة املوافق 19 اأغ�شط�س املقبل.
ال�شباب" موا�شيع متثل  "�شاعة مع  الأول من مبادرة  ويناق�س اجلانب 

على  لل�شباب  اأبوظبي  جمل�س  و�شيعمل  ال�شباب،  ل��دى  واأول��وي��ة  اهتمام 
م�شدر  ليكونوا  وامل��ج��الت  املوا�شيع  ه��ذه  يف  املتميزين  ال�شباب  حتديد 
اإلهام ومعرفة لل�شباب احلا�شرين وامل�شاركني يف هذه اجلل�شات املعرفية 

امللهمة.
ويعنى اجلانب الآخر من الربنامج بفتح باب احلوار بني احل�شور من 
والتحديات  الآراء  ت��ب��ادل  بهدف  لل�شباب  اأبوظبي  جمل�س  م��ع  ال�شباب 
املجتمع  على  بالنفع  تعود  التي  والربامج  احللول  تطوير  على  والعمل 
اأبوظبي  اأبوظبي لل�شباب وجمال�س  وعلى قطاع ال�شباب ويدعو جمل�س 
كافة ال�شباب ملتابعة ح�شاب @MajalisAbuDhabi حيث �شيتم 
امل�شاركني وتفا�شيل  ال�شباب  و قائمة  املبادرة  الإع��الن عن جل�شات هذه 

اجلل�شات القادمة من خالل احل�شاب الر�شمي ملجال�س اأبوظبي.

جمل�س اأبوظبي لل�سباب وجمال�س اأبوظبي بديوان الرئا�سة يطلقان مبادرة �ساعة مع ال�سباب
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

اأع�����ل�����ن ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ ح�����م�����دان بن 
م���ك���ت���وم ويل  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���ّش�����ش��ة دبي 
"ملتقى  اإط�����الق  ام�����س  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، 
حدثاً  ل��ي��ك��ون  للميتافري�س"،  دب����ي 
اخلرباء  نخبة  دب���ي  يف  يجمع  ع��امل��ي��اً 
ل�شت�شراف  وال����ع����امل  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن 
م�شتقبل هذا القطاع ودرا�شة اإمكاناته 
وتطبيقاته الواعدة، من اأجل توظيف 
الثورية يف خمتلف  التكنولوجيا  هذه 
القطاعات احليوية من اأجل م�شتقبل 
اأف�شل للب�شرية، وحت�شني جودة حياة 

املجتمعات حول العامل.
تنظمه  ال���ذي  امللتقى  و�شي�شت�شيف 
خالل  للم�شتقبل"  دب���ي  "موؤ�ش�شة 
�شبتمرب   29 اإىل   28 م���ن  ال���ف���رتة 
واأب���راج  امل�شتقبل  متحف  يف   2022
الإم�������ارات يف دب����ي، اأك����رث م���ن 300 

م�شارك من اخلرباء العامليني و�شّناع 
 40 م��ن  واأك���رث  وال�شيا�شات،  ال��ق��رار 
هذا  يف  متخ�ش�شة  ع��امل��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
رواد  م��ن  اإىل نخبة  اإ���ش��اف��ة  ال��ق��ط��اع، 
الفكر يف العامل، �شي�شاركون يف نقا�شات 
وور������س ع��م��ل ل��ل��ت��ع��م��ق يف ف��ه��م عامل 
"امليتافري�س"، وتاأثريه على الب�شرية، 
والأ�شاليب  اإم��ك��ان��ات��ه،  اأن�شنة  و�شبل 
القطاعات  يف  منه  لال�شتفادة  الأمثل 
واحلكومات  ل��ل��دول  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
العاملية  التقديرات  وال�شركات يف ظل 
ما  امليتافري�س  ت�شل قيمة قطاع  ب��اأن 
يف  دولر  تريليون   30 اإىل   10 ب��ني 

غ�شون 15 عاماً.
ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  وق��ال 
"امليتافري�س  م��ك��ت��وم:  اآل  را���ش��د  ب��ن 
عامل رقمي واعد.. وهدفنا اأن نوّظف 
هذه التكنولوجيا امل�شتقبلية لالرتقاء 
بجودة حياة الإن�شان يف دولة الإمارات 

والعامل".
دب����ي  "ملتقى  ت���ن���ظ���ي���م  اأن  واأك����������د 

�شاحب  روؤي���ة  يج�ّشد  للميتافري�س" 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
دب���ي وج��ه��ًة عامليًة  ت��ك��ون  ب���اأن  اهلل" ، 
امل�شتقبلية...  والبتكارات  للتحولت 
القت�شاد  ملنظومة  اأ�شا�شياً  وحم��رك��اً 

الرقمي واملعريف يف العامل.
"نريد  دب��ي:  �شمو ويل عهد  واأ���ش��اف 
تكنولوجيا  تبّني  يف  الأ���ش��رع  نكون  اأن 
نع  و�شُ ت���ط���ورات���ه  وف���ه���م  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

اإجنازاته والتحكم يف نتائجه".
دب�����ي  "ملتقى  اإط�������������الق  وي��������اأت��������ي 
�شمو  اإع������الن  ع��ق��ب  للميتافري�س" 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
دبي  "ا�شرتاتيجية  ع���ن  م��ك��ت��وم  اآل 
مكانة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  للميتافري�س" 
دبي باعتبارها من اأف�شل مدن العامل 
القت�شادية  ال���ف���ر����س  ا���ش��ت��ث��م��ار  يف 
تكنولوجيا  وتوظيف  وتبّني  الواعدة، 
امليتافري�س اجلديدة، وتطوير البنية 

التحتية الرقمية القادرة على حتقيق 
التحولت  م��ن  ال��ق�����ش��وى  ال���ش��ت��ف��ادة 
العاملية اجلديدة، وما يحمله القت�شاد 
الرقمي من فر�س م�شتقبلية �شخمة. 
للميتافري�س"  دبي  "ملتقى  و�شي�شكل 
م���ن�������ش���ة ع����امل����ي����ة لإط����������الق ت���ق���اري���ر 
حتدد  عمل  وخ��ط��ط  وا�شرتاتيجيات 
فر�س واإمكانيات امليتافري�س، وفر�س 
الب�شرية  حياة  حت�شني  يف  ا�شتغاللها 
والفرتا�شي،  ال��واق��ع��ي  ال��ع��امل��ني  يف 
متخ�ش�شة  ع��م��ل  ور������س  خ����الل  م���ن 
املتخ�ش�شة  ال�����ش��رك��ات  ك���ربى  جت��م��ع 
امليتافري�س  وتطبيقات  بناء عوامل  يف 
�شناعة  يف  وم��ت��خ�����ش�����ش��ني  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الفكر.  ورواد  امل��ي��ت��اف��ري���س  ���ش��ي��ا���ش��ات 
جاهزية  تعزيز  اإىل  امللتقى  وي��ه��دف 
امليتافري�س،  م��ن  لال�شتفادة  ال��ع��امل 
حية  ل��ت��ج��ارب  ا���ش��ت��ع��را���ش��اً  و�شي�شهد 
ل�شتخدامات امليتافري�س يف القطاعات 
من  جمموعة  اإىل  اإ�شافة  الرئي�شية، 
احلدث  �شي�شهدها  التي  الجتماعات 

املتطورة  امل��ي��ت��اف��ري���س  ت��ق��ن��ي��ات  ع���رب 
للم�شاركني  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  جت���رب���ة  يف 
"ملتقى  برنامج  ي�شمل  واملتحدثني. 
م�شارات  ث��الث��ة  للميتافري�س"  دب���ي 
اأ����ش���ا����ش���ي���ة، ت��ن��ب��ث��ق م���ن ف��ل�����ش��ف��ة دبي 
للب�شرية،  اأف�شل  م�شتقبل  لت�شميم 
والإ�شهام.  والإل���ه���ام،  ال��ت��ع��ل��م،  وه���ي: 
من  اأك���رث  التعلُّم  م�شار  ي�شمل  حيث 
10 ندوات وجل�شات نقا�شية متعّمقة 

حول مفهوم امليتافري�س.
حمطات  الإل������ه������ام  م�������ش���ار  وي�������ش���م���ل 
حقيقية  جت�������������ارب  ت���������ش����ت����ع����ر�����س 
امليتافري�س يف قطاعات  ل�شتخدامات 
واخلدمات  ال�����ش��ي��اح��ة،  م��ث��ل  متنوعة 
التجزئة،  وجت��������ارة  ال���ل���وج�������ش���ت���ي���ة، 
والتعليم، والرعاية ال�شحية، يقدمها 
العاملي.  احل��دث  ال�شركاء يف  عدد من 
اأما م�شار الإ�شهام في�شمل ور�س عمل 
امليتافري�س  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل���ش��ت�����ش��راف 
متتد  ال�شتخدام  ح��الت  وا�شتعرا�س 

ليومني خالل فرتة انعقاد امللتقى.

ويت�شمن "ملتقى دبي للميتافري�س" 
متنوعة  عمل  وور����س  نقا�شات  اأي�����ش��اً 
واملوؤ�ش�شات  ال�����ش��رك��ات  ك���ربى  جت��م��ع 
ملمو�شة.  ب��ن��ت��ائ��ج  ل��ل��خ��روج  ال��ع��امل��ي��ة 
لرواد  حا�شنة  امللتقى  �شي�شكل  ك��م��ا 
روؤاه��م حول  مل�شاركة  العامل  الفكر يف 
�شوء  يف  وت�شميمه  امل�شتقبل  تخيل 
م���ا ي��ح��م��ل��ه امل��ي��ت��اف��ري���س م���ن حلول 
واأف�����ك�����ار غ����ري م�����ش��ب��وق��ة وف����ر�����س ل 
التقديرات  ت�����ش��ري  ح��ي��ث  ل��ه��ا،  ح����دود 
اإنفاق  �شهد  امليتافري�س  ع��امل  اأن  اإىل 
2020 على  54 مليار دولر يف عام 
امل��ن��ت��ج��ات الف��رتا���ش��ي��ة. ف��ي��م��ا بلغت 
ق��ي��م��ة ���ش��وق الأ����ش���ول ال��رق��م��ي��ة غري 
مليار   41 نحو  لال�شتبدال  القابلة 
اأن  املا�شي. جدير بالذكر  العام  دولر 
"ا�شرتاتيجية دبي للميتافري�س" هي 
اأول م�شروع تنفذه اللجنة العليا التي 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وّج���ه 
برئا�شة  باإن�شائها  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد، خالل 

الج���ت���م���اع اخل��ام�����س مل��ج��ل�����س دب����ي يف 
لالإ�شراف  وذل��ك  املا�شي،  مايو   10
التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
القت�شاد  جم������ال  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
مواكبة  و�شمان  الإم���ارة،  يف  الرقمي 
دبي  يف  والقانونية  الت�شريعية  البنية 

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

ُيعقد يف »متحف امل�ستقبل« مب�ساركة 300 خبري عاملي و40 موؤ�س�سة متخ�س�سة يف تطبيقات امليتافري�س

حمدان بن حممد يعلن اإطالق »ملتقى دبي للميتافري�س« �سبتمرب املقبل

•• دبي-وام: 

 " فئة  لتقدمي  امل�شتقبل  متحف  مع  الأو�شط  ال�شرق  اأودي  تتعاون 
الفاخرة  الكهربائية   "  A6 �شيارة"  من  اجلديدة   "  Avant
منطقة  يف  الأوىل  للمرة  التجريبية  ال�شيارة  وتعر�س  امل�شتقبلية، 
ال�شرق الأو�شط حتى 11 اأغ�شط�س يف جناح "تكنولوجيا امل�شتقبل، 
امل�شتقبلية  اأودي  روؤي��ة  على  ال�شوء  ي�شلط  مما  املتحف،  اليوم" يف 

ومتحف امل�شتقبل فيما يتعلق بالتنقل.
"تكنولوجيا  ج��ن��اح  ي�شت�شيفه  ال����ذي  احل�����ش��ري،  ال��ع��ر���س  ُي��ع��د 
امل�شتقبل، اليوم" يف متحف امل�شتقبل، جزءاً من ال�شراكة الر�شمية 
بني اأودي ال�شرق الأو�شط ومتحف امل�شتقبل، اأول متحف من نوعه 

العالمة  اأ�شبحت  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��ن  �شابق  وق��ت  دب��ي، ففي  ُيبنى يف 
التجارية ذات احللقات الأربع �شريك ال�شيارات الر�شمي للمتحف، 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  امل�شتقبلي  الّتقدمي  الّنهج  يعك�س  مم��ا 
ي�شتك�شف  اليوم"  امل�شتقبل،  "تكنولوجيا  جناح  اأن  يذكر  املتحدة. 
على  التغلب  يف  وامل�شاهمة  للم�شتقبل  التكنولوجيا  ت�شكيل  ط��رق 
النماذج  من  جمموعة  ويت�شمن  والبيئية،  املجتمعية  التحديات 

الأولية واملنتجات احلالية التي تت�شمن حلول التنقل التجريبية.
رمزاً  التجريبية   "  A6 Avant e-tron " ���ش��ي��ارة  ومت��ث��ل 
لالبتكارات التي ت�شكل امل�شتقبل، وتعترب ثالث �شيارة اأودي ُتعر�س 
لها.  املخطط  الأن�شطة احل�شرية  العديد من  بني  املتحف من  يف 
اأن  امل�شتقبل  ملتحف  التنفيذي  املدير  نائب  املن�شوري،  ماجد  واأك��د 

ال�شرتاتيجية  لل�شراكات  من��وذج��اً  تعترب  "اأودي"  م��ع  ال�����ش��راك��ة 
اإليه  تو�شلت  م��ا  اأح���دث  لتوظيف  دب��ي  م��ن  تنطلق  ال��ت��ي  ال��ه��ادف��ة 
التكنولوجيا يف ت�شميم م�شتقبل التنقل الذكي با�شتخدام الطاقة 
النظيفة يف املدن. كما تعد مثاًل ناجحاً ملبادرات البتكار والتعاون 
م��ع اخل����رباء وامل���واه���ب وال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة الرائدة، 
ومنوذجاً للمنظومة املتكاملة الداعمة التي توفرها دبي لت�شميم 
متحف  ي��ق��وده��ا  وملهمة  �شّباقة  ب��اأف��ك��ار  امل�شتقبل  ح��ل��ول  وتنفيذ 

امل�شتقبل كممّكن ومن�شة ملزيد من ال�شراكات النوعية.
اأودي  ل�شركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ن��در،  كار�شنت  ق��ال  جانبه  م��ن  و 
اأن ال�شيارة التجريبية تعترب رمزاً لالبتكار الذي  ال�شرق الأو�شط 

�شي�شكل م�شتقبل التنقل.

متحف امل�ستقبل يعر�س �سيارة كهربائية جتريبية جديدة 

•• دبي-وام:

ال�شرطة،  �شباط  ن���ادي  يف  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وق��ع��ت 
مذكرة تفاهم مع جامعة ال�شارقة، بهدف تعزيز التعاون وتر�شيخ 
العالقة يف جمال التدريب والتاأهيل امل�شرتك يف العلوم ال�شحية 
املتعلقة بالعالج الطبيعي، من خالل رفع كفاءة الكوادر الب�شرية 
بني  اخل��ربات  وتبادل  البحثية،  الدرا�شات  وال�شتفادة من جمال 

الطرفني.
مدير  �شهيل،  خالد  العميد  دب��ي،  �شرطة  جانب  املذكرة من  وق��ع 
ال�شارقة،  جامعة  ج��ان��ب  وم��ن  املجتمع،  لإ���ش��ع��اد  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
ال��دك��ت��ور ���ش��الح ط��اه��ر احل�����اج، ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�شوؤون 

املجتمع، بح�شور العقيد عبد العظيم عبد احل�شني علي كامكار، 
والدكتور  دب��ي،  ب�شرطة  اجلاهزية  وتعزيز  التاأهيل  مركز  مدير 
الطبيعي  ال��ع��الج  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ع��م��رو،  اأب����و  اإب��راه��ي��م م�شطفى 
مدير  نائب  حميد،  قتيبة  الدكتور  والأ���ش��ت��اذ  ال�شارقة،  بجامعة 
كلية  عميد  ال�شحية،  والعلوم  الطبية  الكليات  ل�شوؤون  اجلامعة 
الطب، والدكتور حممد علم الدين عميد كلية العلوم ال�شحية. 
واأكد العميد خالد �شهيل اأن القيادة العامة ل�شرطة دبي، متتلك 
مركزاً متطوراً للتاأهيل واجلاهزية، وت�شعى من خالل �شراكاتها 
وال�شتفادة من  املعايري،  اأعلى  وفق  املمار�شات  اأف�شل  اإىل تطبيق 
التعاون مع خمتلف اجلهات، منها جامعة ال�شارقة التي تعد اأحد 
ال�شروح العلمية العريقة يف الدولة، يف خمتلف التخ�ش�شات مبا 

فيها جمال العلوم ال�شحية.
من جانبه، ذكر الدكتور �شالح احلاج اأن التعاون مع �شرطة دبي 
ال�شراكات  للعديد من  ا�شتمراراً  ياأتي  الطبيعي  العالج  يف جمال 
اأك��رب جممع  اأن اجلامعة متتلك  املجالت لفتاً  معها يف خمتلف 
مراكز   4 بني  وم��ن  ال��دول��ة،  يف  والأول  اخلليج  متكامل يف  طبي 
200 مركز طبي بحثي  الأو�شط، و�شمن  ال�شرق  متخ�ش�شة يف 
التعاون بني الطرفني يف جمالت  املذكرة  اأكادميي عاملي. ت�شمل 
اجلامعة  لطلبة  امل�����ش��رتك  وال��ت��دري��ب  التعليم  اأب���رزه���ا  ع��دي��دة، 
وملوظفي �شرطة دبي يف جمال العالج الطبيعي، وتبادل املعلومات 
العلمية والبحث العلمي وت�شميم املواد التدريبية امل�شرتكة لهذا 

التخ�ش�س، والتعاون يف اإعداد م�شاريع علمية بحثية م�شرتكة.

•• اأبوظبي –الفجر: 

 �شبطت �شرطة اأبوظبي  �شخ�شني 
ل�شتغالل  الآ�شيوية  اجلن�شية  من 
ج�������زء م�����ن م�����زرع�����ة ك���ف���ي���ل���ه���م يف 
املاريجوانا  م��ن   نبتة    14 زراع���ة 
يف  الهندي"  "القنب  امل�����خ�����درة 
اإح���دى امل���زارع .  وك��ان��ت ق��د وردت 
الأمنية   امل�������ش���ادر  م���ن  م��ع��ل��وم��ات 
تفيد  بقيام املتهمني بزراعة نبات 
القنب الهندي يف اأحد املزارع التي 

يعمالن بها بهدف الرتويج .
و�شبط  امل����زرع����ة  م���داه���م���ة  ومت   
املتهمني مع  14 نبتة من نباتات 

ال��ق��ن��ب ال��ه��ن��دي وف���ق الج�����راءات 
العامة  النيابة  واأم���رت  القانونية 
ب�����اق�����ت�����الع ال�����ن�����ب�����ات�����ات امل�����خ�����درة 
والتحفظ عليها  وتبني من خالل 
مل  املزرعة  �شاحب  اأن  التحقيقات 
يكن يرتدد عليها كثريا الأمر الذي 
ا�شتغله املتهمان وقاما بزراعة تلك 
النباتات املخدرة يف جزء بعيد عن 

الأنظار من املزرعة.
ط���اه���ر غريب   ال��ع��م��ي��د  واأه��������اب   
مكافحة  مديرية  مدير  الظاهري 
اجلنائي    الأم���ن  بقطاع  امل��خ��درات 
ب��اأ���ش��ح��اب امل����زارع ���ش��رورة متابعة 
وتقدمي  ال��ع��م��ال  م��ن  مكفوليهم 

الن�شائح والر�شادات  لهم  وحثهم  
اأي خمالفات  ارت���ك���اب  ع���دم  ع��ل��ى  
قانونية كحيازة  الأ�شياء  املمنوعة 
او زراعة املواد املخدرة  مثل القنب 

الهندي.
كما نا�شد اأ�شحاب املزارع  ب�شرورة 
ع���ل���ى �شور  والط���������الع  ال���ت���ع���رف 

ال��رتدد يف  وع��دم  املخدرة  النباتات 
وجودها  اكت�شاف  ح��ال  يف  الإب���الغ 

يف مزارعهم .
 ودع����������ا اجل�����م�����ه�����ور ل���ل���ت���وا����ش���ل 
الرقم  ع���ل���ى  اأم�������ان  خ���دم���ة  ع���ل���ى 
البالغات  لتقدمي   8002626

اأو املعلومات يف اأي وقت.

•• دبي-الفجر:

يرام،  م��ا  على  ت�شري  حياتها  ك��ان��ت 
حيث تخرجت من اجلامعة وحققت 
تفوقاً علمياً اأك�شبها األقاً يف حميطها 
وكانت  ت���زوج���ت  ث���م  الج���ت���م���اع���ي، 
التفاهم  َم�����ش��ِرب م��ث��ٍل يف  وزوج��ه��ا 
والن�شجام، اإىل اأن رافقت جمموعة 
م��ن ���ش��دي��ق��ات ال�����ش��وء ال��ل��وات��ي كّن 
زوج����ه����ا وطلب  ع���ل���ى  ي��ح��ر���ش��ن��ه��ا 
مرة  ك��ل  يف  وال�شتقاللية  ال��ط��الق 
كانت ت�شت�شريهن يف �شوؤون حياتها 
الزوجية، ولالأ�شف ا�شتطعن التاأثري 
املخدرات  بتعاطي  واإقناعها  عليها 
ملواجهة  كحل  الطبية،  والعقاقري 
العائلية  وال�������ش���غ���وط���ات  امل�����ش��اك��ل 
اأن  اإىل  ع����ايل«،  ب����»م���زاج  والنف�شية 
ووقع  الزوجية  اخلالفات  تفاقمت 
الطالق، و�شجعنها على العي�س مع 
عائلتها،  عن  بعيداً  وخادمتها  ابنها 
املخدرات  ع����امل  يف  اأك����رث  ل��ت��ت��ع��م��ق 
والإدمان  الكتئاب  م��رارة  ولتعاين 
ال�����ذي دم���ره���ا ن��ف�����ش��ي��اً واأث������ر على 
و�شلبها  واأنهكها  العقلية  ق��درات��ه��ا 
توا�شلت  اأن  اإىل  واجلمال،  ال�شحة 
اخل�����ادم�����ة م�����ع وال����دت����ه����ا وق������ررت 
ال��ت��دخ��ل لإن���ق���اذ خم��دوم��ت��ه��ا التي 
بداأت تقرتب من اجلنون، وبدورها 
حماية  م���رك���ز  م���ع  الأم  ت��وا���ش��ل��ت 
ملكافحة  ال��ع��ام��ة  ب������الإدارة  ال����دويل 
لإنقاذ  دب����ي،  ���ش��رط��ة  يف  امل���خ���درات 
مغادرة  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��ا  اب��ن��ت��ه��ا 
املادة  بال�شتفادة من  الإدم��ان  عامل 
القانون الإماراتي ملكافحة  89 من 

املخدرات واملوؤثرات العقلية.

ف�سف�سة
وقال العقيد عبداهلل اخلياط، مدير 
هذه  تزوجت  ال���دويل:  حماية  مركز 
عاماً،  ال�20  ع��م��ر  يف  وه���ي  ال�����ش��اب��ة 
واأجن���ب���ت ط��ف��ل ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 6 
�شخ�شاً  زوج��ه��ا  وك��ان  حالياً،  �شنوات 
بعد  ول��ك��ن  عالية،  اأخ���الق  وذو  طيباً 
تعرفها على جمموعة من �شديقات 
ال�شوء انقبلت حياتها راأ�شاً على عقب، 
حيث اإنها يف كل مرة كانت تف�شف�س 
لهن مب�شكالتها ال�شخ�شية، كّن يزدن 
النار حطباً، اإىل اأن و�شلت اخلالفات 
ووقع  متقدم  م�شتوى  اإىل  الزوجية 
على  عائلتها  اإ���ش��رار  ورغ��م  الطالق، 
عودتها وابنها للعي�س معهم، اإل اأنها 

اإدمانها  اأمر  ُيكت�شف  ل  حتى  رف�شت 
اأو رقيب،  وتعي�س بحرية بال ح�شيب 
اإقامتها يف فيال م�شتقلة مع  وبحكم 
اب��ن��ه��ا وخ��ادم��ت��ه��ا، ك��ان��ت ب��ع��ي��دة عن 
اأع���ني اأ���ش��رت��ه��ا وق��ري��ب��ة م��ن رفيقات 

ال�شوء. 

اخلادمة تخرج عن ال�سمت
واأ�شاف: اإدمان ال�شابة على املخدرات 
ل�شديقات  بالن�شبة  ك��اف��ي��اً  ي��ك��ن  مل 
للرتدد  دفعنها لحقاً  اللواتي  ال�شوء 
وكنتيجة  النف�شيني،  الأط���ب���اء  ع��ل��ى 
الطبية،  ال��ع��ق��اق��ري  ب��ع�����س  ل��ت��ع��اط��ي 
����ش���راخ وغ�شب  ن���وب���ات  م���ن  ع���ان���ت 
وانفعال لدرجة كانت معها حتطم اأي 

�شيء اأمامها، اإىل اأن �شعرت اخلادمة 
ال�شمت  وك�شر  ال��ت��ح��رك  عليها  ب���اأن 
املاأ�شاوي  الو�شع  عن  ال�شكوت  وع��دم 
الذي و�شلت اإليه خمدومتها، فبادرت 
بكل  وم�شارحتها  والدتها  اإب��الغ  اإىل 
حياة  على  ا�شتجدت  التي  التغيريات 
ابنتها التي بداأت تقرتب من اجلنون، 
بع�س  اأن  ال��ب��ع�����س،  ي��ع��رف��ه  ل  ومم���ا 
مبا  املتعاطي  ي�شيب  املخدرات  اأن��واع 
التي  الب�شرية«،  ب�»الهلو�شة  يعرف 
جتعله ي�شمع وي�شاهد اأ�شياء ل يراها 
غ��ريه، وقد يقوم ب��اأي فعل خ��ارج عن 

اإرادته مثل النتحار. 

تدخل �سريع
وت���اب���ع ال��ع��ق��ي��د اخل���ي���اط: غ��ال��ب��اً ما 
يقود اإنكار الأُ�شر لفكرة وجود مدمن 
جناح  اإع���اق���ة  اإىل  اأف�����راده�����ا،  ���ش��م��ن 
للمدمنني  النف�شي  التاأهيل  عمليات 
والح�����ت�����واء ب�����ش��ك��ل ع�����ام، ح��ي��ث يتم 
م�شادر  اإىل  الو�شول  من  حرمانهم 
خ�شو�شاً  املنا�شب،  الوقت  يف  الدعم 
تتطلب  معّينة  م��واد  تعاطي  ح��ال  يف 
تدخاًل عالجياً دقيقاً و�شريعاً، ولكن 
تردد  دون  ال�شابة جل���اأت  ه��ذه  وال���دة 
الدويل لال�شتفادة  اإىل مركز حماية 
ق��ان��ون مكافحة  89 م��ن  امل����ادة  م��ن 
حيث  العقلية،  وامل���وؤث���رات  امل��خ��درات 
الجتماعيون  ال�شت�شاريون  ووجهها 
اإىل الهدوء وعدم الت�شرع يف مواجهة 
يف  �شلبي  ت�شعيد  لأي  جتنباً  ابنتها 
ردات الفعل، بل الكتفاء با�شطحابها 
متت  البنة  مقابلة  وبعد  املركز،  اإىل 
للعالج  ح��ال��ت��ه��ا وحت��وي��ل��ه��ا  درا����ش���ة 

والتاأهيل.

�سرطة دبي وجامعة ال�سارقة تتعاونان مبجال العلوم ال�سحية والعالج الطبيعي

�سرطة اأبوظبي تقب�س على �سخ�سني 
زرعا »14 نبتة« ماريجوانا يف مزرعة

رفيقات ال�سوء دمرن حياتها الزوجية وتفوقها العلمي باملخدرات والعقاقري الطبية

�سابة تغادر عامل الإدمان مب�ساعدة خادمتها ووالدتها و»حماية الدويل«

 حمدان بن حممد:  
• »ملتقى دبي للميتافري�س« يج�سد روؤية حممد بن را�سد باأن تكون دبي وجهًة عامليًة للتحوالت 

واالبتكارات امل�ستقبلية... وحمركًا اأ�سا�سيًا ملنظومة االقت�ساد الرقمي واملعريف يف العامل
• امليتافري�س عامل رقمي واعد وهدفنا اأن نوّظف فر�سه وتطبيقاته لالرتقاء باخلدمات وجودة حياة االإن�سان
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

م�شكاك غري  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2340163 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كومبتي�شن لاللعاب  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1000756 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ريح  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املجمر للعود  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3778116 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ري�شتاورو لل�شيانة العامة  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4271245 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

تيك الكرتوميكانيكال  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2499833 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رانك ان 

و�س خلدمات لل�شيارات  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4338221 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيور�س 

لل�شيانة العامة وادارة العقارات  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1964206 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ابو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عثمان للمقاولت العامة  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1060682 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهيبة 

لغ�شيل ال�شيارات  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4468405 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ور�شة خاتر لت�شليح 

ال�شيارات
رخ�شة رقم :CN 3883297 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة �شارى مطر �شعيد �شامل املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد مطر �شعيد �شامل املن�شوري

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

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

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
الرب�شه  :�شالون  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للرجال رخ�شة رقم :2805456 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة احمد �شعيد را�شد م�شعود امل�شكري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف فايز عامر عمر بن كده الكثريي

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

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

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
وم�شاوي  :مطعم  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
تهذيب رخ�شة رقم :CN 4120145 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة وداد �شامل عو�س حم�شن الواحدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل احمد ابراهيم اليعقوبي الزعابي

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

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

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :واو غ�شيل وتنظيف 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شيارات رخ�شة رقم :4102349 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة مانع �شعيد حمد علي العبيديل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كيك باك للبال�شتيك

رخ�شة رقم :CN 3002342 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نظام الدين كو�شو كوجنو %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز �شلمان نا�شر عيد العامرى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ كيك باك للبال�شتيك
KIK PACK PLASTIC

اإىل/ كيك باك للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KIK PACK GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :الركايز للنقل واملقاولت العامة 

رخ�شة رقم :CN 1012153 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عماد ابراهيم حممد الطويل %45

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شامل حلمان خمي�س العامرى%10
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شالح على عمر بار�شيد %45

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف غ�شون مرعى حممد دوي�س الكثريى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ الركايز للنقل واملقاولت العامة
ALRAKAIZ TRANSPORTION & GENERAL CONTRACTING

اإىل/ الركايز للنقل واملقاولت العامة ذ.م.م
ALRAKAIZ TRANSPORTION & GENERAL CONTRACTING L.L.C. 

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

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

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:مطعم كرمالك - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ال�شيد غازى  2 - وحدة  136 - فيال رقم  - ق   8 �شرق   - يا�س  ال�شركة:بني  عنوان 

�شالح �شليم ح�شن
CN 2537994 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/18 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250017162
تاريخ التعديل:2022/7/19

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي املعني خالل مدة 
العالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   30

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
للمقاولت  ويزرد  :اإلكرتو  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الكهربائية  رخ�شة رقم :CN 4319081 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شارى مطر �شعيد �شامل املن�شورى %100

تعديل مدير / اإ�شافة �شارى مطر �شعيد �شامل املن�شورى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد مطر �شعيد �شامل املن�شورى

تعديل مدير / حذف حممد مطر �شعيد �شامل املن�شورى

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما

اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :بقالة ال�شنينة

رخ�شة رقم :CN 1119365 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اقبال ح�شني حممد �شاه جهان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عمر را�شد على خربا�س ال�شاعدى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 10000

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

AL SENAINA GROCERY

اإىل/ بقالة ال�شنينة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL SENAINA GROCERY 1 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :تر�شت لإدارة العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

رخ�شة رقم :CN 2867588 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اميل الو�شيى ما�شكرين الوي�شيو�س دنيز ما�شكرين %49

تعديل مدير / اإ�شافة اميل الو�شيى ما�شكرين الوي�شيو�س دنيز ما�شكرين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / تر�شت لدارة احل�شابات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

Trust Account Management - Sole Proprietorship  .L.L.C من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / تر�شت لدارة احل�شابات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 .Trust Account Management - Sole Proprietorship L.L.C من 100% اإىل %51
تعديل مدير / حذف على �شعيد عبداهلل حوا�س العامرى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ تر�شت لإدارة العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

TRUST REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ ايتي �شيك�س ميديا ذ.م.م

 EIGHTY SIX MEDIA L.L.C
تعديل عنوان / من اأبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 3  259782 ال�شيد مبارك مانع �شعيد احمد اإىل اأبوظبي 

جزيرة ابوظبي غرب 1 485367 485367 راها العقارية ذ.م.م
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة العالن اخلارجي  7310008

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأنتاج ال�شور الفوتوغرافية التجارية  7420001
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اخلدمات العالنية عرب املواقع اللكرتونية  4791015

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ت�شميم مواقع ال�شبكة املعلوماتية  6201005
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001

تعديل ن�شاط / حذف خدمات تاأجري واإدارة العقارات اخلا�شة 6820011
 تعديل ن�شاط / حذف الو�شاطة يف تاجري العقارات  6820012

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

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

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كرميور 

�شويت  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2831459 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ق�شف هنا وهناك وتكثيف للتحركات الع�شكرية الرو�شية يف جميع 
اأطلقت  البالد  �شرق  ففي  املا�شي،  الأ�شبوع  خ��الل  اأوك��ران��ي��ا  اأن��ح��اء 
اأكرث  اأطلق  ال�شواريخ على خاركيف، ويف اجلنوب  وابال من  رو�شيا 
من 50 �شاروخا رو�شيا من طراز غراد على مدينة نيكوبول املطلة 

على نهر دنيربو.
اأن قواتها دمرت راجمة  الأح��د،  الرو�شية يوم  الدفاع  واأعلنت وزارة 
دمرت  كما  دونبا�س،  يف   HIMARS ط��راز  من  اأخ��رى  �شواريخ 
يف   Harpoon ط��راز  م��ن  لل�شفن  م�شادة  ل�شواريخ  م�شتودعا 

اأودي�شا بجنوب اأوكرانيا.
من  واقعيا  وترجم  اأوكرانيا،  و�شط  ا  اأي�شً �شمل  الرو�شي  الت�شعيد 
اأمر  الذي  �شويغو،  الرو�شي �شريغي  الدفاع  خالل ت�شريحات وزير 
ل�شرق  �شربات  توجيه  ملنع  عملياتها  بتكثيف  الع�شكرية  ال��وح��دات 

اأوكرانيا ومناطق اأخرى ت�شيطر عليها رو�شيا.
الرتاجع  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ي��اأت��ي  واملحللني  اخل���رباء  بح�شب  ت�شعيد 
الغربي والأمريكي فيما يخ�س العقوبات القا�شية التي فر�شت على 
الرو�شي يف  الباحث  يقول  النقطة  تلك  املا�شية، يف  الأ�شهر  مو�شكو 
التاأكيد  املهم  م��ن  بالفريف،  �شولونوف  الدولية  العالقات  ت��اري��خ 
اأن الأزم���ة الرو�شية - الأوك��ران��ي��ة، هي ح��رب عقوبات  جم��ددا على 
الذي  العاملي  التكتل  قبل  من  الأ�شباب  معروفة  رو�شيا  على  عاملية 

يوا�شل فر�س عقوباته حتى اليوم.
يف ظل التقدم الرو�شي على الأر�س، ترتاجع العقوبات القا�شية التي 
فر�شت على مو�شكو، وكان اآخرها اإعالن وزارة اخلزانة الأمريكية، 

اأعلنت جماعة عرقية بورمية متمّردة  اأم�س الثالثاء اأنها احتجزت 
مل  ع��ددا  وقتلت  احلاكم  الع�شكري  املجل�س  ق��وات  من  عن�شرا   14
اله�س يف منطقة بقيت يف مناأى  لل�شالم  حت��دده، يف �شربة جديدة 

عن احلملة الأمنية التي اأعقبت النقالب.
بعد اأيام على تنفيذه النقالب العام املا�شي، اأكد املجل�س الع�شكري 
وقف اإطالق النار مع “جي�س اأراكان” الذي قاتل على مدى �شنوات 
من اأجل ا�شتقالل �شكان ولية راخني املنتمني لعرقية حتمل ال�شم 
البالد مبناأى  الواقعة يف غرب  الولية  كانت  الهدنة،  ذاته.وبف�شل 
بينما  اجلي�س  حلكم  �شكانه  معظم  خ�شع  بلد  يف  ال�شطرابات  عن 

ي�شن املجل�س الع�شكري حملة اأمنية عنيفة �شد املعار�شة.
لكن انهار وقف اإطالق النار اإذ �ُشّجلت مواجهات �شغرية ومتقطعة 
منذ ت�شرين الثاين-نوفمرب املا�شي بينما تبادل الطرفان التهامات 

بانتهاك الأرا�شي وم�شايقة كل طرف اأن�شار الآخر.
“مت  الث��ن��ني  ق��رب ح��دود بنغالد�س  م��اون��غ��داو  وبعد مواجهتني يف 
الأ�شلحة،  وال�شتيالء على عدد من  13 جنديا و�شابط”  احتجاز 
وفق ما اأفاد الناطق با�شم “جي�س اأراكان” كاينغ ثوكا فران�س بر�س.

املواجهتني من دون  ع��ددا من اجلنود قتلوا يف  ب��اأن  املتحدث  واأف��اد 
الت�شال مع  بر�س من  فران�س  تتمكن  رقما حم��ددا.ومل  اأن يعطي 

الناطق با�شم املجل�س الع�شكري للح�شول على تعليق.

يتناف�س ثالثة مر�شحني مّت اختيارهم خلالفة الرئي�س ال�شريالنكي 
الأ�شبوع  وا�شتقال  البالد  من  فر  ال��ذي  راجابك�شا  غوتابايا  ال�شابق 

املا�شي بعدما اقتحم متظاهرون مقر اإقامته.
مع  ويجري حمادثات  اإفال�س  بلد يف حالة  رئا�شة  الفائز  و�شيتوىل 
�شندوق النقد الدويل ب�شاأن خطة اإنقاذ يف وقت يعاين ال�شكان البالغ 

عددهم 22 مليونا نق�شا �شديدا يف الغذاء والوقود والأدوية.
ونفدت العمالت الأجنبية يف �شريالنكا اإذ مل يعد من املمكن متويل 
حتى الواردات الأ�شا�شية يف ظل اأزمة ت�شبب بها فريو�س كورونا لكنها 
من  �شهور  معار�شني.وبلغت  بح�شب  الإدارة،  �شوء  بفعل  تفاقمت 
التظاهرات ذروتها مع فرار راجابك�شا من ق�شره قبل اأن يتوّجه اإىل 
املالديف ومن ثم �شنغافورة، من حيث قّدم ا�شتقالته.واأعلن الربملان 
الثالثاء اأن الرئي�س بالإنابة رانيل ويكرميي�شينغه �شيتناف�س مع وزير 
التعليم ال�شابق دول�س األهابريوما )الذي يحظى بدعم املعار�شة( 
والزعيم الي�شاري اأنورا دي�شاناياكي، يف اقرتاع �شري يجري الأربعاء.

و�شمى النواب املر�ّشحني الثالثة ر�شميا خالل جل�شة دامت اأقل من 
ع�شر دقائق يف مبنى الربملان اخلا�شع حلرا�شة م�شددة.

عوا�صم

مو�صكو

نايبيداو

كولومبو

مرحلة ثالثة للحرب.. اأهداف رو�سيا �سرقا وطموحات اأوكرانيا جنوبا

توفري ممر اآمن للحبوب الأوكرانية..هل ن�سهد نهاية قريبة لالأزمة؟
•• عوا�صم-وكاالت

بوريل،  الأوروب��ي جوزيب  ال�شيا�شة اخلارجية يف الحت��اد  قال م�شوؤول 
حياة  م�شاألة  هو  اأوكرانيا  من  احلبي�شة  احلبوب  ت�شدير  ا�شتئناف  اإن 
لفتح ميناء  الأ�شبوع  ه��ذا  اتفاق  اإىل  التو�شل  اأم��ل يف  م��وت، وهناك  اأو 
اأعلنت وزارة الدفاع الرو�شية،  اأودي�شا.ويف �شياق حماولت حل الأزمة، 
اأن “وثيقة نهائية” �شتكون جاهزة قريبا، لل�شماح بت�شدير احلبوب من 
اأوكرانيا، وذلك بعد مفاو�شات جرت الأ�شبوع املا�شي يف تركيا، مب�شاركة 

مو�شكو وكييف واأنقرة والأمم املتحدة.
واأفاد املتحدث با�شم الوزارة، اإيغور كونا�شنكوف باأن: “اقرتاحات رو�شيا 
ينتهي  ج��دا  وقريبا  امل�����ش��اورات،  يف  امل�شاركني  جميع  دع��م  على  ح�شلت 
حترير الوثيقة النهائية بعنوان “مبادرة البحر الأ�شود” خالل اجلولة 

التفاو�س عليها بوا�شطة  املبادرة التي مت  املباحثات.تهدف  الثانية من 
الأمم املتحدة اإىل اإخراج نحو 20 مليون طن من احلبوب املحجوزة يف 

ال�شوامع الأوكرانية، عرب البحر الأ�شود.
وت�شّهل التفاقية ال�شادرات الرو�شية من احلبوب والأ�شمدة، املت�شررة 
واملالية  اللوج�شتية  ال�شال�شل  يف  ت��وؤث��ر  التي  الغربية  العقوبات  م��ن 

الرو�شية.
اإن  وقال الباحث يف العالقات الرو�شية الأوروبية، با�شل احلاج جا�شم، 
الأنظار اجتهت بالفعل اإىل اجلولة الثانية من املحادثات يف اإ�شطنبول 
بني وزارتي دفاع رو�شيا واأوكرانيا مع الأمم املتحدة، من اأجل النتقال 
الأوكرانية،  املوانئ  اآمن للقمح من  بتاأمني ممر  اإىل خطوات ملمو�شة 
حيث اإن ما مت التو�شل اإليه يف اجلولة الأوىل كان اتفاق مبادئ عامة 
“�شكاي  حول خطة لنقل احلبوب.واأ�شاف جا�شم، يف ت�شريحات ملوقع 

“مع اأن هناك اآمال كبرية على حتقيق تقدم يف املحادثات  نيوز عربية”: 
املرتقبة ودور تركي فيها يحظى بقبول مو�شكو وكييف معا، اإل اأن هناك 
الكثري من العقبات، قد يكون من بينها غياب الثقة بني طريف الأزمة، 
وهنا تكمن اأهمية املهمة التي اأخذتها تركيا على عاتقها واملتعلقة باآلية 
و�شول ال�شفن اإىل موانئ اأوكرانيا ومغادرتها ب�شكل اآمن بعد اإجراءات 
الطريق  هذا  ا�شتخدام  لعدم  الرو�شي  اجلانب  تطمئن  التي  التفتي�س 

لنقل ال�شالح اإىل اأوكرانيا«.
اأي�شا، رغبة كل طرف حتميل  العقبات  “من بني  وتابع جا�شم قائال: 
خالل  جزئي  تقدم  توقع  ميكن  املجمل  امل�شوؤولية«.يف  الآخ��ر  الطرف 
اجلولة الثانية قد متهد ل�شتمرار التعاون وتو�شيعه يف فتح ممر اآمن 
لنقل القمح، هذا يف حال مل تتدهور الأو�شاع اأكرث بني مو�شكو والغرب 

عموما.

•• عوا�صم-وكاالت

املوجودة  قواتها  كافة  رو�شيا  اأم���رت 
بت�شعيد  الأوك��ران��ي��ة  الأرا���ش��ي  على 
هجمات  مل����ن����ع  ع���م���ل���ي���ات���ه���ا  وت��������رية 
اجلنوب  ع��ل��ى  “و�شيكة”  اأوك��ران��ي��ة 
عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  وبقية 
م�شوؤول  قال  فيما  الرو�شية،  القوات 
ت�شتعد  رو�شيا  اإن  اأوك���راين  ع�شكري 

للمرحلة التالية من هجومها.
وع��ل��ى م��دى 5 اأ���ش��ه��ر، م��رت احلرب 
مبرحلتني،  الأوك���ران���ي���ة  ال��رو���ش��ي��ة 
مو�شكو  حم��اول��ة  يف  الأوىل  مت��ث��ل��ت 
ال��ع��ا���ش��م��ة كييف  ع���ل���ى  ال�����ش��ي��ط��رة 
وب��ع�����س م���دن ال�����ش��م��ال غ��ري اأن��ه��ا مل 
تفلح يف ذلك، ومن ثم كانت املرحلة 
جهودها  خاللها  رك��زت  التي  الثانية 
جناحات  فيها  وحققت  ال�شرق  على 

كبرية.
وم��������ع ال������ش�����ت�����ي�����الء ع����ل����ى م���دي���ن���ة 
كييف  م��ع��اق��ل  اآخ���ر  لي�شيت�شان�شك، 
طلب  ل����وغ����ان���������ش����ك،  م���ن���ط���ق���ة  يف 
بوتن،  فالدميري  الرو�شي،  الرئي�س 
م��ن ق��وات��ه اأخ����ذ ق�����ش��ط م��ن الراحة 
اإ�شارة  يف  القتالية،  قدراتها  وتعزيز 
ا�شتعدادا  ه��دن��ة  حم��ل��ل��ون  اع��ت��ربه��ا 
دونيت�شك  ثالثة نحو منطقة  ملرحلة 
ال�شيطرة  لتعزيز  الجت���اه  ث��م  وم��ن 
تننهمر  بينما  اجلنوب،  مناطق  على 
رو�شية بني احلني  �شواريخ وقذائف 

والآخر على عدد من املدن.
ووفق �شبكة “�شي اإن اإن” الأمريكية، 
ف����اإن احل����رب و���ش��ل��ت مل��ف��رتق طريق 
اآخر وجتهز القوات من كال اجلانبني 
ميزان  يقلب  قد  ثالث  لقتال  نف�شها 
الأقدم  الباحث  عن  ونقلت  ال�شراع، 
املتحدة  ل��ل��خ��دم��ات  امل��ل��ك��ي  ب��امل��ع��ه��د 
قوله  ب��رون��ك،  جا�شنت  ال��ربي��ط��اين، 

“اإن ما يحدث حاليا بعد ثالثة اأ�شهر 
ال��ق��ت��ال يف دون��ب��ا���س ه���و �شراع  م���ن 
ا�شتنزاف”، لفتا اإىل اأنه “�شراع بني 
جي�شني، كالهما تكبد خ�شائر فادحة 

ويقرتبان من الإنهاك«.
اأن تكون  امل��ت��وق��ع  م���ن  اأن����ه  واأو����ش���ح 
اخل��ط��وة ال��ت��ال��ي��ة ل��ب��وت��ن ال��ت��وغ��ل يف 
ال�شيطرة  متت  اإذا  والتي  دونيت�شك، 
الكرملني  ه�����دف  ���ش��ت��ح��ق��ق  ع��ل��ي��ه��ا 
منطقة  اج���ت���ي���اح  وه�����و  ال���رئ���ي�������ش���ي 
باأكملها،  اأوك��ران��ي��ا  �شرق  يف  دونبا�س 
والتي تاأوي النف�شاليني املدعومني 

من رو�شيا منذ 2014.

املحلل  ق�����ال  ذل������ك،  ع���ل���ى  وت��ع��ق��ي��ب��ا 
الأمنية  ال���������ش����وؤون  يف  امل��ت��خ�����ش�����س 
راد�شيو�شيني،  ليون  وال�شرتاتيجية، 
اإنه بان�شحاب اجلي�س الأوك��راين من 
اجلزء  حتقق  لي�شيت�شان�شك  مدينة 
الأول من الهدف الرو�شي بال�شيطرة 
وتو�شيع  ل��وغ��ان�����ش��ك  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
النف�شاليني  بيد  الأرا���ش��ي  م�شاحة 
وم����ن ث���م ح���دث���ت م���ا ي�����ش��ب��ه بهدنة 

ا�شتعدادادا ملا هو قادم.
ت�شريحات  راد�شيو�شيني، يف  واأ�شاف 
رو�شيا  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�شكاي 
مرحلة  لبدء  وعتادها  قواتها  جتهز 
ث��ال��ث��ة م���ن احل�����رب ب����الجت����اه نحو 
فيها  املعركة  �شتكون  التي  دونيت�شك 
اأكرث �شراوة، فغالبيتها حتت �شيطرة 
كييف وكذلك هناك دعم غربي وا�شع 

واأ�شلحة ثقيلة و�شلت البالد.
متنح  اأي�������ش���ا  امل���ق���اب���ل  “يف  وت����اب����ع: 
اأي�شا  الأوك�������راين  اجل��ي�����س  ال��ه��دن��ة 
اأجزاء  ع��ن  للدفاع  لال�شتعداد  وقتا 
ي�شيطر  يزال  التي ما  دونيت�شك  من 
متطورة،  غربية  اأ�شلحة  عرب  عليها 
ل�شيما احلزام ال�شناعي الذي ميتد 

يزال  وم��ا  �شلوفيان�شك،  مدينة  م��ن 
اأماكن  من  امل�شادة  الهجمات  تهديد 
اأخرى يف اأوكرانيا، مبا يف ذلك مدينة 

خري�شون الرئي�شية قائما«.
واأو�شح اأن “ال�شهور الثالثة للحرب 
الطاحنة يف دونبا�س مل تكن م�شابهة 
والتي  ال���رو����ش���ي���ة،  احل�����رب  ل���ب���داي���ة 
من  م�شتتة  ت��وغ��ل  ع��م��ل��ي��ات  ���ش��ه��دت 
وانتهت  وال���غ���رب  وال�����ش��رق  ال�����ش��م��ال 
بف�شل حا�شم يف اجتياح كييف ومدن 
وب��دًل من  اأخ��رى،  رئي�شية  اأوكرانية 
الكرملني حدود  ذلك، �شيقت جهود 
احل����رب، ل��رتك��ز ع��ل��ى م�����ش��ار رئي�شي 
دونيت�شك  وب��اجت��اه  لوغان�شك  ع��رب 
ال��ت��ي مت ت��وج��ي��ه اجل����زء الأك����رب من 

موارد رو�شيا اإليها«.
رو�شيا  ت�شتعد  بينما  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
تعزز  ال�����ش��رق  يف  خطتها  ل�شتكمال 

والدعم  وم��ع��دات��ه��ا  ق��وات��ه��ا  ك��ي��ي��ف 
الغربي ملحاولة اخرتاق يف خري�شون 
�شيطرت  ال���ت���ي  امل�����دن  م���ن  وغ���ريه���ا 

عليها مو�شكو.
الأوك����راين،  الرئي�س  اأم���ر  وم���وؤخ���را، 
ف����ول����ودمي����ري زي���ل���ي���ن�������ش���ك���ي، ق���وات���ه 
جندي  مليون  قوامه  جي�س  بت�شكيل 
لنتزاع املناطق اجلنوبية من البالد 
ت��ق��دم��ت القوات  ال��ت��ي  م���ن م��و���ش��ك��و 

الرو�شية عربها يف فرباير املا�شي.
ب�����دوره، ق���ال م��دي��ر ب��رن��ام��ج اأوروب����ا 
ال�شرتاتيجية  ال���درا����ش���ات  مب��رك��ز 
وال������دول������ي������ة، م����اك���������س ب����ريج����م����ان: 
احلرب  من  الثانية  املرحلة  “�شهدت 
واأ�شفر  الأ�شا�شيات،  اإىل  رو�شيا  عودة 
ذل���ك ع���ن اإح�����راز ت��ق��دم ب��ط��يء لكن 
ث���اب���ت ل���رو����ش���ي���ا، ال���ت���ي ف������ازت بعدة 
مدن  على  اأ�شابيع  ا�شتمرت  م��ع��ارك 

ا�شرتاتيجية وك�شفت حدود الرت�شانة 
الأوكرانية«.

“ا�شتخدموا  ب���ريج���م���ان:  واأ�����ش����اف 
وكانوا  امل��دف��ع��ي��ة،  واأ���ش��ول��ه��م  قوتهم 
الأوكرانية  للقوات  �شربات  يوجهون 
بينما يتحركون ببطء، وبداأت تظهر 
اأف�شليتهم يف ال�شالح والقوة النارية، 
ميكن اأن ترتكز كل احلرب الرو�شية، 
وت�شكيالتها  اجل��������وي،  ودف����اع����ه����ا 
م��ن��اط��ق �شغرية  ع��ل��ى  ال��ع�����ش��ك��ري��ة، 
ل��ه��م بتحقيق  ي�����ش��م��ح  ل��ل��غ��اي��ة، مم���ا 
الدفاعية  امل��واق��ع  على  حملي  تفوق 

الأوكرانية«.
ل��ك��ن ب��ع��د ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر م��ن احلرب 
فادحة،  خ�شائر  اجلي�شني  كال  تكبد 
لوغان�شك  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  وت���ق���رب 
امل�����ش��ت��ن��زف��ني م���ن نقطة  اجل��ي�����ش��ني 
تكون  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن  ان���ع���ط���اف، 

ل��رو���ش��ي��ا موا�شلة  ال��ت��ال��ي��ة  اخل��ط��وة 
لوغان�شك،  عرب  اتبعته  ال��ذي  امل�شار 
ت�شيطر  ال��ت��ي  الأج�����زاء  اإىل  لتنتقل 
دونبا�س وحماولة  اأوكرانيا يف  عليها 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال����ق����وات الأوك���ران���ي���ة 

ا. وحما�شرتها يف تلك املنطقة اأي�شً
اإىل  ذل�����ك  ف���ع���ل  “�شيوؤدي  وت����اب����ع: 
ت�شليم منطقة دونبا�س ذات الأهمية 
وا�شتكمال  م��و���ش��ك��و  اإىل  ال���رم���زي���ة 
الهدف الأ�شا�شي الذي اأو�شحه بوتن 
ف��رباي��ر، عندما  عند �شن احل��رب يف 
الثقافة  رو�شية  املناطق  تلك  اإن  قال 
الرو�شية  م��ت��ح��دث��ي  واأن  وال�������روح، 
يتعر�شون لال�شطهاد هناك، لكن اإذا 
والأ�شاليب  الزمني  اخل��ط  تكرار  مت 
باملنطقة  لوغان�شك  يف  امل�شتخدمة 
امل������ج������اورة، ����ش���ي���ك���ون ق����ت����ال م���ري���را 

ودمويا«.

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت

بعد اكت�شاح حزبه يف معقل رئي�س احلكومة 
الباك�شتاين  ال����وزراء  رئي�س  دع��ا  احل��ال��ي��ة، 
انتخابات  اإج���راء  اإىل  خ��ان  عمران  ال�شابق 
الوحيد  “ال�شبيل  اأن���ه���ا  م���وؤك���دا  م��ب��ك��رة، 
اإىل مزيد  تاأخري �شيوؤدي  واأن كل  للم�شي، 
م���ن ع���دم ال��ي��ق��ني ال�����ش��ي��ا���ش��ي وامل���زي���د من 

الفو�شى«.
و�شيطر حزب خان على الربملان املحلي يف 
“البنجاب”  يف  الأح���د  اأج��ري��ت  ان��ت��خ��اب��ات 
اأكرث وليات البالد تعدادا لل�شكان، و�شملت 
هذه النتخابات الفرعية اختيار 20 نائبا 
ل�شعبية  اخ��ت��ب��ارا  و�شكلت  ج��دي��دا،  حمليا 
جنم الكريكيت الدويل ال�شابق الذي اأطيح 
الثقة  بحكومته جراء ت�شويت على حجب 

يف اأبريل املا�شي.
ال���ذي  الإن�شاف”  “حركة  ح����زب  وف�����از 
 20 اأ�شل  من  مقعًدا   15 ب�  خ��ان  يتزعمه 
ل��ل��ت�����ش��وي��ت يف جمل�س  م���ط���روح���ة  ك���ان���ت 
وبذلك  ع�شًوا،   371 من  امل��وؤل��ف  الإقليم 
احلزب  ي�شغلها  ال��ت��ي  امل��ق��اع��د  ع��دد  يرتفع 

وحلفاوؤه يف جمل�س النواب يف البنجاب اإىل 
الأغلبية  م��ن  مبقعدين  اأك���رث  اأي   ،188
الالزمة  مقعًدا   186 البالغة  الب�شيطة 

حلكم املقاطعة.
الإ�شالمية  ال��راب��ط��ة  ح���زب  اك��ت��ف��ى  ف��ي��م��ا 
الباك�شتانية بزعامة رئي�س الوزراء احلايل 
���ش��ه��ب��از ���ش��ري��ف ب���� 4 م��ق��اع��د ون����ال املقعد 

الأخري مر�شح م�شتقل.

�سربة قوية لالئتالف احلاكم
وت���ع���ق���ي���ب���ا ع���ل���ى ذل�������ك، ق������ال الأك�����ادمي�����ي 
“فوز  اإن  ال��دي��ن،  تقي  ف�شل  الباك�شتاين، 
خان مبثابة �شربة قوية لالئتالف احلاكم 
�شريف،  ���ش��ه��ب��از  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ب���ق���ي���ادة 
على  مبا�شر  تهديد  اأي  ي�شكل  ل  اأن��ه  رغ��م 
اأن��ه طال جنل  اإل  اآب��اد،  اإ�شالم  احلكومة يف 

�شهباز وقد تطول تداعياته والده«.
واأ�شاف تقي الدين، ل�”�شكاي نيوز عربية”، 
اأنه “على مر ال�شنني، ظل اإقليم البنجاب، 
بكثافته ال�شكانية الكبرية، معقال للرابطة 
�شريف،  و�شهباز  الباك�شتانية،  الإ�شالمية 
توىل  ال��ذي  �شريف،  ن��واز  الأك���رب  و�شقيقه 

رئا�شة الوزراء ثالث مرات«.
الإط��اح��ة بخان من  “منذ  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
من  العديد  عقد  ال����وزراء،  رئي�س  من�شب 
لأن�شار  احل���ا����ش���دة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال��ت��ج��م��ع��ات 
حزبه. وفوزه باإقليم البنجاب دليل على اأنه 
ال�شتهانة  انتخابية ل ميكن  ق��وة  ي��زال  ل 

بها«.
 واأو�شح اأنه “�شينتخب خالل الأيام املقبلة 

جمل�س البنجاب رئي�س وزرائه ليحل حمل 
ال���وزراء احل��ايل �شريف حمزة  جنل رئي�س 
وزراء  رئي�س  من�شب  ي�شغل  ال��ذي  �شهباز، 

اإقليم البنجاب حاليا«.
اإليه  ينظر  الأح���د  “اقرتاع  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الت�شريعية  لالنتخابات  م��وؤ���ش��ر  اأن���ه  على 
الوطنية التي من املقرر اأن تنظم يف اأكتوبر 
اأن��ه يف ظ��ل الأزمات  م��ن ال��ع��ام املقبل رغ��م 
اأحد  يكون  قد  �شهباز  حكومة  تواجه  التي 

احللول التوجه نحو انتخابات مبكرة«.
اأن احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة تواجه  ع��ل��ى  واأك����د 
حت����دي����ات اق���ت�������ش���ادي���ة ك����ب����رية ك�����ان اآخ����ر 
تداعياتها رفع الدعم عن املحروقات، ما زاد 
الأ�شعار بن�شبة %50 يف اأقل من �شهرين، 
اإ�شافة اإىل ا�شطرابات اأمنية، ومن ثم اأثر 
يف  و�شاهم  النتخابات  نتائج  على  ذلك  كل 

اكت�شاح حلزب عمران خان.

انتخابات مبكرة
الإثنني  ت��غ��ري��دة  خ����ان يف  ع���م���ران  وك���ت���ب 
ب��ع��د ���ش��دور ال��ن��ت��ائ��ج يف ولي����ة ب��ن��ج��اب اأن 
الآن  بعد  قدما  للم�شي  الوحيد  “ال�شبيل 

و�شفافة.  حرة  انتخابات  اإج��راء  على  يقوم 
م��زي��د من  اإىل  ���ش��ي��وؤدي  اآخ����ر  �شبيل  وك���ل 
عدم اليقني ال�شيا�شي واملزيد من الفو�شى 

القت�شادية«.
ال�شلطة  م���ن  خ���روج���ه  م��ن��ذ  خ����ان  واأق�������ام 
ا�شتقطبت الآلف ملقيا خطابات  جتمعات 
طويلة اأكد فيها اأن موؤامرة تقودها الوليات 

املتحدة فر�شت احلكومة احلالية.
م�شوؤولية  امل��ح��ل��ي��ة  احل���ك���وم���ة  وي���ح���م���ل 
الرتفاع الكبري يف الت�شخم رغم اأن غالبية 
ورث  ���ش��ري��ف  اأن  ع��ل��ى  ي��ت��ح��دث��ون  املحللني 
يرجح  التي  البالد  يف  القت�شادية  الأزم��ة 
اأن تخف وطاأتها مع توقيع اتفاق الأ�شبوع 
ملعاودة  ال��دويل  النقد  �شندوق  مع  املا�شي 
تنفيذ خطة امل�شاعدة البالغة قيمتها 7.2 
حملية  اإع���الم  و�شائل  دولر.وت�����رى  مليار 
اأرادوا، من خالل  الناخبني  اأن  يف باك�شتان 
هذا الت�شويت، اإبالغ ر�شالة اإىل امل�شوؤولني 
يف ال��ب��الد ع��ن امل��ع��ان��اة الق��ت�����ش��ادي��ة التي 
كبريا،  تزايدا  ت�شهد  فالأ�شعار  يعي�شونها، 
اأزمة  معاجلة  اإىل  احلكومة  ت�شعى  بينما 

الدين اخلارجي.

•• عوا�صم-اأ ف ب

تايوان  ت��زور  الأوروب���ي  ال��ربمل��ان  نائبة رفيعة يف  �شددت 
اأن على اأوروبا دعم الدميوقراطية يف اجلزيرة، م�شرية 
اإىل الغزو الرو�شي لأوكرانيا واحلملة الأمنية ال�شينية 
لرئي�س  نائبة  وه��ي  ب��ري،  نيكول  كونغ.و�شلت  هونغ  يف 
ال��ربمل��ان الأوروب������ي، اإىل ت��اي��وان ال��ث��الث��اء يف اإط����ار ما 
زيارة  “اأول  باأنها  تايبيه  يف  اخلارجية  وزارة  و�شفتها 
بهذا  الأوروب������ي  ال���ربمل���ان  يف  ن��ائ��ب  ي��ج��ري��ه��ا  ر�شمية” 
املن�شب اإىل اجلزيرة.وقالت بري لل�شحافيني بعد وقت 
ب�شكل قوي  للوقوف  الوقت  “حان  ق�شري من و�شولها 
باأنهما  واجل��زي��رة  اأوروب���ا  وا�شفة  تايوان”،  جانب  اإىل 

جزء من “عائلة من الدميوقراطيات«.
واأ�شافت “ازدهار تايوان هو ازدهار اأوروبا. لن نتغا�شى 
هونغ  على  اأوروب���ا  تاأخرت  لتايوان.  ال�شني  تهديد  عن 
اإىل  اإ���ش��ارة  وذل���ك يف  ن��ت��اأخ��ر على تايوان”،  ك��ون��غ ول��ن 
بالدميوقراطية  املطالبة  احلركة  موؤخرا  بكني  تفكيك 
يف هونغ كونغ.وتابعت “ل يوجد جمال لعدوان �شيني 
على تايوان الدميوقراطية. ن�شهد حاليا حربا يف اأوروبا، 

ل نريد باأن ن�شهد حربا يف اآ�شيا«.
حتت  مليونا   23 ع��دده��م  البالغ  ت��اي��وان  �شكان  يعي�س 
تهديد دائم من غزو �شيني حمتمل، اإذ تعترب بكني اأن 
با�شتعادتها  م��رارا  وتعّهدت  اأرا�شيها  من  جزء  اجلزيرة 
واإن كان بالقوة.وفاقم الغزو الرو�شي لأوكرانيا املخاوف 
داخل تايوان ويف اأو�شاط حلفائها الغربيني من اأن بكني 

قد تقوم بالتحّرك ذاته يف عهد الرئي�س �شي جينبينغ.
ويتوقع اأن تثري زيارة بري حفيظة ال�شني التي تعار�س 

اأي ات�شالت ر�شمية بني تايوان و�شيا�شيني اأجانب.
دفعتها  ال�شيا�شية”  “ال�شرورة  اأن  اإىل  لفتت  بري  لكن 

للقدوم اإىل تايوان “ب�شفتها الر�شمية«.
اأجراها  تايوان  اإىل  زي��ارة  ال�شني  دان��ت  املا�شي،  والعام 
وفد من الربملان الأوروب��ي برئا�شة النائب الفرن�شي يف 
الربملان الأوروب��ي رافايل غلوك�شمان الذي ينتقد بكني 
علنا وكان من بني خم�شة نواب فر�شت ال�شني عقوبات 

عليهم.
وم���ن امل��ق��رر اأن تلتقي ب���ري، وه���ي حم��ام��ي��ة وع�����ش��و يف 
تايوان  الأمل���اين، برئي�شة  ال��دمي��وق��راط��ي احل��ر  احل��زب 
ت�����ش��اي اإن���غ-وي���ن وغ��ريه��ا م��ن ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني خالل 

اأي��ام.ويف زيارة منف�شلة اإىل  الزيارة التي ت�شتمر ثالثة 
اجل��زي��رة، ق��ال وزي���ر ال��دف��اع الأم��ريك��ي ال�شابق مارك 
حان  الوقت  اإن  الثالثاء  ت�شاي  مع  اجتماع  اأثناء  اإ�شرب 
لتبتعد وا�شنطن عن �شيا�شة “الغمو�س ال�شرتاتيجي” 

املتحدة  الوليات  تايوان.وحتافظ  حيال  تعتمدها  التي 
اإن كانت  ب�شاأن  “الغمو�س ال�شرتاتيجي”  على �شيا�شة 
�شتتدخل ع�شكريا للدفاع عن اجلزيرة يف حال تعر�شها 

لغزو.

نائبة اأوروبية توؤكد على اأهمية دعم الدميوقراطية يف تايوان

من بوابة البنجاب.. هل يعود عمران خان حلكومة باك�ستان؟

اإثر  جريًحا  و33  قتياًل   22
حادث جنوب م�سر 

•• القاهرة-اأ ف ب

م��ن جراء  ال��ث��الث��اء  اأم�����س    33 واأ���ش��ي��ب  الأق���ل  �شخ�شا على   22 ق�شى 
ا�شطدام حافلة للركاب كانت تقّلهم ب�شاحنة متوقفة يف قرية الرب�شا يف 

جنوب م�شر، وفق ما اأفادت �شلطات حمافظة املنيا.
ا�شطدمت احلافلة التي كانت تقل 45 راكبا ب�شاحنة متوقفة قرب قرية 
الرب�شا يف حمافظة املنيا التي تبعد نحو 300 كيلومرت اإىل اجلنوب من 

العا�شمة امل�شرية القاهرة.
“كانت متوقفة على جانب  ال�شاحنة  اأن  املحافظة  ل�شلطات  بيان  وجاء يف 
من  ال��ق��ادم  التوبي�س  اخللف  م��ن  بها  فا�شطدم  الط���ار  لتغيري  الطريق 

حمافظة �شوهاج واملتجه اىل حمافظة القاهرة«.
واأوردت �شلطات املحافظة اأن امل�شابني مت نقلهم اإىل م�شت�شفى ملوي لتلقي 
العالج واأن املحافظ اللواء اأ�شامة القا�شي الذي تفّقد موقع ال�شطدام، يف 
طريقه اإىل امل�شت�شفى “ملتابعة احلالة ال�شحية للم�شابني والطمئنان علي 

توافر الرعاية ال�شحية الالزمة«.
يف العام 2020 ق�شى �شبعة اآلف �شخ�س يف حوادث �شري يف م�شر، وفق 

الأرقام الر�شمية.
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••اإ�صطنبول-اأ ف ب

اأردوغان  هّدد الرئي�س الرتكي رجب طيب 
جمّدداً ب�”جتميد” عملية ان�شمام ال�شويد 
مل  اإذا  الأطل�شي  �شمال  حلف  اإىل  وفنلندا 

ميتثل البلدان ل�شروط اأنقرة.
نهاية حزيران- وخالل قمة لالأطل�شي يف 
اإردوغ�����ان البلدين  ي��ون��ي��و يف م��دري��د، دع���ا 
ال�شكندينافيني اإىل “القيام بدورهما” يف 
مالذ  بتقدمي  واتهمهما  الإره��اب  مكافحة 

اآمن لن�شطاء اأكراد.

اإردوغ������ان يف خ��ت��ام اجتماع  والإث���ن���ني ق���ال 
وا�شًحا جًدا  اتخذنا موقًفا  “لقد  حكومي 
اأن  واأوّد   ... الناتو  تو�شيع  ا�شتمرار  ب�شاأن 
العملية  �شنجّمد  ب��اأّن��ن��ا  اأخ���رى  م��رة  اأذّك����ر 
الإج����راءات  ال��دول��ت��ان  ه��ات��ان  تّتخذ  اإذا مل 

الالزمة لتلبية �شروطنا«.
ل  ال�شويد  اأّن  ا  خ�شو�شً “نالحظ  واأ�شاف 

مُتّثل �شورة جّيدة يف هذه امل�شاألة«.
اأردوغ����ان،  ت�شريح  ب�شاأن  ���ش��وؤال  على  ورّداً 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��ّدث  اك��ت��ف��ى 
الأم���ريك���ي���ة ن��ي��د ب��راي�����س ب��ال��ت��ذك��ري ب����اأّن 

اأن��ق��رة اأع��ط��ت خ��الل ق��ّم��ة م��دري��د ال�شوء 
البلدين  ان�����ش��م��ام  عملية  ل��ب��دء  الأخ�����ش��ر 

ال�شكندينافيني اإىل احللف.
وفنلندا  تركيا  وّق��ع��ت  “لقد  براي�س  وق��ال 
مدريد  يف  ثالثية  تفاهم  مذكرة  وال�شويد 

لبدء هذه العملية«.
�شتوا�شل  امل��ّت��ح��دة  “الوليات  اأّن  واأ���ش��اف 
اأن  الثالث ل�شمان  ال��دول  ه��ذه  العمل مع 
)عليها  وامل�شادقة  الن�شمام  عملية  تكون 
م��ن ق��ب��ل ب��رمل��ان��ات دول احل��ل��ف ج��م��ع��اء( - 
قدر  وف��ّع��ال��ة  �شريعة   - ال��ع��امل  وح���ول  هنا 

الإمكان«.
الثالثاء  ط���ه���ران  يف  اأردوغ��������ان  وي�������ش���ارك 
م���ع ن��ظ��ريي��ه ال���رو����ش���ي ف���الدمي���ري بوتني 
ابراهيم رئي�شي يف قمة ثالثية  والإي��راين 
اآليات  بينها  م��ن  ع���دة  م��وا���ش��ي��ع  �شتبحث 
ت�����ش��دي��ر احل��ب��وب الأوك���ران���ي���ة ال��ع��ال��ق��ة يف 

موانئ اأوكرانيا ب�شبب الغزو الرو�شي.
م���ن نظرييه  ي��ن��ت��زع  اأن  اأردوغ�������ان  وي���اأم���ل 
الرو�شي والإي��راين موافقتهما على عملية 
ع�����ش��ك��ري��ة ت��رك��ي��ة ج���دي���دة يف ���ش��م��ال غرب 

�شوريا.

ال�سني ت�سجل 776 اإ�سابة جديدة بكورونا 
•• بكني-رويرتز

اإن بر ال�شني الرئي�شي �شجل  اأم�س الثالثاء  قالت جلنة ال�شحة الوطنية 
237 م�شحوبة  اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا يوم الثنني منها   776
اإ���ش��اب��ة جديدة   598 ال�����ش��ني  اأع��را���س.و���ش��ج��ل��ت  ب��ال  ب��اأع��را���س و539 
بفريو�س كورونا يف اليوم ال�شابق منها 167 م�شحوبة باأعرا�س و431 بال 

اأعرا�س.ومل ُت�شجل اأي وفيات جديدة ليظل عددها ثابتا عند 5226.
موؤكدة  اإ���ش��اب��ة   227830 الث��ن��ني  ح��ت��ى  الرئي�شي  ال�����ش��ني  ب��ر  و���ش��ج��ل 
م�شحوبة باأعرا�س.واأظهرت بيانات حكومية اأن العا�شمة بكني مل ت�شجل 
اأي اإ�شابات حملية جديدة م�شحوبة باأعرا�س دون تغري عن بيانات اليوم 
ال�شابق، فيما �شجلت اإ�شابة واحدة بال اأعرا�س هي الأوىل منذ العا�شر من 

يوليو متوز.

اأردوغان يهّدد جمّددًا بعرقلة ان�سمام ال�سويد وفنلندا للناتو

   كانت جيورجيا ميلوين، امللهمة اجلديدة 
عاًما،   45 الإي��ط��ايل،  الراديكايل  لليمني 
ت�شتعد ل�شت�شارة عام 2023، ول ميكنها 

اإل اأن ت�شعد بت�شارع الإيقاع هذا.
    تعرف الرومانية الناطقة بلهجة الأحياء 
للم�شاركة  الأويل  رف�شها  اأن  ال�شعبية، 
ق��د عزز  م��اري��و  �شوبر  ائ��ت��الف حكومة  يف 
ديتاليا، احلزب  موقفها: زعيمة فراتيللي 
يكت�شح  ل��ل��ه��ج��رة،  وامل��ن��اه�����س  ال�����ش��ي��ادي 
“�شاخبة”  اإن���ه���ا  ال�������راأي.  ا���ش��ت��ط��الع��ات 
اأنا  ام������راأة،  اأن����ا  ج��ي��ورج��ي��ا،  “اأنا  ل��ل��غ��اي��ة: 
اإيطالية، اأنا م�شيحية، ولن تفتكوا كل هذا 

حتب ان ت�شدح من اعلى املنابر.  مني”، 
“التاميز”  ���ش��ن��ف��ت��ه��ا   ،2020 ع�����ام     
�شاعدة”  جن���م���ة   20“ ق���ائ���م���ة  ���ش��م��ن 
لذاك العام. �شاركت يف عدة موؤمترات مع 
2011، �شوتت  اأورب��ان. لكن عام  فيكتور 
ل��الأوروب��ي جدا  الثقة  منح  على  جيورجيا 
م��ون��ت��ي. وال���ي���وم، اأك���رث ���ش��ي��ادي��ة م��ن��ه��ا، ل 
يوجد. ويبدو اأن ماريو دراجي اأعاد البالد 
�شيكون  ف��ه��ل  ال�����ش��ح��ي��ح...  م�����ش��اره��ا  اإىل 

جمرد قو�س؟

حتلم برئا�سة احلكومة
   هدف وزيرة ال�شباب ال�شابقة يف حكومة 
م�شريتها  ب��داأت  التي  برل�شكوين،  �شيلفيو 
ق���ي���ادة املع�شكر  ال��ي��م��ني، ه���و  اأق�����ش��ى  م���ن 
املقبلة  الت�شريعية  النتخابات  يف  املحافظ 
فراتيللي  ح��زب��ه��ا،  وي��ت�����ش��در  اإي��ط��ال��ي��ا.  يف 
ت�شكيل  وه��و  ال���راأي،  ا�شتطالعات  ديتاليا، 
م��ا ب��ع��د ال��ف��ا���ش��ي��ة، اأ���ش�����ش��ت��ه ع���ام 2013، 
اإىل  لقًبا  ق��ري��ًب��ا  �شت�شيف  ب��اأن��ه��ا  مقتنعة 
هذه القائمة: لقب اأول امراأة تتوىل رئا�شة 

احلكومة.
اإج����راء انتخابات  اأج���ل  اإن��ه��ا ت�شرخ م��ن     
م��ب��ك��رة ل��ت��ج�����ّش��د يف ���ش��ن��ادي��ق الق�����رتاع 

ا�شتطالعات  يف  بها  تتمتع  التي  ال�شعبية 
ب��امل��ائ��ة فقط   4 اأق��ن��ع حزبها  لقد  ال����راأي. 
الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  الناخبني  م��ن 
ب��امل��ائ��ة من   23 2018، واأك���رث م��ن  ع��ام 
له،  للت�شويت  الآن  الإيطاليني م�شتعدون 
مما يجعله احلزب الأكرث �شعبية متقدًما 
باملائة”  الدميقراطي”22  احل���زب  على 

والرابطة “16 باملائة«.
   واأك����دت الن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة يف يونيو 
تواكب  ال��ت��ي  ال��و���ش��ائ��ل  لديها  اأن  امل��ا���ش��ي، 
ديتاليا  فراتيللي  كانت حركة  طموحاتها. 
متقدمة جًدا على حلفائها اليمينيني، ول 
�شيما رابطة ماتيو �شالفيني يف العديد من 
وقامت  اجل��زي��رة.  �شبه  �شمال  يف  معاقلها 
جيورجيا ميلوين على الفور بدعوة الرجل 

الذي اأ�شبح خ�شمها اىل الن�شمام اإليها يف  
املعار�شة لقيادة ائتالف ميني الو�شط.

الوحيدة حلكومة  املعار�شة     وهي حاليا 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة امل��دع��وم��ة م���ن جميع 
القوى ال�شيا�شية املمثلة يف الربملان. مكانة 
م���واه���ب خ��ط��اب��ي��ة حقيقية،  م���ع  ت��ت��ب��ّن��اه��ا 
و���ش��ع��ور م��ا ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة، وت��دع��م ب�شكل ل 
لب�س فيه املوقف الأطل�شي ملاريو دراجي يف 

ال�شراع الأوكراين.

حمو ما�سيها...
اأم تخلى عنها  التي ن�شاأت على يد     ه��ذه 
والدها، هذه الرومانية املقاتلة وامل�شممة، 
لي�شت مبتدئة يف ال�شيا�شة. بداأت خطواتها 
الوىل يف �شن اخلام�شة ع�شرة بالن�شمام 

اإىل جبهة ال�شباب، منظمة ال�شباب التابعة 
للحركة الجتماعية الإيطالية، وريثة حزب 
الفا�ش�شتي.  ال��ق��وم��ي  مو�شوليني  بينيتو 
و�شتن�شم بعد ذلك اإىل التحالف الوطني، 
الذي خلف احلركة الجتماعية الإيطالية، 
نحو  توجهاً  واأك���رث  اع��ت��داًل،  اأك��رث  باأفكار 
ي�شبح  لأن  ومت�شوق  ال��ل��ي��ربايل،  اليمني 

حزباً حكومياً.
عام  ال����ربمل����ان  ن���ائ���ب يف  ان��ت��خ��اب��ه��ا     مت 
يف  لل�شباب  وزي����رة  اأ���ش��ب��ح��ت  ث��م   ،2006
 .2008 ع��ام  برل�شكوين  �شيلفيو  ولي���ة 
ين�شون  النا�س  جتعل  اأن  حت��اول  ومنذئذ، 
متفاوت.  بنجاح  الفا�شية  بعد  ما  جذورها 
ن�����ش��ر م��وق��ع فانباج  امل��ا���ش��ي،  يف اخل��ري��ف 
ديتاليا،  فراتيللي  ع��ن  حتقيقاً  الإخ��ب��اري 

م�����ش��ل��ط��اً ال�����ش��وء ع��ل��ى ت�����ش��ري��ح��ات بع�س 
اإىل نظام  ح��ن��ي��ن��ا  ت��رتج��م  ال��ت��ي  ق���ي���ادات���ه 
غري  بتمويل  وع���ودا  وتعطي  مو�شوليني، 

معلن، مطالبا الق�شاء بفتح حتقيق.

ا�سدال ال�ستار على �سيطنتها
ت��دح�����س ج��ي��ورج��ي��ا م��ي��ل��وين م�شطلح     
ت�شكيلتها  ل��ت��و���ش��ي��ف  امل���ت���ط���رف  ال��ي��م��ني 
تنتمي  اأنها  على  تعّرفها  والتي  ال�شيا�شية، 
جدا”  “ال�شارم  امل��ح��اف��ظ  ال��ي��م��ني  اإىل 
والقائم على “اجلدارة”. اإنها تنتقد عقلية 
ليربالية  عن  وتدافع  الي�شارية،  امل�شاعدة 
عن  ل��ل��دف��اع  بحمائية  م�شوبة  اقت�شادية 
�شنع يف اإيطاليا، ول تن�شى الأكرث حرماًنا 

... اإذا كانوا اإيطاليني.

بانتقاد  م�شحوبة  املتفاقمة  القومية  اإن    
خطابها.  تغذي  والأ���ش��ل��م��ة،  للهجرة  لذع 
والطماأنينة  امل�����ش��داق��ي��ة  لك��ت�����ش��اب  ول��ك��ن 
يف  ب���داأت  فقد  احل��ك��م،  على  قدرتها  ب�شاأن 
نزعتها  اإىل  اأ�شولها  من  ال�شيادية  تطوير 
ا�شرتاتيجية  وه����ذه  احل��ال��ي��ة،  امل��ح��اف��ظ��ة 
باأنها  “التاميز”  ثمارها. وو�شفتها  توؤتي 
تتزايد  الإيطايل  لليمني  �شاعدة  “جنمة 

فر�شها يف اأن ت�شبح رئي�شة للحكومة«.
  وهكذا، قبل اقت�شاديون بارزون واأ�شاتذة 
الدعوة  اأع����م����ال،  وك���ب���ار رج�����ال  ج��ام��ع��ات 
مايو  ديتاليا يف  فراتيللي  حل�شور موؤمتر 
ب�شكل  اهتمام ملحوظ  املا�شي يف ميالنو. 
الفريق من  اأن  م��ن  ال��رغ��م  م��ت��زاي��د، على 
ث��غ��رات كبرية.  ي��زال يعاين م��ن  حولها ل 
ت�شر  البالد”،  حلكم  م�شتعدون  “نحن 
اإج�������راء  ج���ي���ورج���ي���ا م���ي���ل���وين. ويف ح�����ال 
اخلريف،  ه��ذا  مبكرة  ت�شريعية  انتخابات 

�شيقرر الإيطاليون.
-------------------------------

عن ليزكو

زهرة العاطفة لليمني االإيطايل

جيورجيا ميلوين، حتلم برئا�سة احلكومة...!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

   اإذا ما اأ�سبحت ا�ستقالة ماريو دراجي التي رف�سها 
فاإن  االأرب��ع��اء   و�سوًحا  اأك��ر  االي��ط��ايل،  الرئي�س 

اإيطاليا تتجه نحو انتخابات ت�سريعية مبكرة. وهو 
ما يفرح امللهمة اجلديدة لليمني الراديكايل، زعيمة 
ا�ستطالعات  يف  م�ستمر  �سعود  يف  ديتاليا،  فراتيلي 

الراأي.

5 جنوم املناه�سة للنظام،     منذ اأن حجبت حركة 
احلكومي،  االئتالف  يف  ع�سويتها  من  الرغم  على 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  دراج����ي،  م��اري��و  ي��ع��د  مل  ثقتها، 
امل�ستقيل، يبحث فقط عن بديل للغاز الرو�سي، وهذا 

هو الغر�س من رحلته اإىل اجلزائر يف اأول يومني من 
اأمام  االأربعاء  اليوم  �سيمثل  لكنه  اجلاري،  االأ�سبوع 
انتخابات  اإجراء  احتماالت  �ستت�سح  حيث  الربملان 

ت�سريعية مبكرة.

- تدح�س جيورجيا ميلوين م�سطلح اليمني 
املتطرف لتو�سيف ت�سكيلتها ال�سيا�سية

- تطمح اإىل قيادة املع�سكر املحافظ يف 
االنتخابات الت�سريعية املقبلة يف اإيطاليا

ميلوين تطمح لرئا�شة احلكومةهل �شيكون دراجي جمرد قو�س؟

•• بنما-اأ ف ب

رف�س  مع  الثنني  الأول  اأم�س  بنما   يف  جديدة  متاري�س  اأقيمت 
املتظاهرين اتفاقا مت توقيعه مع احلكومة لفتح الطرق ال�شريعة 

مقابل خف�س اأ�شعار الوقود.
وبعدما ت�شاور روؤ�شاء النقابات مع اأن�شارهم من املتظاهرين ب�شاأن 
التفاق الذي اأعلن الأحد، اتُّخذ قرار مبوا�شلة الحتجاج، بح�شب 

ما اأفاد لوي�س �شان�شيز التي يتزعم جتّمع “اأناديبو” املدين.
وقال لقناة “تي يف اإن-2” “حّذرنا ال�شلطة التنفيذية من اأنه ما 

زال علينا الت�شاور مع الطبقة الجتماعية«.
واختار  ال�شغط”  “حتت  التفاق  على  التوقيع  مت  باأنه  واأ���ش��اف 
�شاحنات  �شائقو  اإثرها  على  �شل  التي  التعبئة  موا�شلة  الأع�شاء 

الأمريكية  البلدان  “طريق  هو  ا�شرتاتيجيا  �شارعا  ومتظاهرون 
وقال وهو ميّزق ورقة يف يده “حاليا، ل يوجد اتفاق«. ال�شريع”. 

اأعلنت احلكومة وبع�س قادة الحتجاجات الأحد عن اتفاق لإنهاء 
اأ�شعار  اأ�شبوعني احتجاًجا على  اأكرث من  تظاهرات م�شتمرة منذ 
الوقود املرتفعة وارتفاع تكاليف املعي�شة يف بلد يعد 4،4 ماليني 

ن�شمة.
وخرجت التظاهرة الأكرب الثنني يف العا�شمة حيث اأغلق اأع�شاء 
الإط���ارات، ما  اإ�شعال  الطرقات عرب  للبناء  “�شانرتاك�س”  احت��اد 

اأدى اإىل اختناقات مرورية كبرية.
ال�شريع”  الأم��ريك��ي��ة  ال��ب��ل��دان  “طريق  م��ن  اأج����زاء  اأغ��ل��ق��ت  كما 
يعد ممرا  وال��ذي  الو�شطى  اأمريكا  دول  وباقي  بنما  بني  الرابط 

رئي�شيا لنقل ال�شلع عرب البالد.

واأدت الحتجاجات اإىل نق�س يف الوقود والغذاء يف بع�س املناطق.
وقالت اأجنيليكا رويز التي تقطن باكورا الواقعة �شرق العا�شمة 
اأردت  ي��وج��د ط��ع��ام ول ح��اف��الت.  ���ش��يء ل  “نحن يف و���ش��ع  بنما 
�شراء الأرز.. لكن القليل الذي ميكن العثور عليه باهظ الثمن. 
م�شرية اإىل اأنها واجهت �شعوبة يف الو�شول اإىل  اخل�شار رديئة”، 
مكان عملها.وافقت احلكومة الأحد على خف�س �شعر البنزين اإىل 
اأ�شعار  خف�س  ب�شاأن  املحادثات  وموا�شلة  للغالون  دولرا   3،25
الأغذية والأدوية التي كانت �شمن اأبرز م�شادر قلق املتظاهرين.

من  دولرا   3،95 اإىل  البنزين  �شعر  خف�شت  املا�شي،  والأ�شبوع 
5،20 دولرا للغالون يف حزيران/يونيو، لكن ذلك مل يكن كافيا 
لإر�شاء املتظاهرين.وبعد اإعالن الأحد، اعتربت عدة نقابات باأن 

التفاق غري كاف وجتاهل العديد من املجموعات.
وق���ال املتظاهر خ���وان م��ورال��ي�����س، وه��و م���زارع م��ن ك��اب��ريا غرب 
اإجابات  اإىل  نحتاج  نرتاجع.  لن  ال�شارع..  يف  “�شنبقى  العا�شمة، 

قوية واإيجابية«.
ودعا الأمني العام ل�”�شانرتاك�س” �شاوؤول مينديز اإىل مفاو�شات 
يف  اإحلاحا”  الأك��رث  “الق�شايا  ملناق�شة  املجموعات  كافة  ت�شمل 
بنما.وت�شمل هذه الق�شايا خف�س تكاليف الوقود والغذاء والدواء 
اإىل جانب زي���ادة الأج���ور ب�شكل عام  وال��ك��ه��رب��اء، على ح��د ق��ول��ه، 

وزيادة ال�شتثمارات العامة يف التعليم.
اإذ  تاأتي التظاهرات يف وقت تواجه بنما ظروفا اقت�شادية �شعبة 
بلغ معدل  بينما  اأيار-مايو،  يف  املئة  يف   4،2 الت�شخم  بلغ معدل 
البطالة حوايل 10 يف املئة ومت رفع اأ�شعار الوقود بحوايل 50 يف 

املئة منذ كانون الثاين-يناير.
ورغم اأن اقت�شادها مقوم بالكامل بالدولر بينما �شّجلت معدلت 
الجتماعية  امل�شاواة  انعدام  من  تعاين  بنما  اأن  اإل  مرتفعة،  منو 
بفوارق كبرية.واأكد املغني البنمي ال�شهري والنا�شط روبن بليد�س 
يكون  اأن  م��ن  اأق��ل  القت�شادية  املتظاهرين  مطالب  اأن  الث��ن��ني 

باإمكانها حل م�شاكل البالد.

•• وا�صنطن-رويرتز

و�شركة  )البنتاجون(  الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
نحو  لت�شنيع  اتفاق  اإىل  تو�شلتا  اأنهما  مارتن  لوكهيد 
375 طائرة مقاتلة اإف-35 على مدار ثالث �شنوات، 
و�شط توقعات بارتفاع ال�شعر من الن�شخة ال�شائعة من 

الطائرة ب�شبب انخفا�س الأعداد والت�شخم.
ق���ال ول���ي���ام لب���الن���ت رئ��ي�����س م�����ش��رتي��ات الأ���ش��ل��ح��ة يف 
البنتاجون “ي�شعدنا اأن نعلن اأن الوزارة ولوكهيد مارتن 

تو�شلتا اإىل اتفاق ل�شراء 375 طائرة اإف-35«.
وكانت رويرتز ذكرت يوم الثنني اأن ال�شفقة التي تبلغ 

قيمتها نحو 30 مليار دولر تقرتب من النتهاء.
واتفاق “امل�شافحة” هو نقطة انطالق لو�شع اللم�شات 
الأخرية على الأ�شعار والتي من املحتمل األ حُتدد لعدة 
النهائية  القيمة  اإن مل يكن لأ�شهر، مما يجعل  اأ�شابيع 

لل�شفقة وكل طائرة غري موؤكدة.
الن�شخة الأكرث  اإيه، وهي  اإف-35  وتبلغ تكلفة طائرة 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  املقاتلة  الطائرة  ه��ذه  من  �شيوعا 
حاليا نحو 79 مليون دولر.وقال البنتاجون اإن العدد 
“تعديالت  اأي  على  بناء  يتغري  قد  للطائرات  النهائي 
املايل  العام  ميزانية  يف  الأمريكي  الكوجنر�س  يجريها 

2023 واأي طلبات يطلبها ال�شركاء الدوليون«.
تاأثريات  “يف خ�����ش��م  ب��ي��ان  ل��وك��ه��ي��د يف  ���ش��رك��ة  وق��ال��ت 
)الطائرة(  اأع����داد  وان��خ��ف��ا���س  امل�شتمرة  كوفيد-19 
اإف-35، متكن م�شروع اإف-35 من خف�س تكلفة كل 

طائرة عن م�شتويات الت�شخم القيا�شية«.
الت�شخم  اأن  املا�شي  الأ�شبوع  اأمريكية  بيانات  واأظهرت 
قد ت�شارع اإىل معدل �شنوي قدره 9.1 يف املئة يف يونيو 

حزيران.
وكان البنتاجون وقع �شفقة �شابقة عام 2019 ل�شراء 
478 طائرة مقاتلة اإف-36 على مدى ثالث �شنوات، 
املكونات  م��ن  اأك���رب  كميات  ب�����ش��راء  للوكهيد  �شمح  مم��ا 
مليار   34 اإىل  باملئة  ثمانية  بنحو  التكاليف  خلف�س 

دولر.

اتفاق اأمريكي لت�سنيع 375 طائرة مقاتلة اإف- 35 حمتجون يغلقون الطرقات يف بنما ويرف�سون اتفاقا مع احلكومة 
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   يف الوقت احلايل، ي�شري ال�شيناريو 
اأك��������رث، وم����ب����ا�����ش����رة، اإىل  امل���ن���ط���ق���ي 
ا���ش��ت��ع��ادة ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س م��ن قبل 
اأو  م��ت��زاي��د،  ب�شكل  ت��رام��ب  دون���ال���د 
واإذا  املقربني.  اأحد حلفائه  من قبل 
مل ت�شحح الوليات املتحدة م�شارها 
ال��ب��الد تتجه نحو  ال��ف��ور، ف��اإن  على 

كارثة.

دون�����ال�����د ت����رام����ب م��ن��اه�����س 
للدميقراطية

ت��رام��ب لعدة     بعد متابعة دون��ال��د 
اعتقدت  �شيا�شي،  ك�شحفي  �شنوات 
اأن ل �شيء ميكن اأن ي�شدمني اأكرث، 
التي  ال���ش��ت��م��اع  ج��ل�����ش��ات  ح��ت��ى  ول 
مو�شوع  بخ�شو�س  م��وؤخ��ًرا  اأجريت 
على  “ ال��ه��ج��وم   2021 ي��ن��اي��ر   6
اأن�شار  ق��ب��ل  م���ن  ال��ك��اب��ي��ت��ول  م��ب��ن��ى 

دونالد ترامب«.
   لأن راأيي يف ترامب تبلور يف خريف 
�شعبوي  اأع��م��ال  رج��ل   :2015 ع��ام 
اإىل �شلطوي،  اأن يتحول  من املرجح 
ت���ه���دي���ًدا خطرًيا  ي�����ش��ك��ل  وب���ال���ت���ايل 
منذئذ،  الأمريكية.  للدميقراطية 
حتليلي،  ت���اأك���ي���د  ����ش���وى  ي��ف��ع��ل  مل 
ازدراءه املطلق  باألف طريقة  واأظهر 
لدميقراطياتنا  الأ�شا�شية  للقواعد 
احل��دي��ث��ة. وه����ذا، م��ن ال��ب��داي��ة اإىل 
فيها  وع���د  حملة  يف  اأوًل  ال��ن��ه��اي��ة: 
ب�شجن مناف�شته يف ال�شباق الرئا�شي 
ال�شباق  نهاية  ويف  انتخابه،  مبجرد 
انتخابات  نتائج  قبول  رف�س  عندما 
عمله  ع���ل���ى  ال�����رباه�����ني   .2020
املناه�س للدميقراطية موجودة ول 

ي�شتطيع اأحد اإخفاء وجهه.
اأع���رتف باأن  اأن     وم��ع ذل���ك، يجب 
م��ا ظهر م��ن اع��رتاف��ات وحقائق يف 
الأ�شابيع الأخرية هّزتني. منذ فرتة 
طويلة، راأينا دونالد ترامب مرتدًدا 
يف اإبعاد نف�شه عن موؤيديه، اأياً كانوا 
ووقاحتهم.  مغالتهم  كانت  ومهما 
ال�شلطة  يف  البقاء  يف  رغبته  اأن  كما 
اأي اعتبار للمبادئ  باأي و�شيلة، دون 
بنف�س  ����ش���ارخ���ة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة، 
اأنه مبجرد  القدر. ولكننا نعلم الآن 
اأن يغيب عن اأنظار الكامريات، فانه 
يبتهج �شخ�شًيا بالهجوم على مبنى 
ي�شجع  اأن  اأراد  اأن��ه  حتى  الكابيتول، 
اأو حتى اأن يقود املجموعة �شخ�شًيا، 
اىل درج��ة اأن��ه ت�شاجر مع اأح��د كبار 
امل�شوؤول  ال�شرية  امل��خ��اب��رات  اع���وان 

عن حمايته.
اأن دون���ال���د ت���رام���ب قد     اع��ت��ق��دت 
املدى  طويلة  ف��رتة  منذ  لنا  اأظ��ه��ر 
حم�شن  واأنني  ل�شخ�شيته،  الكامل 
���ش��د ا���ش��ت��ف��زازات��ه امل����روع����ة... كنت 

خمطئا.

�ستكون  ل��رتام��ب  ثانية  والي���ة 
اأكر خطورة من االأوىل

اإىل  اأن يطمئن  امل���رء  ي��غ��ري  ق��د      
اإذا  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  اأن  ح��ق��ي��ق��ة 
الولية  م���ن  ال��ت��ع��ب��ري، جن���ت  ج����از 
الأوىل ل��دون��ال��د ت��رام��ب. ول��ئ��ن مل 
ي��ت��م ت��دم��ري اجل��م��ه��وري��ة، ف��ال �شك 
مرة  ملقاومته  يكفي  مبا  قوية  لأنها 

اأخرى.
ال�شمود  ه���ذا  اأظ���ه���ر  ب��ال��ت��اأك��ي��د،     
اأن  ومي��ك��ن  ال��دول��ة.  موؤ�ش�شات  ق��وة 
باأنها  ندعم متاًما الفر�شية القائلة 
�شتتحّمل �شدمة اأربع �شنوات اإ�شافية 
يف ظ��ل ح��ك��م دون���ال���د ت���رام���ب. لكن 
فرتة  اأن  العتبار  يف  ن�شع  اأن  يجب 
“لنجعل  ���ش��ع��ار  ولي����ة ث��ان��ي��ة حت��ت 
اأمريكا عظيمة مرة اأخرى”، �شتكون 
بالتاأكيد اأكرث �شرًرا على البالد من 

الأوىل.
 ،2016 ع��ام  انتخابه  مت  عندما     
ممار�شة  على  ت��رام��ب  دون��ال��د  عجز 
ال�����ش��ل��ط��ة ب�����ش��ك��ل ف���ع���ال، ح��ي��ث كان 
اإىل اخل��ربة، واىل متعاونني،  يفتقر 

ي�شبق  �شيا�شية. مل  روؤي��ة  وحتى اىل 
انتخابه لأي من�شب، ول معرفة له 
البريوقراطي  لعمل اجلهاز  فهم  اأو 
العا�شمة،  وا�شنطن  ويف  الفيدرايل، 
ك���ان اأن�����ش��اره امل��خ��ل�����ش��ون اأك����رث من 

نادرين.
   وه���ك���ذا، راأي���ن���ا ال��ع��دي��د م���ن كبار 
امل�شوؤولني ذوي اخلربة  اأو  املوظفني 
اأكرث  كبح  اإىل  ي�شعون  اإدارت���ه  داخ��ل 
ق��رارات��ه تطرفاً واأق��ل��ه��ا وج��اه��ة. يف 
اجلمهوريون،  ن��ظ��ر  ال��ك��وجن��ر���س، 
النواب يف  مبن فيهم رئي�س جمل�س 
البيت  اإىل  اإىل و�شوله  الوقت،  ذلك 
الأب��ي�����س ب��ع��ني ال��ري��ب��ة. وح��ت��ى لو 
اأنه  على  نف�شه  ت��رام��ب  دون��ال��د  راأى 
لل�شعب،  ال��وح��ي��د  ال�����ش��رع��ي  امل��م��ث��ل 
نظام  -ل���ت���ق���وي�������س  ط���م���وح���ه  ف������اإن 
ي�شمن  الذي  والتوازنات  ال�شوابط 
توازن ال�شلطات يف الوليات املتحدة 
-ظل خمفًيا وغري وا�شح. يف بداية 
وليته، ا�شطدم مبوؤ�ش�شات م�شتقلة 
ت�شتنجد  وال����ت����ي  م������رة،  م����ن  اأك������رث 

بالقانون عندما يتجاوز �شلطته.
اإذا     ل���ن ي���واج���ه ن��ف�����س امل��ع��ار���ش��ة 
البالد عام  العودة لقيادة  متكن من 
بعد  خ����ربة  اك��ت�����ش��ب  ل��ق��د   .2024
اأربع  طيلة  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��ي��ادة 
بكثري  اأكرب  بدقة  يفهم  اإنه  �شنوات. 
اإىل  رغباته  لتحويل  فعله  يجب  ما 
كبري  احتياطي  تكوين  مت  حقيقة. 
وبع�شهم  املخل�شني،  امل��وؤي��دي��ن  م��ن 
يتمتع بخربة مهنية كبرية يف اجلهاز 
�شيعّينهم  الذين  ان  كما  التنفيذي. 
�شتكون  امل�����رة  ه����ذه  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ات 
اأق���ل يف تنفيذ  ب��ال��ت��اأك��ي��د  خم��اوف��ه��م 
اأو  اأكرثها لاأخالقية  قراراته، حتى 
غري د�شتورية. تقريبا جميع اأع�شاء 
الربملان من اجلمهوريني الذين مل 
يرتددوا يف معار�شة دونالد ترامب، 
ين�شحبون الآن من احلياة ال�شيا�شية 
التمهيدي  ال�شباق  من  يخرجون  اأو 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة. ومن  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
ا، اأن تركز الأيام الأوىل  املرجح اأي�شً
عظيمة  اأمريكا  “لنجعل  ولي��ة  من 
تعزيز  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  اأخرى”  م���رة 

ال�شلطة الرئا�شية.

ماذا يعّد احلزب اجلمهوري لعام 
2024

اإب���ط���ال نتيجة     ك��ان��ت خم��ط��ط��ات 
اقرتاع 2020 من عمل غري اأكفاء 
فو�شويني بدًل من متاآمرين اأذكياء. 
ولئن اأم�شى الرئي�س املنتهية وليته 
يف  الت�شكيك  يف  ال��وق��ت  م��ن  الكثري 
���ش��رع��ي��ة خ��ل��ي��ف��ت��ه ج���و ب���اي���دن، ومل 
للتطبيق  ق��اب��ل��ة  خ��ط��ة  ل���دي���ه  ت��ك��ن 
مل��ن��ع ت��ن�����ش��ي��ب��ه ب�����ش��ك��ل م��ل��م��و���س. يف 
يتغري  اأن  مي��ك��ن  ع���ام���ني،  غ�����ش��ون 
ال��و���ش��ع، لأن ق��ط��اع��ات ك��ب��رية من 
احلزب اجلمهوري ت�شتعد منذ عدة 
واتقانا  تنظيما  اأك��رث  خلطة  اأ�شهر 
يف  اأخ����رى  م���رة  مر�شحها  لتن�شيب 

املكتب البي�شاوي.
   عام 2020، كان الختيار النهائي 

�شيجل�شون  ال��ذي��ن  الناخبني  لكبار 
يف امل��ج��ّم��ع الن��ت��خ��اب��ي ل ي���زال يقع 
خمل�شني  ���ش��ي��ا���ش��ي��ني  ع���ات���ق  ع���ل���ى 
لوعدهم بالإ�شراف على النتخابات 
حزبية.  غ���ري  ب��ط��ري��ق��ة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
اأن ال��ب��ع�����س قد  وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن 
غري  وب�شكل  ب�شعوبة  انتخابهم  مت 
�شكرتري  م��ث��ل  ل��ل��م��ن��ا���ش��ب،  ���ش��ل�����س 
فقد  رافين�شبريجر،  ب��راد  جورجيا 
الدميقراطي:  ب���واج���ب���ه���م  ق����ام����وا 
اأية  ف���رز الأ�����ش����وات، وال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
ال�شت�شالم  دون  م�شاكل،  اأو  تقارير 
اأو اخلدمات  لل�شغوط التي متار�س 

املوعودة، وهذا �شرف لهم.
بداأت  الأخ���رية،  ال�شنوات     لكن، يف 
الإدارات اجلمهورية يف عدة وليات 
اأ�شعف  مما  القوانني،  لتغيري  تناور 
مواجهة  يف  الدميقراطية  العملية 
ُينظر  املحلية.  ال�شيا�شية  ال�شلطة 
اأريزونا،  مثل  ال��ولي��ات،  بع�س  اإىل 
ق��ت��ال حا�شمة،  ���ش��اح��ات  اأن���ه���ا  ع��ل��ى 
للم�شّرعني  ال��ع��ن��ان  �شيطلق  ح��ي��ث 
ليختاروا  قريًبا،  واحل��ك��ام  املحّليني 
الفائز  �شُيعترب  ال��ذي  املر�شح  ذات��ي��ا 
اأكرث  الأم���ر  يجعل  وه���ذا  ال�شرعي. 
قابلية لت�شّور اإبطال اآلف الأ�شوات 
مواقف  ذوي  ���ش��ي��ا���ش��ي��ني  ق��ب��ل  م���ن 
حزبية، من الذين لن يحر�شوا على 
البقاء حمايدين، و�شري�شحون كبار 
ناخبني ل�شالح دونالد ترامب حتى 
)اأو دميقراطي  ب��اي��دن  ك��ان ج��و  ل��و 
الأ�شوات  باأغلبية  الفائز  هو  اآخ��ر( 

يف الولية.
   هناك خطران يهددان اجلمهورية 
فوز  الأول،  خ���ط���ري:  ب�����ش��ك��ل  الآن 
 2024 دونالد ترامب يف انتخابات 
اأنه  وال��ث��اين،  اللعبة،  لقواعد  وف��ًق��ا 
يحاول تعديل النتيجة بكل الو�شائل، 
د�شتورية  اأزم�������ة  اإىل  ي�������وؤدي  مم����ا 
خ��ط��رية -ورمب���ا ق��د ينجح حتى يف 
العودة اإىل املكتب البي�شاوي يف حتد 
للقواعد.  وال�شليم  العادل  للتطبيق 
ول��ت��ف��ادي م��ث��ل ه���ذا امل���وق���ف، يجب 
على الدميقراطيني تنظيم اأنف�شهم 
�شاحق ل جدال فيه.  لتحقيق ن�شر 
بايدن  جو  �شعف  اىل  بالنظر  ولكن 

الكبري، وعدم جاذبية كامال هاري�س 
ل���دى ال��ن��اخ��ب��ني، ف����اإن ه���ذا الهدف 

يبدو بعيد املنال حاليا.

جو بايدن لي�س يف موقع قوة
ال����ولي����ات  ك���ان���ت   ،2020 ع�����ام     
عرف  ال��ه��اوي��ة:  ح��اف��ة  على  املتحدة 
ج����و ب����اي����دن ك���ي���ف مي���ن���ع الن������زلق 
ال��ي��ه��ا، وك���ان امل��ر���ش��ح اجل���اد الوحيد 
للحزب  التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
الدميقراطي الذي مل يدعم الأفكار 
���ش��دي��دة الن��ق�����ش��ام ع��ل��ى ال��رغ��م من 
اإلغاء  ال��ع�����ش��ر )م��ث��ل  ت��ن��اغ��م��ه��ا م���ع 
على  ال�شرعية  غري  الهجرة  جترمي 
���ا كيف  احل�������دود(. ك��م��ا ع����رف اأي�������شً
وا�شًعا  دمي��ق��راط��ًي��ا  حت��ال��ًف��ا  ي��ج��م��ع 
التاأكيد  خ���الل  م��ن  �شخ�شه  ح���ول 
ع��ل��ى ���ش��ك��ل م���ن اأ����ش���ك���ال الح�����رتام 
ال�����ش��روري��ة يف  ال��ك��رام��ة،  اأو  والدب 
اأنها  ع��ل��ى  ت��ق��دمي��ه��ا  ان��ت��خ��اب��ات مت 
معركة لإنقاذ الروح العميقة للبلد. 
اأنه �شاعد يف ح�شد �شعب  ُيح�شب له 
نادر  ب�شيء  للقيام  املتحدة  الوليات 
�شلطوي  ب�شعبوي  الإطاحة  للغاية: 
فرتة  بعد  دميقراطية  انتخابات  يف 

ولية واحدة فقط.
ث��م��ان��ي��ة ع�����ش��ر �شهًرا  ب��ع��د     ول��ك��ن 
الوا�شح  من  ال�شلطة،  ممار�شة  من 
ي��ع��د خ���ي���ارا ���ش��احل��ا متاًما  اأن����ه مل 
�شعبيته  ت�����ش��ن��ي��ف   .2024 ل���ع���ام 
وفًقا  خا�س:  ب�شكل  منخف�س  اليوم 
ايت”،  ث��ريت��ي  “فايف  ل��ت��ق��دي��رات 
النا�س  من  فقط  باملائة   39 يوافق 
يف الوليات املتحدة على عمله، و56 
ب��امل��ائ��ة غ���ري را����ش���ني. وه�����ذا يعني 
الروؤ�شاء  من  �شعبية  اأق��ل  بايدن  اأن 
الث���ن���ي ع�����ش��ر ال�����ش��اب��ق��ني )مب����ا يف 
املرحلة من  نف�س  ت��رام��ب( يف  ذل��ك 

وليتهم.
ال�شعيف احلايل  امل��وق��ف  اأ���ش��ب��اب     
جل����و ب����اي����دن خ����ارج����ة ع����ن اإرادت�������ه 
ثمن  �شيدفع  رئي�س  اأي  كان  جزئًيا. 
واأطول  بكثري  اأك��رب  ال��وب��اء،  عواقب 
يف ال��وق��ت مم��ا مي��ك��ن ت��خ��ي��ل��ه. واأي 
للت�شخم  ف��داء  كب�س  �شيكون  زعيم 
اجلامح -على الرغم من اأن لرئي�س 

و�شائل  ال��واق��ع  املتحدة يف  ال��ولي��ات 
حمدودة للغاية لكبح جماحه.

اإن  ال�����ق�����ول  ي���ج���ب  ذل��������ك،     وم������ع 
ي�شاهمون  اأنف�شهم  الدميقراطيني 
يف خلق موقف ال�شعف هذا. لقد اأدت 
الأبي�س  البيت  يف  املتخذة  القرارات 
اإىل ت�شخيم الآلية الت�شخمية، على 
القت�شاديني  حتذيرات  من  الرغم 
امل��ع��رتف ب��ه��م يف ذل���ك ال���وق���ت. كما 
للقوات  ال�شريع  الن�شحاب  اأع��ط��ى 
من اأفغان�شتان �شورة لبايدن كرجل 
بال قب�شة ول قلب ول روؤية. وعلى 
ال��رغ��م م��ن وع���ده ب��ت��اأم��ني تنازلت 
من احلزبني على نطاق وا�شع، اإل اأن 
اإدارته ف�شلت يف التن�شيق ب�شكل فّعال 

مع برملانيني من مع�شكره.
من  الأوىل  الأ�����ش����ه����ر  وخ�������الل      
رئ��ا���ش��ت��ه، ح����اول اأن�����ش��ار ج��و بايدن 
ت��ق��دمي��ه ع��ل��ى اأن����ه جت�����ش��ي��د حديث 
ثمانية  وب��ع��د  روزف���ل���ت.  لفرانكلني 
جو  ف�شل  تن�شيبه،  من  �شهًرا  ع�شر 
مقرتحاته  معظم  مترير  يف  بايدن 
الت�شريعية، وهذا غري قابل للتح�شن 
يف افق اإجراء انتخابات منت�شف املدة 

ال�شعبة.
الثقافية  ال��ق�����ش��اي��ا  اأث������ارت  ل��ق��د     
والجتماعية �شكاًل اأكرث دراماتيكية 
لتخريب ال��ذات. جزء من الناخبني 
 ،2020 ع������ام  اخ�������ت�������اروا،  ال�����ذي�����ن 
احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي وزع��ي��م��ه جو 
قناعة،  ع��ن  ولي�س  مكرهني  ب��اي��دن 
ي��خ��اف��ون ال���ي���وم م���ن ���ش��دى بع�س 
ي�شار  م��ن  املنبثقة  الأي��دي��ول��وج��ي��ات 
مرعوبني  ك����ان����وا  ول���ئ���ن  ال���ي�������ش���ار. 
على  ال�شائدة  العن�شرية  من  متاًما 
ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف، ف��اإن��ه��م ل يرون 
ب�����ش��ك��ل اإي��ج��اب��ي ل��ل��غ��اي��ة ح��ق��ي��ق��ة اأن 
املثال،  �شبيل  على  القائمة،  الإدارة 
امل�شاعدات  بع�س  دفع  تكييف  اأرادت 
الجتماعية مببالغ هامة ح�شب لون 

هذا اجللد اأو ذاك.

�سعيفة  هاري�س  كاماال  حظوظ 
يف هزم ترامب

الرت�شح  بايدن عن  اإذا تخلى جو     
 ،2024 ع������ام  ان���ت���خ���اب���ه  لإع����������ادة 

كامال  ت�����ش��ب��ح  اأن  امل����رج����ح  ف���م���ن 
ال��ت��ال��ي��ة للحزب  امل��ر���ش��ح��ة  ه��اري�����س 
الدميقراطي.   يف الوليات املتحدة، 
ب�شرعية  ال���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ي��ت��م��ت��ع 
القائمة.  ال�شلطة  متثيل  موا�شلة 
ويفرت�س اأن يكون هذا الجتاه اأقوى 
بكمال هاري�س.  الأمر  يتعلق  عندما 
ب�شفتها اأول امراأة �شوداء تتوىل هذا 
لإزاحتها  حماولة  اأي  ف��اإن  املن�شب، 
مفرت�شة  ك���وري���ث���ة  م��ن�����ش��ب��ه��ا  م���ن 
باعتباره  اإدان��ت��ه  ال�شهل  من  �شيكون 
و�شتكون  عن�شرّي.  اأو  جن�شّي  حتّيز 
ال�شمعة  حيث  من  املحتملة  التكلفة 
معظم  لتثبيط  كافية  وه��ي  اأع��ل��ى: 
اأن  املحتمل  م��ن  ال��ذي��ن  ال�شيا�شيني 
ل��ل��ف��وز بورقة  ب��ال��رت���ش��ح  ي��خ��اط��روا 

احلزب الدميقراطي.
ي��ج��ع��ل موقف  ال�����ش��ي��ن��اري��و     ه����ذا 
كامال  ح��ال��ًي��ا  مي��ي��ز  ال���ذي  ال�شعف 
�شتكون  للقلق:  اإث���ارة  اأك��رث  هاري�س 
م��ر���ش��ًح��ا اأق����ل جن���اًح���ا ���ش��د ترامب 
اإذا  لأن��ه  احل���ايل.  بالرئي�س  مقارنة 
و�شل هذا الأخري اىل ارقام قيا�شية 
نائب  ف��اإن  ال�شعبية،  ع��دم  م��ن حيث 
املجال:  ه���ذا  يف  ت��ن��اف�����ش��ه  ال��رئ��ي�����س 
باملائة   36 يعتقد  احلقيقة،  ل��ق��ول 
بعمل  ت��ق��وم  اأن��ه��ا  ال�شكان  م��ن  فقط 
جيد.   عالوة على ذلك، لن يختفي 
ه���ذه على  ال�شعبية  ع���دم  ي��وؤج��ج  م��ا 
املتو�شط.  ح��ت��ى  اأو  ال��ق�����ش��ري  امل���دى 
عامة  م���دع���ي���ة  ه����اري���������س  ك�����ام�����ال 
كيف  ا  اأي�شً وتعرف  للغاية،  موهوبة 
مقنعة  اأو  وودودة  متعاطفة  ت��ك��ون 
ب�����ش��ك��ل خ���ا����س وداف����ئ����ة ب�������ش���دق، يف 
�شياقات غري ر�شمية مثل جمموعات 

الربامج التلفزيونية احلوارية.
الناخبني ل يعرفون     لكن غالبية 
القيم العميقة التي حتركها، اأو حتى 
ومن  م��واق��ف��ه��ا.  �شحة  يف  ي�شككون 
عندما  عليهم  ال��ل��وم  اإل��ق��اء  ال�شعب 
ن�شتح�شر رحلتها ال�شيا�شية املتعرجة 
خالل م�شرية ق�شرية ن�شبًيا انتقلت 
من دميقراطية معتدلة اإىل حد ما 
اإىل واحدة من اأكرث اأع�شاء جمل�س 

ال�شيوخ تقدمية.
   اأتذكر اأنني وجدت على رّف متجر 

ن�شرته  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  ال��ك��ت��ب،  لبيع 
ب���داي���ة احلملة  يف  ه��اري�����س  ك���ام���ال 
يف  ب��ع��ن��وان   2020 ل��ع��ام  الرئا�شية 
ترجمته الفرن�شية “حقائقنا: حلمي 
الكتاب  اأن  بدا  اإجماًل،  الأمريكي”. 
يف  الي�شار  اأق�شى  اإق��ن��اع  اإىل  ي��ه��دف 
�شيناتورة  ب��اأن  الدميقراطي  احل��زب 
الكلمات  م��ع  من�شجمة  كاليفورنيا 
على  ال��ق��ادرة  ال�����ش��ع��ارات  اأو  املفاتيح 
ا�شتقطاب عامل تويرت. لكن ما لفت 
النا�شر،  اأ�شافها  عبارة  هو  انتباهي 
م�شرًيا بال اأدنى �شك اإىل اأنها كانت 
ذكية  “مقاربة  ك��ت��اب  م��وؤل��ف��ة  ��ا  اأي�����شً
عامة  م���دع���ي���ة  خ���ط���ة  ل���ل���ج���رمي���ة: 

لتح�شني المن للجميع«. 
   تعر�شت كامال هاري�س لل�شخرية 
عندما ادعت اأنها ا�شتمعت اإىل مغني 
�شاكور  وت��وب��اك  دوج  ���ش��ن��وب  ال����راب 
الدرا�شات  مدر�شة  يف  ك��ان��ت  عندما 
العليا، ومل يكن اأي منهما قد اأ�شدر 
وباملثل،  درا�شتها.  نهاية  قبل  األبوًما 
اجلامايكي  ت��راث��ه��ا  ادع�����ت  ع��ن��دم��ا 
لإظهار دعمها لإ�شفاء ال�شرعية على 
اأنها  ا�شتهالك احل�شي�س كا�شفة عن 
�شيق ان ا�شتهلكته )رد والدها ببيان 
حاد: “اإن جدودي الأع��زاء ووالداي 
قبورهم  يف  يتقّلبون  اليوم  املتوفني 
و�شمعتنا،  عائلتنا  ا���ش��م  اأن  ل�شماع 
اجلامايكية  ه��وي��ت��ن��ا  ع����ن  ف�������ش���اًل 
ال����ف����خ����ورة، ت���رت���ب���ط ب���ط���ري���ق���ة ما 
ملدخني  ال�شائنة  املبتذلة  بال�شورة 
ل  مل���اذا  نتفهم  وه��ك��ذا  احل�شي�س”. 
وجود  يف  الف�شل  الناخبون  مينحها 
وا�شحة  اأو  ج���ًدا  �شلبة  قيم  ق��اع��دة 

جًدا.
ال�شعور، على نحو  ه��ذا     مت تعزيز 
م��ت��ن��اق�����س، م���ن خ���الل م���ا ك���ان من 
منارات حملتها  اأح��د  يكون  اأن  �شاأنه 
للحزب  التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
يف   .2020 ل���ع���ام  ال���دمي���ق���راط���ي 
بايدن،  ج��و  ت���وازن  ل��زع��زع��ة  �شعيها 
م��ن��اف�����ش��ه��ا الأوف������ر ح��ظ��ا ح��ي��ن��ه��ا يف 
التزامه  ب��ع��ن��ف  ه��اج��م��ت  ال�����ش��ب��اق، 
ال�شبعينيات  يف  “للنقل”  ال��ف��ات��ر 
اإىل  ت��ه��دف  م��در���ش��ي  نقل  “منظمة 
تعزيز التنوع الجتماعي اأو العرقي 
اأيام  وبعد  العامة”،  امل��دار���س  داخ��ل 
تعرتف  اأن  عليها  ك��ان  فقط،  قليلة 
باأنها هي نف�شها مل تدعم هذا النوع 

من العمل ال�شيا�شي.
الرئا�شة  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اق  ك����ان  اإذا     
�شيجمع بني ترامب وكامال هاري�س 
اأن  م�شبقا  فيمكننا   ،2024 ع���ام 
تبدو  امل��واج��ه��ة  لأن  ب��ال��ق��ل��ق  ن�شعر 
ل�شالح  �شتتحول  احل��ايل  الوقت  يف 

اجلمهوري.

خطة للهروب من الكارثة
   يف اللعبة ال�شيا�شية، نادراً ما ت�شري 
الأم��ور كما هو خمطط لها. وحتى 
البديلة  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات  ب����دت  اإذا 
الوليات  ل���دى  ف����اإن  امل���ن���ال،  ب��ع��ي��دة 
امل���ت���ح���دة ع����دة ط����رق ل���ل���ه���روب من 

الكارثة.

   ه��ن��اك ط���رق ع��دي��دة اأم����ام البالد 
وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا ل���ل���ه���روب م���ن اأ����ش���واأ 
م�����ش��ري مم��ك��ن. ل��ك��ن امل��ث��ري للقلق 
ما  اإن��ه  للغاية:  يبدو ممكنا  ه��ذا  اأن 
الريا�شي  “التوقع  العلماء  ي�شميه 
ل  احل�����ايل،  ال���وق���ت  يف  املحتمل”. 
احتمال  اأك��رث  اآخ��ر  �شيناريو  يوجد 
من عودة الرئي�س ترامب اإىل املكتب 
ال��ب��ي�����ش��اوي، وامل�����ش��م��م ع��ل��ى تدمري 

مبداأ اجلمهورية وهيكلها بعمق.
   لذلك يجب على كل الذين يهتمون 
الدميقراطي  ال����ن����م����وذج  ب�����اإدام�����ة 
اأن ي�شعوا بن�شاط  املتحدة  للوليات 
املعلنة.  الكارثة  م��ن  للهروب  خطة 
ت��ب��وي��ب بع�س  وب��الإم��ك��ان م��ن الن 
اخلطوات والإجراءات احلا�شمة حتى 
يف  الراغبون  الدميقراطيون  ينجح 
ب��ذل��ك يف حت�����ش��ني فر�شهم  ال��ق��ي��ام 

للتغلب على دونالد ترامب.
اإعطاء  ال���دمي���ق���راط���ي���ني  -ع���ل���ى     
تو�شح  ل���ت�������ش���ري���ع���ات  الأول��������وي��������ة 
ب���ال���ت���ف�������ش���ي���ل ك����ي����ف����ي����ة ت�������ش���دي���ق 
النتخابات  نتائج  على  الكوجنر�س 

لتقليل تعر�شها للتالعب احلزبي.
   -على الدميقراطيني اأن ي�شتعيدوا 
لالأفكار،  ال��ع��ام  النقا�س  يف  مكانهم 
الجتماعية  الق�شايا  يف  �شيما  ول 
واإذا كانوا ل يرغبون يف  والثقافية. 
تقدير،  اأق��ل  على  ال�شغط،  تخفيف 
الأقليات،  ع��ن  ال�����دوؤوب  دف��اع��ه��م  يف 
ا  فيجب على امل�شوؤولني البارزين اأي�شً
عملهم  بني  �شديد  بو�شوح  التمييز 
من  الراديكاليني  بع�س  عمل  وب��ني 

الي�شار الهووي.
اإقناع �شعب     -على الدميقراطيني 
ي�شتطيعون  باأنهم  املتحدة  الوليات 
الن�شات اىل خماوفهم، خا�شة فيما 
وحتى  واجلرمية.  بالت�شخم  يتعلق 
و�شائل  الأب���ي�������س  ل��ل��ب��ي��ت  ك���ان���ت  ان 
مل  اإن  تقليل،  على  للعمل  حم���دودة 
اأو تلك، فانه  امل�شكلة  يكن حّل، هذه 
باأكرب  ا�شتخدامها  ب��اي��دن  ج��و  على 
قدر ممكن من الذكاء، والقيام بكل 
الق�شوى  ال���ش��ت��ف��ادة  م��ن  م��ا ميّكنه 
املوقف  يف  اأي حت�����ش��ن حم��ت��م��ل  م��ن 

بحلول عام 2024.
الدميقراطيني  ع��ل��ى  -وي���ت���ع���ني     
مت��ري��ر م�����ش��روع��ات ال��ق��وان��ني التي 
مي��ل��ك��ون الأ����ش���وات ال��الزم��ة ل��ه��ا يف 
الكوجنر�س، حتى لو مل تكن مثالية، 
بدًل من انتظار حتقيق �شفقات اأكرث 
اأنها  الآن  حتى  ثبت  والتي  طموًحا، 
بعيدة املنال متاًما. واإذا وافق البيت 
ت�����ش��وي��ات مع  تنفيذ  ع��ل��ى  الأب��ي�����س 
�شبيل  على  للحزب،  املعتدل  اجلناح 
املثال ب�شاأن خطة التعايف القت�شادي 
“اإعادة البناء ب�شكل اأف�شل”، فيمكنه 
هذا  فعال  دفع  باأنه  التباهي  حينئٍذ 
الرهان امللح اأو ذاك.   -اأخرًيا، يجب 
يجدون  الذين  الدميقراطيني  على 
اأن��ف�����ش��ه��م يف و���ش��ع اأف�����ش��ل م���ن جو 
بايدن اأو كامال هاري�س لهزم دونالد 
يفكروا  اأن   ،2024 ع����ام  ت���رام���ب 
الرت�شح  -يف  -وب�������ش���رع���ة  ب���ج���دي���ة 

لالنتخابات التمهيدية.
   ان مثل خطة العمل ه��ذه، لي�شت 
النت�شار.  نحو  اأوىل  خ��ط��وة  ���ش��وى 
لكني اآمل اأن تكون هذه القرتاحات 
انطالق  ن��ق��ط��ة  مب���ث���اب���ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
مقرتحاتهم  ل���ي���ط���وروا  لآخ����ري����ن 
الذاتية. املوؤكد، وهو ما تثبته حكمة 
امليمات: عندما يحرتق البيت وتبداأ 
الأ�شواأ  �شيء،  كل  التهام  يف  النريان 
مكتويف  اجللو�س  ه��و  دائ��ًم��ا  �شيكون 
���ش��يء على  “كل  اأن  الأي���دي وت��ك��رار 

ما يرام«.
---------------------------

ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  *اأ���س��ت��اذ 
يف  هوبكنز  ج��ون��ز  ج��ام��ع��ة  يف 
كتاب  موؤلفاته  م��ن  بالتيمور. 

»ال�سعب �سد الدميقراطية« 

الرئا�سية االأمريكية:

هذا التهديد الذي يحوم حول نتائج عام 2024...!
••الفجر -يا�صا مونك -ترجمة خرية ال�صيباين

ال�سيا�سية كومة فو�سوية  اللعبة     يف معظم االأحيان، ت�سبه 
مئات  تغذي  ا�ستثناء،  بدون  يوم،  كل  البازل.  لعبة  قطع  من 
املعلومات اجلديدة االأخبار، وتثري االأمل اأو القلق. حًظا �سعيًدا 

الأي �سخ�س ميكنه اأن يخّمن م�سبًقا �سكل البازل كامال.
   يف الواليات املتحدة، يبدو اأن هذا البازل ال�سيا�سي يتكون من 
مًعا،  لتجميعها  الكايف  الوقت  ناأخذ  عندما  فقط.  قطع  خم�س 
مواجهة  عند  الرهبة،  تكن  مل  ان  القلق،  علينا  ي�سيطر  فاإنه 

ال�سورة التي تظهر.

   اأول قطعة من البازل؟ ت�سريحات دونالد ترامب وت�سرفاته 
اأنه ي�سكل تهديًدا خطرًيا للدميقراطية. الثانية:  التي توؤكد 
اإذا فاز ترامب بوالية ثانية، فمن املوؤكد اأنه �سيت�سبب يف �سرر 
اأكرب مما كان عليه احلال خالل الفرتة االأوىل. ثالًثا: ما مل 
يحقق الدميقراطيون ن�سًرا �ساحًقا عام 2024، �ستجد البالد 

نف�سها بال �سك يف قب�سة اأزمة موؤ�س�سية خطرية. رابعًا: الرئي�س 
على  حمبوب  وغري  �سيا�سيًا،  ه�ّس  م�سن،  بايدن،  جو  احل��ايل، 
اأن  اأما بالن�سبة للخام�س، فذلك يرجع اإىل حقيقة  االإطالق. 
كاماال هاري�س، نائب الرئي�س احلالية واملر�سحة الدميقراطية 

املحتملة اإذا مل يرت�سح جو بايدن، اأقل ت�سّلًحا لهزم ترامب.

- ترامب يف طريقه ال�ستعادة البيت االأبي�س، وعلى الدميقراطيني تغيري االجتاه

- لقد اأعطى االن�سحاب ال�سريع للقوات من اأفغان�ستان �سورة لبايدن كرجل بال قب�سة وال قلب وال روؤية

- اإن والية ثانية لرتامب �ستكون اأكر خطورة من االأوىل

- اإذا جمع ال�سباق الرئا�سي بني ترامب وكاماال هاري�س 
عام 2024، فاملواجهة قد تتحول ل�سالح اجلمهوري

- بعد ثمانية ع�سر �سهًرا من ممار�سة ال�سلطة، من 
الوا�سح اأن بايدن مل يعد خيارا �ساحلا لعام 2024

كامال هاري�س قد ل تهزم ترامب يف املبارزة

اأن�شار ترامب ي�شتبكون مع ال�شرطة وقوات الأمن اأثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول الدميقراطيون مطالبون بك�شب معركة الكونغر�س

جو بايدن خارج �شباق 2024 ترامب يف طريقه ل�شتعادة البيت الأبي�س

حتليل
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العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : بقالة جعي�شة

رخ�شة رقم :CN 1024265 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعيد خليل من�شور �شاملني املن�شورى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شليمان بولونييل من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شليمان بولونييل من 100 % اإىل %49
تعديل وكيل خدمات / حذف من�شور نا�شر حمدان املن�شورى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ بقالة جعي�شة

JAEESA GROCERY
اإىل/ بقالة جعي�شة ذ.م.م

  JAEESA GROCERY L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : كبيتال مو�شن للعقارات ذ.م.م

رخ�شة رقم :CN 1152857 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ماريو جميل �شماحه من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ماريو جميل �شماحه من 49 % اإىل 100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�شامه احمد عبداهلل احلورى احل�شرمى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ كبيتال مو�شن للعقارات ذ.م.م
Capital Motion REAL ESTATE L.L.C

اإىل/ كبيتال مو�شن للعقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CAPITAL MOTION REAL  ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة : ام تي ا�س ميدل اي�شت لتجارة الهواتف 

واللكرتونيات ملالكتها �شلمى القبي�شي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
رخ�شة رقم :CN 2200239 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة راويه اليا�س ا�شد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلمى فا�شل حلدان فا�شل القبي�شى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل اإ�شم جتاري من/ام تي ا�س ميدل اي�شت لتجارة الهواتف واللكرتونيات ملالكتها 

�شلمى القبي�شي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 M T S MOBILE & ELECTRONIC TRADING OWNED BY SALMA AL

QUEBAISY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ام تي ا�س ميدل اي�شت لتجارة الهواتف واللكرتونيات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
M T S MOBILE & ELECTRONIC TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

�سلماين  �سلمان  علي  ليلى   / ال�سيدة  با�سم  اأ�سهم  �سهادة  ُفقدت 
ابوظبي  م�سرف  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  اجلن�سية(   )ام��ارات 

االإ�سالمي.
رقم ال�سهادة ADIB1051605 - عدد اال�سهم 3638  �سهما

ف���روع  م���ن  ف���رع  الأق�����رب  ت�سليمها  ي��ج��ده��ا  مم���ن  ال���رج���اء 
رقم  تيلفون  على  االت�سال  او  االإ�سالمي..  ابوظبي  م�سرف 

0552205242 م�سكورا.

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

�سلماين  �سلمان  علي  ليلى   / ال�سيدة  با�سم  اأ�سهم  �سهادة  ُفقدت 
الواحة  �سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  اجلن�سية(   )ام��ارات 

كابيتال.
رقم ال�سهادة OILC111765 - عدد اال�سهم 3610  اأ�سهم

او   . اع��اله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الرجاء    
االت�سال على تيلفون رقم 0552205242 م�سكورا.

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

فا�شيلي بيوتي  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4142220 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماجالن 

لاللكرتونيات  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2480469 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

وكفترييا مك�س  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2756190 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/منال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مراد لتجميل ال�شيدات  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4530139 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/الرند  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبي للمقاولت  
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2980393 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اعالن بالن�شر 

 3619/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- كامربيدج ميدل اي�شت للديكور �س.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/موؤ�ش�شة الدرج لرتكيب الرخام

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )267601.92( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1174/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات ال�شابعة رقم 756

مو�شوع املنازعة : يلتم�س املتنازع من املركز املوقر:1- الت�شريح بهذه الدعوى وحتديد اقرب جل�شة ممكنة لنظرها 
واعالن املتنازع �شدها بها 2- احلكم بالزام املتنازع �شدها بان توؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )9.827( درهم ت�شعة الف 

وثمامنائة و�شبعة وع�شرون درهم 3- الزام املتنازع �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:حور�س لتاأجري ال�شيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - اأبوهيل - ديره - دبي بناية اأبويو�شف لالأعمال - مكتب رقم 5 - الدور الر�شي
وميثله:�شماء م�شبح �شعيد خلف الكعبي 

املطلوب اإعالنه :  1- اأكرام نعيم  -  �شفته : متنازع �شده 
بهذه  الت�شريح  امل��وق��ر:1-  امل��رك��ز  م��ن  املتنازع  يلتم�س  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�شوع 
الدعوى وحتديد اقرب جل�شة ممكنة لنظرها واعالن املتنازع �شدها بها 2- احلكم بالزام املتنازع �شدها بان توؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره )9.827( درهم ت�شعة الف وثمامنائة و�شبعة وع�شرون درهم 3- الزام املتنازع �شدها بالر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة- اعالن املتنازع �شدهم بالقرار املنهي للخ�شومة قررنا مبثابة احل�شوري الزام 
بامل�شروفات  وبالزامها  درهم  وع�شرون  و�شبعة  وثمامنائة  الف  ثمانية  مبلغ  للمتنازعة  ت��وؤدي  بان  �شدها  املتنازع 

ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3816/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4732/2021 عمايل جزئي ، مببلغ 
وقدره )80175( �شامل الر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شاكر حمدي زكي عبدربه

عنوانه:امارة ال�شارقة - كورني�س البحرية مركز الفردان �شنرت مكتب 104
املطلوب اإعالنه : 1- وادي الهرام لالأعمال الفنية �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ  مو�شوع الإع��الن : قد 
املنفذ به وقدره )80175( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4011/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

املنفذ به وقدره  املبلغ  ، ب�شداد  اأمر الداء رقم 2120/2021  ال�شادر يف  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�شوع 
)830832.94( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف  .

طالب التنفيذ : م�شرف المارات ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �شارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث

املطلوب اإعالنه : 1- حامت بطر�س جري�س خوري - �شفته: منفذ �شده
املنفذ به  املبلغ  مو�شوع الإع��الن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/6/27 اخطاركم ب�شداد 
العقار رق��م 1136 - منطقة ند  التبليغ وال بيع  تاريخ  ي��وم من  وق��دره )830832.94( دره��م خ��الل 15 
ال�شفا  وادي  - منطقة  العقار رقم 358/0   - ال�شقة رقم 303   -  1 - رقم مبنى  - مبنى لوي�شتا  ح�شة 
2 - رقم املبنى 1 - ال�شقة رقم 109 - والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�س املادة 295 من 

قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:1447/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الوىل رقم 84

مو�شوع ال�شتئناف : بالغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددا بالطلبات امل�شتاأنفني الواردة بالئحة دعواهم ولئحة 
الوارد  التف�شيل  �شيكا على  البالغ عددها 35  ال�شمان  �شيكات  برد  الثاين  امل�شتاأنف �شده  الزام  تعديل طلباتهم:1- 
ب�شحيفة الدعوى 2- الزام امل�شتاأنف �شدهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤدوا للم�شتاأنفني تعوي�س مببلغ وقدره 
)4.000.000( درهم عن التع�شف يف ا�شتعمال احلق يف التقا�شي بقيد دعاوي جزائية لرجوع امل�شتاأنف �شده الثاين 
ب�شيك ال�شمان رقم 720 واملح�شوب على بنك ابوظبي التجاري بعد انق�شاء الدين ال�شلي و�شدور حكم يف مواجهة 

امل�شتاأنفني يف الدعوى رقم 18132 ل�شنة 2016 جزاء دبي. 
امل�شتاأنف:امباير انرجي م.م.ح - واخرون

عنوانه:دولة المارات العربية املتحدة - امارة دبي - ديره - �شارع بني يا�س - برج امل�شرف - الطابق 14 مكتب 1407 - 
هاتف 042280002 - هاتف متحرك:0557909785 - فاك�س:042502513 - رقم مكاين:3005495192 الرب

وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
املطلوب اإعالنه :  1- رويالتي بيرتوليوم للتجارة �س.م.ح وميثلها مديرها/احمد عزمي حممد ر�شاد  -  �شفته : 

م�شتاأنف �شده
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  كلي.  جت��اري  رق����م:2022/118  بالدعوى  ال�شادر  اأ�شتاأنف/احلكم  قد    : الإع���الن  مو�شوع 
الثالثاء  املوافق  2022/8/23  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

واج���������ا   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
اثيوبيا   ، م����ام����و  ت���ي���ف���ريى 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EP5991055(  رق����م 

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

0556649059

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
تاتايل مو�شى كوتى ، الهند   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )p3452899( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0502394455

فقدان جواز �سفر

�شروار  حبيب   / امل��دع��و  فقد 
باك�شتان     ، ������ش�����رور  غ������الم 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)5997712DL(  رق����م 

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

0508545623

فقدان جواز �سفر
ان�����ي�����ت   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
اوغ��������ن��������دا   ، ن��������ي��������واج��������ريا 
 اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم

)A00716692(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب�شفارة اوغندا او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

اهلل  رح�����م�����ت   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اف����غ����ان���������ش����ت����ان   ، دي����������ن  اول 
 اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم
)O1605155( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  ي��ع��رث 
مركز  اق���رب  او  الفغان�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�����دع�����و / ع����م����ر ط�����ارق 
 ، م�شطفى  اح��م��د  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
�شفره  ج����واز  م�����ش��ر اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A26675317( رق�������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
اق���رب  او  امل�����ش��ري��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 1921/2018/207 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

رقم  بال�شتئناف  وامل��ع��دل  كلي“ ،  جت���اري   600/2017“ رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
“1277/2017 ا�شتئناف جتاري“ ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 168.322.845درهم(، �شاماًل للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ : لينكور اإنريجى تريدينغ م.د.م.�س - عنوانه : اإمارة دبي - بر دبي - اأبراج بحريات جمريا- برج ريف - كال�شرت 
رقم مكانى 2433087031 - هاتف 044487298 - وميثله / مي�شال اأمادو �شلهوب  -32  -30 رقم  مكتب   -  O"

املطلوب اإعالنه / عرفان اإقبال بوري - عنوانه: اإمارة دبي - بر دبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة اأبراج بحريات اجلمريا - 
كال�شرت )1( - وحدة رقم )A-03-AG( - الطابق الثالث - رقم مكاين 1266773852 - 0097143277772 

info@globaladvocates.net -
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/7/27 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 872 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شيلفر تاور - رقم العقار : 

درهم   )920،911/12( ب���  املقدرة  مربع  مرت   98،20  : امل�شاحة   -  B1-03-01
وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 872 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شيلفر تاور - رقم العقار : 

درهم   )989،335/93( ب���  املقدرة  مربع  مرت   105،63  : امل�شاحة   -  B1-03-12
وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 872 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شيلفر تاور - رقم العقار : 

درهم   )561،779/52( ب���  املقدرة  مربع  مرت   51،93  : امل�شاحة   -  B1-03-02
مالحظة : يزجد �شاغل بالعقارات مبوجب عقد اإيجار نافذ 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

املو�سوع : اعالن ت�سفية �سركة
مركز لوك واو جلراحة اليوم الواحد

يعلن مركز لوك واو جلراحة اليوم الواحد امل�شجل لدى دائرة 
MF3900 شحة ابوظبي حتت ترخي�س رقم�

امل���ذك���ور اع�����اله وبالتايل  ب��ت�����ش��ف��ي��ة ال��رتخ��ي�����س  ب���ان���ه ق��م��ن��ا 
تاريخ من  التامني  �شركات  مع  التعامل  بايقاف  نقوم   �شوف 

2022-07-19
انتهى  انه  الواحد  اليوم  وعليه يعلن مركز لوك واو جلراحة 
التامني  �شركات  مع  م�شتحقات  اي  له  ولي�س  احل�شابات  من 
ال�شحي. فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س على هذا العالن 
مراجعة دائرة �شحة ابوظبي او مرا�شلتنا على المييل التايل:  

cfo@trustvision.ae
مركز لوك واو جلراحة اليوم الواحد

 اإعالن ت�شفية
العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2022/0072752

ان�ذار عديل ) تكليف بالوفاء(
مقدمة من : املنذرة / رو�شة عبداحلميد حممد عبداهلل احلمادي - اإماراتية اجلن�شية ،  العنوان / اإمارة ال�شارقة - منطقة الريموك 

�شاحية حلوان ، هاتف / 0554090909 ، �شد / املنذر اإليه / حممد عبداملق�شود حممد الع�شري - م�شري اجلن�شية،
ب�شفته املوقع على ال�شيك و مدير و �شريك ل�شركة �شما يرثب لالإن�شاءات ذ.م.م، العنوان / اإمارة ال�شارقة - منطقة بودائق - خلف 

�شارع ال�شتقالل - مبنى ملك جابر حممد جابر حممد احلربي و �شركائه ، الطابق 8 - �شقة 802،
و املقيم حاليا / نزيل ال�شجن املركزي بال�شارقة ، هاتف / 0507070946،

املو�شوع / تكليف بالوفاء مببلغ وقدره )410،000( درهم )فقط اأربعمائة وع�شرة األف درهم ، والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى ال�شداد التام،

حرر املنذر اإليه اإىل املنذرة ال�شيك رقم )000113( مببلغ و قدره )410،000( درهم، اأربعمائة و ع�شرة األف درهم ، امل�شحوب 
على بنك را�س اخليمة الوطني وامل�شتحق  ال�شداد بتاريخ 2021/09/15 ، )امل�شتند رقم 1 - �شورة ال�شيك املرتد( - وعند تقدمي 
املنذرة طلب �شرف ال�شيك للبنك امل�شحوب عليه بتاريخ ال�شتحقاق ارتد بدون �شرف ، و جاء �شبب الرتداد )غلق احل�شاب( ، بح�شب 
ما هو وارد مبذكرة ارجتاع ال�شيك بتاريخ 2021/09/16، )امل�شتند رقم 2 �شورة مذكرة اإعادة ال�شيك دون ال�شرف مع الرتجمة 
القانونية( - وحيث يهم املنذرة ا�شتيفاء حقها من املنذر اإليه فقد بادرت مبطالبة املنذراليه مرارا و تكرارا بكافة الطرق الودية  ، اإل 
ان كافة تلك املحاولت الودية بائت بالف�شل لإمتناع املنذر اإليه �شداد قيمة ال�شيك بدون �شند اأو م�شوغ قانوين يدعو لذلك ، الأمر 

الذي حدا باملندرة انذار املنذر اليه مبوجب هذا الأنذار بتكليفه بالوفاء بقيمة ال�شيك �شالفة الذكر اأعاله ،
وتعديالته   1985 ل�شنة   5 رقم  الحت��ادي  املدنية  املعامالت  قانون  من  امل��ادة )338(  اأنه من املقرر قانوناً وفقاً لن�س  - حيث 
"يجب وفاء احلق متى ا�شتويف �شروط ا�شتحقاقه القانونية، فاإن تخلف املدين وجب تنفيذه جرباً عليه تنفيذاً عينيا او  اأنه:  على 
تعوي�شا طبقا للن�شو�س القانونية “ ومن املقرر قانوناً وفقاً لن�س املادة )62( من الالئحة التنظيمية للقانون الإجراءات املدنية 
قد ن�شت على: 1- ا�شتثناء من القواعد العام�ة يف رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة يف املواد التالية اإذا كان حق الدائن ثابتاً 
بالكتابة - الكرتونيا اأو م�شتنديا، وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار اأو منقوًل حمدداً بذاته او معينا 
بنوعه ومقداره، 2- تتبع الأحكام الواردة يف الفقرة ال�شابقة اإذا كان �شاحب احلق دائناأ بورقة جتارية اأو كانت املطالبة املالية حملها 
اإنفاذ عقد جتاري،  - و اإلتزاما من املنذرة لن�س املادة )63( من ذات الالئحة التنظيمية ، فاأنها تتقدم بالأنذار العديل املاثل لتكليف 
املنذر اإليه بالوفاء وفقا ملا مقرر قانونا، لذلك ، تكلف املنذرة املنذر اإليه ب�شداد املديونية املرت�شدة بذمته مببلغ و قدره )410،000( 
درهم )فقط اأربعمائة و ع�شرة األف درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى ال�شداد التام، و ذلك 
خالل مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالمكم هذا النذار وفقا لن�س املادة )1/144( من قانون الإجراءات املدني�ة و يف حالة 
عدم الألتزام بال�شداد باملوعد املحدد �شت�شطر املنذرة اللجوء اىل الق�شاء لإ�شت�شدار اأمر باأداء هذا املبلغ مو�شوع ال�شيك وفقا ملا هو 

مقرر باملادة )62( من الالئحة التنظيمية.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اعالن للدائنني يف الدعوي

رقم : 67-2022 اإجراءات االع�سار-دبي
اخلا�سة ب� / وليد حممد احمد م�سطفى )حتت اإجراءات االع�سار(

بناء على احلكم ال�شادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح اإجراءات الع�شار وتعيني 
اخلبري / حممد فرحات ، اأمينا لالإجراءات “ اأمني الجراءات “، وعليه نطلب من دائني ال�شيد / وليد 
او  الطبيعيني  الأ�شخا�س  من  كانوا  -�شواء  القانونية  اأ�شكالهم  خمتلف  على   ، م�شطفى  احمد  حممد 
العتباريني من القطاع اخلا�س اأو القطاع العام / احلكومي - تقدمي مطالباتهم املالية العالقة – مبا 
– يف مواجهة املدين املذكور - على ان تكون تلك املطالبات  فيها تلك امل�شجلة امام اجلهات الق�شائية 
مدعمة بامل�شتندات والأدلة ذات ال�شلة وتقدميها ملكتب اأمني الجراءات ، وذلك يف غ�شون 20 يوم عمل 
بغية حتديد  الديون  تقيم  وبالتايل  بالدائنني،  �شجل  اع��داد  �شيتم  الإع��الن. حيث  ن�شر هذا  تاريخ  من 
املقبول منها من قبل اأمني الجراءات، و�شيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنني الذين تقدموا مبطالباتهم 

اأمام اأمني الإجراءات ومن ثم رفعها اأمام قا�شي الع�شار.
كما يطلب اأمني الإجراءات من كل ذي م�شلحة له حق يف اى من اأموال املدين ان يتقدم بطلب ا�شرتداد 
الأموال املنقولة او غري املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين خالل مدة اأق�شاها �شهرين من تاريخ 
الوارد  احل��ق  وطبيعة  الأم���وال  تلك  موا�شفات  وطبيعة  ن��وع  ال���ش��رتداد  طلب  يف  يبني  ان  وعلى  الن�شر 
عليها. كما يطلب اأمني الإجراءات من اأي �شخ�س تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �شله باأموال 
– دبي  اأن يتقدم بها ، على مكتب » اأمني الج��راءات » الكائن يف مكتب فرحات و�شركاه  املدين املذكور 
املكاتب هاتف  ايبي�س مدخل  5001 بناية فندق  مكتب  اخلام�س  الطابق   – الرقة  �شارع   – ديرة   –
Email، suha@farahatco.com ولال�شتف�شار يرجى الت�شال   / 04- 2500251 رقم 

ب�شكرتارية اأمني الجراءات الن�شة / منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
اأمني االجراءات / اخلبري / حممد فرحات

قيد رقم /89

 اإعــــــــــالن

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149818(
رقم املحرر 2022/1/104832 

املنذر : بنك الفجرية الوطني - بوكالة املحامي / د. على اإ�شماعيل اجلرمن
املنذر اإليهم :

املنذر اليها الأوىل مواد البناء   لتجارة  امللوك  ق�شر   -1
املنذر اليه الثاين الدومينيكا   : اجلن�شية   - دبي  حممد   -2
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�شوريا - املنذر اليها الرابعة  : اجلن�شية   - البكري  ر�شيم  حممد  فاتن   -4

لتكليفهم  الرابعة  اىل  الأوىل  من  جميعا  اإليهم  املنذر  على  بالتنبيه  ان��ذار   : املو�شوع 
اليه  امل�شار  ال�شيكات  امل�شتحقة مبوجب  املديونية  بقيمة  والت�شامن  بالتكافل  بالوفاء 
852،238،79 درهم ثمامنائة واثنان وخم�شون الف ومائتني  اعاله مببلغ وقدره 
وثمانية وثالثون درهم وت�شعة و�شبعون فل�س والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 

التام ال�شداد  وحتى   2022/1/13 بتاريخ  ال�شتحقاق  تاريخ  من  12% �شنوياً 
م�سحوب من قيمة ال�سيكتاريخ ال�سيكرقم ال�سيك #

ح�ساب 
امل�ستفيد ل�سالح ح�ساب 

املظهر له

10004472021/12/20 310،897،56
درهم

وادي االألوان 
للنقليات �س ذ م م

ق�سر امللوك لتجارة 
مواد البناء

بنك الفجرية 
الوطني 

20004502022/01/09 201،374،23
درهم

وادي االألوان 
للنقليات �س ذ م م

ق�سر امللوك لتجارة 
مواد البناء

بنك الفجرية 
الوطني 

30003522022/01/13 339،967،00
درهم

وادي االألوان 
للنقليات �س ذ م م

ق�سر امللوك لتجارة 
مواد البناء

بنك الفجرية 
الوطني 

852،238،79 املجموع
درهم

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

لذلك ، يوجه املنذر هذا الإنذار للمنذر اإليهم جميعا من الأوىل اىل الرابعة لتكليفهم 
اليه  امل�ش�ار  ال�ش�يكات  امل�شتحقة مبوجب  املديونية  بالتكافل والت�شامن بقيمة  بالوفاء 
852،238،79 درهم ثمامنائة واثنان وخم�ش�ون الف ومائتني  اعاله مببلغ وقدره 
املبلغ  القانونية عن هذا  والفائدة  فل�س  و�شبعون  وت�ش�عة  درهم ون  وثمانية وثالثون 
بواقع 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق بتاريخ 2022/1/13 وحتى ال�شداد التام 
الإجراءات  اتخاذ  طائلة  حتت  الإن���ذار  لهذا  ا�شتالمكم  تاريخ  من  اأي��ام  خم�شة  خ��الل 

القانونية للمطالبة بهذا الدين.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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•• عوا�صم-وكاالت

اإ�شفنديار  ال�شيا�شي  الكاتب  دح�س 
�شراكة  وج����ود  ف��ك��رة  ب��امت��ان��ق��ل��ي��دج 
على  وتعليقاً  واإي�����ران.  رو���ش��ي��ا  ب��ني 
القومي جيك  الأم��ن  قول م�شت�شار 
بيع  و�شك  على  اإي���ران  اإن  �شوليفان 
اإىل  ال����درون����ز  م���ن  عدة”  “مئات 
اأند  “بور�س  موقعه  يف  دع��ا  رو�شيا، 
بارزار” املخ�ش�س لل�شوؤون الإيرانية 

اإىل اأخذ املزاعم الأمريكية بجدية.
لكن هنالك اأ�شئلة كبرية ب�شاأن ما اإذا 
كانت اإيران قادرة على اإمتام �شفقة 
كهذه لو توفرت النية. لقد ا�شتثمرت 
اإيران ب�شدة يف تطوير قدراتها على 
م�شتوى امل�شرّيات كجزء من نهجها 
الدفاعي الالمتاثلي، لكن ثمة اأدلة 
على  ال���ق���درة  ام��ت��الك��ه��ا  اإىل  قليلة 
بناء  ال���درون���ز  م��ن  “املئات”  اإن��ت��اج 

على اإخطار �شريع.
مبالغات

وك����ال����ة  اأ���������ش��������درت   ،2019 يف 
الأمريكية  الدفاعية  ال�شتخبارات 
الإيرانية  الع�شكرية  للقوة  تقييماً 
وجد اأنه “على الرغم من التطورات 
ال��ط��ائ��رات بال  ت�شنيع  اإم��ك��ان��ات  يف 
ط���ي���ار، ت��ب��ق��ى اإي�����ران م��ع��ت��م��دة على 
الغرب  يف  امل�������ش���ن���وع���ة  امل����ح����رك����ات 
ل��دع��م اإن��ت��اج��ه��ا م��ن ال��ط��ائ��رات بال 
اإي���ران حم��رك��اً حملياً  ط��ي��ار. تطور 
تعاين  لكنها  ط��ي��ار  ب��ال  ل��ل��ط��ائ��رات 

وراأى  اجلودة”.  يف  م�����ش��اك��ل  م���ن 
بامتانقليدج اأنه ما مل حتقق اإيران 
لأجزاء  املحلية  ال�شناعة  يف  خ��رق��اً 
اأ�شا�شية من امل�شريات، يبقى هنالك 
عن  ال�����ش��ادر  ال��ت��ه��دي��د  يف  ت�شخيم 
التحذيرات الأمريكية ب�شاأن مبيعات 

الأ�شلحة الإيرانية اإىل رو�شيا.

ملاذا قد تتعرث ال�شفقة املفرت�شة؟
ي��ف��رت���س ب��امت��ان��ق��ل��ي��دج ج�����دًل اأن 
لإنتاج  والو�شيلة  النية  اإي��ران متلك 
رو�شيا.  اإىل  وت�����ش��دي��ره��ا  ال���درون���ز 
ح��ت��ى ع���ن���ده���ا، ث��م��ة م���ا ي��ك��ف��ي من 
ال�شفقة.  ت��ع��رث  لق������رتاح  الأدل�������ة 
اإيران  بني  الأ�شلحة  مبيعات  �شجل 
وقعت   ،2007 يف  كئيب.  ورو���ش��ي��ا 
 800 بقيمة  ع�شكرياً  ع��ق��داً  اإي���ران 
ل�شراء  رو����ش���ي���ا  م���ع  دولر  م��ل��ي��ون 
الرو�شية.  اأ�س-300  م��ن��ظ��وم��ة 
 2010 ع��ل��ق��ت رو���ش��ي��ا الت���ف���اق يف 
وحاولت  الأممية  للعقوبات  امتثاًل 
اإيران مقا�شاة رو�شيا باأربع مليارات 
دولر. مت ت�شليم املنظومة اأخرياً يف 
اأ�س-300  ملحمة  ل��ك��ن   ،2016
امل�شرعني  م����ن  ل���ل���ع���دي���د  ب���ره���ن���ت 
بالإمكان  ي��ك��ن  مل  اأن���ه  الإي��ران��ي��ني 
الوثوق بالرو�س. ومل يكن بالإمكان 
تلميع هذه ال�شمعة عرب تقارير تفيد 
لإ�شرائيل  ت�شمح  كانت  رو�شيا  ب��اأن 

ب�شرب اأهداف يف �شوريا.
معاك�شاً  م�شاراً  الثقة  غياب  ي�شلك 

الأ�شا�شي  املتعاقد  رو�شيا هي  اأي�شاً. 
لبناء من�شاأة بو�شهر النووية لتوليد 
ال���ط���اق���ة. ك����ان ال���ت���ع���اون ح����ول هذا 
ن�شرت  م�شطرباً.  املهيب  امل�����ش��روع 
�شحيفة ال�شرق الإ�شالحية الأ�شبوع 
املا�شي على �شفحتها الأوىل مقابلة 
طهران  يف  ال���رو����ش���ي  ال�����ش��ف��ري  م���ع 
ال�شفري عن  �شئل  ليفان جاغاريان. 
الطاقة  يف  امل���ت���ك���ررة  الن��ق��ط��اع��ات 
التي تعاين منها املن�شاأة يف بو�شهر. 
توتر ال�شفري وا�شتكى من اأن امل�شكلة 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ت��ك��م��ن يف ك�����ون اإي������ران 
مدينة لرو�شيا ب�”مئات املاليني من 
بالكثري  جاغاريان  يتمتع  اليورو”. 
من اخلربة وقد مت تعيينه يف اإيران 
اإن عدم قدرته  اأكرث من عقد.  منذ 
على اإكمال مقابلة ب�شيطة من دون 
ان���ت���ق���ادات ���ش��خ�����ش��ي��ة ي��و���ش��ح مدى 

�شاآلة العالقات بني رو�شيا واإيران.

منو جتاري... خمادع
العالقات  اأن  اإىل  بامتانقليدج  لفت 
الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ني ال��دول��ت��ني ت�شري 
اأي�شاً اإىل غياب اأي نوع من ال�شراكة 
م�شوؤولون  ���ش��دد  بينهما.  الفعلية 
م�����وؤخ�����راً ع���ل���ى من����و ال����ت����ج����ارة بني 
ف��ر���ش��اً خلقها  ذاك���ري���ن  ال��دول��ت��ني 
ان�����ش��ح��اب ال�����ش��رك��ات ال��غ��رب��ي��ة من 
معاً.  والإيرانية  الرو�شية  الأ���ش��واق 
اأ���ش��ار ه��وؤلء اإىل ارت��ف��اع يف التجارة 
مليارات   4 ب��ل��غ��ت  ح��ت��ى  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

رو�شيا  واأ�شبحت   .2021 يف  دولر 
ال�����ش��ن��ة امل��ا���ش��ي��ة واح������داً م���ن اأكرب 
لكن  اإي����ران.  اإىل  م�شدرين  خم�شة 
تعمق  ميثل  ول  خم���ادع  النمو  ه��ذا 

ال�شراكة القت�شادية.
4 مليارات دولر هو  الرقم  اإن  اأوًل 
م�����ش��ت��وى ب��ائ�����س م���ن ال���ت���ج���ارة بني 
اقت�شادين بهذا احلجم. على �شبيل 
الإيرانية  ال��ت��ج��ارة  مت��ث��ل  امل��ق��ارن��ة، 
م���ع ال���ع���راق ث��الث��ة اأ���ش��ع��اف حجم 
ال��ت��ج��ارة م��ع رو���ش��ي��ا. وب��ل��غ احلجم 
الإج���م���ايل ل��ل��ت��ج��ارة ال��رو���ش��ي��ة مع 
ثانياً،  دولر.  م��ل��ي��ار   33 ت��رك��ي��ا 
ال���ت���ج���ارة ب���ني رو���ش��ي��ا واإي�������ران هي 
ويف�َشر  غذائية.  �شلع  جت��ارة  اأ�شا�شاً 
الرو�شية  ال�����ش��ادرات  يف  ال��ن��م��و  ك��ل 
ب���الرت���ف���اع احل����اد يف   2021 ���ش��ن��ة 
ك���ذل���ك، يف�شر  ����ش���ادرات احل���ب���وب. 
ال���������ش����ادرات  امل����ط����رد يف  الرت�����ف�����اع 
ب��ال��ن��م��و يف  اإىل رو���ش��ي��ا  الإي���ران���ي���ة 
جتارة  واملك�شرات.  الفاكهة  مبيعات 
نوع  تعك�س  ل  لكنها  مهمة  ال��غ��ذاء 
�شيجعل  ال��ذي  القت�شادي  التعاون 
العقوبات.  تقاومان  واإي���ران  رو�شيا 
يف ال������واق������ع، ت���ن���م���و جت�������ارة امل������واد 
الغذائية بالتحديد لأنها معفية من 
العقوبات، وهي واحدة من املجالت 
ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي ي�����ش��م��ح م���ن خاللها 

للبنوك باإجراء املعامالت.

ماذا عن ال�سناعة؟

�شتتطلب املقاومة الفعلية للعقوبات 
النظر  عند  اأع��م��ق.  �شناعياً  تعاوناً 
اإىل البيانات اجلمركية عن التجارة 
يجد  واملركبات،  الآلت  يف  الثنائية 
املراقب اأن رو�شيا �شدرت نحو 115 
واملركبات  الآلت  من  دولر  مليون 
جزء  وه����ي   2021 يف  اإي������ران  اإىل 
�شغري من �شادراتها الإجمالية. يف 
هذه الأثناء، باعت اإيران اأقل من 15 
ال�شناعية  ال�شلع  من  دولر  مليون 
م���ا من  الأ����ش���ا����س،  رو����ش���ي���ا. يف  اإىل 
�شراكة �شناعية بني رو�شيا واإيران. 
با�شتثناء الرتفاع يف التجارة باملواد 
التجارة  اأن  الوا�شح  من  الغذائية، 
بعد  تتعاف  مل  اإي���ران  م��ع  الرو�شية 
اإيران  على  املالية  العقوبات  فر�س 
ذلك  يتغري  اأن  مي��ك��ن   .2012 يف 
خ�شو�شاً مع بحث امل�شنعني الرو�س 
اأ�شواق  ع���ن  وامل���رك���ب���ات  ل��ل�����ش��ي��ارات 
جديدة رداً على العقوبات الأمريكية 

والأوروبية.

بع�س احلقائق
احلواجز  تقلي�س  اأن  الكاتب  ي��رى 
الطريق  ن�����ش��ف  �شيفتح  ال��ت��ج��اري��ة 
الثنائية،  اأمام ارتفاع حجم التجارة 
لكن واقع تعرث العالقات التجارية 
املعنيني  ي���خ���رب  ال����دول����ت����ني  ب�����ني 
بب�شعة اأمور. اأوًل ت�شتمر العقوبات 
القت�شادية  ال���ع���الق���ات  اإع���اق���ة  يف 
اأن رو�شيا  واإي���ران. واق��ع  بني رو�شيا 

العمل  يجعل  ل  للعقوبات  عر�شة 
اأك�����رث ج���اذب���ي���ة. تفتقر  اإي������ران  م���ع 
م�شرفية  ق���ن���وات  اإىل  ال���دول���ت���ان 
تريد  ل  لوج�شتية.  و�شبكات  كافية 
تتلقى  اأن  الإي����ران����ي����ة  ال�������ش���رك���ات 
م��دف��وع��ات ب��ال��روب��ل وب��ال��ت��اأك��ي��د ل 
تتلقى  اأن  الرو�شية  ال�شركات  تريد 

املدفوعات بالريال.
وب�شبب النطاق الوا�شع للت�شنيفات 
التي تخ�شع لها ال�شركات الإيرانية 
اإيران  يف  العمل  يك�شف  الر�شمية، 
ال�����ش��رك��ات ال��رو���ش��ي��ة اأم����ام خماطر 
ال���ع���ق���وب���ات ال���ث���ان���وي���ة يف وق�����ت ل 
�شمة  بعد  ال��ث��ان��وي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  تعد 
والأوروبية  الأمريكية  ل��الإج��راءات 
ب��ح��ق رو���ش��ي��ا. وه����ذا ي��ع��ر���س قدرة 
العمل يف  ال��رو���ش��ي��ة على  ال�����ش��رك��ات 

دول ثالثة للخطر.

العقوبات �ستفرقهما اأكر
ث��م��ة م�شكلة  ب��امت��ان��ق��ل��ي��دج،  ح�����ش��ب 
رو�شيا  ام���ت���الك  يف  ك��ام��ن��ة  اأخ�����رى 

واإي���������ران م�����ش��ت��وى م��ت�����ش��اب��ه��اً من 
الت�شنيع. هناك تطور تقني مماثل 
املنزلية  والأج����ه����زة  ال�������ش���ي���ارات  يف 
والإلكرتونيات ال�شتهالكية املنتجة 
احتياجات  لتلبية  البلدين  ك��ال  يف 
الكبرية.  ال�شتهالكية  اأ���ش��واق��ه��م��ا 
كبريتان  م��ن��ت��ج��ت��ان  وال����دول����ت����ان 
هذا  والبرتوكيميائيات.  للمعادن 
لي�شتا  واإي��������ران  رو����ش���ي���ا  اأن  ي��ع��ن��ي 
اأ�����ش����واق  م��ت��ن��اف�����ش��ت��ني ب����ارزت����ني يف 
�شيزداد  بل  العاملية وح�شب،  الطاقة 
املو�شوع  ي��ت�����ش��ل  ح���ني  ت��ن��اف�����ش��ه��م��ا 
النفطية  غ��ري  ال�����ش��ادرات  بتطوير 
ل�شغط  ا���ش��ت��ج��اب��ت��ه��م��ا  م���ن  ك���ج���زء 

العقوبات.
الإيرانيون ي�شكون همهم

املا�شية،  القليلة  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
زي������ادة  اإىل  ت�����ش��ع��ى  اإي���������ران  ك����ان����ت 
اآ�شيا  الأ����ش���واق يف  ن��ح��و  ���ش��ادرات��ه��ا 
الو�شطى التي ت�شكل رو�شيا ال�شريك 
ال��ت��ج��اري الأ���ش��ا���ش��ي ف��ي��ه��ا. وميكن 
ت��وق��ع اأن ت��ق��وم رو���ش��ي��ا ب��اأخ��ذ ح�شة 

من ال�شوق الإيرانية يف تركيا. لكن 
يف  �شتنخرطان  الدولتني  اأن  الأه��م 
�شباق حمموم نحو ال�شني، امل�شرتي 
الذي ميثل املالذ الأخري للم�شدرين 
وا�شتكى  العقوبات.  من  املت�شررين 
فوكون  لبونوا  التنفيذيني  امل���دراء 
�شرتيت  “وول  ����ش���ح���ي���ف���ة  م������ن 
املناف�شني الرو�س  اأن  من  جورنال” 
كبري  ب�شكل  اأ���ش��ع��اره��م  ي��خ��ف�����ش��ون 
التناف�س  و�شف  اأحدهم  اأن  لدرجة 

باأنه “قاتل«.
تعني احلقائق القت�شادية اأن رو�شيا 
واإيران هما ب�شكل تلقائي متناف�شتان 
اأ�شحاب  وي��ف��ت��ق��ر  ����ش���ري���ك���ت���ان.  ل 
امل�شلحة الرو�س والإيرانيون للثقة 
واحلوافز  املتبادل  الثقايف  وال��وع��ي 
للعمل مع بع�س. حني يجتمعان يف 
طهران، �شيبدو بوتني ورئي�شي على 
م�شاطرة  لكن  متحالفني.  الأرج���ح 
ال�شغينة جتاه الغرب لي�شت �شرطاً 
هادفة،  جيو�شيا�شية  ل�شراكة  كافياً 

ختم بامتانقليدج.

•• عوا�صم-وكاالت

حذر املدير التنفيذي لوكالة الطاقة 
الدولية فاحت بريول من كارثة قد 
الأوروبية  ال���دول  م��ن  ب��ع��دد  تلحق 
للغاز  ب��دائ��ل  بتوفري  تنجح  مل  اإذا 
كافة  اأن  موؤكدا  املقبل،  ال�شتاء  قبل 
الراهن  الوقت  يف  املبذولة  اجلهود 

مل تف�س اإىل نتائج ملمو�شة.
وقال بريول يف مقابلة ن�شرها املوقع 
الدولية:  الطاقة  لوكالة  الر�شمي 
الإط��������الق  ع���ل���ى  ي���ك���ف���ي  ل  “اإنه 
الع��ت��م��اد ع��ل��ى اإم�����دادات ال��غ��از من 
م�شادر غري رو�شية. هذه الإمدادات 
متوفرة  غ����ري  ب�������ش���اط���ة  ب���ك���ل  ه����ي 
بالكميات املطلوبة لتكون بديال عن 

الإمدادات الرو�شية املفقودة«.
عليه  ���ش��ي��ك��ون  م���ا  “هذا  واأ�����ش����اف: 
اإم����دادات  تدفقت  اإذا  حتى  ال��و���ش��ع 
ال����غ����از م����ن ال����رنوي����ج واأذرب����ي����ج����ان 

باأق�شى قدرة، واإذا بقيت الإمدادات 
تقارب  اإفريقيا  �شمال  م��ن  ال���واردة 
بقي  واإذا  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  م�����ش��ت��وى 
الإن���ت���اج امل��ح��ل��ي ل��ل��غ��از ع��ل��ى منحاه 
الغاز  اإم���دادات  ازدادت  واإذا  الأخ��ري، 
باملعدل  ال�����واردة  امل�����ش��ال  الطبيعي 
القيا�شي املماثل ملا �شّجل يف الن�شف 
و�شف  جانبه  العام«.من  من  الأول 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي الأمل������اين ح�����ش��ني خ�شر 
اأوروب���ا ب�شبب  الأزم��ة التي متر بها 
“بالتاريخية  الغاز  اإم���دادات  نق�س 
واخلطرية«.وقال خ�شر يف ت�شريح 
عربية”:  ن����ي����وز  “�شكاي  مل����وق����ع 
“يتوجب على دول الحتاد الأوروبي 
ال��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل ج���اد و���ش��ري��ع خالل 
الفرتة الراهنة لتوفري الحتياجات 

الالزمة من الغاز قبل ال�شتاء«.
الطاقة  ل��وك��ال��ة  حت��ل��ي��ل  وب��ح�����ش��ب 
الحت������اد  دول  حت����ت����اج  ال�����دول�����ي�����ة، 
خمزوناتها  ت��ع��ب��ئ��ة  اإىل  الأوروب�������ي 

الأ�شهر  خ��الل  امل��ئ��ة  يف   90 بن�شبة 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ل��ك��ي ت��ت��م��ك��ن من 
اأن  دون  م��ن  ال�����ش��ت��اء  ف�شل  تخطي 

تواجه نق�شا.
يونيرب  �شركة  اأع��ل��ن��ت  امل��ق��اب��ل،  ويف 
م�شتورد  اأك����رب  ل��ل��ط��اق��ة،  الأمل���ان���ي���ة 
غازبروم  �شركة  اأن  الرو�شي،  للغاز 
بررت  للطاقة  احلكومية  الرو�شية 
النق�س يف توريد كميات الغاز املتفق 
بظروف  الأمل���اين  عميلها  مع  عليها 

خارجة عن اإرادتها.
اإف  “اإيه  اأن����ب����اء  وك���ال���ة  وب��ح�����ش��ب 
اإك�س” القت�شادية اململوكة لوكالة 
الأنباء الأملانية، قال متحدث با�شم 
تلقت  يونيرب  اإن  الأملانية،  ال�شركة 
�شركة  من  اخل�شو�س  بهذا  خطابا 

“غازبروم اإك�شبورت«.
وكانت رو�شيا ت�شّدر 65 يف املئة من 
الغاز الطبيعي الذي ت�شتورده اأملانيا 
العام اجلاري،  حتى وقت �شابق من 

لكن ذلك انخف�س اإىل اأقل من 40 
يف املئة.وخالل العام املا�شي، جرى 
امل��ئ��ة من  53 يف  ا���ش��ت��رياد ح����وايل 
املقرر  من  لكن  رو�شيا،  من  الفحم 
خ��ف�����س ذل���ك اإىل ال�����ش��ف��ر م��ع بدء 
�شريان احلظر الذي فر�شه الحتاد 
من  الفحم  واردات  على  الأوروب�����ي 

رو�شيا يف اأغ�شط�س املقبل.

•• ميليتوبول-اأ ف ب

رو���ش��ي��ة يف مدينة  �شفر  ت��وزي��ع ج����وازات  الح��ت��الل  �شلطات  ب����داأت  ع��ن��دم��ا 
ترتد  مل  مو�شكو  ق��وات  احتلتها  التي  اأوكرانيا  �شرق  جنوب  يف  ميليتوبول 

اأولي�شيا نوفيت�شكايا يف التقدم بطلب موؤكدة “كنا نتوقع ذلك«.
اإط��ار زيارة  31 عاما يف  البالغة  املاكياج  التقت وكالة فران�س بر�س خبرية 
لإبراز  الرو�شية  ال��دف��اع  وزارة  تفا�شيلها  بكل  اأح��اط��ات  منظمة  اإع��الم��ي��ة 
لل�شحفيني  ي�شمح  امل��دي��ن��ة.ومل  يف  املحتلون  ب��ه  يحظى  ال���ذي  ال�شتقبال 
بالتحرك بحرية يف املدينة ولقاء اأ�شخا�س من دون مواكبة ع�شكرية رو�شية.
واأو�شحت نوفيت�شكايا وهي واقفة يف طابور ي�شم نحو ع�شرين �شخ�شا اأتوا 
للح�شول على وثائق رو�شية وهي برفقة جنليها لوكالة فران�س بر�س “اأظن 
اأننا �شنعي�س جميعا يف رو�شيا لذا احتاج اإىل جواز �شفر رو�شي لأمتكن من 
منطقة  يف  الح��ت��الل  �شلطات  طبيعي«.تنوي  وب�شكل  ر�شميا  هنا  العي�س 
ا�شفاء طابع ر�شمي  ا�شتفتاء حول  زابوريجيا حيث تقع ميليتوبول تنظيم 
على �شم املنطقة اإىل رو�شيا، اخلريف املقبل.بعد انتظار دام لأ�شابيع، يتوقع 
اأن تت�شلم نوفيت�شكايا الوثائق اجلديدة خالل مرا�شم يتخللها بث الن�شيد 
فالدميري  الرو�شي  للرئي�س  �شورة  فيها  �شتعلق  قاعة  يف  الرو�شي  الوطني 
اوكرانية  مناطق  يف  يح�شل  ال��ذي  ال�شفر  ج���وازات  ت��وزي��ع  ب��وت��ني.وي��ن��درج 

اأخرى حمتلة يف اإطار ا�شرتاتيجية مو�شكو لتوكيد هيمنتها.
املوظفني  روات��ب  الهدف دفع  التي تخدم هذا  الأخ��رى  التدابري  ومن بني 

لل�شكك  خطوط  وت�شيري  الرو�شي  بالروبل  التقاعد  ومعا�شات  البلديني 
العام  مو�شكو  �شمتها  ال��ت��ي  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه  اإىل  واحل��اف��الت  احل��دي��د 

2014 اأو فتح مدار�س باللغة الرو�شية.
�شيطر الرو�س على ميليتوبول يف بداية هجومهم من دون معارك تذكر ما 
جنبها دمارا كبريا. يف تلك الفرتة كان اجلي�س الأوكراين يركز على الدفاع 
كيلومرت   200 بعد  على  الواقعة  ال�شاحلية  ماريوبول  ومدينة  كييف  عن 

والتي احلق بها ح�شار ا�شتمر لأ�شابيع دمارا �شبه كامل.
ن�شبت  ح��واج��ز  اأن  اإل  ال�شيء  بع�س  متكتم  ال��رو���ش��ي  الع�شكري  النت�شار 
وتو�شح  الو�شع.  عن  التام  ر�شاها  نوفيت�شكايا  املدينة.وتوؤكد  مداخل  عند 
جزيرة  �شبه  رو�شيا  �شمت  عندما   ”2014 يف  ذلك  نتوقع  كنا  “�شراحة، 
القرم املجاورة وبا�شر انف�شاليون بدفع من مو�شكو نزاعا م�شلحا يف �شرق 

اأوكرانيا.
“اليوم اجلميع  اأبناء املدينة وتروي قائلة  اأنها تقر بغياب الإجماع بني  اإل 

منق�شم. البع�س يوؤيد رو�شيا والبع�س الآخر اأوكرانيا«.
وهي توؤكد اأنها رو�شية على غرار الكثري من اأبناء هذه املنطقة حيث اللغة 
الرو�شية هي الأكرث انت�شارا.وتو�شح “واجه ابني الذي كان يف ال�شنة الثانية 
التعلم  �شيكون  الأوكرانية.  باللغة  بالدرا�شة  �شعوبة  البتدائية  املدر�شة  يف 
اأي�شا  وقف  النتظار  طابور  يف  الآن”.  من  اعتبارا  اأ�شهل  الرو�شية  باللغة 
دامري قديروف املتقاعد البالغ 65 عاما وهو يعترب اأن احل�شول على جواز 

�شفر رو�شي بات “�شروريا” مع و�شول الرو�س اإىل ميليتوبول.

•• عوا�صم-وكاالت

وفق مراقبني  القرم يف طريقها  �شبه جزيرة  اأن  يبدو 
وخرباء ع�شكريني للتحول اإىل ميدان مواجهة جمددا 
بني اجلانبني الرو�شي والأوك��راين، بعد م�شي �شنوات 

عديدة على �شمها لرو�شيا .
على  التهديدات  الطرفني  كبار من  م�شوؤولون  وتبادل 
باأن  اأوكرانيا  القرم، حيث لوحت  خلفية حتريك ورقة 
ل�شواريخ  ه��دف��ا  ت��ك��ون  اأن  ميكن  ال��ق��رم،  ج��زي��رة  �شبه 

“هيمار�س” اأمريكية ال�شنع.

تلك الت�شريحات ا�شتدعت ردا �شارما من نائب رئي�س 
الذي  ميدفيديف،  دمي���رتي  ال��رو���ش��ي  الأم���ن  جمل�س 
العرتاف  الغربية  وال��ق��وى  اأوك��ران��ي��ا  رف�س  اأن  اأع��ل��ن 
تهديدا  ميثل  القرم  جزيرة  �شبه  على  مو�شكو  ب�شلطة 
املنطقة  على  خارجي  هجوم  اأي  واإن  لرو�شيا  مبا�شرا 

�شيتبعه رد مزلزل.
ونقلت وكالة تا�س لالأنباء عن ميدفيديف قوله اإنه يف 
حالة وقوع هجوم على �شبه جزيرة القرم، “�شياأتي يوم 
ال�شعب  ومن  للغاية،  �شعبا  و�شيكون  �شريعا  احل�شاب 

جدا اإخفاوؤه«.

من  ول��و  القرم  جبهة  اإ�شعال  اأن  من  مراقبون  ويحذر 
ب�شكل  ت�شعري احل��رب  النب�س قد يقود نحو  باب ج�س 
اأكرث �شراوة، خا�شة واأن ملف القرم بات خارج النقا�س 

بالن�شبة للرو�س.
تو�شع  اإم��ك��ان��ي��ة  وم���دى  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  على  وتعليقا 
احلرب نحو �شبه جزيرة القرم، يقول اأ�شتاذ العالقات 
مع  ح��وار  يف  املومني،  ح�شن  النزاعات  وف�س  الدولية 
القرم  ج��زي��رة  �شبه  “ق�شية  عربية”:  ن��ي��وز  “�شكاي 
والأوكرانيني،  ال���رو����س  ب��ني  م��زم��ن  خ���اليف  م��و���ش��وع 
تهديدهم  الأوك��ران��ي��ون  ينفذ  اأن  ج��دا  املحتمل  وم��ن 

اأر�س  ال��ق��رم  اأن  مفادها  ر�شالة  لي�شال  ب�شتهدافها، 
اأوكرانية حمتلة منذ العام 2014.

القرم  �شبه جزيرة  رو�شيا  تعترب  املقابل  “يف  واأ���ش��اف: 
ت�شعيد خطري  ه��و  ل��ه��ا  ���ش��رب  اأي  واأن  اأرا���ش��ي��ه��ا  م��ن 
وا�شتهداف مبا�شر ل�شالمة الأرا�شي الرو�شية، �شيقود 

لتغيري قواعد ال�شتباك«.
الرو�شية  ال�����ش��وؤون  يف  واخل��ب��ري  الباحث  يقول  ب���دوره، 

م�شلم �شعيتو، 
يف لقاء مع “�شكاي نيوز عربية”:”مع ت�شليح اأوكرانيا 
غ��رب��ي��ا ب�����ش��واري��خ واأ���ش��ل��ح��ة م��دف��ع��ي��ة ب��ع��ي��دة امل����دى، 

ت�شتهدف كييف بكثافة خري�شون ودونبا�س وغريها من 
مناطق �شيطرة اجلي�س الرو�شي، 

اعتقادا  القرم  جزيرة  �شبه  با�شتهداف  تلوح  هي  والآن 
منها اأن هذا �شيدفع مو�شكو للرتاجع وللتفاو�س معها 

وفق ال�شروط الأوكرانية«.
“لكن الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتن كان  واأ�شاف: 
وا�شحا حني اأعلن قبل اأيام اأنهم مل يبداأوا املعركة بعد، 
وهنا فاإن اأي ا�شتهداف مبا�شر للقرم �شيرتتب عليه رد 
القيادة  يف  القرار  مراكز  خا�شة  �شيطال  عنيف  رو�شي 

الع�شكرية وال�شيا�شية يف اأوكرانيا«.

•• اأ ف ب-بروك�صيل

األبانيا  اأم�����س ال��ث��الث��اء حم��ادث��ات �شم  ب���داأ الحت���اد الأوروب�����ي 
ومقدونيا ال�شمالية اإىل ع�شويته، يف خطوة كثريا ما انتظرتها 

الدولتان نحو الن�شمام للتكتل الذي ي�شم 27 دولة.
دي��ر ليني  ف��ون  اأور���ش��ول  الأوروب���ي���ة  املفو�شية  رئي�شة  وه��ن��اأت 
رئي�شي الوزراء الألباين اإيدي راما واملقدوين ال�شمايل دمييتار 

كوفا�شيفك�شي.
و�شعوا  طويلة  م��دة  منذ  مواطنوكما  انتظره  ما  “هذا  وقالت 

جاهدين من اأجله، وهذا ما ي�شتحقونه«.
ل��ك��ن هذه  ���ش��ن��وات،  الن�����ش��م��ام  ت�شتغرق عملية  ق��د  ذل���ك  وم���ع 

اخلطوة الرمزية متثل ن�شرا �شغريا للدولتني املر�شحتني.
العراقيل  الكثري من  ب��الده  واجهت  ال��ذي  وق��ال كوفا�شيف�شكي 
الن�شمام  نحو  امل�شار  يف  ا�شمها  تغيري  اإىل  ا�شطرها  ما  ومنها 
اأخريا  نبداأ  17 عاما،  وبعد  “ب�شرور كبري  الأوروب���ي،  لالحتاد 

املفاو�شات«.
اأ�شاف “اإننا نفتح اآفاقا جديدة لبالدنا وللمواطنني وبالتاأكيد 

�شنن�شم لالأ�شرة الأوروبية الكبرية«.
الع�شوية يف  ب���الده طلب  ق��دم��ت  ال���ذي  رام���ا  اأق���ر  ناحيته  م��ن 
“نعرف  طويلة.وقال  مدة  ت�شتغرق  قد  املحادثات  ب��اأن   2009
ما يعيد  اأنها لي�شت بداية النهاية، اإنها فح�شب نهاية البداية”، 
قبل   ،1942 يف  ت�شرت�شل  لوين�شتون  ت�شريح  اإىل  ب��ال��ذاك��رة 
ثالثة اأعوام على انتهاء احلرب العاملية الثانية.غري اأن فون دير 
ليني رحبت بخطوة الثالثاء وقالت اإن تريانا و�شكوبيي حققتا 
والقواعد  املعايري  لتبني  الإ���ش��الح��ات  جم��ال  يف  كبريا  تقدما 

الأوروبية.
عملية  يف  ال��ث��ق��ة  ع��ل��ى  حافظتما  ���ش��الب��ة،  “اأظهرمتا  وق��ال��ت 

لديكما  الف�شاد.  حاربتما  القانون.  �شيادة  عززمتا  الن�شمام. 
اإعالم حر«.

اإ�شالحات ل  “لديكما جمتمع مدين ناب�س. اأجنزمتا  اأ�شافت 
حُت�شى، وحدثتما اقت�شاد بلديكما«.

اأعلنت مقدونيا ال�شتقالل عن يوغو�شالفيا يف 1991 وغريت 

ا�شمها يف 2018 اإىل مقدونيا ال�شمالية لت�شوية خالف مرير 
مع اليونان عرقل م�شاعي ان�شمامها لالحتاد الأوروبي.

ومع ذلك ظل م�شار الن�شمام م�شدودا، اأول ب�شبب التحفظ يف 
عوا�شم غربية وخ�شو�شا باري�س ب�شاأن �شم جريانهم البلقانيني 

الفقراء ن�شبيا وغري املن�شبطني �شيا�شيا.

الحتاد الأوروبي يبداأ مفاو�سات �سم األبانيا ومقدونيا ال�سمالية 

اأوروبا تتخوف من »كارثة« ال�ستاء.. هل من بدائل للغاز الرو�سي؟ مو�سكو توزع جوازات �سفر يف اجلنوب الأوكراين 

بني تهديد كييف ووعيد مو�سكو .. هل تدخل �سبه جزيرة القرم احلرب؟

•• اأنقرة-رويرتز

اأنقرة  اإن  اأك���ار،  ال��رتك��ي، خلو�شي  ال��دف��اع  ق��ال وزي��ر 
تاأمل األ تنطلي “لعبة” بع�س امل�شرعني الأمريكيني 
اأقر  اأن  بعد  لرتكيا  اإف-16  ط��ائ��رات  بيع  لإح��ب��اط 
جم��ل�����س ال���ن���واب م�����ش��روع ق���ان���ون ي�����ش��ع م���زي���دا من 

العقبات اأمام اأي م�شرتيات تركية.
ط��������راز  م�����ن  ط�����ائرة   40 ل�ش�����راء  ترك������يا  و�شع���������ت 
م������ارتن  ل�������وكه������يد  �ش�����ركة  اإنت������اج  م������ن  اإف-16 
املتح����������دة.  الولي�������ات  م������ن  حت�������ديث   ومع�����دات 
وقال ال�����رئي�س الأمريكي جو بايدن اإنه يوؤيد ال�شفقة 
وقال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان اإنه يعتقد 

�شتم�شي قدما بعد حمادثات  اأنها 
مع بايدن.

جمل�س  اأق��ر  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ويف 
ميكن  ت�شريعا  الأم��ري��ك��ي  ال��ن��واب 
اأن ي���وق���ف ال��ب��ي��ع لأن����ق����رة م���ا مل 
�شروري  اإمتامها  ب��اأن  الإدارة  تقر 
ل���الأم���ن ال��ق��وم��ي الأم���ري���ك���ي كما 
وا�شحا  و�شفا  الت�شريع  يت�شمن 
ُتتخذ  اأن  يتعني  ال��ت��ي  للخطوات 
الطائرات يف  ُت�شتخدم  األ  ل�شمان 
ط��ل��ع��ات م��ت��ك��ررة غ��ري م�����ش��رح بها 

فوق اليونان.
وقال وزير الدفاع الرتكي الثالثاء 

اإن املحادثات بخ�شو�س �شفقة البيع ما زالت جارية 
وتركيا ترقب العملية عن كثب واأ�شاف اأن امل�شوؤولني 
حلف  يف  الع�شو  تركيا  لأهمية  ُمدركني  الأمريكيني 
�شمال الأطل�شي كحليف يف مكافحة الإرهاب والهجرة 

غري ال�شرعية.
“خرجت  امل�شرعني  م��ن  جمموعة  اأن  اأك���ار  اأ�ش�����اف 
واملعلومات  ال���ت���الع���ب  ط���ري���ق  ع����ن  الأم�������ر  لإث��������ارة 
امل�شللة... نتوقع األ تنطلي هذه اللعبة على الوليات 

املتحدة«.
وتركيا واليونان على خالف منذ عقود ب�شاأن جمموعة 
من الق�شايا منها مطالبات متعار�شة يف مياه البحر 
املتو�شط وقرب�س املق�شمة عرقيا. وتبادلتا التهامات 

بانتهاك القانون الدويل.
الأخرية  الآون��ة  يف  اأنقرة  واأوقفت 
ب�شبب  اأثينا  مع  ثنائية  حمادثات 
خ��الف��ات ب�����ش��اأن ان��ت��ه��اك��ات املجال 
اإي���ج���ه  اجل��������وي وج��������زر يف ب���ح���ر 
وق����ط����ع اأردوغ�������������ان احل���������وار مع 
كريياكو�س  ال���ي���ون���اين  ال��رئ��ي�����س 
حماولته  ب�شبب  ميت�شوتاكي�س 
اإح���ب���اط م��ب��ي��ع��ات ط���ائ���رات اإف-

بها  ق��ام  زي���ارة  اأث��ن��اء  16 لرتكيا 
لوا�شنطن هذا العام.

�شروط  اأي  رب����ط  اأك������ار  ورف�������س 
ب�شفقة بيع الطائرات.

الأمريكية تركيا تاأمل يف اإجناز �سفقة طائرات اإف- 16 

اإ�سارات اإىل غياب اأي نوع من ال�سراكة الفعلية بينهما

تقرير: الرو�س والإيرانيون متناف�سون ل �سركاء
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املال والأعمال
املا�سي مار�س  بنهاية  الإماراتي  امل�سريف  القطاع  اأ�سول  درهم  تريليون   3.33

•• اأبوظبي -وام:

اأع��ل��ن م�شرف الإم����ارات امل��رك��زي ع��ن ارت��ف��اع اإجمايل 
الأ�شول امل�شرفية �شاماًل اإىل 3.336 تريليون درهم 
يف نهاية مار�س املا�شي، بزيادة على اأ�شا�س �شهري بن�شبة 
%1.7 مقارنة بنحو 3.282 تريليون درهم يف نهاية 

فرباير 2022.
النقدية  التطورات  املركزي يف تقرير  امل�شرف  واأو�شح 
وامل�شرفية ل�شهر مار�س 2022، اأن الأ�شول امل�شرفية 
ارتفعت على اأ�شا�س �شنوي بن�شبة %5.05 اأو ما يعادل 
3.175 تريليون  بنحو  160.5 مليار درهم مقارنة 

درهم يف مار�س 2021.
واأ���ش��ار اإىل ارت��ف��اع اإج��م��ايل الئ��ت��م��ان امل�����ش��ريف بن�شبة 
فرباير  نهاية  يف  دره��م  تريليون   1.81 م��ن   1.2%
نهاية مار�س  1.831 تريليون درهم يف  اإىل   ،2022

املا�شي، 
وذلك نتيجة ارتفاع بن�شبة %1.2 يف الئتمان املحلي 

وارتفاع بن�شبة %1.4 يف الئتمان الأجنبي.
وعزا امل�شرف املركزي ارتفاع الئتمان املحلي اإىل زيادة 
املمنوح  الئ��ت��م��ان  يف  و1%  و3.6%   0.8% بن�شبة 
/ العام  للقطاع  املمنوح  والئتمان  احلكومي  للقطاع 

املمنوح  الئتمان  ويف  باحلكومة/  ال�شلة  ذات  اجلهات 

للقطاع اخلا�س على التوايل.
امل�شرفية  الودائع  اإجمايل  اأن  املركزي،  امل�شرف  وذك��ر 
يف  دره��م  تريليون   1.988 من   0.9% بن�شبة  زادت 

نهاية فرباير 2022، 
املا�شي،  مار�س  نهاية  يف  دره��م  تريليون   2.006 اإىل 
نتيجة ارتفاع بن�شبة %1.2 يف ودائع املقيمني بعد منو 
وودائع  العام  القطاع  ودائ��ع  يف  و1.1%   4% بن�شبة 

القطاع اخلا�س على التوايل.
امل��رك��زي، ارت��ف��ع ع��ر���س النقد  امل�����ش��رف  ووف���ق تقرير 
الودائع   + البنوك  خ��ارج  املتداول  النقد  ي�شمل  “ن1” 
“احل�شابات اجلارية واحل�شابات حتت الطلب  النقدية 

مليار   712.1 م��ن   2.3% بن�شبة  البنوك”  ل���دي 
نهاية  يف  دره���م  مليار   728.2 اإىل  ف��رباي��ر  يف  دره���م 

مار�س املا�شي.
الودائع   + “ن1”  ي�شمل  “ن2”  النق�����د  ع������ر�س  وزاد 
الدخارية  وال���ودائ���ع  لأج���ل  “الودائع  ال��ن��ق��دي��ة  �شبه 
بالعمالت  امل��ق��ي��م��ني  وودائ�������ع  ب���ال���دره���م  ل��ل��م��ق��ي��م��ني 
الأجنبية” بن�شبة %1.5 من 1.570 تريليون درهم 
يف نهاية فرباير اإىل 1.593 تريليون درهم يف نهاية 

مار�س املا�شي.
ودائع   +  ”2 “ن  ي�شمل  “ن3”  ال��ن��ق��د  ع��ر���س  وزاد 
احلكومة لدي البنوك العاملة يف الدولة وكذلك لدي 

امل�شرف املركزي بن�شبة %0.9 من 1.867 تريليون 
درهم يف نهاية فرباير 2022، اإىل 1.885 تريليون 

درهم يف نهاية مار�س املا�شي.
وعزا امل�شرف املركزي الرتفاع يف عر�س النقد “ن1” 
املتداول  النقد  يف  دره��م  مليار   1.4 مب��ق��دار  لزي�����ادة 
دره��م يف  14.7 مليار  وارت��ف��اع مبقدار  البنوك  خ��ارج 
النقد  الرتفاع يف عر�س  يعود  بينما  النقدية،  الودائع 
“ن2” اإىل ارتفاع “ن1” وارتفاع مبقدار 7 مليارات 
درهم يف الودائع �شبه النقدية، فيما يعزي الرتفاع يف 
“ن1”  النقد  عر�س  ارتفاع  اإىل  “ن3”  النقد  عر�س 

و”ن2«.

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوم اعتماد امتيازات �سناديق ال�ستثمار العقاري يف اإمارة دبي
•• دبي -وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، 
املر�شوم رقم  لإم��ارة دبي،  رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً 
�شناديق  ام��ت��ي��ازات  ب��اع��ت��م��اد   ،2022 ل�شنة   22
ال���ش��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري يف اإم����ارة دب���ي، ب��ه��دف تعزيز 
العقاري،  لال�شتثمار  ع��امل��ّي��ة  ك��وج��ه��ة  دب���ي  م��ك��ان��ة 
وتوفري مزايا حتفيزّية لت�شجيع �شناديق ال�شتثمار 
العقاري على ال�شتثمار بامل�شاريع العقارّية املُختِلفة 
ال�شتثمار  �شناديق  ا�شتقطاب  كذلك  الإم����ارة،  يف 
ال�شتثمارّية  اأن�ِشطتها  ملُ��زاول��ة  العاملّية  ال��ع��ق��ارّي��ة 
ب��ال��ق��ط��اع ال���ع���ق���اري يف دب�����ي، ع�����الوة ع��ل��ى زي����ادة 
ال�شتثمار بال�ّشوق العقاري فيها، عرب حتقيق عائد 
�شناديق  يف  للُم�شاِهمني  امل��دى  طويل  م��ايل  راأ����س 

ال�شتثمار العقاري.
امل��ر���ش��وم ج��م��ي��ع �شناديق  وي�����ش��م��ل ن��ط��اق ت��ط��ب��ي��ق 
اجلهة  من  واملُنّظمة  املُرّخ�شة  العقاري،  ال�شتثمار 
مناطق  ذل��ك  يف  مب��ا  الإم�����ارة،  يف  للعمل  ة  املُخت�شّ
احُل��ّرة مبا فيها مركز  ة، واملناطق  التطوير اخلا�شّ
دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي، ك��م��ا ي�����ش��م��ل ن��ط��اق التطبيق 
جميع العقارات يف اإمارة دبي، مبا يف ذلك العقارات 

��ة واملناطق  ال��ت��ط��وي��ر اخل��ا���شّ امل���وج���ودة يف م��ن��اط��ق 
داخل  امل��وج��ودة  ال��ع��ق��ارات  منها  وُت�شتثنى  احُل����ّرة، 
مركز دبي املايل العاملي. - �شجل �شناديق ال�شتثمار 

العقاري.
ون�ّس املر�شوم على اإن�شاء �شجل لدى دائرة الأرا�شي 
ال�شتثمار  ���ش��ن��ادي��ق  “�شجل  ُي�����ش��ّم��ى  والأم������الك، 
العقاري  ال�شتثمار  �شناديق  فيه  ُتقّيد  العقاري”، 
لال�شتفادة  واملُوؤّهلة  فيه،  القيد  ل�ُشروط  املُ�شتوِفية 
م��ن امل��زاي��ا املُ��ق��ّررة مُب��وج��ب ه��ذا امل��ر���ش��وم، على اأن 
ُيحّدد بقرار من مدير عام دائرة الأرا�شي والأمالك 

جل، والبيانات الواجب اإدراجها فيه. �شكل ال�شِّ
�شجل  القيد يف  واإج����راءات  ���ش��روط  املر�شوم  وح���ّدد 
يكون  اأن  اأهمها  ومن  العقاري  ال�شتثمار  �شناديق 
والتي  املخت�شة،  اجل��ه��ة  م��ن  م��رخ�����ش��اً  ال�����ش��ن��دوق 
برتخي�س  ة  املُخت�شّ ال�شلطة  باأنها  املر�شوم  عرفها 
ال���ع���ق���اري وفقاً  ال����ش���ت���ث���م���ار  ����ش���ن���ادي���ق  وت��ن��ظ��ي��م 
الأوراق  هيئة  وت�شمل  لديها،  ال�ّشارية  للت�شريعات 
يف  امل��ال��ّي��ة  للخدمات  دب��ي  و�ُشلطة  لع،  وال�شِّ امل��ال��ّي��ة 
مركز دبي املايل العاملي، على األ تقل قيمة الأ�شول 
ندوق ال�شتثمار العقاري  العقارّية التي ميتِلكها �شُ
��ج��ل، ع��ن 180  وق���ت ت��ق��دمي ط��ل��ب ال��ق��ي��د يف ال�����شِّ
وق��ت تقدمي  ��ن��دوق  ال�����شُ ي��ك��ون  واأل  دره���م،  مليون 

اأ�شُهِمه  جل، موقوفاً عن تداول  ال�شِّ القيد يف  طلب 
اإم��ارة دبي، فيما حدد  املوجودة يف  املالّية  بالأ�شواق 
امل��ر���ش��وم ك��ذل��ك احل�����الت ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا �شطب 
العقاري.  ال�شتثمار  �شناديق  �شجل  من  ال�شندوق 

- جلنة �شناديق ال�شتثمار العقاري .
امل��ر���ش��وم جلنة  اإم���ارة دب��ي مبوجب ه��ذا  وت�شكل يف 
ُتناط  “جلنة �شناديق ال�شتثمار العقاري”  ُت�شّمى 
بها ُمهّمة حتديد املناطق والعقارات املوجودة خارج 
مناطق متلُّك غري املُواطنني، التي يجوز ل�شناديق 
ال�شتثمار العقاري التملُّك فيها ملكّية ُمطلقة غري 
ملُّدة  ا�شتئجارها  اأو  بها  النتفاع  اأو  ب��زم��ن،  ُمقّيدة 
رئي�س  اختيار  يتم  اأن  على  �شنة،   99 على  تزيد  ل 
مُبوجب  عملها،  ن��ظ��ام  وحت��دي��د  اللجنة،  واأع�����ش��اء 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ع��ن  ي�شُدر  ق��رار 

دبي.
من  اعتباراً  العقاري،  ال�شتثمار  ندوق  �شُ ويتمّتع 
العقاري،  ال�شتثمار  �شناديق  �شجل  يف  قيده  تاريخ 
امل��ر���ش��وم، وتظل هذه  املُ��ق��ّررة مُب��وج��ب ه��ذا  باملزايا 
��ج��ل، فيما  امل��زاي��ا ق��ائ��م��ة ط���وال ُم����ّدة ق��ي��ده يف ال�����شِّ
والنتفاع  بالتملُّك  املُتعلِّقة  امل��زاي��ا  املر�شوم  اأو���ش��ح 
ال�شتثمار  ل�����ش��ن��ادي��ق  ي��ك��ون  ح��ي��ث  وال���ش��ت��ئ��ج��ار، 
العقارات  متلُّك  ح��ق  جل،  ال�شِّ يف  املُ��ق��ّي��دة  ال��ع��ق��اري 

املوجودة يف مناطق متلُّك غري املُواطنني، كما يكون 
جل،  ال�شِّ يف  املُ��ق��ّي��دة  العقاري  ال�شتثمار  ل�شناديق 
خ��ارج مناطق متلُّك  امل��وج��ودة  العقارات  حق متلُّك 
بزمن،  ُمقّيدة  غري  ُمطلقة  ملكّية  املُواطنني،  غري 
اأو النتفاع بها اأو ا�شتئجارها ملُّدة ل تزيد على 99 
دها “جلنة �شناديق  �شنة، وذلك يف املناطق التي حُتدِّ

ال�شتثمار العقاري«.
واألزم املر�شوم جلنة �شناديق ال�شتثمار العقاري عند 
قياِمها بتحديد املناطق اأو العقارات املوجودة خارج 
مناطق متلُّك غري املُواطنني، ُمراعاة جمموعة من 
العتبارات وت�شمل: األ تقل القيمة ال�شوقّية للعقار 
املُراد متلُّكه عن 50 مليون درهم، واأن يكون العقار 
املُراد متلُّكه ذو عائد ا�شتثماري، وفقاً للمعايري التي 
دها دائ��رة الأرا���ش��ي والأم��الك يف هذا ال�شاأن،  حُتدِّ
كذلك مراعاة اأحكام املر�شوم رقم 4 ل�شنة 2010 
ب�شاأن تنظيم متليك الأرا�شي ال�شناعّية والتجارّية 
املمنوحة يف اإمارة دبي، يف حال كان العقار ممنوحاً، 
من  ق��رار  بتحديدها  ي�شُدر  اأخ��رى  اعتبارات  واأي 
مدير عام دائرة الأرا�شي والأمالك يف هذا ال�شاأن، 
التناُزل  العقاري  ال�شتثمار  ندوق  ل�شُ يجوز  ل  كما 
ع���ن م��ل��ك��ّي��ة ال��ع��ق��ار امل��م��ل��وك ل���ه يف امل��ن��ط��ق��ة التي 
دها جلنة �شناديق ال�شتثمار العقاري، اإل بعد  حُتدِّ

احُل�شول على ُموافقتها املُ�شبقة على ذلك، وُيعترب 
باطاًل اأي تناُزل يتم خالفاً لذلك.

رئي�س   2022 ل�����ش��ن��ة   22 رق���م  امل��ر���ش��وم  وخ�����ّول 
ية  تو�شِ على  وبناًء  دب��ي،  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
املزايا  م��ن  اأي  والأم����الك، تعديل  الأرا���ش��ي  دائ���رة 
املن�شو�س  ال��ع��ق��اري  ال�شتثمار  ل�شناديق  املُ��ق��ّررة 
مزايا جديدة  اأي  اإ�شافة  اأو  املر�شوم،  هذا  عليها يف 
املايل  دبي  مركز  رئي�س  املر�شوم  منح  كذلك  اإليها. 
ال��ع��امل��ي ���ش��الح��ّي��ة حت��دي��د امل��زاي��ا ال��ت��ي تتمّتع بها 
حدود  �شمن  العاملة  العقاري  ال�شتثمار  �شناديق 
واإج���راءات ال�شتفادة من  ���ُش��روط  امل��رك��ز، وحتديد 

هذه املزايا. - املُقيِّم املُعتَمد .
الأ�شول  قيمة  لتحديد  اأن���ه  ع��ل��ى  امل��ر���ش��وم  ون�����ّس 
العقاري،  ال�شتثمار  ندوق  ب�شُ ة  اخلا�شّ العقارّية 
��م��اً ُمعتمداً  ُت��ع��نيِّ دائ���رة الأرا����ش���ي والأم����الك ُم��ق��يِّ
العقارات  لتقييم  العقاري،  التنظيم  ُموؤ�ّش�شة  من 
العقاري،  ��ن��دوق ال���ش��ت��ث��م��ار  ملُ��وؤ���ّش�����ش��ي ���شُ امل��م��ل��وك��ة 
الأرا�شي  دائرة  املُعتمدة لدى  التقييم  لأ�ش�س  وفقاً 

والأمالك يف هذا ال�شاأن. 
املجل�س  رئي�س  يخت�س  التي  ال��ق��رارات  وبا�شتثناء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة دب���ي ب��اإ���ش��داره��ا وف��ق��اً لأحكام 
املدير  ُي�����ش��ِدر   ،2022 ل�شنة   22 رق���م  امل��ر���ش��وم 

العام لدائرة الأرا�شي والأمالك القرارات الالزمة 
لتنفيذ اأحكامه، وُتن�شر يف اجلريدة الر�شمّية،  على 
اأن ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�شريع اآخر اإىل املدى الذي 

يتعار�س فيه واأحكام هذا املر�شوم.
وُين�شر املر�شوم يف اجلريدة الر�شمّية وُيعمل به من 

تاريخ ن�شره. 

 OUTLIERS حتدي  من  الثانية  الن�سخة  تطلق   HUB71
•• اأبوظبي - وام:

منظومة   ،Hub71 اأط�����ل�����ق�����ت 
اأبوظبي،  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال���ن�������ش���خ���ة ال����ث����ان����ي����ة م�����ن ب���رن���ام���ج 
اأب�����رز  ي��ج��م��ع  ال������ذي   Outliers
واحلكوميني  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ني  ال�����ش��رك��اء 
العقارية  ال����دار  ���ش��رك��ة  ذل���ك  مب��ن يف 
، ودائ���������رة ال���ث���ق���اف���ة وال�������ش���ي���اح���ة – 
– اأبوظبي،  ال�شحة  اأبوظبي، ودائ��رة 
وتالي�س لتمكني �شركات التكنولوجيا 
ملا يربز من  النا�شئة من طرح حلول 
حتديات ت�شغيلية و�شعوبات يف جمال 

الأعمال.
 Outliers ب����رن����ام����ج  وي�����ه�����دف 
ل�شركات  الفر�شة  اإتاحة  اإىل  ال�شنوي 
العامل  ح���ول  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  التكنولوجيا 
مل��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات احل��ق��ي��ق��ي��ة التي 
حت����دده����ا امل���وؤ����ش�������ش���ات امل�������ش���ارك���ة يف 

القطاعني العام واخلا�س.
ال�شركات  ت��ع��اون  ال��ربن��ام��ج  وي�����ش��ّه��ل 
النا�شئة مع كربى ال�شركات والدوائر 
احلكومية يف اقت�شاد اأبوظبي املتنوع، 
على  ال��ق��درة  للموؤ�ش�شني  ي��وف��ر  مم��ا 
تعالج  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ح���ل���ول  ت��ط��وي��ر 

حتديات هذه املوؤ�ش�شات.
ال��ن��ا���ش��ئ��ة فر�شة  ل��ل�����ش��رك��ات  و���ش��ت��ت��اح 
اأه���داف  ل��دع��م  منتجاتها  تخ�شي�س 
�شفقات  وع��ق��د  امل��وؤ���ش�����ش��ات،  اأع���م���ال 
جتارية، وك�شب دعم ت�شل قيمته اإىل 
اإثباتات  ل��ت��ط��وي��ر  دره���م  األ���ف   100

مفاهيمها.
وت���ت�������ش���م���ن ال���ن�������ش���خ���ة ال���ث���ان���ي���ة من 
حتديات  �شبعة   Outliers برنامج 
املوؤ�ش�شات  اأب���رز  م��ن  خم�س  تعر�شها 
وال�����ش��رك��ات مب��ا فيها ال�����دار، ودائ���رة 
ال�شحة،  ودائ���رة  وال�شياحة،  الثقافة 
تخ�شي�س  م���رة  لأول  ومّت  وت��ال��ي�����س. 
ت��ف��وق قيمتها  ال��ت��ي  ل��ل�����ش��رك��ات  ف��ئ��ة 
برنامج  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  دولر  امل��ل��ي��ار 
Outliers، حيث �شت�شارك يف هذه 
التجارة  من�شة  كارز24،  ال��ن�����ش��خ��ة 
امل�شتعملة  ل��ل�����ش��ي��ارات  الإل��ك��رتون��ي��ة 

مليار   1.84 ب���  قيمتها  ت��ق��ّدر  وال��ت��ي 
خالل  م��ن  كارز24  دولر.و���ش��ت��دع��م 
م�����ش��ارك��ت��ه��ا م��ن��ظ��وم��ة الب����ت����ك����ار يف 
Hub71 وت�شاعد ال�شركات النا�شئة 
ال�شركات  و���ش��ت��ت��م��ك��ن  ال��ن��ج��اح.  ع��ل��ى 
وال���ه���ي���ئ���ات احل���ك���وم���ي���ة م����ن خ���الل 
 Outliers برنامج  اإىل  الن�شمام 
املوؤ�ش�شي  البتكار  جهود  ت�شريع  من 
عرب ال�شتفادة من التقنيات املتطورة 
يوؤدي  مما  املوؤثرة،  الرقمية  واحللول 

بدوره اإىل ت�شريع حتولها الرقمي.
وت�������ش���ع���ى حت����دي����ات ه�����ذا ال����ع����ام اإىل 
التايل  اجليل  تكنولوجيات  ا�شتخدام 
مب��ا يف ذل���ك ال��وي��ب 3 مل�����ش��اع��دة هذه 
املوؤ�ش�شات على اكت�شاب ميزة تناف�شية 
وحت�شني عملياتها يف وجه التحديات 
امل�شتقبلية. فدائرة الثقافة وال�شياحة 
ت�شعى اإىل فهم �شلوكيات ال�شياح اأثناء 
ال�شياحية يف  املعامل  زي��ارة  اأو  الت�شوق 
م�شتقبل  ا�شت�شراف  وكذلك  اأبوظبي 

ال�شياحة يف الإمارة.
اإىل  من جهتها، ت�شعى دائ��رة ال�شحة 
لتح�شني  الرقمية  احللول  ا�شتخدام 
جت��رب��ة امل��ري�����س وت��ع��زي��ز امل����وارد. اأما 
حلول  ت��ط��وي��ر  اإىل  فت�شعى  ت��ال��ي�����س، 
الطائرات  ن�����ش��اط  لإدارة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
الدار  �شركة  ت�شعى  بينما  ط��ي��ار.  ب��ال 
اإعادة  وتعزيز  امل���وارد  ه��در  تقليل  اىل 

ا�شتخدامها طوال دورة حياة امل�شاريع 
العقارية. كذلك، تبحث كارز24 عن 
اإط��ار تكامل  حلول دفع فريدة �شمن 
املن�شات الرقمية لتعديل كيفية �شراء 

امل�شتهلكني لل�شيارات.
وقالت اإيلودي روبن غيريم، م�شوؤولة 
 :Hub71 النمو والإ�شرتاتيجية يف
النا�شئة  ال�������ش���رك���ات  ع���ل���ى  »ي���ت���ع���ني 
بالإ�شافة اإىل جمع التمويل اأن تكون 
و�شراكات  ع��ق��ود  ت���اأم���ني  ع��ل��ى  ق�����ادرة 
الأعمال  جمتمع  مع  جتارياً  جمدية 
ب�شكل  حت��ت�����ش��ن  ال���ت���ي  واحل����ك����وم����ة 
برنامج  ويلّبي  الأعمال.  رواد  متزايد 
Outliers حاجات القطاعني العام 
واخلا�س اإىل ت�شريع عمليات التحول 
والقدرة  الكفاءة  تعزز  التي  الرقمي 
التناف�شية على املدى الطويل. ويعترب 
الأطراف  لكافة  املفيد  الربنامج  هذا 
املتعددة   Hub71 م��ب��ادرات  اإح��دى 
ال��ت��ي مت��ّك��ن امل��وؤ���ش�����ش��ني م���ن اإح����داث 
الق�شايا  وم��ع��اجل��ة  م��ل��م��و���س  ت���اأث���ري 
القطاعات  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ال��ت��ي  امل��ل��ّح��ة 
اقت�شادنا.”  يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��اً  امل��ه��م��ة 
مبا   3 الويب  تكنولوجيات  تقدم  مع 
يف ذلك الذكاء ال�شطناعي واإنرتنت 
لالرتداء،  القابلة  والأج��ه��زة  الأ�شياء 
وال�شياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ������رة  ت�����ش��ع��ى 
اإىل  ال��ع��ام،  ه��ذا  حتديني  تطرح  التي 

واحلل  امل��ت��ط��ورة  التقنيات  ا�شتخدام 
الأكرث فاعلية لفهم �شلوكيات ال�شياح 
اأث���ن���اء زي�����ارة مناطق  اأف�����ش��ل  ب�����ش��ك��ل 
اأبوظبي  الت�شوق يف  اأو مراكز  اجلذب 
الت�شويق  ح��م��الت  يف  عليها  ل��رتت��ك��ز 
على  ال��دائ��رة  ت��رك��ز  كما  امل�شتقبلية. 
ا�شتخدام تقنيات الويب 3 ل�شت�شراف 

م�شتقبل ال�شياحة يف اأبوظبي.
ال�شحية،  ب��ال��رع��اي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ويف 
اأوقات  ترغب دائرة ال�شحة يف تقليل 
م��راف��ق��ه��ا وتعزيز  ك��اف��ة  الن��ت��ظ��ار يف 
ان�شيابية تدّفق املر�شى. كما ت�شتك�شف 
طرق خف�س التكاليف الت�شغيلية من 
ت�شتهر  التي  الرعاية  تاأّثر جودة  دون 
ب��ه��ا م��ن��ظ��وم��ة ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
احل��ل يف حت�شني  و�شي�شهم  اأب��وظ��ب��ي. 
الرعاية  م��راف��ق  امل��ري�����س يف  جت��رب��ة 
ال�شحية التابعة لها بغ�ّس النظر عن 

طبيعة الرعاية التي يطلبها.
تالي�س،  ت�������ش���ت���ث���م���ر  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
ال�����ش��رك��ة ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة يف جمال 
الرقمية  التقنيات  يف  التكنولوجيا، 
وال�����ب�����ي�����ان�����ات ال�������ش���خ���م���ة وال�����ذك�����اء 
ال����ش���ط���ن���اع���ي والت���������ش����ال والأم������ن 
ال�شيرباين وتكنولوجيا الكّم. ويف هذا 
اإىل  النا�شئة  ال�شركات  تدعو  الإط���ار، 
توفري جمال جوي موحد ومنخف�س 
ون��ظ��ام تنقل ج��وي ح�شري  احل��رك��ة 

ي���ع���ّزز ���ش��الم��ة ال���ط���ائ���رات ب���ال طيار 
به.  املحيطة  املخاطر  بتحديد  ويعنى 
املن�شات  خ���الل  م��ن  تالي�س  وت��ه��دف 
الرقمية التي ت�شمن التكامل العاملي 
يف الوقت الفعلي، اإىل معاجلة امل�شاكل 
ال���ت���ي ترتافق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  الأم���ن���ي���ة 
الطائرات بال طيار يف  اأع��داد  وتزايد 

املدن.
املتكاملة  املجتمعات  ال��دار، مطّور  اأما 
جاذبية  الوجهات  اأك��رث  يف  وامل��زده��رة 
يف اأبوظبي، فت�شعى اإىل تطبيق حلول 
عمالئها  م�����ش��اك��ل  حت����ّل  ت�����ش��م��ي��م��ي��ة 
ال�شتدامة.  ع��ل��ى  وت���رّك���ز  وامل��ج��ت��م��ع 
وتبحث ال�شركة من خالل امل�شاركة يف 
Outliers عن طرق لدعم  حتدي 
اإعادة  وتعزيز  امل���وارد  ا�شتنفاد  تقليل 
ا�شتخدامها طوال دورة حياة امل�شاريع 
بدءاً من الت�شميم وو�شوًل اإىل البناء 

الذي يحّد من هدر املوارد.
اإىل  ب��دوره��ا  كارز24  �شركة  وت�شعى 
ت���وف���ري جت���رب���ة ع��م��ي��ل ���ش��ل�����ش��ة من 
�شداد  م����ن  ال���ع���م���ي���ل  خ�����الل مت���ك���ني 
واحدة  مرة  بالكامل  امل�شرتيات  قيمة 
وت��ق�����ش��ي��م امل���دف���وع���ات ع��ل��ى ع����دد من 
ال��ف��ع��ل��ي. كما  ال���وق���ت  ال�������ش���رك���اء يف 
ل�شتخدام  املتاحة  الطرق  ت�شتك�شف 
امل��ن�����ش��ات ال��رق��م��ي��ة ل��ب��ي��ع ���ش��ي��ارة من 
دون اختبار قيادة واإزال��ة احلاجة اإىل 
اختبار القيادة اأي�شاً عند �شراء �شيارة.
الناجحة  النا�شئة  ال�شركات  و�شتعمل 
م����ن خ�����الل ال���ربن���ام���ج امل���م���ت���د على 
ثمانية اأ�شابيع مع كل �شركة لتطوير 
وتعديل  للتطبيق  قابل  مفهوم  اإثبات 
التجارية  الأه������داف  ل��دع��م  منتجها 
للموؤ�ش�شات ال�شريكة. ويف اإطار ال�شعي 
النا�شئة  ال�شركات  ق��درة  ت�شريع  اإىل 
اأي�شاً  ال��ربن��ام��ج  يتيح  ال��ت��و���ّش��ع،  على 
مالئمة  منتجات  ط���رح  للموؤ�ش�شني 
 Hub71 مت����ّك����ن  ك���م���ا  ل���ل�������ش���وق. 
ال�������ش���رك���ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة ال��ن��اج��ح��ة من 
الن�شمام اإىل جمموعة من براجمها 
مب��ا يف ذل��ك ب��رن��ام��ج احل��واف��ز املرنة 

وبرنامج القيمة امل�شافة.

مليار درهم قيمة تداولت الفرن�سيني   3.7
يف الأ�سهم الإماراتية يف 5 �سنوات

الأ�سهم اليابانية ترتفع يف ختام تعامالت اأم�س

•• اأبوظبي- وام: 

عزز امل�شتثمرون الفرن�شيون ا�شتثماراتهم يف اأ�شواق املال 
املحلية طوال ال�شنوات املا�شية يف ظل العالقات املتنامية 
ال�شديقني،  البلدين  ب��ني  ال�شرتاتيجية  وال�����ش��راك��ة 
والتي امتدت لت�شمل كافة النواحي واملجالت، مبا فيها 
اأ�شواق الأ�شهم.ووفقا ر�شد وكالة اأنباء الإمارات “وام”، 
ا�شتناداً اإىل بيانات ر�شمية ح�شلت عليها من من �شوقي 
بيعاً  الفرن�شيني  ت���داولت  قيم  و�شلت  واأب��وظ��ب��ي،  دب��ي 
3.7 مليار درهم بعد  و�شراًء يف الأ�شواق املحلية لنحو 
الفرتة  خ��الل  �شهم  مليون   981 قرابة  علي  ال��ت��داول 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  وح��ت��ي   2017 م��ن 

.2022
وزاد عدد امل�شتثمرين الفرن�شيني يف الأ�شواق املحلية ل 
4499 م�شتثمرا موزعني بواقع 3848 يف �شوق دبي 
املايل، و651 يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية ي�شملون 

606 من الفراد و45 ً من املوؤ�ش�شات.

�سوق اأبوظبي.
وتف�شيال، ناهزت قيم تداولت الفرن�شيني بيعاً و�شراًء 
 201.7 ب��ت��داول  دره��م  مليار  حاجز  اأبوظبي  �شوق  يف 
2017 وحتي  م��ن  ال��ف��رتة  وذل��ك خ��الل  �شهم  مليون 

الن�شف الأول من العام اجلاري 2022.
وتوزعت قيم ت��داولت الفرن�شيني بيعاً و�شراًء يف �شوق 
 36.2 ب��ت��داول  دره���م  77.5 مليون  ب��واق��ع  اأب��وظ��ب��ي 
درهم  مليون   45.9 ون��ح��و   ،2017 يف  �شهم  مليون 
2018، و156.26  10.77 مليون �شهم يف  بتداول 
 2019 45.19 مليون �شهم يف  مليون درهم بتداول 
�شهم  مليون   20.9 بتداول  دره��م  مليون  و110.03 

 54.18 ب��ت��داول  دره��م  373.8 مليون  و   2020 يف 
مليون   236.2 اإيل  و�شول   ،2021 يف  �شهم  مليون 
درهم بتداول 34.5 مليون �شهم يف الن�شف الأول من 

العام اجلاري.

�سوق دبي.
ب��ي��ن��م��ا يف ����ش���وق دب�����ي امل�������ايل، و����ش���ل���ت ق���ي���م ت������داولت 
بعد  درهم  مليار   2.67 لنحو  و�شراًء  بيعاً  الفرن�شيني 
درهم مقابل  مليار   2.24 بقيمة  حتقيقهم م�شرتيات 
ا�شتثمار  ب�شايف  دره��م  مليون   430.1 بنحو  مبيعات 
1.81 مليار درهم كمح�شلة �شراء وذلك خالل الفرتة 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  وح��ت��ى   2017 م��ن 

.2022
�شهم  779 مليون  اأك��رث من  الفرن�شيني على  وت��داول 
يف ���ش��وق دب��ي امل���ايل خ��الل ال��ف��رتة م��ن 2017 وحتى 
الن�شف الأول من العام اجلاري 2022، بعد حتقيقهم 
مبيعات  مقابل  �شهم  مليون   582.1 لنحو  م�شرتيات 
 385.2 ا�شتثمار  ب�شايف  �شهم  مليون   196.9 لنحو 
م�شرتيات  ����ش���راء.وو����ش���ل���ت  ك��م��ح�����ش��ل��ة  ���ش��ه��م  م��ل��ي��ون 
مليون   70.9 لنحو  امل���ايل  دب��ي  ���ش��وق  يف  الفرن�شيني 
 ،2017 ع��ام  يف  �شهم  مليون   83.1 ع��دد  على  دره���م 
و26.87 مليون درهم موزعة على 17.5 مليون �شهم 
 41.5 دره��م موزعة على  2018، و68.2 مليون  يف 
درهم موزعة  و29.7 مليون   ،2019 �شهم يف  مليون 

12.7 مليون �شهم يف 2020.
وارتفعت م�شرتيات الفرن�شيني يف �شوق دبي املايل بنحو 
الن�شف  وح��ت��ى   2021 املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل  ملحوظ 
درهم  مليار   2.03 لتتجاوز  اجل��اري  العام  من  الأول 

موزعة على 439.4 مليون �شهم.

•• اأبوظبي- وام:

اأم�س،  ت��ع��ام��الت  خ��ت��ام  يف  اليابانية  الأ���ش��ه��م  ارت��ف��ع��ت 
بعدما جنحت يف تعوي�س جميع خ�شائرها املبكرة.

واأغ���ل���ق م��وؤ���ش��ر ن��ي��ك��اي ال��ي��اب��اين يف ب��ور���ش��ة طوكيو 
اأو ما يعادل   0.65% بن�شبة  املالية مرتفعاً  ل��الأوراق 
173.2 نقطة لي�شل اإىل 26961.68 نقطة، فيما 
 0.54% بن�شبة  نطاقاً  الأو�شع  توبك�س  موؤ�شر  �شعد 
توازي 10.3 نقاط ليقفل عند م�شتوي 1902.79 

نقطة.

وعلي �شعيد املوؤ�شرات الآ�شيوية الأخرى، �شعد موؤ�شر 
“اإي اإ�س اآي” املركب يف بور�شة �شنغهاي بنحو 1.33 
نقطة اأو ما ن�شبته %0.04 ليقفل عند 3279.43 

نقطة.
ب��ي��ن��م��ا ان��خ��ف�����س م���وؤ����ش���ر ه����اجن ���ش��ي��ن��ج ال�����ش��ي��ن��ي يف 
التعامالت املتاأخرة بن�شبة %0.59 توازي 122.65 

نقطة لي�شل اإىل م�شتوى 20723.53 نقطة.
منت�شف  يف  �شينك�س  ب��وم��ب��اي  ب��ور���ش��ة  م��وؤ���ش��ر  وزاد 
ن�شبته  م���ا  اأو  ن��ق��ط��ة   119.81 ب��ن��ح��و  ال��ت��ع��ام��الت 

%0.22 لي�شل اإىل 54630.41 نقطة.

مفاجاآت �سيف دبي تعزز قطاع الأ�سواق والتجزئة على مدار 25 عاما 
•• دبي -وام: 

تن�شيط  يف   1998 ع��ام  انطلقت  ال��ت��ي  دبي”  �شيف  “مفاجاآت  �شاهمت 
رائدة  عاملية  كوجهة  دب��ي  اإم���ارة  مكانة  وتعزيز  التجزئة  وق��ط��اع  الأ���ش��واق 

ومميزة لق�شاء عطلة ال�شيف.
للزوار  واأن�����ش��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  دبي”  �شيف  “مفاجاآت  وتعتمد 
اأرج��اء املدينة بالإ�شافة  اأج��واء احتفالية وزينة مميزة تعم  واملت�شوقني مع 
الطعام  وجت��ارب  الت�شوق  وم��راك��ز  املتاجر  تقدمها  التي  التخفي�شات  اإىل 

ف�شال فر�س الفوز بجوائز قيمة والعديد من العرو�س الرتفيهية.
املا�شية يف  25 عاما  ال���  ال�شنوات  م��دار  ه��ذا احل��دث على  وجنحت موا�شم 
والتي  ال�شيف  اأ�شهر  املجتمع خالل  اأف��راد  اأجيال من  لدى  اإرث��اً  ت�شنع  اأن 
“مده�س”  وهي  �شخ�شية حمبوبة  اأ�شهر  على  تعرف من خاللها اجلميع 
الذي ان�شمت اإليه يف ال�شنوات الأخرية املا�شية �شخ�شية “دانة” لي�شبحا 

اأيقونتني ملدينة دبي لي�س خالل ال�شيف فح�شب بل وعلى مدار العام .

وتوا�شل “مفاجاآت �شيف دبي” – التي تنظمها موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات 
 10 الف�شي على مدار  بيوبيلها  احتفالأ  - فعالياتها وعرو�شها  والتجزئة 

اأ�شابيع حيث ت�شتمر حتى 4 �شبتمرب املقبل .
العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة
ا�شم ال�شركة : كافترييا �ساي �سوك �سيتي - �س ذ م م  

 : القانوين  ال�شكل   - نا�شر  عيال   - حممد  عمر  حممد  ملك   1 رق��م  حم��ل   : العنوان 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   830476  : الرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات 
1404076 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري 
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/12/29 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/12/29
 ،3401-8B-3401 الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم
A ملك �شعيد �شهيل �شعيد - بردبي - املركز التجاري الول - هاتف : 3215355-

04 فاك�س : 3215356-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 
خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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املال والأعمال

)GDH( بنك دبي التجاري يقوم برتتيب قر�س م�سرتك بقيمة 530 مليون درهم ل�سالح �سركة جلف داتا هب
•• دبي- د.حممود علياء

 ق���ام ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري ب��رتت��ي��ب وه��ي��ك��ل��ة واإب������رام قر�س 
530 مليون درهم ل�شالح �شركة جلف داتا  م�شرتك بقيمة 
هب)GDH(، حيث �شيتم ا�شتخدام التمويل لتطوير مركز 
منطقة  يف  م��ي��ج��اوات   12 ب�شعة  لل�شركة  اجل��دي��د  البيانات 
دبي  بنك  ق��درة  ال�شفقة  هذه  وتعك�س  اأبوظبي.  باإمارة  اآيكاد 
التجاري التناف�شية على متويل م�شاريع مهمة من هذا النوع 

والتي ت�شاهم يف دعم طموحات الدولة.
الرئي�شي  الإ���ش��دار  ب��دور منظم  التجاري  دبي  بنك  قام  وقد 
من  كل  القر�س  يف  �شارك  وق��د  الت�شهيالت.  اكتتاب  ومدير 

بنك راأ�س اخليمة الوطني وم�شرف الإمارات للتنمية وبنك 
اخلليج الدويل.

فان  بريند  الدكتور  قال  امل�شرتك،  القر�س  هذا  على  تعليقاً 
ليندر ، الرئي�س التنفيذي لبنك دبي التجاري: “ي�شعدنا اأن 
نعلن عن اإغالق هذه ال�شفقة التاريخية التي توؤكد العالقة 
 ، ه��ب  دات���ا  �شركة جلف  و  ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  ب��ني  الوثيقة 
بالإ�شافة اإىل �شراكتنا القوية مع البنوك املحلية والإقليمية 

الأخرى. 
الإماراتية  النجاح  ج��زًءا من ق�شة  نكون  ب��اأن  نحن فخورون 
هذه حيث تعمل �شركة جلف داتا هب يف قطاع حيوي ومهم 
للنمو يف امل�شتقبل. عالوة على ذلك ، فاإن قيادة �شفقة ناجحة 

اأخرى هي دليل را�شخ على القدرات القوية التي ميتلكها بنك 
دبي التجاري والتزامه امل�شتمر بدعم طموحات عمالئه ».

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س   ، الأ���ش��رم  ط��ارق  ق��ال  جهته  م��ن 
جلف داتا هب: “ب�شفتنا واحد من مطوري مراكز البيانات 
يف القطاع اخلا�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة ، فاإننا يف 
مرحلة تو�شع كبرية ناجمة عن ارتفاع الطلب يف �شوق مراكز 

البيانات.
 وت���اأت���ي ���ش��راك��ت��ن��ا م���ع ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري ل��دع��م خططنا 
ونحن  وامل�شتقبلية.  ال�شرتاتيجية  وخمططاتنا  التو�شعية 
اإىل بنك دبي التجاري على ثقته العميقة،  اإذ نتقدم بال�شكر 

نقدر �شرعته يف تلبية احتياجاتنا يف رحلتنا الناجحة«.

ال�سركات االإماراتية امل�ستثمرة يف فرن�سا حققت ق�س�س جناح كبرية

ثاين الزيودي ل�»وام«: زيارة رئي�س الدولة لفرن�سا تفتح اآفاقا جديدة للتعاون القت�سادي والتجاري

دبي ت�سجل ارتفاعا بنحو %6.3 يف الطلب على الطاقة خالل الن�سف الأول من 2022

حماكم مركز دبي املايل العاملي جتذب املزيد من اأو�ساط جمتمع 
الأعمال الدويل من خالل خطتها ال�سرتاتيجية اجلديدة

•• دبي - وام:

العاملي ام�س،  املايل  ك�شفت حماكم مركز دبي 
 ،2022 عام  من  الأول  للن�شف  اأرقامها  عن 
موؤكدًة من جديد على زيادة كفاءتها مب�شاعدة 
ال�شركات التي تتخذ من املحاكم جهة رئي�شية 

لت�شوية منازعاتها.
ب��ارت��ف��اع ع���دد الق�شايا  ل��ه��ا  ب��ي��ان  واأف�����ادت يف 
الذي �شجلتها جميع الدوائر بن�شبة %10 يف 
مع  باملقارنة   ،2022 عام  من  الأول  الن�شف 
الأ�شهر ال�شتة الأوىل من 2021، حيث بلغت 
القيمة الإجمالية 1.9 مليار درهم، اإذ �شجلت 
بلغت  فيما  ق�شية،   44 الب��ت��دائ��ي��ة  املحكمة 
 1.87 الق�شايا  ملجموع  الإج��م��ال��ي��ة  القيمة 
مليار درهم ومبتو�شط %53.3 مليون درهم 
التحكيم  الواحدة. كما �شجلت دائرة  للق�شية 
عدد  يف  زي��ادة  البتدائية  للمحكمة  اخلا�شعة 
عام  م��ن  الأوىل  ال�شتة  الأ���ش��ه��ر  يف  الق�شايا 
ملجموع  الإجمالية  القيمة  بلغت  اإذ   ،2022
الق�شايا مليار درهم ومبتو�شط 130 مليون 

درهم للق�شية الواحدة.
اأم�����ام املحكمة  امل��ع��رو���ش��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  وغ��ط��ت 
ال��ق��ط��اع��ات مب��ا فيها:  الب��ت��دائ��ي��ة جملًة م��ن 
والعقارات،  وال��ت��م��وي��ل،  امل�شرفية  اخل��دم��ات 
وال�شيافة.  ال��ت��ج��زئ��ة،  وجت�����ارة  وال��ت�����ش��ن��ي��ع، 
العقود،  ب��اإخ��الل  املتعلقة  امل��ن��ازع��ات  و�شملت 
والتوظيف.  وال��رتك��ات،  والو�شايا  والإع�شار، 
ولفتت اإىل اأن %50 من الدعاوى يف املحكمة 
البتدائية �شدرت يف عام 2022 عن اأطراف 
حلل  كجهة  املركز  حماكم  ا�شتخدام  اخ��ت��اروا 

نزاعاتهم. 
الدعاوى  مل��ح��ك��م��ة  الت�شغيلية  ال���ق���درة  وع���ن 

ال�شتة  الأ�شهر  يف  قوًيا  اأداًء  �شهدت  ال�شغرية، 
 263 �شجلت  حيث   ،2022 ع��ام  من  الأوىل 
وبلغت   ،31% قدرها  �شنوية  بزيادة  ق�شية، 
مليون   23.8 للق�شايا  الإج��م��ال��ي��ة  القيمة 
% عن   16 بن�شبة  زي����ادة  يعني  مم��ا  دره����م، 

الفرتة نف�شها خالل عام 2021.
العقود،  اإخ��الل  عن  الناجمة  الق�شايا  ومثلت 
والتمويل،  امل�شرفية  واخل��دم��ات  والتوظيف، 
واملمتلكات والإيجارات الن�شبة الأكرب من بني 
حمكمة  اأول  اإن�شاء  و�شاهم  الق�شايا.  جمموع 
افرتا�شية يف املنطقة يف زيادة يف عدد جل�شات 
ت�شجيل  اإىل  اأدى  مما  الفرتا�شية،  ال�شتماع 
%62 م��ن ال��دع��اوي التي �شدرت  اأك��رث م��ن 
املركز  حماكم  ا�شتخدام  اخ��ت��اروا  اأط���راف  عن 

كجهة مف�شلة حلل نزاعاتهم.
وتعزيًزا ملكانتها كمحكمة غري ورقية، اأ�شدرت 
حم��اك��م م��رك��ز دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي اأك����رث من 
650 اأمًرا رقمًيا خالل الأ�شهر ال�شتة الأوىل 
66 حكما يف  اأ���ش��درت  2022، كما  ع��ام  م��ن 

الفرتة ذاتها.
 بدوره، اأكد �شعادة القا�شي عمر املهريي، مدير 
املحاكم  اأن  ال��ع��امل��ي،  امل��ايل  دب��ي  حماكم مركز 
2022 وبعد موافقة �شمو ال�شيخ  خالل عام 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  دب��ي  حاكم 
توؤكد  العاملي،  امل��ايل  دب��ي  مركز  رئي�س  املالية 
الق�شائية  منظومتها  تطوير  يف  عزمها  على 
من خالل اعتمادها خلطة عمل ا�شرتاتيجية 

جديدة لالأعوام 2022 -2025.
اجلديدة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  اأن  واأ���ش��اف 
ب���رك���ائ���زه���ا ال��رئ��ي�����ش��ي��ة الأرب�����ع�����ة مت���ك���ن من 
بف�شل  الكامل  الرقمي  التحول  اإىل  الو�شول 

ا�شتخدامنا للتقنيات احلديثة التي ترفع من 
كفاءة ت�شوية املنازعات، كما �شيتم تطوير �شبكة 
واعتماد  �شياغة  جانب  اإىل  حديثة  ق�شائية 
ت�شهيل  اإىل  تهدف  جديدة  قانونية  اإج���راءات 

الو�شول اإىل اخلدمات املتعددة للمحاكم .
كما تن�س خطة العمل الأخ��رية ملحاكم مركز 
ا���ش��ت��ب��دال العمليات  ال��ع��امل��ي ع��ل��ى  امل���ايل  دب���ي 
مما  �شاملة،  ذك��ي��ة  رقمية  بتقنيات  ال��ق��دمي��ة 
للمحاكم  الأن��ظ��م��ة  وم��رون��ة  �شهولة  ي�شمن 
التجارة  يف  ال��ت��ط��ورات  م��واك��ب��ة  م��ن  ومُيكنها 
لهذه  املبتكرة  التطبيقات  و�شتدعم  العاملية. 
التقنيات قدرة اأدوات حماكم مركز دبي املايل 
واحلدود  اللغة  ح��واج��ز  تخطي  على  ال��ع��امل��ي، 
العتماد  �شي�شهم  حيث  وغ��ريه��ا،  وال��ع��م��الت 
منهجية  تب�شيط  يف  ال�شطناعي  الذكاء  على 
افرتا�شي  ح�شور  وتوفري  الق�شايا  مراجعة 
للم�شتندات،  الن�شخ  ع��ن  وال�شتغناء  واق��ع��ي، 
واإت���اح���ة ال���وق���ت ل��ل��ق��ي��ام مب��ه��ام اأك����رث اأهمية 

وتعقيداً.
2022، مت تكليف جمموعة  ويف بدايات عام 
من املحامني الدوليني وخرباء ال�شناعة من 
قبل املحكمة الرقمية اجلديدة، بهدف �شياغة 
القت�شاد  ملحكمة  ج��دي��دة  اإج����راءات  واع��ت��م��اد 
ا�شت�شارة  ب��ع��د  اإ���ش��داره��ا  وال��ت��ي مت  ال��رق��م��ي، 
30 يوماً. كما ومت توظيف  مل��دة  العام  ال��راأي 
الإ�شراف  بهدف  رائ��دة  دولية  ق�شائية  خ��ربة 
على �شري الق�شايا اخلا�شة مبحكمة القت�شاد 
وتنفيذ  التحتية  وبنيتها  اجل��دي��دة  ال��رق��م��ي 
اإجراوؤها يف الأ�شهر املقبلة.  التحديثات املقرر 
ومت اإط����الق امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن م���ب���ادرة “ 
خمترب تقنيات املحاكم” خالل الأ�شهر ال�شتة 
اإطالق  بالتزامن مع   2022 الأوىل من عام 

يهدف  ال���ذي  والتطوير”  “البحث  ب��رن��ام��ج 
اإىل تر�شيخ دور دبي كمدينة م�شتقبلية رائدة 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة. ك��م��ا ت�شمنت  يف جم���ال 
لثنني  الأولية  النماذج  و�شع  الثانية  املرحلة 
من املتاأهلني للت�شفيات النهائية الذين تلقوا 
الدعم املايل، اإ�شافة اإىل اإمكانية و�شولهم اإىل 
حماكم مركز دبي املايل العاملي لإجراء البحوث 
والختبارات وتبني احللول التقنية اجلديدة. 
اإذ اأن �شركة “في�س كي” من البحرين و�شركة 
كانتا  املتحدة  اململكة  م��ن  كوريكت”  “كورت 
من بني املتاأهلني يف الت�شفيات النهائية، حيث 

قدمتا حلوًل للتحديات املوكلة اإليهما.

امل�شتقبلية  الأب��ح��اث  الإط��ار �شتجمع  ه��ذا  ويف 
ال���ت���ي ���ش��ت��وف��ره��ا حم���اك���م م���رك���ز دب����ي امل���ايل 
ال��ع��امل��ي ب��ني اخل���ربات وامل����وارد ل��درا���ش��ة �شبل 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ع���ن معامالت  امل���ن���ازع���ات  م��ع��اجل��ة 
من  والعامة،  اخلا�شة  ت�شني«  »البلوك  تقنية 
والتعاقدية  التنظيمية  البنود  ت�شمني  خالل 
يف العقد الذكي، فيما تتم حالياً درا�شة الآثار 
املرتتبة جراء ذلك على تدفقات البيانات عرب 
البيانات،  واإدارة  الرقمية  واحلوكمة  احل��دود، 
عالقات  يف  واأمنها  املعلومات  حماية  و�شمان 
القت�شاد  عجلة  دف���ع  يف  ي�شاعد  مب��ا  ال��ع��م��ل 

الرقمي اإىل الأمام.

حممد احل�سيني ل�� )وام(: الإمارات وفرن�سا 
تد�سنان مرحلة جديدة من العالقات القت�سادية

•• اأبوظبي-وام:

زيارة  اأن  املالية،  لل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  احل�شيني  ه��ادي  ب��ن  حممد  معايل  اأك��د 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” اإىل 
جمهورية فرن�شا تد�شن ملرحلة جديدة من العالقات القت�شادية وال�شتثمارية 
اأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  معاليه  ال�شديقني.واأ�شار  البلدين  بني  والتجارية 
دولة  جتمع  التي  وال�شرتاتيجية  التاريخية  العالقات  اإىل  “وام”،  الإم��ارات 
الإمارات العربية املتحدة وجمهورية فرن�شا ال�شديقة يف خمتلف املجالت حتى 
اأ�شبحت منوذجا يحتذى يف بناء العالقات الدولية، م�شرياً اإىل جهود البلدين 
ال�شخمة خالل ال�شنوات املا�شية لتعزيز العالقات الثنائية مبا يحقق م�شالح 
فرن�شا  مع  املتحدة جتمعها  العربية  الإم��ارات  دولة  اأن  معاليه  ال�شعبني.واأكد 
الكثري من اجلوانب  ا�شرتاتيجي ي�شمل  عالقة �شداقة طويلة الأمد وتعاون 
القت�شادية واملالية والتجارية وال�شتثمارية والثقافية والتعليمية والقانونية 
وال�شياحية والطبية ، اإ�شافة اإىل التعاون يف جمالت طاقة امل�شتقبل وتغري املناخ 
والتكنولوجيا املتقدمة، وغريها من املجالت الأخرى ذات الهتمام امل�شرتك.
من  العديد  ع��ن  اأث��م��رت  ال�شديقني  البلدين  ب��ني  ال�شراكة  اأن  معاليه  وذك��ر 
الإجنازات النوعية يف خمتلف القطاعات، مع ال�شتمرار يف تعزيز وتطوير اآفاق 
التعاون امل�شرتك بني البلدين يف املجالت كافة، مبا يحقق م�شاحلهما املتبادلة 
مبوا�شلة  املالية  وزارة  التزام  اإىل  معاليه  �شعبيهما.واأ�شار  على  باخلري  ويعود 
اأحد  باعتبارها  املايل والقت�شادي مع فرن�شا  التعاون  تعزيز وتقوية جمالت 
الوزارة  �شعي  اإط��ار  يف  وذل��ك  الإم���ارات،  لدولة  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  اأه��م 

لتعزيز �شبكة عالقات دولة الإمارات العربية املتحدة مبختلف دول العامل.
الزدواج  اتفاقية جتنب  وقعتا  كانتا قد  الإم���ارات وفرن�شا  دول��ة  اأن  اإىل  ولفت 
باملر�شوم  عليها  امل�����ش��ادق��ة  ومت��ت   1989 يوليو  يف  ال��دخ��ل  على  ال�شريبي 
الحتادي رقم /83/ ل�شنة 1989، كما مت التوقيع النهائي بني البلدين على 
اتفاقية حماية وت�شجيع ال�شتثمارات يف �شبتمرب 1991 ومتت امل�شادقة عليها 

باملر�شوم الحتادي رقم /35/ ل�شنة 1992.

•• دبي -وام: 

التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير،  حممد  �شعيد  معايل  اأعلن 
لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة يف اإمارة دبي خالل 
الن�شف الأول من عام 2022 بن�شبة %6.3 مقارنة بالفرتة نف�شها من 
العام املا�شي، حيث بلغ الطلب على الطاقة خالل الن�شف الأول من العام 
جيجاوات   21،729 مع  مقارنة  �شاعة،  جيجاوات   23،096 اجل��اري 
�شاعة خالل الن�شف الأول من 2021. واأو�شح معاليه، اإنه ان�شجاماً مع 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  روؤية وتوجيهات �شاحب 

الهادفة اإىل  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، 
حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة يف اإمارة دبي، نوا�شل العمل على زيادة 
القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب املتزايد على خدمات الكهرباء واملياه يف 
دبي وفق اأعلى معايري التوافرية والعتمادية والكفاءة واجلودة، بف�شل 

نظام احلوكمة عاملي امل�شتوى الذي تطبقه الهيئة يف جميع عملياتها.
واأكد احلر�س على رفع قدرة وكفاءة �شبكات النقل والتوزيع مبا يواكب 
بالحتياجات  وال��وف��اء  وامل��ي��اه  ال��ك��ه��رب��اء  خ��دم��ات  على  امل��ت��زاي��د  الطلب 
امل�شتقبلية للمتعاملني واملطورين وقطاعات الأعمال، مع توفري هام�س 
خطة  مع  تتواءم  النمو  يف  الهيئة  خطط  اأن  واأو���ش��ح  منا�شب.  احتياطي 

 ،2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي  وا�شرتاتيجية   ،2040 احل�شرية  دب��ي 
توفري  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2050 ال��ك��رب��وين  للحياد  دب��ي  وا�شرتاتيجية 
الطاقة  م�����ش��ادر  م��ن  دب���ي  للطاقة يف  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  م��ن   100%

النظيفة بحلول عام 2050. 

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  ب����ن  ث�����اين  ال���دك���ت���ور  اأك������د م���ع���ايل 
اخلارجية  للتجارة  دول���ة  وزي���ر  ال��زي��ودي 
اأن زي����ارة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اهلل” اإىل اجلمهورية الفرن�شية ال�شديقة 
متثل حمطة تاريخية يف م�شرية عالقات 
نقل  يف  كبري  اإي��ج��اب��ي  اأث���ر  لها  و  البلدين 
م�شتوى  اإىل  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  ال�������ش���راك���ة 
دفعة  وتعطي  م�شبوق  غ��ري  ا�شرتاتيجي 
زخم  وت��ع��زي��ز  لتنمية  وم��ت��م��ي��زة  ج���دي���دة 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون يف ك��اف��ة امل���ج���الت ذات 
اله���ت���م���ام امل�����ش��رتك مب���ا ي�����ش��م��ن حتقيق 

م�شالح ال�شعبني ال�شديقني.
وق���ال يف ح���وار م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات 
“وام” اإن زيارة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
القت�شادي  للتعاون  ج��دي��دة  اآف��اق��اً  تفتح 
والتجاري بني البلدين و�شتثمر عن تنمية 

التعاون  املتبادلة يف قطاعات  ال�شتثمارات 
التجارة  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  بينهما  الرئي�شية 
والهيدروجني  والغاز  والنفط  وال�شتثمار 
النووية  ال��ك��رب��ون وال��ط��اق��ة  اخل����ايل م��ن 
واملتجددة و حلول مواجهة التغري املناخي 
الغذائي  والأم�����ن  ال���ش��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
امللكية  وح���ق���وق  امل���ال���ي���ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الإلكرتوين  والأم����ن  وال��ف�����ش��اء  ال��ف��ك��ري��ة 
الهتمام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 

امل�شرتك.
التجارة  م�شتويات  اأن  ال��زي��ودي  واأ���ش��اف 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة م�����ش��ت��م��رة يف ال��ن��م��و والزده������ار 
اآفاق  تعزيز  ظ��ل  يف  املقبلة  املرحلة  خ��الل 
ال�شتفادة  وتعظيم  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون 
من املقومات والفر�س املتنوعة يف خمتلف 
اإىل  ال��ب��ل��دي��ن  ال���ت���ج���اري���ة يف  ال���ق���ط���اع���ات 

جانب اأن الإم��ارات تعد من اأكرب ال�شركاء 
اإذ  واملنطقة  لفرن�شا يف اخلليج  التجاريني 
الإمارات  دول��ة  بني  التجاري  التبادل  بلغ 
وفرن�شا خالل عام 2021 نحو 25 مليار 
درهم حمققاً منواً قدره %25.9 مقارنة 
بعام 2020 الذي �شجل التبادل التجاري 

خالله 19.8 مليار درهم.
الإماراتية  ال�شركات  اأن  اإىل  واأ�شار معاليه 
جناح  ق�ش�س  حققت  فرن�شا  يف  امل�شتثمرة 
ك���ب���رية خ����الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة وذل���ك 
ب��ف�����ش��ل ت��وج��ي��ه��ات ال��ب��ل��دي��ن ال��ت��ي توؤكد 
املتبادلة  ال�شتثمارات  وتنويع  تعزيز  على 
واملمكنات  ال��ف��ر���س  ك��اف��ة  وت��وف��ري  بينهما 
التي من �شاأنها حتفيز البيئة ال�شتثمارية 
قاعدة  تو�شيع  يف  ���ش��اه��م  مب��ا  وال��ت��ج��اري��ة 
الفرن�شي  بال�شوق  الإم��ارات��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 

واأبرزها موانئ دبي العاملية وبنك اأبوظبي 
اأبوظبي لال�شتثمار وطريان  الأول وجهاز 
الحت������اد وط������ريان الإم��������ارات وب���ن���ك دبي 
وتعمل  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة.  وم���ب���ادل���ة  الإ����ش���الم���ي 
ب��اأ���ش��واق الإم����ارات اأك��رث م��ن 600 �شركة 

فرن�شية.
التعاون  ���ش��م��ن  ال��ق��ط��اع��ات  اأه�����م  وح�����ول 
الزيودي  ق��ال  البلدين..  بني  القت�شادي 
اإن ال���ش��ت��ث��م��ارات امل��ت��ب��ادل��ة ب��ني الإم����ارات 
احليوية  القطاعات  على  ترتكز  وفرن�شا 
مبا  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�������ش���رتك  اله���ت���م���ام  ذات 
�شملت  ح��ي��ث  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  م�شاحلها  ي��خ��دم 
ال����ش���ت���ث���م���ارات ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف الإم�������ارات 
والتكنولوجيا  الت���������ش����الت  ق���ط���اع���ات 
والت�شنيع  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال����غ����از  وال���ط���اق���ة 
وال���ت���ع���دي���ن وجت������ارة ال��ت��ج��زئ��ة واإ����ش���الح 

املركبات والتعليم والنقل وتتما�شى اأغلبية 
توجيهات  م���ع  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
الدولة الرامية اإىل ال�شتثمار يف قطاعات 
جهودها  من  يعزز  مبا  اجلديد  القت�شاد 
القت�شادي  ال��ن��م��وذج  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  م��ن 

اجلديد.
ت�شمنت  املقابل  قائاًل:”يف  معاليه  وتابع 
ال�شتثمارات الإماراتية يف فرن�شا جمموعة 
�شناعة  اأب���رزه���ا  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  متنوعة 
والع�شكري  امل��دين  املجالني  يف  ال��ط��ائ��رات 
الأ�شماك  وال�����ش��ي��اح��ة وجت����ارة  وال��ع��ق��ارات 
البالط  ���ش��ن��اع��ة  ال��ب��ح��ري��ة  وامل�����اأك�����ولت 
الإمارات  دول��ة  وقعت  وق��د  وال�شرياميك. 
ا�شتثمارية  ات��ف��اق��ي��ات  ث���الث  ف��رن�����ش��ا  م���ع 
وجتنب  ال�شتثمار  وت�شجيع  حماية  ب�شاأن 

الزدواج ال�شريبي واخلدمات اجلوية«.

القت�شادي  التعاون  اآف��اق  م�شتقبل  وحول 
املقبلة..  امل���رح���ل���ة  خ����الل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
اأن���ه م��ن امل��وؤك��د اأن التعاون  ق��ال ال��زي��ودي 
قفزات  �شي�شهد  البلدين  بني  القت�شادي 
نوعية بدعم ورعاية قيادتي البلدين خالل 
مبا�شر  ب�شكل  و�شي�شب  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة 
التجارية،  ال��ع��الق��ات  بحجم  الرت���ق���اء  يف 
ومبادرات  ات��ف��اق��ي��ات  اإب����رام  ع��ن  و�شي�شفر 
يف  �شت�شب  ج��دي��دة  م�شرتكة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
�شالح دعم الأجندة التنموية لكال البلدين 
و�شتعمل على حتفيز ال�شتثمارات املبا�شرة 
املتبادلة بينهما حيث تتطلع دولة الإمارات 
وتنويعها  ا�شتثماراتها  قاعدة  تو�شيع  اإىل 
اأهم  ك��اأح��د  م��ن موقع فرن�شا  وال���ش��ت��ف��ادة 

الأ�شواق ال�شرتاتيجية يف اأوروبا.
واأ�شاف معاليه :يف الوقت نف�شه �شي�شتفيد 

الفرن�شية  اجلمهورية  يف  الأع��م��ال  قطاع 
ال�شديقة ب�شكل كبري من مكانة الإمارات 
الق��ت�����ش��ادي��ة وم��وق��ع��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي يف 
اآ�شيا  دول  اإىل  جت��ارت��ه��ا  ل��ن��ف��اذ  امل��ن��ط��ق��ة 
جديدة  اآف���اق���اً  �شيفتح  وال����ذي  واإف��ري��ق��ي��ا 
البلدين  يف  الأعمال  قطاعي  بني  للتعاون 
و�شيخلق فر�شاً اأو�شع لال�شتثمار والتجارة 

بني دولة الإمارات وفرن�شا.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه اإن ج��م��ي��ع ف���رق ال��ع��م��ل يف 
���ش��ت��ع��م��ل وف���ق خ��ري��ط��ة الطريق  ال���دول���ة 
رئي�س  ال�شمو  زي��ارة �شاحب  تر�شمها  التي 
التعاون  ذلك  وترجمة  فرن�شا  اإىل  الدولة 
اإىل  وحتويله  البلدين  بني  ال�شرتاتيجي 
عجلة  دف��ع  يف  ت�شاهم  م�شتدامة  �شراكات 
التنمية يف البلدين ال�شديقني على املدى 
اقت�شاديهما  م��رون��ة  م��ن  وت��ع��زز  ال��ط��وي��ل 
فر�س  م��ن  امل��زي��د  وتخلق  التحديات  اأم���ام 
م�شتوى  على  وال�شراكات  والتعاون  العمل 

القطاعني احلكومي واخلا�س.

-اال�ستثمارات الفرن�سية تعزز جهود التحول نحو النموذج االقت�سادي اجلديد
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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.

s
Cheque 

No
Cheque 

Date
Cheque 
Value

Drawn from 
account

In Favor of 
account 

Endorsee

1 000447 20/12/2021
AED 

310،897.56

WADI AL 
ALWAN 

TRANSPORT LLC

QASR AL 
MELOUK BLDG.

MAT TR

National 
bank of 
Fujairah

2 000450 09/01/2022
AED 

201،374.23

WADI AL 
ALWAN 

TRANSPORT LLC

QASR AL 
MELOUK BLDG.

MAT TR

National 
bank of 
Fujairah

3 000352 13/01/2022
AED 

339،967.00

WADI AL 
ALWAN 

TRANSPORT LLC

QASR AL 
MELOUK BLDG.

MAT TR

National 
bank of 
Fujairah

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 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 20/ 7/ 2022  Issue No : 13598

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 above-
mentioned 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

 Company liquidation
notification

70392

Date 20/ 7/ 2022  Issue No : 13598
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

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2015 Silver Mitsubishi Lancer C AJM 6672

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

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392 Date 20/ 7/ 2022  Issue No : 13598
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

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2010 White Mitsubishi Pajero 1 SHJ 12435

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

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392



األربعاء   20  يوليو    2022  م   -    العـدد   13598  
Wednesday    20    July    2022   -  Issue No   13598

16

املال والأعمال

توقعت اأن ت�سهم االتفاقية يف الق�ساء على الفقر

درا�سة حديثة ل�»تريندز« ت�ست�سرف م�ستقبل التعاون القت�سادي يف ظل اتفاقية منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية

الحتاد تتعاون مع كيمربيدج لت�سريع جهود احلد من اآثار الطريان

الإمارات ت�سارك يف اجتماع للمجل�س القت�سادي والجتماعي جلامعة الدول العربية

•• اأبوظبي-وام:

�شركة  ك��اأول  ان�شمامها  للطريان،  الحت��اد  اأعلنت 
اآثار  م��ن  احل��د  جهود  ت�شريع  برنامج  اإىل  ط��ريان 
ال���ط���ريان، وه���ي جم��م��وع��ة دول��ي��ة م��ن املمار�شني 

والأكادمييني برئا�شة جامعة كيمربيدج.
روي�س  ورول���ز  بوينغ  م��ن  ك��ل  اإىل  ال�شركة  وتن�شم 
ال��ل��ت��ني اأع��ل��ن��ت��ا ال��ت��زام��ه��م��ا ل��ل��ت��ع��اون م���ع برنامج 
ت�شريع احلد من اآثار الطريان، للعمل معاً وت�شريع 
كربونية  انبعاثات  �شفر  اإىل  للو�شول  ج��ه��وده��م 
التقنية  اخل����ربات  وت��وف��ري  ال��ط��ريان  �شعيد  ع��ل��ى 

املتعمقة.
ومت الإعالن عن ال�شراكة خالل منتدى الطريان 
ويعترب  ف��ارن��ب��ورو،  معر�س  افتتاح  ي��وم  يف  العاملي 
املنتدى من�شة جديدة يف املعر�س تهدف اإىل ت�شريع 
الإجراءات الرامية اإىل احلد من انبعاثات الكربون 
اأط��ل��ق برنامج  ال��ن��اج��م��ة ع��ن ق��ط��اع ال���ط���ريان. و 
ت�شريع احلد من اآثار الطريان اأداة تفاعلية جديدة 
قام  كما  انبعاثات،  �شفر  اإىل  التحّول  ت�شريع  بغية 
تقرير  ون�شر  النقا�س  با�شت�شافة عدد من جل�شات 

جديد بالتعاون مع منتدى القت�شاد العاملي.

التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  وقال توين دوغال�س، 
الحتاد للطريان: فخورون ب�شراكتنا مع واحد من 
اأهم خمتربات درا�شة حمركات الطريان الرائدة يف 
امل�شاهمة يف احلد من النبعاثات  العامل ملزيد من 
ل��ل��ق��ط��اع.واأ���ش��اف دوغ���ال����س ان لدى  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
الحتاد التزام كبري جتاه ال�شتدامة وقد خ�ش�شت 

اأ�شطولها للقيام باختبارات طريان تدعم الدرا�شات 
برناجميها  خ����الل  م���ن  والب���ت���ك���ارات  والأب����ح����اث 
اجلديد  التعاون  ومع   ،50 وا�شتدامة  غريناليرن 
احلد  ت�شريع  برنامج  ع��رب  كيبمريدج  جامعة  م��ع 
من اآثار الطريان، �شيكون اأمامنا املزيد من فر�س 

التعاون الأكادميي وال�شناعي.

•• القاهرة-وام:

اأعمال  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ت�شارك 
القت�شادي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال����ع����ادي����ة  غ����ري  ال���������دورة 
عقدت  ،التي  العربية  ال��دول  جلامعة  والجتماعي 
امل�����ش��وؤول��ني ،للتح�شري  اأم�����س ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ك��ب��ار 
اخلمي�س  غ��دا  املقرر  للمجل�س  ال���وزاري  لالجتماع 
والذي �شيقوم باإعداد امللف القت�شادي والجتماعي 
للقمة العربية املقبلة املقررة يف اجلزائر يف نوفمرب 
القادم.تراأ�س وفد الدولة �شعادة جمعة حممد الكيت 
وكيل وزارة القت�شاد امل�شاعد لقطاع �شوؤون التجارة 
الدولية،كما �شم اأحمد بن �شليمان اآل مالك رئي�س 

ق�شم املنظمات الدولية.
العام  الأم��ي�����ن  غ��زال��ة  اأب���و  هيفاء  ال�شفرية  وق��ال��ت 
امل�شاعد جلامعة الدول العربية رئي�س قطاع ال�شوؤون 
الإفتتاحية  اجلل�شة  خالل  -كلمتها  يف  الجتماعية 

يف  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ش��ادي  املجل�س  اجتماع  -اإن 
دورته غري العادية ينعقد يف خ�شم تطورات عربية 
العامل مبا  دول  ويف مرحلة حت��اول  كثرية،  وعاملية 
فيها دولنا العربية التعايف من جائحة كوفيد 19، 
امل�شتدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  يف  ق��دم��ا  وامل�شي 

.2030
واأ����ش���ارت اإىل ان الج��ت��م��اع ي��اأت��ي يف اإط����ار الإع����داد 
ال��ق��ادم��ة يف  العربية  القمة  اأع��م��ال  مل�����ش��روع ج���دول 
اجلزائرية  باجلمهورية   ”31“ ال��ع��ادي��ة  دورت��ه��ا 
الدميقراطية ال�شعبية، خالل �شهر نوفمرب القادم، 
والقت�شادي  التنموي  امللف  الجتماع  �شيعد  حيث 
الج��ت��م��اع��ي ل��ه��ذه ال��ق��م��ة ال��ه��ام��ة وال���ت���ي �شتعقد 
لالإجراءات  ن��ظ��راً  تاأجيلها  مت  اأن  بعد  ح�����ش��وري��اً، 

الحرتازية جلائحة كوفيد 19.
يت�شمن  الأع���م���ال  ج����دول  م�����ش��روع  اأن  واأو���ش��ح��ت 
للعمل  اأول��وي��ة  متثل  التي  املو�شوعات  من  العديد 

التنموي العربي امل�شرتك، يف مقدمتها دعم الدول 
العربية امل�شت�شيفة لالجئني ال�شوريني، وا�شتكمال 
الكربى،  العربية  التجارة احلرة  متطلبات منظمة 
وال�شرتاتيجية  العربي،  اجلمركي  الحت��اد  اإقامة 
الذرية،  للطاقة  ال�شليمة  لال�شتخدامات  العربية 
الأع�شاء  ال���دول  م��ن  ع��دد  م��ب��ادرات  اإىل  بالإ�شافة 
من  للمياه  اأف�شل  لتخ�شي�س  التوجيهية  واملبادئ 
اأجل الزراعة، وم�شاهمة الدفع الإلكرتوين، ف�شاًل 
ع��ن اإجن����از درا����ش���ة ح���ول اإ���ش��ك��ال��ي��ة الق��ت�����ش��اد غري 

الر�شمي والبتكار وال�شياحة العربية.
ال��ع��دي��د من  يت�شمن  الأع���م���ال  ج���دول  اأن  واأك����دت 
امل��و���ش��وع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة الأخ����رى، 
من  التعايف  م�شاألة  ح��ول  غالبيتها  تتمحور  والتي 
19، وموا�شلة م�شرية التنمية الجتماعية  كوفيد 
والق��ت�����ش��ادي��ة، اأخ���ذا يف الع��ت��ب��ار ال��ت��ح��دي��ات التي 

تواجهها املنطقة العربية.

عبداهلل املويجعي : احتاد غرف الإمارات له دور 
رئي�سي يف تنمية وا�ستدامة القت�ساد الوطني

•• عجمان ـ الفجر 

جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املويجعي  ع��ب��داهلل  املهند�س  ���ش��ع��ادة  اأ���ش��اد 
تنمية  يف  بالدولة  وال�شناعة  التجارة  غ��رف  احت��اد  بجهود  عجمان،  و�شناعة 
القت�شاد الوطني عرب توفري بيئة اأعمال ُم�شجعة جتذب الإ�شتثمارات وتواكب 
تطلعات اأ�شحاب العمال وامل�شتثمرين، واأكد اأن تكامل خدمات غرف التجارة 
ي�شاهم  القت�شادي  بال�شاأن  املعنية  واملحلية  الحتادية  اجلهات  مع  وال�شناعة 
بناء  يف  املتمثلة  اخلم�شني  وم��ب��ادئ  ال��دول��ة  توجهات  حتقيق  يف  مبا�شر  ب�شكل 

القت�شاد الأف�شل والأن�شط يف العامل.
جاء ذلك خالل اإ�شتقباله ل�شعادة حميد حممد بن �شامل الأمني العام لحتاد 
املدير  املرزوقي  عمر  عبداهلل  وبح�شور  عجمان  غرفة  مبقر  الإم���ارات،  غرف 

التنفيذي لقطاع معامالت الع�شوية واخلدمات القانونية.
�شاملة  يوفر من�شة  الإم��ارات  “اإحتاد غرف  املويجعي  �شعادة عبداهلل  واأ�شاف 
الدولة ونظريتها  وال�شناعة يف  التجارة  والتعاون بني غرف  ال�شراكة  لتعزيز 
من دول العامل لبناء العالقات وتبادل اخلربات واأف�شل املمار�شات واخلدمات، 
التجارة والقطاع  ال��دويل لغرف  الغرف يف تعزيز احل�شور  اإحت��اد  كما ي�شاهم 
عبداهلل  �شعادة  اطلع  اللقاء  ال��دول��ي��ة«.وخ��الل  وامللتقيات  املحافل  يف  اخلا�س 
اخلا�شة  املبدئية  املخططات  على  �شامل،  بن  حممد  حميد  و�شعادة  املويجعي 
اإن�شائه يف دب��ي، حيث مت  مبقر الأمانة العامة لحت��اد غرف الإم��ارات واملقرر 
القاعات اخلا�شة  املبنى وكذلك  التي ي�شمها  �شرح نبذة عن الأق�شام واملرافق 
دول  م��ن  وال��ت��ج��اري��ة  القت�شادية  ال��وف��ود  وا�شتقبال  والفعاليات  ب��ال��ل��ق��اءات 
وت�شميمه  اخلدمات  باأحدث  املبنى  متيز  �شرورة  على  احل�شور  واأك��د  العامل، 
اأج��واء عمل م�شجعة وحمفزة. ووجه رئي�س  ب�شكل ع�شري لي�شاهم يف توفري 
جمل�س اإدارة غرفة عجمان، باإعادة ترتيب الف�شاءات املكونة ملبنى احتاد الغرف 
لي�شمل قاعة لالجتماعات وف�شاء ل�شتقبال اأع�شاء احتاد الغرف بالجتماعات 
الدورية وكذلك تنظيم العالقة ما بني الف�شاء اخلا�س برئي�س احتاد الغرفة 
كفايتها  كاملواقف ومدى  املرافقة  بالعتبار اخلدمات  والأخ��ذ  العام،  والأم��ني 

لزوار مقر احتاد الغرف �شواء يف الجتماعات الدورية اأو الزيارات.

الطاقة والبنية التحتية تتلقى 103 
اآلف طلب خدمة رقمية منذ بداية العام

•• دبي-وام:

ك�شفت وزارة الطاقة والبنية التحتية اأن اإجمايل عدد الطلبات التي تلقتها 
و286 طلب منذ  اآلف   103 بلغت  املختلفة  الإلكرتونية  عرب من�شاتها 
بداية العام وحتى يوليو اجلاري منها 52 األفاً و225 طلباً تخت�س بقطاع 
الطاقة  بقطاعات  ترتبط  طلباً  و61  األ��ف��اً   51 مقابل  املواطنني  اإ�شكان 
والبنية التحتية.وثمنت الوزارة جهود املتعاملني الذين التزموا مبنظومة 
امل�شاريع  اإجن��اح  يف  وتعاونهم  الوطني  ح�شهم  يعك�س  مبا  الرقمي  التحول 

الإ�شرتاتيجية التي تنفذها حكومة دولة الإمارات.
واأو�شحت اأن العام اجلاري �شهد ارتفاعاً ملحوظاً يف الإعتماد على اخلدمات 
الرقمية التي توفرها الوزارة عرب موقعها الإلكرتوين وتطبيقها الذكي ما 
اإيجابي كبري على الأفراد واملجتمع والبنية التحتية  �شاهم يف اإحداث اأثر 
والبيئة.وتبذل الوزارة ق�شارى جهدها لالإرتقاء بخدماتها �شواء من حيث 
اأو �شرعة تقدميها للمتعاملني من �شرائح املجتمع كافة وذلك يف  جودتها 
اإطار التزامها بتوجيهات حكومة دولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة الرامية 
الدولة  مكانة  يعزز  مبا  تطلعاتهم  ومواكبة  اجلمهور  على  الت�شهيل  اإىل 
بو�شفها مكاناً حقيقياً لل�شعادة وجودة احلياة.ووفرت الوزارة قنوات خدمة 
موحدة ومتنوعة ومتنا�شقة تنا�شب رغبة املتعاملني عرب واجهة حكومية 
موحدة لتكون ركناً خام�شاً من اأركان خدمات امل�شتقبل ف�شال عن ت�شميم 
اأدائها  نتائج  وحت�شني  خدماتها  تطوير  على  ت�شاعدها  وم��ب��ادرات  خطط 
مبا يحقق تطلعات القيادة وتطوير منظومة العمل والبناء على التجارب 
الناجحة من خالل التعرف اإىل اأف�شل املمار�شات احلكومية وهو ما ي�شكل 
عاماًل رئي�شاً يف دعم م�شرية البناء والتنمية التي تنتهجها دولة الإمارات.

املطلوبة  امل�شتندات  وخف�س  املتعامل  رحلة  تطوير  على  ال����وزارة  وداأب���ت 
عاجلة  خطط  وو�شع  احلديثة  التقنيات  وا�شتخدام  الإج���راءات  وت�شهيل 
وذلك  متميزة  م�شتويات  اإىل  بها  والرت��ق��اء  خدماتها  لتطوير  متطورة 
انطالقاً من روؤية وزارة الطاقة والبنية التحتية و�شعيها احلثيث لتطوير 
الدولة مبختلف  التطور احلا�شل يف  خدمات طموحة قادرة على مواكبة 
يعزز  الإم��ارات ومبا  وبنات  لأبناء  امل�شتقبلية  الحتياجات  وتلبية  املجالت 
والبنية  الطاقة  العاملية يف قطاعات  الريادة  ال��وزارة نحو حتقيق  خطوات 
التحتية والإ�شكان والنقل ويدعم م�شتهدفات الدولة للخم�شني عاماً املقبلة 
توفر  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأن  2071.يذكر  الإم���ارات  ومئوية 
وميكن  الذكي  وتطبيقها  الإل��ك��رتوين  موقعها  عرب  رقمية  خدمة   124
رفع جودة  ال��وزارة من خالل عملها  ت�شتهدف  اإذ  ب�شهولة  عليها  التقدمي 
ن�شب ر�شا عالية. بحيث يكون احل�شول على  الرقمية وحتقيق  خدماتها 
اأ�شهل واأ�شرع واأب�شط مبا يعزز مفهوم احلكومة الذكية ويحقق  اخلدمات 

التكامل احلكومي مما ي�شاهم يف حتقيق ر�شا و�شعادة املتعاملني.

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  1.8
•• دبي -وام:

اأكرث  اأم�س  بدبي  والأم��الك  الأرا�شي  دائ��رة  العقارية يف  الت�شرفات  بلغت 
بقيمة  444 مبايعة  ت�شجيل  الدائرة  �شهدت  دره��م حيث  1.8 مليار  من 
249.13 مليون  81 مبايعة لالأرا�شي بقيمة  1.08 مليار درهم منها 

درهم و363 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 835.46 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 39 مليون درهم يف منطقة احلبية 
الأول  معي�شم  منطقة  يف  دره��م  مليون   20 بقيمة  مبايعة  تليها  الرابعة 

تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة احلبية اخلام�شة.
اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  اخلام�شة  احلبية  منطقة  وت�����ش��درت 
106 ماليني درهم وتلتها منطقة جبل علي  46 مبايعة بقيمة  �شجلت 
الأوىل بت�شجيلها 12 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وثالثة يف اليفرة 2 
بت�شجيلها 7 مبايعات بقيمة 8 ماليني درهم.وفيما يتعلق باأهم مبايعات 
ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا 

واأخريا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة.

•• ابوظبي- الفجر:

ت�شت�شرف درا�شة اقت�شادية حديثة، اأ�شدرها 
وال�شت�شارات،  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز 
الأفريقي- القت�شادي  التعاون  م�شتقبل 
الأفريقي يف ظل اتفاقية منطقة التجارة 
احل�����رة ال���ق���اري���ة الأف���ري���ق���ي���ة، ح��ي��ث تعد 
الت��ف��اق��ي��ة اأح����د امل�����ش��روع��ات ال���رائ���دة يف 
اأجندة 2063 لالحتاد الأفريقي، ف�شاًل 
الطويلة  الروؤية  م�شروعات  اأحد  اأنها  عن 
القارة  جعل  اإىل  الهادفة  ل��الحت��اد،  امل��دى 
واآمنة  وم����زده����رة  م��ت��ك��ام��ل��ة  الأف���ري���ق���ي���ة 
اإذ ي��راه��ن م��ن خ��الل��ه��ا على  وم��ت��ك��ام��ل��ة، 
والقت�شادية  التجارية  العالقات  تعزيز 

بني الدول الأفريقية.
ال��ت��ي حت��م��ل عنوان:  ال���درا����ش���ة،  وذك�����رت 
ال���ق���اري���ة  احل��������رة  ال����ت����ج����ارة  “منطقة 
الأفريقية.. الفر�س والتحديات”، واأعدها 
املالية  اأ���ش��ت��اذ  و���ش��اف  ال�شعيدي  ال��دك��ت��ور 
اململكة  يف  في�شل  امللك  بجامعة  امل�شارك 
منطقة  اتفاقية  اأن  ال�����ش��ع��ودي��ة،  العربية 
تعترب  الأفريقية،  القارية  احلرة  التجارة 
العمل  الإجن����ازات على م�شتوى  اأه��م  م��ن 
الأفريقي امل�شرتك؛ نظراً ملا تت�شمنه من 

م�شروعات تكاملية رائدة، اإذ ُتلزم حكومات 
الدول الأع�شاء يف التفاقية باتخاذ املزيد 
حيث  القت�شادي،  التكامل  اإج���راءات  من 
ت��ب��داأ ال����دول امل��وق��ع��ة، ع��رب ���ش��ن��وات عدة، 
عملية اإزال���ة احل��واج��ز ال��ت��ج��اري��ة، مب��ا يف 
من   90% على  اجلمركية  الر�شوم  ذلك 

ال�شلع املتبادلة.

تعزيز التجارة االإقليمية
التجارة  منطقة  اتفاقية  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
احل����رة ال��ق��اري��ة الأف��ري��ق��ي��ة ت��ت��ي��ح تعزيز 
القت�شادي،  والتنويع  الإقليمية،  التجارة 
الت�شنيعية  ال�����ق�����درة  ب���ن���اء  خ�����الل  م����ن 
اأفريقية  ا���ش��ت��ث��م��ارات  اج���ت���ذاب  اأج����ل  م��ن 
واأج���ن���ب���ي���ة، م�������ش���ددة ع��ل��ى اأه���م���ي���ة دخ���ول 
م�شرتكة  م�شروعات  يف  الأع�����ش��اء  ال���دول 
والتن�شيق بني خطط التنمية، بحيث يتم 
توزيع امل�شروعات وال�شناعات فيما بينها، 
منها  دول���ة  لكل  يكفل  ال���ذي  النحو  على 
مزايا  م��ن  ع����ادل  ن�شيب  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 

التعاون القت�شادي الأفريقي.
دول  دخ��ول  الدرا�شة على �شرورة  واأك��دت 
يتعلق  ع��ن��دم��ا  ككتلة  الأف��ري��ق��ي��ة  ال���ق���ارة 
الأمر ب�شراكات خارجية )خارج اأفريقيا(، 

بني  ال�شراكة  يف  ال�شاأن  عليه  ه��و  م��ا  مثل 
اأف���ري���ق���ي���ا وال�������ش���ني، ال���ت���ي ح��ق��ق��ت حتى 
تاأ�شي�س  بعد  خا�شة  هائلة،  اإجن��ازات  الآن 
ال�شيني،   - الأف��ري��ق��ي  ال��ت��ع��اون  م��ن��ت��دى 
���ش��واء يف ت��ع��زي��ز امل���ب���ادلت ال��ت��ج��اري��ة، اأو 
املبا�شرة،  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ت��دف��ق��ات  زي�����ادة 
اأ�شبحت  وعليه  التمويل؛  وزي��ادة  وتنويع 
ال�����ش��ني اأك���رب ���ش��ري��ك جت����اري، وم���ن كبار 
ف�شاًل  اأفريقيا،  يف  واملمولني  امل�شتثمرين 
ع���ن اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر البنى 
تطويرها  ع��دم  لأن  الأفريقية؛  التحتية 
وذلك  البينية،  للمبادلت  عائق  اأكرب  يعد 
بدعم  اأو  اأفريقية  بينية  �شراكات  اإط��ار  يف 
الأفريقي  ال��ب��ن��ك  م��ث��ل  اأخ�����رى،  اأط�����راف 

للتنمية، اأو البنك الإ�شالمي للتنمية.

خريطة طريق �سناعية
احلديثة  القت�شادية  ال��درا���ش��ة  واأو���ش��ت 
ب��و���ش��ع خ��ري��ط��ة ط��ري��ق ���ش��ن��اع��ي��ة لبناء 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  ت����ع����اون  اأر����ش���ي���ة 
واخلا�س يف اأفريقيا، بطريقة حتدد موقع 
الن�شاطات  يف  ال��ق��ط��اع��ني  م��ن  ال�����ش��رك��ات 
قطاع،  لكل  البعدية  والن�شاطات  القبلية 
وذلك من اأجل حتديد احللقات الناق�شة 

على  والعمل  �شل�شلة،  كل  يف  ال�شعيفة  اأو 
تعزيزها يف اإطار �شيا�شات متكاملة وطنياً 
�شبكة  ترقية  اأهمية  جانب  اإىل  واأفريقياً، 
والو�شطاء  )ال���ب���ن���وك،  ق���اري���ة  خ��دم��ات��ي��ة 
والتاأمني،  ال��ن��ق��ل  و���ش��رك��ات  ال��ت��ج��اري��ون، 
وامل���وان���ئ ال��ب��ح��ري��ة وال���ربي���ة وامل���ط���ارات( 
قادرة على املرافقة الآمنة لل�شلع والأموال 

بني الدول الأفريقية.

دخول اأ�سواق جديدة
وتوقعت الدرا�شة اأن ت�شهم اتفاقية منطقة 
التجارة احلرة القارية الأفريقية، متا�شياً 
مع الأهداف ال�شرتاتيجية ملبادرة اأجندة 
2063، يف الق�شاء على الفقر، واأن توؤثر 
ومن  املوطنني،  حياة  على  اإيجابياً  تاأثرياً 
بذل  �شريطة  املجتمع،  رفاهية  حتقق  ثم 
امل��زي��د من  الأع�����ش��اء يف التفاقية  ال���دول 
اجلهود لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، 
والقوانني  الأن��ظ��م��ة  م�شتوى  على  ���ش��واء 
الوطنية، اأو على م�شتوى الهياكل والبنى 
التحتية، حيث �شت�شمح التفاقية بدخول 
اأ������ش�����واق ج����دي����دة ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال���ق���ارة 
وغ���ريه���ا م���ن دول ال���ع���امل، وه����ذا ب���دوره 
اإىل خلق  وي��وؤدي  �شيو�شع قاعدة عمالئها 

ما  ج��دي��دة؛  وخ��دم��ات  منتجات  ابتكار  اأو 
الإبداعية  امل��ج��الت  يف  ال�شتثمار  يجعل 

وامل�شروعات البتكارية اأمراً ممكناً.
البلدان  يف  ال�����ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع  اأن  وب��ي��ن��ت 
 10% ن��ح��و  الأف��ري��ق��ي��ة جمتمعة مي��ث��ل 
فقط من اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل 
اأقل  وه��ذا  املتو�شط،  يف  الأفريقية  للقارة 

القطاعات  م�����ش��اه��م��ة  ن�����ش��ب��ة  م���ن  ب��ك��ث��ري 
النامية،  الأخ����رى  امل��ن��اط��ق  يف  ال�شناعية 
القارية  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  منطقة  ف��ن��ج��اح 
القطاع،  هذا  تدعيم  �شاأنه  من  الأفريقية 
الكبرية  ال�����ش��رك��ات  ب��ني  ال��ف��ج��وة  وتقليل 
ال�شناعات  قطاع  يقود  حيث  وال�شغرية، 
واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  التحويلية 

اإىل خلق وظائف اأكرث، ومع دخول منطقة 
ال��ت��ج��ارة احل���رة ال��ق��اري��ة الأف��ري��ق��ي��ة حيز 

التنفيذ، 
وع��ن��د ا���ش��ت��رياد امل���واد اخل���ام م��ن البلدان 
تكاليف  انخفا�س  املتوقع  من  الأفريقية، 
تكاليف  انخفا�س  وبالتايل  اخل���ام،  امل���واد 

الإنتاج.

اأدنوك وتوتال اإنرجيز توقعان اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية
•• باري�س-وام:

و�شركة  “اأدنوك”،  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  وقعت 
لتعزيز  ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية  اإنرجيز”،  “توتال 
فر�س  وا�شتك�شاف  ال�شركتني  ب��ني  الأم���د  ط��وي��ل  ال��ت��ع��اون 
لقطاع  القيمة  �شل�شلة  جم���الت  ك��اف��ة  يف  اجل��دي��دة  ال��ن��م��و 
بن  �شلطان  الدكتور  معايل  التفاقية  .وق��ع  وال��غ��از  النفط 
اأحمد اجلابر وزير ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�شو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول اأبو ظبي الوطنية 
“ اأدنوك “ وجمموعة �شركاتها ، وباتريك بويانيه، الرئي�س 
زيارة  اإط���ار  يف  وذل��ك  اإنرجيز”  “توتال  ل�شركة  التنفيذي 

دولة التي يقوم بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” اإىل فرن�شا. و�شت�شتك�شف 
الهتمام  ذات  املجالت  يف  التعاون  تعزيز  فر�س  ال�شركتان 
الكربون  وال��ت��ق��اط  ال��غ��از،  اإن��ت��اج  زي���ادة  ي�شمل  امل�شرتك مب��ا 

وا�شتخدامه وتخزينه، والتجارة وتوريد املنتجات، وغريها.
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان اأح��م��د اجل���اب���ر: “متا�شياً 
وبناء  التعاون  ج�شور  مبد  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  مع 
قيمة ممكنة  اأق�شى  ت�شهم يف حتقيق  ا�شرتاتيجية  �شراكات 
من اأعمال اأدنوك يف خمتلف جمالت وجوانب قطاع النفط 
التي  والغاز، ياأتي توقيع هذه التفاقية مع ’توتال اإنرجيز‘، 
تعزيز  للم�شاهمة يف  الأم��د،  ا�شرتاتيجياً طويل  �شريكاً  تعد 

التعاون يف جمال الطاقة بني دولة الإمارات وفرن�شا، حيث 
من  املزيد  وخلق  النمو  ت�شريع  يف  التفاقية  ه��ذه  �شت�شاهم 
ال�شديقني  للبلدين  م�شتدامة  قيمة  حتقق  التي  الفر�س 
ولل�شركتني. ونتطلع اإىل العمل مع توتال اإنرجيز التي تعد 
من اأقدم �شركائنا لال�شتفادة من الفر�س التي توفرها هذه 
القيمة، للم�شاهمة يف �شمان  �شل�شلة  امتداد  التفاقية على 
اأمن الطاقة وتوفري اإم��دادات كافية منها بتكاليف معقولة 

لدولة الإمارات وفرن�شا وجلميع دول العامل«.
حيث  لأدن���وك،  دويل  �شريك  اأك��رب  اإنرجيز”  “توتال  وتعد 
تعمل يف قطاع النفط والغاز يف اأبوظبي منذ العام 1939، 

وتغطي �شراكاتها مع “اأدنوك” كافة جمالت القطاع.

بتوقيع  �شعداء  “نحن  بويانيه:  باتريك  ق��ال  جانبه،  م��ن 
هذه التفاقية والتي توؤكد اهتمام ’توتال اإنرجيز‘ بتو�شيع 
دولة  مع  الطاقة  ال�شرتاتيجي يف جمال  التعاون  جم��الت 
�شريكنا  ’اأدنوك‘،  مع  ال�شراكة  وتو�شعة  وتعزيز  الإم���ارات، 
طويل الأمد. تتيح �شراكتنا مع ’اأدنوك‘ والتي تغطي كافة 
اإمكانات  توحيد  ال��ط��اق��ة  لقطاع  القيمة  �شل�شلة  جم���الت 
الطاقة  اأ���ش��واق  ت��زوي��د  يف  للم�شاهمة  ال�شركتني  وق����درات 
ال��ع��امل��ي��ة ب���اإم���دادات ك��اف��ي��ة م��ن ال��ط��اق��ة ب��اأق��ل م�شتوى من 

النبعاثات من عملياتنا«.
ال�شراكة  ات���ف���اق���ي���ة  ت���وق���ي���ع  ب���ع���د  الت���ف���اق���ي���ة  ه�����ذه  ت����اأت����ي 
ال�شرتاتيجية ال�شاملة يف جمال الطاقة بني دولة الإمارات 

وتوفريها  ال��ط��اق��ة  اأم���ن  تعزيز  على  ت��رك��ز  وال��ت��ي  وفرن�شا 
بتكاليف معقولة، واحلد من النبعاثات، بالإ�شافة اإىل دفع 
والع�شرين  الثامنة  للدورة  ا�شتعداداً  الفعال  املناخي  العمل 
املتحدة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  الأط������راف يف  ال����دول  م��وؤمت��ر  م��ن 
يف  عقدها  املقرر   »COP28« املناخ  تغري  ب�شاأن  الإط��اري��ة 

دولة الإمارات عام 2023.
يف  وثيقة  ب�شورة  “اأدنوك”  مع  اإنرجي”  “توتال  وتتعاون 
ي�شمل  مبا  القيمة  �شل�شلة  امتداد  على  م�شاريع  عدة  تنفيذ 
ا�شتك�شاف واإنتاج النفط والغاز من املناطق البحرية والربية، 
ومعاجلة وت�شييل الغاز الطبيعي، وت�شويق املنتجات، والبحث 

والتطوير، وتاأهيل وتنمية املواهب الوطنية.

العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 
اعالن بالن�شر 

 992/2022/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- اإ�شماعيل اتوبروارت كونهي احمد  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/را�شد حممد يو�شف حممد الهرمودي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )45329( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  473/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )179( وال�شادر عن بنك را�س اخليمة الوطني 
بقيمة )511000( درهم ، ال�شيك رقم )177( وال�شادر عن بنك را�س اخليمة الوطني بقيمة )383250( 

درهم  .
طالب التنفيذ : ح�شام عبداحلميد حممد عطوه - واخرون

عنوانه:خارج الدولة )م�شر( وحمله املختار امليدور للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - دبي - الكرامة 
- �شارع زعبيل - بناية الوليد للعقارات - الطابق اخلام�س

 - ماموتى  جمعفر  ك��الري��ك��ان��دي  ���ش��راج   -2 �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ك��اب��از   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�شفتهما: منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)899875( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13598 بتاريخ 2022/7/20 

اعالن بالن�شر )تظلم(    
                  يف  الدعوى رقم:30/2022/71 تظلم مدين 

املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�شتعجل رقم 190
مو�شوع الدعوى : تظلم من القرار الأمر على عري�شة رقم 128/2022 مدين. 

املتظلم:حممد �شاجهان بارامبات كاندي علي
عنوانه:امارة دبي - رقة البطني - �شارع املكتوم - مبنى م�شعود - الطابق ال�شاد�س - مكتب رقم 602 - هاتف 
رقم:042369336 - بريد الكرتوين:ahlawyer20@yahoo.com - وميثله:عبداهلل حاجي غالم علي

املطلوب اإعالنه :  1- حممد علي احمد قمرب  -  �شفته : متظلم �شده 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار الأمر على عري�شة رقم 
128/2022 مدين - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2022/8/9  ال�شاعة 09.30 �س يف قاعة التقا�شي 
عن بعد التي ميكن الو�شول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - اخلدمات العامة - جداول 
جل�شات الق�شايا ول يتوجب عليكم ح�شورها ونخطركم بانه لكم احلق بتقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�شتندات موقع عليها منكم قبل اجلل�شة ب 3 يوما من خالل نظام الطلبات الذكية ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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•• الدوحة-الفجر:

توج البطل القطري الأوملبي معتز 
التوايل  على  الثالث  بلقبه  بر�شم 
القوى،  لأل��ع��اب  ال��ع��امل  بطولة  يف 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  اأح����رز  اأن  ب��ع��د 
الثامنة  الن�شخة  يف  الثنني  اأم�س 
امل��ق��ام��ة يف م��دي��ن��ة يوجني  ع�����ش��رة 

الأمريكية. 
وهناأ �شعادة ال�شيخ جوعان بن حمد 
الأوملبية  اللجنة  رئ��ي�����س  ث���اين  اآل 
القطرية بر�شم على اإجنازه فكتب 
موقع  يف  ال��ل��ج��ن��ة  ���ش��ف��ح��ة  ع���ل���ى 
الجتماعي:   ل��ل��ت��وا���ش��ل  ت���وي���رت 
بر�شم  معتز  لبطلنا  م��ربوك  األ��ف 
ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ارت��ف��اع��ات الوثب 

ال��ع��امل لألعاب  ب��ط��ول��ة  ال��ع��ايل يف 
ال��ق��وى وال��ت��ت��وي��ج ب��ال��ذه��ب للمرة 

الثالثة على التوايل.. 
وتابع: نهدي هذا الإجناز الريا�شي 

القطري والعربي اإىل �شيدي �شمو 
الأمري املفدى اهلل يحفظه الداعم 

ولأهل  الوطن  يف  للريا�شة  الأول 
قطر واأ�شقائنا العرب .. 

و�شجل بر�شم، بطل اأوملبياد طوكيو 
جامناركو  الإي��ط��ايل  مع  منا�شفة 

ال����ع����امل عامي  وب���ط���ل  ت���ام���ب���ريي 
يف  م   2.37 و2019،   2017

الذهبية،  امل��ي��دال��ي��ة  اإىل  ط��ري��ق��ه 
وو  اجلنوبي  الكوري  على  متقدما 
�شانغهيوك )2.35 م(، والأوكراين 

اأندري بروت�شنكو. 
ال��ذه��ب��ي��ة اخل��ام�����ش��ة لدولة  وه����ي 
قطر يف بطولت العامل اإ�شافة اإىل 

ف�شيتني وثالث برونزيات. 
اللقب  اإح����راز  عقب  بر�شيم  وق���ال 
ال��ع��امل��ي: احل��م��د هلل ه��ذا اجن���از مل 
ي��اأت من ف��راغ، ففي خالل الأ�شهر 
ك��ان هناك عمل  الأخ��رية  الثمانية 

وجهد كبري جدا كلل بالنجاح. 
ك��ان��ت �شعبة  امل��ن��اف�����ش��ة  واأ�����ش����اف: 
نف�شي  على  تركيزي  ولكن  وق��وي��ة 
بال�شغط  اأ���ش��ع��ر  ومل  ع��ال��ي��ا  ك����ان 

وكنت على اأمت ال�شتعداد للقب. 

••  املنامة-الفجر:

اأ�شاد �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة نائب رئي�س اللجنة الأوملبية 
نهائيات  اإىل  اليد  ك��رة  يف  لل�شباب  البحرين  منتخب  بتاأهل  البحرينية 

كاأ�س العامل املقررة يف اأملانيا واليونان عام 2023. 
وحجز منتخب البحرين بطاقته اإىل نهائيات كاأ�س العامل للمرة الرابعة 
يف تاريخه بعد عبوره الدور التمهيدي للبطولة ال�شيوية ال�شابعة ع�شرة 

بفوزه على نظريه العندي 25-14 يف البحرين. 
و�شبق ملنتخب البحرين التاأهل اإىل كاأ�س العامل اأعوام 1994 و1998 

و2018. 

لالعبي  املتميز  "بالأداء  البحرينية  الوملبية  اللجنة  رئي�س  نائب  ون��وه 
منتخب كرة اليد لل�شباب بقيادة املدرب الوطني عادل ال�شباع يف البطولة 
والإ�شرار  العزمية  بروح  منوها  حاليا  اململكة  حتت�شنها  التي  الآ�شيوية 
التي قادت منتخب �شباب اليد لتخطي باك�شتان والهند يف دور املجموعات 
وبلوغ الدور الثاين وخطف تذكرة التاأهل للمونديال العاملي بكل جدارة 

واقتدار". 
واأ�شاف: نفتخر بالأداء الرائع ملنتخب �شباب اليد وما قدموه حتى الآن 
من م�شتويات يف ظل ما يتمتع به املنتخب من عنا�شر �شابة متتلك الطول 
والبنية واملهارة الأمر الذي يجعلنا نطمئن مل�شتقبل كرة اليد البحرينية 

بوجود هوؤلء الأبطال والذين ي�شكلون نواة املنتخب الأول.

••  الكويت-الفجر:

اأطلقت رابطة الدوري الإ�شباين "لليغا" ملحرتيف كرة القدم مع�شكر ل ليغا 
اأعمارهم بني  اأ�شابيع وي�شمل لعبني ترتاوح  يف الكويت الذي �شيمتد �شتة 

و18 عاما بهدف تطوير مواهب كرة القدم.   15
اأدولفو فوينتي�س مارتينيز وزيندي فرنانديز برييز  الليغا  و�شيقوم مدربا 
بقيادة احل�ش�س التدريبية مع فريق من املدربني الكويتيني يف مركز �شباب 
تاأ�شي�س  الهدف  و�شيكون  الأحمد،  جابر  مبدينة  الكويتية  الأوملبية  اللجنة 

بيئة حا�شنة وم�شجعة لتطوير كرة قدم عالية الأداء يف الكويت. 
واأك����د ال�����ش��ي��د ح�شني امل�����ش��ل��م الأم����ني ال��ع��ام للجنة الأومل��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة يف 

ت�شريحات �شحافية "على �شرورة اأن ت�شتثمر الكويت يف برامج كرة القدم 
الحرتافية ورعاية املواهب املحلية ل�شتعادة الع�شر الذهبي". 

نحن  دي��الب��ال���س:  كيفن  الكويت  اأك��ادمي��ي��ة لليغا  م��دي��ر  ق��ال  م��ن جهته، 
فخورون جدا بدعم �شفارة اإ�شبانيا واللجنة الأوملبية الكويتية، ومع�شكرات 
الليغا لي�شت �شوى املرحلة الأوىل من روؤية طويلة الأجل �شنكملها بدعم من 

الهيئات احلكومية املحلية. 
واأ�شاف: نعلم اأي�شا اأهمية جعل الريا�شة يف متناول اجلميع، وبالتايل فاإننا 
نخطط بالفعل لإن�شاء برنامج لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة بقيادة 
عبداهلل  ال�شاب  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  لأطفال  لليغا  اأكادميية  �شفري 

الكندري. 

ال�سيخ جوعان يهنىء معتز بر�سم بلقبه العاملي الثالث يف الوثب العايل 

الأوملبية البحرينية ت�سيد بتاأهل منتخب 
�سباب اليد اإىل كاأ�س العامل 

اإطالق مع�سكر ل ليغا يف الكويت 
لتطوير مواهب كرة القدم 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

بطولة  ف��ع��ال��ي��ات  اختتمت  للنزيل  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  م��ع  ت��زام��ن��اً 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  نظمتها  التي  الطائرة  لكرة  الإم���ارات  جمعية 
العقابية والإ�شالحية ل�شرطة راأ�س اخليمة، خالل الفرتة من 
16 اإىل 18 يوليو اجلاري، برعاية جمعية الإمارات وذلك يف 
اإطار �شعيها لن�شر الوعي بني كافة فئات واأفراد املجتمع حول 

�شرورة ممار�شة الريا�شة حلياة اأكرث �شحة.
التتويج �شعادة خلف �شامل بن عنرب مدير عام  و�شهد مرا�شم 
عدنان  دكتور  وامل��ق��دم  الجتماعية  للتنمية  الإم���ارات  جمعية 
احلمادي رئي�س ق�شم الإ�شالح والتاأهيل، وعدد من ال�شباط 

وامل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شة.
واأ�شاد بن عنرب، على جناح البطولة وم�شتوى التنظيم الرائع 
اأدى  م��ا  امل�شاركني،  غمر  ال��ذي  واحلما�س  الريا�شية  وال���روح 

البيئة  على  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  ينعك�س  وال���ذي  البطولة  لنجاح 
الريا�شية للنزلء ورفع م�شتوى ن�شاطهم البدين، واعداً باملزيد 

من البطولت الريا�شية والتعاون امل�شتمر مع املوؤ�ش�شة.
وعرّب املقدم احلّمادي عن �شكره جلمعية الإمارات، لرعايتهم 
خمتلف  يف  املوؤ�ش�شة  مع  امل�شتمر  وتعاونهم  للبطولة  ودعمهم 
الفعاليات والأن�شطة وعلى دورهم يف ن�شر التوعية املجتمعية 

والعمل على تر�شيخ التعاونات املوؤ�ش�شية على مدار العام.

ختام بطولة كرة الطائرة لنزلء املوؤ�س�سة العقابية 
ب�سرطة راأ�س اخليمة مبنا�سبة يوم النزيل

ح�شم فينيك�س �شنز مو�شوع جنمه دياندري اأيتون الذي لعب دوراً كبرياً 
يف قيادته اىل نهائي دوري كرة ال�شلة الأمريكي املو�شم قبل املا�شي، وذلك 
الأربعة  للموا�شم  الإثنني وميتد  بالبقاء على خدماته بعقد جديد وقعه 

املقبلة مقابل 133 مليون دولر وفق التقارير.
وقال مدير عام النادي جيم�س جونز الإثنني اإن "دياندري قوة يف جانبي 
امللعب "دفاعاً وهجوماً" وقد رفع م�شتوى لعبه كل عام و�شيوا�شل القيام 
بذلك"، م�شيفاً "+دي اأيه+ مهم جداً ملا نقوم به وبدونه مل نكن لنتمكن من 
الو�شول اىل م�شتويات النجاح التي و�شلنا اليها موؤخراً. نحن متحم�شون 

لإبقاء دياندري يف منزلنا... حيث ينتمي".
يحتفل  وال��ذي  باهاما�س  يف  امل��ول��ود  الرت��ك��از  توقيع لع��ب  م�شاألة  وكانت 

ال�����ش��ب��ت مب��ي��الده ال���راب���ع وال��ع�����ش��ري��ن، ع��ل��ى ع��ق��د ج��دي��د حم�����ش��وم��ة منذ 
دولر  مليون  ال�133  �شنز عر�س  �شاهى  بعدما  احل��ايل  ال�شهر  منت�شف 
املقدم لالعب من اإنديانا باي�شرز، ما فتح الباب اأمام الالعب احلر للبقاء 
اأن"  اأ�س بي  "اإي  اأف��اد موقع  اأعمال الالعب،  مع الفريق. ونقاًل عن وكيل 
مل�شاهاة  مت��وز-ي��ول��ي��و   16 ح��ت��ى  نهائية  مهلة  اأم����ام  ك���ان  ال���ذي  �شنز  اأن 
عر�س باي�شرز، رد �شريعاً على ما قدمه الأخري ما يعني بقاء اخليار الأول 

يف "درافت" 2018 يف �شفوف الفريق.
وكالعب حر مقيد بعقد "املبتدئ" لأربعة اأعوام الذي وقعه يف 2018، مل 
يكن من حق اأيتون النتقال اىل اأي فريق اآخر يف حال تقدم �شنز بعر�س 

ي�شاهي عر�س املناف�س الراغب بخدماته، وهذا ما ح�شل.

اأيتون الأغلى لالعب حر  وكان العر�س املقدم من باي�شرز للح�شول على 
الذي  دولر  مليون  ال�107  عر�س  على  متفوقاً  ال��دوري،  تاريخ  يف  مقيد 
تقدم به بروكلني نت�س عام 2017 ل�شم اأوتو بورتر جونيور من دون اأن 
ينجح يف م�شعاه لأن فريقه وا�شنطن وي��زاردز �شاهى العر�س واأبقى على 
بلغ  وق��د  ال���دوري  الرت��ك��از يف  اأف�شل لعبي  م��ن  اأي��ت��ون  خدماته. ويعترب 
ال��دوري قبل  معدله يف املو�شم قبل املا�شي الذي قاد فيه �شنز اىل نهائي 
10.5 متابعة يف املباراة  16.3 نقطة مع  اأمام ميلووكي باك�س،  اخل�شارة 
الواحدة، فيما بلغ معدله املو�شم املن�شرم 17.2 نقطة مع 10.2 متابعة.

"�شعادتي لو�شع م�شاألة الالعب احلر من عقده خلفي  اأيتون عن  واأع��رب 
واأنا جاهز للعمل واملناف�شة على البطولة مع زمالئي يف الفريق".

بات�سوكا يفلت من الهزمية  �سنز يبقي اأيتون لأربعة موا�سم مقبلة 
اأمام مازاتالن 

1-1 يف  وت��ع��ادل معه  م��ازات��الن  اأم���ام  الهزمية  م��ن  بات�شوكا  اأف��ل��ت فريق 
اجلولة الثالثة من الدوري املك�شيكي لكرة القدم.

الأهداف  بفارق  الثاين  املركز  يف  نقاط  �شبع  اإىل  ر�شيده  بات�شوكا  ورف��ع 
اأول نقطة له يف املو�شم بعد  خلف بويبال املت�شدر، بينما ح�شد مازاتالن 
اأن تنتهي بفوز مازاتالن بهدف  املباراة  اأول مباراتني. وك��ادت  الهزمية يف 
خطف  اإيبانيز  نيكول�س  لكن   ،47 الدقيقة  يف  بينديتي  نيكول�س  �شجله 

هدف التعادل لبات�شوكا يف الثواين الأخرية من املباراة.
وُتفتتح مناف�شات اجلولة الرابعة بلقاء ت�شيففا�س مع ليون.
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•• دبي-وام: 

اأعلن حممد �شهاب قائد منتخب الإمارات لل�شنوكر، عن اإطالقه 
م�شروع اأول رابطة بطولت عربية �شاملة يف ال�شنوكر، حتت ا�شم 

لالرتقاء بريا�شة ال�شنوكر العربي.  ، "AST"
اأو�شح �شهاب اأن امل�شروع يهدف اأي�شا لتنظيم بطولت ذات طابع 
ك���ربى وح���واف���ز م��ع��ن��وي��ة للم�شاركني،  ب��ج��وائ��ز م��ال��ي��ة  اح����رتايف 
وو�شعها على اخلارطة العاملية للعبة بدعم ورعاية الحتاد الدويل 

لالعبني املحرتفني.
و�شبق ل�شهاب احلائز على 106 ميداليات متنوعة يف البطولت 
ال��ع��دي��د م��ن املبادرات  اأط��ل��ق  اأن  ال��ع��رب��ي��ة والآ���ش��ي��وي��ة وال��ع��امل��ي��ة، 

الريا�شة اخلا�شة بالهتمام بريا�شة ال�شنوكر.
بطولة   32 ت�شم  العربي"  ال�شنوكر  "رابطة  اأن  �شهاب  واأو���ش��ح 
وحتى   2022 �شبتمرب  العربي من  العامل  موزعة على م�شتوى 
على  م��ن��ه��ا،  ب���ط���ولت   3 الإم�������ارات  وت�شت�شيف   ،2023 م��اي��و 
يف  البي�شاء  ب��ال��دار  ال�شل�شلة  ه��ذه  يف  الأخ���رية  البطولة  تقام  اأن 

املغرب.
الالعبني  نخبة  م�شاركة  �شت�شهد  ال�32  البطولت  اأن  واأ���ش��اف 
اآلف   10 �شيح�شل على جائزة مالية قدرها  الفائز  واأن  العرب، 
دولر، اإ�شافة حلوافز اأخرى معنوية مقدمة من الحتاد الدويل 

لل�شنوكر للمحرتفني، والذي يدعم هذه الرابطة.
و قال �شهاب: نهدف اأي�شا لنكون اأول امل�شتفيدين فعليا من مبادرة 

�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ، ويل عهد دبي، يف 
ال�شتفادة من التقنيات الرقمية والذكاء ال�شطناعي يف الرتقاء 
ا�شرتاتيجية  خ��الل  من  النا�س،  حياة  وحت�شني  الأداء  مب�شتوى 
ال�شرتاتيجية ميكن  هذه  خالل  من  انه  واأو�شح  "امليتافري�س". 
بب�شاطة لالعب ال�شنوكر اأن يقوم بالتدريب وبكل تفا�شيله وهو يف 
مكان اآخر لعدم قدرته على التواجد يف نف�س مكان التدريب. واأكد 
بريطانية  �شركة  مع  اتفاقية  توقيع  يت�شمن  م�شروعه  اأن  �شهاب 
ال�شنوكر  لأكادميية  لتكون  الرقمية  العملة  ا�شتعمال  يف  لل�شروع 
عملة رقمية خا�شة بها، مو�شحا اأنه من املزمع الإعالن عن طرح 
العملة اجلديدة قبل نهاية العام اجلاري وحتديدا مع الحتفال 

باليوم الوطني لالإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

للجودو  الأول  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي���وا����ش���ل 
التدريبي  مع�شكره  يف  ا���ش��ت��ع��دادات��ه 
اآ�شيا  ل��ب��ط��ول��ة  ا���ش��ت��ع��دادا  ب��ج��ورج��ي��ا 
امل�����ق�����ررة مب���دي���ن���ة ن������ور ����ش���ل���ط���ان يف 
اأغ�شط�س   7 اإىل   4 م��ن  كازاخ�شتان 
املقبل. واأكد �شعادة حممد بن ثعلوب 
الدرعي رئي�س احتاد الإمارات للجودو 
اأن اللجنة الفنية للعبة اأجرت تعديال 
ينتظم  ح��ي��ث  الإع��������داد،  ب���رن���ام���ج  يف 
بالفجرية  داخلي  مع�شكر  يف  املنتخب 
وحتى  كازاخ�شتان  م��ن  ال��ع��ودة  عقب 
موعد ال�شفر اإىل تركيا للم�شاركة يف 
من  الإ�شالمي  الت�شامن  األعاب  دورة 
9 اإىل 18 اأغ�شط�س املقبل. ويح�شل 
على  ال��ت�����ش��ام��ن  دورة  ب��ع��د  امل��ن��ت��خ��ب 
اأ�شبوع، قبل النتظام  فرتة راحة ملدة 
برومانيا.   ب���دين  اإع�����داد  مع�شكر  يف 
وقال الدرعي اإن �شهر �شبتمرب القادم 

للمنتخب  ا�شتثنائيا  �شي�شهد مع�شكرا 
بالعا�شمة اليابانية طوكيو يف �شيافة 
الحت���اد ال��ي��اب��اين للجودو ، وذل��ك يف 

اإطار عالقات التعاون بني الحتادين. 
لبطولة  ا���ش��ت��ع��دادا  امل��ع�����ش��ك��ر  وي���اأت���ي 
امل���ق���ررة يف ط�شقند  ل��ل��ج��ودو  ال��ع��امل 

 12 اإىل   2 م��ن  اأوزب��ك�����ش��ت��ان  عا�شمة 
اأكتوبر القادم، قبل امل�شاركة يف بطولة 
الكربى  �شالم"  "جراند  ظ��ب��ي  اأب����و 

 23 21 اإىل  ل��ل��ج��ودو، وامل��ق��ررة م��ن 
اإ���ش��راف الحتاد  ال��ق��ادم، حتت  اأكتوبر 

الدويل للجودو.

•• اأبوظبي –الفجر:

الأطفال  م��ن  ك��ب��رية  م�شاركة  و���ش��ط   
اجلوجيت�شو،  ريا�شة  ع�ّشاق  وال�شباب 
ال�شيفي  املع�شكر  ف��ع��ال��ي��ات  انطلقت 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و ال�����ذي ي��ن��ظ��م��ه احت���اد 
مع  بالتعاون  للجوجيت�شو  الإم����ارات 
وامل�شتمر  لال�شتثمار  العاملية  ال��روؤي��ة 

حتى 26 اأغ�شط�س املقبل.
وي�������ش���ت���ق���ب���ل م����رك����ز ت�����دري�����ب احت�����اد 
"جوجيت�شو  الإمارات للجوجيت�شو يف 
اأرينا" مبدينة زايد الريا�شية ومراكز 
يف   UAEJJ Fitness ال��ل��ي��اق��ة 
ومردف  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الباهية  منطقة 
ال���ع���ني على  ب���دب���ي، وال�������ش���الم���ات يف 
من  والبنات  البنني  اأ�شابيع   8 م��دى 
يف  عاما  و16   6 العمرية بني  الفئة 
خ��ط��وة ت��ع��ك�����س ح��ر���س الحت�����اد على 
على  وال�شغار  النا�شئة  الأج��ي��ال  حث 

ال�شتثمار الأمثل لالإجازة ال�شيفية.
وي����ه����دف الحت��������اد م����ن خ�����الل ه���ذه 
امل����ب����ادرة، ال���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن ح���زم���ة من 

والبدنية  ال���ري���ا����ش���ي���ة  الأن�������ش���ط���ة 
ريا�شة  حمبي  من  املزيد  ل�شتقطاب 
احرتاف  يف  وال��راغ��ب��ني  اجلوجيت�شو 

املع�شكر  وي��ت��ي��ح  م�����ش��ت��ق��ب��ال.  ال��ل��ع��ب��ة 
جديدة  م��ه��ارات  اكت�شاب  للم�شاركني 
متكاملة  تدريبية  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن 

م�شممة وفقا لأعلى املعايري.
الإقبال  مب�����ش��ت��وي��ات  الحت����اد  واأ����ش���اد 
ال�شيفي،  املع�شكر  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 

ركنا  متثل  الأن�شطة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا 
اأ�شا�شيا من م�شوؤوليته جتاه املجتمع، 
ل �شيما اأنها ت�شاهم يف تنمية العن�شر 

وال�شغار،  الأطفال  وتن�شئة  الب�شري، 
والوطنية  الجتماعية  القيم  وتنمية 
بريا�شة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  التي 

على  الأج��ي��ال  وحتفيز  اجلوجيت�شو، 
بالقدرات  والرت��ق��اء  وامل��ب��ادرة  البحث 

واملواهب، وح�شن اإدارة الوقت.
واأو����ش���ح الحت����اد اأن����ه ق���ام ه���ذا العام 
بتو�شيع نطاق اإقامة املع�شكر ال�شيفي 
لي�شمل كال من اأبوظبي والعني ودبي 
عدد  اأكرب  ل�شتقطاب  م�شاعيه  �شمن 
من امل�شاركني على م�شتوى الدولة، يف 
املتزايد من كافة �شرائح  الإقبال  ظل 
اللعبة  ال��ت��ع��رف ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى 

وممار�شتها واحرتافها.
وم�شرفني  م��درب��ني  املع�شكر  وي��وف��ر 
ملتابعة  واخل��ربة  الكفاءة  اأ�شحاب  من 
وحتفيز  بدقة  التدريب  برامج  تنفيذ 
كل العنا�شر اجلديدة املن�شمة حديثا 
اللعبة  البنني والبنات على ع�شق  من 
بالرتقاء  وال��رغ��ب��ة  ب��ه��ا  والرت���ب���اط 
مبواهبهم ل�شناعة اأبطال يف امل�شتقبل 

القريب.

•• ال�صارقة -وام:

توج ال�شيخ اأحمد بن حممد بن ح�شر 
األ 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 
وامل�شد�س  للبندقية  الثالثة  البطولة 
التي   ، البطولة  وا�شتملت  ال��ه��وائ��ي. 
ن��ظ��م��ه��ا الحت������اد ع��ل��ى م���ي���دان ن���ادي 
م�شابقات   3 على   ، الريا�شي  ال��ذي��د 
م   10 مل�شافة  امل�شد�س  م�شابقات  ه��ي 
مل�شافة  والبندقية  وال�شيدات  للرجال 
للرجال. �شهد مرا�شم التتويج  م   10
الكتبي  ه���وي���دن  ب���ن  ����ش���امل  واخل���ت���ام 
الذيد  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ه��ن��دي  وط�����الل 
م�شوؤويل  م����ن  وال���ع���دي���د  ل����الحت����اد، 
 ، البطولة  مناف�شات  وحفلت  اللعبة. 
التي �شهدت م�شاركة 24 لعبا و10 
ب����الإث����ارة وال���ت���ح���دي ، مع   ، لع���ب���ات 
من  الحرتازية  ب��الإج��راءات  اللتزام 

قبل الحتاد واللجنة املنظمة.
و���ش��ي��ط��رت لع��ب��ات ن���ادي ال��ذي��د على 
رماية  مب��ن��اف�����ش��ات  الأوىل  امل����راك����ز 
10 م ه��وائ��ي؛ ح��ي��ث فازت  امل�����ش��د���س 
، وحلت  الأول  باملركز  كرمية موقاف 

ال�شعدي  اأح����م����د  اأم��������رية  زم��ي��ل��ت��ه��ا 
اإبراهيم  ح�شني  م��ن��ال  وف���ازت  ث��ان��ي��ة، 
واأ���ش��ف��رت مناف�شات  ال��ث��ال��ث.  ب��امل��رك��ز 
اإبراهيم  ف��وز  ع��ن  البندقية  م�شابقة 
الذيد  ن������ادي  م����ن  اإب����راه����ي����م  خ��ل��ي��ل 

اليماحي  را�شد  و�شامل  الأول  باملركز 
باملركزين  ح�����ش��ن  ���ش��ال��ح  و���ش��ل��ط��ان 
ال��ث��اين وال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��رتت��ي��ب. ويف 
، فاز  ل��ل��م�����ش��د���س  ال���ع���م���وم  م�����ش��اب��ق��ة 
الأول  ب��امل��رك��ز  البلو�شي  علي  عثمان 

وحممد  الكعبي  جمعة  ف��ار���س  وت��اله 
الثاين  املركزين  يف  ال�شام�شي  �شالح 
ال�شيخ  ووجه  الرتتيب.  على  والثالث 
مكتوم  اآل  ح�شر  بن  حممد  بن  اأحمد 
والالعبات  الالعبني  جلميع  ال�شكر 

امل�شاركني بالبطولة ولإدارات اأنديتهم 
الريا�شة،  بهذه  الهتمام  ت��ويل  التي 
والفائزات،  للفائزين  التهنئة  وق��دم 
واأكد حر�س الحتاد على توفري �شبل 
اللعبة،  مبمار�شة  للراغبني  ال��ن��ج��اح 

قاعدتها  ت��و���ش��ي��ع  ت�����ش��ت��ه��دف  ال���ت���ي 
والرتقاء باأداء لعبيها من اجلن�شني. 
اإىل �شامل حممد بن  كما وجه ال�شكر 
الريا�شي  الذيد  ن��ادي  رئي�س  هويدن 
اإدارة النادي،  الثقايف واأع�شاء جمل�س 

م�شرية  اإجن��اح  يف  الرئي�شني  ال�شركاء 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ت�����ش��خ��ري  الحت������اد 
بالنادي لهذه الريا�شة اإ�شافة للدعم 
واملتابعة، ووا�شل �شكره للجنة املنظمة 

ولأ�شرة حتكيم البطولة.

احتاد الإمارات للجوجيت�سو يبداأ مع�سكره ال�سيفي و�سط اإقبال كبري على امل�ساركة

قائد منتخب الإمارات لل�سنوكر يعلن اإطالق رابطة ت�سم 32 بطولة عربية

منتخب اجلودو يكثف ا�ستعداداته للبطولة الآ�سيوية

اأحمد بن حممد بن ح�سر يتوج الفائزين يف بطولة الرماية الثالثة

الواعدة  على  كبرية  اآم��ال  البحرينية  القوى  األعاب  تعّلق 
ميداليات  ج���دول  ع��ل��ى  لو�شعها  ي���ايف  موتيلي  وي��ن��ف��ري��د 
ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ام��ن��ة ع�����ش��رة م��ن ب��ط��ول��ة ال��ع��امل يف مدينة 
ل�شباق  النهائي  ال��دور  الأمريكية، عندما تخو�س  يوجني 
البحرين عن جدول  تغب  الأرب��ع��اء. مل  م موانع  الف   3
امليداليات يف الن�شخ الثالث الخرية وح�شدت ن�شف غلتها 
من امليداليات يف تاريخ البطولة. �شت ميداليات: ذهبيتان 
الثاين  امل��رك��ز  البحرين  وحت��ت��ل  وب��رون��زي��ت��ان.  وف�شيتان 
 13 بر�شيد  تتويجا  الأك��رث  العربية  البلدان  لئحة  على 

ميداليات هي 7 ذهبيات و3 ف�شيات و3 برونزيات.
وك���ان رئ��ي�����س الحت����اد ال��ب��ح��ري��ن��ي لأل��ع��اب ال��ق��وى حممد 
عبداللطيف بن جالل اأكد لوكالة فران�س بر�س قبل ال�شفر 
اإىل يوجني: "هدفنا من امل�شاركة يف بطولة العامل لألعاب 
امليداليات  وخطف  التتويج  من�شة  على  ال�شعود  ال��ق��وى 
امللونة، حيث اأ�شبحت األعاب القوى البحرينية ت�شكل رقما 
�شعبا على ال�شعيد الإقليمي والقاري والعاملي والأوملبي".

واأكد بن جالل اأن بطولة العامل ت�شكل حمطة على طريق 
التح�شري والإعداد لأوملبياد باري�س 2024، حيث يطمح 
منتخب األعاب القوى خلطف املزيد من امليداليات امللونة 

لزيادة غلة اململكة من احل�شاد الأوملبي.

لفتت يايف "22 عاما" الأنظار بقوة هذا العام وخ�شو�شا 
خا�شتهما  �شباقني  يف  دق��ائ��ق  ت�شع  حت��ت  مرتني  بنزولها 
"هايوارد فيلد" م�شت�شيف  هذا املو�شم، الول على ملعب 
اأيار-مايو  يف  دقائق   8:58.71 �شجلت  عندما  املونديال 
حزيران-  18 يف  املا�شي  باري�س  لقاء  يف  والثاين  املا�شي، 

يونيو املا�شي بزمن 8:56.55 دقائق يف اأف�شل توقيت يف 
امل�شافة هذا العام. يف التاريخ الق�شري ن�شبًيا لهذا ال�شباق 
يف بطولة العامل، مع ثماين ن�شخ منذ عام 2005، فازت 
خم�س دول خمتلفة بامليدالية الذهبية، وت�شر يايف على �شم 
بالدها اإىل القائمة. قالت امل�شنفة رابعة عامليا يف �شباق 3 
الف م موانع لوكالة فران�س بر�س عقب حجزها لبطاقة 
ا�شتعداداتي  "كانت  ال�شبت:  النهائي  ال���دور  اإىل  ال��ت��اأه��ل 
اأن تتكلل مبيدالية ذهبية".  �شاقة لهذه البطولة واأمتنى 
القيام  اأتوقع  "ال�شباق كان جيداً، قمت مبا كنت  واأ�شافت 
به واإدارته بذكاء ومل اأجهد نف�شي كثرياً لأنني اأهدف اإىل 

املناف�شة على اللقب العاملي يف الدور النهائي".
نورا  املهمة خا�شة يف مواجهة  يايف جيدا �شعوبة  وت��درك 
جريوتو التي تدافع عن األوان كازاخ�شتان، والتي هزمتها 
يف لقاء يوجني الدويل �شمن الدوري املا�شي يف اأيار/مايو 

املاي على م�شرح الدور النهائي.

 اآمال البحرين معلقة على يايف مبونديال يوجني
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•• لندن-وام: 

بعد اأ�شابيع قليلة على انتهاء املناف�شة 
ال�����ش��ر���ش��ة ب���ني ال��ف��ري��ق��ني ع��ل��ى لقب 
ال������دوري الإجن���ل���ي���زي ل��ك��رة ال���ق���دم ، 
وليفربول  �شيتي  مان�ش�شرت  ي��ت��اأه��ب 
جم�������ددا ل����ب����دء ج����ول����ة ج����دي����دة من 
املناف�شة بينهما على األقاب كرة القدم 

الإجنليزية.
وح�شم مان�ش�شرت �شيتي لقب الدوري 
الإجن���ل���ي���زي يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي بعد 
تنته  مل  ليفربول  من  قوية  مناف�شة 
امل�شابقة  م��ن  الأخ���رية  اإل يف اجل��ول��ة 
هيمنته  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت  ل���ي���وؤك���د 
اإجنلرتا  الأه��م يف  املحلي  اللقب  على 

اآخر  يف  الرابعة  للمرة  اللقب  ب��اإح��راز 
خم�شة موا�شم.

ل�شربة  ال��ف��ري��ق��ان  ي�����ش��ت��ع��د   ، والآن 
ال��ك��روي اجلديد  امل��و���ش��م  ال��ب��داي��ة يف 
بينهما  املواجهة  خالل  من  باإجنلرتا 
ع��ل��ى اأول ل��ق��ب يف امل��و���ش��م امل��رت��ق��ب ؛ 
حيث يلتقي الفريقان يف مباراة الدرع 
الإجنليزي"  ال�شوبر  "كاأ�س  اخلريية 
لتتجدد  احل������ايل  ي���ول���ي���و   30 ي�����وم 
املو�شم  يف  م��ب��ك��را  ب��ي��ن��ه��م��ا  امل��ن��اف�����ش��ة 

اجلديد.
ب��ل��ق��ب كاأ�س  ت����وج  ل��ي��ف��رب��ول  وك���ان���ت 
املا�شي  املو�شم  يف  الإجنليزي  الحت��اد 
�شيتي  مان�ش�شرت  مع  موعدا  لي�شرب 
اأيام  قبل  امل��و���ش��م  فعاليات  اف��ت��ت��اح  يف 

قليلة ع��ل��ى ب���دء رح��ل��ة ال��ف��ري��ق��ني يف 
املو�شم اجلديد للدوري.

الفريقني مباراتني  ويخو�س كل من 
ودي����ت����ني خ������ارج اإجن����ل����رتا يف الأي������ام 
الدرع  ملباراة  ا�شتعدادا  املقبلة  القليلة 

اخلريية.
ا�شتعداداته  وي�شتهل مان�ش�شرت �شيتي 
ل��ل��م��و���ش��م اجل���دي���د مب���واج���ه���ة كلوب 
الأرب���ع���اء يف  ال��ي��وم  املك�شيكي  اأم��ري��ك��ا 
هيو�شنت بالوليات املتحدة الأمريكية 
ث���م ي���واج���ه ب���اي���رن م��ي��ون��خ الأمل�����اين 
ي����وم ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل يف ج���ري���ن باي 
العودة  قبل  اأي�شا  املتحدة  بالوليات 
ملواجهة  ا����ش���ت���ع���دادا  م��ان�����ش�����ش��رت  اإىل 

ليفربول.

لنادي  الإل�����ك�����رتوين  امل���وق���ع  واأ�����ش����ار 
مان�ش�شرت �شيتي اإىل اأن الفريق وا�شل 
تدريباته اجلادة والقوية يف هيو�شنت 
واأن   ، الوديتني  للمباراتني  ا�شتعدادا 
اجلزائري الدويل ريا�س حمرز جذب 
الفريق  تدريبات  خالل  اإليه  الأنظار 
براأ�شه  ال��ك��رة  يف  بالتحكم  اجل��ي��م  يف 
اللياقة  دراج���ة  على  تدريباته  خ��الل 

البدنية.
ويف املقابل ، اختار ليفربول ا�شتكمال 
خالل  م��ن  اأوروب����ا  داخ���ل  ا�شتعداداته 
مباراتني يف اأملانيا ؛ حيث يحل �شيفا 
على ليبزج الأملاين غدا اخلمي�س ثم 
النم�شاوي  ���ش��ال��زب��ورج  ب��ول  ري��د  على 

يوم الأربعاء املقبل.

وك���ان ال��ف��ري��ق ب���داأ م��ب��اري��ات��ه الودية 
ا�شتعدادا للمو�شم اجلديد مبواجهتني 
اإجنليزيتني يف جولته الآ�شيوية حيث 
يونايتد  مان�ش�شرت  اأم���ام   4-0 خ�شر 
ثم  بتايالند  بانكوك  كاأ�س  م��ب��اراة  يف 
ف���از ع��ل��ى ك��ري�����ش��ت��ال ب��ال���س 2-0 يف 

�شنغافورة.
ومت����ث����ل م������ب������اراة ال����������درع اخل����ريي����ة 
لكل  بالن�شبة  للغاية  مهمة  مواجهة 
وليفربول  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت  م����ن 
األقابه  اأول  فيها  الفائز  �شتمنح  حيث 
يف امل��و���ش��م اجل���دي���د م���ن ن��اح��ي��ة كما 
بداية  يف  م��ع��ن��وي��ة  دف���ع���ة  ���ش��ت��م��ن��ح��ه 

م�شريته باملو�شم اجلديد.
بلقب  التتويج  �شيتي  ملان�ش�شرت  و�شبق 

اأح��دث��ه��ا يف  ك��ان  6 م���رات ؛  البطولة 
ن�شختي 2018 و2019 حيث فاز يف 

ن�شخة 2019 على ليفربول بركالت 
الرتجيح. وكان ليفربول توج باأحدث 

األقابه ال�10 يف البطولة عام 2006 
بالتغلب على ت�شيل�شي 1-2 .

رئي�شي  تربئة  ق��رار  ا�شتئناف  �شوي�شرا  يف  الفدرالية  العامة  النيابة  ق��ررت 
جوزيف  ال�شوي�شري  القدم،  لكرة  ال�شابقني  والأوروب���ي  ال��دويل  الحت��ادي��ن 
بالتر والفرن�شي مي�شال بالتيني، من ق�شية احتيال وتزوير وفق ما اأفادت 

وكالة الأنباء الوطنية "اأيه تي اأ�س-كي�شتون".
وبعد �شت �شنوات من التحقيقات وحماكمة على مدى اأ�شبوعني، بّراأ الق�شاء 
اأدلة  ال�شهر احلايل بالتر وبالتيني لعدم وجود  الثامن من  ال�شوي�شري يف 
كافية يف ق�شية احتيال وتزوير ق�شت على م�شريتهما الدارية يف عامل كرة 

القدم.
ومل توافق املحكمة اجلزائية يف بلينت�شونا على طلبات النيابة العامة منت�شف 
حزيران-يونيو ب�شجن بالتر )86 عاماً( وبالتيني )67 عاماً( �شنة وثمانية 
ال��دويل )فيفا(  التنفيذ، على خلفية الحتيال على الحت��اد  اأ�شهر مع وقف 

مليوين  بقيمة  م��رّبر  غري  تعوي�س  على  بالتيني  فرنك �شوي�شري بح�شول 
ل�شالح  ا�شت�شاري  لعمل  ي���ورو(  مليون   1.8(

بالتر بني 1998 و2002.
ووّقع بالتيني وبالتر اتفاقاً مكتوباً 
يف اآب-اأغ�شط�س 1999 ين�ّس على 

األ��ف فرنك   300 "فيفا" مبلغ  دف��ع 
اتفقا  انهما  �شنوياً، ليوؤكدا  �شوي�شري 
األف   700 دف���ع  ع��ل��ى  ���ش��ف��وي  ب��ع��ق��د 
اأك����رث ع��ن��دم��ا ت�����ش��م��ح مالية  ���ش��ن��وي��اً 

الحتاد الدويل بذلك.
الذهبية  الكرة  حامل  بالتيني،  ق��ّدم 

لف�شل لعب اأوروبي ثالث مرات 
الثمانينيات  يف 

2007 و2015 وك��ان يطمح  ب��ني  ت��ب��واأ رئا�شة الحت���اد الأوروب����ي  وال���ذي 
لرئا�شة "فيفا"، فاتورة بقيمة مليوين فرنك �شوي�شري )1.8 مليون يورو( 
متاأخر  كر�شيد  "فيفا"  اإىل  وقّدمها  بالتر  وقعها   ،2011 ع��ام  ب��داي��ة  يف 

للراتب، فيما اعتربتها النيابة العامة زائفة.
وفيما راأى بالتر اأمام الق�شاة ان جنم يوفنتو�س الإيطايل ال�شابق "ي�شتحق 
املليون"، و�شف بالتيني املفاو�شات بانها مل تكن ر�شمية لدرجة انه مل يو�شح 
العملة "بالن�شبة يل، وعلى �شبيل املزاح، قلت +بي�شيتا�س، لرية، روبل، مارك، 

انت من يقّرر+".
وزعم الرجالن اللذان طلبا الرباءة بوجود تالعب �شيا�شي وق�شائي 

هدف اإىل اإبعادهما عن ال�شلطة.
للرجلني  مالحقتها  يف  ت�شت�شلم  مل  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ل��ك��ن 
واأفادت وكالة "اأيه تي اأ�س-كي�شتون" اأنها اأبدت يوم اجلمعة 

بالتر  تربئة  يف  الطعن  نيتها  متوز/يوليو   15 يف  ال��واق��ع 
وبالتيني.

احلكم  انتظار  الآن  الفدرالية  العامة  النيابة  على  ويتعني 
املكتوب من قبل املحكمة اجلزائية لكي تتقدم بال�شتئناف، 

وهي عملية قد ت�شتغرق بع�س الوقت.
وبعد اأن تقدم املحكمة اجلزائية حكمها مكتوباً، �شتنظر 

اإذا  ت��ق��رر بعد ذل��ك م��ا  ب��ه ث��م  ال��ع��ام��ة  النيابة 
اأو  ا�شتئنافها  على  �شتبقي  ك��ان��ت 

ت�شحبه.
وخالل التحقيق واأ�شبوعني 
ال�شتماع،  ج��ل�����ش��ات  م���ن 

اإدخ��ال احتمالية دور ممكن خلف الكوالي�س لرئي�س  �شعى فريق الدفاع اىل 
اليمنى  اليد  كان  الذي  اإنفانتينو  جاين  الآخر  ال�شوي�شري  "فيفا" احلايل 
ب�شكل غري متوقع لرئا�شة  انُتخب  "ويفا"، ثم  القاري  لبالتيني يف الحتاد 
تاريخية وهدر اموال مبئات  ف�شاد  ف�شيحة  بعد   ،2016 بداية  "فيفا" يف 

املاليني من الدولرات مل�شوؤويل املنظمة الكروية.
منف�شل،  باجراء   2020 منذ  ال�شوي�شري  الق�شاء  من  انفانتينو  وُيالحق 

حيال ثالثة لقاءات �شرية مع املدعي العام ال�شوي�شري ال�شابق.
امينا  وا�شبح   1975 وان�شم بالتر اىل فيفا عام 
عاما يف 1981 ثم رئي�س اكرب منظمة كروية 
على  بدءاً من 1998. اأجرب عام 2015 
ال��ت��خ��ل��ي ع����ن م��ن�����ش��ب��ه واوق�������ف ثماين 
�شنوات مت تقلي�شها اىل �شت، خلرقه 

قواعد الخالقيات.
اأبرز  ب��ني  يعترب  ال���ذي  بالتيني  اأم���ا 
ال���الع���ب���ني يف ت���اري���خ ك����رة ال����ق����دم، فقد 
ت��ع��ر���س ب�����دوره ل��ع��ق��وب��ة اي���ق���اف لثماين 
قبل  م��ن  اأرب����ع  اإىل  تقلي�شها  مت  ���ش��ن��وات 

حمكمة التحكيم الريا�شي.

•• اأبوظبي -وام: 

اعتمد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير ديوان الرئا�شة، رئي�س جمل�س 
للخيول  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
و مزادات  برنامج بطولت  العربية، 
الدولة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ل  ج��م��ال 
 ."-2023  2022" ل��ل��م��و���ش��م 
وت���ن���ظ���م اجل��م��ع��ي��ة وُت���������ش����رف على 
الربنامج الذي يت�شمن 14 بطولة 
6 بطولت  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  وم��ن��اف�����ش��ة، 
ال�شارقة  م��زادي  اإىل  اإ�شافة  دولية، 
وع��ج��م��ان ل��ل��خ��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة، وذلك 
2022 حتى  اأكتوبر   3 اب��ت��داًء من 
اإط��ار �شعي  2023 ، يف  مار�س   19
على  والإ����ش���راف  لتنظيم  اجلمعية 
العربية  اخل���ي���ل  ج���م���ال  ب����ط����ولت 
وف���ق اأع��ل��ى م��ع��اي��ري اجل����ودة املتبعة 
ال�شيخ زايد بن حمد  واأع��رب  عامليا. 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
ل�شمو  وتقديره  �شكره  اجلمعية عن 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
على دعم �شموه الكبري لهذا القطاع 

الفرو�شية يف  اأجل تعزيز مكانة  من 
وتوجيهات  برعاية  م�شيدا  ال��دول��ة، 
اجلمعية،  لأن�شطة  �شموه  ومتابعة 
مبا ي�شهم يف حتقيق اأهدافها وتلبية 
م����الك اخليل  و  م���رب���ي  ط���م���وح���ات 
على  للحفاظ  ال���دول���ة،  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
من  اأ�شا�شيا  ج��زءا  يعد  ال��ذي  الإرث 

الهوية الوطنية.
وق������ال ال�����ش��ي��خ زاي������د ب����ن ح���م���د اإن 
 -2023  2022 امل��و���ش��م  ب��رن��ام��ج 
العربية  اخليل  وم��الك  ملربي  يوفر 
ع��رو���ش��ا م��ت��ك��ام��ل��ة وم��ت��ن��وع��ة تلبي 
باإقامة  م�����ش��ي��دا  ال��ت��ط��ل��ع��ات،  ج��م��ي��ع 
ملُرّبي  والإم�������ارات  ال��ع��رب  ب��ط��ول��ت��ي 
اخليل العربية والتي تهدف اإىل دعم 
والعربي.  الإم��ارات��ي  املالك  و  املربي 
بفعاليات  امل��و���ش��م  ب��رن��ام��ج  وي���ب���داأ 
بطولة الإمارات الوطنية يف الفرتة 
 ،2022 اأك����ت����وب����ر   5 اإىل   3 م����ن 
الوطنية  البطولة  مبا�شرة  تعقبها 
العربية  للخيول  الإم���ارات  جلمعية 
 6 املخ�ش�شة للمرابط اخلا�شة من 
وت�شت�شيف   .2022 اكتوبر   9 اإىل 
الدويل  ال�شارقة  مهرجان  ال�شارقة 

امل�شرية"  "لل�شاللة  العربي  للجواد 
اأكتوبر،  و16   15 اأي���ام  ي��ق��ام  ال���ذي 
ال�شارقة  م�����زاد  ال��ب��ط��ول��ة  وي�����ش��ب��ق 

للخيول العربية.
للجواد  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  وي���ق���ام 
4 و5  "الإنتاج املحلي" اأيام  العربي 
و6 نوفمرب املقبل، بينما ي�شهد يوم 

مزاد  اإق��ام��ة  ذات���ه  ال�شهر  م��ن   13
وتنتقل  ال��ع��رب��ي��ة.  للخيل  ع��ج��م��ان 
املنطقة  اإىل  دي�شمرب  يف  ال��ع��رو���س 
كلباء،  مدينة  وحت��دي��داً  ال�شرقية، 
ح��ي��ث ت���ق���ام ال��ن�����ش��خ��ة ال���راب���ع���ة من 
للجواد  كلباء   - ال�شارقة  مهرجان 
 4  -  2 م����ن  ال����ف����رتة  ال����ع����رب����ي، يف 

دي�شمرب، وتبقى العرو�س يف املنطقة 
ال�شرقية حيث تقام بطولة الفجرية 

يف الفرتة من 16 18- دي�شمرب.
وت�شهد بداية عام 2023 انطالقة 

بطولة عجمان التي تقام يف الفرتة 
لتنتقل  ي����ن����اي����ر،   8 ح���ت���ى   6 م�����ن 

العرو�س لحقاً نحو منطقة الظفرة 
ع��رب ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن بطولة 
العربية  اخل���ي���ل  جل���م���ال  ال���ظ���ف���رة 
الفرتة بني  "للمرابط اخلا�شة" يف 
وُتقام   .2023 ي��ن��اي��ر  و22   18
الفرتة  يف  الدولية  اأبوظبي  بطولة 
وتعقبها  ف��رباي��ر،   19 اإىل   16 م��ن 
بطولة ال�شراع الدولية، التي جتري 
مناف�شاتها يف الفرتة من 23 26- 
اأيام  ت�شهد  فيما   ،2023 ف��رباي��ر 
من   24 الن�شخة  مار�س  و5  و4   3
للجواد  ال���دويل  ال�شارقة  مهرجان 
العربي. وتنظم الن�شخة الثانية من 
بطولة العرب ملُرّبي اخليل العربية، 
العرب  املالك  و  للمربني  �شة  املُخ�شّ
�شتقام للمرة  7و8 مار�س، كما  اأي��ام 
الأوىل بطولة الإمارات ملُرّبي اخليل 
العربية للمرابط اخلا�شة املخ�ش�شة 
ملواطني الدولة خالل الفرتة من 9 
12 مار�س، فيما يختتم املو�شم  اإىل 
دبي  ل���ب���ط���ول���ة   "20" ب��ال��ن�����ش��خ��ة 
تقام  التي  العربي  للجواد  الدولية 
 19 اإىل    17 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 

مار�س 2023.

من�سور بن زايد يعتمد برنامج بطولت و مزادات جمال اخليل العربية »2022- 2023«

دوري الدرجة االأوىل ينطلق يف 10 �سبتمرب املقبل

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

الكروية يف  م�شابقاته  انطالق  القدم مواعيد  لكرة  الإم��ارات  احتاد  اعتمد 
املو�شم الريا�شي اجلديد 2022 – 2023 للفريق الأول، حيث �شتنطلق 
م�شابقة دوري الدرجة الأوىل ابتداًء من العا�شر من �شهر �شبتمرب املقبل، يف 
حني �شتنطلق م�شابقة  دوري الدرجة الثانية يوم الثامن من اأكتوبر املقبل، 
حتديد  مت  بينما  اأكتوبر،  من  الأول  ي��وم  الثالثة  ال��درج��ة  دوري  وم�شابقة 
مواعيد اأدوار بطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة لتقام مباريات الدور 

ال� 32 اأيام 5 ، 6 ، 7 و 8 دي�شمرب املقبل، ومباريات دور ال�شتة ع�شر يومي 
2023، ومباريات دور الثمانية يوم 7 مار�س 2023،  22 فرباير  21 و 
ومباراتي ذهاب الدور ن�شف النهائي يوم 5 اإبريل 2023 والإياب يوم 13 

من ذات ال�شهر، و�شيتم حتديد موعد املباراة النهائية لحقاً.
ال��ك��رة، رئي�س  اإدارة احت��اد  ب��ن دروي�����س ع�شو جمل�س  اأح��م��د يو�شف  واأك���د   
جلنة امل�شابقات اأن كافة اللوائح وال�شوؤون املتعلقة بالبطولت التي ينظمها 
املو�شم اجلديد، م�شرياً  ا�شتعدادا لنطالق  بالكامل  الحتاد مت حت�شريها 
الالعبني،  وفئات  بالتعديالت  املتعلقة  التفا�شيل  جميع  من  النتهاء  اإىل 

وكل الأمور ذات ال�شلة بتنظيم امل�شابقات.
"اإن احتاد الكرة يحر�س على العمل اجلماعي، حيث مت عقد ور�س  وقال: 
امل�شتجدات قبل انطالق  الأندية ليكونوا على اطالع تام على  عمل ملمثلي 
املو�شم"، منّوًها اإىل اأن م�شاركة الأندية يف التعديالت دائًما ما تكون فعالة، 
فالأندية ت�شع مل�شاتها يف كل م�شروع يخ�س امل�شابقات املحلية، ونحن نثمن 

هذه امل�شاركات”.
جلميع  م�شابقاته  تطوير  على  يحر�س  الكرة  احت��اد  اأن  دروي�س  اب��ن  واأك��د 
الدرجات وي�شعى لتنظيمها وفق اأعلى املعايري، وقال: "اإن جميع الدرجات 

بطولت  وك��ذل��ك  الثالثة،  اأو  الثانية  اأو  الأوىل  ك��ان��ت   ���ش��واء  لدينا،  مهمة 
الفئات العمرية، فنحن نحر�س على حتقيق التقدم والو�شول مب�شابقاتنا 
جميع  من  مثرًيا  �شيكون  اجلديد  املو�شم  اأن  م�شيًفا  املراتب"،  اأف�شل  اإىل 
للكرة  ج��دي��دة  واع���دة  م��واه��ب  املحلية  امل�شابقات  تقدم  اأن  اآم���اًل  ال��ن��واح��ي، 

الإماراتية واملنتخبات الوطنية.
املو�شم  يف  امل�شاركة  الفرق  جلميع  التوفيق  امل�شابقات  جلنة  رئي�س  ومتنى 
الكروي اجلديد، موؤكًدا اأن جميع الأندية تعمل على اإعداد فرقها بال�شورة 

التي تليق باملو�شم املقبل.

الق�ساء ال�سوي�سري يعتزم ا�ستئناف قرار تربئة بالتر وبالتيني  اإنرت ميامي ي�ستهدف  
التعاقد مع مي�سي

اأبدى نادي اإنرت ميامي الأمريكي، ومالكه الأ�شطورة الإجنليزي ديفيد 
بيكهام، اهتماماً ب�شم النجم الأرجنتيني ليونيل مي�شي.

اأمل����ح رئ��ي�����س م��ك��ت��ب الأع���م���ال يف اإن����رت م��ي��ام��ي، خ��اف��ي��ري اإ���ش��ي��ن�����ش��ي، يف 
�شيبحث  فريقه  اأن  الإ�شبانية،  ديبورتيفو  موندو  ل�شحيفة  ت�شريحات 

اإمكانية التعاقد مع جنم باري�س �شان جريمان الفرن�شي.
وينتهي عقد مي�شي مع �شان جريمان يف نهاية املو�شم املقبل، ويحظى 
الالعب باهتمام اإنرت ميامي، لكن اإ�شين�شي اأ�شار اإىل اأن هذا الهدف قد 

يكون غري واقعي.
قال  مي�شي،  عينة  من  لعبني  مع  التعاقد  اإمكانية  عن  �شوؤاله  ول��دى 
اإ�شين�شي: "نعم مع بع�س التحفظ، ل ميكننا اأن نقارن مي�شي باأي لعب 

اأخر، اإنه خمتلف".
القدم  ك��رة  يف  مرجعية  نقطة  ن��ك��ون  لأن  نتطلع  اإن��ن��ا  "قلنا  واأ���ش��اف: 
والعر�س  الالعبني  هو  الأه��م  ال�شيء  ف��اإن  بذلك  وللقيام  الأمريكية، 

الذي ميكنك تقدميه".
يعترب  وج��وده��م  الالعبني،  اأف�شل  اإىل  حتتاج  بذلك  "للقيام  واأ���ش��ار: 
هدف حقيقي يف هذا النادي، وبالن�شبة ملي�شي، فياأتي هو اأوًل، ثم البقية 

الأخرين من خلفه".

لوريان الفرن�سي ي�سم 
مدافع تون�س

اإنه  القدم  لكرة  الفرن�شي  الأوىل  الدرجة  دوري  يف  املناف�س  لوريان  ق��ال 
تون�س". مدافع  الطالبي  منت�شر  "�شم 

البالغ عمره  ال��دويل  الالعب  اأن  الإنرتنت  لوريان يف موقعه يف  واأ�شاف 
موا�شم. خم�شة  ملدة  بعقد  ان�شم  عاماً   24

الدوري  بلقب  معه  وت���وج  ال��رتج��ي  �شفوف  يف  م�شريته  الطالبي  وب���داأ 
التون�شي يف 2017 و2018 قبل اأن يرحل اإىل ريز �شبور الرتكي.

لكن  املا�شي،  املو�شم  يف  الرو�شي  ك��ازان  روب��ن  �شفوف  يف  الطالبي  ولعب 
الفريق هبط اإىل الدرجة الثانية.

و�شاهم الطالبي يف بلوغ تون�س نهائي كاأ�س العرب يف العام املا�شي، ودور 
يف  العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  والتاأهل  الأفريقية،  الأمم  بكاأ�س  الثمانية 

قطر.
من  ال�شابع  يف  ري��ن  اإ���ش��ت��اد  م�شيفه  مب��واج��ه��ة  امل��و���ش��م  ل��وري��ان  وي�شتهل 

اأغ�شط�س -اآب.

مان�س�سرت �سيتي وليفربول مواجهة جديدة يف الدرع اخلريية



ت�ستفيق بعد غيبوبة �سنتني لتتهم �سقيقتها ! 
يف  اأدخلها  عنيف  لهجوم  �شحية  كانت  اأمريكية  ام���راأة  ا�شتفاقت 
باأّن ال�شخ�س الذي هاجمها هو  غيبوبة ا�شتمرت �شنتني، واأف��ادت 

�شقيقها، على ما ذكرت ال�شرطة املحلية.
وقالت قوات الأمن يف مقاطعة جاك�شون بولية وي�شت فريجينيا 
الريفية اجلبلية يف من�شور عرب في�شبوك اإّن "واندا باملر التي كانت 
لت�شهد  حالياً  ا�شتفاقت  لتموت،  وُتركت  و�شرب  تعر�شت لعتداء 

على اعتقال املعتدي عليها �شقيقها دانيال باملر".
وكان ُعرث يف حزيران-يونيو 2020 على باملر "51 �شنة" ملطخة 
بالدماء داخل منزلها الواقع يف كوتاجفيل، وهي بلدة �شغرية يف 
غرب املقاطعة. واأو�شح قائد ال�شرطة رو�س ميليتغر يف حديث اإىل 
اإ�شابة  اإىل  عليها  الع��ت��داء  ج��راء  "تعر�شت  باملر  اأّن  حملية  قناة 
اأو  باملنجل  ناجم عن �شربة  ب�شبب جرح  دماغية ر�شية قد تكون 
الفاأ�س". واعتقدت ال�شرطة بداية اأنها لقيت حتفها قبل اأن تدرك 

اأنها تتنف�س ب�شعوبة.
اجلرمية  �شالح  على  العثور  عدم  اإىل  ميلينغر  رو���س  اأ�شار  وفيما 
اأي  غ��ي��اب  ب�شبب  لعامني  ت��وق��ف  التحقيق  اأّن  اإىل  لفت  اإط��الق��اُ، 

بيانات هاتفية اأو لقطات من كامريات املراقبة اأو �شهود عيان.

�سرقة جموهرات مباليني الدولرات من �ساحنة 
اإىل  قيمتها  ت�شل  واأحجارا كرمية  اإن جموهرات  ال�شلطات  قالت 
ماليني ال��دولرات مملوكة لعار�شني يف معر�س للبيع بالتجزئة 
كانت  مدرعة  �شاحنة  من  �ُشرقت  الأمريكية  كاليفورنيا  ولي��ة  يف 

ت�شري �شمال لو�س اجنلي�س الأ�شبوع املا�شي.
وق��ال��ت ب��ران��دي ���ش��وان�����ش��ون، م��دي��رة امل��ع��ر���س ال����دويل لالأحجار 
بالتجزئة  البيع  معار�س  ي�شت�شيف  ال��ذي  واملجوهرات  الكرمية 
وقع  ال�شطو  اإن حادث  املتحدة،  الوليات  اأنحاء  بجميع  مواقع  يف 
فرزير  مدينة  يف  مت��وز  يوليو   11 ي��وم  م��ن  الأوىل  ال�����ش��اع��ات  يف 
الأمنية  تابعة ل�شركة برينك للخدمات  بارك بينما كانت �شاحنة 
تنقلها اإىل من�شاأة للتخزين. واأبلغت ال�شلطات يف البداية عن وقوع 
ب�شمال مقاطعة لو�س اجنلي�س، لكن  ال�شرقة يف مدينة لنك�شرت 
م�شوؤويل مكتب التحقيقات الحتادي )اإف.ب��ي.اآي( اأكدوا يف وقت 
لحق اأن املكان هو يف فريزر بارك على بعد نحو 80 كيلومرتا اإىل 
ال�شحايا �شريطة  البائعني  اأح��د  ك��رين. وق��ال  الغرب يف مقاطعة 
)كيه.�شي.اإيه.اإل9(  قناة  اإىل  متحدثا  هويته  ع��ن  الك�شف  ع��دم 
)�شي.بي.اإ�س(،  ل�شبكة  وهي  لو�س اجنلي�س،  ومقرها  التلفزيونية 

وح�شب". اختفت  لكنها  نفي�شة...  جموهرات  جميعها  "كانت 
وتابع "يوم الأحد كان لديك ب�شائع، اأما اليوم فال �شيء لديك".

من  ف��ري��دة  قطعا  كانت  امل�شروقة  الب�شائع  م��ن  الكثري  اإن  وق��ال 
نوعها عر�شها يف مقاطع م�شورة.

بكالوريا اجلزائر.. جناح 3 توائم ثالثية
العامة  ال��ث��ان��وي��ة  ام��ت��ح��ان��ات  ن��ت��ائ��ج  عنها  ك�شفت  ف��ري��دة  ظ��اه��رة 
اجتياز  توائم ثالثية يف   3 جن��اح  مع  اجل��زائ��ر،  يف  "البكالوريا" 
الختبارات. هذه الظاهرة اأثارت اهتمام اجلزائريني عرب من�شات 
على  اأجمعوا  حيث  املحلية،  الإع���الم  و�شائل  وخمتلف  التوا�شل 
و�شف هذا العام ب�"عام التوائم". ومن اجلزائر العا�شمة، متكنت 
البكالوريا  �شهادة  امتحان  النجاح يف  تواأم من حتقيق  �شقيقات   3
وه���ن ن���دى ون��ه��ى ون���وره���ان. ك��م��ا اج��ت��ازت 3 �شقيقات ت����واأم من 
اأي�شا امتحان �شهادة  حمافظة جيجل ال�شاحلية �شرقي اجلزائر، 
اأم�س  ن�شره جزائريون  وغ��ادة وفق ما  دينا ومها  البكالوريا وهن 

الأول الثنني عرب من�شات التوا�شل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء يكت�سفون ثقبا اأ�سود يعترب اإبرة يف كومة ق�س
اكت�شف علماء الفلك يف جمرة جماورة ملجرتنا درب التبانة ما �شموه "اإبرة يف كومة ق�س"، وهو ثقب اأ�شود ل ُي�شنف 

على اأنه خامل فح�شب، بل يبدو اأنه ُولد دون انفجار جنمي.
وقال باحثون اإن هذا الثقب يختلف عن جميع الثقوب ال�شوداء املعروفة الأخرى اإذ ل ينبعث منه اأ�شعة �شينية ت�شري 

اإىل التهام املواد القريبة بجاذبيته القوية، كما اأنه مل ين�شاأ يف انفجار جنمي ي�شمى "�شوبر نوفا".
والثقوب ال�شوداء هي اأج�شام كثيفة ب�شكل غري عادي تتمتع بقوة جاذبية �شديدة لدرجة اأنه ل ميكن لأي �شيء، حتى 

ال�شوء، اأن يفلت منها.
ومت اكت�شاف هذا الثقب الأ�شود، الذي تبلغ كتلته ت�شعة اأمثال كتلة �شم�شنا على الأقل، يف منطقة �شدمي الرتيالء 
يف جمرة �شحابة ماجالن الكربى ويقع على بعد حوايل 160 األف �شنة �شوئية من الأر�س. وال�شنة ال�شوئية هي 

امل�شافة التي يقطعها ال�شوء خالل �شنة وت�شاوي 9.5 تريليون كيلومرت.
مع  ج��دا  قليل  تفاعلها  لأن  ن�شبيا،  �شائعة  اأن��ه��ا  ُيعتقد  التي  اخل��ام��ل��ة،  ال�����ش��وداء  الثقوب  اكت�شاف  ال�شعب  وم��ن 

حميطها.
وقال تومري �شينار الباحث يف علم الفلك بجامعة اأم�شرتدام وقائد فريق البحث املن�شور يف دورية نيت�شر اأ�شرتونومي 

ق�س". كومة  يف  اإبرة  اإىل  تو�شلنا  الأج�شام.  تلك  على  العثور  يف  يكمن  "التحدي 
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مركبة كهربائية تتحول لعربة تخييم
يف  والكفاءة  الهوائية  الديناميكا  على  بالعتماد  م�شممة  مركبة  اأب��ت��ريا 
املقام الأول. وعلى الرغم من مظهر ع�شر الف�شاء، فهي يف الواقع �شيارة 

كهربائية قد ترغب بالنوم فيها.
توفري  اإىل  ال�شم�شية  الأل���واح  وحتتاج  اأب��ت��ريا،  ل�شيارة  املفتاح  هي  الكفاءة 
لها  وال�شماح  ال��ط��رق  اأ���ش��ف��ل  اإىل  الكهربائية  امل��رك��ب��ة  ل��دف��ع  كافية  ط��اق��ة 
الأحدث  وال�شيارات  بالغاز  تعمل  التي  التقليدية  ال�شيارات  بالتناف�س �شد 
الكاملة يف  ال�شم�شية  الطاقة  بالكهرباء فقط. وميكن حلزمة  تعمل  التي 
اأبتريا احل�شول على �شحن اإ�شايف ي�شل اإىل 40 مياًل يف بطاريتها كل يوم، 

وهو رقم ياأمل امل�شممون يف اأبتريا اأن يجتذب الركاب.
ومع ذلك، فاإن الطاقة ال�شم�شية لي�شت م�شدر الوقود الوحيد الذي يعمل 
ال�شيارة  مثل  ال�شيارة  �شحن  ميكن  الطويلة،  للقيادة  اأبتريا.  ت�شغيل  على 
 1000 يبلغ  اإجمالياً  نطاًقا  اأبتريا  مينح  اأن  وميكن  العادية،  الكهربائية 
ميل مع حزمة بطارية مطورة بالكامل، اأو 250 مياًل مع حزمة البطارية 
الأ�شا�شية. واأظهرت لنا اأبتريا اأي�شاً تكويناً للتخييم يحول م�شاحة �شندوق 
تكون  اأن  نف�شها  للمركبة  وميكن  للمخيمني،  مغطاة  خيمة  اإىل  الأمتعة 

حمطة �شحن تعمل بالطاقة ال�شم�شية لالأجهزة.

�سبط الكنز املحظور بقيمة 18 مليون دولر
�شعر  ي�شل  "كنز"  على  الث��ن��ني  الأول  اأم�����س  امل��ال��ي��زي��ة  ال�شلطات  ع��رثت 
حمتواه اإىل حوايل 80 مليون رينغيت "18 مليون دولر"، وهو عبارة عن 
حاوية ت�شم اأنياب اأفيال وحرا�شف بنغول )اآكل النمل احلر�شفي( وجماجم 

وعظام حيوانات اأخرى.
املحظورة  ال�شحنة  اكت�شفت  اأنها  بيان،  املاليزية يف  وذك��رت هيئة اجلمارك 
خمبئة خلف األواح خ�شبية، بعد فح�س �شفينة قادمة من اإفريقيا يوم 10 

يوليو.
كيلوغرام  و100  الأفيال،  اأنياب  كيلوغرام من  اآلف   6 ال�شحنة  وت�شمنت 
و300  ال��ق��رن  وح��ي��د  ق���رون  م��ن  كيلوغراما  و25  البنغول،  حرا�شف  م��ن 
كيلوغرام من جماجم احليوانات وعظامها وقرونها، ح�شب ما ذكرت وكالة 

بر�س". "اأ�شو�شييتد 
املالحة،  ووكيل  امل�شتورد  ب�شاأن  التحقيقات  اأن  اجل��م��ارك  هيئة  واأ�شافت 

جارية، دون اأن ت�شيف مزيدا من التفا�شيل.
اأخرى  اإىل وجهة  احلاوية  تر�شل  اأن  املفرت�س  كان من  اإذا  ما  يت�شح  ومل 

من اآ�شيا.
ويعتقد كثريون اأن لالأنياب العاجية وقرون حيوان وحيد القرن وحرا�شف 

البنغول مميزات عالجية، ويكرث عليها الطلب يف اآ�شيا.

مئوية  درجة   40
حرارة اململكة املتحدة 
يتوقع اأن ت�شل احلرارة يف اململكة 
مئوية  درج��ة  اأرب��ع��ني  اإىل  املتحدة 
للمرة الأوىل يف تاريخ البالد فيما 
ت�����ش��رب م��وج��ة ح���ر غ���رب اأوروب�����ا 
خملفة حرائق غابات خ�شو�شا يف 

جنوب غرب فرن�شا.
ث����اين م���وج���ة ح���ر ت�شرب  وه�����ذه 
اأوروب����������ا يف ظ�����رف ���ش��ه��ر م����ع ما 
يرافقها من حرائق عنيفة يف �شبه 

اجلزيرة اليبريية وفرن�شا.
نتيجة  احلر  تكاثر موجات  وياأتي 
مبا�شرة لالحرتار املناخي على ما 
غازات  انبعاثات  اأن  اإذ  علماء  يرى 
تزيد من حدتها ومدتها  الدفيئة 

وتواترها.
وباتت موجة احلر الق�شوى التي 
ل تزال تعاين منها فرن�شا، ت�شرب 
يتوقع  حيث  بال�شميم  بريطانيا 
اأن تتجاوز احل��رارة الثالثاء عتبة 
غري  ب�شكل  مئوية  درجة  الأربعني 
القيا�شي  امل�شتوى  ويعود  م�شبوق. 
ال�شابق يف بريطانيا اإىل 25 متوز-
درجة   38،7 وب��ل��غ   2019 ي��ول��ي��و 
م��ئ��وي��ة. و���ش��ج��ل��ت الث���ن���ني 38،1 
درجة مئوية يف �شرق اإنكلرتا وهي 
ال�شنة احلالية  اأعلى حرارة خالل 
اململكة  يف  ت�شجل  ال��ت��ي  وال��ث��ال��ث��ة 
اأم����ا وي��ل��ز ف��ق��د �شجلت  امل���ت���ح���دة. 
درجة   37،1 بلغ  قيا�شيا  م�شتوى 
مئوية فيما بلغت احلرارة يف لندن 
37،5. للمرة الأوىل اأ�شدرت وكالة 
الربيطانية  ال�شحية  ال�����ش��الم��ة 
ان����������ذارا م�����ن ال�����درج�����ة ال���راب���ع���ة 
الأعلى حم��ذرة من خماطر احلر 
الأ�شخا�س  اأو  ال�شباب  على  حتى 

املتمتعني ب�شحة جيدة.

اأول اأمريكية تقود 
طائرة مقاتلة 

الأمريكية  ال���ب���ح���ري���ة  اخ�����ت�����ارت 
اأم���ان���دا يل ل��ت��ك��ون اأول  ال��ل��ف��ت��ان��ت 
امراأة تقود طائرة مقاتلة يف فرقة 
للطلعات  ال�شهرية  اجنيلز"  "بلو 
التابعة  ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة  اجل���وي���ة 
ل�������ش���الح ال���ب���ح���ري���ة يف ال����ولي����ات 

املتحدة.
واأو�شحت بحرية الوليات املتحدة 
يف بيان اأن هذه الع�شكرية املتحدرة 
من ماوندز فيو بولية ميني�شوتا 
ه���ي م���ن ب���ني ���ش��ت��ة ���ش��ب��اط جدد 
مو�شم  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  اخ����ت����ريوا 
العام 2023 �شمن فريق الطلعات 

اجلوية ال�شتعرا�شية.
اأ�شهر،  خم�شة  مل���دة  ت��دري��ب  وب��ع��د 
نوع  اأم��ان��دا يل طائرة من  �شتقود 
ب�"�شوبر  املعروفة  "اف-ايه18-" 
النخبة  ف���ري���ق  ���ش��م��ن  هورنت" 
ال�شتعرا�شية  اجل��وي��ة  للطلعات 
�شنة  ت��اأ���ش�����س  ال����ذي  ال��ب��ح��ري��ة  يف 

.1946
يف  �شابط  رتبة  على  يل  وح�شلت 
�شنة  الأم��ريك��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات 
ك��ف��ن��ي��ة يف  ت��دري��ب��ه��ا  ب��ع��د   2013

اإلكرتونيات الطريان.
واأ�شبحت طياراً يف �شالح البحرية 

�شنة 2016.
و�شتكون يل التي حتمل رمز نداء 
�شتقود  ام���راأة  اأول  "�شتالني"،  هو 
"بلو  طائرة ع�شكرية �شمن فريق 
اأخرى هي  ام��راأة  اأجنيلز". وكانت 
امل��ي��ج��ور يف ���ش��الح ال��ب��ح��ري��ة كاتي 
"بلو  ف���رق���ة  اإىل  ان�����ش��م��ت  ك�����وك، 
اأجنيلز" �شنة 2015 وقادت طائرة 
"�شي130-"  ن����وع  م���ن  م�����ش��ان��دة 

ُتعرف با�شم "فات األربت".

بعيد ميالدها ال� 40.. 
بريانكا �سوبرا حتتفل بتواأمها!

بعيد  �شوبرا   ب��ري��ان��ك��ا  ال��ن��ج��م��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
اأم�س  ي��وم  ال��ذي ي�شادف   40 ال���  ميالدها 

الأول.
و�شاركت اجلمهور �شورة لزميلتها املمثلة 
عليها:  وعلقت  بدنكار،  بهومي  الهندية 
يومك  ليكون  ميالدنا،  ي��وم  يف  "تواأمي 

جمياًل للغاية، الكثري من احلب".
18 مت���وز- ���ش��وب��را يف  ب��ري��ان��ك��ا  وول������دت 
لأ�شرة  بيهار  ولي��ة  1982، يف  عام  يوليو 
اأ����ش���وك �شوبرا  ف��وال��ده��ا  ب��ال��ط��ب  ت��ع��م��ل 
ووالدتها  ال��ه��ن��دي،  باجلي�س  طبيبا  ك��ان 
بريانكا  اأم�شت  عملهما،  ولظروف  اأي�شا، 
من  العديد  بني  متنقلة  الأوىل  �شنواتها 
تلتحق مبدر�شة  اأن  وال��ولي��ات قبل  امل��دن 
الفتيات الداخلية "لمارتينري" يف لكناو. 
وي�شغرها  �شيدارت  واح���د،  �شقيق  لديها 

ب�شبع �شنوات.

فتاة تبتلع مق�سًا و�سكينًا واإبرًا
متكن فريق طبي يف ولية وان الرتكية، من اإخراج 158 
قطعة معدنية من معدة امراأة تبلغ 24 عاما، وتعاين من 
تي خرب" الرتكي،  اآر  "تي  واأف��اد موقع  نف�شية.  م�شاكل 
باأن ال�شيدة نقلت اإىل امل�شت�شفى احلكومي يف الولية بعد 

ابتالعها اإبرة معدنية ت�شببت لها باآلم يف البطن. 
يف  غريبة  اأج�����ش��ام  وج��ود  الطبية  الفحو�شات  واأظ��ه��رت 
الأطباء لإج��راء عملية جراحية  املري�شة، ما دفع  معدة 

فورية مت خاللها اإخراج 158 ج�شما معدنيا.
ومن الأج�شام التي مت اإخراجها يف العملية التي ا�شتغرقت 
جيب  و�شكني  اأظ��اف��ر  مق�س  ال�شاعة:  ون�شف  �شاعتني 

و�شكني فاكهة ومالقط وم�شامري واإبراً ومفاتيح.
اإن  العملية،  اأج���رى  ال��ذي  تك�س،  يو�شف  الطبيب  وق��ال 
تفاجاأ بوجود  واإن��ه  نف�شية،  ا�شطرابات  تعاين من  امل��راأة 

الأج�شام الغريبة داخل معدتها.
باأحجام  معدنية  قطعة   158 ا�شتخرج  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار  

خمتلفة، واأن احلالة ال�شحية للمراأة جيدة. 

ينجو من الده�س قبل ثواٍن من مرور قطار
جن��ا رج��ل ه��ن��دي م��ن امل���وت ب��اأع��ج��وب��ة بعدما علق على 
ث��واٍن فقط  بعد  على  القطار  ك��ان  فيما  ال�شكة احلديدة 
من املرور باإحدى املحطات يف الهند، لكن رجلني يعمالن 

يف وحدة احلماية متكنا من اإنقاذه يف حلظة حا�شمة.
وبح�شب موقع "اإنديا اإك�شربي�س"، فاإن الرجل كان يحاول 
اأن ي�شعد من ال�شكة احلديدية اإىل الر�شيف يف حمطة 
"بورام" مبدينة بنغالورو، جنوبي الهند، لكنه عجز عن 
ال�شكك احلديدية  اأف��راد من وحدة حماية  ذلك. وانتبه 
يف املحطة اإىل الرجل الذي علق على ال�شكة احلديدية، 
كان  بينما  كبرية،  بخفة  اأنقذوه  ثم  املوقع،  اإىل  فهرعوا 
القطار قادما ب�شرعة. واأظهر الفيديو مرور القطار على 
ال�شكة بعد ب�شع ثوان من اإنقاذ الرجل، وهو ما يعني اأن 
التاأخر للحظات يف تقدمي امل�شاعدة كان �شينتهي بفاجعة 
يف اخلام�س ع�شر من يوليو اجلاري. ون�شرت هيئة ال�شكة 
احل��ادث��ة على  ي��وق��ف  ال���ذي  الفيديو  احل��دي��دي��ة مقطع 
ح�شابها يف موقع تويرت، م�شيدة بالعن�شرين اللذين لعبا 
دورا كبريا يف عملية الإنقاذ، وا�شفة اإياهما بال�شجاعني.

التوا�شل  من�شات  على  وا�شع  باإعجاب  الفيديو  وحظي 
اإىل تكرمي عن�شري  الجتماعي يف الهند، و�شط دع��وات 

حماية ال�شكك احلديدية، لأنهما قاما بعمل "بطويل".

مقتل 13 �سجينًا يف عراك 
اندلع  اآخ��ران بجروح يف ع��راك  واأ�شيب  13 �شجيناً  ُقتل 
اأم�س الأول الثنني داخل �شجن يف الإكوادور، بح�شب ما 

اأعلنت ال�شلطات.
يف  ال�شجون  اإدارة  هيئة  ق��ال��ت  ت��وي��رت  على  ت��غ��ري��دة  ويف 
اندلع  ال��ع��راك  اإّن  اجلنوبية  اأم��ريك��ا  يف  الواقعة  ال��دول��ة 
�شانتو دومينغو دي لو�س  يف �شجن بيالفي�شتا مبقاطعة 
ت�شات�شيال�س "80 كلم غرب العا�شمة كيتو" وقد "اأ�شفر 

عن مقتل 13 �شجيناً واإ�شابة اثنني اآخرين بجروح".
وهو نف�س ال�شجن الذي دارت فيه يف اأيار-مايو ا�شتباكات 
م�شرع  ع��ن  اأ���ش��ف��رت  متناحرتني  ع�شابتني  ب��ني  دم��وي��ة 
واألقت  ال�شلطات  ع��ادت  اآخرين،   220 وف��رار  �شجيناً   44

القب�س عليهم جمعياً تقريباً.

نباتات �ساعدت ال�سرطة يف حل جرائم غام�سة
الأدلة  ب��ني  م��ن  املتناثر  وال���دم  الأ���ش��اب��ع  ب�شمات  تعد 
الأكرث و�شوًحا التي نتوقعها للم�شاعدة يف حل ق�شايا 
تكون  اأن  يف  يفكرون  ق��د  النا�س  م��ن  قلة  لكن  القتل. 
بع�س  يلي  فيما  اجلرائم.  حلل  مادياً  دلياًل  النباتات 
الأمثلة على احلالت التي �شاعدت فيها النباتات رجال 
ال�شرطة يف اكت�شاف احلقيقة، بح�شب �شحيفة مريور 
الربيطانية:  كفن عباد ال�شم�س: مع عدم وجود اأدلة 
اك��ت�����ش��اف جثة  ع��ن��د  التحقيق  ل��ال���ش��ت��م��رار يف  اأخ����رى 
اأزهار  م��ن  كومة  على  الرتكيز  املحققون  ق��رر  ام���راأة، 
لتغطيتها.  ا�شتخدامها  التي مت  الذابلة  ال�شم�س  عباد 
واأ���ش��ي��ب��ت ت���ريا اإي���ك���ارد )38 ���ش��ن��ة( ب��ر���ش��ا���ش��ت��ني يف 
�شدرها ور�شا�شة يف راأ�شها ثم تركت يف حفرة بالقرب 
من كولورادو يف �شيف عام 1991. وقد اختطفت مع 
قيد  ع��ل��ى  الطفلة لح��ًق��ا  ع��ل��ى  وُع���رث  ه��ي��ذر،  طفلتها 
احلياة وعادت اإىل والدها. اختطاف الطفل ليندبريغ: 
�شهرة يف  الأك���رث  الخ��ت��ط��اف  اإح���دى عمليات  مت ح��ل 
العامل.  اخل�شب" يف  يف  "خبري  اأول  مب�شاعدة  اأمريكا 
ففي عام 1932، مت اإخراج ت�شارلز ليندبريغ جونيور، 
البالغ من العمر 20 �شهًرا، من غرفة نومه يف الطابق 

�شجة  يف  اجل��رمي��ة  وت�شببت  جري�شي.  نيو  يف  ال��ث��اين 
اأ�شهر  كان من  �شرن،  ت�شارلز  ال�شبي،  وال��د  لأن  كبرية 
الرجال يف العامل، حيث كان اأول من طار بدون توقف 
�شاعدت  الأن��ب��وب��ي��ة:  القنبلة  الأطل�شي.  املحيط  ع��رب 
قنبلة  ا�شتخدام  ح��اول  م��زارع  اإدان��ة  ن�شارة اخل�شب يف 
ماجنو�شون  ج��ون  وق���دم  مناف�شه.  لتفجري  اأن��ب��وب��ي��ة 
التايل  اليوم  يف  امليالد  لعيد  متاأخرة  كهدية  القنبلة 
ال�شحية  وجن��ا   ،1923 ع��ام  يف  داي  البوك�شنغ  ل��ي��وم 
يف  توفيت  كليمنتني  زوج��ت��ه  لكن   - ت�شامبان  جيم�س 
خالف  ب�شبب  ماغنو�شون  يف  ال�شتباه  ومت  النفجار. 
مع ال�شحية. وبعد اأن قام خبري الأخ�شاب اآرثر كوهلر 
القنابل  �شندوق  يف  الأبي�س  ال��دردار  ن�شارة  مبطابقة 
بور�شة عمل ماغنو�شون، اكت�شف املحققون اأنه الفاعل 
ودخ����ل ال�����ش��ج��ن. ج��رائ��م ���ش��وه��ام: مت اك��ت�����ش��اف قاتل 
يف  اللقاح.  حبوب  بوا�شطة  هنتلي  اإي��ان  �شوهام  ق�شية 
البداية مت ا�شتبعاد القائم باأعمال املدر�شة كم�شتبه به 
يف اختفاء هويل ويلز وجي�شيكا ت�شامبان، وكالهما يف 
العا�شرة من العمر، يف كامربيدج�شري يف عام 2002 - 

وحتى اأنه تظاهر بامل�شاعدة يف البحث عن الفتاتني.

جان بايبون خالل ح�سورها فعالية كربى يف املتحف اجلديد يف مدينة نيويورك. ا ف ب

اإميليا كالرك كانت �ستفقد القدرة على النطق
مواقع  على  اجلمهور  بني  كبرية  �شجة  كالرك   العاملية  اإميليا  النجمة  اأحدثت 
التوا�شل الجتماعي بعد اعرتافها باأنها كانت �شتفقد قدرتها على النطق، وذلك 

نتيجة اإ�شابتها مب�شكلة يف الدماغ وهي متدد الأوعية الدموية فيه.
اإميليا اإيزوبيل اأوفيميا روز كالرك هي ممثلة بريطانية من مواليد 23 ت�شرين 

الول-اأكتوبر عام 1986.
در�شت يف مركز الدراما يف لندن، وظهرت يف العديد من العرو�س امل�شرحية، وبعد 
التلفزيوين  ظهورها  اإ�شتطاع  ق�شري،  فيلم  يف  ال�شا�شة  على  مرة  لأول  ظهورها 
جناحاً  لها  يحقق  اأن   2009 ع��ام   Doctors الربيطانية  الأوب���را  من  حلقة  يف 

وا�شعاً.
ويف العام التايل مت ت�شنيفها كواحدة من جنوم اململكة املتحدة امل�شتقبليني، 
 Triassic عن دورها يف فيلم ،Screen International شمن جملة�

Attack عام 2010.


