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اإقليم كرد�ستان: هجوم اأربيل نفذته كتائب حزب اهلل
ال�سدر يدعو نواب كتلته الربملانية لال�ستقالة

•• بغداد-وكاالت:

اخلمي�س،  ال�صدر،  مقتدى  ال��ع��راق،  يف  ال�صدري  التيار  زعيم  وج��ه 
اأن  معتربا  ال��ن��واب،  جمل�س  م��ن  باال�صتقالة  ال�صدرية  الكتلة  ن��واب 

اإ�صالح البلد لن يكون اإال بحكومة اأغلبية وطنية.
مل  املا�صي،  اأكتوبر  من  العا�صر  يف  النيابية  االنتخابات  اإج��راء  ومنذ 
اجلديدة،  احلكومة  تاأليف  من  العراقية  ال�صيا�صية  القوى  تتمكن 
ب�صبب رغبة حتالف اإنقاذ الوطن بزعامة رجل الدين مقتدى ال�صدر، 
التن�صيقي،  االإط��ار  قوى  ت�صعى  فيما  وطنية  اأغلبية  حكومة  بت�صكيل 

اإىل حكومة توافقية.
وخ���الل االأ���ص��ه��ر امل��ا���ص��ي��ة، م��ار���س ال�����ص��در م��ن خ��الل حتالفه اإنقاذ 
ال�صيا�صية،  الوطن �صغوطا هائلة على الف�صائل امل�صلحة، واأجنحتها 
بهدف ت�صكيل حكومة اأغلبية وطنية، تتحمل م�صوؤولية اإدارة البالد، 

على اأن تذهب الكتل االأخرى اإىل املعار�صة.
الوطنية،  املعار�صة  اإىل  حتوله  املا�صي  مايو  �صهر  منت�صف  واأع��ل��ن 
االأخرى،  االأح��زاب  مب�صاركة  التن�صيقي،  االإط��ار  قوى  ت�صكل  اأن  على 
احلكومة، مهددا باتخاذ موقف اآخر يف حال عدم والدة وزارة جديدة.
وقال ال�صدر حينها: بقي لنا خيار ال بد اأن جنربه وهو التحول اإىل 
االأطراف  جنحت  اإن  يوما.   30 عن  تقل  ال  مل��دة  الوطنية  املعار�صة 
بت�صكيل  معهم،  بالتحالف  ت�صرفنا  من  فيها  مبا  الربملانية،  والكتل 
حكومة لرفع معاناة ال�صعب، فبها ونعمت، حمذرا من اأن عك�س ذلك 

�صيكون لنا قرار اآخر نعلنه يف حينه.
ميدانياً، اتهم جمل�س اأمن اإقليم كرد�صتان العراق ميلي�صيا حزب اهلل 
م�صاء  اأربيل،  مدينة  ا�صتهدف  ال��ذي  امل�صرية  الطائرة  هجوم  بتنفيذ 
االأربعاء. واعترب يف بيان اأ�صدره اأم�س اخلمي�س، اأن الهجوم االإرهابي 
التي  ا�صتمرارا للهجمات  اأربيل ي�صكل  املا�صية على  الليلة  الذي وقع 

ُتنفذ بهدف ال�صغط على اإقليم كرد�صتان.
كما اأ�صار اىل اأن الطائرة امل�صرية التي اُ�صتخدمت بالهجوم وجهت من 

بلدة پردي، من قبل ميلي�صيا حزب اهلل.
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نيابة عن رئي�س الدولة .. �سخبوط بن نهيان 
ي�سارك يف مرا�سم تن�سيب رئي�س ال�سومال

•• مقدي�شو-وام:

نيابة عن �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل .. ح�صر معايل ال�صيخ �صخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير دولة، مرا�صم تن�صيب فخامة ح�صن �صيخ حممود رئي�س جمهورية 
ال�صومال الفيدرالية ال�صقيقة، والتي اأقيمت اأم�س اخلمي�س يف العا�صمة 

مقدي�صو.
ونقل معاليه حتيات �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة حفظه اهلل، و�صاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، ومتنيات �صموهما لفخامته بدوام 
التوفيق والنجاح يف مهامه وحتقيق كل ما يتطلع اإليه ال�صعب ال�صومايل 

ال�صقيق نحو التقدم والرخاء.
الفيدرالية معاليه  ال�صومال  رئي�س جمهورية  من جانبه حمل فخامة 
و�صاحب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل  حتياته 
�صكره  خال�س  عن  معرباً   .. مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
وتقديره مل�صاركة دولة االإمارات يف مرا�صم التن�صيب، متمنياً للدولة دوام 

التقدم واالزدهار.                        )التفا�صيل �س2(

الإمارات تعزي بنجالدي�س يف �سحايا حريق م�ستودع حاويات
•• اأبوظبي-وام:

و���ص��ع��ب جمهورية  ح��ك��وم��ة  م��ع  ع��ن ت�صامنها  االإم������ارات  دول���ة  ت  ع���ربرّ
بنجالدي�س ال�صعبية يف �صحايا احلريق الذي اندلع يف م�صتودع للحاويات 

يف جنوب �صرق البالد واأ�صفر عن مقتل الع�صرات واإ�صابة املئات. 
اأنرّ االإم����ارات  ب��ي��ان  ال����دويل يف  واأو���ص��ح��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
احلكومة  مع  وت�صامنها  ال�صادقة  تعازيها  عن  تعرب  املتحدة  العربية 
وذوي  اأه���ايل  واإىل  ال�صديق  البنجالدي�صي  وال�صعب  البنجالدي�صية 

ال�صحايا وتعرب عن متنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني.
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احتاد ال�صغل يوؤكد القطيعة

عر�س كامريا املراقبة امل�صتخدمة يف اإيران خالل موؤمتر �صحفي لرافائيل غرو�صي يف فيينا.  )ا ف ب(

متاثيل لينني تنت�صر يف تران�صني�صرتيا موقفه جتاه رو�صيا م�صدر �صيل من االنتقادات

رئي�س الدولة ي�ستقبل رئي�س وزراء اإ�سرائيل ويبحثان م�سارات التعاون الثنائي 
•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
رئي�س  بينيت  نفتايل  معايل   - ال�صاطئ  ق�صر  يف   - اأم�س  اهلل  حفظه 
وزراء اإ�صرائيل. ورحب �صموه يف بداية اللقاء برئي�س الوزراء ال�صيف 
الذي قدم تعازيه وموا�صاته اإىل �صموه و�صعب دولة االإم��ارات يف وفاة 
بدور  اآل نهيان رحمه اهلل ..م�صيداً  ال�صيخ خليفة بن زايد  املغفور له 
الفقيد يف مد ج�صور التعاون والتوا�صل وال�صالم مع دول العامل. كما 
"حفظه  اآل نهيان  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  هناأ معاليه �صاحب 

ل�صموه  متمنياً  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  رئا�صة  بتوليه  اهلل" 
والتنمية  التقدم  من  �صعبها  اإليه  يطمح  ما  اإىل  قيادتها  يف  التوفيق 
..وع��رب عن تطلع ب��الده للعمل امل�صرتك مع دول��ة االإم��ارات لتو�صيع 
اآفاق تعاونهما خالل املرحلة املقبلة ملا فيه اخلري ل�صعبيهما و�صعوب 

املنطقة وازدهارها.
من جانبه عرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل عن �صكره للم�صاعر الطيبة التي اأبداها رئي�س وزراء 
اإ�صرائيل جتاه دولة االإمارات و�صعبها متمنياً لبالده و�صعبه اال�صتقرار 

واالزدهار.                                )التفا�صيل �س2(

رئي�س الدولة خالل ا�صتقباله رئي�س الوزراء اال�صرائيلي    )وام(

اأوكرانيا تقر مبقتل ما ي�سل اإىل 100 من جنودها يوميًا

م�سوؤول رو�سي: �سرند ب�سرعة اإذا تعر�ست اأرا�سينا للق�سف
جدد موقفه من مقاطعة احلوار

الطبوبي: احتاد ال�سغل اأ�سبح م�ستهدفا ب�سكل كبري!

ح��ول  اأخ����رية  ليبية  ج��ول��ة 
ال�سبت ال��د���س��ت��وري  امل�سار 

•• طرابل�س-وكاالت:

ت��ن��ط��ل��ق ي�����وم ال�����ص��ب��ت امل���ق���ب���ل، يف 
العا�صمة امل�صرية القاهرة، اجلولة 
االأخ����������رية م����ن امل����ف����او�����ص����ات بني 
للدولة  االأع��ل��ى  واملجل�س  ال��ربمل��ان 
د�صتوري  اإط����ار  ل��و���ص��ع  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
توافقي وكامل ي�صاعد على تي�صري 
واإنهاء  البالد  يف  انتخابات  اإج��راء 

النزاع على ال�صلطة.
التي  امل���������ص����اورات  ه����ذه  و���ص��ت��ك��ون 
حا�صمة  اأي������������ام  ع��������دة  ����ص���ت���م���ت���د 
م�صتقبل  حت���دي���د  يف  وم�����ص��ريي��ة 
البلد، اإما بنقله نحو االنتخابات اأو 
الدفع به نحو مزيد من االنق�صام 
التعامل  يجب  واقعاً  اأم��راً  لي�صبح 
ال�صياق،  ه��ذا  ويف  معه.  والتعاي�س 
�صليمان  ال�صيا�صي  املحلل  ا�صتبعد 
���ص��ل اأع�����ص��اء جلنة  ال��ع��ت��ريي، ت��ورّ
امل�����ص��ار ال��د���ص��ت��وري امل�����ص��رتك��ة اإىل 
ات��ف��اق ك��ام��ل ب�����ص��اأن امل���واد املتبقية 

من م�صروع الد�صتور.

املا�سي ال�سوفياتي حا�سر ب�سكل فريد:
د بني مولدوفا واأوكرانيا، تران�سني�سرتيا يف �سباب ُمَتَوعِّ

•• الفجر - بيري بوالرد - ترجمة خرية ال�شيباين

اأوكرانيا اإىل  اأدى �صدى احلرب يف  يف املنطقة االنف�صالية يف مولدوفا، 
تاآكل ال�صعور باالنتماء اإىل رو�صيا. بالن�صبة جلزء من ال�صباب، اأدى الفقر 

وال�صجر اإىل ظهور رغبة يف اأماكن اأخرى. 
ال�صيارة، فقد  اأول نقطة تفتي�س، ت�صرع  جنود مولدوفيون يرابطون يف 
اأكرث  الرو�س،  قب�صة  يف  الثاين  احلاجز  باملرور.  لها  املولدوفيون  �صمح 
عددا واأف�صل ت�صليحا. لكن، مرة اأخرى، متر ال�صيارة دون اأن تبطئ.                      
)التفا�صيل �س14(

•• الفجر - تون�س:

العام  العام لالحتاد  االأم��ني  قال 
ال��ت��ون�����ص��ي ل��ل�����ص��غ��ل ن���ورال���دي���ن 
ال��ط��ب��وب��ي، اأم�����س اخل��م��ي�����س، اإن 
ب�صكل  م�صتهدفا  اأ�صبح  االحت���اد 
ك��ب��ري م��ن ال�����ص��ل��ط��ة ب��ع��د رف�صه 
امل�����ص��ارك��ة يف احل�����وار، ال����ذي دعا 

اليه الرئي�س قي�س �صعيد.
ول��ف��ت االأم���ني ال��ع��ام ل��الحت��اد يف 
كلمة األقاها خالل اختتام املوؤمتر 
النقل،  بقطاع  لل�صباب  ال���دويل 
العمالية  املنظمة  ق���رار  اأن  اىل 
ت�صتند  احل������وار  ه����ذا  م��ق��اط��ع��ة 
اىل اعتباره جمرد ذر رم��اد على 
بال�صوري  اي���اه  وا���ص��ف��ا  ال��ع��ي��ون، 
النظام  وباأن كل خمرجاته حول 

ال�صيا�صي جاهزة م�صبقا.

االحت�����اد  اأن  ال���ط���ب���وب���ي،  واأك�������د 
التي  اخل����ي����ارات  ي���ذه���ب يف  ل���ن 
التون�صي،  ال�����ص��ع��ب  اأزم����ة  ت��ع��م��ق 
م�����ص��ددا ع��ل��ى ان���ه مل ي�����ص��ارك يف 
و�صعتها  ال��ت��ي  اخل���ي���ارات  ر���ص��م 

احلكومة، ولن يكون �صاهد زور، 
ال����دف����اع على  ي���ت���خ���اذل يف  ول����ن 
العمال وعلى اأبناء ال�صعب ح�صب 

تعبريه.
)التفا�صيل �س10(

•• عوا�شم-وكاالت:

اأم�س  ري��زن��ي��ك��وف  اأوليك�صي  االأوك�����راين  ال��دف��اع  وزي���ر  ق��ال 
يقتلون  اأوك���راين  جندي   100 اإىل  ي�صل  م��ا  اإن  اخلمي�س 

و500 ي�صابون كل يوم يف املعارك مع اجلي�س الرو�صي.
واأع���ط���ى ال���وزي���ر ه���ذه االأع�����داد ف��ي��م��ا ت��ت��وا���ص��ل امل��ع��رك��ة يف 
�صيفريودونيت�صك  مدينتي  يف  خ�صو�صاً  )���ص��رق(  دونبا�س 

ولي�صيت�صان�صك.
االأول  يف  زيلين�صكي  فولودميري  االأوك��راين  الرئي�س  واأ�صار 
 60 ب��ني  م��ا  اأن اجلي�س يخ�صر  اإىل  يونيو )ح��زي��ران(  م��ن 

و100 جندي يومياً.
بامل�صائل  املخت�س  ال��رو���ص��ي  ال��وف��د  رئ��ي�����س  اأك���د  ذل���ك،  اإىل 
اأن  غافريلوف،  ق�صطنطني  فيينا،  حمادثات  يف  الع�صكرية 
با�صتخدام  لق�صف  تعر�صت  ح��ال  يف  ب�صرعة  �صرتد  ب��الده 

اأ�صلحة بعيدة املدى.
اخلمي�س،  اأم�س  حملية،  اإع��الم  لو�صائل  ت�صريح  يف  واأ���ص��ار 
اإمداد كييف مبدافع الهاوتزر بعيدة املدى واأنظمة  اأن  اإىل 

اإىل  امل��دى  بعيدة  اأنظمة �صواريخ  اإر�صال  زال��وا يدر�صون  ما 
اأوكرانيا، لكنهم ال يريدون ا�صتخدامها ل�صن هجمات داخل 

االأرا�صي الرو�صية.
القوات  بني  اأوكرانيا  �صرقي  العنيف  القتال  ي�صتمر  وفيما 
�صيا�صي  حل  اأي  اأف��ق  ان�صداد  و�صط  واالأوك��ران��ي��ة،  الرو�صية 
اخلارجية  وزي��ر  �صدد  املفاو�صات،  ط�����اولة  اإىل  ع�������ودة  اأو 
لكييف  الغرب  ت�صجيع  اأن  على  الف��روف  �صريغي  الرو�صي 
اإيجابية، وفق  اإىل نتائج  على موا�صلة عدائيتها، لن يوؤدي 

قوله.
ع���ن اخلطاب  ال��ت��خ��ل��ي  اإىل  االأوك���ران���ي���ة  ال�����ص��ل��ط��ات  ودع����ا 

الع�صكري والرتكيز على الت�صوية ال�صيا�صية.
االأوك��ران��ي��ة عن  ب��اأن تتوقف احلكومة  اأمله  اأع��رب عن  كما 
البحث عن و�صيلة للخروج من االأزمة احلالية، عرب مطالبة 

الغرب بالت�صليح.
اأم�س اخلمي�س مع  اأ�صاف خالل موؤمتر �صحفي  اإىل ذلك، 
كييف  على  اأنه يجب   ، اأرارات مريزويان  االأرميني،  نظريه 

التوقف عن تاأخري عملية ت�صدير احلبوب االأوكرانية.

الدول  تر�صلها  التي   )HIMARS( ط��راز  م��ن  �صاروخية 
ال��غ��رب��ي��ة، ال ي��ه��دد ف��ق��ط اأم���ن اإق��ل��ي��م دون��ب��ا���س، ب��ل رو�صيا 

نف�صها.
ويف هذا ال�صياق، اأكد الدبلوما�صي الرو�صي اأن رو�صيا اأو�صحت 
بعيدة  اأ�صلحة  اأنظمة  با�صتخدام  للق�صف  تعر�صت  اإذا  اأنها 
املدى، ف�صيكون ردها �صريعا على مراكز اتخاذ القرارات، يف 

اإ�صارة اإىل مقرات احلكومة يف العا�صمة كييف.
اأن��ه ظهرت يف �صبكة االإن��رتن��ت مقرتحات حول  اإىل  واأ���ص��ار 
الواليات  من  اأوكرانيا  تلقتها  التي  "جافلني"  اأنظمة  بيع 
القيادة  مب�صاركة  يحدث  باأنه  اعتقاده  عن  معرباً  املتحدة، 

ال�صيا�صية الع�صكرية االأوكرانية.
امل��ا���ص��ي عن  اأع��ل��ن��ت االأ���ص��ب��وع  اأن االإدارة االأم��ريك��ي��ة  ي��ذك��ر 
الأوكرانيا  ج��دي��دة  ع�صكرية  م�����ص��اع��دات  ح��زم��ة  تخ�صي�س 

ت�صمل توريد اأنظمة
)HIMARS(، و�صتحتوي الدفعة االأوىل على 4 منظومات 

من هذا الطراز.
اأنهم  اأك���دوا  وفريقه  ب��اي��دن  ج��و  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اأن  اإال 

اأردوغان يحذر اليونان من ت�سليح جزر 
•• اإ�شطنبول-رويرتز:

اإنه يتعني على اليونان  اأم�س اخلمي�س  اأردوغ��ان  قال الرئي�س الرتكي رجب طيب 
باالتفاقات  تلتزم  واأن  ع�صكري  و�صع  لها  لي�س  التي  اجل��زر  ت�صليح  ع��ن  التوقف 
الدولية، يف ت�صريحات قد جتدد التوترات القائمة منذ فرتة طويلة بني البلدين 

املطلني على بحر اإيجه.
اليونان الأ�صباب من �صمنها  املا�صي وقف املحادثات مع  االأ�صبوع  واأعلنت تركيا يف 

خالف مع رئي�س الوزراء اليوناين وما تقول اأنقرة اإنها انتهاكات للمجال اجلوي.
حلل  اأع���وام  خم�صة  مل��دة  توقف  بعد  املا�صي  ال��ع��ام  يف  امل��ح��ادث��ات  البلدان  وا�صتاأنف 
اأخرى. ومل حترز املحادثات  اخلالفات يف منطقة البحر املتو�صط وق�صايا ثنائية 

تقدما يذكر، وتبادل الطرفان االتهامات بامل�صوؤولية عن ذلك.
يف  ع�صكريا  عر�صا  ح�صوره  اأث��ن��اء  األقاها  التلفزيون  بثها  كلمة  يف  اأردوغ���ان  وق��ال 
اإقليم اإزمري على ال�صاحل الغربي لرتكيا اإن على اليونان جتنب االأحالم واالأفعال 
والت�صريحات التي قد تندم عليها. واأ�صاف لن تتخلى تركيا عن حقوقها يف بحر 
ا�صتخدام احلقوق املن�صو�س عليها يف االتفاقيات الدولية  اإيجه ولن ترتاجع عن 

عندما يتعلق االأمر بت�صليح اجلزر.
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تخريج دورة اخلدمة الوطنية الـ17 
ودورة اخلدمة الوطنية للإناث الـ11

اأخبار الإمارات

اإيطاليا: ح�صار املوانىء الأوكرانية 
قد يوؤدي اإىل وفاة املليني

عربي ودويل

بيل يطالب منتخب ويلز  تعلم 
بع�ص احليل قبل املونديال

الفجر الريا�صي

عالقات متوترة، وتبادل لالتهامات:
ماكرون واأوروبا الو�سطى وال�سرقية: حتديات الولية الثانية

•• الفجر - �شرييل بريت - فلوران بارمنتييه 

ك���ان���ت ال���ع���الق���ات ب���ني ال��رئ��ي�����س م���اك���رون واأوروب������ا 
ال�صرقية متوترة منذ البداية، ومليئة ب�صوء التفاهم 
االأوكرانية،  احل���رب  �صياق  ويف  االت��ه��ام��ات.  وت��ب��ادل 
وعلى عتبة واليته الثانية، يواجه الرئي�س الفرن�صي 
نفوذها يف  يتزايد  التحديات يف منطقة  العديد من 

االحتاد االوروبي.

اأ���ص��ا���ص��ي يف االنتخابات  اأوك��ران��ي��ا، ع��ام��ل  احل���رب يف 
الرئا�صية الفرن�صية

بداأ الغزو الرو�صي الأوكرانيا يف 24 فرباير، يف الوقت 
اإميانويل  ف��ي��ه  يطلق  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن  ك���ان  ال���ذي 
م��اك��رون حملته االن��ت��خ��اب��ي��ة. وط��غ��ت ع���ودة احلرب 
املناق�صات  على  اأوروب���ا  يف  النطاق  ووا�صعة  الطاحنة 
الرئي�س  انت�صار  يف  وا�صًحا  دوًرا  ولعبت  االنتخابية، 

املنتهية واليته.                 )التفا�صيل �س13(

وكالة الطاقة الذرية: اإيران تزيل 27 كامريا من مواقع نووية
•• فيينا-وكاالت:

الدولية  الوكالة  ع��ام  مدير  ق��ال 
لالأمم  التابعة  ال��ذري��ة،  للطاقة 
املتحدة، اخلمي�س، اإن اإيران تزيل 
27 كامريا مراقبة من مواقعها 
ال��ن��ووي��ة يف ال��ب��الد، حم���ذرا من 

�صربة قا�صمة لالتفاق النووي.
واعترب رافائيل غرو�صي، اأن هذه 
اخل���ط���وة ت�����ص��ك��ل حت��دي��ا خطريا 
للطاقة  الدولية  الوكالة  جلهود 
اأن��ه مل يتبق  الذرية، حم��ذرا من 
قبل  اأ����ص���اب���ي���ع،   4 اإىل   3 ����ص���وى 
اإحياء  امل�صتحيل  م��ن  ي�صبح  اأن 

االتفاق.
اإذا  وردا على �صوؤال عما �صيحدث 
مل يتم اإع��ادة بع�س املعدات التي 
اأو   3 اإزال���ت���ه���ا، يف غ�����ص��ون  مت���ت 
هذا  اأن  اأعتقد  قال:  اأ�صابيع،   4
���ص��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة ���ص��رب��ة قا�صمة 

)الإحياء االتفاق النووي(.
 27 باإزالتها  اإي���ران  تعرتف  ومل 
قالت،  لكنها  الفور،  على  كامريا 
كامرياتني  اأغلقت  اإنها  االأربعاء، 
الدولية  ال��وك��ال��ة  ت�صتخدمهما 
للطاقة الذرية ملراقبة التخ�صيب 

يف نطنز.
اإيرانيون  م�����ص��وؤول��ون  ه���دد  ك��م��ا 
باتخاذ مزيد من اخلطوات، و�صط 

اأزمة م�صتمرة منذ �صنوات.
ج����اء ذل����ك ق��ب��ل ت�����ص��وي��ت اأم����ام 
الدولية  ال��وك��ال��ة  اإدارة  جمل�س 
اإىل  اللوم  يوجه  الذرية،  للطاقة 
تقدمي  يف  اإخفاقها  ب�صاأن  اإي���ران 
ب�صاأن  م�صداقية،  ذات  معلومات 
االإن�صان  �صنع  م��ن  ن��ووي��ة  م���واد 
م����واق����ع غري   3 ع��ل��ي��ه��ا يف  ع����رث 

معلنة يف البالد.
اإىل ذلك، ن�صبت وكالة اأنباء فار�س 
عربية  م�����ص��ادر  اإىل  االإي���ران���ي���ة 

قائد  مقتل  ترجيحها  وغ��رب��ي��ة 
ف��ري��ق االغ��ت��ي��االت ب��امل��و���ص��اد اإثر 

ا�صتهدف  م�صرية  بطائرة  هجوم 
عدة مركبات يف الطريق ال�صريع 

اأم�س  اأرب���ي���ل  ال��رئ��ي�����س مب��دي��ن��ة 
االأول.

ك�سف لئحة اأ�سماء حمايدة لإدارة حوار ال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

يف ان��ت��ظ��ار ان��ط��الق ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن ج��ول��ة احلوار 
بع�س  ك�صفت  املقبل،  االأح���د  ي��وم  ال�����ص��ودان،  يف  املبا�صر 
دار  عما  جديدة  معلومات  امل�صاركة  ال�صيا�صية  القوى 

خالل اجلل�صة االأوىل يوم االأربعاء.
ففي ت�صريحات �صحفية عرب عدد من القوى ال�صيا�صية 
عن انطباعاتهم النعقاد اأوىل جل�صات احلوار ال�صوداين 

املتحدة  ل��الأمم  الثالثية  االآل��ي��ة  ت�صهله  ال��ذي  املبا�صر 
واالحتاد االإفريقي ومنظمة دول �صرق وو�صط اإفريقيا 

للتنمية )االإيغاد( للخروج من االأزمة ال�صيا�صية.
وقال التيجاين ال�صي�صي، رئي�س قوى احلراك الوطني 
اإن االآلية قدمت ورقة، مت عربها النقا�س وح�صم عدد 
اأن املجتمعني قرروا تقدمي  كبري من الق�صايا، كا�صفا 
االأ�صبوع  يف  احل���وار  الإدارة  حم��اي��دة  ���ص��ودان��ي��ة  اأ���ص��م��اء 

املقبل.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 286،851 فح�سا ك�سفت عن 1،031 

اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و712 حالة �سفاء 
••   اأبوظبي- وام:

وزيادة  لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�صيا 
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�صتجد  امل�صابة بفريو�س كورونا 
وعزلهم ..اأعلنت الوزارة عن اإجراء 286،851 فح�صا جديدا خالل 
با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات 

اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة وتو�صيع نطاق 
الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 1،031 حالة اإ�صابة 

وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�صجلة 913،984 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة 
خالل االأربع والع�صرين �صاعة املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،305 حاالت.
712 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س  ال��وزارة عن �صفاء  اأعلنت    كما 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�صتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�صفاء 896،448 حالة.

جامعة ال�سارقة تكرم اأع�ساء جمل�سي الطالب والطالبات يف نهاية العام الأكادميي 
•• ال�شارقة -الفجر:

حتت رعاية االأ�صتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي، مدير جامعة ال�صارقة 
ختام  حفل  ال�صارقة  جامعة  يف  والطالبات  الطالب  �صوؤون  عمادتي  اأقامت 
اأع�صاء جمل�صي الطالب والطالبات يف دورته  االأن�صطة الطالبية وتكرمي 

احلالية مع نهاية العام االأكادميي احلايل.
الطالب  ���ص��وؤون  عميد  كنعان،  عيد  الدكتور  االأ���ص��ت��اذ  رح��ب  اللقاء  وخ��الل 
باأع�صاء جمل�صي الطالب والطالبات و�صكرهم على ما قدموه خالل فرتة 
اأن�صطة وفعاليات ومبادرات وم�صاركات جمتمعية بجانب  دورة املجل�س من 
التمثيل امل�صرف للجامعة يف العديد من املحافل الدولية واملحلية، واأكد اأن 
جمل�صي الطالب والطالبات هم حلقة الو�صل بني الطلبة واإدارة اجلامعة، 

ولهم دور كبري يف نقل �صورة واقعية عن التحديات وال�صعوبات التي تواجه 
اأن  العميد  واأ���ص��اف  اجلامعة.  اإدارة  خ��الل  من  حلها  على  والعمل  الطلبة 
جمل�صي الطالب والطالبات كان لهم دور ا�صتثنائي يف ظل جائحة كوفيد-
العديد  اأطلقوا  وكذلك  املتميزة  االأن�صطة  من  العديد  نظموا  حيث   ،19
الدكتورة  ال��ذاك��رة.  يف  تظل  �صوف  والتي  الرائعة  االإن�صانية  امل��ب��ادرات  من 
اأكدت  لالأع�صاء  كلمتها  خالل  الطالبات  �صوؤون  عميدة  الرحومي  �صالمة 
اأنها توؤمن بطاقات ال�صباب واأفكارهم اجلديدة واملتميزة، و�صكرت االأع�صاء 
على طاقاتهم االإبداعية التي اأظهروها خالل الفرتة املا�صية، واأ�صافت اأنها 
ت�صعر بالفخر من جمموعة االأن�صطة والفعاليات واملبادرات التي قدموها 
هذا  تخرجهم  املتوقع  لالأع�صاء  التوفيق  متنت  ثم  اجلائحة،  فرتة  خالل 

الف�صل، ودعتهم لتكملة درا�صاتهم يف جمال الدرا�صات العليا.

رئي�س الدولة ي�ستقبل رئي�س وزراء اإ�سرائيل ويبحثان م�سارات التعاون الثنائي 

جلنة يف الوطني الحتادي تعتمد تو�سيات مو�سوعي برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان والطاقة والبنية التحتية

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
 - ال�صاطئ  ق�صر  يف   - اأم�س  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ورحب  اإ���ص��رائ��ي��ل.  وزراء  رئي�س  بينيت  نفتايل  م��ع��ايل 
الذي  ال�صيف  ال���وزراء  برئي�س  اللقاء  ب��داي��ة  يف  �صموه 
قدم تعازيه وموا�صاته اإىل �صموه و�صعب دولة االإمارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  وف���اة  يف 
رحمه اهلل ..م�صيداً بدور الفقيد يف مد ج�صور التعاون 

والتوا�صل وال�صالم مع دول العامل. 
كما هناأ معاليه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان حفظه اهلل بتوليه رئا�صة دولة االإمارات العربية 
املتحدة متمنياً ل�صموه التوفيق يف قيادتها اإىل ما يطمح 
تطلع  ع��ن  ..وع���رب  والتنمية  ال��ت��ق��دم  م��ن  �صعبها  اإل��ي��ه 
اآفاق  بالده للعمل امل�صرتك مع دولة االإم��ارات لتو�صيع 
تعاونهما خالل املرحلة املقبلة ملا فيه اخلري ل�صعبيهما 

و�صعوب املنطقة وازدهارها.
زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  من جانبه عرب �صاحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عن �صكره للم�صاعر 

دولة  جت��اه  اإ�صرائيل  وزراء  رئي�س  اأب��داه��ا  التي  الطيبة 
اال�صتقرار  و�صعبه  ل��ب��الده  متمنياً  و�صعبها  االإم�����ارات 

واالزدهار.
ال��دول��ة حفظه اهلل  رئ��ي�����س  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ح��ث  ك��م��ا 
ومعايل رئي�س وزراء اإ�صرائيل م�صارات التعاون الثنائي 
وفر�س تنميته يف خمتلف اجلوانب خا�صة اال�صتثمارية 
واالقت�صادية والتنموية بجانب جماالت االأمن الغذائي 
تقوم  التي  احليوية  القطاعات  من  وغريها  وال�صحة 
البلدين  تطلعات  يحقق  مب��ا  والتطور  التنمية  عليها 
ال�صيخ  �صمو  ..ال��ف��ري��ق  ال��ل��ق��اء  ح�صر  امل�صتقبل.  نحو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صيف 
وزير الداخلية و�صمو ال�صيخ طحنون بن زايد اآل نهيان 
م�صت�صار االأمن الوطني و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
�صوؤون  وزي���ر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�صة و�صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي ع�صو املجل�س التنفيذي 
اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س امل�صت�صار  وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
من  وعدد  الدولة  رئي�س  ال�صمو  ل�صاحب  الدبلوما�صي 

امل�صوؤولني والوفد املرافق لرئي�س وزراء اإ�صرائيل.

•• دبي-وام:

املجل�س  يف  العامة  وامل��راف��ق  واالأوق���اف  االإ�صالمية  ال�صوؤون  جلنة  اعتمدت 
الوطني االحتادي خالل اجتماعها الذي عقد اأم�س اخلمي�س برئا�صة �صعادة 
�صعيد را�صد العابدي رئي�س اللجنة يف مقر االأمانة العامة للمجل�س يف دبي، 
ال�صيخ زايد لالإ�صكان ووزارة  تقريري تو�صيات مو�صوعي �صيا�صتي برنامج 
الثالثة  اجلل�صة  خالل  مناق�صتهما  �صيتم  اللذين  التحتية،  والبنية  الطاقة 

ع�صرة للمجل�س بتاريخ 14 يونيو 2022.
ح�صر االجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من: جميلة اأحمد املهريي مقررة 

حممد  وكفاح  ال�صام�صي،  را�صد  وخلفان  ال�صحي،  عبداهلل  واأحمد  اللجنة، 
الزعابي، وناعمة عبدالرحمن املن�صوري اأع�صاء املجل�س الوطني االحتادي.

برنامج  �صيا�صة  مو�صوع  ب�صاأن  تو�صية   18 اعتماد  اإىل  اللجنة  وخل�صت 
واالأنظمة،  وال�صيا�صات  الت�صريعات  تتعلق بقطاعات:  زايد لالإ�صكان،  ال�صيخ 
اال�صتباقية  والدرا�صات  اال�صتدامة،  معايري  وتطبيق  والتوا�صل،  وال�صراكة 
اللجنة  انتهت  فيما  االجتماعية.  واملبادرات  االإلكرتوين،  ال�صكاين  والنظام 
اإىل 7 تو�صيات ب�صاأن مو�صوع �صيا�صة وزارة الطاقة والبنية التحتية تتعلق 
بال�صيا�صة والربامج، وقاعدة البيانات والدرا�صات الهيدرولوجية، والتنمية 

امل�صتدامة يف قطاع البنية التحتية.

الطاقة  وزارة  �صيا�صة  مو�صوع  ناق�س  قد  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  وك��ان 
والبنية التحتية، ومو�صوع �صيا�صة برنامج ال�صيخ زايد لالإ�صكان، يف جل�صته 
ال�صابع  الت�صريعي  للف�صل  الثالث  العادي  انعقاده  دور  من  ع�صرة  احلادية 
ع�صر بتاريخ 24 مايو 2022م، برئا�صة معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س، 
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزير  املزروعي  حممد  بن  �صهيل  معايل  وح�صور 
ال�صوؤون  جل��ن��ة  اإىل  واإح��ال��ت��ه��ا  للمو�صوعني  ت��و���ص��ي��ات  تبني  ع��ل��ى  وواف����ق 
االإ�صالمية واالأوقاف واملرافق العامة، الإعادة �صياغتها وفق مناق�صات ال�صادة 
الوطني االحتادي  املجل�س  وناق�س  املجل�س وردود ممثلي احلكومة.  اأع�صاء 
مو�صوع �صيا�صة برنامج ال�صيخ زايد لالإ�صكان، �صمن حماور: ا�صرتاتيجية 

الربنامج يف �صاأن تلبية االحتياجات ال�صكنية احلالية وامل�صتقبلية للمواطنني، 
امل�صتدامة  ال�صكنية  البيئة  وتطوير  توفري  �صاأن  الربنامج يف  وا�صرتاتيجية 
واملبتكرة، و�صيا�صة الربنامج ب�صاأن الدعم واال�صتقطاع املايل للم�صتفيدين، 
�صاأن  والقطاع اخلا�س يف  املعنية  التن�صيق مع اجلهات  الربنامج يف  وجهود 
وفق  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  �صيا�صة  مو�صوع  ناق�س  كما  االإ�صكان. 
البنية  م�صاريع  و�صيانة  وت�صغيل  واإدارة  تنفيذ  ب�صاأن  ال��وزارة  دور   : حم��اور 
الطرق  و�صبكة  ا�صتدامتها،  يحقق  مبا  العامة  واملرافق  االحتادية  التحتية 
والقنوات  ال�صدود  ومن�صاآت  وا�صتغاللها،  ا�صتخدامها  وتنظيم  االحت��ادي��ة 

املائية واملباين االحتادية.

نيابة عن رئي�س الدولة .. �سخبوط بن نهيان ي�سارك يف مرا�سم تن�سيب رئي�س جمهورية ال�سومال
•• مقدي�شو-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  عن  نيابة 
حفظه اهلل.. ح�صر معايل ال�صيخ �صخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان 
رئي�س جمهورية  �صيخ حممود  تن�صيب فخامة ح�صن  دول��ة، مرا�صم  وزي��ر 
العا�صمة  اأم�س اخلمي�س يف  اأقيمت  ال�صقيقة، والتي  الفيدرالية  ال�صومال 

مقدي�صو.
و�صاحب  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  حتيات  معاليه  ونقل 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
التوفيق  ب��دوام  �صموهما لفخامته  رع��اه اهلل، ومتنيات  دبي  ال��وزراء حاكم 
والنجاح يف مهامه وحتقيق كل ما يتطلع اإليه ال�صعب ال�صومايل ال�صقيق 

نحو التقدم والرخاء.
معاليه  الفيدرالية  ال�صومال  جمهورية  رئي�س  فخامة  حمل  جانبه  من 
حتياته اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان و�صاحب ال�صمو 
وتقديره  �صكره  خال�س  عن  معرباً   .. مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
التقدم  دوام  للدولة  متمنياً  التن�صيب،  مرا�صم  االإم��ارات يف  دول��ة  مل�صاركة 

واالزدهار.
دولة  ال��ت��زام  نهيان  اآل  نهيان  ب��ن  �صخبوط  ال�صيخ  معايل  اأك��د  جهته  م��ن 
ال�صقيق،  ال�صومايل  لل�صعب  وامل�صاندة  الدعم  تقدمي  مبوا�صلة  االإم��ارات 
والوقوف اإىل جانبه يف �صعيه لبناء دولة م�صتقرة تنعم بال�صالم والرخاء، 

وذلك من منطلق العالقات التاريخية التي تربط بني البلدين وال�صعبني 
ال�صقيقني.

واأ�صار معاليه اإىل حر�س دولة االإمارات على موا�صلة العمل مع ال�صركاء 
لتعزيز ال�صالم يف ال�صومال وحتقيق اال�صتقرار االإقليمي، موؤكدا ت�صامنها 
الكامل مع ال�صعب ال�صومايل ال�صقيق يف مكافحة االإرهاب، للم�صي قدما 
ال�صلم واالأمن  ب��الده، مبا ي�صهم يف دع��م  التنمية واالزده���ار يف  يف تر�صيخ 

الدوليني.
واأكد معاليه تطلع دولة االإم��ارات العربية املتحدة اإىل تعزيز التعاون مع 

جمهورية ال�صومال الفيدرالية يف كافة املجاالت، مبا يلبي تطلعات �صعبي 
البلدين ال�صقيقني.

تخريج دورة اخلدمة الوطنية ال�17 ودورة اخلدمة الوطنية لالإناث ال�11
•• اأبوظبي-وام:

احتفلت وزارة الدفاع اأم�س، بتخريج دورة اخلدمة الوطنية ال�صابعة ع�صرة 

م��ن فرتة  االن��ت��ه��اء  بعد  ع�صرة،  احل��ادي��ة  ل��الإن��اث  الوطنية  اخل��دم��ة  ودورة 
التدريب االأ�صا�صي يف مراكز التدريب على م�صتوى الدولة، بح�صور عدد من 

كبار �صباط وزارة الدفاع والقوات امل�صلحة.

الكرمي  القراآن  اآي��ات عطرة من  ت��الوة  الوطني، ثم  بال�صالم  ب��داأ االحتفال 
التدريب، عك�صت  تلقوه يف ميادين  ملا  ع�صكرية  ..وق��دم اخلريجون عرو�صاً 
التخ�ص�صات،  وب��ق��ي��ة  الع�صكرية  امل�����ص��اة  يف  تاأهيلهم  وم�����ص��ت��وى  م��ه��ارات��ه��م 

واأظهرت ما يتحلى به اخلريجون من روح معنوية عالية، وج�صدت مقدار 
وال���ذود عنه  ال��غ��ايل،  ال��وط��ن  م��ا يحملونه م��ن والء وانتماء وح��ب خلدمة 

والت�صحية من اأجله.
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اأخبـار الإمـارات
تعزيزًا ملبادرات ال�سارقة مدينة مراعية لل�سن 

اجتماعية ال�سارقة تطلق جائزة القلب الأخ�سر خم�س�سة لكبار املواطنني
•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت دائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�صارقة، اإطالق جائزة "القلب 
االأخ�صر" يف دورتها االأوىل، وذلك يف اإطار �صعي الدائرة املتوا�صل نحو 
تعزيز روؤية اإمارة ال�صارقة ونهجها االإن�صاين نحو الرفاه االجتماعي، 
لل�صن �صمن حماور  ال�صارقة مدينة مراعية  مع مبادرات  وان�صجاماً 
ال�صبكة  ملعايري  الثمانية  املحاور  اأح��د  وه��ي  املجتمعية"  "امل�صاركة 

العاملية للمدن املراعية لل�صن التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية.
هي  لل�صن؛  م��راع��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة  مكتب  اأطلقها  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة؛  وت��ع��د 

االأوىل من نوعها كجائزة خم�ص�صة لكبار املواطنني، وفقاً ملجاالتها 
االأربعة، واملتمثلة يف املجال الثقايف، واالجتماعي، وال�صحي، واملهني، 
ما من �صاأنه حتفري تلك الطاقات الكامنة لكبار املواطنني و ا�صتثمار 
االإم�����ارة وامل��ج��ت��م��ع وال �صيما اجليل  امل��رتاك��م��ة يف خ��دم��ة  خ��ربات��ه��م 
النا�صئ، كما يرجع مردود فوائد اجلائزة اإىل كبري ال�صن بتعزيز الثقة 

بنف�صه كونه مازال منتجاً يف خدمة جمتمعه.

تنويع التفاعل مع كبار ال�سن 
ياأتي  لل�صن؛  مراعية  ال�صارقة  مكتب  مدير  اخل�صري،  اأ�صماء  وقالت 

التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ت��ن��وي��ع  اأج���ل  "اجلائزة" م��ن  ه���ذه  اإط����الق  اأه��م��ي��ة 
لهذه  وملا  املواطنني  كبار  واالأم��ه��ات من  االآب��اء  الفاعلة مع  وامل�صاركة 
االجتماعي  ال��دم��ج  وحتقيق  تعزيز  يف  فاعلة  جن��اع��ة  م��ن  ال��و���ص��ائ��ل 

واملجتمعي وامل�صاركة االإيجابية لدى هذه الفئة الكرمية.
ولفتت اخل�صري، اإىل اأن "اجلائزة" تهدف اإىل تقدير كبار املواطنني 
على جهودهم املبذولة يف خمتلف االأن�صطة، و حتفيزهم على التكيف 
من خالل تطوير منط حياتهم اليومية، كما تت�صمن االأه��داف اإىل 
ن�صر ثقافة ممار�صات القلب االأخ�صر وال�صيخوخة الن�صطة، وت�صليط 

ال�صوء على النماذج الناجحة من كبار ال�صن يف جمتمع االإمارة.

واأو���ص��ح��ت اأ���ص��م��اء اخل�����ص��ري؛ اأن ف��ئ��ات اجل��ائ��زة ال��ت��ي ميكن لكبري 
الفئة  وه��ي  الن�صط،  ال�صن  كبري  فئة  وه��ي  فيها  امل�صاركة  املواطنني 
ال�صن  كبري  فئة  وك��ذل��ك  �صنة،   79 حتى  �صنة   60 ب��ني  مل��ا  العمرية 
اأن  ف��وق، منوهة على  �صنة فما   80 العمرية من  الفئة  املتقدم، وهي 
يكون امل�صارك  من كبار املواطنني املقيمني بال�صارقة، واأن يحمل اأوراقاً 

ر�صمية �صارية املفعول.
 باالإ�صافة اإىل اجتيازه املقابلة ال�صخ�صية، واأن اأن يقدم اأعمال حديثة 
ال تتجاوز ال�صنة من بدء الدورة، عالوة على تقدميه ملف الرت�صيح 

خالل فرتة التقدم املعلن عنها.

عاملية فر�س  اإىل  التحديات  وحتويل  املناخي  احلياد  مبادرات  لتنفيذ  خطوات   6
•• دبي - وام:

اأكد تقرير معريف �صادر عن موؤ�ص�صة القمة العاملية للحكومات اأن احلياد 
لال�صتدامة  عامليا  هدفا  باعتباره  اأ�صا�صية،  عاملية  اأولوية  ميثل  الكربوين 
للوفاء  اجل��ه��ود  تكثيف  اإىل  احلكومات  داع��ي��ا  ال���دول،  معظم  ب��ه  التزمت 
عرب  الكربونية  االنبعاثات  خف�س  اأه���داف  حتقيق  �صبيل  يف  بتعهداتها 

القطاعات الرئي�صية.
واأو�صح التقرير، الذي اأَعدته املوؤ�ص�صة بال�صراكة مع �صركة "اآرثر دي ليتل" 
حتت عنوان: "الطريق اإىل احلياد املناخي � اأولويات حكومية"، اأن مفاهيم 
التزامات  لت�صبح  ت��ط��ورت  ال��ع��امل  ح��ول  الكربون  واإزال���ة  املناخي  احل��ي��اد 
وقعها امل�صوؤولون احلكوميون يف كل قطاع، الفتا اإىل اأهمية تكثيف اجلهود 
لتحقيق  للحكومات  الفر�صة مواتية  واأن  التحدي احليوي،  ملواجهة هذا 
الطموحات يف جمال التغريرّ املناخي بف�صل االإرادة القوية والتكنولوجيا 

واالإ�صرتاتيجيات �صريعة التطور.
واأكد حممد يو�صف ال�صرهان نائب مدير موؤ�ص�صة القمة العاملية للحكومات 
حر�س املوؤ�ص�صة على مواكبة اأبرز التحديات العاملية التي تهم احلكومات، 
قة وتبادل املعارف واخلربات  ودعم �صانعي القرار من خالل الدرا�صات املعمرّ
واالأبحاث، انطالقا من موقعها ودورها كواحدة من اأبرز املن�صات العاملية 
م�صاراتها  وا�صت�صراف  التحديات  الأه��م  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  اإىل  ت�صعى  التي 
يرتتب  وم��ا  املحورية  املو�صوعات  يف  الفاعل  احل��وار  وتعزيز  امل�صتقبلية، 

عليها من �صيا�صات تتطلب م�صاهمة احلكومات واملجتمعات.
"اآرئر  مع  بال�صراكة  املوؤ�ص�صة  اأطلقته  ال��ذي  التقرير  اإن  ال�صرهان  وق��ال 
القطاعني احلكومي  ال�صراكات بني  دي ليتل"، يركز على �صرورة تعزيز 
مع  والتعامل  االإنتاج  امل�صتهلكني وطرق  اأولويات  و�صع  واإع��ادة  واخلا�س، 
ن احلكومات من قيادة املجتمعات نحو م�صتقبل م�صتدام،  املوارد، التي متكرّ
تتم فيه مكافحة عوامل التغري املناخي، وحتويل االلتزام باحلياد املناخي 
اإىل ف��ر���ص��ة الإط����الق ق��ط��اع��ات اق��ت�����ص��ادي��ة ج��دي��دة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى املعرفة 

والتكنولوجيا املتقدمة وتدعم متكني املجتمعات حول العامل.
ليتل"  "اآرثر دي  االإداري يف  ال�صريك  توما�س كوروفيال،  قال  من جهته، 

بال�صراكة مع موؤ�ص�صة  اإع��داده  الذي مت  التقرير  "ياأتي  االأو�صط:  ال�صرق 
القمة العاملية للحكومات، يف وقت ت�صهد فيه احلكومات نقطة حتول كبرية 
املمار�صات  اأف�صل  وتبادل  ا�صتدامة  اأكرث  م�صتقبل  بلوغ  نحو  م�صاعيها  يف 
ا�صرتاتيجياتها  حتقيق  تعيق  ال��ت��ي  الرئي�صة  ال��ت��ح��دي��ات  على  والتغلب 
خالل  دول��ة   130 من  اأك��رث  تعهدت  اإذ  الكربوين،  احلياد  اإىل  للو�صول 
ُعقد  وال���ذي   /COP26/ امل��ن��اخ  بتغري  املعني  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��وؤمت��ر 
والو�صول  الكربوين  احلياد  بتحقيق   2021 عام  يف  غال�صكو  مدينة  يف 
امل�صتمر  التطور  ظل  ..ويف  الكربونية  االنبعاثات  من  ال�صفر  �صايف  اإىل 
التي ميكن  العديد من املجاالت  النا�صئة، هناك  الذي ت�صهده االبتكارات 
للحكومات ا�صتك�صافها خللق فر�س اقت�صادية وطنية جديدة تن�صجم مع 
القطاعات  الكربون من  اإزال��ة  دعم جهود  اإىل  اإ�صافة  امل�صتقبل  متطلبات 

االقت�صادية".

للحكومات.. املناخي  احلياد  مبادرات  لتنفيذ  عمل  اأطر   -  6
املدى  على  ال��ك��رب��ون  انبعاثات  يف  ت��راج��ع  اأي  ح���دوث  التقرير  وا�صتبعد 
الق�صري، وتطرق اإىل ما ذكره اأحدث تقرير لربنامج االأمم املتحدة بعنوان 
"فجوة االنبعاثات لعام 2021"، الذي اأ�صار اإىل اأن العامل يتجه ب�صرعة 
نحو ارتفاع درجات احلرارة مبقدار 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن 
الوطنية  املناخية  التعهدات  جميع  م��راع��اة  بعد  "حتى  وق���ال:  احل���ايل، 
ال�صيناريوهات، ميكن تخفي�س وترية زيادة درجات  اأف�صل  اجلديدة، ويف 
نت الدول من حتقيق  احلرارة بحيث ال تتجاوز 1.8 درجة مئوية اإن متكرّ

تعهداتها والتزمت بجميع االإ�صرتاتيجيات الوطنية طويلة االأمد".
واأو�صى التقرير باعتماد 6 اأطر عمل ت�صاعد على تنفيذ مبادرات احلياد 
املناخي،  احل��ي��اد  وق��وان��ني  و�صيا�صات  احلوكمة،  ه��ي  للحكومات،  املناخي 

والبحث والتطوير واالبتكار، التكنولوجيا والتمويل واحلوافز.
الوطني  احلوكمة  "منوذج  اأن  اإىل  التقرير  لفت  احلوكمة،  �صعيد  وعلى 
واأن  امل�صتقبل،  يف  التحول  ه��ذا  من  ف��رد  كل  ا�صتفادة  �صمان  اإىل  �صيحتاج 
الدولة  �صياق  اإىل  ..وا�صتنادا  النجاح  ه��ذا  يف  اإ�صهامه  عن  م�صوؤواًل  يكون 
والهيكل احلكومي، ميكن اعتماد هيئة مركزية تكون م�صوؤولة عن تنفيذ 

الربامج واملبادرات املخطط لها لتحقيق احلياد املناخي".
اأن  ال��ت��ق��ري��ر  اأو���ص��ح  امل��ن��اخ��ي،  احل��ي��اد  وق��وان��ني  ب�صيا�صات  يتعلق  م��ا  ويف 
ومتكاملة  منا�صبة  واأدوات  ���ص��ي��ا���ص��ات  ط���رح  اإىل  "�صتحتاج  احل��ك��وم��ات 
واإعداد  ال�صحيح،  االجت��اه  يف  القطاعات  جميع  تنظيم  ل�صمان  و�صاملة 
املتكاملة �صرورة ل�صمان توافق م�صادر الطاقة املتجددة  �صيا�صة الطاقة 
اأن  التقرير  واأك��د  البع�س".  بع�صها  مع  تكنولوجية  ا�صرتاتيجيات  واأي 
البحث والتطوير واالبتكار ت�صكل عوامل جوهرية للحد من االنبعاثات، 
البحث  على  واإنفاقها  واأط��ره��ا  �صيا�صاتها  تعزيز  اإىل  حتتاج  ال���دول  واأن 
والتطوير، فيما ت�صاعد القفزات التكنولوجية الربامج واملبادرات املخطط 
مراقبتها  و�صرورة  املناخي،  احلياد  اأه��داف  لتحقيق  تدريجي  ب�صكل  لها 
ال�صوق  وتقليل خماطر  االقت�صادية  ل�صمان اجلدوى  با�صتمرار  ورا�صتها 
"�صيتعني على  اأنه  التقرير  راأى  التمويل واحلوافز،  والتكنولوجيا. وعن 
كل حكومة اأن تتعامل مع احلاجة اإىل التمويل لتحقيق التزامها باحلياد 
املناخي والتو�صل اإىل املزيج واالآلية املنا�صبني، مبا يف ذلك م�صاركة القطاع 

اخلا�س".

- جتارب دولية رائدة..
وا�صتعر�س التقرير الدرو�س امل�صتفادة من عدد من التجارب الرائدة، ويف 
باأن  يتمثل  هدفاً  لنف�صها  و�صعت  التي  املتحدة،  اململكة  جتربة  مقدمتها 
معدات  تطوير  خالل  من  اخل�صراء"،  ال�صناعية  ل�"الثورة  موطنا  تكون 
اإ�صراك  ع��رب  املناخي  احل��ي��اد  مل�صتقبل  للبيئة  و�صديقة  ج��دي��دة  واأدوات 
نحو  اال�صتهالكي  الطلب  لتحويل  ال��ق��وان��ني  وتطوير  اخل��ا���س  القطاع 

املنتجات ال�صديقة للبيئة.
كما تطرق التقرير اإىل جتربة الواليات املتحدة، م�صرياً اإىل اأن الو�صول 
اإىل هدف احلياد املناخي يف االقت�صاد االأكرب يف العامل �صيتطلب حتوالت 
يف خم�صة جماالت رئي�صية هي اإزالة الكربون من قطاع الكهرباء ومن ثم 
حتويل اال�صتخدامات النهائية ملختلف القطاعات اإىل الطاقة الكهربائية 
امليثان وتطوير تقنيات  انبعاثات  اإىل جانب خف�س هدر الطاقة وخف�س 

اإزالة الكربون من االأجواء.

- الإمارات .. جتربة ا�ستثنائية على 4 م�سارات..
كما ركز التقرير على جتربة دولة االإمارات التي اأعلنت عن اأهدافها لتحقيق 
�صمن  القليلة  ال��دول  اإح��دى  لت�صبح   ،2050 ع��ام  بحلول  املناخي  احلياد 
ال�صرق  منطقة  يف  االأوىل  وال��دول��ة  للنفط،  منتجة  دول  ع�صر  اأك��رب  قائمة 
االإمارات  دول��ة  اأن  وذك��ر  التعهد.  هذا  تطلق  التي  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط 
قطاع  ت�صمل  رئي�صية،  م�صارات  عدة  خالل  من  اأهدافها  حتقيق  على  تعمل 
ا�صرتاتيجية  تهدف  البيئة، حيث  اإىل  اإ�صافة  والتنقل،  وال�صناعة،  الطاقة، 
امل�صتدامة  اأو  النظيفة  الطاقة  ح�صة  زي��ادة  اإىل   2050 للطاقة  االإم���ارات 
 ،2050 ب��ح��ل��ول ع���ام  امل���ائ���ة  50 يف  اإىل  ال��ط��اق��ة  اإج���م���ايل م��زي��ج  ���ص��م��ن 
تهدف  فيما   ،70% بن�صبة  الطاقة  لتوليد  الكربونية  الب�صمة  واحلد من 
اال�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة على رفع م�صاهمة 
القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي االإجمايل اإىل 300 مليار درهم، وت�صخري 
واحللول  البديل  ال��وق��ود  ا�صتخدام  لتعميم  املعاجلة  تكنولوجيا  اب��ت��ك��ارات 
و�صع  االإم����ارات على  دول���ة  تعمل  كما  املخلفات.  ت��دوي��ر  واإع����ادة  اخل�����ص��راء 
ورا، اأهمها اإطالق  جمموعة من املخططات لتقنيات وحلول التنقل االأكرث تطرّ
اال�صرتاتيجية الوطنية للتنقل الذكي لعام 2030، التي �صت�صهم يف حتفيز 
و�صع ال�صيا�صات نحو منظومة تنقل �صل�صة اأكرث اأمانا ومراعاة للبيئة عرب 
اعتماد و�صائل النقل الكهربائية والذكية والذاتية القيادة، اإ�صافة اإىل دعم 
البيولوجي  للتنوع  الوطنية  اال�صرتاتيجية  واملبادرات مثل  اال�صرتاتيجيات 
حتويل  م��ب��ادرات  وت��ط��وي��ر  البحرية  احل��ي��اة  بحماية  اخل��ا���ص��ة  وال��ق��وان��ني 
الطبيعية  املوائل  جتديد  وبرامج  الدائري  واالقت�صاد  طاقة  اإىل  النفايات 
جماالت  خم�صة  مبتابعة  احلكومات  التقرير  واأو�صى  امل�صتدامة.  والزراعة 
رئي�صية، هي التخطيط الفعال، وتعزيز م�صاركة ال�صركاء، والتمويل امل�صتدام 
التح�صني  اىل  اإ�صافة  بكفاءة،  التقارير  واإع���داد  وامل��راق��ب��ة  ال��ق��درات،  وب��ن��اء 
امل�صتمر، اإذ اإن امل�صتقبل يعتمد على مناذج التح�صني امل�صتمر ونهج ي�صتدعي 
التعلم يف م�صهد دائم التغري. وميكن االطالع على الن�صخة الكاملة لتقرير 
"الطريق اإىل احلياد املناخي � اأولويات حكومية" عرب الرابط االإلكرتوين: 
https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/الرا�صد/

pathways-to-net-zero-ar/ التقارير/2022/التفا�صيل

الأوملبياد اخلا�س الإماراتي يحتفي بالفائزين والرواد يف برنامج مدار�س الأبطال املوحدة

جامعتا القا�سمية والو�سل يطلقان موؤمترهما الدويل الأول بعنوان »الواقع املعا�سر واأثره يف العلوم ال�سرعية«

•• اأبوظبي-وام:

نظم االأوملبياد اخلا�س االإماراتي حفل توزيع جوائز برنامج مدار�س االأبطال 
املوحدة تكرمًيا للمدار�س والطالب واملعلمني الذين تفانوا واجتهدوا لن�صر 

ثقافة الدمج يف املجتمعات املدر�صية.
وهو  اأبوظبي،  يف  خليفة  جامعة  من  مبا�صرة  االفرتا�صي،  احلفل  بث  ومت 
مدار�س  برنامج  وفعاليات  اأن�صطة  تغطي  جوائز  لتوزيع  نوعه  من  االأول 
االأبطال املوحدة، التي تعزز دمج اأ�صحاب الهمم من ذوي االإعاقة الذهنية 

والنمائية يف املدار�س العادية.

و�صملت اجلوائز 39 فئة للريا�صة والقيادة والتاأثري والدمج امل�صتدام، كما 
ت�صمن احلفل االإعالن عن الفائزين يف م�صابقة الروبوتات املوحدة 2022، 

والتي كانت املو�صم االأكرب للم�صابقة منذ اإطالقها يف 2019.
ت��ق��دم فيها اجل��وائ��ز الأب����رز الالعبني  ال��ت��ي  امل���رة االأوىل  ت��ل��ك ه��ي  وك��ان��ت 
الدمج عن طريق  واملدار�س ممن حققوا  الفرق  وق��ادة  واملعلمني  وال�صركاء 
بالتاأثري  وق��ام��وا  االب��ت��ك��ار،  يف  للقيادة  ا  فر�صً و�صنعوا  ال��داجم��ة،  ال��ق��ي��ادة 

وقدموا العرو�س وجهود لال�صتدامة.
امل�صاركة  الهندي،  غالية  االإم��ارات��ي��ة  ال�صابة  القائدة  الفائزين،  م��ن  وب��رز 
ال�صابقة يف م�صابقة الروبوتات املوحدة مع زميلتها اليازية احل�صرمي، حيث 

ِقبل  من  متويلها  مت  التي   "Peoplability" منظمة  بتاأ�صي�س  قامتا 
االأوملبياد اخلا�س االإماراتي، لدعم القيادة ال�صبابية الداجمة، والتي تربط 

اأ�صحاب الهمم بالفر�س اجلامعية والوظيفية.
و�صهد احلفل اختتام مو�صم م�صابقة الروبوتات املوحدة 2022، ومت خالل 

احلفل االإعالن عن الفائزين بامليداليات.
من  طالب   700 �صملت  التي  امل�صابقة  يف  م�صاركة  اأعلى  العام  ه��ذا  و�صجل 
مًعا  تناف�صوا  اإماراتية  مدر�صة   153 من  واأقرانهم  املختلفة  القدرات  ذوي 
ال�صتكمال مهام الروبوتات. وقال طالل الها�صمي املدير الوطني لالأوملبياد 
التي يبذلها  املتميزة  اأن نحتفي بكل اجلهود  " ي�صعدنا  اخلا�س االإماراتي: 

االأفراد واملدار�س �صمن برنامج مدار�س االأبطال املوحدة. وكانت اال�صتجابة 
ال��ط��الب واملعلمني  ف��خ��ورون بتقدير  ل��ل��غ��اي��ة، ون��ح��ن  اإي��ج��اب��ي��ة  ل��ل��ربن��ام��ج 

واملدار�س لتفانيهم املتميز يف حتقيق الدمج ".
واأ�صاف: "ميثل هذا النجاح مثااًل على التزام دولة االإمارات بالدمج ب�صكل 
ن هذا النهج ال�صباب من بدء رحلتهم  ا�صتباقي، ال �صيما يف التعليم، حيث مُيكرّ
ممتنون  ونحن  اال�صتثناء.  ولي�س  املعيار  هو  الدمج  اأن  موؤمنني  احلياة  يف 
كذلك  وممتنون  لنا  وامل�صتمر  الدائم  دعمها  على  الر�صيدة  لقيادتنا  للغاية 
جلميع املدار�س واملوؤ�ص�صات التعليمية والطالب واملعلمني، الذين يوؤ�ص�صون 

بيئات قبول ودمج للطالب من جميع القدرات".

•• ال�شارقة-الفجر:

انطلقت اأم�س االأول االأربعاء اأعمال املوؤمتر الدويل امل�صرتك 
بني جامعتي الو�صل بدبي، والقا�صمية بال�صارقة بعنوان ب����: 
)الواقع املعا�صر واأثره يف العلوم ال�صرعية(؛ وناق�س املوؤمتر 
يف جل�صاته العلمية اأثر العلوم ال�صرعية يف الواقع املعا�صر، 
من حيث التاأ�صيل، والتطور ح�صب امل�صتجدات التكنولوجية 

والثقافية واالقت�صادية. 
و�صارك يف املوؤمتر مئة باحث وباحثة من اأكادمييني وباحثني 
يف العلوم ال�صرعيرّة ميثلون 22 دولة عربية واإ�صالمية ومن 
موؤ�ص�صات علمية مرموقة ومعاهد ومراكز بحثية ذات تاأثري 
ورقة  وثالثون  ثالثة  تقدمي  و�صهدت  البحثي،  الن�صاط  يف 

علمية حمكمة.
�صعادة  القا�صمية  اجلامعة  مب�صرح  املوؤمتر  فعاليات  ح�صر 
االأ�صتاذ جمال الطريفي رئي�س اجلامعة القا�صمية، و�صعادة 
االأ�صتاذ الدكتور خليفة بو جادي نائب مدير جامعة الو�صل 
لل�صوؤون االأكادميية بالنيابة، و�صعادة امل�صت�صار الدكتور �صعيد 
بالنيابة،  العدل  وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  النقبي  بحبوح 
االإم����ارات  جمل�س  رئي�س  ��ه  ب��يرّ ب��ن  اهلل  عبد  ال�صيخ  وم��ع��ايل 
لالإفتاء ال�صرعي ورئي�س منتدى تعزيز ال�صلم يف املجتمعات 
امل�صلمة، وف�صيلة الدكتور اأحمد احلداد كبري املفتني يف دبي 

ولفيف كبري من املدعوين واملخت�صني.
االأ�صتاذ  �صعادة  رحب  االفتتاحية  اجلل�صة  خالل  كلمته  ويف 
ال��دك��ت��ور ع����واد اخل��ل��ف م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���ص��م��ي��ة رئي�س 
والذي  وامل�صاركني  ال�صخ�صيات من احل�صور  بكبار  املوؤمتر، 
الو�صل  وجامعة  القا�صمية  اجلامعة  بني  بال�صراكة  ُينظم 
فيما  واملوؤ�ص�صي  العلمي  ال��ت��ع��اون  اأوا���ص��ر  لتعزيز  حتقيًقا 

بينهما.
اجلامعة  لروؤية  حتقيقا  ياأتي  املوؤمتر  انعقاد  اأن  اإىل  واأ�صار 
القا�صمية التي اأر�صى قواعدها ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
االأعلى  املجل�س  القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد  الدكتور 

حاكم ال�صارقة موؤ�ص�س اجلامعة حفظه اهلل تعاىل ورعاه.
املوؤمتر  خالل  من  ت�صعيان  اجلامعتني  ب��اأن  اخللف  واأو�صح 
اإىل بيان دور العلوم ال�صرعية يف التنمية احل�صاريِة والتطور 
الفكري واالجتماعي، وتاأكيِد قدرتها على مواكبة التطورات 
املت�صقِة  ال�صرعية  والبدائل  احللول  وتقدمِي  وامل�صتجدات، 
اإ�صالحه  اإىل  م�صتمر  �صعي  عملية  يف  املعا�صر،  ال��واق��ع  مع 
وتهذيبه بو�صطية واعتدال، وتاأ�صيل العالقة امل�صتمرة بني 
العلوم ال�صرعية وتطوِر البيئات املختلفة وتنوع احتياجاتها، 
مواكبة  دون  حت��ول  اأن  ميكن  التي  العقبات  ت�صخي�س  م��ع 

العلوم ال�صرعية للواقع، ومعرفِة �صبِل جتاوِزها.
ومن جانبه قال االأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن 
اإطار  يف  ياأتي  املوؤمتر  هذا  تنظيم  اإن  الو�صل  جامعة  مدير 
االتفاقيات املوقعة بني جامعة الو�صل واجلامعة القا�صمية 
العلمية  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  اإقامة  بنودها  والتي من بني 
التعاون بني اجلانبني و�صواًل  اأوا�صر  امل�صرتكة، كما يوطد 
وتطويع  العلمي  البحث  تطوير  نحو  امل�صرتكة  ل��الأه��داف 
اأدواته وتطبيقها على الواقع وا�صت�صراف امل�صتقبل، مبا يعود 

بالنفع على املجتمع.
اأحمد ب�صناق رئي�س اللجنة العلمية  واأ�صار االأ�صتاذ الدكتور 
بحوث  اأن  الو�صل  بجامعة  الطلبة  �صوؤون  وعميد  للموؤمتر 
والباحثني  االأكادمييني  من  منتقاة  �صفوة  قدمها  املوؤمتر 
و�صعتها  علمية  معايري  على  ب��ن��اًء  م��ت��ع��ددة؛  جن�صيات  م��ن 
البحوث، وعليه خرجت  التي تولت حتكيم  العلمية  اللجنة 

والتطبيق  ال�صرعي،  التاأ�صيل  بني  متنوعة  املوؤمتر  حم��اور 
العملي يف درا�صة اأبرز امل�صتجدات املعا�صرة.

التطبيق  ع��رب  مبا�صرة  كلمته  بيه  ب��ن  ال�صيخ  معايل  وق��دم 
يف  واأهميته  ال��واق��ع  فقه  ملفهوم  م��وؤ���ص��اًل   zoom ال��ذك��ي 
معاجلة الق�صايا املعا�صرة، وا�صتعر�س االأدلة ال�صرعية من 
بالواقع  ال�صرعية  العلوم  عالقة  تاأ�صيل  يف  والعقل  النقل 
امل��ع��ا���ص��ر، و���ص��ب��ط ف��ق��ه ال���واق���ع مب��ن��ظ��وم��ة م��ن ال�صوابط 
اإىل  داعًيا  الت�صريع،  مقا�صد  ليحقق  له  احلاكمة  ال�صرعية 
تبادل  يف  امل���وؤمت���رات  ه��ذه  مثل  تلعبه  ال���ذي  الكبري  ال���دور 
الباحثني من  ب��ني  االأوا���ص��ر  وال��ت��ج��ارب وتوطيد  اخل���ربات 
�صتى البلدان لدرا�صة الواقع وفق مبادئ ال�صريعة ال�صمحة.

وق��د حظي امل��وؤمت��ر بكلمة م��ن م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن �صلطان 
النعيمي وزير العدل األقاها بالنيابة �صعادة امل�صت�صار الدكتور 
موؤكًدا  ال���وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  النقبي  بحبوح  �صعيد 
اأهمية معاجلة الق�صايا املعا�صرة لتحقيق االأمن بني االأفراد 
ويف املجتمعات، واأهمية طرح هذه الق�صايا مبيزان ال�صريعة 
االإمارات  دول��ة  يف  الر�صيدة  القيادة  دور  مثمنا  االإ�صالمية، 
العربية املتحدة يف تعزيز اأمن املجتمعات والنهو�س بها اإىل 

م�صاف الدول املتقدمة.
بعدها األقى اأمني عام جممع البحوث االإ�صالمية يف االأزهر 
التي  كلمته  عياد  حممد  نظري  الدكتور  االأ���ص��ت��اذ  ال�صريف 
اأوراق عملية  املوؤمتر وما يتناوله من  اأهمية  اإىل  اأ�صار فيها 
درا�صات  اإىل  امل��ج��ت��م��ع��ات  حل��اج��ة  منهجية  درا����ص���ات  ت�صكل 
اإثرائها  املوؤمتر يف  ودور  الواقعية  امل�صائل  كافة  معا�صرة يف 
من خالل اأوراق العمل واجلل�صات التي ت�صت�صيف نخبة من 
اليوم  يف  علمية  جل�صات  ثالث  وُعقدت  والباحثني.  العلماء 
تاأ�صيل  عنوان  االأوىل  اجلل�صة  فتناولت  املوؤمتر؛  من  االأول 

عالقة العلوم ال�صرعية بالواقع وا�صتعر�صت خم�صة عناوين 
علمية  بحوث  خم�صة  ناق�صت  الثانية  اجلل�صة  اأم��ا  بحثية، 
تعلقت بجوانب من و�صائل البحث يف اال�صتدالالت ال�صرعية 
على م�صتجدات الواقع املعا�صر، وخ�ص�صت اجلل�صة الثالثة 
لتناول مو�صوع امل�صتجدات االقت�صادية املعا�صرة واأثرها يف 

االأحكام ال�صرعية وا�صتعر�صت اأربعة اأوراق علمية.
عمل  ور���ص��ة  للموؤمتر  امل�صاحبة  الفعاليات  اأوىل  ونظمت 
مها  قدرّ االإ�صالمي(  االقت�صاد  يف  النقدية  )الق�صايا  بعنوان 

ق�صم  رئ��ي�����س  اهلل  ع��ب��د  اآدم  ال��دك��ت��ور  االإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
اأعمال  وت�صتمر   . القا�صمية  باجلامعة  واالإدارة  االقت�صاد 
املتعلقة  االأربعة  العلمية  بجل�صاته  الثاين  يومه  يف  املوؤمتر 
باأبرز امل�صتجدات الثقافية والفكرية والتقنية وبيان اأثر هذه 
ومقا�صدها  ال�صريعة  اأحكام  �صوء  يف  وخماطرها  التقنيات 
عمل  ور�صة  الثانية  امل�صاحبة  الفعالية  انعقاد  مع  العامة، 
ال�صرعية(  ال��ع��ل��وم  يف  واأث���ره���ا  العلمية  ب��ع��ن��وان)احل��ق��ائ��ق 

يقدمها االأ�صتاذ الدكتور اإياد اإبراهيم من جامعة الو�صل.
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اأخبـار الإمـارات
مركز خدمات املرور والرتخي�س بالفجرية ي�ستقبل وفدًا من بلدية العني

•• الفجرية -الفجر:

ا�صتقبل مركز خدمات املرور والرتخي�س ب�صرطة الفجرية وفداً من بلدية العني برئا�صة ال�صيد �صامل را�صد �صويدان 
الكتبي املدير التنفيذي لقطاع عمليات البلدية الفرعية، وذلك �صمن الزيارات واملقارنات املعيارية لالطالع على 
اأف�صل املمار�صات واآليات تطوير اخلدمات و�صوال الأعلى معايري تقدمي اخلدمة املتميزة و�صعادة املتعاملني املتوائمة 
التميز  م�صرية  دعم  يف  املقدمة  باخلدمات  املتعاملني  اإ�صعاد  تعزيز  يف  الداخلية  ل��وزارة  االإ�صرتاتيجي  الهدف  مع 
اإدارة املرور والدوريات على برنامج النجوم العاملية مبنا�صبة ح�صول املركز  اآلية ح�صول  املوؤ�ص�صي، والتعرف على 

على ت�صنيف 6 جنوم. 
مت خالل الزيارة مناق�صة جتربة التقييم ورحلة املتعامل واخلدمات اال�صتباقية واملبادرات التطويرية. 

كان يف ا�صتقبال الوفد العميد اأحمد حممد كا�صب احلمودي نائب مدير املوارد واخلدمات امل�صاندة والعقيد �صالح 
حممد عبداهلل الظنحاين رئي�س مركز خدمات املرور والرتخي�س والعقيد جمعه �صامل الزحمي نائب مدير املركز 

وعدد من ال�صباط يف االإدارة.

من البتكار اإىل اخلم�سني... الإمارات اأعوام خلدها التاريخ يف عهد خليفة
•• اأبوظبي - وام:

درجت االإمارات يف عهد املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه 
واإن�صانية  واأه��داف وطنية  باأ�صماء حملت دالالت  اأعوامها  و�صم  اهلل" على 
�صامية، فكانت النتيجة اإطالق ع�صرات املبادرات والربامج واال�صرتاتيجيات 
التي قطف ثمارها اجلميع من اأفراد وموؤ�ص�صات، وانعك�صت يف املح�صلة على 

رفعة ومكانة الدولة وتعزيز م�صريتها التنموية ال�صاملة.
ومن "عام االبتكار" و�صواًل اإىل "عام اخلم�صني" حتولت توجيهات وكلمات 
املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" مبنا�صبة االإعالن 
االأهداف  وا�صحة  �صنوية  تنموية  خطة  اإىل  االأع����وام  تلك  م�صميات  ع��ن 
والروؤى تعمل على ترجمتها وتنفيذها كافة املوؤ�ص�صات والفعاليات الر�صمية 

وال�صعبية يف الدولة.

- عام البتكار..
بن  ال�صيخ خليفة  ل��ه  املغفور  وج��ه  2015، حيث  ع��ام  ال��ب��داي��ة يف  ج���اءت 
زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" باإعالن عام 2015 عاما لالبتكار يف الدولة، 
اجلهود  بتكثيف  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  جلميع  توجيهاته  املجل�س  واأ���ص��در 
وتعزيز التن�صيق والبدء مبراجعة ال�صيا�صات احلكومية العامة بهدف خلق 
بيئة حمفزة لالبتكار ت�صل بدولة االإم��ارات للمراكز االأوىل عامليا يف هذا 

املجال.
"اإعالن  "رحمه اهلل" اإن  اآل نهيان  وقال املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد 
عام 2015 عاما لالبتكار ياأتي دعما جلهود احلكومة االحتادية، وجمعا 
وتعزيزا  املتميزة،  البحثية  للجهود  وتكثيفا  املخل�صة،  الوطنية  للطاقات 
للجهود املبذولة ل�صناعة كوادر وطنية تقود م�صتقبلنا يف هذا القطاع نحو 
ال�صيا�صة  اهلل"  "رحمه  واعتمد  واالبتكار".  واالزده���ار  التقدم  من  مزيد 
العليا للدولة يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار التي ت�صمنت 100 
مبادرة وطنية يف القطاعات التعليمية وال�صحية والطاقة والنقل والف�صاء 

واملياه بقيمة ا�صتثمارية و�صلت اإىل 300 مليار درهم.

- عام القراءة..
"رحمه اهلل"  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  له  املغفور  وبتوجيهات من 
اأقر جمل�س الوزراء اإعالن 2016 عاما للقراءة واأ�صدر املجل�س توجيهاته 
اإطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ وتر�صيخ الدولة  اإعداد  بالبدء يف 

عا�صمة للمحتوى والثقافة واملعرفة.
وقال املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" بعد اإطالق 
املبادرة: "وجهنا اأن يكون عام 2016 عاما للقراءة الأن القراءة هي املهارة 
واملبتكرين"  والباحثني  واملفكرين  العلماء  م��ن  جديد  جليل  االأ�صا�صية 
التنمية  م�صار  وتغيري  املعرفة،  على  قائم  اقت�صاد  تاأ�صي�س  اأن  ..م�صيفا 
ليكون قائما على العلوم واالبتكار، وحتقيق ا�صتدامة لالزدهار يف دولتنا ال 
يكون باإدمان ا�صترياد اخلربات من اخلارج، بل بغر�صها يف الداخل ورعايتها 
حتى تكرب وتن�صئة جيل متعلم قارئ واع لتطورات العامل الذي نعي�س فيه 

وملم باأف�صل اأفكاره واأحدث نظرياته يف كافة القطاعات.
والتنوع،  بالزخم  ات�صمت  معرفية  2016" تظاهرة  القراءة  "عام  ل  و�صكرّ
وتعزيز  امل��ع��رف��ة  لن�صر  يومية  عمل  خلية  اإىل  خاللها  االإم����ارات  حت��ول��ت 
فيها  ���ص��ارك  ق��رائ��ي��ة،  فعالية   1500 م��ن  اأك���رث  ا�صتقطاب  ومت  ال��ق��راءة، 
خمتلف فئات املجتمع االإماراتي، كما متت بلورة خطة ا�صرتاتيجية جلعل 
اإط��الق �صندوق  االإم��ارات��ي، ع��الوة على  املجتمع  اأ�صلوب حياة يف  ال��ق��راءة 
وطني لدعم م�صاريع ومبادرات القراءة اإىل جانب اإ�صدار القانون الوطني 

للقراءة.
ويف مايو من العام ذاته، مت االإعالن عن ال�صيا�صة الوطنية للقراءة يف دولة 

ع�صرياً يحظى بتقدير جميع �صعوب ودول املنطقة والعامل.
وجاء عام 2018 يف االإمارات على م�صتوى الطموح خا�صة بعد اأن اقرتن 
با�صم املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، حيث 
ذكرى  تخلد  التي  والعاملية  املحلية  واملبادرات  الفعاليات  من  �صل�صلة  �صهد 

القائد املوؤ�ص�س ومتجد اإرثه وتر�صخ قيمه االإن�صانية النبيلة.
ورفعت االإمارات يف بداية "عام زايد" 2018 من �صقف التوقعات واأطلقت 
اهلل"،  "رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  له  املغفور  من  بتوجيهات 
ع�صرات املبادرات والربامج التنموية التي دعمت جناح منوذجها النه�صوي 

الفريد، وعززت ح�صورها الوازن يف خمتلف املحافل الدولية.
وحافظت دولة االإمارات للعام اخلام�س على مكانتها �صمن اأكرب املانحني 
دخلها  ع��ل��ى  ق��ي��ا���ص��اً  الر�صمية  التنموية  امل�����ص��اع��دات  جم���ال  يف  ال��دول��ي��ني 

القومي.

- عام الت�سامح..
واأعلن املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" عام 2019 
اإب���راز دولة  يف دول��ة االإم����ارات ع��ام��اً للت�صامح، وي��ه��دف ه��ذا االإع���الن اإىل 
االإمارات عا�صمة عاملية للت�صامح، وتاأكيد قيمة الت�صامح باعتبارها امتداداً 
لنهج زايد موؤ�ص�س الدولة، وعماًل موؤ�ص�صياً م�صتداماً يهدف اإىل تعميق قيم 

الت�صامح واحلوار وتقبل االآخر واالنفتاح على الثقافات املختلفة.
وقال "رحمه اهلل" اإن "تر�صيخ الت�صامح هو امتداد لنهج زايد.. وهو قيمة 
م�صيفا  ال�صعوب"..  و�صعادة  ال��دول  وا�صتقرار  املجتمعات  بناء  يف  اأ�صا�صية 
�صموه "اأن اأهم ما ميكن اأن نغر�صه يف �صعبنا هو قيم واإرث زايد االإن�صاين.. 

وتعميق مبداأ الت�صامح لدى اأبنائنا ".
واأطلقت  ع��ال��ي��ة،  بطموحات   2019 الت�صامح"  "عام  االإم�����ارات  وب����داأت 
ع�صرات  اهلل"،  "رحمه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  م��ن  بتوجيهات 
املبادرات والربامج التنموية التي دعمت جناح منوذجها النه�صوي الفريد، 

وعززت ح�صورها الوازن يف خمتلف املحافل الدولية.
وكر�صت االإمارات يف عام 2019 مكانتها كمركز عاملي للت�صامح من خالل 
وبيت  اأبوظبي،  يف  البابوي  والقدا�س  االإن�صانية،  االأخ���وة  وثيقة  م��ب��ادرات 
التي  الفارقة  املبادرات  من  وغريها  الت�صامح،  وقمة  االإبراهيمية،  العائلة 
الت�صامح  �صيا�صة  منها  تنطلق  التي  العميقة  االإن�صانية  القيم  عن  ع��ربت 

االإماراتية.

- ال�ستعداد للخم�سني..
�صجلت  وق���د  للخم�صني"،  اال���ص��ت��ع��داد  "عام  ���ص��ع��ار   2020 ال��ع��ام  وح��م��ل 
االمارات يف هذا العام الذي حل يف ظروف ا�صتثنائية نتيجة تف�صي فريو�س 
من  العديد  يف  امللهمة  واملحطات  االإجن���ازات  من  العديد  "كوفيد19، 

املجاالت.
وت�صدر قطاع الف�صاء قائمة اأكرث القطاعات جناحا يف عام 2020 الذي 
امل��ري��خ، واالع���الن عن  االإم��ارات��ي ال�صتك�صاف  االأم���ل  اإط���الق م�صبار  �صهد 
امل�صروع االإماراتي ال�صتك�صاف القمر، والك�صف م�صروع القمر اال�صطناعي 
ا�صطناعي  ق��م��ر  اأول  ���ص��ات«  »م���زن  واإط����الق   ،"MBZ-Sat" اجل��دي��د 
"عني  ال�صناعي  القمر  اإط��الق  اإىل  اإ�صافة  بالدولة،  البيئية  لالأغرا�س 
حققت  كورونا  جائحة  مواجهة  جم��ال  ويف  بنجاح.  الف�صاء  ال�صقر" اإىل 
االإم��ارات جناحا الفتا يف تطبيق التعلم عن بعد، وبادرت اإىل اإجالء رعايا 
دول �صقيقة و�صديقة من بوؤر التف�صي يف ال�صني، واأعلنت عن افتتاح مراكز 
اجلذعية  باخلاليا  عالجا  وابتكرت  املركبة،  م��ن  "كورونا"  ع��ن  للك�صف 
اللتهابات فريو�س كورونا امل�صتجد، فيما كانت االإمارات اأول دولة يف العامل 
يتجاوز فيها عدد فحو�صات فريو�س »كورونا« العدد االإجمايل لل�صكان يف 
الن�صاء  اأجور  العام دخل مر�صوم م�صاواة  العام. ويف �صبتمرب من ذات  ذلك 

االإمارات، التي ت�صعى اإىل اأن تكون القراءة اأ�صلوب حياة يف املجتمع االإماراتي 
28 مبادرة وطنية تتوىل  2026، وت�صمنت اال�صرتاتيجية  بحلول العام 
املجتمع،  وتنمية  والثقافة،  وال�صحة،  التعليم،  هي:  قطاعات،   6 تنفيذها 

واالإعالم، واملحتوى.

- عام اخلري..
واأعلن املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل"، عام 2017 
اأطلقت احلكومة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  االإم����ارات، ومبوجب  دول��ة  للخري يف  عاماً 
االحت���ادي���ة يف دول���ة االإم������ارات، واحل��ك��وم��ات امل��ح��ل��ي��ة، ف�����ص��اًل ع��ن القطاع 
اخلا�س واملوؤ�ص�صات املدنية مئات من املبادرات االإن�صانية، التي تخدم ق�صايا 
و�صاعات  بالتربعات  االأف���راد  �صاهم  كما  وخ��ارج��ه��ا،  ال��دول��ة  داخ��ل  خريية 

العمل التطوعي خلدمة ق�صايا جمتمعية واإن�صانية.
اختيار  "رحمه اهلل" اأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  له  املغفور  واأك��د 
االإمارات  دول��ة  تبنته  ال��ذي  النهج  ليكون عاما للخري يعك�س   2017 عام 
مقابل  دون  للجميع  اخل��ري  وت��ق��دمي  االإن�����ص��اين  العطاء  يف  تاأ�صي�صها  منذ 
حيث قال: "االإمارات هي بلد اخلري و�صعب االإمارات هم اأبناء زايد اخلري" 
زايد  اأبناء  باأننا  نفاخر  نحن  باإجنازات  النا�س  يفاخر  "عندما  ..م�صيفا: 
اخلري وعندما يتحدث النا�س عن تاريخ نحن نتحدث عن تاريخ من اخلري 

بداأ مع قيام دولتنا".
دور  لرت�صيخ  وتنفيذية  ت�صريعية  اأط���راً  االإم����ارات  دول��ة  حكومة  ور�صمت 
الدولة كعا�صمة اإقليمية وعاملية للعمل االإن�صاين، وخدمة الب�صرية، وتعزيز 

قيم وثقافة اخلري يف جمتمعنا.
يف  م�صتدامة  ج��دي��دة  اأن��ظ��م��ة   10 وو���ص��ع  �صياغة  اخلري"  "عام  و���ص��ه��د 
جماالت التطوع، وامل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات، وتطوير الدور التنموي 
مت  لل�صركات«  املجتمعية  »امل�صوؤولية  �صعيد  فعلى  االإن�صانية،  للموؤ�ص�صات 
»املُوؤ�صر  وكذلك   ، لل�صركات«  املجتمعية  للم�صوؤولية  الذكية  »املن�صة  اإجناز 

الوطني للم�صوؤولية املجتمعية«.
التخ�ص�صي«،  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  »م���ب���ادرة  اإجن����از  ال��ت��ط��وع، مت  ويف جم���ال 
التطوعي«، ومبادرة »فر�س  العمل  »اإ�صراك موظفي احلكومة يف  ومبادرة 

العطاء يف اجلهات احلكومية«.
ويف جمال تطوير الدور التنموي للموؤ�ص�صات االإن�صانية، �صهد عام اخلري 
لتن�صيق  واخل���ريي«  واالإن�����ص��اين  التنموي  للعمل  الذكية  »املن�صة  اإط���الق 
اجلهود التي تقوم بها املوؤ�ص�صات االإن�صانية واخلريية وحتقيق التكامل يف 
االإن�صاين  العمل  خريطة  على  االإم��ارات  تواجد  اأماكن  وحتديد  اأن�صطتها 

واخلريي العاملي وحجم امل�صاعدات التي تقدمها.

- عام زايد..
عام  اأن  اهلل"،  "رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  له  املغفور  واأع��ل��ن 
2018 يف دولة االإمارات �صيحمل �صعار »عام زايد«؛ ليكون منا�صبة وطنية 
تقام لالحتفاء بالقائد املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
"طيَّب اهلل ثراه" مبنا�صبة ذكرى مرور مئة �صنة على ميالده، وذلك الإبراز 
املحلية  اإجن��ازات��ه  االإم���ارات، بجانب  دول��ة  وبناء  تاأ�صي�س  له يف  املغفور  دور 

والعاملية.
واأكد املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل" اأن اختيار عام 
د املكانة اال�صتثنائية والفريدة التي ميثلها  2018 ليكون »عام زايد« يج�صِّ
كل  ثراه" ل��دى  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور 
�س لدولة االحتاد، ووا�صع اأ�ص�س النه�صة الع�صرية  اإماراتي؛ فهو القائد املوؤ�صِّ
ة، وهو رمز احلكمة واخلري  التي ت�صهدها دولة االإمارات على امل�صتويات كافَّ
والعطاء؛ لي�س يف االإمارات واخلليج فح�صب، واإمنا على امل�صتوَيني العربي 
والدويل، وال تزال مواقفه ومبادراته �صاهدة على ا�صتثنائيته بو�صفه قائداً 

بالرجال يف القطاع اخلا�س الذي اأ�صدره ال�صيخ خليفة "رحمه اهلل" حيز 
اأحكام قانون االأحوال  "رحمه اهلل" مرا�صيم بتعديل  اأ�صدر  التنفيذ، فيما 
ال�صخ�صية واملعامالت املدنية والعقوبات وقانون االإجراءات اجلزائية/ كما 
اعتمد تعديالت يف قانون ال�صركات تتيح التملك الكامل لل�صركات من قبل 
االأجانب، واأمر مبنح و�صام "اأبطال االإن�صانية" اإىل من �صحوا بحياتهم يف 

اخلطوط االأمامية ملواجهة "كورونا".

- عام اخلم�سني..
اآل نهيان  زاي��د  ال�صيخ خليفة بن  املغفور له  اأعلن   2021 16 مار�س  ويف 
"رحمه اهلل" عام 2021 يف دولة االإمارات "عام اخلم�صني" وذلك احتفاء 
بالذكرى ال� 50 لتاأ�صي�س الدولة حيث انطلق عام اخلم�صني ر�صمياً يف 6 

اأبريل من ذات العام وا�صتمر حتى 31 مار�س من عام 2022.
عام  "اإن  "رحمه اهلل":  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  له  املغفور  وق��ال 
يف  املا�صية  ع��ام��اً  اخلم�صني  اإجن���ازات  يف  للتاأمل  فر�صة  ي�صكل  اخلم�صني 
الوقت الذي ن�صتعد فيه لالنطالق بكل ثقة يف رحلتنا املقبلة"، م�صريا اإىل 
اأن "عاملنا اليوم يتغري ب�صرعة غري م�صبوقة، وي�صاحب ذلك التغري العديد 
من الفر�س التي تفتح االآفاق لالبتكار واالإبداع.. فعلينا جميعا م�صاعفة 
على  واملحافظة  نوعية  ومبادرات  اأفكار جديدة  على خلق  والعمل  اجلهود 
وم�صتقبل  اأف�صل  بغد  جميعها  لت�صهم  جمتمعنا،  وت��ن��وع  وقيمنا  ثرائنا 

م�صرق لوطننا".
و�صطرت االمارات يف عام اخلم�صني حتت قيادته "رحمه اهلل" العديد من 
االإجنازات اال�صتثنائية مثل االإعالن عن وثيقة "مبادئ اخلم�صني" الع�صر، 
وانطالق اإك�صبو 2020 دبي مب�صاركة 192 دولة، واإطالق اال�صرتاتيجية 
الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة "م�صروع 300 مليار"، واإطالق 
تنتجه  الذي  االآجلة خلام »مربان«،  العقود  لتداول  العامل  بور�صة يف  اأول 
�صركة »اأدنوك«، واإطالق م�صاريع اخلم�صني التي توؤ�ص�س ملرحلة جديدة من 

النمو الداخلي واخلارجي للدولة، وترتقي بتناف�صيتها العاملية.
و�صهد عام اخلم�صني اعتماد اأ�صخم م�صروع لتطوير الت�صريعات والقوانني 
االحتادية ت�صمن اأكرث من 40 قانونا، واالإعالن عن مبادرة احلياد املناخي 
بحلول 2050، وبدء الت�صغيل التجاري ل� "براكة" كاأوىل حمطات الطاقة 
النووية ال�صلمية عربياً، وو�صول م�صبار االأمل االإماراتي اإىل مدار كوكب 
املريخ بنجاح، اإىل جانب االإعالن عن مهمة ا�صتك�صاف كوكب الزهرة و�صبعة 

كويكبات �صمن املجموعة ال�صم�صية.

بالتعاون مع  وزارة املوارد الب�سرية والتوطني

ندوة قانونية لغرفة عجمان حول عقود العمل ونظام حماية الأجور
•• عجمان -الفجر:

امل���������وارد  وزارة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
اإ�صت�صافت  وال��ت��وط��ني،  الب�صرية 
و���ص��ن��اع��ة عجمان   غ���رف���ة جت�����ارة 
املر�صوم  ب��ع��ن��وان  ق��ان��ون��ي��ة  ن�����دوة 
 2021 ل�صنة   33 رق���م  ب��ق��ان��ون 
"ت�صاريح  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  والئ��ح��ت��ه 
نظام   - ال���ع���م���ل  ع����ق����ود  ومن��������اذج 
اأ�صحاب  بح�صور  االأجور"  حماية 
على  بالتعرف  واملهتمني  االأع��م��ال 
ال����ن����دوة، وذل�����ك �صمن  م���و����ص���وع 
التي  القانونية  ال��ن��دوات  �صل�صلة 
ت��ع��ت��م��ده��ا ال��غ��رف��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
���ص��رك��ائ��ه��ا اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني من 
اجلهات االحتادية واملحلية بهدف 
واالطالع  القانوين  ال��وع��ي  زي���ادة 
م�صتجدات القرارات والت�صريعات.

اإدارة  ق��ا���ص��م ج��م��ي��ل م��دي��ر  وق����ال 
الب�صرية  امل����وارد  ب����وزارة  التوجيه 
ياأتي  الندوة  تنظيم  اإن  والتوطني 
يف اإطار منهجية الوزارة وحر�صها 
امل�صتمر  ال���ت���وا����ص���ل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
اال�صرتاتيجيني  ���ص��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
واملحلية  االحت���ادي���ة  اجل��ه��ات  م��ن 

خ��ا���ص��ي��ة االإت�������ص���ال امل���رئ���ي، هناء 
املوارد  وزارة  م��ن  م�صطفى  نبيل 
تناولت  والتوطني، حيث  الب�صرية 
العمل  ع���ق���د  ت���ع���ري���ف  ب���ال�������ص���رح 
و�صاحب العمل والعامل، مو�صحة 
ال��ق��ان��ون ي�صمل  ���ص��ري��ان  ان ن��ط��اق 
العمل  واأ����ص���ح���اب  م��ن�����ص��اآت  ك��اف��ة 
وال���ع���م���ال يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف 

الدولة.
بقانون  املر�صوم  اأه���داف  و�صرحت 
ومنها   ،2021 ل�����ص��ن��ة   33 رق���م 
�صمان كفاءة �صوق العمل يف الدولة 
واملهارات  الكفاءات  اأف�صل  وج��ذب 

العمل  اأ����ص���ح���اب  م���ن  اأع�����ص��ائ��ه��ا 
بت�صريعات �صوق العمل. 

م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب ع��ب��د اهلل عمر 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املرزوقي، 
واخلدمات  ال��ع�����ص��وي��ة  م��ع��ام��الت 
عجمان،  غ����رف����ة  يف  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
باحل�صور واأكد على اأهمية الندوة 
ودورها يف توعية اأ�صحاب االأعمال 
 2021 ل�صنة   33 رق��م  بالقانون 
تنظيم  ب�صاأن  التنفيذية  والئحته 
ال��ع��م��ل، م�����ص��ي��داً بجهود  ع��الق��ات 
والتوطني  الب�صرية  امل���وارد  وزارة 
يف ت���وع���ي���ة جم��ت��م��ع االع����م����ال يف 

والقرارات  العمل  بقانون  للتوعية 
الوزارية املنظمة له.

واأكد اأهمية تنظيم الندوة ودورها 
اخلا�س  القطاع  ممثلي  توعية  يف 
اأع�صاء  م����ن  ال���ع���م���ل  واأ�����ص����ح����اب 
عالقات  تنظيم  ب��ق��ان��ون  ال��غ��رف��ة 
ال��ع��م��ل والئ��ح��ت��ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وما 
ت�صتهدف  اأح����ك����ام  م���ن  ت��ت�����ص��م��ن��ه 
العالقة  وت����وازن  �صفافية  �صمان 
التعاقدية ومبا يوؤدي اإىل ا�صتقرار 

�صوق العمل يف الدولة. 
واأ�صاد باجلهود التي تبذلها غرفة 
جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ع��ج��م��ان لتوعية 

القرارات  مب�����ص��ت��ج��دات  االإم������ارات 
غرفة  اأن  واأك������د  وال���ت�������ص���ري���ع���ات. 
تنظيم  ع���ل���ى  ح��ري�����ص��ة  ع���ج���م���ان 
كاأحد  القانونية  ال��ن��دوات  �صل�صلة 
القانوين  ال���وع���ي  زي������ادة  ق���ن���وات 
�صريحة  ت��وع��ي��ة  ب��ه��دف  امل��ع��ت��م��دة 
كبرية من اأ�صحاب االعمال واأفراد 
والت�صريعات  ب��ال��ق��وان��ني  املجتمع 
املنظمة للبيئة االقت�صادية وزيادة 
الغرفة  ان  مو�صحا  اال�صتثمارات، 
ندواتها  عناوين  تنويع  ت�صتهدف 

خالل العام 2022.
ق���دم���ت ال����ن����دوة ال��ق��ان��ون��ي��ة عرب 

�صوق  يف  العاملة  القوى  وانتاجية 
العمل يف الدولة، وتوفري احلماية 
ال��ع��م��ل ومتكينهم  ع��الق��ة  ل��ط��ريف 
م���ن احل�����ص��ول ع��ل��ى ح��ق��وق��ه��م يف 

اإطار املر�صوم.
اأن����واع ت�صاريح  ال��ن��دوة،  وت��ن��اول��ت 
الدولة،  خ��ارج  "من  ومنها  العمل 
عمل  ذوي��ه��م،  كفالة  على  ان��ت��ق��ال، 
موؤقت، عمل مهمة، العمل اجلزئي، 
وت�صغيل  ت���دري���ب  احل������دث،  ع��م��ل 
ط��ال��ب، عمل م��واط��ن/ اأب��ن��اء دول 
االإقامة  ح��ام��ل  ال��ت��ع��اون،  جمل�س 
والعمل  متدرب  مواطن  الذهبية، 

واحلفاظ  العمالة  من  امل�صتقبلية 
جاذبة  اأعمال  بيئة  وتوفري  عليها 
ي�صاعد  مم����ا  ال���ع���م���ل  الأ�����ص����ح����اب 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف حتقيق  ال��ط��رف��ني 
للدولة،  الوطنية  التنمية  اأه��داف 
وحتديد  العمل  ع��الق��ات  وتنظيم 
ح��ق��وق واإل��ت��زام��ات االط���راف على 
مرونة  وت���ع���زي���ز  م�����ت�����وازن،  ن���ح���و 
الدولة  يف  العمل  �صوق  وا�صتدامة 
من خالل حماية اأطراف العالقة 
القدرات  وتاأهيل  ودع��م  العمالية، 
على  اخلا�س  القطاع  يف  للعاملني 
كفاءة  تعزيز  يحقق  ال���ذي  النحو 

على  احل�صور  تعرف  كما  احلر"، 
اأمناط عقود العمل ومنها "الدوام 
ال��ك��ام��ل، ال����دوام اجل��زئ��ي، ال���دوام 
املوؤقت، الدوام املر، عن بعد، تقا�صم 
املطلوبة  وال�������ص���روط  الوظيفة" 

لتغيري منط عقد العمل.

ع��ب��ي��د احمد  امل���دع���و /  ف��ق��د 
ن��ه��ي��د اح��م��د ب��ي��ج ب��ي��ج نهيد 
ال���ه���ن���د     ، ن�����ا������ص�����ر  اح������م������د 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
من   )N4830274(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0569144402    

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ جهاد ابراهيم 
االردن     ، ب�����رب�����ر  ج���م���ي���ل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)395177O(  رق�������م 

ع����ل����ي����ه  ي����������ج����������ده  م�����������ن   
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0521893327

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / حممد من�صور 
عامل حممد مانك ، بنغالدي�س   
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)0249130BW(  رق��م 

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

    0509995210

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و / حم��م��د حبيب  ف��ق��د 
بنغالدي�س   ، م�������ص���ب���اح  اهلل 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
يرجى   -  )BQ0071606(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�صفارة البنغالدي�صية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
احمد  ���ص��ال��ح   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، ع�����ب�����دامل�����ن�����ان 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
)7158615( - يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق��رب  او  البنغالدي�صية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
بوزوني�س   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، ���ص��ن��ي��ك��ى  ج���ريم���ا 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )EP4206132(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
بيبى  من�����ره   / امل����دع����و  ف���ق���د 
حممد ادري�س �صاه ، باك�صتان 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)3116941(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
اهلل  ا������ص�����د   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ب���اك�������ص���ت���ان   ، ج��������ول  ام����������ان 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)DG2749962( يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

عاي�صه  �صيده   / امل��دع��و  فقد 
�صاه،  ادري�����س  ب��خ��ارى حممد 
باك�صتان اجلن�صية جواز �صفره 
يرجى   )3344251( رق��م 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  174/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

واإ�صدار  الرهن  عقد  على  التنفيذية  ال�صيغة  بو�صع  االإذن  عن  عبارة  مرهون  عقار  وبيع  احلجز  طلب   : الدعوى  مو�صوع 
االأمر باحلجز التنفيذي ال�صقه ال�صكنية الكائنة باإمارة دبي � منطقة ? احلبية االأوىل - اأر�س رقم ،،11،، مبنى فوك�س هيل 
العلني وفقا وفقا  101 - متهيدا لنزع ملكيتها واالإذن بالبيع باملزاد  19 - طابق رقم،1، - �صقة رقم  3 - مبنى رقم  رقم 
البالغ مقداره  املبلغ الغري م�صدد من قيمة الرهن  امل�صتحق يف ذمة املدعى عليها يف حدود  القانون وف��اءا للدين  الج��راءات 
األفا وخم�صمائة و�صتة دراهم واأربع واأربعون فل�صا مبوجب عقدالرهن  واإثنان وخم�صون  و�صتمائة  مليون   1،652،506.44
التاأميني من الدرجة االأوىل امل�صجل ر�صميال�صالح البنك طالب التنفيذ. ثالثا : الزام املنفذ �صده بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 

اتعاب املحاماه.
طالب التنفيذ : م�صرف ابوظبي االإ�صالمي - �س.م.ع - عنوانه : االإمارات - اإمارة ابو ظبى - حي البطني - املركز الرئي�صي 
- بجوار امل�صرف املركزي �س ب 313 ابوظبى بوكالة املحامي / خلفان الكعبي للمحاماه واال�صت�صارات القانونية - دبي - بر 

دبى - عود ميثاء - بناية عود ميثاء 99 - وميثله / خلفان غامن �صعيد خلفان الكعبي
املطلوب اإعالنه / عمر فاروق حممد ابو�صقرة - عنوانه : دبي - بر دبى - منطقة احلبية االأوىل - اأر�س رقم 11،، مبنى فوك�س 
هيل رقم ،،3،، - مبنى رقم 19 - طابق رقم 1، �صقة رقم 101 هاتف 05229295501 ? 0566861629 ? رقم 

مكانى / 22779 71165 - 05229295501
مو�صوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/6/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  عن  اليقل  تاأمني  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��رتوين 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�صا�صي قبل دخول  الثمن 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن خالل  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�صة  اأي��ام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : وحدة عقارية - املنطقة : احلبية االوىل - رقم االر�س 11 
 : التقييم   - مربع  م��رت   258.27  : امل�صاحة   -  101  : العقار  رق��م   -  3 هيل  فوك�س   : املبنى  ا�صم   -  19  : املبنى  رق��م   -

، فورا  املبلغ  يدفع   -1: مالحظات  درهم.    1،337،400.03

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

فقدان �سهادة اأ�سهمالعدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
�سلماين  �سلمان  ليلى علي  ال�سيدة /  با�سم  اأ�سهم  �سهادة  ُفقدت 
العاملية  ال�سركة  اأ�سهم �سادرة من  )امارات اجلن�سية(  �سهادة 

. )ASMAK( )القاب�سة لزراعة الأ�سماك )اأ�سماك
ASMAK1771 رقم ال�سهادة

عدد ال�سهم 15000  �سهم
او   . اعاله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الرجاء    

الت�سال على تيلفون رقم 0552205242 م�سكورا
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•• اأبوظبي-وام: 

اأ�صدر خمترب اال�صتثمار االنتقايل التابع جلامعة نيويورك اأبوظبي تقريره 
اأن�صطته البحثية، والذي يتناول دور  ال�صنوي االأول بعد عام على انطالق 
اال�صتثمارات امل�صتدامة يف معاجلة اأكرث الق�صايا االجتماعية واالقت�صادية 

اإحلاحا يف منطقة ال�صرق االأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا.
ويعد خمترب اال�صتثمار االنتقايل، الذي اأطلقته جامعة نيويورك اأبوظبي يف 
اأبريل العام املا�صي بدعم من �صركة مبادلة لال�صتثمار وجمموعة امل�صكري 
القاب�صة، مركزا بحثيا جديدا يعنى بدرا�صة التمويل امل�صتدام، ويهدف اإىل 
حتقيق  من  النطاق  وا�صعة  اال�صتثمارات  تعيق  التي  املعرفية  الفجوات  �صد 

اأهداف التنمية امل�صتدامة التي حددتها االأمم املتحدة.

وي�صري التقرير اإىل اأن منطقة ال�صرق االأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا تتميز 
الفرد  العامل، حيث ت�صاعف ن�صيب  االأكرب على م�صتوى  النمو  باإمكانيات 
من الناجت املحلي االإجمايل خالل العقد املا�صي من حيث القيمة الفعلية، 

متجاوزا معدالت النمو يف بقية مناطق العامل.
ورغم اأن املنطقة ت�صكل امل�صدر الرئي�صي للنمو املتوقع يف تعداد �صكان العامل 
15 يف املائة فقط من الناجت  اأنها ت�صاهم بن�صبة  اإال  خالل القرن احلايل، 
اإقبال  التفاوت �صببا رئي�صيا يف �صعف  ، ويعد هذا  العاملي  املحلي االإجمايل 
املوؤ�ص�صات  تخ�ص�س  اإذ  املالية،  االأ���ص��واق  �صمن  املنطقة  على  اال�صتثمارات 
يف  لال�صتثمار  اأ�صولها  من  املائة  يف   4 يتجاوز  ال  ما  الدولية  اال�صتثمارية 
املنطقة، علما اأن هذه الن�صبة تنخف�س اإىل اأقل من 1 يف املائة يف االأ�صواق 

اخلا�صة.

وقالت مارييت وي�صرتمان، نائب رئي�س جامعة نيويورك اأبوظبي: "ي�صعدنا 
اإطالق التقرير ال�صنوي االأول ملخترب اال�صتثمار االنتقايل بجامعة نيويورك 
اأبوظبي ، وقد مت اإن�صاء املخترب العام املا�صي كمركز للبحوث حول التمويل 
بيئيا  منظورا  تطبق  التي  اال�صتثمار  ا�صرتاتيجيات  فهم  لتعزيز  امل�صتدام 

واجتماعيا، اإ�صافة اإىل اال�صرتاتيجيات اخلا�صة باحلوكمة".
اال�صتثمار  ملخترب  التنفيذي  امل��دي��ر  بورتولوتي،  ب��رن��اردو  ق��ال  جانبه  م��ن 
االنتقايل  اال�صتثمار  ملخترب  االأول  ال�صنوي  التقرير  "ي�صري  االن��ت��ق��ايل: 
املناطق  يف  اال�صتثمار  ي�صتلزم  ا�صتدامة  اأك��رث  اقت�صاد  نحو  التحول  اأن  اإىل 
التي تتمتع باأعلى معدالت النمو، ويفر�س يف الوقت ذاته مواجهة اأ�صعب 
التحديات على ال�صعيد االجتماعي واالقت�صادي والبيئي ، ويوؤكد التقرير 
اأهمية اال�صتثمار يف منطقة ال�صرق االأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا بف�صل 

ما تنطوي عليه من اآفاق منو مميزة على امل�صتوى ال�صكاين واالقت�صادي".
واأ�صاف: "ي�صاهم اال�صتثمار االنتقايل املوجه يف حت�صني اأ�ص�س االقت�صادات 
النا�صئة واحلد من املخاطر االجتماعية واالقت�صادية والبيئية على م�صتوى 
اجلهات  ومواءمة م�صالح  امل��دارة  االأ�صول  قيمة  تعزيز  العامل، ف�صال عن 

امل�صتفيدة واملجتمع على نطاق وا�صع".
موؤكدا  االنتقايل،  اال�صتثمار  منو  م�صرية  قيادة  يف  اأبوظبي  دور  اإىل  واأ�صار 
اال�صتثمار  خمترب  اأه���داف  حتقيق  من  متكنها  فريدة  مبكانة  حتظى  اأنها 
جانب  اإىل  املنطقة،  يف  رائ��دا  ولوج�صتيا  ماليا  مركزا  بو�صفها  االنتقايل، 
احت�صانها العديد من �صناديق الرثوة ال�صيادية، والدعم الذي يوفره �صوق 
اأبوظبي العاملي و�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية باعتبارهما من اأبرز عوامل 

الدعم املايل".

خمترب ال�ستثمار التابع لنيويورك اأبوظبي ي�سدر تقريره ال�سنوي الأول

•• ال�شارقة-وام: 

تراأ�س �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد 
عهد  ويل  ال��ق��ا���ص��م��ي  ���ص��ل��ط��ان  ب����ن 
ونائب حاكم ال�صارقة، رئي�س جمل�س 
�صباح  ال�صرطية،  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة 
ال���ذي عقد  املجل�س،  اج��ت��م��اع  اأم�����س، 
مبقر االأكادميية يف املدينة اجلامعية 

بال�صارقة.
االجتماع،  ب���داي���ة  يف  ���ص��م��وه  واأ����ص���اد 
يف  �صاهمت  التي  االأكادميية  بجهود 
جتديد االعتماد االأكادميي من وزارة 
الرتبية والتعليم، واهتمامها بالبحث 
التدريبية،  وامل����خ����رج����ات  ال��ع��ل��م��ي 
حتقيق  االأكادميية  ا�صتطاعت  حيث 
معايري التميز يف التعليم واجلودة يف 

كافة براجمها.
اإدارة  ���ص��م��وه ع��ل��ى اجن�����ازات  واأث���ن���ى 
التعليمية  وه��ي��ئ��ات��ه��ا  االأك���ادمي���ي���ة 
والتدريبية، و�صعيهم الدائم واحلثيث 
لتطوير الربامج يف خمتلف املجاالت 
والتدريبية  وال��ب��ح��ث��ي��ة  التعليمية 
التي  العليا  وبامل�صتويات  واالإداري����ة، 

حققتها االأكادميية باعتبارها واحدة 
من اأهم املوؤ�ص�صات التعليمية االأمنية 

على م�صتوى الدولة واملنطقة.
وناق�س املجل�س عدداً من املو�صوعات 
املعنية  اأعماله  ج��دول  على  امل��درج��ة 
ب�صوؤون االأكادميية يف كافة اجلوانب 
والتدريبية،  واالأك��ادمي��ي��ة  االإداري�����ة 
ك���م���ا اط���ل���ع ع���ل���ى اأب�������رز االجن�������ازات 

عليها  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  وامل���������ص����روع����ات 
االأكادميية.

االجتماع  خ����الل  امل��ج��ل�����س  واع��ت��م��د 
الطلبة  م���ن  ج���دي���دة  دف���ع���ة  ق���ب���ول 
البكالوريو�س  برنامج  يف  ال�صباط 
يف ال��ع��ل��وم ال�����ص��رط��ي��ة، واط���ل���ع على 
ا�صتحدثتها  التي  ال�صروط اجلديدة 
الطلبة  وقبول  لت�صجيل  االأكادميية 

ي��ت��م��ا���ص��ى م���ع تطلعات  اجل�����دد، مب���ا 
اإىل  الهادفة  و�صيا�صتها  االأكادميية، 
تعزيز مكانتها، ومتكنها من تطوير 
منوذج فريد ومتميز للتعليم االأمني 

وال�صرطي يف املنطقة.
ك��م��ا اط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ع����دد من 
املجاالت  يف  االأك���ادمي���ي���ة  اإجن�������ازات 
املختلفة، ومن بينها نتائج وموؤ�صرات 

و�صعيها  الكفاءات،  تطوير  اإدارة  اأداء 
تدريبية  ب���رام���ج  ا����ص���ت���ح���داث  ن��ح��و 
املراكز  اأرق���ى  م��ع  بال�صراكة  مبتكرة 
واملوؤ�ص�صات التدريبية العاملية، والتي 
على  اإي��ج��اب��ا  تنعك�س  اأن  �صاأنها  م��ن 
ج���ودة امل��خ��رج��ات، وت��ط��وي��ر مهارات 
ال�صرطية  االأج����ه����زة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
وامل���وؤ����ص�������ص���ات احل���ك���وم���ي���ة ب����اإم����ارة 

ال�صارقة.
كما جرى خالل االجتماع ا�صتعرا�س 
الرقمي  التطوير  م�صروع  خمرجات 
التي  االأوىل  مرحلته  يف  ل��ل��ك��ف��اءات 
والتي  2021م،  ال��ع��ام  يف  انطلقت 
كبرية  واإ�صادة  وا�صعا،  جناحا  حققت 
اإىل  وحققت  امل�����ص��روع  منت�صبي  م��ن 
درج�����ة ك���ب���رية وب��ح�����ص��ب امل���وؤ����ص���رات 

وا���ص��ت��ب��ي��ان��ات ق��ي��ا���س ال�����راأي اأه����داف 
وت��ط��ل��ع��ات االأك���ادمي���ي���ة، يف اإح����داث 
نقلة نوعية على �صعيد تنفيذ برامج 
التطورات  م����ع  ت��ت��م��ا���ص��ى  م��ب��ت��ك��رة 
ال��ع��م��ل. ح�صر  ب��ي��ئ��ة  امل��ت��الح��ق��ة يف 
االجتماع كل من اللواء �صيف الزري 
ال�صارقة  �صرطة  عام  قائد  ال�صام�صي 
والعميد  امل���ج���ل�������س،  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 

ع��ب��داهلل م��ب��ارك ب��ن ع��ام��ر، والعميد 
و�صامل  ن�صار،  ب��ن  اإب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل 
و�صلطان  ال�صام�صي،  احل�صان  عبيد 
و�صلطان  امل���ه���ريي،  ب��ط��ي  ب���ن  ع��ل��ي 
والعميد  ال���ه���اج���ري،  ع��ب��ي��د  حم��م��د 
العثمني  خ��م��ي�����س  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
مدير عام االأكادميية، واملقدم حممد 

حمد ال�صويدي مقرر املجل�س.

•• الفجر-اأ�شامة عبد املق�شود:

من يتابع كتابات وموؤلفات الدكتور 
واالأكادميية  االأدب��ي��ة  عبيد  حممد 
���ص��ي��ك��ت�����ص��ف ال����رتاب����ط ال���وث���ي���ق يف 
للقارئ،  اجلاذبة  اللغوية  مفرداته 
ينتمي  ال���ت���ى  االأدب����ي����ة  ف���امل���در����ص���ة 
اأ�صلوب  لديه  كونت  اإليها مبعانيها 
ب��ن��اء الهيكل  ���ص��ل�����س، وق�����درة ع��ل��ى 
الن�س  ك��ان  اإذا  عما  ت�صنيفه  امل��راد 
ك��ت��اب يف  اأو ح��ت��ى  اأو م��ق��ال  ق�����ص��ة 
بق�صايا  م��ه��م��وم  ف��ه��و  ال���ق���ان���ون، 
الوطن الكبري، ولكونه من رجاالت 
عليه  فكان الزم��اً  ال��دويل  القانون 
اجلغرافية  احل�����دود  ي��ت��خ��ط��ى  اأن 
ال�صندوق  خ���ارج  وي��ف��ك��ر  ل��ل��م��ك��ان، 
احلماية   ( اجلديد  بكتابه  ليخرج 
وذلك  العامة(  لل�صحة  القانونية 

املت�صلة  اجلوانب  اتفاقية  اط��ار  يف 
التى  امللكية،  حقوق  م��ن  بالتجارة 
م��ن رج��ل قانون  واع  ع��ن فكر  تنم 

يعرف دوره جتاه الوطن الكبري.
 ( الدكتور حممد عبيد  كتاب  جاء 
احلماية القانونية لل�صحة العامة( 
يف 260 �صفحة من املقا�س الكبري 
وب���اء كورونا  تف�صي  م��ع  وت��زام��ن��اً   ،
ا�صتئذان،  ب���ال  ب��ي��ت  ك���ل  ودخ���ول���ه 
امل��ت��ق��دم��ة يف البحث  ال����دول  ون��ه��م 
لتوفري  علمائها  وت�صخري  العلمي 
الرتياق الالزم ملكافحة هذا الوباء 
من  ال��ك��ث��ري  اأرواح  ح�����ص��د  ال�����ذي 
ومازال  ع��ام��ني  م���دار  على  الب�صر 
واحلكومات  ال��دول  والأن  م�صتمر، 
على  مواطنيها  كفالة  واجبها  من 
الدوام وحمايتهم من كل ما يهدد 
الكتاب  هذا  العامة، خرج  �صحتهم 

التفاقية  ال���ع���ام  االإط�����ار  ل��ي��ت��ن��اول 
ومبادئها  اأه��داف��ه��ا  مبيناً  تريب�س 
واأحكامها  والتزاماتها  االأ�صا�صية 
حماية  لنطاق  باالإ�صافة  ال��ع��ام��ة، 
حقوق امللكية الفكرية املكفولة بها، 
االت��ف��اق��ي��ة يف منح  ي��ب��ني دور  مم��ا 
التجارة  منظمة  يف  االأع�صاء  دول 
اعتماد  ����ص���ري���ح  ب�����ص��ك��ل  ال���ع���امل���ي���ة 
ال�صحة  حلماية  الالزمة  التدابري 
العامة، واتخاذ ما يلزم ملنع حائزي 
اإ�صاءة  م��ن  الفكرية  امللكية  حقوق 
الكاتب  وب�����رز  ب���ل  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا، 
تريب�س  ات��ف��اق��ي��ة  م���ب���ادئ  ت��ر���ص��ي��خ 
ال��ت��ى ت��ع��زز ح��ق ال����دول يف حماية 

ال�صحة العامة،
ومتكن الدكتور حممد عبيد رئي�س 
املركز اال�صت�صاري حلماية التجارة 
قدراته  ت�صخري  م��ن  واال���ص��ت��ث��م��ار، 

القانون  لغة  تب�صيط  يف  االإبداعية 
وحتويلها اإىل لغة متتلك مفردات 
يف  املتخ�ص�صني  غ��ري  متكن  �صهلة 
والفهم،  اال���ص��ت��ي��ع��اب  م���ن  امل���ج���ال 
ومل تعد اللغة مقت�صرة على رجال 
املجال  ب��ه��ذا  املهتمني  اأو  ال��ق��ان��ون 
امل�صتخدمة  فاملفردات  االأك��ادمي��ي، 
على  ال���ك���ث���ري  ت�����ص��ه��ل  ال���ك���ت���اب  يف 
القارئ فهم امل�صطلحات القانونية 
الكاتب  وا���ص��ت��ع��را���س  ي�����ص��ر،  ب��ك��ل 
الأ����ص���ل���وب امل��ن��ه��ج ال��ب��ح��ث��ي ك����ان يف 
والت�صل�صل،  والرتتيب  الدقة  غاية 
ح��ي��ث ج���اء يف امل��ب��ح��ث ال��ث��اين من 
القانونية  ال��ق��واع��د  ب��ي��ان  ال��ك��ت��اب 
والربط  ال��ع��ام��ة  ال�صحة  حلماية 
م��ع��ززاً هذه  ال��ت��ج��ارة،  وب��ني  بينها 
بن�صو�س  وامل������ب������ادئ  اخل�����ط�����وات 
جاءت  التى  والتعديالت  االإع���الن 

وو�صها  امل�صتجدات،  مع  لتتما�صى 
مرتجمة  وردت  ك����م����ا  ال����ك����ات����ب 
ولتكون  منها  لال�صتفادة  بالعربية 
مهماً  مرجعاً  واملهتمني  للباحثني 

يف هذا امل�صار.
و�صع الدكتور حممد عبيد خرباته 

ال�صابقة يف هذا الكتاب املهم، الذي 
العمل  اآل��ي��ات  بو�صع  ب���دوره  ي��ق��وم 
للتم�صك  احل���اج���ة  ت��ق��ت�����ص��ي��ة  وم����ا 
باحلقوق اخلا�صة بال�صحة العامة، 
الفكرية  امللكية  على  ي��رتت��ب  وم��ا 
املثال  �صبيل  على  ال��ع��الج  لت�صنيع 

يف وجود مر�س متف�صي اأو جائحة 
ت�صرب العامل، فو�صع الكتاب اآليات 
الق�صايا  ه���ذه  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ع���دة 
املواطنني  ����ص���ح���ة  ت���خ�������س  ال����ت����ى 
يعترب  ف���ال���ك���ت���اب  ال�����ع�����امل،  ح�����ول 
التى تخدم  الكتب  اه��م  م��ن  واح��د 

ق��ط��اع ال�����ص��ح��ة و���ص��رك��ات االأدوي����ة 
ال��ق��ان��ون��ي��ني وطالب  وال��ب��اح��ث��ني 
املاجي�صتري والدكتوراة، وما دفعني 
اأهميته  ال��ك��ت��اب ه��و  اح��ل��ل ه��ذا  اأن 
ال�صحة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ودوره 

العامة حتت مظلة القانون

•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  مدينة  لبلدية  العام  القبي�صي" املدير  بدر  " �صيف  �صعادة  افتتح 
االبتكارية  امل�صاريع  "معر�س  للبلدية  الرئي�صي  باملبنى  االبتكار  قاعة  يف 
التخطيط  ق��ط��اع  خ��الل  م��ن  البلدية  نظمته  " وال���ذي    2022 االأول- 
ومعهد  االإم������ارات،  ج��ام��ع��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  االأداء  واإدارة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
مدار  على  ا�صتمر  وال���ذي  الب،  ف��اب  وخم��ت��رب  التطبيقية،  التكنولوجيا 

يومني متتالني.
واأكد �صعادة املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي اأن هذا املعر�س ياأتي  بهدف 
البلدية  عمل  مبجاالت  املرتبطة  االبتكارية  امل�صاريع  اأف�صل  على  التعرف 
خدماتها،  تعزيز  �صاأنها  من  التي  واالإب��داع��ات  التجارب  من  واال�صتفادة   ،

ركزت  حيث  البلدية،  ملوظفي  االبتكار  جم��ال  يف  نوعية  عمل  ور���س  وعقد 
الور�س على تطبيق اأف�صل الطرق االبتكارية يف التعلم من خالل التجريب 
واال�صتك�صاف، ، وامل�صاهمة يف �صنع امل�صتقبل وطرح امل�صاريع االإبداعية التي 
وت��ب��ادل اخلربات  �صاأنها حت�صني اخل��دم��ات واالرت��ق��اء بجودة احل��ي��اة،  من 
االبتكار  منظومة  وتعزز  وت�صجع  حتفز  بيئة  وخلق  الناجحة،   والتجارب 
يف البلدية، وتوطيد عالقات التعاون مع ال�صركاء يف هذا املجال احليوي 

واال�صرتاتيجي .
مب�صاريع  امل�صاركة  خالل  من  املعر�س  هذا  اإث��راء  يف  البلدية  �صاركت  وقد 
يف  وخ�صو�صاً  البلدية،  واأ���ص��ول  التحتية  البنية  عمل  جم��ال  يف  ابتكارية 
جمال اخلدمات املجتمعية حيث قدم قطاع البنية التحتية واأ�صول البلدية 
م�صروعا ابتكاريا بعنوان "االأعمدة الذكية" ، وم�صروع "التقنيات واملنتجات 

املبتكرة واجلديدة"، "حا�صنات االبتكار"، و"مبادرات اال�صتدامة"، وم�صروع 
."BIM البناء  اأعمال  "منذجة 

وا�صتعر�صت جامعة االإمارات خالل املعر�س خم�صة م�صاريع ابتكارية، تتمثل 
يف: "تقييم االأحياء ال�صكنية يف اإمارة اأبوظبي واأثرها على التغري املناخي 
البويل  بال�صتيك  حتويل  وم�صروع    ، احلرارية"  اجل��زر  تاأثري  "حتليل 
عايل  منتج  اإىل  للمحيطات،  رئي�صي  م��ل��وث  وه��و  ت��ريي��ف��ث��االت،  اإيثيلني 
ال�صم�صية  بالطاقة  الفاكهة  مراقبة  وم�صروع  جتارية،  بتطبيقات  القيمة 
ومناذج  احلا�صوبية  الروؤية  با�صتخدام  الروبوت  واختيار  الطلق  الهواء  يف 
التعلم العميق "، وم�صروع " لوج�صتيات املدينة امل�صتدامة - نقل الب�صائع 
االإمارات  دول��ة  يف  التجزئة  جتار  �صغار  اإىل  احلركة  �صريعة  اال�صتهالكية 

العربية املتحدة "، م�صروع " اال�صتدامة والتوا�صل مع تغري املناخ".

كما ا�صتعر�س معهد التكنولوجيا التطبيقية �صتة م�صاريع ابتكارية متثلت 
فيما يلي: م�صروع "ما�صح ب�صمة اأجهزة ال�صراف االآيل"، م�صروع "الطاقة 
وكامريا  ح��رك��ة  مب�صت�صعر  م���زود  ح��ري��ق  "كا�صف  م�����ص��روع  ال�صوتية"، 
م�صروع  االإ�صارة"،  "لغة  م�صروع  ال�صاعقة"،  "�صوار  م�صروع  نة"،   حم�صرّ

واالأحكام". ال�صروط  ما�صح  "تطبيق 
ومن جانبه ا�صتعر�س خمترب "فاب الب" التابع ملوؤ�ص�صة حمدان بن را�صد 
"جهاز  ابتكارية وهي:  املتميز خم�صة م�صاريع  التعليمي  ل��الأداء  اآل مكتوم 
الرقمي"،  الر�صم  "اآلة  الوجبات"،  "روبوت   ،  "CNC الرقمي  احلفر 
اإحداهما  املعر�س  اأثناء  عمل  ور�صتي  املخترب  وقدم  الذكية"،  "الزحليقة 
جهاز  "برجمة  بعنوان:  والثانية  "طباعة ثالثية االأبعاد"،  حتت عنوان: 

االأردوينو".

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأكادميية العلوم ال�سرطية

روؤية نقدية 

احلماية القانونية لل�سحة العامة 
بني النظرية والتطبيق

بلدية مدينة اأبوظبي و�سركاوؤها ينظمون معر�ض امل�ساريع البتكارية الأول – 2022

�سيف بدر القبي�سي:  الهدف تعزيز امليزات التناف�سية من خالل البتكار يف جمال العمل البلدي
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :كافترييا ال�صعب

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 1110270 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبله قنازل �صعيد قنازل العفارى %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد حممد �صعيد �صباح العفارى
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :االأعايل خلدمات 

التنظيف ومكافحة احل�صرات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 3719763 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صهيله �صامل حاب�س املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل حممد �صامل العلي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
ماجيك  :باور  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتجارة االطارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم : 1175092 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي مرزوق مهدي حممد االحبابي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف علي ح�صني فلكناز �صرحان البلو�صي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

جوهرة الريف ال�صترياد املواد الغذائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3811397 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/رند  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�صتايل للمالب�س اجلاهزة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4059756 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

الواحد  ال�صخ�س  �صركة   - للتجارة  التخزين  حلول  التجاري:�صركة  اال�صم 
ذ.م.م

عنوان ال�صركة:م�صفح م 10 - ق 48 - الطابق 7 - مكتب 7 - وحدة متعر�س 
علي حممد العامري واخرون

CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1976357 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�صفية ال�صركة
2 - تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون، كم�صفي قانوين 
لل�صركة بتاريخ:2022/5/31 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205020947
 تاريخ التعديل:2022/6/8

املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:امل�صعود للرعاية ال�صحية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:اأبوظبي - �صارع بني يا�س - بناية امل�صعود

CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1026738 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�صفية ال�صركة
2 - تعيني ال�صادة/�صتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة، كم�صفي قانوين لل�صركة 
غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/1 

2306BA3FB263656881B:العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
 تاريخ التعديل:2022/6/9

املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:بيجر للهواتف املتحركة ذ.م.م
 - c113 - عنوان ال�صركة:املالك/�صركة انرتنا�صيونال كابيتال تريدجن ذ.م.م

جزيرة ابوظبي - �صارع ال�صالم - ح �س 11 - ق
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 1561089 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�صفية ال�صركة
اأبوظبي  فرع   - قانونيون  حما�صبون  مينون  ال�صادة/كري�صتون  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/24  لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ،
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر 

تاريخ التعديل:2022/6/9   -  2302F0B1659865D5AFE:بالرقم
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة املناقل لالقم�صة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1131672 
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة املناقل لالقم�صة

AL MANAFIL TEXTILES ESTABLSIHMENT

اإىل/ موؤ�ص�صة زهرة املناقل للعطور
ZAHRAT AL MANAQIL PERFUMES ESTBALISHMENT

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع العطور - بالتجزئة  4772007
 تعديل ن�صاط / حذف بيع املن�صوجات واالأقم�صة - بالتجزئة  4751001

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/هابي فرايدي للنقليات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2823976 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فلق ناز باد�صاه خان %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه خالد دروي�س على املعينى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ هابي فرايدي للنقليات
HAPPY FRIDAY TRANSPORT

اإىل/ هابي فرايدي للنقليات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
HAPPY FRIDAY TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوق التعاون اخلليجي - فرع 1

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1106491-1 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد �صاهد كورى برامبيل عبدال�صالم  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد خليفه �صيف �صريع املزروعى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 34.70*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل فرع

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صوق التعاون اخلليجي - فرع 1
GULF CO-OPERATION SUPERMARKET - BRANCH1

اإىل/ �صوق التعاون اخلليجي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م - فرع
GULF CO  OPERATION SUPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - BRANCH

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
الدائرة غري  االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات  م�صوؤولة عن اأي حق 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
اال�صباغ  العمال  املا�صية  ال�ص�����ادة/طالئع  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2234593 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد حداد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بدر �صامل ح�صن �صامل النيادى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ طالئع املا�صية العمال اال�صباغ
TALAEAALMASSIA PAINTING WORKS

اإىل/ الياقوت النجمي العمال اجلب�س واال�صباغ - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
AL YAQOOT AL NAJMI   GYPSUM AND PAINTING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
الدارة  فكتورى  ال�ص�����ادة/فيت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صاالت الريا�صيه
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3848066 

تعديل اإ�صم جتاري من/ فيت فكتورى الدارة ال�صاالت الريا�صيه
FIT FACTORY SPORTS MANAGEMENT

اإىل/ فيت فكتورى الدارة ال�صاالت الريا�صيه و املكمالت الغذائيه
FIT FACTORY SPORTS MANAGEMEN NUTRITIONAL SUPPLEMENTS

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع املكمالت الغذائية – بالتجزئة  4721016
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة ال�صرق والغرب

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1025579 
االإمارات  من  عبدالرحمن  �صريور  اقبال  حممد   / ال�صركاء  جن�صية  تعديل 

العربية املتحدة اإىل الهند
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ بقالة ال�صرق والغرب

EAST & WEST GROCERY

اإىل/ بقالة ال�صرق والغرب - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
EAST & WEST GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تندوري  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN كورنار رخ�صة رقم:1094548 

تعديل وكيل خدمات/  حذف حمد جا�صم حممود احمد احلو�صنى

تعديل نوع نرخ�صة / من جتارية اإىل مهنية

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل موؤ�ص�صة مهنية

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

هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 

االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة احلياة العاملية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1021507 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ا�صماء ابوبكر على احلامد الها�صمى  %12.5

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة علوى احمد ح�صني العيدرو�س %16.6666
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد على زين العابدين علوى العيدرو�س %23.6111
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيخه على زين العابدين علوى العيدرو�س %11.8056
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد على زين العابدين علوى العيدرو�س  %23.6111

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هاجر علىزين العابدين علوى احمد العيدرو�س  %11.8056
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف علي زين العابدين علوي اأحمد ح�صني العيدرو�س

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة احلياة العاملية
AL HYATT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT

اإىل/ �صركة احلياة العاملية لل�صيانة العامة ذ.م.م
AL HYATT INTERNATIONAL GENERAL MAINTENANCE COMPANY L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/با�صيج باركن �ص�صتمز

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2898680 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عادل جمعه فري�س را�صد الربيكى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عادل جمعه فري�س را�صد الربيكى من 100 % اإىل %80
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة زكريا توزانى %20

تعديل راأ�س املال / من 50000 اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ با�صيج باركن �ص�صتمز
PASSAGE PARKING SYSTEMS

اإىل/ با�صيج تكنولوجيا ذ.م.م
 PASSAGE TECHNOLOGIES L.L.C. 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة التطوير واالبتكار يف نظم و برامج احلا�صب االآيل  7210125
 تعديل ن�صاط / حذف خدمات ا�صتيقاف و �صف ال�صيارات  9609023

تعديل ن�صاط / حذف اأعمال تركيب االأنظمة االإلكرتونية الإدارة مواقف ال�صيارات و�صيانتها  4390019
 تعديل ن�صاط / حذف ادارة وت�صغيل مواقف و�صاحات ال�صيارات  8211014

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جيد لالأعمال التكيف املركزي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1145850 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد يون�س امني الرحمن %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ناديه احمد ندى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد را�صد حممد يو�صف ازاد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد يون�س امني الرحمن
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ جيد لالأعمال التكيف املركزي ذ.م.م
EXCELLENT CENTRAL A/C WORKS L.L.C

اإىل/ جيد لالأعمال التكيف املركزي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
EXCELLENT CENTRAL A/C WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/خياط الوفاء ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1103354 
 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صيخ ابوالوفاء �صميم احمد من 33 % اإىل %22

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عمران احمد ا�صتياق احمد من 16 % اإىل 33
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد كليم �صميم احمد  %45

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ليلى غريب حوي�س فرحان ال�صام�صى
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*7.4 اىل 1*1
تعديل نوع رخ�صة / من حرفية اإىل مهنية

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة مهنية
تعديل اإ�صم جتاري من/ خياط الوفاء ذ.م.م

ALWAFAA TAILOR L.L.C
اإىل/ خياط الوفاء

  ALWAFAA TAILOR 
االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اإيتوال لال�صت�صارات الهند�صية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1185923 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ا�صماء ابوبكر على احلامد الها�صمى %12.5

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة علوى احمد ح�صني العيدرو�س %16.6666
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد على زين العابدين علوى العيدرو�س  %23.6111

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد على زين العابدين علوى العيدرو�س %23.6111
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيخه على زين العابدين علوى العيدرو�س %11.8056

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة هاجر علىزين العابدين علوى احمد العيدرو�س %11.8056
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف علي زين العابدين علوي اأحمد ح�صني العيدرو�س

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*4 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ اإيتوال لال�صت�صارات الهند�صية
ETOILE ENGINEERING CONSULTANCY

اإىل/ اإيتوال لال�صت�صارات الهند�صية ذ.م.م
ETOILE ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل اأربعة  فعلى كل من له حق 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



اجلمعة   10  يونيو    2022  م   -    العـدد   13566  
Friday    10    June    2022   -  Issue No   13566

07

اأخبـار الإمـارات

•• القاهرة-الفجر:

�صمن م�صاركته الفاعلة يف املوؤمتر 
ال�صنوي االأول ملركز �صالم لدرا�صات 
اأعماله  تتوا�صل  ال���ذي  ال��ت��ط��رف، 
���ص��ارك مركز تريندز  ال��ق��اه��رة،  يف 
للبحوث واال�صت�صارات، اأم�س االأول 
االأوىل  ور�صتي عمل؛  االأرب��ع��اء، يف 
حتت عنوان: "االإ�صهامات البحثية 
واالإرهاب"،  ال��ت��ط��رف  جم����ال  يف 
التن�صيق  "تعزيز  والثانية بعنوان: 
البحثية  املوؤ�ص�صات  بني  والتكامل 
التطرف"،  ب�����درا������ص�����ة  امل���ع���ن���ي���ة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ف��ي��ه��م��ا  دع����ا 
عامة  �صبكة  وت�صكيل  والتن�صيق، 
البحثية؛  واملوؤ�ص�صات  املراكز  ت�صم 
ل����ت����ب����ادل اخل��������ربات وامل����خ����رج����ات 
امل�صرتكة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وت��ن��ظ��ي��م 
ملناق�صة م�صتجدات ظاهرة التطرف 
مواجهتها،  وج����ه����ود  واالإره����������اب 
التي  اخلالقة  االأفكار  يف  والبحث 
تدعم جهود مواجهتها، والو�صول 
لهذه  اأف�����ص��ل  م�����ص��رتك  ف��ه��م  اإىل 
املراكز  خم��ت��ل��ف  ب���ني  اجل���م���اع���ات 

البحثية العربية والغربية.
وق���د ح�����ص��ر ور���ص��ت��ي ال��ع��م��ل عدد 
ك��ب��ري م���ن مم��ث��ل��ي ال�����دول ال���� 42 
وف�صيلة   ، امل���وؤمت���ر  يف  امل�����ص��ارك��ة 

االأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ���ص��وق��ي عالم، 
العربية،  م�صر  جمهورية  مفتي 
عكا�صة،  خ��ال��د  العميد  وال��دك��ت��ور 
للفكر  امل���������ص����ري  امل�����رك�����ز  م����دي����ر 
اأدارا  ال���ل���ذان  مب�صر  وال���درا����ص���ات 

الور�صتني.
واأكد الدكتور حممد عبداهلل العلي 
الرئي�س التنفيذي ل� "تريندز"، يف 
بالور�صتني  منف�صلتني  مداخلتني 
اليوم  اأعمال  �صمن  ُعقدتا  اللتني 
الثاين للموؤمتر، اأن االهتمام الذي 
والدرا�صات  ال��ف��ك��ر  م��راك��ز  ت��ول��ي��ه 
واالإرهاب  التطرف  ظاهرة  لبحث 
ل���ي�������س ج������دي������داً، ول���ك���ن���ه ت���زاي���د 
فر�صت  اأن  ب��ع��د  ك���ب���رية  ب�������ص���ورة 
اأجندة  على  نف�صها  الظاهرة  ه��ذه 
واالإقليمية  الوطنية  االهتمامات 
تهديد  من  �صكلته  فيما  والعاملية، 
االأمن واال�صتقرار  خطري لق�صايا 
العامل  دول  مل��خ��ت��ل��ف  وال��ت��ن��م��ي��ة 

بدرجات متفاوتة.
ا�صرتاتيجية  ت���ب���ن���ي  اإىل  ودع�������ا 
خمتلف  ِقبل  من  م�صرتكة  بحثية 
امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة م��ب��ن��ي��ة على 
ال�صباب  م���ن  ال��ف��اع��ل��ة  امل�������ص���ارك���ة 
انتمائهم  لرت�صيخ  لهم؛  هة  وموجرّ
ا�صتيعابهم  وت���ع���زي���ز  ال����وط����ن����ي، 
املختلفة،  ال���وط���ن���ي���ة  ل��ل��ق�����ص��اي��ا 

وحت�������ص���ي���ن���ه���م �����ص����د ال����ت����ط����رف، 
وت���ف���ك���ي���ك خ���ط���اب���ات اجل���م���اع���ات 
على  ال�����ص��وء  وت�صليط  امل��ت��ط��رف��ة، 
ن ال�صلمية واملت�صاحلة  اأنواع التديُّ

مع جمتمعاتها.
واأ���ص��اف اأن ال���دور ال���ذي ت��ق��وم به 
مراكز البحوث واملوؤ�ص�صات الفكرية 
التطرف  ظ����اه����رة  م���واج���ه���ة  يف 
واالإرهاب يركز على م�صارات عدة؛ 
املتطرف  العقل  فهم  اأب��رزه��ا  م��ن 
ت�صريح  ط���ري���ق  ع���ن  واالإره�����اب�����ي، 
املتطرفة،  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  اأدب����ي����ات 
امل��غ��ال��ط��ات التي  وال����وق����وف ع��ل��ى 
يتم توظيفها وا�صتغاللها، وكيفية 
م��واج��ه��ة ذل����ك، وم��ع��رف��ة اأمن���اط 
ال�صبه  واأوج����ه  املختلفة  االإره�����اب 
واالخ��ت��الف��ات ب��ني ه��ذه االأمناط، 

فكراً وتنظيماً وممار�صة.
اأهمية  على  العلي  الدكتور  و�صدد 
ح���ل م�����ص��ك��ل��ة ع����دم ال��ت��ج��ان�����س مع 
تتعامل  ح��ي��ث  االإره�������اب،  ق�����ص��اي��ا 
مع  والع�صكرية  االأم��ن��ي��ة  العقلية 
االإره��������اب ع��ل��ى اأن�����ه ك��ت��ل��ة واح����دة 
متجان�صة، مبيناً اأن البحث العلمي 
االختالفات  حت��دي��د  على  ي�صاعد 
مبختلف  ال����ت����ن����ظ����ي����م����ات  ب�������ني 
تتالءم  حلول  لتقدمي  توجهاتها؛ 
منها  كل  مواجهة  طريقة  وت�صرح 

على حدة. 
واأكد الرئي�س التنفيذي ل� "تريندز" 
ا�صرتاتيجيات  ت�����ص��ري��ح  ����ص���رورة 
التجنيد عند اجلماعات االإرهابية، 
ال�صيا�صية  البيئة  تفكيك  واأهمية 
واالق����ت���������ص����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 
والتطرف،  ل����الإره����اب  ال���داع���م���ة 
م��و���ص��ح��اً دور ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
للبيئة  وعميق  وا���ص��ع  فهم  تقدمي 
عليها  ي���ع���ت���م���د  ال����ت����ي  امل���ح���ي���ط���ة 
وجودهم  فر�س  خللق  االإرهابيون 
وان��ت�����ص��اره��م يف م��ن��ط��ق��ة م����ا، مبا 
ا�صرتاتيجيات  دع����م  يف  ي�����ص��اع��د 
امل��واج��ه��ة. و���ص��دد ال��دك��ت��ور العلي 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ف��ن��ي��د ال��ف��ك��ر الذي 
ج�������ه ج�����م�����اع�����ات ال����ت����ط����رف  ت�������روِّ
واالإرهاب والرد عليه مبا ي�صاعد يف 
ن�صر الوعي داخل املجتمع بخطورة 
اجلماعات،  ل��ه��ذه  ال�����ص��ال  ال��ف��ك��ر 
وتقييم اال�صرتاتيجيات احلكومية 
ال���ق���ائ���م���ة وم�������دى وم���الءم���ت���ه���ا، 
وت��ق��دمي ال��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي تخدم 
املخت�صة  واملوؤ�ص�صات  القرار  �صنرّاع 

مبواجهة التطرف العنيف.
كما اأكد �صرورة العمل على توفري 
بني  للتعاون  وحمفزة  داعمة  بيئة 
املجتمع  وموؤ�ص�صات  البحث  مراكز 
االأخ���رى ك��االإع��الم؛ وذل���ك باتباع 

اأف�صل املمار�صات العاملية يف جمال 
دع�����م ع����الق����ات ال����ت����ع����اون، وط����رح 
الداعمة للتعاون،  املبادرات اجلادة 
مبا يف ذلك التفكري يف اإن�صاء اإطار 
التعاون  ب���دع���م  ُي��ع��ن��ى  م��وؤ���ص�����ص��ي 
مكافحة  جم�����ال  يف  وال���ت���ن�������ص���ي���ق 

التطرف.
اأن هناك ق��دراً من  العلي  واأو���ص��ح 
التباين بني االأطروحتني العربية 
مواجهة  ب��خ�����ص��و���س  وال���غ���رب���ي���ة 
اأن  ال���ت���ط���رف واالإره����������اب، م��ب��ي��ن��اً 
ه���ذا ال��ت��ب��اي��ن ي���ربز ع��ن��دم��ا يتعلق 
االأم��ر بجماعة االإخ��وان امل�صلمني، 
التعاون  تكثيف  ب�صرورة  مطالباً 
العربية  البحثية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني 
والغربية والدولية لتو�صيح حقيقة 
متثل  التي  اجلماعة  ه��ذه  م�صروع 
جميع  خرجت  التي  االأم  اجلماعة 
التنظيمات االإرهابية االأخرى من 
رحمها، م�صرياً اإىل اأن هذا حتديداً 
ما يركز ويعمل عليه مركز تريندز 
مو�صحاً  واال���ص��ت�����ص��ارات،  للبحوث 
اأهمية جت�صري الفجوة بني وا�صعي 
واملنظمات  واخل�����رباء  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
وبع�س  غري احلكومية من جانب 
الدول من جانب اآخر؛ ما ي�صتدعي 
زيادة التبادل املعريف واملنهجي بني 
ال��ب��ل��دان وب��ني امل��وؤ���ص�����ص��ات ملعاجلة 

ندرة ما هو متاح يف بع�س البلدان 
من خربات مت�صلة باملعلومات عن 
التطرف  ومنع  االإره���اب  مكافحة 

العنيف.
وب����نيرّ ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��ل��ي اأن 
كبرية،  اأه��م��ي��ة  ي���ويل  "تريندز" 
لتفكيك  البحثية،  براجمه  �صمن 
اجلماعات  ت��ت��ب��ن��اه  ال�����ذي  ال��ف��ك��ر 
اليوم  وب��ات  واالإره��اب��ي��ة،  املتطرفة 
جمال  يف  اأوىل  م��رج��ع��ي��ة  مي���ث���ل 
ال�����درا������ص�����ات اخل����ا�����ص����ة ب���ت���ي���ارات 
راأ�صها  وع��ل��ى  ال�صيا�صي،  االإ���ص��الم 
جماعة االإخوان امل�صلمني وغريها 
تطرفاً.  االأك����رث  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  م��ن 
"تريندز" مو�صوعة  اإن لدى  وقال 
ك���ام���ل���ة ح�����ول ج���م���اع���ة االإخ��������وان 
درا�صة   35 ن��ح��و  ت�صم  امل�صلمني 
االآن  وقد �صدر منها حتى  وكتاباً، 
�صبعة كتب ومت ترجمتها اإىل نحو 
االأ�صا�صية  ال��ل��غ��ات  م��ن  ل��غ��ة   15
اأن املركز  اإىل  حول العامل، م�صرياً 
املو�صوعة  ه���ذه  خ���الل  م��ن  ي�صعى 
اإىل تفكيك وك�صف حقيقة امل�صروع 

الذي  املتطرف  والفكر  االإخ���واين 
تتبناه اجلماعة، كما اأن "تريندز" 
ينظم منتدى �صنوياً حول جماعات 
نخبة  ال�صيا�صي مب�صاركة  االإ�صالم 
دول  خمتلف  م��ن  املخت�صني  م��ن 
القادم  امل��ن��ت��دى  و�صُيعقد  ال��ع��امل، 
املقبل،  نوفمرب  �صهر  يف  باأبوظبي 
اإ�صافة اإىل الدرا�صات الكثرية التي 
على  ال�صاعة  م���دار  على  بثها  يتم 
اأو يف  للمركز  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 

باقي اإ�صداراته املتنوعة.
اأن  ال���ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور  واأ�������ص������اف 
"تريندز" فاز بالتنظيم احل�صري 
ملوؤمتر بعنوان "درا�صة االإ�صالموية 
بني الغرب والعامل العربي.. نحو 
لالإ�صالم  اأف�صل  لفهم  بنرّاء  ح��وار 
اأكرب  ���ص��م��ن  وذل�����ك  ال�صيا�صي"، 
م��ن��ت��دى ل��ل��ع��ل��وم يف ال���ع���امل، وهو 
الفرانكفونية  اجل��م��ع��ي��ة  م��ن��ت��دى 
تنظيمه  مت  ال��������ذي  ل���ل���م���ع���رف���ة، 
ج��ام��ع��ة مونرتيال  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الفوز  املركز يف  كما جنح  كندا،  يف 
املن�صة  موؤمتر  اأع��م��ال  با�صت�صافة 

اجل���ام���ع���ي���ة ل����درا�����ص����ة االإ������ص�����الم 
وال����ذي   ،Pluriel ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
 2024 ع���ام  اأب��وظ��ب��ي  يف  �صُيعقد 

ة". حتت عنوان "االإ�صالم واالأُخورّ
حر�س  ال���ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
التعاون مع املراكز  "تريندز" على 
امل�صرتك؛  االه��ت��م��ام  ذات  االأخ���رى 
تعاون  وم�صروعات  �صراكات  لبناء 
بناء  يف  امل�������ص���اه���م���ة  ����ص���اأن���ه���ا  م����ن 
منا�صبة  ع��امل��ي��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
ل�����دح�����ر ال����ف����ك����ر امل�����ت�����ط�����رف، مع 
واالنت�صار  اجلغرايف  البعد  مراعاة 
ل�صنرّاع  تو�صيات  وتقدمي  امل��ك��اين، 
ال�صيا�صية  البيئة  ت��راع��ي  ال��ق��رار 
واالج����ت����م����اع����ي����ة واالق���ت�������ص���ادي���ة 
احلاجة  اأن  اإىل  م�صرياً  املختلفة، 
ة لتعزيز هذا التعاون. وي�صارك  ُمِلحرّ
عمل  بورقة  "تريندز" اليوم  وف��د 
العلي  ع���ب���داهلل  ل��ل��دك��ت��ور حم��م��د 
املعنونة  ال��راب��ع��ة  اجل��ل�����ص��ة  خ���الل 
متكاملة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  "نحو  ب���� 
الع�صر  يف  ال����ت����ط����رف  مل����واج����ه����ة 

الرقمي".

•• دبي-الفجر:

نظمت حماكم دبي " منتدى حماكم 
بدبي،  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  م��ت��ح��ف  ب����  دبي"، 
منهجية  وت��ف��ع��ي��ل  ت��ع��زي��ز  اإط�����ار  يف 
للعاملني  ال����داخ����ل����ي  ال����ت����وا�����ص����ل 
للتطوير  امل�����ب�����ذول�����ة  واجل������ه������ود 
واالرتقاء بالعمل، ولت�صليط ال�صوء 
ع��ل��ى م���ا اأجن���زت���ه حم��اك��م دب���ي من 
ب��ن��ي��ة ق�����ص��ائ��ي��ة وت��ك��ن��ل��وج��ي��ة رائ���دة 
اإىل  للو�صول  امل�صتقبل،  ت�صت�صرف 
حكومة امل�صتقبل التي ت�صعى القيادة 
الأن ت��ك��ون من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى ب��ه يف 

جميع دولة العامل.
طار�س  ����ص���ع���ادة  ب��ح�����ص��ور  وذل������ك   
دبي،  حماكم  ع��ام  مدير  املن�صوري 
املري  عتيق  عمر  القا�صي  و���ص��ع��ادة 
ن����ائ����ب م����دي����ر ع������ام حم����اك����م دب����ي، 
وال�صادة  امل��ح��اك��م،  روؤ���ص��اء  وال�����ص��ادة 
التنفيذيني  وامل����������دراء  ال���ق�������ص���اة، 

بالدائرة، وجمُع من املوظفني
للمنتدى  االف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة  ويف 
املن�صوري  ط���ار����س  ����ص���ع���ادة  ����ص���رح 
دلياًل  املنتدى  ه��ذا  يعترب   ، ق��ائ��اًل: 
لدعم  املتوا�صلة  املتابعة  على  ح��ي��اً 
الدائرة  حققتها  ال��ت��ي  االإجن������ازات 

للو�صول بخدماتنا اإىل اأرقى درجات 
التميز يف كافة جماالت العمل، كما 
ي�صهم يف تعزيز مفاهيم وتطبيقات 
ال��ت��م��ي��ز واالإب��������داع واجل������ودة ونقل 
موؤكداً  ملتعاملينا،  القانونية  املعرفة 
ن�صابق  دب��ي  حماكم  يف  اننا  �صعادته 
التطورات  اأح���دث  ال��زم��ن مب��واك��ب��ة 
اأف�صل املمار�صات  الرقيمة، وتطبيق 
ك��اف��ة اخل���دم���ات التي  امل��ع��ت��م��دة يف 
اأولويتنا  دوم�����اً  ون���وؤك���د  ن��ط��رح��ه��ا، 
دبي،  حم��اك��م  يف  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 

تت�صم  ن����اف����ذة  ع����دال����ة  حت���ق���ي���ق  يف 
خدمات  وتقدمي  وال�صرعة  بالدقة 
للجميع،  الو�صول  مي�صرة  ق�صائية 
وال�صفافية،  ال��ع��دل  قيم  خ��الل  م��ن 
واال�صتقاللية الق�صائية، والت�صامح، 
الفريق،  ب���روح  وال��ع��م��ل  واالب��ت��ك��ار، 
للو�صول اإىل روؤيتها " حماكم رائدة 

متميزة عاملياً. 
املنتدى  اأع�����م�����ال  ت�����ص��م��ن��ت  ح���ي���ث 
�صعادة  ا�صتهلها  متخ�ص�صة  جل�صات 
طار�س املن�صوري مدير عام حماكم 

للحديث  ح���واري���ة  ج��ل�����ص��ة  يف  دب����ي 
حمكمة  م���ب���ن���ى  "م�صروع  ع������ن 
�صرحاً  ���ص��ي��ك��ون  ال����ذي  التمييز"، 
اأحدث  متكاماًل يجمع بني  ق�صائياً 
املمار�صات  واأف�صل  الذكية  التقنيات 
���ص��اأن��ه��ا تعزيز   ال���ت���ي م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
ريادة  وتر�صيخ  القانون  �صيادة  مبداأ 
ب��اع��ت��ب��اره��ا دولة  االإم�������ارات ع��امل��ي��اً 
احل��ق وامل�����ص��اواة وال��ع��دل، لرتجمة 
اإيجاد  ال��ر���ص��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
تعزز  ع��امل��ي��اً  رائ���دة متميزة  حم��اك��م 

والق�صائي  القانوين  بالنظام  الثقة 
حمليا ودوليا، من خالل ال�صرعة يف 
ال�صعادة  يحقق  مبا  الق�صايا،  اإجناز 
من  للمجتمع،  وال��رف��اه��ي��ة  للنا�س 
واجلهد  ال����وق����ت  اخ���ت�������ص���ار  خ�����الل 
ع��ل��ى امل���راج���ع���ني، وت�����ص��ه��ي��ل اجن���از 

معامالتهم يف زمن قيا�صي.
وق���د مت خ���الل امل��ن��ت��دى ع��ق��د عدة 
خاللها  م��ن  ال�صوء  ���ُص��لِّ��َط  جل�صات 
امل��م��ار���ص��ات يف املحاكم  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى 
مبواجهة  املتحققة  النتائج  واأب����رز 

عليها،  التغلب  وكيفية  ال��ت��ح��دي��ات 
والتي تركت ب�صمات را�صخة منحتها 
ال�صريعة  اال���ص��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  ال��ق��درة 
املتغريات  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 

والظروف اال�صتثنائية.
املنتدى  جل�صات  اأوىل  �صهدت  وق��د 
" رح���ل���ة  ال�����ت�����ي ح����م����ل����ت ع������ن������وان 
�صارك  ح��واري��ة  جل�صة  االإجنازات" 
فيها كًل من، �صعادة القا�صي حممد 
ال�صبو�صي رئي�س املحاكم االبتدائية 
الذي حتدث عن التقا�صي الرقمي، 

و�صعادة القا�صي خالد مبارك كن�صام 
التنفيذ،  مبحكمة  ا�صتئناف  قا�صي 
م�صتقبل  احل�صور  مع  ناق�س  ال��ذي 
اإبراهيم  ال�صيد  وحت���دث  التنفيذ، 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�صني 
والتنفيذ  والت�صوية  العدل  الكاتب 

حول الت�صويات الودية للمنازعات.
ال��ث��ان��ي��ة التي  وت���ط���رق���ت اجل��ل�����ص��ة 
 " امل�صتقبل  " حماكم  عنوان  حملت 
القا�صي  �صعادة  م��ن،  ك��لٍّ  مب�صاركة 
اأيوب اأهلي رئي�س املحكمة التجارية، 

ح����ي����ث حت�������دث ف���ي���ه���ا ع������ن حم����ور 
امل�صتقبل  وت�صميم  العقول  توا�صل 
حممد  القا�صي  و�صعادة  الق�صائي، 
ج��ا���ص��م ال�����ص��ام�����ص��ي رئ��ي�����س حمكمة 
ال��رتك��ات ال��ذي حت��دث ع��ن حمكمة 
احلو�صني  م��روة  واالن�صة  ال��رتك��ات، 
تنمية  بق�صم  ت��دري��ب،  اأول  ���ص��اب��ط 
والتي  الب�صرية،  امل����وارد  وا�صتثمار 

حتدثت عن وظائف امل�صتقبل. 
ويف نهاية املنتدى قدم �صعادة طار�س 
املن�صوري  ال�صكر والتقدير واالإ�صادة 
بدور جميع العاملني ب� حماكم دبي 
على كافة امل�صتويات الوظيفية ولكل 
ومدراء  قيادات  من  النجاح  �صركاء 
دائماً  ك���ان���وا  وال����ذي����ن  وم���وظ���ف���ني 
�صباقني يف البذل والعطاء لتحقيق 
والذين  الر�صيدة،  قيادتنا  تطلعات 
ل���وال ج��ه��وده��م ال��وف��ي��ة م���ا و�صلت 
املرموقة  مكانتها  اإىل  دب��ي  حماكم 
التي ن�صهدها اليوم ، جمددا العهد 
والوالء والتقدير لقيادتنا الر�صيدة 
على  دائما  �صنظل  اأننا  لها  وم��وؤك��داً 
حتقيق  اإىل  �صاعني  وال��وع��د  العهد 
ب���ذل���ه يف خدمة  اق�����ص��ى م���ا مي��ك��ن 
مبا   ، الق�صائية  خدماتنا  وتطوير 

يعود بالنفع على اأفراد املجتمع.

••  اأبوظبي-وام: 

اأ�صدر �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اأبوظبي،  الق�صاء يف  دائ��رة  ، رئي�س  الرئا�صة  �صوؤون  ال��وزراء وزير 
من   91 ل���  الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  ت��خ��وي��ل  ب�����ص��اأن  ق����رارات 
اأبوظبي،  7 دوائر حكومية باإمارة  ماأموري ال�صبط الق�صائي يف 
الثقافة  ال��ط��اق��ة،  االق��ت�����ص��ادي��ة،  التنمية  ال�صحة،  دوائ���ر  ت�صمل 
وذلك  للتقاعد،  اأبوظبي  و�صندوق  والنقل،  البلديات  وال�صياحة، 

ال�صبط  مهام  م��زاول��ة  �صالحية  املخت�صني  املفت�صني  مينح  مب��ا 
الق�صائي بالن�صبة للجرائم واملخالفات االإدارية التي تقع يف دائرة 
الت�صريعات  وفق  وظائفهم  باأعمال  متعلقة  وتكون  اخت�صا�صهم، 
ال�صارية.   واأدى املوظفون من ماأموري ال�صبط الق�صائي، اليمني 
القانونية اأمام �صعادة امل�صت�صار علي حممد البلو�صي، النائب العام 
الإمارة اأبوظبي، وذلك يف املقر الرئي�صي لدائرة الق�صاء يف اأبوظبي. 
  ووجه النائب العام، كلمة اإىل ماأموري ال�صبط الق�صائي، عقب 
ال�صحيح  بالتطبيق  االل��ت��زام  اأهمية  اإىل  فيها  دع��ا  اليمني،  اأداء 

لالأنظمة القانونية اأثناء ممار�صة مهامهم.
  وقال امل�صت�صار علي البلو�صي، اإن منح �صفة ال�صبطية الق�صائية 
مهامهم  ممار�صة  لبدء  احلكومية،  ال��دوائ��ر  موظفي  م��ن  لعدد 
وتنفيذ  الوظيفية،  اخت�صا�صاتهم  بح�صب  والرقابة  التفتي�س  يف 
لالأنظمة  وفقا  والتدقيق  ال�صبط  بعمليات  اخلا�صة  االإج���راءات 
واالرتقاء  املوؤ�ص�صي  االأداء  تطوير  يف  ي�صهم  ال�صارية،  والقوانني 
بجودة اخلدمات املقدمة يف خمتلف القطاعات على م�صتوى اإمارة 
اأبوظبي، مبا يعزز مكانتها عاملياً.   واأ�صار اإىل حر�س دائرة الق�صاء 

�صفة  على  للح�صول  املر�صحني  وتدريب  تاأهيل  على  اأبوظبي،  يف 
ال�صبطية الق�صائية، من خالل برامج تدريبية متخ�ص�صة لدى 
اأكادميية اأبوظبي الق�صائية، بهدف اإعداد مفت�صني ُملمني بجميع 
جوانب ال�صبط الق�صائي واالإداري، مبا ي�صمن التطبيق ال�صليم 
للقانون، وتر�صيخ مبادئ واأ�ص�س الرقابة والتدقيق على القطاعات 
واق��ع ملفات  م��ن  العملي  ال��ت��دري��ب  الرتكيز على  م��ع  اخل��دم��ي��ة، 
النيابة  اأم���ام  ال�صبط  مبحا�صر  اخلا�صة  واالإج�����راءات  الق�صايا 

العامة واملحاكم اجلزائية.

د. حممد العلي: 
والإرهاب التطرف  ملواجهة  البحث  ملراكز  عامة  �سبكة  ت�سكيل  • �سرورة 

ال�سباب وموّجهة لهم من  الفاعلة  امل�ساركة  على  مبنية  م�سرتكة  بحثية  ا�سرتاتيجية  • تبني 
جمال الدرا�سات اخلا�سة بتيارات الإ�سالم ال�سيا�سي يف  اأوىل  مرجعية  ميثل  • تريندز 

من�سور بن زايد ي�سدر قرارات مبنح �سفة ال�سبطية الق�سائية
 ل� 91 مفت�سا يف 7 دوائر حكومية

�سمن دوره الفاعل يف موؤمتر �سالم لدرا�سات التطرف

تريندز ي�سارك بور�سَتْي عمل حول الإ�سهامات البحثية والتن�سيق بني مراكز الفكر يف جمال مكافحة التطرف والإرهاب

»منتدى حماكم دبي« يناق�س رحلة الإجنازات ال�ستثنائية والروؤى امل�ستقبلية لرحلة املحاكم اإىل امل�ستقبل
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العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/العالمة الذهبية لالملنيوم والزجاج ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3664735 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / وليد �صعد ح�صني �صعد من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / وليد �صعد ح�صني �صعد من 49 % اإىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه حممود جابر

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ العالمة الذهبية لالملنيوم والزجاج ذ.م.م

ALALAMA ALDAHABIYA ALUMINIUM AND GLASS L.L.C

اإىل/ العالمة الذهبية لالملنيوم والزجاج �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ALALAMA ALDAHABIYA ALUMINIUM AND GLASS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صفح فيوت�صر لل�صيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:4033582 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ا�صماعيل ح�صني �صامل العولقى  %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبدالرب على احمد ال�صرفى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / عبدالرب على احمد ال�صرفى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صفح فيوت�صر لل�صيانة العامة
MUSSAFAH FUTURE GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ م�صفح فيوت�صر لل�صيانة العامة ذ.م.م
MUSSAFAH FUTURE GENERAL MAINTENANCE L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/رمال ليوا للنجارة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1047035 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صاهد اقبال حممد اقبال %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد اقبال غالم �صرور
تعديل وكيل خدمات / حذف ورثة �صعيد حممد �صعيد الرا�صدي

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ رمال ليوا للنجارة

RIMAL LIWA CARPENTRY

اإىل رمال ليوا للنجارة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
RIMAL LIWA CARPENTRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل ابوطاهر لبيع اخل�صار والفواكه

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1110054 

تعديل وكيل خدمات / حذف مطر غمران جمعه حممد الظاهرى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل ابوطاهر لبيع اخل�صار والفواكه

ABU TAHER VEGETABLE AND FRUITS SHOP

اإىل/ حمل ابوطاهر لبيع اخل�صار والفواكه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ABU TAHER VEGETABLE AND FRUITS SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز داما�س للحناء و جتميل ال�صيدات

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2178816 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة نورهان حمرو�س امني مهدى العبد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيف على عبداهلل ال�صبع الكويتى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز داما�س للحناء و جتميل ال�صيدات

DAMAS HENNA AND BEAUTY LADIES CENTER

اإىل/ مركز داما�س للحناء و جتميل ال�صيدات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

DAMAS HENNA AND BEAUTY LADIES CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم نيهال

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1043801 

تعديل وكيل خدمات / حذف حمد جا�صم حممود احمد احلو�صنى

تعديل نوع رخ�صة / من جتارية اإىل مهنية

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل موؤ�ص�صة مهنية

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الفر�صة اجلميلة لل�صيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1182745 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مو�صى ب�صرى العو�س احمد العلوى  %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة غ�صان عماد �صالمه اخلاروف %49
تعديل مدير / اإ�صافة غ�صان عماد �صالمه اخلاروف

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مبارك حمد �صامل يزرب العامري
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 5*2 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ الفر�صة اجلميلة لل�صيانة العامة
GOOD CHANCE GEN. MAINTNANCE

اإىل/ اب تاون للمقاوالت العامة ذ.م.م
UPTOWN GENERAL CONTRACTING L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة املقاوالت الكهربائية  4220904
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت الطرق الرئي�صية و ال�صوارع واالعمال املتعلقة بها  4210001

 تعديل ن�صاط / حذف �صيانة املباين  4329901
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل اأربعة  فعلى كل من له حق 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

  اإعــــــــــالن
تعلن وزارة االقت�صاد باأن ال�صادة/تي ا�س كي اجنينريينج 
جمهورية   ، )كوريا  �صركة  فرع  ابوظبي   - ليمتد  كو 
لدى  االجنبية  ال�صركات  �صجل  يف  مقيدة  اجلنوبية( 
اىل  ال�صركة  تقدمت  وقد   )5038( رقم  حتت  الوزارة 
لي�صبح/ التجاري  اال�صم  لتعديل  بطلب  الوزارة 

وتعديل  اأبوظبي   - ليمتد  كو  اجنينريينج  ايكوربيت 
بياناتها يف �صجل ال�صركات االجنبية تبعا لذلك .

باعرتا�صهم  التقدم  احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى 
ن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من  يتجاوز  ميعاد ال  الوزارة يف  اىل 

هذا االعالن. حتريرا يف 2022/6/9
اأحمد علي احلو�شني

 مدير ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/4207

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/06/15 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده وردة الفجر لتجارة املالب�ض اجلاهزة �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                  الو�سف  

 25،000                                                 مالب�ض  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/811

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/06/15 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده نات�سيور هوم �ض م ح و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                          الو�سف  

 6،000                                                        جهاز ايل   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/2876

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/06/15 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده تيكنو فايرت للكمبيوتر �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                    الو�سف     �سعر التقييم  

                                                       اأغرا�ض مكتبيه        5،800 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

اال�صم التجاري:د�صر العقارية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
الطموح  �صركة   -  0.3 طموح  الرمي   - الرمي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

لال�صتثمارات ذ.م.م
CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 2535888 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�صفية ال�صركة
قانوين  كم�صفي   ، قانونيون  حما�صبون  بارترنز  ايه  ال�صادة/ام  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/10  لل�صركة 
  - بالرقم:2205017679  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/6/9
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

اال�صم التجاري:ال�صيب خلدمات الرعاية ال�صحية - �صركة ال�صخ�س الواحد 
ذ.م.م

عنوان ال�صركة:مدينة خليفة - جنوب غرب 0.2 مبنى ال�صيد علي ن�صيب علي 
داوود

CN رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي: 4130349 
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�صفية ال�صركة
لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  ال�صادة/�صارتفورد  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/8 
تاريخ    - بالرقم:2205022466  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل:2022/6/9
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�شر 

                      رقم الدعوى : 72 / 2022 / 238 تظلم جتاري
تفا�صيل االإعالن بالن�صر

اإىل املتظلم �صده/ا�صوك كومار بوجنابى - جمهول حمل االإقامة
مبا اأن املتظلم/اهاروب ابراهيم خاطر

و ميثله /علي �صلطان علي احلداد
قد اأقام عليكم التظلم املذكور اأعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/705 امر على 
عري�صة جتاري )ناأمر مبنع امل�صتدعي �صدهم من ال�صفر و التعميم بذلك على كافة منافذ الدولة و ي�صقط 
االأمر فى حال 1- ايداع املبلغ ال�صادر من اجله املنع و قدره 614،032،71 درهم    2-   تقدمي كفالة م�صرفية 
باملبلغ املذكور    3- على الدائن تقدمي ما يفيد ت�صجيل الدعوى املو�صوعية خالل ثمانية ايام و اال يعر�س 
االأمر للتقرير بال�صقوط .  ) وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 28-06-2022 ال�صاعة 09:30 �صباحا �س 
بقاعة التقا�صي عن ُبعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثالثة 

اأيام على االقل، ويف حالة تخلفك� فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري (.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1441/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�صابعة رقم 248
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )279.999( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�صداد التام . 
املدعي:موؤ�ص�صة عقار

امل��ي��زان��ني - مكتب رق���م 9 -  ب��ن��اي��ة نقطة االع���م���ال -  ب��ور���ص��ع��ي��د -  امل��ط��ار - منطقة  ���ص��ارع  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - 
هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3244594826

 IBAN:AE090500000000020106942 
املطلوب اإعالنه :  1- زينب جميد نوخا�س   -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/11/24 يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )79.999( درهم والفائدة بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام كما الزمتها امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات، 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70530

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/9930
املنذر :  م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي  .

املنذر اإليه  :  ابراهيم عبداهلل عي�صى خلفان الزعابي      .
نتيجة  دره��م   )243،502.29( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم  ) 11978 / خ�صو�صي /7/ اأبوظبي ( من نوع ) بي ام دبليو  _ 
اأ�صتي�صن ( موديل )2020( _ لون )WHITE ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
 اإنذار عديل بالن�شر 

رقم   2022/9517
املنذر :  بنك امل�صرق �س م ع 

املنذر اإليه  :  عمرو خالد انور عبا�س  
نتيجة  دره��م   )63،452.40( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية ل�صرف 
املبلغ لل�صيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�صيارة رقم  ) 
87164 / خ�صو�صي /M/ دبي ( من نوع ) فولك�س واجن جولف _ �صالون  ( 
موديل )2015( _ لون ) رمادي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/9903
املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك.

املنذر اإليه  :  معز علي امري علي.
نتيجة  دره��م   )21،471.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ك���وروال  _  ن��وع ) تويوتا  ال�صيارة رق��م  ) 92331 / خ�صو�صي /I/ دب��ي( من 
�صالون  ( موديل )2013( _ لون ) ابي�س( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
 اإنذار عديل بالن�شر

رقم   2022/9904
املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك.

املنذر اإليه  :  انبالغان جي�صوراج جي�صوراج .
نتيجة  دره��م   )52،290.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�����ص��اط  ب�صداد  االإخ���الل 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية 
على ال�صيارة رقم  ) 60751 / خ�صو�صي /B/ دبي( من نوع ) كيا �صرياتو  _ 
�صالون( موديل )2015( _ لون ) رمادي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/9514
املنذر :  بنك اأبوظبي االول ) حاليا ( بنك اأبوظبي الوطني ) �صابقا ( 

املنذر اإليه  :  عبدالرحمن علي عبدالعزيز عبد قحطاين  
االإخالل  نتيجة  درهم  �صداد مبلغ وقدرة )100،527.16(  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ 
املباعة  لل�صيارة  املبلغ  ل�صرف  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �صي�صطر  واإال  الن�صر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�صيارة رقم  ) 63390 / خ�صو�صي /V/ دبي 
( من نوع ) CHEVROLET SILVERADO _ بيك اب( موديل )2018( _ لون ) 
ا�صود( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/9638
املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع.

املنذر اإليها  :  االختيار امللكي لنقل الركاب باحلافالت �س ذ م م . 
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )202،280.00( درهم نتيجة االإخالل 
ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�صيارة  التنفيذية ل�صرف  املنذر التخاذ االإج��راءات  الن�صر واإال �صي�صطر 
امل��ودع يف خزينة املحكمة على ال�صيارة رقم  رقم  ) 86447 / خ�صو�صي   باملزاد العلني  
TOYOTA COASTER  _ با�س خفيف ( موديل  /M/ دب��ي( من نوع ) 
)2020( _ لون ) ابي�س(    واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

فقدان �سهادات ا�سهمالعدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سه-اأ�سماك لكال من

ASMAK 1726814 1. اأحمد نا�سر علي الفردان عدد ال�سهم 1200 �سهم رقم ال�سهادة

ASMAK 1726815 2.ن�سره حممد اإبراهيم عدد ال�سهم 1200 �سهم رقم ال�سهادة

ASMAK 1726816 3. ملياء اأحمد نا�سر الفردان عدد ال�سهم 1200 �سهم رقم ال�سهادة

ASMAK 1726817 4. عبري اأحمد نا�سر الفردان عدد ال�سهم 1200 �سهم رقم ال�سهادة

ASMAK 1726818 5. را�سد اأحمد نا�سر الفردان عدد ال�سهم 1200 �سهم رقم ال�سهادة

ASMAK 1726819 6. خوله اأحمد نا�سر الفردان عدد ال�سهم 1200 �سهم رقم ال�سهادة

ASMAK 1726820 7. اأ�سماء اأحمد نا�سر الفردان عدد ال�سهم 1200 �سهم رقم ال�سهادة

ASMAK 1726821 8. عبداهلل اأحمد نا�سر الفردان عدد ال�سهم 1200 �سهم رقم ال�سهادة

ASMAK 1726822 9. نا�سر اأحمد نا�سر الفردان عدد ال�سهم 1200 �سهم رقم ال�سهادة

ASMAK 1726823 10. حممد اأحمد نا�سر الفردان عدد ال�سهم 1200 �سهم رقم ال�سهادة

فعلى من يجدهم ت�سليمهم لل�سركة املذكورة اأعاله 
اأو الت�سال على الرقم 0506462646 م�سكورًا

ن�سر الإعالن على م�سوؤولية املعلن
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•• اأبوظبي-الفجر:

املتقدمني   م���ن  األ�����ف   32 ا���ص��ت��ف��اد 
للح�صول  على رخ�صة  قيادة  املركبات 
"ال�صياقة" على  ت��دري��ب  معاهد   يف 
�صر  "مبادرة  م��ن  ال��دول��ة  م�����ص��ت��وى  
املخدرات  باأ�صرار  للتوعية   " باأمان 
مديرية  م��ن   املعتمد  للمنهج  وف��ق��اً 
م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات  ب��ق��ط��اع االأم���ن 
وذلك  اأبوظبي   �صرطة  يف  اجلنائي  
مايو  �صهر  يف  انطالقها  ب��داي��ة  منذ 

 . 2022م 
غريب  ط����اه����ر  ال���ع���م���ي���د  واأو�������ص������ح 
مكافحة  مديرية  مدير  ال��ظ��اه��ري  
امل������خ������درات ب�������ص���رط���ة اأب����وظ����ب����ي ان 

ميدانية  زي�������ارة  ن���ف���ذت  امل����دي����ري����ة  
ل�������������الإدارات ال�������ص���رط���ي���ة وامل���ع���اه���د 
لالطالع على �صري مبادرة �صر باأمان 
الدولة  م�صتوى  على  تعميمها  بعد 
تدريب  معاهد  مالحظات  ومعرفة 
ان  اإىل  الف��ت��اً   ال�صائقني  وترخي�س 
املبادرة  حققت نتائج ايجابية ومتت 
اآلية تدري�س املنهج  باللغات اخلم�صة  
وهي :  العربية واالجنليزية والب�صتو  

واالوردو  و املالياالم . 
العامة  ل������������الإدارة  ال�������ص���ك���ر  وق��������دم 
وال�صائقني  االآل�����ي�����ات  ل���رتخ���ي�������س 
االإ����ص���ه���ام يف دعم  ع��ل��ى  االحت����ادي����ة 
ع��ل��ى م�صتوى  ب����اأم����ان  ���ص��ر  م����ب����ادرة 
ال�صرطية  املنظومة  لتطوير  الدولة 

اأف���راد  وح���ث  امل���خ���درات،  يف مكافحة 
ل��الآف��ة من  ال��ت�����ص��دي  ع��ل��ى  املجتمع 
م�صيداً   ، و���ص��الم��ت��ه��م  اأم��ن��ه��م  اأج����ل 
تثقيف  ال�����ص��رك��اء يف  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وح��م��اي��ة ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب م��ن الدخول 
واحلد  واالإدم����ان  التعاطي  دائ���رة  يف 
م��ن ح����وادث امل��رك��ب��ات ال��ن��اجت��ة عن 
�صريحة  تعاطي املخدرات وخ�صو�صاً 

ال�صباب.
امل��ق��دم الدكتور  اأ���ص��اد  و م��ن ج��ان��ب��ه 
���ص��امل ع��ب��ي��د ال��ع��ام��ري م��دي��ر ادارة 
بتكامل  العني  يف  امل��خ��درات  مكافحة 
العمل وفق روؤية احتادية  الإجناح هذه 
ن�صر  والعمل على  ال��ه��ادف��ة  امل��ب��ادرة  
التوعية على نطاق وا�صع  الفتاً  اإىل 

والهدف  الروؤية  على  اجلميع  اتفاق 
وال��ف��وائ��د  ال��ت��ي حتققها امل��ب��ادرة يف 
ت��وع��ي��ة ال���راغ���ب���ني ب��احل�����ص��ول على 
خماطر  من  ال�صيارات  قيادة  رخ�صة 

املخدرات.
العامري  �صليم  حممد  امل��ق��دم  واأك���د 
املخدرات  مكافحة  اإدارة  مدير  نائب 
يف العني اأهمية املبادرة  وانعكا�صاتها  
املنظومة  ت���ط���وي���ر  يف  االإي���ج���اب���ي���ة 
ال�صرطية يف مكافحة املخدرات، وحث 
لالآفة  الت�صدي  على  املجتمع  اأف��راد 
م�صيداً  و�صالمتهم  اأمنهم  اأج��ل  من 
تثقيف  ال�����ص��رك��اء يف  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وحماية فئة ال�صباب من الدخول يف 

دائرة التعاطي واالإدمان . 

املعاهد  االحتاديني  واأع���رب م��دراء   
امل���ب���ادرة  وتوعية   م��ع   ع��ن تفاعلهم 
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى رخ�س  امل��ت��ق��دم��ني 
ال��ق��ي��ادة  ب��اأ���ص��رار  امل���خ���درات  حيث  
ي��ت�����ص��م��ن  امل��ن��ه��ج م��ع��ل��وم��ات  وافية 
ع���ن  اأ����ص���رار  امل���خ���درات  والو�صول  
اإىل اأكرب �صريحة يف  املجتمع  لن�صر 

التوعية  مبخاطر  هذه االآفة .   
وك��ان��ت م��ب��ادرة ���ص��ر ب��اأم��ان انطلقت 
على م�صتوى الدولة بعد جناحها  يف 
بقطاع   امل��خ��درات   مكافحة  مديرية 
اأبوظبي  االأم��ن اجلنائي  يف  �صرطة 
،وو�صول  ع��ام��ني   مل���دة  ،وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
 200 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  نحو  ر�صالتها 
األف م�صتفيداً يف اإمارة  اأبوظبي من 

ال�صيارات  قيادة  لرخ�صة   املتقدمني 
وت��ل��ق��ي��ه��م ال��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر اآف���ة 

امل����خ����درات ���ص��م��ن م������ادة  ع��ل��م��ي��ة يف 
املنهاج " ك�صرط الجتياز االختبارات 

م����ع  �صركة  وب���ال���ت���ع���اون  ال��ن��ظ��ري��ة 
االإمارات لتعليم قيادة ال�صيارات.

•• دبي -الفجر: 

وقعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع معهد اجلمارك التابع للجنة اجلمارك 
برامج  وتطوير  اجلانبني  بني  للتعاون  اأوزبك�صتان  احلكومية يف جمهورية 

م�صرتكة للتعليم املهني.
من  املهني  التعليم  ج��ودة  لتح�صني  اجلانبان  �صيتعاون  االتفاقية،  مبوجب 
واالبتكار،  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  م�صرتكة  وم��وؤمت��رات  م��ب��ادرات  تنظيم  خ��الل 
والتعليمية  الثقافية  الدرا�صة  وبرامج  التنفيذي  التعليم  برامج  وتطوير 
يف اخلارج. كما ن�صت االتفاقية على تقدمي امل�صاعدة يف التدريب الوظيفي 

للطلبة وتبادل املوارد واملوظفني واأع�صاء هيئة التدري�س والطلبة.
اأوزبك�صتان  يف  اجل��م��ارك  جلنة  رئي�س  م��اف��ل��ون��وف،  ال�صيد  االتفاقية  وق��ع 

ال��وف��د ملقر  زي����ارة  دب���ي خ���الل  رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة  الب�صتكي  وال��دك��ت��ور عي�صى 
الرئي�س  الب�صتكي  حممود  بح�صور  دب��ي  يف  االأك��ادمي��ي��ة  باملدينة  اجلامعة 
ال�صويدي ممثلي موانئ  و�صارة  العاملية  دبي  للعمليات يف موانئ  التنفيذي 

دبي العاملية.
 وقال الب�صتكي: هدفنا الرئي�صي هو التعاون مع املراكز واملوؤ�ص�صات العاملية 
البحثية،  مراكزنا  لتعزيز  اأوزبك�صتان  يف  احلكومية  اجلمارك  جلنة  ومنها 
وتقدمي خدمات ا�صت�صارية م�صرتكة، وتبادل املوارد، واإقامة تعاون تعليمي 

وعلمي يف جماالت اإدارة اجلمارك مبا يعود بالنفع على اجلانبني.
ا�صتقبله  اوزب��ك�����ص��ت��اين  وف��د  للجامعة  زي��ارت��ه  يف  م��اف��ل��ون��وف  ال�صيد  راف���ق 
خاللها الدكتور عي�صى الب�صتكي حيث قدم نبذة خمت�صرة عن جامعة دبي، 

وبراجمها، وثقافتها، ور�صالتها، وروؤيتها.

•• ال�شارقة -الفجر:

اخلدمات  دائ���رة  يف  للتطوع  ال�صارقة  م��رك��ز  نظم 
اآمنة"  "مدر�صتي  مبادرة  ال�صارقة،  يف  االجتماعية 
ترمي  م��در���ص��ة  يف  ط��ال��ب   101 ا�صتهدفت  وال��ت��ي 
عمران من احللقة الرابعة، والذين قاموا بتنظيف 
البيئة املحيطة بهم يف مدر�صتهم ونظفوا مرافقها 
ثقافة  ولتعزيز  للطالب  نظيفة  بيئة  خللق  اأي�صا، 

النظافة لديهم. 
ك��م��ا ن��ظ��م امل���رك���ز ور����ص���ة ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة العمل 
ونف�صيته  امل��رء  �صخ�صية  على  وانعكا�صه  التطوعي 
التكافل  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  واأه���م���ي���ة 
االجتماعي والتالحم املجتمعي بني اأبناء املجتمع.

اإدارة  واع����رب����ت ح�����ص��ة حم��م��د احل����م����ادي م���دي���ر 
�صجل   الطالبي  الفريق  ف��اإن  املجتمعي،  التالحم 
من�صة  على  توثيقها  مت  تطوعية  �صاعة   214
التطوع يف مركز ال�صارقة للتطوع، كما مت ت�صجيل 
الطلبة امل�صاركني كمتطوعني، وبذلك ي�صل العدد 
االإجمايل للمتطوعني يف املركز 24507 متطوعاً 

اإىل االآن.
معنى  امل��ج��ت��م��ع��ي،  ال��ت��الح��م  اإدارة  م��دي��ر  وت�����ص��رح 
باأنها مبادرة قيام  امل�صوؤولية املجتمعية للموؤ�ص�صات 
اإىل  تهدف  فيها  العاملني  جت��اه  باأعمال  املوؤ�ص�صة 
مهاراتهم  وتنمية  عالقاتهم  وت��ع��زي��ز  رفاهيتهم 
وت��وف��ري ب��ي��ئ��ة حم��ف��زة ل��ه��م، وه���ي ب��ذل��ك تختلف 

عن مفهوم امل�صوؤولية املجتمعية للموؤ�ص�صات والتي  
اأو رعاية فعاليات  باأعمال تطوعية  بالقيام   تتعلق 

يف املجتمع من قبل مركز التطوع .
وجدير بالذكر اأن مركز ال�صارقة للتطوع تاأ�ص�س يف 
التكافل  حتقيق  يف  امل�صاهمة  بهدف   2016 العام 
اإمارة ال�صارقة،  االجتماعي والتالحم املجتمعي يف 
التطوعي  العمل  تنظيم  مهمة  املركز  يتوىل  حيث 
وموؤ�ص�صاته،  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ب��ني  ث��ق��اف��ت��ه  ون�����ص��ر 

ب�صقل  املتطوعني  وتاأهيل  ت��دري��ب  اإىل  باالإ�صافة 
للقيام  توؤهلهم  تدريبية  وور���س  بربامج  مهاراتهم 

بتنفيذ االأعمال التطوعية.
التطوع  ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف م��ن�����ص��ة  امل���رك���ز  ي��ت��ي��ح  ك��م��ا 
اإط���الق الفر�س  االإل��ك��رتون��ي��ة وال��ت��ي تعمل ع��ل��ى  
االأخرى  اأو اجلهات  املركز  ينفذها  التي  التطوعية 
واإر�صال  للمتطوعني  التطوعية  ال�صاعات  ور���ص��د 

�صهاداتهم اإلكرتونياً.

•• ابوظبي - وام:

للجنة  العامة  واالأمانة  الوطني االحت��ادي،  للمجل�س  العامة  االأمانة  وقعت 
العليا للت�صريعات باإمارة دبي، يف مقر االأمانة العامة للجنة يف دبي مذكرة 
تفاهم، بهدف دعم وتعزيز وتوطيد عالقات ال�صراكة االإ�صرتاتيجية القائمة 
بينهما، واإر�صاء دعائم التعاون امل�صرتك من خالل اتباع اأف�صل ال�صبل التي 
تكفل رفع م�صتوى االأداء القانوين والت�صريعي واملوؤ�ص�صي والبحثي وحتقيق 

التكامل بني الطرفني.
الرحمن  عبد  عمر  ال��دك��ت��ور  �صعادة  وقعها  التي  التفاهم  م��ذك��رة  وجت�صد 
النعيمي االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي، و�صعادة اأحمد �صعيد بن 
اجلانبني  حر�س  دب��ي،  باإمارة  للت�صريعات  العليا  اللجنة  عام  اأم��ني  م�صحار 
يف  والتكامل  التعاون  وتفعيل  والت�صريعية  القانونية  املنظومة  تعزيز  على 

هذا االإطار.
�صت�صهم  املذكرة  هذه  اأن  النعيمي  الرحمن  عبد  عمر  الدكتور  �صعادة  واأك��د 
يف  التعاون  منها  االأم��ان��ت��ني،  بني  امل�صرتكة  امل��ج��االت  يف  التعاون  تطوير  يف 
واملذكرات  والقانونية  واالقت�صادية  االجتماعية  والبحوث  الدرا�صات  اإعداد 
والفتاوى القانونية، التي تدعم عمل كال الطرفني، وتبادل االأفكار والروؤى 
جمال  يف  القانونية  اخل���ربات  م��ن  املتبادلة  واال�صتفادة  الت�صريعات،  ح��ول 

التدريب القانوين.

ملواكبة  ت�����ص��ع��ى  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  اأن  وب���ني 
والبحثي  الفني  الدعم  جم��االت  يف  العاملية  واملمار�صات  التطورات  اأف�صل 
املجل�س خالل ممار�صته  لتعزيز عمل  االإمكانيات  والتقني، وت�صخري جميع 
وخدمة  الربملانية،  والدبلوما�صية  والرقابية  الت�صريعية  الخت�صا�صاته 

امل�صرية الوطنية والتنموية.
جميع  على  يحتوي  للمعلومات  مركز  لديها  العامة  االأم��ان��ة  اأن  واأ���ص��اف 
لدولة  الر�صمية  اجل��ري��دة  م��ن  الكاملة  واملجموعة  االحت��ادي��ة  الت�صريعات 
االإمارات منذ �صدورها يف دي�صمرب عام 1971، وقاعدة بيانات الت�صريعات 
وبحثية  فكرية  ودوري���ات  م�صنفات  اإىل  اإ�صافة  االإم����ارات،  ملختلف  املحلية 
وعربية  حملية  بحثية  ومراكز  منظمات  عن  �صادرة  وقانونية  وت�صريعية 
لديها  العامة  االأم��ان��ة  يف  املتخ�ص�صة  البحثية  ال��ك��وادر  اأن  م�صرياً  ودول��ي��ة، 
عمل  تدعم  التي  الفنية  واالأوراق  البحوث  اإع���داد  يف  متميزة  فنية  خ��ربات 

املجل�س يف اخت�صا�صاته الت�صريعية والرقابية والدبلوما�صية الربملانية.
وثمن �صعادته الدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة العليا للت�صريعات يف اإمارة 

دبي ومواكبتها ما ت�صهده االإمارة من تطور يف املجاالت كافة.
باإبرام  "نت�صرف  امل���ه���ريي:  ب��ن م�����ص��ح��ار  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
لت�صكل  االحت���ادي،  الوطني  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  مع  التفاهم  مذكرة 
اال�صرتاتيجية بني  ال�صراكة  دعائم  واإر�صاء  الثنائي  التعاون  لتوطيد  اإط��اراً 
اجلانبني، وتعطي قوًة دافعة لرفع كفاءة االأداء القانوين واملوؤ�ص�صي والبحثي 

والفني والتدريبي". وا�صاف اأن هذه اخلطوة تعك�س احلر�س امل�صرتك على 
وُم�صتدامة، حيث  اإم��ارة دبي ب�صورٍة م�صتمرة  الت�صريعي يف  الهيكل  تطوير 
يغطي نطاقها تعزيز العملية الت�صريعية واملنظومة القانونية، ورفع م�صتوى 
الت�صريعية  القدرات  وتطوير  اخل��ربات،  وتبادل  ال��روؤى  وم�صاركة  التن�صيق 

والقانونية والتدريبية لدى اجلانبني.
مرحلة  مع  تتزامن  لكونها  اإ�صرتاتيجية  اأهمية  االتفاقية  "تكت�صب  وذك��ر: 
جديدة يف م�صرية التنمية ال�صاملة بدولة االإمارات العربية املتحدة ترجمًة 
ي�صاهم  اإذ  الر�صيدة،  لقيادتنا  ال�صديدة  والتوجيهات  اال�صت�صرافية  للروؤية 
تعاوننا يف تطوير بنية حتتية قانونية تواكب التطلعات الوطنية الطموحة 
العليا  للجنة  العامة  االأم��ان��ة  يف  ُق��ُدم��اً  ..ونتطلع  املقبلة  ع��ام��اً  للخم�صني 
مع  ال��ت��ع��اون  جم��االت  وتو�صيع  ال�صراكة  لتطوير  دب��ي  ب��اإم��ارة  للت�صريعات 
خُمتلف  مع  التكامل  وتعزيز  االحت��ادي،  الوطني  للمجل�س  العامة  االأمانة 
�صمن  اأ�صا�صية  كركيزة  احلكومي  العمل  منظومة  يف  واملوؤ�ص�صات  اجلهات 
اأكرث  ت�صريعية  منظومة  لبناء  ال�صامنة  ال�صُبل  لتوفري  ال��رام��ي��ة  روؤي��ت��ن��ا 

ا�صتدامة ومرونة وجاهزية للُم�صتقبل".
التعاون يف جماالت تطوير  االأماناتان على  اتفقت  التفاهم  وح�صب مذكرة 
الدرا�صات  اإع��داد  ومنهجيات  تبادل مناذج  ت�صمل  والتي  الت�صريعية  العملية 
وال��ب��ح��وث االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة وامل���ذك���رات والفتاوى 
االأفكار  وت��ب��ادل  ال��ط��رف��ني،  م��ن  اأي  اخت�صا�س  يف  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  القانونية، 

والروؤى حول الت�صريعات ال�صارية اأو التي ميكن �صنها يف امل�صتقبل وت�صاهم 
يف حتقيق التنمية امل�صتدامة.

لدى  والقانونية  الت�صريعية  ال��ق��درات  تعزيز  جم��ال  يف  التعاون  �صيتم  كما 
لدى  القانونية  اخل���ربات  م��ن  املتبادلة  اال�صتفادة  ت�صمل  وال��ت��ي  الطرفني 
التعاي�صي  التدريب  االأخ�س  وعلى  القانوين،  التدريب  جمال  يف  الطرفني 
�صياغة  جوانب  يف  الطرفني  لدى  للعاملني  الفنية  املهارات  اإك�صاب  بهدف 
الت�صريعات، واإعداد املذكرات القانونية، واإعداد اخلطط الت�صريعية والرقابة 

الت�صريعية الالحقة وتقييم االأثر الت�صريعي وغريها.
ويف جمال تعزيز املنظومة القانونية اتفق الطرفان على التعاون يف جماالت 
مناق�صة  بهدف  واالج��ت��م��اع��ات  وال��زي��ارات  القانونية  وال��درا���ص��ات  البحوث 
نطاق  يف  تدخل  التي  امل�صائل  يف  الطرفني  ب��ني  امل�صرتكة  احليوية  االأم���ور 
للعمل  وامل�صاندة  القانونية  التطويرية  امل�صاريع  وامل�صاركة يف  اخت�صا�صهما، 
القانوين بني اجلانبني، وتبادل االإ�صدارات واالأبحاث القانونية واملوؤ�ص�صية 
وغريها بني اجلانبني، والتعاون وامل�صاركة يف اإعداد الدرا�صات اال�صت�صرافية 

يف جمال القانون والت�صريع بناء على طلب اأحد الطرفني.
وال��ذي ي�صمل :  املوؤ�ص�صي  العمل  التعاون يف  الطرفان على تعزيز  اتفق  كما 
التدريب املوؤ�ص�صي، وتبادل اخلربات املوؤ�ص�صية وامل�صاركة يف برامج التخطيط 
خمتلف  يف  وامل�صاهمة  وامل�����ص��ارك��ة  ال��ط��رف��ني،  اأح���د  ينفذها  ال��ت��ي  املوؤ�ص�صي 

االأن�صطة املوؤ�ص�صية: موؤمترات -ندوات -حما�صرات -ور�س عمل...الخ .

املخدرات باأ�سرار  للتوعية  باأمان«  »�سر  مبادرة  من  الدولة  م�ستوى  على  م�ستفيد  األف   32

جامعة دبي وجمارك اأوزبك�ستان يوقعان مذكرة 
تفاهم لتطوير الربامج التعليمية واملهنية

�سمن مبادرة )مدر�ستي اآمنة( 

ال�س���ارقة للتطوع ي�ستقطب طلبة من مدر�سة 
ترمي عمران للتطوع البيئي

تفاهم بني الوطني الحتادي والعليا للت�سريعات يف دبي

•• الفجرية -وام: 

ال�صرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
فريق  االأم���ريي،  ب��ال��دي��وان  مكتبه  ، يف  الفجرية  ويل عهد 
�صعادة  بح�صور  الطبيعية،  للموارد  الفجرية  موؤ�ص�صة  عمل 

املهند�س علي قا�صم مدير عام املوؤ�ص�صة.
واطلع �صمو ويل عهد الفجرية - خالل اللقاء - على الروؤية 
املرحلة  خالل  عملها  وا�صرتاتيجية  للموؤ�ص�صة،  امل�صتقبلية 
املقبلة يف اإطار تطوير العمل املوؤ�ص�صي احلكومي، اإ�صافة اإىل 
اأ�صدرته  الذي  االأول  اال�صتدامة  تقرير  على  �صموه  اطالع 

املوؤ�ص�صة يف اإطار تعزيز مبادئ اال�صتدامة يف بيئة اأعمالها.
املوؤ�ص�صة،  قا�صم مدير عام  املهند�س علي  �صعادة  وا�صتعر�س 
الدرا�صات واالأبحاث اجليولوجية التي تقوم بها املوؤ�ص�صة يف 
جمال املوارد الطبيعية، واخلدمات املختلفة التي تقدمها، 
وم�صاريعها  م�صاركاتها  �صمن  حققتها  التي  واالإجن����ازات 
الداخلية،  االأن��ظ��م��ة  وتطوير  االب��ت��ك��ار  جم��ال  يف  املختلفة 
ا�صرتاتيجية  م��ع  وت��ت��واءم  املوؤ�ص�صة  اأه����داف  ت��خ��دم  وال��ت��ي 

العمل احلكومي يف الدولة.
دعم  يف  املوؤ�ص�صة  بجهود  ال��ف��ج��رية،  عهد  ويل  �صمو  واأ���ص��اد 
ال�صمو  �صاحب  توجيهات  على  م��وؤك��ًدا  امل�صتدامة،  التنمية 

االأعلى  املجل�س  ع�صو  ال�����ص��رق��ي  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  ال�صيخ 
يف  امل�صتقبلية  املتطلبات  مواكبة  ب�صرورة  الفجرية  حاكم 
اأه��داف التنمية ال�صاملة  قطاع امل��وارد الطبيعية مبا يدعم 

بالدولة.
الدرا�صات  يف  اجل��ه��ود  موا�صلة  ���ص��رورة  على  �صموه  د  و���ص��درّ
املتعلقة بالبحث البيئي والتعاون مع اجلهات ذات العالقة، 
مبا يحقق تكامل اخلطط وي�صهم يف احلفاظ على دميومة 

الرثوات الطبيعية يف خمتلف اأنواع البيئات.
ح�صر االجتماع �صعادة �صامل الزحمي مدير مكتب �صمو ويل 

عهد الفجرية.

حممد ال�سرقي ي�ستقبل فريق عمل الفجرية للموارد الطبيعية ويطلع على خططها وم�ساريعها 
•• اأبوظبي-وام: 

�صقر  معايل  برئا�صة  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  يعقد 
دور  من  ع�صرة  الثالثة  جل�صته   ، املجل�س  رئي�س  غبا�س 
ال�صابع  الت�صريعي  للف�صل  ال��ث��ال��ث  ال���ع���ادي  ان��ع��ق��اده 
اجلاري،  يونيو   14 املوافق  املقبل  الثالثاء  ي��وم  ع�صر، 
خاللها  يناق�س  باأبوظبي،  املجل�س  مبقر  زاي��د  قاعة  يف 
م�صروعي قانونني احتاديني ب�صاأن تعديل بع�س اأحكام 
القانون االحتادي رقم 26 ل�صنة 2019 يف �صاأن املالية 
العامة، وب�صاأن اإقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة 
2022م، ويوجه �صوؤاال اإىل  لالحتاد عن ال�صنة املالية 

وزير الدولة لل�صوؤون املالية.
وي��وج��ه ���ص��ع��ادة ح��م��د اأح��م��د ال��رح��وم��ي ال��ن��ائ��ب االأول 
معايل  اإىل  ���ص��وؤاال  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  لرئي�س 
حممد بن هادي احل�صيني وزير الدولة لل�صوؤون املالية 

حول القرو�س املالية لكبار املواطنني.
ال��واردة من اللجان.. يناق�س املجل�س  ويف بند التقارير 
االإ�صالمية  ال�������ص���وؤون  جل��ن��ة  م���ن  واردي������ن  ت��ق��ري��ري��ن 
تو�صيات مو�صوعي:  ح��ول  العامة  وامل��راف��ق  واالأوق���اف 
�صيا�صة وزارة الطاقة والبنية التحتية، و�صيا�صة برنامج 
ال�صيخ زايد لالإ�صكان، وذلك للموافقة عليها ورفعها اإىل 

احلكومة.

الوطني الحتادي يعقد جل�سته ال� 13 الثالثاء املقبل
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عربي ودويل

 العقوبات تقّو�س 15 عاما من املكا�سب القت�سادية يف رو�سيا 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• نورمان لي�شرت

    جنا رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�صون 
يف  حزبه  اأع�صاء  م��ن  الثقة  بحجب  ت�صويت  م��ن 
بفرتة من  املحافظ  التمرد  ه��ذا  وينذر  ال��ربمل��ان. 
و�صيتعني  بريطانيا.  يف  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  عدم 

على جون�صون القتال للبقاء يف ال�صلطة.
148، ويكفي  211 �صوًتا مقابل  باأغلبية     فاز 
ت�صويت  خ��الل  اآخ��ري��ن  ن��ائ��ب��اً   32 ثقة  يفقد  اأن 

م�صتقبلي لُيزحت من ال�صلطة.
ت��اآك��ل دع��م��ه داخل  الت�صويت كيف  اأظ��ه��ر     وق��د 

احلزب وبني ال�صكان منذ العام املا�صي.
ا�صت�صاف  اأن��ه  “بارتي غيت”،  ف�صيحة  ك�صفت     
ب�صاأن  حكومته  ق��واع��د  انتهكت  �صاخبة  ح��ف��الت 
��ى م��ن ال��ب��الد على  اأُج����رب م��ا ت��ب��قرّ ال���وب���اء، بينما 
البيوت.  يف  ال�������ص���ح���ي  احل���ج���ر  حت����ت  االق�����ام�����ة 
الريا�صية”  “الروح  جتاه  ال�صارخ  نفاقه  واعترب 

الربيطانية مقيًتا.
  بوري�س جون�صون -�صحفي �صابق -معتل اجتماعيا 
اأناين، كذاب قهري ومر�صي. مثل دونالد ترامب، 
ب��اأي و�صيلة  الفوز  ال��ذي يهمه هو  الوحيد  ال�صيء 

كانت، اأخالقية اأم ال.
املحافظني  اأن  ل��ل��راأي،  ا�صتطالع حديث  واأظ��ه��ر    
نقاط،  ع�صر  بحوايل  العمال  حزب  عن  يتخلفون 
ويرغب 59 باملائة من امل�صتجوبني عزل جون�صون 

من من�صبه.
   وق���د ا���ص��ت��ق��ب��ل ب�����ص��ي��ح��ات ا���ص��ت��ه��ج��ان م���ن قبل 
احل�����ص��ود يف ك��ات��درائ��ي��ة ال��ق��دي�����س ب��ول�����س عندما 

ح�صر احتفاالت يوبيل امللكة.

اأيام حرجة تنتظر بوري�ض
املحافظني  ن����واب  ا����ص���وات  ت��رت��ف��ع  ان  ُي��ن��ت��ظ��ر     

منهم  امل��ت��م��ردي��ن  اأن  ب��ل  ب��ا���ص��ت��ق��ال��ت��ه،  للمطالبة 
جون�صون  ملنع  الت�صريعية  العملية  �صل  يعتزمون 

من تنفيذ برناجمه االنتخابي.
االأ���ص��ب��وع، ف�صيواجه  ول��ئ��ن جن��ا جون�صون ه��ذا     
23 يونيو، حيث من  مزيًدا من اال�صطرابات يف 
املرجح اأن تعرف االنتخابات الفرعية هزائم كبرية 

للمحافظني تزيد من تدهور زعامته.
ا مو�صوع ت�صويت ثاٍن  اأي�صً    قد يكون جون�صون 
حيث  م��ن  اأ���ص��ه��ر.  �صتة  غ�صون  يف  الثقة  بحجب 
املبداأ، ال ميكن الطعن يف اأي زعيم حمافظ يفوز 
ان  غ��ري  ���ص��ه��ًرا.   12 م���دة  ال��ث��ق��ة  ع��ل��ى  بت�صويت 
حمافظ  م�صوؤول  ووف��ق  تغيريها.  ميكن  القواعد 

كبري، االمر قيد املراجعة.

بعد تات�سر وماي، جون�سون
املحافظني  ال����وزراء  روؤ���ص��اء  اأن  ال��ت��اري��خ  ُيظهر     
الثقة  ب�صحب  الت�صويت  هذا  ملثل  خ�صعوا  الذين 
-ح��ت��ى ل���و ف�����ازوا ب���ه -ُي���ج���ربون ع�����ادًة ع��ل��ى ترك 
بوري�س  ان  ي�صار اىل  اأ�صهر.  منا�صبهم يف غ�صون 
ل يف هذا االختبار على نتيجة اأقل  جون�صون حت�صرّ
2018، ومارجريت  من �صابقيه، ترييزا ماي يف 

تات�صر يف 1990.
   مت طرد ال�صيدة ماي بعد �صتة اأ�صهر اإثر �صغوط 
رهيبة من قادة احلزب واأع�صائه، وا�صتمرت ال�صيدة 
تات�صر ب�صعة اأيام فقط: انقلبت حكومتها عليها. 

فهل هذا هو امل�صري الذي ينتظر جون�صون؟
اأنه  درج��ة  للغاية اىل  �صلبية  اال�صتطالع  اأرق���ام     
املغامر بوري�س جون�صون لن يرغب  املُراهن  حتى 
مبكرة،  عامة  انتخابات  اإىل  بالدعوة  املخاطرة  يف 
ثقة  ع��ن  �صتقل  ف��ي��ه  اجل��م��ه��ور  ث��ق��ة  اأن  ف��امل��وؤك��د 

اأع�صاء حزبه.
ترجمة خرية ال�صيباين

بوري�س جون�سون: »بارتي غيت« مل تنته بعد...!

* كاتب �صحفي، وموؤلف كتب وا�صعة االنت�صار منها “الكتاب االأ�صود لكندا االإجنليزية”، 
و”ق�صية جريار بول”  و”حتقيقات حول االأجهزة ال�صرية” و”اأ�صرار خيار كندا”، 

و”�صجني يف بانكوك” “�صرية ذاتية«. 

و�صبه  واأوكرانيا  ودونبا�س  رو�صيا  بني  القطارات  حركة  ال�صتئناف 
جزيرة القرم يف 6 اأجزاء من خطوط ال�صكك احلديدية، فيما بداأ 
وخري�صون.  وبريديان�صك  ماريوبول  اإىل  ال�صحنات  اإي�صال  بالفعل 
وهو ما يعتربه خرباء ع�صكريون اإكماال للمرحلة الثانية من احلرب، 
التي اأعلنت عنها مو�صكو يف اأواخر �صهر مار�س املا�صي، حينما اأكدت 
بعيد  دونبا�س”،  “حترير  على  احلربي  جمهودها  لرتكيز  �صعيها 
وتكثيف  كييف،  االأوك��ران��ي��ة  العا�صمة  اأط���راف  على  احل�صار  فكها 
اأوكرانيا  وج��ن��وب  �صرق  مناطق  يف  امليدانية  العملياتية  جهودها 
مثل ماريوبول وخري�صون. ويثري هذا االإعالن الرو�صي عن ب�صط 
تكهنات  اأوكرانيا،  من  واجلنوبية  ال�صرقية  املناطق  على  ال�صيطرة 
وت�صاوؤالت عنما بعد ذلك، وعن ردة الفعل االأوكرانية واالأطل�صية، 
وهل �صيكتفي الرو�س مبا حققوه اأم اأنه �صتكون هناك مرحلة ثالثة 

بعد  فالرو�س  وكييف«.  و�صومي  نحو مدن خاركيف  احلرب  نطاق 
“متكنوا من  العزاوي:  اإعادتهم ر�صم اجلبهات واالأولويات، ح�صب 
�صيطرتهم  ع��رب  ج���دا،  ومهمة  وا�صحة  ع�صكرية  جن��اح��ات  اإح���راز 
االآن ب�صكل كامل على اإقليم دونبا�س وربطهم الطريق الربي منه 
مبا�صرة مع �صبه جزيرة القرم، وبذلك مت اإجناز املرحلة الثانية من 

العملية الع�صكرية الرو�صية«.
�صتتلو  “التي  الع�صكري:  اخلبري  ي�صيف  االآن،  الثالثة  املرحلة  يف 
ال�صيطرة على دونبا�س رمبا ت�صكل ال�صربات االأخرية على حميط 
كييف  لتحييد  وحماولة  نب�س  ج�س  كييف،  االأوكرانية  العا�صمة 
عرب ترهيبها والتلويح بها بالع�صا، مع ا�صتكمال عملية ال�صيطرة 
عرب  الح��ق��ا،  عليه  للتفاو�س  االأوك�����راين  ال��ب��ح��ري  ال�صريط  على 

ال�صيطرة خ�صو�صا على مدينتي اأودي�صا وميكواليف«.

•• عوا�شم-وكاالت

ع��د ن��ح��و 3 اأ���ص��ه��ر ون�����ص��ف م��ن امل���ع���ارك ال��ع��ن��ي��ف��ة اأع��ل��ن��ت رو�صيا 
�صيطرتها على جنوب �صرق اأوكرانيا وعن اإطالقها ات�صاال بريا مع 
�صبه جزيرة القرم، حيث اأكد وزير الدفاع الرو�صي �صريغي �صويغو 
االأحياء  بالكامل على  الثالثاء �صيطرة قوات بالده  اأم�س  اأول  اأول 
ت�صهد  التي  اأوكرانيا،  �صرقي  �صيفريودونيت�صك  مبدينة  ال�صكنية 
اأن رو�صيا تر�صل املزيد من  معارك عنيفة موؤخرا. واأ�صاف �صويغو 
القوات بهدف ال�صيطرة على املدينة باأكملها، وتابع: “قواتنا عززت 
فتح  مت  اأن��ه  �صويغو  واأك��د  املواجهة«.  خط  على  و�صمدت  مواقعها 
االت�صاالت الربية من اأرا�صي رو�صيا على طول الرب الرئي�صي اإىل 
�صبه جزيرة القرم، م�صيفا اأنه متت اأي�صا تهيئة الظروف الالزمة 

الرو�صي  اجلي�س  بو�صلة  �صتتجه  فاأين  وجودها  حال  ويف  جديدة، 
هذه املرة بعد دونبا�س ومناطق جنوب اأوكرانيا؟

الع�صكري  اخلبري  ال��ع��زاوي  مهند  يقول  ذل��ك،  كل  على  ولالإجابة 
“املتابع  عربية”:  ن��ي��وز  “�صكاي  م��ع  ح��دي��ث  يف  واال���ص��رتات��ي��ج��ي 
حددت  مو�صكو  اأن  ي��درك  م��وؤخ��را،  الع�صكرية  الرو�صية  للتحركات 
احلرب،  بداية  يف  ووا�صعة  ف�صفا�صة  كانت  اأن  بعد  بدقة  اأهدافها 
العمليات،  م�صرح  ق�صم  مبداأ  متبعة  رهاناتها  من  بذلك  وقل�صت 
قوامها  ا�صرتاتيجية،  وح�����ص��اب��ات  م�صوغات  على  يعتمد  م��ا  وه��و 
اأن ال��ه��الل ال�����ص��رق��ي ال����ذي اأك��م��ل��ت رو���ص��ي��ا ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه بعد 
قاعدة  يعطيها  �صيفريودونيت�صك،  مدينة  على  قب�صتها  اإح��ك��ام 
قاعدتها  كانت  اأن  بعد  ورا�صخة،  متطورة  لوج�صتي  واإ�صناد  اإم��داد 
اللوج�صتية واخللفية مبعرثة وم�صتتة عندما و�صع اجلي�س الرو�صي 

معركة دونبا�س.. مرحلة ثالثة للحرب حتمل يف طياتها الكثري

باملئة هذا العام و3 باملئة اأخرى يف 2023.
وقال اإن العقوبات املالية - وخ�صو�صا احلد من قدرة مو�صكو 
على ���ص��داد دي��ون��ه��ا اخل��ارج��ي��ة - وارت��ف��اع االأ���ص��ع��ار وخروج 
ال�����ص��رك��ات االأج��ن��ب��ي��ة م��ن ال��ب��الد ت���وؤدي اإىل ت��ب��اط��وؤ الطلب 
املحلي، “مما يجعل التوقعات االقت�صادية قامتة على االأمد 
و التقرير اإىل اأن  الق�صري واملتو�صط والطويل«. واأ�صار معدرّ

“بع�س اأهم العواقب مل تظهر بعد«.
�صال�صل  تقلب  ال��ع��ق��وب��ات  اأن  اإىل  ري��ب��اك��وف��ا  اإي��ل��ي��ن��ا  وق��ال��ت 
قيمتها عاملية. وهي ترى يف ذلك “تفكًكا لثالثني عاما من 

اال�صتثمارات والعالقات مع اأوروبا«.
وقال نائب الرئي�س التنفيذي للمعهد كالي لوري اإن تقييم 
فاعلية العقوبات املفرو�صة على رو�صيا يعتمد على ما حتاول 

احلكومات حتقيقه.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأفاد تقرير ملعهد التمويل الدويل “اآي اف اف” اأن العقوبات 
 15 �س  تقورّ اأوكرانيا  غزوها  ب�صبب  مو�صكو  على  املفرو�صة 
ع��ام��ا م��ن التقدم االق��ت�����ص��ادي ال��رو���ص��ي وث��الث��ة ع��ق��ود من 
التكامل مع الغرب. لكن ما زال من ال�صعب التكهن بتاأثري 
با�صتمرار عرب فر�س عقوبات  االإج��راءات الأنها تتغري  هذه 
من  حمتمل  رو�صي  رد  و���ص��دور  جهة،  من  حمتملة  جديدة 

جهة اأخرى، ال �صيما يف قطاع الطاقة.
وقالت اخلبرية االقت�صادية يف املعهد اإيلينا ريباكوفا يف لقاء 
مع �صحفيني اإن احلرب قد تكون اأكرث كلفة للرئي�س الرو�صي 
فالدميري بوتني، لكن العقوبات ال تف�صي اإىل نتيجة فورية 
حا�صمة. وتوقع املعهد انكما�س االقت�صاد الرو�صي بن�صبة 15 

•• الفجر -تون�س
    ق��ال االأم���ني ال��ع��ام ل��الحت��اد العام 
التون�صي لل�صغل نورالدين الطبوبي 
اأ�صبح  االحت���اد  “اإن  اخلمي�س  اأم�����س 
ال�صلطة  من  كبري  ب�صكل  م�صتهدفا 
بعد رف�صه امل�صاركة يف احلوار، الذي 

دعا اليه الرئي�س قي�س �صعيد«.
   ول��ف��ت االأم����ني ال��ع��ام ل��الحت��اد يف 
املوؤمتر  اخ��ت��ت��ام  األ��ق��اه��ا خ��الل  كلمة 
اىل  النقل،  بقطاع  لل�صباب  ال���دويل 
“اأن قرار املنظمة العمالية مقاطعة 
هذا احلوار ت�صتند اىل اعتباره جمرد 
وا�صفا اياه ب�  ذر رماد على العيون”، 
وباأن كل خمرجاته حول  “ال�صوري 

النظام ال�صيا�صي جاهزة م�صبقا«.
لن  االحت���اد  “اأن  الطبوبي،  واأك���د     
اأزمة  يذهب يف اخليارات التي تعمق 
انه  على  م�صددا  التون�صي”،  ال�صعب 
التي  اخليارات  ر�صم  يف  ي�صارك  “مل 
و�صعتها احلكومة، ولن يكون �صاهد 
ال���دف���اع على  ي��ت��خ��اذل يف  ول���ن  زور، 
ح�صب  ال�صعب”  اأبناء  وعلى  العمال 

تعبريه.
املنظمة  ان  ال��ع��ام  االأم����ني  واأب�����رز     
�صنة  تاأ�صي�صها  منذ  دافعت  ال�صغيلة 
حترري  وطني  م�صروع  عن   1946

•• عوا�شم-وكاالت

والوكالة  ط��ه��ران  ب��ني  االأزم���ة  دخلت 
الدولية للطاقة الذرية اإىل منعطف 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ب���ت���اأك���ي���د  ج���دي���د 
اأم����ام جم��ل�����س حمافظي  االأم��ري��ك��ي��ة 
الوكالة على “�صرورة احل�صول على 
اإيران  م��ن  م�صداقية  ذات  تف�صريات 
اليورانيوم يف مواقع غري  اآث��ار  ح��ول 

معلنة«.
ووف����ق ���ص��ح��ف ع��رب��ي��ة ����ص���ادرة اأم�س 
دولية  اإدان����ة  اإي����ران  لقيت  اخلمي�س، 
حمافظي  جم��ل�����س  اج���ت���م���اع  خ�����الل 
الذرية  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة 
وعدم  �صلوكها  على  �صاحقة  باأغلبية 

تعاونها يف الق�صايا ال�صائكة.
ل�صحيفة  غ��رب��ي  دب��ل��وم��ا���ص��ي  وق����ال 
القرار ح�صل  اإن  االأو�صط”  “ال�صرق 
خمتلفة،  دول  م��ن  كبري  ت��اأي��ي��د  على 
وه�����ذا ي��ظ��ه��ر م����دى ����ص���رورة تعاون 
متوقعاً  الوكالة«،  مع  العاجل  اي��ران 

رداً �صديد اللهجة من اإيران.
الغربي  ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي  واأ�������ص������اف 
املقبلة، ونحاول  “�صندر�س اخلطوات 
للمفاو�صات  ال���ع���ودة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 

•• الفجر -تون�س
   اأع���ل���ن احل����زب ال��د���ص��ت��وري احلر 
هيئة  اإىل  وج��ه  اأن���ه  اخلمي�س  اأم�����س 
بوا�صطة  تنبيه  حم�صر  االنتخابات 
بعدم  تذكريها  ت�صمن  تنفيذ  ع��دل 
���ص��رع��ي��ة ت��رك��ي��ب��ة جم��ل�����ص��ه��ا وع���دم 
�صرعية كافة املرا�صيم واالأوامر التي 
اال�صتفتاء  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ص��ت��ن��د 
�صعيد  قي�س  ان  اإىل  انتباهها  ولفت 
م�صروع  ع��ر���س  �صالحية  مي��ل��ك  ال 
د����ص���ت���ور ج���دي���د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة على 
يف  وج���ود  ال  اأن���ه  باعتبار  اال�صتفتاء 
االنتخابي  القانون  يف  وال  الد�صتور 
117 غري  ع��دد  االأم���ر  وال حتى يف 
�صبتمرب   22 يف  ال�����ص��ادر  ال�����ص��رع��ي 

2021 الأي بند يخول له ذلك.
على  تنبيها  املح�صر  ن  ت�صمرّ كما     
التخلي  ب�������ص���رورة  ال��ه��ي��ئ��ة  جم��ل�����س 
اال�صتفتاء  عملية  على  االإ�صراف  عن 
املزمع تنظيمه يف 25 يوليو 2022 
وعدم �صرف اأي مليم من املال العام 
القانونية  غري  العملية  هذه  لفائدة 
نظرا الأن االأمر الرئا�صي عدد 506 
ماي   25 يف  امل�����وؤرخ   2022 ل�����ص��ن��ة 
الناخبني  ب���دع���وة  امل��ت��ع��ل��ق   2022
جديدا   ���ص��وؤاال  اب��ت��دع  اال�صتفتاء  اىل 
مع  يتعار�س  الناخبني  على  ليطرح 
م��ن��ط��وق ال�����ص��وؤال ال����ذي ن�����س عليه 

دوره������ا على  ي��ق��ت�����ص��ر  ت��ق��دم��ي ومل 
ال��ن�����ص��ال امل��ط��ل��ب��ي ب���ل ك��ان��ت حركة 
احلقوق  على  تدافع  نا�صجة  نقابية 

واحلريات العامة والفردية.
ت�����ص��ري��ح ل��وك��ال��ة تون�س     وب����نيرّ يف 
ملك  االحت���اد  اأن  ل��الأن��ب��اء،  افريقيا 
لل�صعب التون�صي وقوة خري و�صيظل 

ي����داف����ع ع���ل���ى ت���ون�������س خ������ارج ح����دود 
ال����وط����ن ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اخل���ي���ارات 
الوطنية، م�صريا اإىل الرتكيز الكلي 
ال��ف��رتة ع��ل��ى اال�صراب  خ���الل ه���ذه 
الوطني املقرر تنفيذه يوم 16 يونيو 
ا�صار  �صياق مت�صل،  اجل����اري.    ويف 
النقابية  احلركة  دعم  اىل  الطبوبي 

الدولية لالحتاد ومن بينها االحتاد 
ال��دويل للنقل ال��ذي ي�صم اأك��رث من 

20 مليون منخرط حول العامل.
   وطالب االأمني العام لالحتاد العام 
االقت�صاد  وزي���ر  لل�صغل،  ال��ت��ون�����ص��ي 
ب��ت�����ص��م��ي��ة االط���������راف ال�������ص���ري���ك���ة يف 
م  املقدرّ االقت�صادي  اال�صالح  برنامج 

اأنها اأ�صبحت  اإدراك��ن��ا  اإي��ران رغ��م  مع 
اأ�صعب من اأي وقت م�صى«. وعار�س 
وال�صني،  رو�صيا  هما  دول��ت��ان  ال��ق��رار 
والهند،  وب��اك�����ص��ت��ان  ليبيا  وام��ت��ن��ع��ت 
وبح�صب  دول�������ة.   30 اأي����دت����ه  ف��ي��م��ا 
ال��ن�����س، »ي��ع��رب )امل��ج��ل�����س( ع��ن القلق 
العميق« من عدم و�صوح �صبب وجود 
تعاون  لعدم  نتيجة  االآث��ار،  مثل هذه 
الذرية«،  »الطاقة  مع  الكايف  طهران 
وي��دع��و اإي����ران اإىل اإج����راء م��زي��د من 

املحادثات مع الوكالة »دون تاأخري«.
امل��ن��دوب��ة االأم��ري��ك��ي��ة لورا  فيما دع��ت 
املحافظني  جمل�س  داخ���ل  ه��ول��غ��اي��ت 
القرار  املجل�س لدعم م�صروع  اأع�صاء 
ب��ه اإىل ج��ان��ب الدول  ت��ق��دم��ت  ال���ذي 
االأوروبية الثالث، والذي يدعو اإيران 
اإىل التعاون مع الوكالة، م�صددة على 
اأن الهدف »لي�س الت�صعيد ال�صيا�صي، 
واملرتبطة  العالقة«،  امل�صائل  حل  بل 
ب���ال�������ص���م���ان���ات ال����ن����ووي����ة ال���ت���ي على 
»جمل�س  اإن  وقالت،  تقدميها.  اإي��ران 
التخاذ  مب�صوؤولية  يتمتع  املحافظني 
اإيران  ملحا�صبة  املنا�صبة  االإج�����راءات 

على عدم الوفاء بالتزاماتها«.
اأن��ه يف ح��ال عاد  واأ���ص��اف��ت هولغايت، 

رافائيل  ال����ذري����ة«  »ال���ط���اق���ة  م���دي���ر 
غرو�صي واأبلغ املجل�س اأنه ح�صل على 
يتعلق  فيما  اإي���ران  من  �صافية  اأ�صئلة 
»فلن  ال�صابقة،  ال�صرية  بن�صاطاتها 
تعود هناك حاجة اإىل اأي خطوات من 
ويف  امل�صاألة«.  هذه  حول  املجل�س  ِقبل 
اأن ال��والي��ات املتحدة  اإ���ص��ارة اإىل  ذل��ك 
مع  اأك��رث  املواجهة  لت�صعيد  م�صتعدة 
اإي��ران يف ح��ال ا�صتمرار ع��دم تعاونها 
القرار  م�صروع  اأن  رغ��م  الوكالة،  مع 
اأي تهديد بخطوات  املقدم مل يحمل 
اإيران  اإحالة  من  حتذير  وال  اإ�صافية 

اإىل جمل�س االأمن مرة اأخرى.
وت�������ص���اءل ال���ك���ات���ب ح�����ص��ن ف��ح�����س يف 
“اندبندنت عربية”  مقاله ب�صحيفة 
ه��ل ك��ان��ت ره��ان��ات ال��ن��ظ��ام االإي����راين 
م�صتوياتها  مب��خ��ت��ل��ف  وق����ي����ادت����ه، 
واالأمنية  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  االإر�����ص����ادي����ة 
اإدارة  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا  وال��ع�����ص��ك��ري��ة، 
ل��ع��ب��ة ال���ت���ف���او����س وف���ر����س ت���ن���ازالت 
واالإدارة  ال��غ��رب��ي��ة  ال���ع���وا����ص���م  ع��ل��ى 
االأمريكية، واحل�صول على ما تريده 
اإح���ي���اء االتفاق  اإع�����ادة  م��ف��او���ص��ات  يف 
اأع��ط��ت االإ���ص��ارة اإىل  ال��ن��ووي، عندما 
ال���ربمل���ان، ال���ذي ج���اءت ب��ه م��ن طابع 

املحافظ  التيار  عليه  ي�صيطر  واح��د 
التقليدية  واأج��ن��ح��ت��ه  اأط��ي��اف��ه  ب��ك��ل 
القانون  الإق��رار  واملت�صددة،  واملعتدلة 
االإ�صكايل الذي منع املفاو�س النووي، 
اأي  م��ن  االق����رتاب  اأي حكومة  وم��ع��ه 
التنازالت،  بع�س  تت�صمن  قد  ت�صوية 
ب�صيغته  االت����ف����اق  اإح����ي����اء  ت��ع��ي��د  اأو 
“االإجراءات  ع��ن��وان  حت��ت  ال��ق��دمي��ة، 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��دف��اع ع���ن حقوق 
العقوبات  واإل����غ����اء  ال���ن���ووي���ة  اإي�������ران 

االقت�صادية«.
وقال فح�س “مل يُكن، على ما يبدو، 
النظام واجلهات التي �صمحت باإقرار 
�صياغته  و���ص��ارك��ت يف  ال��ق��ان��ون  ه���ذا 
واملوؤ�ص�صات  ال���ن���واب  خ��ل��ف  ووق���ف���ت 
اإق����راره  لتمرير  املعنية  ال��د���ص��ت��وري��ة 
“معجل  ب�صيغة  م  ُق��درّ وكاأنه  ب�صرعة، 
مل تُكن هذه اجلهات تتوقع  مكرر”. 
اإىل حجر  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  ي��ت��ح��ول  اأن 
ك����ان����ت تطمح  م����ا  ط����ري����ق  ع�����رثة يف 
اإل���ي���ه ب����اأن ت��ك��ون اجل��ه��ة ال��ت��ي يكون 
االتفاق  اإح��ي��اء  اإع���ادة  يف  الف�صل  لها 
واخل��روج من دائ��رة العقوبات واإعادة 
وت�صلرّم  ال��داخ��ل��ي  االق��ت�����ص��اد  اإن��ع��ا���س 
اأو تلك  االأم����وال امل��ج��م��دة يف اخل���ارج 

اأقلها  لي�س  م��ع��ق��دة،  اح��ت��م��االت  اأم���ام 
اأكد  اإمكانية املواجهة الع�صكرية. كما 
الكاتب ح�صن فح�س اأن ا�صرتاتيجية 
امل��م��اط��ل��ة وال��ل��ع��ب ع��ل��ى ال��وق��ت التي 
ال���ت���ع���ام���ل مع  اإي��������ران يف  م��ار���ص��ت��ه��ا 
واأ�صئلتها،  الدولية  الوكالة  خم��اوف 
التي تعربرّ بدورها عن خماوف وقلق 
بالربنامج  املعنية  ال��ع��وا���ص��م  جميع 
النووي، بخا�صة مماطلتها يف تقدمي 
التي  االأ�صئلة  ع��ن  الوافية  االإج��اب��ات 
اإىل  ال��وك��ال��ة  م��دي��ر  حملها  اأن  �صبق 
ب��ن��اء ع��ل��ى ما  ل���ه،  ط��ه��ران، و�صمحت 
االإيجابي،  بالتعاون  نوايا  من  �صمعه 

املفاو�صات  ا�صتئناف  بقرب  يب�صر  اأن 
اإجناز  بعد  خواتيمها  على  باتت  التي 
% من   98 ال��ف��ن��ي وح����ل  اجل���ان���ب 

البنود العالقة.
وم�������ن ج����ان����ب����ه ق�������ال امل�����دي�����ر ال����ع����ام 
الذرية،  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة 
“اإيران  مل���وق���ع  غ���رو����ص���ي،  راف���ائ���ي���ل 
ملجل�س  اجتماع  بعد  اإنرتنا�صيونال” 
ال�صمانات  ق�صايا  ب�صاأن  املحافظني 
العالقة بني طهران والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية: “لقد تلقينا اإجابات 
من  �صاحلة  لي�صت  لكنها  اإي���ران  م��ن 
الناحية الفنية«.  واأ�صار اإىل “تورقوز 

و”مريوان”  و”ورامني”،  اآباد”، 
ب��اع��ت��ب��اره��ا االأم����اك����ن ال���ث���الث���ة غري 
اإنرتنا�صيونال  اإي��ران  واأك��دت  املعلنة. 
تقدمي  اإىل  اأدى  االإي���راين  املوقف  اأن 
واأملانيا  وبريطانيا  املتحدة  ال��والي��ات 
اإىل  اإي��ران  وفرن�صا م�صروع قرار �صد 
الدولية  ال��وك��ال��ة  حمافظي  جمل�س 
ل��ل��ط��اق��ة ال�����ذري�����ة، ب�����ص��ب��ب ع�����دم رد 
ط��ه��ران ع��ل��ى اأ���ص��ئ��ل��ة ال��وك��ال��ة. ونقل 
امل���وق���ع ع���ن رئ��ي�����س م��ن��ظ��م��ة الطاقة 
الذرية االإيرانية، حممد اإ�صالمي، اإن 
االإجابات على اأ�صئلة الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية كانت “دقيقة«.

ل�����ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل، ن��اف��ي��ا ان 
يكون االحتاد موافقا على التوجهات 
ال��ت��ي مت االع���الن ع��ن��ه��ا.     وق���ال يف 
“يف  احلكومة  اإن  اإع��الم��ي،  ت�صريح 
التفاعل  يخ�س  م��ا  يف  عميق  �صبات 
ا�صراب  تنفيذ  االحت����اد  اع����الن  م��ع 
م�صري  عام يوم 16 يونيو اجلاري”، 
خطوطا  ق���دم���ت  احل��ك��وم��ة  ان  اىل 
تك�صف  ومل  ل��الإ���ص��الح��ات  عري�صة 

عن التفا�صيل ال�صادمة.
   وذكر الطبوبي مثاال على ذلك �صعر 
�صي�صبح  ال��ذي  املنزيل  الغاز  ق���ارورة 
اإثر  املقبلة  ال�صنة  دينارا   42 حوايل 

رفع الدعم.
اإن خروج  ق��ول��ه  الطبوبي  ووا���ص��ل    
اال�صالحات  ندوة  لتقدمي  احلكومة 
النقد  �صندوق  لطلب  ا�صتجابة  ه��و 
ال�صعب  م�������ص���ارح���ة  ح�����ول  ال�������دويل 
باالإ�صالحات لكنهم قدموا العناوين 

الكربى فقط دون ذكر التفا�صيل. 
   وخ��ل�����س ال��ط��ب��وب��ي اإىل ال��ق��ول اإن 
“تلك الندوة تدخل يف خانة املناورات 
االإع��الم��ي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، واالحت����اد 
يحاك  م��ا  حلقيقة  واإدراك������ه  ب��وع��ي��ه 
�صد ال�صعب ال ميكنه اأن يتخلى عن 
الوطني وجم��اراة احلكومة يف  دوره 

م�صارها هذا ».

عليها  احل�������ص���ول  ت�����ص��ط��ي��ع  ال  ال���ت���ي 
واأ�صار  االأم��ري��ك��ي��ة.  العقوبات  ب�صبب 
اأن  امل�صتبعد  اأنه من غري  اإىل  الكاتب 
التطورات  يف  م��ف��اج��ئ��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون 
ال��ن��ووي يف هذه  امل��ل��ف  �صهدها  ال��ت��ي 
االأيام، واإدراجه من جديد على جدول 
اأعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وجمل�س احلكام التابع لها، الأن امل�صار 
ال�����ذي اع��ت��م��ده امل���ف���او����س االإي������راين 
وم���ع���ه اأج����ه����زة احل���ك���م وال�����ق�����رار يف 
النظام، كانت توؤدي اإىل هذه النتيجة 
العودة  مب��ب��داأ  القبول  الأن  احلتمية، 
من  ي��ُك��ن  مل  ال��ت��ف��او���س  ا�صتئناف  اأو 
اإىل  للو�صول  الفر�صة  ا�صتغالل  باب 
تفاهم يعيد اإحياء االتفاق، بل انطلق 
م��ن م��ب��داأ رف�����س اأي ن���وع م��ن اأن���واع 
اب���ت���زاز الطرف  ال��ت�����ص��وي��ة وحم���اول���ة 
مل  ال��ذي  االأمريكي،  حتديداً  املقابل، 
ي���رتدد يف االإع����راب ع��ن خم��اوف��ه من 
الت�صنيع  اإىل  اإي���ران  انتقال  اإمكانية 
اخلطوات  ج���راء  ال��ن��ووي،  الع�صكري 
ب��ه��ا يف جم���ال تخ�صيب  ال��ت��ي ق��ام��ت 
ال��ي��وران��ي��وم ك����ردرّ ع��ل��ى ق����رار ترامب 
االن�صحاب من االتفاق، وهو ما يعيد 
خلط االأوراق من جديد ويفتح الباب 

الف�صل 115 من القانون االنتخابي 
االآن  اإىل  املفعول  �صاري  الزال  ال��ذي 
غري  االأخ���رية  التنقيحات  بعد  حتى 
ال�صرعية وهو ما يوجب على الهيئة 
باالأمر  امل�صمن  ال�صوؤال  اعتماد  عدم 
بتطبيق  م��ط��ال��ب��ة  الأن���ه���ا  ال��رئ��ا���ص��ي 
ال��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ي االأع���ل���ى درجة 

والذي مل يتم اإلغاوؤه،
   ومن جهة اأخرى حذر احلزب هيئة 
االن��ت��خ��اب��ات م���ن ع��ر���س ن�����س على 
د�صتوري  �صند  لكل  يفتقد  اال�صتفتاء 
مطالبة  ل���ه���ا  ي����خ����ول  ق����ان����وين  اأو 
اأن  مب��ا  حوله  باال�صتفتاء  الناخبني 
الن�س الذي �صين�صر باأمر �صادر عن 

قي�س �صعيد هو ن�س �صادر عن جهة 
على  عر�صه  يجوز  ال  خمت�صة  غ��ري 

الناخبني،
اأن قيام جمل�س  اإىل  ونبه احل��زب     
لتنظيم  اإج������������راءات  ب�������اأي  ال���ه���ي���ئ���ة 
القانون  خ��ارج  انتخابات  اأو  ا�صتفتاء 
مبنافع  والقبول  العام  امل��ال  و�صرف 

ب����اأي ���ص��ف��ة كانت  ن��ق��دي��ة  اأو  ع��ي��ن��ي��ة 
واأع�صاء  وم��دي��ر  اأع�����ص��اءه  �صيعر�س 
اجلهاز التنفيذي والهيئات الفرعية 
املتدخلني يف  ومكاتب االق��رتاع وكل 
ف�صال  اجل��زائ��ي��ة  للتتبعات  امل��ج��ال 
���ص��رع��ي��ة ك���ل عملية  ال��ط��ع��ن يف  ع���ن 

انتخابية غري قانونية.

جدد موقفه من مقاطعة احلوار

الطبوبي: احتاد ال�سغل اأ�سبح م�ستهدفا ب�سكل كبري...!

الد�ستوري احلر يوجه حم�سر تنبيه اإىل هيئة النتخابات

الد�صتوري احلر يحتج

احتاد ال�صغل يوؤكد القطيعة

الأزمة بني طهران والوكالة الذرية مبنعطف جديد 

اإجماع دويل على اإدانة »�سلوك اإيران النووي«
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جديدة   قيود  فر�س  يف  ال�صينية  �صنغهاي  مدينة  من  اأج���زاء  ب��داأت 
حي  �صكان  ال�صلطات  واأم���رت  كوفيد-19  ملكافحة  اخلمي�س  اأم�����س 
مينهانغ املرتامي االأطراف بالبقاء يف منازلهم ليومني يف حماولة 
الحتواء خطر التف�صي. وي�صكن يف مينهانغ اأكرث من مليوين ن�صمة. 
فحو�صا  �صيجري  احل��ي  اإن  ويت�صات  ح�صاب  على  احلكومة  وق��ال��ت 
لكل ال�صكان يف 11 يونيو- حزيران و�صيتم رفع القيود عند انتهاء 
الفحو�س. واأعلنت �صنغهاي ر�صد اأربع حاالت موؤكدة وظهرت عليها 
اأم�س االأول االأربعاء كلها يف مناطق حجر  اأعرا�س من كوفيد-19 
�صحي. ومل تكن اأي حالة منهم يف حي مينهانغ. وخرجت �صنغهاي 
لكن  املدينة  م�صتوى  على  �صهرين  دام  اإغ��الق  من  املا�صي  االأ�صبوع 
ا�صتمرار  م��ع  اأخ���رى  م��رة  تطويقها  مت  ال�صكنية  التجمعات  بع�س 
ال�صلطات يف انتهاج �صيا�صة )�صفر كوفيد( التي تهدف للق�صاء متاما 
على �صال�صل العدوى يف اأ�صرع وقت ممكن. ووفقا ملذكرات �صادرة عن 
اإدارات ثالثة اأحياء على االأقل يف �صنغهاي، �صيخ�صع ال�صكان خلم�س 
-حزيران  يونيو   23 يف  تنتهي  االإج��ب��اري��ة  الفحو�س  م��ن  ج���والت 
و�صيبقون داخل منازلهم حتى يوم ال�صبت. وحتاول �صلطات املدينة 
املوازنة بني التزامها ب�صيا�صة الق�صاء التام على كوفيد-19 وت�صجيع 
االأعمال وال�صركات على ا�صتئناف اأن�صطتها، ا�صتنادا اإىل مدى ت�صرر 

االقت�صاد املحلي وال�صركات من االإغالق الذي ا�صتمر �صهرين.
 

اتهمت القوات امل�صلحة يف جمهورية الكوجنو الدميقراطية رواندا 
باإر�صال 500 من القوات اخلا�صة متخفية اإىل اأرا�صيها، يف اأحدث 
اتهام يف نزاع مت�صاعد بني اجلارتني. وقال املتحدث با�صم اجلي�س يف 
اإنها ق�صة ملفقة. وقالت متحدثة با�صم احلكومة اإن رواندا  رواندا 
اأ�صا�س لها. وقال جي�س الكوجنو يف بيان اإن  ال ترد على اتهامات ال 
500 من القوات اخلا�صة الرواندية، يرتدون زيا باللونني االأخ�صر 
ت�صانزو  منطقة  يف  ن�صرهم  مت  املعتاد،  زيهم  عن  يختلف  واالأ���ص��ود، 
اإىل توخي  ال�صكان  املتاخمة لرواندا. ودعا  يف مقاطعة �صمال كيفو، 
احلذر واالإب��الغ عن اأي �صخ�س يرتدي هذا ال��زي. وتتهم الكوجنو 
اأق��وى هجوم لها يف  التي ت�صن  املتمردة،  اإم23  روان��دا بدعم حركة 
م�صاحات  على  ال�صيطرة  منذ  الكوجنو  ب�صرق  احل��دودي��ة  االأرا���ص��ي 
ذلك  روان����دا  وت��ن��ف��ي  و2013.   2012 يف  االأرا����ص���ي  م��ن  �صا�صعة 
والقتال  اأرا�صيها  النار على  باإطالق  الكوجنو  بدورها جي�س  وتتهم 
وه���ي جماعة  روان�����دا،  لتحرير  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ق��وات  ج��ان��ب  اإىل 
م�صلحة من الهوتو الذين فروا من رواندا بعد م�صاركتهم يف االإبادة 
الكوجنو  جي�س  عن  ال�صادر  البيان  وذك��ر   .1994 ع��ام  اجلماعية 
اأي�صا اأن متمردي حركة اإم23، بدعم من رواندا، هاجموا قوة حفظ 
�صمال  يف  اأي�صا  روت�����ص��ورو،  منطقة  يف  املتحدة  ل��الأمم  تابعة  �صالم 
ترد  التنزانية. ومل  ال�صالم  ق��وات حفظ  واأ�صابوا ثالثة من  كيفو، 

بعثة االأمم املتحدة يف الكوجنو على طلب للتعليق.
 

اأمريكية على متنها طاقم مكون  اأن طائرة ع�صكرية  اأف��اد متحدث 
. ومل  كاليفورنيا  املارينز حتطمت يف جنوب  اأف��راد من  من خم�صة 
ترد اأنباء عن م�صري الطاقم حتى االآن، لكن اجلي�س االأمريكي نفى 
�صقوطها  عند  م�صعة  م��واد  حتمل  كانت  الطائرة  ب��اأن  تفيد  تقارير 
بالقرب من منطقة غالمي�س، على بعد 35 كيلومرتا من احلدود 
تابعة  لوكالة فران�س بر�س حتطم طائرة  واأكد متحدث  املك�صيكية. 
لوحدة طريان املارينز الثالثة. واأ�صاف اأن “خم�صة من اأفراد املارينز 
الطاقم”،  اف��راد  تاأكيدا عن و�صع جميع  كانوا على متنها، وننتظر 

م�صريا اىل تواجد “م�صعفني ع�صكريني يف موقع احلادث«.
ونفى املتحدث “ما ي�صاع على و�صائل التوا�صل االجتماعي عن وجود 
مواد نووية على منت الطائرة«. ومت حتديد الطائرة على اأنها من 
بندلتون  كامب  لقاعدة  وتابعة  اأو�صربي”  ب��ي  يف-22  “اأم  ط��راز 
والهبوط  “االإقالع  على  ق��ادرة  اأو�صربي  للمارينز. وطائرة  اجلوية 
العمودي”، ولها اأجنحة متحركة ميكن توجيهها الأعلى ملنحها قدرة 

املروحية يف املناورة اأو اإىل االأمام للتحليق اأفقيا كطائرة عادية.
و�صبق واأن حتطمت طائرة من الطراز نف�صه يف الرنوج يف اآذار-مار�س 

ما اأ�صفر عن مقتل اأربعة من املارينز كانوا على متنها.

عوا�شم

بكني

جوما

وا�صنطن

اإعادة ت�سمية بعثة اأمريكا 
للفل�سطينيني ورفع تقاريرها لوا�سنطن 

•• القد�س-رويرتز

اأم�س  القد�س   الفل�صطينيني يف  اإىل  االأمريكية  الدبلوما�صية  البعثة  قالت 
اإىل  مبا�صرة  تقريرها  �صرتفع  واإن��ه��ا  ت�صميتها  اأع��ي��د  ق��د  اإن��ه��ا  اخلمي�س 
مل�صتوى  رفع حمتمل  اإىل  اإ�صارة  يف  االأم��ور اجلوهرية”،  “ب�صاأن  وا�صنطن 

العالقات قبل زيارة الرئي�س جو بايدن املزمعة اإىل املنطقة.
االأمريكية  ال�صفارة  داخ��ل  الفل�صطينية”  ال�صوؤون  “وحدة  ت�صمية  واأعيد 
وقبل  لت�صبح “مكتب الواليات املتحدة لل�صوؤون الفل�صطينية يف القد�س”. 
اأن ت�صبح وحدة ال�صوؤون الفل�صطينية، كان ا�صمها القن�صلية االأمريكية يف 

القد�س وحمورا الأهداف اإقامة الدولة الفل�صطينية يف املدينة.
واأثار دونالد ترامب �صلف بايدن غ�صب الفل�صطينيني، واأ�صعد االإ�صرائيليني، 
باإغالقه القن�صلية ر�صميا واإعادة ت�صميتها اإىل وحدة ال�صوؤون الفل�صطينية 
داخل ال�صفارة االأمريكية التي مت نقلها اإىل القد�س من تل اأبيب يف 2018. 
وقال متحدث با�صم البعثة “مكتب الواليات املتحدة لل�صوؤون الفل�صطينية 
يعمل حتت رعاية ال�صفارة االأمريكية يف القد�س، ويقدم تقارير عن االأمور 

اجلوهرية مبا�صرة اإىل مكتب �صوؤون ال�صرق االأدنى يف وزارة اخلارجية«.
واأ�صاف “تغيري اال�صم كان من اأجل التوافق مع ت�صميات وزارة اخلارجية. 
لل�صوؤون  املتحدة  ال��والي��ات  ملكتب  اجل��دي��د  الت�صغيلي  الهيكل  ت�صميم  مت 
الدبلوما�صية  يف  وم�صاركتنا  الدبلوما�صية  تقاريرنا  لتح�صني  الفل�صطينية 

العامة«. ومل ي�صدر تعليق حتى االآن من امل�صوؤولني الفل�صطينيني.

يف ظل غياب قوى الثورة الرئي�سية 

»الثالثية ال�سودانية« ت�ستبعد جناح احلوار مع مقاطعة قوى ال�سارع

 بيع مبان للكني�سة الأرثوذك�سية مل�ستوطنني يف القد�س ال�سرقية 

 اأمريكا تغرق جمددًا يف فو�سى الهجوم على الكابيتول 
اأي حد  اإغ��راق ال�صعب االأمريكي يف واقع هذا العنف، �صنذكر اىل 
التي  اللجنة  ا�صتمعت هذه  �صنة،  ح��واىل  االأم��ر مرعبا«. منذ  كان 
اأكرث  اىل  �صبعة دميوقراطيني وجمهوريان  نواب هم  ت�صعة  ت�صم 
من األف �صاهد بينهم اثنان من اأبناء الرئي�س ال�صابق اللقاء ال�صوء 
على الوقائع وحتركات دونالد ترامب واأو�صاطه قبل وخالل وبعد 
هذا احلدث الذي هز اأ�ص�س الدميوقراطية االأمريكية مع ر�صائل 
ن�صية ق�صرية ووثائق ر�صمية وفيديوهات، �صتقدم �صل�صلة حمامني 
ترامب  فيها  فكر  التي  ال�صيناريوهات  خمتلف  اأ�صا�صيون  و�صهود 
واأو�صاطه لعك�س م�صار االنتخابات الرئا�صية يف 0202 و�صوال اىل 
1202. يف هذا  الثاين-يناير  الهجوم على الكابيتول يف 6 كانون 
جتمع  الكثيفة،  بالغيوم  ملبدة  �صماء  وحتت  البارد  ال�صتوي  اليوم 
بنتيجة  للتنديد  وا�صنطن  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  اأن�صار  م��ن  االآالف 

االنتخابات التي خ�صرها امللياردير اجلمهوري. بعد اال�صتماع اىل 
الرئي�س يدعوهم اإىل “ال�صري نحو الكابيتول”، اقتحم مد ب�صري 
اأول  العامل.  اأنحاء  االأمريكي مت�صببا ب�صدمة يف  الكونغر�س  مقر 
�صاهدان يف جل�صة اال�صتماع هذه �صيكونان عن�صر �صرطة الكابيتول 
كارولني ادواردز التي كانت “اأول عن�صر من قوات االأمن ت�صاب يف 
اأعمال ال�صغب” يف 6يناير وكذلك معد وثائقي هو نيك كوي�صتيد 
الذي قام فريقه بتوثيق الهجوم. يف موؤ�صر على االأهمية التي تريد 
اللجنة اأن ت�صيفها اإىل حتقيقها، مت تنظيم جل�صة اال�صتماع االأوىل 
يف وقت الذروة: الثامنة م�صاء اجلمعة- و�صتبثها عدة قنوات اأخبار 
القناة  نيوز،  فوك�س  �صبكة  قاطعتها  لكن  البالد  اأنحاء  يف خمتلف 
املف�صلة للمحافظني، ما يدل على االنق�صام ال�صيا�صي العميق الذي 

ال يزال �صائدا يف الواليات املتحدة منذ 6 يناير.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

مبنى  ترامب  دونالد  اأن�صار  اقتحام  على  ال�صنة  ون�صف  �صنة  بعد 
طبعت  م�صاهد  يف   1202 الثاين-يناير  ك��ان��ون   6 يف  الكابيتول 
حماولة  يف  نتائجها  اأوىل  اخلمي�س  برملانية  جلنة  تن�صر  التاريخ، 
للرد على �صوؤال مهم بقي بدون اإجابة: ما كان حتديدا دور الرئي�س 
 00،02 ال�صاعة  عند  مرتقبة  جل�صة  خ��الل  ال�صابق؟  االأم��ريك��ي 
التحقيق  بالتوقيت املحلي -00،00 ت غ اجلمعة- تعر�س جلنة 
فو�صى  ك��ان��ت  كيف  الثاين-يناير”  “6 ك��ان��ون  بلجنة  امل��ع��روف��ة 
االنتخابات  نتيجة  لن�صف  من�صقة  ح��م��ل��ة  “ثمرة  ال��ن��ه��ار  ذل���ك 
0202 ومنع نقل ال�صلطة من دونالد ترامب اىل  الرئا�صية عام 
جو بايدن” كما قال م�صدر برملاين. واأ�صاف امل�صدر نف�صه “نعيد 

•• اخلرطوم-وكاالت

ا�صتبعدت االآلية الثالثية املكونة من االأمم املتحدة واالحتاد 
ال�صوداين  للحوار  امل�صهلة  االإي��ق��اد،  وجمموعة  االإف��ري��ق��ي 
الذي انطلق  اأم�س االأول االأربعاء، جناح احلوار يف الو�صول 
اإىل اتفاق حلل االأزمة يف ظل غياب قوى الثورة الرئي�صية 

التي قاطعت جل�صة االنطالق االأوىل.
وق����ال  ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م االآل���ي���ة يف ب��ي��ان اإن قوى 
وعلى  االجتماع،  يف  امل�صاركة  عن  تغيبت  اأ�صا�صيرّة  �صيا�صية 
وحزب  والتغيري  احل��ري��ة  ل��ق��وى  امل��رك��زي  املجل�س  راأ���ص��ه��ا 
االأمة واحلزب ال�صيوعي ال�صوداين وجمموعة حقوق املراأة 

ع املهنيني ال�صودانيني وجلان املقاومة. وجتمرّ
م�صلحة  اأ�صحاب  متثرّل  املتغيبة  القوى  اأن  البيان  واأو�صح 
االنتقال  اأج�����ل  م���ن  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  رئ��ي�����ص��ي��ني 
العملية  ت��ك��ون  “لن  م�صيفا:  ال�����ص��ودان،  يف  ال��دمي��ق��راط��ي 
معهم  ب��االن��خ��راط  �صن�صتمررّ  م�صاركتهم.  ب���دون  جم��دي��ة 

ل�صمان م�صاركتهم«.
ووفقا للبيان فقد عقدت االآليرّة الثالثيرّة لالحتاد االإفريقي 
ت��ق��ن��ي��اً، االأرب���ع���اء، ملناق�صة  واإي���ق���اد وي��ون��ي��ت��ام�����س اج��ت��م��اع��اً 
وجدول  االإج����راءات  ذل��ك  يف  مبا  التح�صريية،  التفا�صيل 
االأعمال املحتمل، للمحادثات ال�صودانية-ال�صودانية املقبلة 
الهادفة اإىل ا�صتعادة االنتقال الدميقراطي بقيادة مدنية، 
هيئة  واإن�صاء  املو�صوعيرّة  الق�صايا  ب�صاأن  املحادثات  و�صكل 
على  لالإ�صراف  مرموقة  �صودانية  �صخ�صيات  من  وطنية 
الثالثية  االآلية  مع  كثب  والعمل عن  ال�صيا�صية  املحادثات 

لتي�صري العملية.
املواعيد  م��ن  ال��ك��ث��ري  اق����رتاب  اإىل  “نظراً  ال��ب��ي��ان:  واأف����اد 
ال��و���ص��ع االجتماعي  وت���ده���ور  ب�����ص��رع��ة  امل��ه��م��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ل  التو�صرّ بدرّ من  اأكتوبر، ال   25 امل�صتمررّ منذ  واالقت�صادي 

اإىل حلول على وجه ال�صرعة«.
ويف ذات ال�صياق، قال فولكر بريت�س، مبعوث االأمني العام 
لالأمم املتحدة اخلا�س لل�صودان، اإن هناك اعرتاف عام بني 
امل�صاركني باأن م�صاركة القوى ال�صيا�صية التي اعتذرت عن 
م�صلحة  ا�صحاب  الأنهم  احل��وار  الإجن��اح  �صروري  امل�صاركة 
قيادة  انتقال حتت  اإىل  للو�صول  اأ�صا�صيني ووجودهم مهم 

مدنية نحو الدميقراطية.

•• القد�س ال�رشقية-اأ ف ب

اأم�س االأول  اإ�صرائيل م�صاء  رف�صت املحكمة العليا يف 
االأربعاء التما�صا قدمته بطريركية الروم االأرثوذك�س 
كوهانيم”  “عطرييت  م��ن��ظ��م��ة  ا���ص��ت��ي��الء  الإب���ط���ال 
اال�صتيطانية على ثالثة من ممتلكاتها يف باب اخلليل 

بالبلدة القدمية بالقد�س ال�صرقية املحتلة.
اإ�صرائيل يف قرارها  ورف�صت اأعلى �صلطة ق�صائية يف 
فران�س  وكالة  غلى  منه  ن�صخة  و�صلت  ال��ذي  نهائي 
قدمت  التي  االأرثوذك�صية  البطريركية  طلب  بر�س، 
ب��ي��ع مبان  ل��ل��ط��ع��ن يف  امل��ح��ك��م��ة  اإىل  وث���ائ���ق ج���دي���دة 

منظمة عطريت كوهانيم اال�صتيطانية.
املنظمة  ح�صلت  عندما   2004 اإىل  الق�صية  وتعود 
ال�صرقية  القد�س  مدينة  “تهويد”  اإىل  تهدف  التي 
املحتلة وخ�صو�صا البلدة القدمية، على حقوق اإيجار 
فندقي  بينها  ع��ق��ارات  لثالثة  االأم���د  ط��وي��ل  حممي 
ام���ربي���ال وب�����رتا م���ن مم��ت��ل��ك��ات ب��ط��ري��رك��ي��ة ال����روم 
كلها  فيها  ويعي�س  امل�صلم  احل��ي  يف  تقع  االأرث��وذك�����س 

فل�صطينيون.
اإقالة  اإىل  واأدى  الفل�صطينيني  غ�صب  ذل���ك  واأث����ار 
الثالث  ثيوفيلو�س  �صلف  االأول  اإيرينو�س  البطريرك 

يف 2005.
“عطرييت  ���ص��د  م��الح��ق��ات  البطريركية  واأط��ل��ق��ت 
كوهانيم” موؤكدة اأن عمليات اال�صتحواذ جرت ب�صكل 

غري قانوين وبال موافقتها.
ويف ن�����ص��خ��ة ق���راره���ا ال����ذي و���ص��ل اخل��م��ي�����س، قالت 

عمليات  وا�صتمرار  املتظاهرين  �صد  العنف  ا�صتمرار  اإىل 
االعتقال حتى االآن.

املكون  يف  ل��ل��ح��وار  االفتتاحية  اجلل�صة  ح�صور  وانح�صر 
اتخذها  التي  ل��الإج��راءات  امل��وؤي��دة  واملجموعات  الع�صكري 
والع�صرين  اخلام�س  الربهان يف  الفتاح  عبد  قائد اجلي�س 
اإ�صافة اإىل جمموعات �صغرية كانت جزءا من  اأكتوبر  من 
اأث��ار خم��اوف كبرية من ف�صل احلوار  نظام االإخ���وان، مما 

جلهة اأنه ميثل وجهة نظر واحدة.
واأب�����دى اخل��ب��ري االق��ت�����ص��ادي وال�����ص��ي��ا���ص��ي ���ص��دق��ي كبلو، 
اأن يكون  ب��دء احل��وار من دون  ا�صتغرابه من االإع��الن عن 
هنالك برناجما وا�صحا او حتديدا لالأطراف امل�صاركة، مما 
قد يفتح الباب اأمام اإجراء حوار بني الع�صكريني واملدنيني 

املوؤيدين له.
واأو����ص���ح ك��ب��ل��و مل��وق��ع ���ص��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة اأن اأي ح����وار ال 
يحظى مب�صاركة قوى الثورة احلقيقية لن يغري يف الواقع 

ويف حني اأعلنت كيانات فاعلة يف ال�صارع، مثل جتمع املهنيني 
وجلان املقاومة وقوى احلرية والتغيري واحلزب ال�صيوعي 
وعدد كبري من منظمات املجتمع املدين التي قادت الثورة 
مواقف   ،2019 اأب��ري��ل  يف  االإخ����وان  ن��ظ��ام  اأ�صقطت  ال��ت��ي 

مبدئية راف�صة للجلو�س مع ال�صق الع�صكري.
فقد اأكد حزب االأمة القومي - اأحد اأكرب االأحزاب ال�صيا�صية 
يف البالد - يف بيان اأن عدم م�صاركته يف احلوار تاأتي التزاما 
فيها  امل�صاركة  بعدم  والتغيري  احلرية  ق��وي  حتالف  بقرار 
و”حر�صا منه علي وحدة ال�صف الوطني وال�صعي للو�صول 
اإىل حلول ذات م�صداقية توؤدي اإىل حل االأزمة الوطنية ال 

تعقيدها«.
حزب  يف  القيادي  عثمان،  حممد  �صريف  ق��ال  جانبه،  م��ن 
املوؤمتر ال�صوداين واملجل�س املركزي لقوى احلرية والتغيري 
ب�صبب  جاء  امل�صاركة  رف�صهم  اإن  عربية،  نيوز  �صكاي  ملوقع 
عدم تنفيذ الكثري من مطلوبات اجللو�س للحوار، م�صريا 

للح�صول على ممتلكات م�صيحية يف اأحد اأهم مواقع 
العرب امل�صلمني وامل�صيحيني يف القد�س«.

ا�صعد مزاوي  البطريركية  من جهته، �صرح حمامي 
يوم حزين جدا  “اإنه  بر�س اخلمي�س  فران�س  لوكالة 
املتطرفني  من  جمموعة  عن  نتحدث  عندما  خا�صة 
الذين يريدون اأخذ ممتلكات الكنائ�س، يريدون تغيري 

طابع املدينة القدمية بغزوهم املناطق امل�صيحية«.

“اثبات  م���ن  ت��ت��م��ك��ن  مل  ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة  اإن  امل��ح��ك��م��ة 
الإثبات  دليل  اأي  تقدمي  يتم  ومل  باالحتيال  االدع��اء 

ذلك حتى ظاهرًيا«.
وقالت البطريركية يف بيان اخلمي�س اأن قرار املحكمة 
اأو  ق��ان��وين  اأ���ص��ا���س  اأي  اإىل  ي�صتند  وال  ع���ادل  “غري 
“عطريت كوهانيم”  منطقي، الأن منظمة راديكالية 
اأ�صاليب غري �صريفة وغري قانونية  واأن�صارها اتبعوا 

ويتعقد  االحتجاجات  �صت�صتمر  اإذ  �صيئا،  احلايل  ال�صيا�صي 
اأكرث. وبالتزامن مع بدء جل�صات احلوار، توا�صلت  امل�صهد 
يف اخل��رط��وم وع���دد م��ن م���دن ال��ب��الد االأخ����رى تظاهرات 
االأخرى،  الثورة  وق��وى  ال�صودانية  املقاومة  جلان  تنظمها 

�صد االإجراءات التي اتخذها الربهان.
االأمن  ق��وات  م��ط��اردة  اأث��ن��اء  ده�صا  ال��ث��الث��اء  وقتلت طفلة 
ملحتجني يف جنوب اخلرطوم لريتفع عدد قتلى االحتجاجات 

خالل االأ�صهر ال�صبع املا�صية اإىل 101 �صخ�صا.
االأث���ن���اء وا���ص��ل��ت م���ويل يف، م�����ص��اع��دة وزي����ر اخلارجية  يف 
الثورة  ق��وى  م��ع  لقاءاتها  االإفريقية،  لل�صئون  االأم��ريك��ي 
وع����دد م���ن امل�����ص��وؤول��ني يف حم���اول���ة الإي���ج���اد ح���ل لالأزمة 

امل�صتفحلة.
ال�صفارة االأمريكية يف اخلرطوم، فاإن  ووفقا لبيان ن�صرته 
ت�صتمر  التي  اخل��رط��وم  يف  لقاءاتها  خ��الل  �صت�صعى  م��ويل 
حتى اخلمي�س، حلث االأط��راف ال�صودانية على دعم جهود 
االآلية الثالثية الرامية الإجراء حوار مبا�صر يف�صي التفاق 

للخروج من االأزمة.
يعي�س  2021؛  اك��ت��وب��ر  م��ن  والع�صرين  اخل��ام�����س  وم��ن��ذ 
ال�صودان اأزمة معقدة، حيث ت�صببت موجة من االحتجاجات 
امل�صتمرة يف تعطيل العديد من مناحي احلياة، كما علقت 
وبلدان  ال��دول��ي��ة  التمويل  وم��وؤ���ص�����ص��ات  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
االحتاد االأوروبي م�صاعدات مبليارات الدوالرات احتجاجا 

على اإجراءات اجلي�س.
وحذرت االأمم املتحدة وممثلو الواليات املتحدة االأمريكية 
وع��دد من ال��دول االأوروب��ي��ة يف جمل�س االأم��ن ال��دويل من 
اأم����ام عملية  ال��ع��وائ��ق  ب�صبب  ب��ال�����ص��ودان  خم��اط��ر حت��ي��ط 

التحول املدين وا�صتمرار العنف �صد املحتجني.
واأعلنت الواليات املتحدة االأمريكية ال�صهر املا�صي عقوبات 
العقوبات  م��ن  ب��امل��زي��د  ملوحة  و�صخ�صيات،  ���ص��رك��ات  على 
الذين يتعاملون مع �صركات تتبع  ال�صركات واالأف��راد  على 

للجي�س وقوات اأمنية �صودانية اأخرى.
وقال جمل�س االأمن الدويل قبل نحو اأ�صبوعني اإن هنالك 
ذلك  يف  مبا  ال�صودان  يف  العامة  باالأو�صاع  حتيط  خماطر 
اال�صتقرار ال�صيا�صي واالجتماعي واالقت�صادي، حمذرا من 
اإذا مل يتم  اإ�صاعة فر�صة تخفيف الديون والدعم الدويل 

التو�صل بنهاية يونيو اإىل حل لالأزمة.

�صلطتهم  “ي�صتخدمون  امل�����ص��ت��وط��ن��ني  اأن  واأ����ص���اف 
وهم  اإ�صرائيل  دول��ة  يف  القرار  �صناع  على  وتاأثريهم 

لالأ�صف ينجحون يف القيام بذلك«.
القد�س ويف جميع  اقلية يف  امل�صيحيون  “نحن  وتابع 
املمتلكات مهمة جدا  وه��ذه  املقد�صة  االأرا���ص��ي  اأنحاء 

لوجودنا«.
على  ح�صلوا  امل�صتوطنني  اإن  البطريركية  وت��ق��ول 
باأنه حمتال  اإذن منها واتهمت حمام  العقارات بدون 

اأ�صاء ا�صتخدام �صالحياته “ل�صرقة البطريركية«.
“عطريت  ت�����ص��ب��ح  ال����ع����ق����ارات  ل���ه���ذه  وب���ام���ت���الك���ه���ا 
مالكة الأغلب املباين الواقعة عند مدخل  كوهانيم” 
القدمية  للبلدة  الرئي�صية  االأب��واب  اأح��د  باب اخلليل 

وال�صوق العربية.
هناك  االأ�صخا�س  مئات  توطني  مبقدورها  و�صيكون 
ما �صيغري طبيعة احلي امل�صيحي العربي الذي يعي�س 

فيه نحو 300 م�صتوطن يف احلي امل�صيحي .
البطاركة  م���واك���ب  ك���ل  ب����اب اخل��ل��ي��ل  م���ن  وت��ن��ط��ل��ق 

امل�صيحيني يف احتفاالتهم الدينية.
تن�صط اجلمعيات اال�صتيطانية اليهودية ب�صكل مكثف 
اأمالك  ق��ان��ون  اإىل  اإم��ا  وتلجاأ  ال�صرقية،  القد�س  يف 
الغائبني اأو �صما�صرة واأ�صاليب قانونية وغري قانونية 
اأن��ه��ا تريد  اأع��ل��ن��ت م����راًرا  اأه��داف��ه��ا. وق���د  وال تخفي 

“جعل القد�س مدينة يهودية مع اأقلية عربية«.
ويحاول نحو 320 األف فل�صطيني البقاء يف القد�س 
احتلتها  التي  الفل�صطينية  املدينة  املحتلة  ال�صرقية 

اإ�صرائيل يف 1967.

م�ست�سار ال�سي�سي: فكر الإخوان املتطرف اأ�س�س ل�40 جماعة اإرهابية
•• القاهرة-وكاالت

امل�صري  ال��رئ��ي�����س  م�صت�صار  ���ص��دد 
لل�صوؤون الدينية، اأ�صامة االأزهري، 
الفكرية  امل���واج���ه���ة  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
والتطرف  االإره�������اب  ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
ج���ذري���ة  ح����ل����ول  اإىل  ل���ل���و����ص���ول 

النت�صارها وتوغلها يف املجتمعات.
الرئي�س  م�صت�صار  ح��دي��ث  وج����اء 
خالل  الدينية  ل��ل�����ص��وؤون  امل�����ص��ري 
فعاليات موؤمتر “التطرف الديني، 
املنطلقات الفكرية وا�صرتاتيجيات 
دار  ت��ن��ظ��م��ه  وال������ذي  املواجهة”، 
االإفتاء امل�صرية حتت رعاية رئا�صة 
جمل�س الوزراء، وبح�صور ممثلني 
ع��ن 42 دول����ة، وال����ذي ان��ط��ل��ق يف 

القاهرة الثالثاء.
باملوؤمتر  االأزه���ري يف كلمته  وق��ال 
اإن “اأخطر ما نواجهه جميعا وما 

الفكر  هو  واأوطاننا  دولنا  تواجهه 
متطرف  ت��ي��ار  وانت�صار  امل��ت��ط��رف، 
يتبنى فكر التكفري وحمل ال�صالح 
عامرة  ف��ك��ري��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ج�����راء 

باالأفكار املغلوطة«.
واأ�صاف: “لقد واجهنا جملة اأفكار 
�صنوات  متطرفة كثرية على مدار 
م�صطلحات  ت�����ص��ت��خ��دم  م��ا���ص��ي��ة 
اإىل  م�����ص��ريا  خاطئة”،  وم��ف��اه��ي��م 
ل�40  اأ����ص�������س  االإخ���������وان  ف���ك���ر  اأن 
ت��ي��ار اإره��اب��ي اآخ���ر، ي��ب��داأ بجماعة 
االإخ��وان، م��رورا بجماعة التكفري 
مت�صددة  وج����م����اع����ات  وال����ه����ج����رة 

اأخرى.
تلك  اأن  اإىل  “تو�صلنا  وت����اب����ع: 
ال���ت���ي���ارات ت��ن��ط��ل��ق م���ن ع����دد من 
بينها  م��ن  واالأف���ك���ار  امل�صطلحات 
م�صرتكة،  وقوا�صم  منطلقات  عدة 
اأفكار حم��ددة، فال يخرج   7 وه��ي 

اإرهابي قط اإال وقد عرب على تلك 
التكفري،  واأب��رزه��ا: فكرة  االأف��ك��ار، 
واجلاهلية، وفكرة الوالء والرباء، 
وح��ت��م��ي��ة ال�������ص���دام وغ���ريه���م من 

االأفكار.«
“حاملة  ���ص��ت��ظ��ل  م�����ص��ر  اأن  واأك�����د 
واملدافعة  والعروبة  االإ�صالم  للواء 
ال�صرع  على  وامل��وؤمت��ن��ة  القيم  ع��ن 
اأن  اإىل  اأ�����ص����ار  ك��م��ا  ال�صريف”، 
م���واج���ه���ة االإره����������اب ه����ي اإط���ف���اء 
وق��ت��ي لتحقيق  ل��ل��ن��ريان وواج����ب 

مقا�صد ال�صريعة.
اأن  اإىل  ح��اج��ة  يف  “نحن  وت���اب���ع: 
ملكافحة  ن��اج��ح��ة  اأط���روح���ة  ن��ق��دم 
التطرف، واأن ن�صاهم مع العامل يف 
وق�صية  امل�صتدامة  التنمية  ق�صية 
القيم  و�صناعة  وال��ط��ف��ول��ة  امل����راأة 

وبناء احل�صارة.«
ولفت النظر اإىل اأن م�صر واالأزهر 

وعلماء  االإف����ت����اء  ودار  ال�����ص��ري��ف 
�صندا  ولدولكم  لكم  “كانوا  م�صر 
وع�صدا وقوة لكل الدول ال�صقيقة، 
باإطالق  لنحتفل  جنتمع  وال��ي��وم 
م��رك��ز ���ص��الم ال����ذي ي���اأت���ي خطوة 
ي�صعد بها كل خمل�س موؤمتن على 
ال�����ص��ري��ع��ة، ح��ت��ى ن��ت�����ص��دى خلطر 
االإرهاب وحتقيق مقا�صد ال�صريعة 

االإ�صالمية«.
وا�صتطرد: “نحن نريد اأن نت�صارك 
مع االأمم املتحدة يف درا�صة معمقة 
ون�������دوات، واال����ص���ت���ب���اك م���ع روؤي����ة 
�صعار  تطلق  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ونحن نقول اإنَّ هذا  “ال للجوع”، 
ونحن  للعاملني،  الدين جاء رحمة 
ن��دع��و ال��دن��ي��ا اإىل زي����ادة االإمي����ان 
االأوط����ان متمنني  على  واحل��ف��اظ 

ملركز �صالم التوفيق يف ر�صالته.«
الدكتور  ق���ال  ذات�����ه،  ال�����ص��ي��اق  ويف 

���ص��ل��ط��ان حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي، مدير 
للدرا�صات  االإم�������ارات  م��رك��ز  ع���ام 
اإنَّ  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة،  وال���ب���ح���وث 
ال�صبيل  ه��و  وال��ت��ع��اي�����س  الت�صامح 
ال��ت��ن��م��ي��ة، الأنَّ  ل���وج���ود  ال���وح���ي���د 
االأمن ال ياأتي فقط ب�صواعد رجال 

االأمن.
فعاليات  كلمته يف  واأ���ص��اف خ��الل 
للموؤمتر  االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل�����ص��ة 
ال���ع���امل���ي مل���رك���ز ����ص���الم ل���درا����ص���ات 
م���وؤمت���ر  اأه����م����ي����ة  اإنَّ  ال����ت����ط����رف 
على  ت���اأت���ي  االأول  ال��ع��امل��ي  ����ص���الم 
التطرف  لق�صية  مناق�صته  ق���در 
خطورة  اإىل  م�����ص��ريا  واالإره��������اب، 
ت����رت����ك����ز على  ظ����ه����ور ج����م����اع����ات 

اأيديولوجية دينية متطرفة.
وتابع: “دولة االإم��ارات قد اأدركت 
والفكر  التطرف  ظ��اه��رة  خ��ط��ورة 
من  يحدث  وم��ا  مبكرا  التكفريي 

�صرورة  على  م�صددا  عنف،  اأعمال 
ملواجهة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت�صكيل 
االإره���اب، ف��االإم��ارات ما زال��ت يدا 
بيد مع م�صر يف مواجهة االإرهاب 
وال��ق�����ص��اء ع��ل��ي��ه واإن�������ص���اب ب����وؤره 
والت�صامح،  التنمية  اإىل  للو�صول 
ت��ب��داأ بالن�سء  اأن  ب��د  وامل��واج��ه��ة ال 
االإعالمية  الو�صائل  اإىل  وال��ول��وج 
ه والداعم  لت�صحيح اخلطاب املوجَّ

للخطاب املتطرف«.
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70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�صعايل  ع��ب��داهلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2389722 فاك�س:   04-2389721  : ه��ات��ف   -
التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  
الريف لإدارة املن�سئات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/4/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/14 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : بقالة املنتجع �ض ذ م م  
العنوان : حمل 1 ملك موؤ�ص�صة االوقاف و�صوؤون الق�صر - ديرة - حمي�صنة الثانية 
- ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 225938 رقم القيد 
بال�صجل التجاري : 1253109 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف 
دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/24 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/2/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
 : هاتف    : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي  املعني  امل�صفي  اإىل 
971508666653 فاك�س :    م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : الوداع لنقل الب�سائع - ذ م م 
 - بردبي   - اخل��وري  احمد  ها�صم  احمد مري  40-2004 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
 : الرخ�صة  رق��م    ، م�صوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�صكل   - االول  التجاري  املركز 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1568606  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   954658
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد 
ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/2 واملوثق 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/6/2 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
 : العنوان  احل�سابات  ملراجعة  كاظم  حممود  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
مكتب 1901-1908-1707-1708 ملك ال�صيخ حممد بن زايد ال نهيان - املركز 
واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  :    م�صطحباً  فاك�س     : - هاتف   B ا�صتدامة  التجاري 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
:        مب��وج��ب هذا  ف��اك�����س   971508666653  : ه��ات��ف      : ال��ع��ن��وان 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد  تعلن 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  املنتجع �ض  بقالة  لت�صفية 
2022/2/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/2/24 
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�صتندات  ك��اف��ة  معه  م�صطحباً  اأع����اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : حممود كاظم ملراجعة احل�سابات
بن  حممد  ال�صيخ  ملك   1708-1707-1908-1901 مكتب   : العنوان 
زايد ال نهيان - املركز التجاري ا�صتدامة B - هاتف :    فاك�س :        مبوجب 
هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله 
لت�صفية الوداع لنقل الب�سائع - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/6/2 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/6/2
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�صتندات  ك��اف��ة  معه  م�صطحباً  اأع����اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001490 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / حممد عرفان طاهر �صاندهو - العنوان : 9477337  

بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/6/8 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
اأعاله ل�صالح / دار التمويل االإ�صالمي �س م خ )�صابقا( حاليا دار التمويل ذ م م -  بالتايل :

احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : 

وواحد  واربعمائة  الف  وثالثون  )ثالثة  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
املطالبة  تاريخ  من  5% �صنويا  بواقع  االإتفاقية  والفائدة  فل�صا(  ع�صر  واحد  درهما  وثمانون 
بالر�صوم  والزامه   ، به  املق�صى  املبلغ  الفائدة  تتجاوز  اأال  على  ال�صداد  متام  وحتى  الق�صائية 

وامل�صاريف و 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2022 /0001435 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / تك اجنريجن ذ م م - العنوان : 9507387  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/5/23 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�صالح / االن�صاف لتجارة مواد البناء - �س ذ م م بالتايل :
ناأمر بالزام املعرو�س �صدها بان توؤدي للطالبة مبلغا وقدره مائة وخم�صة وثالثون 
الفا ومائة واإثنني واربعني درهما ف�صال عن الفائدة القانونية امل�صتحقة بواقع %7 
الزام  مع  الوفاء  متام  وحتى  املطالبة  �صند  الفواتري  اإ�صتحقاق  تاريخ  من  بدء  �صنويا 
املعرو�س �صدها بالر�صوم وامل�صروفات. حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 

لن�صره. التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   15
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0003577 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اجلواد اال�صيل للمقاوالت الفنية  
جمهول حمل االإقامة  

نعلمكم بان املدعي / كري�صنا تاماتا اجلن�صية : نيبال يف الدعوى رقم 2022/3577 دائرة 
اليوم الواحد العمالية الدائرة االوىل - قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : 

الزام املدعي ع ليه ب�صداد مبلغ وقدره 12000 درهم باالإ�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف. 
ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/6/29 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 15( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/6/8 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد �شمري حممود العلي   
مدين   SHCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002654/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد �صمري حممود العلي - العنوان : ال�صارقة منطقة الرفاع منزل 537 قطعة ار�س 
 0507820802 هاتف   - املحمود  �صمري  م�صجد  امام  الزيد  ل�صارع  املوازي  ال�صارع   143

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ زين ابوبكر الزبيدي ، اجلن�صية االإمارات العربية املتحدة  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 12000.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�صاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بينكي ا�شوكيهاى باتيل باتيل   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002744/ 

اإىل املحكوم عليه : بينكي ا�صوكيهاى باتيل باتيل 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك دبي االإ�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة(  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 9249107.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد عبداملعني ال�شويف   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002560/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد عبداملعني ال�صويف 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حممد رهيف حاكمي ، اجلن�صية �صوري  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 353350  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�شانتو�ض بابو جاناموتو يا بايو بابوجانا موتوبايو   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002356/ 
اإىل املحكوم عليه : �صانتو�س بابو جاناموتو يا بايو بابوجانا موتوبايو   

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ يوين اخلليج للتنمية - �س ذ م م  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 44854 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مهدي �شالح مهدي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001228/ 

اإىل املحكوم عليه : مهدي �صالح مهدي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ حمد بن خمي�س بن �صعيد بن �صيف الدوخاين ، اجلن�صية عماين  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 29795

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
يف  الدعوى رقم 2022/1930 جتاري جزئي - ال�شارقة 

املدعي / �صركة دار التمويل )�س.م.ع( 
بوكالة املحامي / ان�صجام االهدل للمحاماة واال�صت�صارات القانونية  

املعلن اإليه / املدعي عليه / �صاي �صيام راما �صاندران  
يف الدعوى رقم )2022/1930( جتاري جزئي - ال�صارقة  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�صارقة املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االربعاء 
املوافق 2022/6/15 يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا لعقد االإجتماع االأول للخربة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com التوا�صل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور االجتماع املذكور مع اإر�صال كافة امل�صتندات املتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية 

وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �شارة را�شد املن�شوري  
رقم القيد مبحاكم دبي 564

رقم القيد بوزارة العدل 157 

 دعوة حل�شور
   االجتماع االأول للخربة

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
اربيانا ريكرومتنت & توريزم �ض م م / ذ م م   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001854/ 
اإىل املحكوم عليه : اربيانا ريكرومتنت & توريزم �س م م / ذ م م - العنوان : اإمارة ال�صارقة - ابودنف - بناية 2xl - جماور 
 ميغامول - الطابق الرابع - مكتب 4017 هاتف رقم/ 065985199 - 0567955587 - 0547960529 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ موزه �صباح علي بن �صباح املرا�صده - اجلن�صية االإمارات العربية املتحدة 

اأحمد �صعيد احمد خمي�س النقبي - اجلن�صية االإمارات العربية املتحدة  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 16897.0 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق - ال�صاعة 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   -

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/129049(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : حممد معتز ن�صر - اجلن�صية : كندى 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �صنوياً من تاريخ 2005/6/30 عن اإيجار اخلزانة رقم )A67( الكائنة   200،00
الت�صليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�صي  الفرع  اال�صالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/128995(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : منال ال�صيد حممد اإبراهيم اخلياط - اجلن�صية م�صرية 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �صنوياً من تاريخ 2014/1/12 اإيجار اخلزانة رقم )77( الكائنة بقاعة   200،00
اخلزائن احلديدية ببنك دبي اال�صالمي فرع جمريا حتى تاريخ الت�صليم الفعلى وذلك خالل 
قانون  474 من  امل��ادة  بن�س  االإن���ذار عمال  ه��ذا  ت�صلم  تاريخ  من  يوماً  )15( خم�صة ع�صر 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�صداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�صرورة احل�صور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�صليم 
مع  �صدكم  الالزمة  القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/129018(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : الهيئة العامة ل�صئون الق�صر - اجلن�صية الكويت 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �صنوياً من تاريخ 2002/6/26 اإيجار اخلزانة رقم )A7( الكائنة بقاعة   400،00
الفعلى  الت�صليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�صي  الفرع  اال�صالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
 474 وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإن��ذار عمال بن�س املادة 
حالة  وف��ى  وتعديالته   1993 ل�صنة   18 رق��م  االإحت����ادي  التجارية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون  م��ن 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/128990(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : عائ�صة بنت حممد بن �صم�س الدين الفا�صي - اجلن�صية ال�صعودية 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �صنوياً من تاريخ 2006/2/28 عن اإيجار اخلزانة رقم )B80( الكائنة   500،00
الت�صليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�صي  الفرع  اال�صالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/129026(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : خ�صري جماهد حممد ادم - اجلن�صية كينيا 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
200،00 درهم �صنوياً من تاريخ 2008/11/17 عن اإيجار اخلزانة رقم )B32( الكائنة 
الت�صليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�صي  الفرع  اال�صالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/128998(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات
املنذر اإليه : عزيزه معت�صم معت�صم - اجلن�صية بلجيكا 

املو�صوع :
بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )109( رق��م  اخل��زان��ة  اإي��ج��ار   2012/7/31 تاريخ  من  �صنوياً  دره��م   200،00
بقاعة اخلزائن احلديدية ببنك دبي اال�صالمي فرع جمريا حتى تاريخ الت�صليم الفعلى وذلك 
خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 474 من قانون 
1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�صداد يف  18 ل�صنة  املعامالت التجارية االإحتادي رقم 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�صرورة احل�صور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�صليم 
مع  �صدكم  الالزمة  القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/129002(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : اأنوار ح�صني زيدان - اجلن�صية العراق 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )234( رق��م  اخل��زان��ة  اإي��ج��ار   2011/2/25 تاريخ  من  �صنوياً  دره��م   500،00
بقاعة اخلزائن احلديدية ببنك دبي اال�صالمي فرع جمريا حتى تاريخ الت�صليم الفعلى وذلك 
خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 474 من قانون 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�صداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�صرورة احل�صور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�صليم 
مع  �صدكم  الالزمة  القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/128988(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : �صاجنى بريج بو�صان بندال - اجلن�صية الهند 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )B36( رق��م  اخلزانة  اإيجار   2006/7/19 تاريخ  من  �صنوياً  دره��م   300،00
الت�صليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�صي  الفرع  اال�صالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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فرن�س����ا  مع�سل���ة 
ك���ال����س���ي���ك���ي���ة:

ك���ي���ف���ي���ة دع���م 
ال�سرقي  اجل��ن��اح 
دون  لأوروب��������ا 
ق��ط��ع ال��ع��الق��ات 
م������ع م���و����س���ك���و

ي��ع��ت��رب م��ف��ه��وم 
ال�����س����ت����ق����الل 
ال���س��رتات��ي��ج��ي 
الأوروب��������������ي 
واعرتاًفا  �سذاجة، 
وحتى  بال�سعف 
ملو�سكو ا�ست�سالما 

عالقات متوترة، وتبادل لالتهامات:

ماكرون واأوروبا الو�سطى وال�سرقية: حتديات الولية الثانية
•• الفجر -�شرييل بريت  - فلوران بارمنتييه

واأوروبـــا  مــاكــرون  الرئي�ض  بــني  العالقات  كانت      
ب�سوء  ومليئة  الــبــدايــة،  منذ  متوترة  ال�سرقية 
احلــرب  �سياق  ويف  التــهــامــات.  وتــبــادل  التفاهم 
يواجه  الثانية،  وليته  عتبة  وعلى  الأوكــرانــيــة، 

منطقة  يف  التحديات  من  العديد  الفرن�سي  الرئي�ض 
يتزايد نفوذها يف الحتاد الأوروبي.

احلرب يف اأوكرانيا، عامل اأ�سا�سي 
يف النتخابات الرئا�سية الفرن�سية

يف  فرباير،   24 يف  لأوكرانيا  الرو�سي  الغزو  بــداأ     
الوقت الذي كان من املفرت�ض اأن يطلق فيه اإميانويل 

احلرب  عــودة  وطغت  النتخابية.  حملته  ماكرون 
املناق�سات  اأوروبا على  النطاق يف  الطاحنة ووا�سعة 
الرئي�ض  انت�سار  النتخابية، ولعبت دوًرا وا�سًحا يف 
املنتهية وليته.    يف الواقع، �ساهم العدوان الرو�سي 
بوتني  للرئي�ض  ال�سرتاتيجي  واملوقف  عام،  ب�سكل 
املناف�سني  �سمعة  ت�سويه  يف  اخل�سو�ض،  وجــه  على 

لوبان  مارين  وليته:  املنتهية  للرئي�ض  الرئي�سيني 
واإريك زمور وجان لوك ميلين�سون، اأقاموا منذ فرتة 
طويلة عالقات �سيا�سية مع �سيد الكرملني، اأو دعموا 
هذا اجلانب او ذاك من �سيا�سته الداخلية، اأو حتى 
بّرروا جوانب معينة من �سيا�سته اخلارجية مثل �سم 

�سبه جزيرة القرم عام 2014.

موقفه جتاه رو�صيا م�صدر �صيل من االنتقاداتالرئي�س الفرن�صي عند اقرتاحه جمموعة �صيا�صية اوروبية
   م���ن ج��ه��ت��ه، وع���ل���ى ال���رغ���م من 
احل����م����ل����ة االن����ت����خ����اب����ي����ة وف������رتة 
الفرن�صي  الرئي�س  توىل  التحفظ، 
االأوروبي  الزعيم  دور  اأخ��رى  م��رة 
رو�صيا،  ����ص���د  اأوك����ران����ي����ا  دع�����م  يف 
العقوبات  م��ن  م��وج��ات  �صت  و���ص��نرّ 
وتوفري  ال���رو����ص���ي،  االحت������اد  ���ص��د 
الع�صكرية  وامل���ع���ل���وم���ات  امل����ع����دات 
لكييف، ومتويل �صري عمل الدولة 

االأوكرانية اإذا لزم االأمر.
زت ت�����ص��رف��ات��ه يف    يف ف��رن�����ص��ا، ع����زرّ
وال�صرقية مكانته  الو�صطى  اأوروبا 
حنكته  و����ص���رب���ت  دول�������ة،  ك���رج���ل 
باملقارنة،  ال�صميم،  يف  ال�صيا�صية 
م�����ص��داق��ي��ة خ�����ص��وم��ه. وق���د جتلرّى 
ال�صرقية  امل��رك��زي الأوروب����ا  ال���دور 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة خالل  ال��ن��ق��ا���ص��ات  يف 
الثانية:  اجل����ول����ة  يف  امل����ن����اظ����رة 
ال��رئ��ي�����س م���اك���رون خا�صة  اأح����دث 
مارين  م��ن��اف�����ص��ت��ه،  م����ع  ال�����ف�����ارق 
التقارب  اإىل  االإ���ص��ارة  ل��وب��ان، ع��رب 
التجمع  بني  واالأيديولوجي  املايل 

الوطني واحلكومة الرو�صية.
اخلارجية  ال�صيا�صة  كانت  ولئن     
باالنتخابات،  ل���ل���ف���وز  ت���ك���ف���ي  ال 
اأوك��ران��ي��ا �صاعدت  ف���اإن احل���رب يف 
الرئي�س احلايل اإىل حد كبري على 
االآخرين.  املرت�صحني  عن  التميرّز 
مع  بالتعامل  االأم��ر  يتعلق  عندما 
د  عواقب هذه االأزمة الكربى -متدرّ
اأو  ال��ن��ووي��ة،  امل��خ��اط��ر  اأو  احل����رب، 
-بدا  االقت�صادية  الظروف  تدهور 
اأن���ه يف اأف�����ص��ل و���ص��ع ل���دى معظم 

الناخبني.
   ومع ذلك، فاإن اإجراءاته احلازمة 
�صد غزو رو�صيا الأوكرانيا لن تكون 
كافية لرت�صيخ فرن�صا كقوة موازنة 
وال�صرقية،  ال��و���ص��ط��ى  اأوروب������ا  يف 
����ص���واء جت����اه ال�����دول االأع�������ص���اء يف 
البلطيق  )دول  االأوروب����ي  االحت���اد 
الثالث، بولندا وهنغاريا ورومانيا 
و�صلوفاكيا  الت�صيكية  واجلمهورية 
جتاه  اأو  و���ص��ل��وف��ي��ن��ي��ا(  وب���ل���غ���اري���ا 
)مولدوفا  االأع�����ص��اء  غ��ري  ال����دول 
يف  والقوقاز(.  واأوكرانيا  والبلقان 
الواقع، اختار اإميانويل ماكرون يف 
ا�صرتاتيجية  االأوىل  واليته  ف��رتة 
العامل،  املنطقة من  توتر مع هذه 
القانون  ح���زب  ب��ول��ن��دا  �صيما  وال 
والعدالة، وهنغاريا فيكتور اأوربان.
   ونتيجة لذلك، فاإن ال��راأي العام 

وال�صرقية،  ال��و���ص��ط��ى  اأوروب�����ا  م��ن 
ف������اإن ان�����ص��م��ام��ه��ا مي���ث���ل اأول����وي����ة 
ل���ل���دول االأع�������ص���اء يف االحت�����اد من 
ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة. ه��ن��ا م����رة اأخ�����رى، 
لالحتاد  الفرن�صية  الرئا�صة  ل��دى 
االوروبي فر�صة �صانحة مع القمة 
حول هذا املو�صوع التي �صتحت�صنها 

فرن�صا يف يونيو بباري�س. 
   وه���ن���ا اأي�������ص���ا، ال���ت���ح���دي ال����ذي 
ت��واج��ه��ه ف��رن�����ص��ا ي��ع��ربرّ ع��ن نف�صه 
ناحية،  م����ن  زم���ن���ي���ة.  مب�����ف�����ردات 
املدى  يف  املرت�صحة  ال���دول  ل  تتنزرّ
الطويل يف االنخراط يف مكت�صبات 
امل��ج��م��وع��ة االوروب����ي����ة، ب��ي��ن��م��ا من 
ن��اح��ي��ة اأخ�������رى، ت���دع���و اأوك���ران���ي���ا 
�صريع.  الإج����راء  وف��ًق��ا  لالن�صمام 
ال�صرقي  اجل��ن��وب  اىل  التو�صع  ان 
اخ���ت���ب���ارا �صعبا  ي�����ص��ك��ل  وال�������ص���رق، 
فرن�صا  وعلى  الفرن�صية.  للرئا�صة 
االحت����اد  ع�����ص��وي��ة  اأن  ت��و���ص��ح  اأن 
الق�صري  احل���ل  ل��ي�����ص��ت  االأوروب�������ي 
واأن  اأوكرانيا،  الذي حتتاجه  املدى 
االفق  ه��ي  ال��ب��ل��ق��ان  ع�����ص��وي��ة دول 
يوؤدي  اأال  واأخ����رياً، يجب  االأق����وى، 
روابط  اإ�صعاف  اإىل  التو�صيع  ه��ذا 
االحتاد. ويبقى اأن نرى ما اإذا كانت 
االأوروبية”،  ال�صيا�صية  “املجموعة 
9 مايو  التي اقرتحها ماكرون يف 
يف �صرتا�صبورغ، ميكن حتقيقها يف 
هذا ال�صياق حيث ال يوجد “م�صار 

�صريع” للتو�صع.
ال���ت���ح���دي  ����ص���ي���ك���ون  اأخ��������������رًيا،     
هو  فرن�صا،  تواجهه  ال��ذي  الثالث 
على  ال�صوء  ت�صليط  يف  اال�صتمرار 
الع�صكرية  ال���ق���درات  اإىل  احل��اج��ة 
واال�صرتاتيجية االأوروبية امل�صتقلة 
فيه  ي�صهد  ال���ذي  ال��وق��ت  نف�س  يف 

الناتو انتعا�ًصا �صريًعا.
يبدو  ال���ق�������ص���ري،  امل��������دى  ع���ل���ى    
عادت  ح�����ص��م��ت:  ق���د  ال��ق�����ص��ي��ة  اأن 
وال  اأوروب����ا،  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات 
ال�صويد  وحتى  الناتو؛  عرب  �صيما 
وف����ن����ل����ن����دا، دول�����ت�����ان حم���اي���دت���ان 
حهما؛ وتاأثري  بامتياز، قدمتا تر�صرّ
با�صتئناف  فعال  يعمل  ال��دوم��ي��ن��و 
الطلبات االأوكرانية اأو اجلورجية. 
اأن  لفرن�صا  ال�����ص��روري  م��ن  لذلك 
جتد، على املدى املتو�صط ، طريقة 
جلعل ال�صرق يفهم اأن الناتو لي�س 
لالأمن.  املمكن  الوحيد  ال�صمان 
وم���ن وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ه���ذه، �صيكون 
القادمة  االأم��ري��ك��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
الزاوية،  اأه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة م��ن ه���ذه 
وكذلك �صلوك تركيا داخل احللف 
االأط��ل�����ص��ي. وام���ام ه��ذا التحول يف 
ال�صيا�صية  اجل��غ��راف��ي��ا  ثقل  م��رك��ز 
فرن�صا،  ع��ل��ى  ي��ج��ب  االأوروب������ي������ة، 
ال��ت��ي ت��واج��ه خ��ط��ر روؤي����ة نفوذها 
ي��ت�����ص��اءل، اأن ت��ع��زز ع��الق��ات��ه��ا مع 

اأوروبا الو�صطى وال�صرقية.
ترجمة خرية ال�صيباين

الدرا�سات  اأ�ستاذ حما�سر يف معهد   *
�سابق  واأ�ستاذ  بباري�ض،  ال�سيا�سية 
للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة مو�سكو. 

البحوث  مركز  لـــ  الــعــام  **الأمـــني 
وا�ستاذ  ال�سيا�سية،  العلوم  معهد  يف 
ال�سيا�سية  العلوم  معهد  يف  حما�سر 
املركز  يف  م�سارك  باحث  بباري�ض، 
العليا  للمدر�سة  اجلــيــو-�ــســيــا�ــســي 

للتجارة.

واحل��ك��وم��ات امل��ح��ل��ي��ة ل��ي�����ص��وا على 
لفرن�صا  معزز  دور  لقبول  ا�صتعداد 
التوترات  ه��ذه  وت��ربز  املنطقة.  يف 
ب���و����ص���وح ال����ي����وم، يف االن���ت���ق���ادات 
فاالأخرية  ف��رن�����ص��ا:  اإىل  امل��وج��ه��ة 
م��ت��ه��م��ة ب���ا����ص���ت���م���رار ب����ع����دم دع���م 
ي��ك��ف��ي ���ص��د رو�صيا  اأوك���ران���ي���ا مب���ا 
ب�صاأن  امل��خ��ت��ل��ف  م��وق��ف��ه��ا  ب�����ص��ب��ب 
ان�صمام كييف الفوري اإىل االحتاد 

االأوروبي على �صبيل املثال.
   واإذا كان موقف اإميانويل ماكرون 
من اأوكرانيا قد �صاهم يف انت�صاره 
يف ال�����داخ�����ل، ف���ف���ي اخل��������ارج، ف����اإن 
�صيا�صته الرو�صية هي م�صدر قلق، 

و�صوء فهم يف اأوروبا ال�صرقية.

بني باري�ض وال�سرق، متيزت 
الولية الأوىل بالتوتر

وال�صرقية،  الو�صطى  اأوروب����ا  يف     
من  حالًيا  الفرن�صي  النفوذ  يعاين 
ع��دة اإخ��ف��اق��ات خ��الل ف��رتة والية 

ماكرون االأوىل.
للدول  ����ص���يء،  ك���ل  وق���ب���ل  اأواًل     
ال�صرقي  اجل���ان���ب  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة 
“روح  من  حقيقي  ا�صتياء  الأوروب���ا 
اأنه  التذكري  يجدر  بريجان�صون”. 
قمة  ق��ب��ل   ،2019 اأغ�����ص��ط�����س  يف 
اأراد  بياريتز،  يف  ال�صبع  جمموعة 
الرئي�س الفرن�صي ا�صتقبال نظريه 
بريجان�صون  ق��ل��ع��ة  يف  ال���رو����ص���ي 
وفية  ظ��ل��ت  ف��رن�����ص��ا  اأن  الإظ����ه����ار 
باحلوار”  “املطالبة  يف  لعقيدتها 
م����ع رو�����ص����ي����ا. وع���ل���ى ال����رغ����م من 
ا�صتبعاد رو�صيا طيلة خم�س �صنوات 
الدولية  امل���ن���ت���دي���ات  م��ع��ظ��م  م����ن 
الرئي�س  اخ����ت����ار  ف���ق���د  ال���غ���رب���ي���ة، 
النابع  اختالفه،  تنمية  الفرن�صي 
للحوار  الديغولية  التقاليد  م��ن 

الفرن�صي الرو�صي.
اأث���ار ه��ذا االخ��ت��ي��ار قلًقا عميًقا     
ريجا  يف  ال�������ص���رق���ي���ة:  اأوروب���������ا  يف 
بريجان�صون  روح  ُو�صفت  ووار�صو، 
باأنها لعبة مزدوجة خطرية الأمن 

ال��ف��رن�����ص��ي ب�صكل  ال��رئ��ي�����س  ��ر  ي��ذكرّ
ب��ن��اًء على  ذل��ك  اأن��ه يفعل  منهجي 

طلب نظريه االأوكراين.
   كما مت توجيه انتقادات، من تالني 
اأو وار�صو، �صد رف�س امل�صادقة على 
م�صطلح “االإبادة اجلماعية” عند 
اأف��ع��ال رو�صيا، و�صد  ع��ن  احل��دي��ث 
اإقليمية  بتنازالت  القبول  �صكوك 
اأوكرانية “�صكوك مرتبطة مبقابلة 
مع زيلين�صكي مت يف النهاية نفيها”، 
كييف  اإىل  ال����ذه����اب  ع�����دم  و����ص���د 
قادة  فعل  كما  م�صاندته،  الإظ��ه��ار 
اآخ��رون. ومع ذل��ك، حتى لو انتقد 
ال�صرقية  اأوروب�������ا  يف  امل��ت��ط��رف��ون 
رئ��ا���ص��ة م��اك��رون ع��ل��ى اأ���ص��ا���س اأنها 
املوقف  ف��اإن  املزيد،  اأن تفعل  ميكن 
هزم  ه��دف  ميليه  ال��ي��وم  الفرن�صي 
اأ�صلحة  وت�صليم  الرو�صي،  الهجوم 
من الدرجة االأوىل بتكتم “مدافع 

قي�صر«.
   ثانًيا، �صيتعني على فرن�صا ت�صليط 
لتذكري  ال�صجل  ه��ذا  على  ال�صوء 
ب�صعوبة  ال�����ص��رق��ي��ني  ���ص��رك��ائ��ه��ا 
الواقعية ال�صيا�صة. يف الواقع، عند 
ال��ن��ار، ثم مفاو�صات  اإط��الق  وق��ف 
فرن�صا  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال�����ص��الم، 
القادرة  ال��وح��ي��دة  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وة 
على تقدمي تنازالت متبادلة، ومن 
ثم �صمان االتفاق. التحدي كبري: 
اإن��ه��ا م�����ص��األ��ة ال��ب��ق��اء ح��ازم��ا ب�صاأن 
ال�����ص��ي��ادة االأوك���ران���ي���ة ع��ل��ى املدى 
الق�صري، واإيجاد مواقف تفاو�صية 
كانت  واإذا  امل��ت��و���ص��ط.  امل����دى  ع��ل��ى 
ماتت  ق���د  بريجان�صون”  “روح 
فعال، يف املقابل، يجب على فرن�صا 
املنطقة  يف  اخ���رتاع موقعها  اإع���ادة 

ك�صامنة لالتفاقات امل�صتقبلية.
   �صتكون البلقان بالتاأكيد التحدي 
اجلديدة.  م��اك��رون  لوالية  الثاين 
ال�������دول  ت����ك����ن  مل  اإذا  ل���ن���ح���ك���م: 
املحتملة  املرت�صحة  اأو  املرت�صحة 
ومقدونيا  واأل���ب���ان���ي���ا  “�صربيا 
جزًء  االأ�صود”  واجل��ب��ل  ال�صمالية 

وهذا  االأوروب�����ي.  اال�صرتاتيجي” 
اأك���رث بكثري م��ن جم��رد ���ص��وء فهم 
عام  ال�صرقية،  اأوروب����ا  يف  زل���ة:  اأو 
 ،2019 ع���ام  م���ن  اأك����رث   2022
ي����ع����ت����رب م�����ف�����ه�����وم اال�����ص����ت����ق����الل 
�صذاجة،  االأوروب����ي  اال�صرتاتيجي 
واع����رتاًف����ا ب��ال�����ص��ع��ف، وح��ت��ى روح 

ا�صت�صالم لرو�صيا.
ال�صيا�صي  اخل�����ي�����ار  اأخ������������رًيا،     
حكومتي  م���واج���ه���ة  يف  امل���ت���م���ث���ل 
وحكومة  وال��ع��دال��ة  القانون  ح��زب 
االأوروبية،  املوؤ�ص�صات  داخل  فيد�س 
ال ُي��ن��ظ��ر ال��ي��ه ب�����ص��ك��ل اإي��ج��اب��ي يف 
ان��ه خالل  يذكر  ال�صرقية.  اأوروب���ا 
لعام  االأوروبية  االنتخابية  احلملة 
احلكومتني  اخ��ت��ي��ار  مت   ،2019
كخ�صمني  والهنغارية  البولندية 
عن  ان��ح��راف��ه��م��ا  ب�صبب  رئي�صيني 
و�صيادة  وال���دمي���ق���راط���ي���ة  ال��ق��ي��م 
القانون. وهكذا، فاإن اإ�صالحاتهما 
لو�صائل  ورق��اب��ت��ه��م��ا  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة، 
االإع������������الم ال�����ع�����ام�����ة، وال�����رتاج�����ع 
ع���ن احل����ق يف االإج���ه���ا����س، وع���دم 
الالجئني  اأزم���ة  اأث��ن��اء  ت�صامنهما 
جميعها  ���ص��ك��ل��ت   ،2015 ع������ام 

اأوروبا ال�صرقية. وال يزال التعبري 
�صد  ال��ي��وم  اىل  اال�صتياء  ه��ذا  ع��ن 
عندما  الفرن�صية  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
االأخ����رية ج��اه��دة اىل  ه���ذه  ت�صعى 
اأن  اإي��ج��اد خم��رج لرو�صيا، يف حني 
�صوى  ي�صمعون  ال  حما�صة  االأك��رث 
خطاب الن�صر التام �صد فالدميري 
ب����وت����ني.    وب���امل���ث���ل، ف�����اإن املقابلة 
ال�صهرية لعام 2019 حول “املوت 
ق��د مت  ال��ن��ات��و  حل��ل��ف  ال�صريري” 
يف  للغاية  �صلبي  ب�صكل  ا�صتيعابها 
هذا،  ظهر  وق��د  ال�صرقية.  اأوروب����ا 
اأنه تهاون مذنب  مرة اأخرى، على 
م���ن ج��ان��ب ف��رن�����ص��ا جت���اه االحت���اد 
الرو�صي. اأن يكون الرئي�س ترامب 
من  �صاهما  اجل��م��ه��وري،  واملع�صكر 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ك��ث��رًيا يف هذه 
اأنها  على  اإل��ي��ه  ُينظر  ال  النتيجة، 
ظروف تخفيف. واىل عام 2022 
يتم، يف هذه الدول، ا�صتح�صار هذه 
للعديد  بالن�صبة  مب��رارة:  ال�صيغة 
اأوروب���ا  يف  ال�صيا�صيني  ال��ق��ادة  م��ن 
الفرن�صي  الرئي�س  ال�صرقية، مييل 
الناتو  ب���ح���ل���ف  ال��ت�����ص��ح��ي��ة  اإىل 
“اال�صتقالل  ل����  روؤي���ت���ه  اأج����ل  م���ن 

وانتقاد  رو�صيا،  ال�صاذج مع  احل��وار 
خ��ط��ري حل��ل��ف ال��ن��ات��و، وت��وت��ر مع 

دعاة ال�صيادة.

حتديات جديدة
   يفتح الو�صع احل��ايل يف املنطقة 
فر�صا اأمام الرئي�س الفرن�صي على 

اأعتاب واليته الثانية.
بال�صيا�صة  االأول  التحدي  يتعلق    
ال����رو�����ص����ي����ة ل���ف���رن�������ص���ا واالحت��������اد 
كال�صيكية:  امل��ع�����ص��ل��ة  االأوروب�������ي. 
كيفية دعم اجلناح ال�صرقي الأوروبا 
مو�صكو.  م��ع  ال��ع��الق��ات  قطع  دون 
الفرن�صية  للرئا�صة  ميكن  ال��ي��وم، 
ل��الحت��اد االأوروب�����ي اأن ت��دع��ي عن 
ح����ق ح������دوث ت��غ��ي��ري ج����وه����ري يف 
فقد  لالحتاد:  الرو�صية  ال�صيا�صة 
نقلت ال� 27 من العقوبات املوجهة 
ومن  اجل��م��اع��ي��ة.  ال��ع��ق��وب��ات  اإىل 
القيام بذلك، ك�صر ماكرون  خالل 
بريجان�صون”:  “روح  ب���و����ص���وح 
موثوًقا  داع���ًم���ا  ف��رن�����ص��ا  اأ���ص��ب��ح��ت 
الأوك�����ران�����ي�����ا، مب����ا يف ذل�����ك داخ����ل 
انتقادات  االحت��اد. ويف حالة وجود 
بوتني،  م��ع  احل���وار  يف  رغبته  �صد 

اأدت  التي  االنق�صامات  من  الكثري 
بولندا  ���ص��د  ع��ق��وب��ات  اع��ت��م��اد  اإىل 

واملجر النتهاكهما �صيادة القانون.
   ولئن مت الرتحيب بهذه املبادرات 
ودعمها من قبل االأحزاب ال�صبيهة 
“حزب اجلمهورية اىل االمام “  ب� 
داخل النه�صة، فانها ا�صاءت ل�صورة 
من  ال�صرقي  اجل��ان��ب  على  فرن�صا 
ال��واق��ع، غالًبا ما كانت  اأوروب���ا. يف 
هدًفا  م����اك����رون  ع��ه��د  يف  ف��رن�����ص��ا 
الأوروب����ا  االزدراء  بتهمة  ملحاكمة 
جنده  م�صتمر  نقد  وهو  ال�صرقية، 
يف  الفرن�صية  الدبلوما�صية  جت��اه 

املنطقة.
   وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��دع��م املقدم 
الأوكرانيا منذ عام 2014 يف اإطار 
الرغم  وع��ل��ى  مين�صك،  ات��ف��اق��ي��ات 
من الوجود الع�صكري املعزز حملًيا 
الثنائية،  ال���زي���ارات  م��ن  وال��ع��دي��د 
وعلى الرغم من االتفاق مع بولندا 
ب�صاأن االإطار املايل متعدد ال�صنوات 
لالحتاد االأوروبي، وال �صيما ب�صاأن 
ال�صيا�صة الزراعية امل�صرتكة، ُينظر 
اإىل الوالية االأوىل ملاكرون يف اأوروبا 
الو�صطى وال�صرقية على اأنها والية 

ُينظر للولية الأوىل ملاكرون يف اأوروبا الو�سطى وال�سرقية على اأنها ولية احلوار ال�ساذج مع رو�سيا

بالن�سبة للعديد من القادة ال�سيا�سيني يف اأوروبا ال�سرقية، مييل ماكرون اإىل الت�سحية بحلف الناتو 

تو�صعة اوروبا م�صدر خالفاحلرب االوكرانية �صاعدت ماكرون يف الداخل وهزته يف اخلارج

فيكتور اوربان �صوكة يف حلق ماكرون
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اأ�سيف اإىل التوقعات القت�سادية القامتة �سبح احلرب الزاحف»لقد انف�سلنا مع مولدوفا يف كل �سيء ... با�ستثناء الفقر«

متاثيل لينني تنت�صر يف تران�صني�صرتيا

غيوم يف �صماء تريا�صبول

حركة على حدود بني مولدوفا واملنطقة االنف�صالية

يف تريا�صبول، جتاور الدبابات الكنائ�س

�صورة يوري غاغارين، جت�صد حقبة ذهبية �صوفياتية، تزين واجهة مبنى

 اإذا مر جنوب اأوكرانيا -وخا�سة اأودي�سا -اإىل الرو�ض، ف�ستكون تران�سني�سرتيا مرتبطة اإقليمًيا برو�سيا

لفهم تاأييد تران�سني�سرتيا لرو�سيا، يكفي ال�سري يف �سوارع تريا�سبول ا ال�سيطرة على مولدوفا  ال�سيطرة على تران�سني�سرتيا تعني اأي�سً

“كل �صيء اأرخ�س هناك يف حني 
مولدوفا”،  يف  مرتفعة  االأ���ص��ع��ار 
ُيطلب  اأن  ق��ب��ل  وح���ت���ى  ت��ت��م��ت��م. 
ميكانيكيا  امل�������ارة  مي����د  م���ن���ه���م، 
لهوؤالء  م��ه��رتئ��ة  ���ص��ف��ر  ج�����وازات 
ي����ع����ودوا  ال�����ذي�����ن مل  اجل������ن������ود، 
املجمدة  احل��رب  اإليهم.  ينظرون 
وتران�صني�صرتيا،  م��ول��دوف��ا  ب��ني 
يف  ك��غ��ريه...  م�صهد طبيعي  ه��ي 

�صرق دني�صرت، ال �صيء جديد.

اأر�ض مفقودة
   تقع تران�صني�صرتيا بني مولدوفا 
ق���ط���اع �صيق  واأوك����ران����ي����ا، وه����ي 
م���ن االأر�������س ي��ع��ي�����س ف��ي��ه 470 
األ����ف ن�����ص��م��ة. ق�����ص��ت��ه، ه���ي ق�صة 
ال�صوفياتي  ل��الحت��اد  كال�صيكية 
ناطقة  اأغلبية  ت�صكنها  ال�صابق. 
تران�صني�صرتيا،  ب���ال���رو����ص���ي���ة، 
عندما   1991 ع����ام  ان��ت��ف�����ص��ت 
االأغلبية  ذات  م��ول��دوف��ا،  اأرادت 
فر�س  ب���ال���روم���ان���ي���ة،  ال��ن��اط��ق��ة 

الرومانية كلغة ر�صمية.
ر  ال��ت��ايل ه��و متحورّ اأن  وي��ب��دو     
ت�صلرّح  اأوك��ران��ي��ا:  يف  دونبا�س  من 
االنف�صاليني.  وت��دع��م  م��و���ص��ك��و 
يقتلون  االأم���������س  ورف������اق  اإخ������وة 
انتهت  وعندما  البع�س.  بع�صهم 
 ،1992 ي��ول��ي��و   21 يف  احل���رب 
مل ت�صهد تران�صني�صرتيا، املنطقة 
ال���ت���ي خ�����ص��رت��ه��ا م���ول���دوف���ا، مع 
الدويل  املجتمع  اع����رتاف  ذل���ك، 

“با�صتقاللها«. 

تعّهد التبعية
 97 �����ص����وت   ،2006 ع�������ام     
�صكانها  م���ن  ب���امل���ائ���ة   1 ف��ا���ص��ل 
ولئن  رو����ص���ي���ا.  اإىل  ل��الن�����ص��م��ام 
ام���ت���ن���ع ف����الدمي����ري ب����وت����ني عن 
اإ����ص���ف���اء ال��ط��اب��ع ال��ر���ص��م��ي على 
هذا االرتباط، اأو حتى االعرتاف 
فقد  تران�صني�صرتيا،  با�صتقالل 
امل��ن��ط��ق��ة موقًعا  ج��ع��ل م���ن ه���ذه 
ي��ق��رب من  م��ا  يتمركز  اأم��ام��ًي��ا: 
هناك،  رو����ص���ي  ج���ن���دي   1400
األ��ف ط��ن من   22 ويتم تخزين 
الذخرية. ويف �صوارع تريا�صبول، 
الع�صكرية،  ل��ل��م��الب�����س  امل��و���ص��ة 
وع��ن��دم��ا ُي�����ص��األ اأح����د امل�����ارة عن 
اأن���ا ل�صت  “ال،  ي��ج��ي��ب:  ال�����ص��ب��ب، 

البقاء يف ال�سبابّية
التوقعات  اإىل  اأ����ص���ي���ف  ل���ق���د    
االقت�صادية القامتة �صبح احلرب 

الزاحف.
 يف ب��داي��ة م��اي��و، اأ���ص��اب��ت �صل�صلة 
تران�صني�صرتيا  ال��ه��ج��م��ات  م���ن 
بعبوة  ال�����رادي�����و  ب�����رج  ب���ال���ذع���ر. 
ن��ا���ص��ف��ة، وا���ص��ت��ه��داف م��ق��ر وزارة 
االأمن العام بقاذفات �صواريخ، ثم 
الهجمات  تتوقف  مل  ���ص��يء...  ال 
فح�صب، بل ظل اجلناة يتمتعون 

بحريتهم.
  امل�������ص���ت���ف���ي���دون م����ن اجل���رمي���ة 
ك����������ث����������ريون: وف������������ق م����و�����ص����ك����و 
وتريا�صبول، �صتكون اأوكرانيا هي 
ذري��ع��ة ملهاجمة  ع��ن  ال��ت��ي تبحث 
و�صول  ق���ب���ل  ت��ران�����ص��ن��ي�����ص��رتي��ا 
الرو�س؛ ووفق كييف وت�صي�صيناو، 
ون �صكان  فاإن الرو�س هم من يعدرّ
ن�صوب  الحتمال  تران�صني�صرتيا 

�صراع ...
ا     حتدث زعزعة اال�صتقرار اأي�صً
من خالل اال�صتفزاز: تلقى �صكان 
هذه  م���وؤخ���ًرا  تران�صني�صرتيون 
االأوغاد  اأيها  “مرحًبا  الر�صالة: 
اأن��ا قومي م��ول��دويف، لقد   ”...“
مدار�صكم  حت���ت  ق��ن��اب��ل  زرع�����ت 
ا...  اأي�صً ل��ك��م  بع�صها  و���ص��اأر���ص��ل 
امل����ج����د ل���ل���م���ول���دوف���ي���ني وامل������وت 

للرو�س”.
امل�صتحيل  م����ن  اأخ���������رى،  م�����رة   
ه���ذا  وراء  ي���ق���ف  م�����ن  حت����دي����د 
احلرب  �صباب  يخيم  التهديد... 

على تران�صني�صرتيا ومولدوفا.
ملدينة  امل���رك���زي���ة  ال�����ص��اح��ة  يف     
ت����ريا�����ص����ب����ول، ت����رف����ع االأع��������الم 
الرو�صية والرتان�صني�صرتية على 
دت  وق����د جتمرّ ن��ف�����ص��ه،  االرت����ف����اع 
ال  ميتة.  كانت  ل��و  كما  اقم�صتها 
املكان،  يقاطع  ن�صيم  اأدن���ى  ي���زال 

وازدادت احلرارة الرطبة. 
وع���ل���ى ال��ر���ص��ي��ف ي��ت��ق��دم امل����ارة 
خ���ان���ق���ة.  رم������ادي������ة  ب�����وج�����ع، يف 
ف�������ج�������اأة، ع�����ا������ص�����ف�����ة... وي���ظ���ل 
جامدي  ال��رتان�����ص��ن��ي�����ص��رتي��ون 
ال�صعور مثل متاثيل لينني. لقد 
عادت الالفتات والرايات فجاأة اإىل 
احلياة... رو�صيا وتران�صني�صرتيا 
تتاأرجحان يف مهب الريح... ومن 

بعيد، عا�صفة تت�صاعد.

القدماء،  م��ن  ح��ت��ى  وال  ج��ن��دًي��ا، 
اإنها جمرد مو�صة اليوم ».

ع����ل����ى  ال�������������ص������ي������ط������رة  اإن     
ا  اأي�صً ت��ع��ن��ي  ت��ران�����ص��ن��ي�����ص��رتي��ا 
ال�صيطرة على مولدوفا. املحطة 
موجودة  م��ول��دوف��ا  يف  ال��وح��ي��دة 
هذا  وي����زداد  تران�صني�صرتيا.  يف 
االرت����ه����ان امل����ول����دويف م���ن خالل 
ت�صرتيه  ال����ذي  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��غ��از 
تتوىل  غ��از  ح�صرًيا،  رو�صيا  م��ن 
نقله تران�صني�صرتيا فقط. وتبدو 
ب�����ص��ك��ل خا�س  ك���رمي���ة  م��و���ص��ك��و 
م���ع اجل��ي��ب االن��ف�����ص��ايل: تعمل 
تران�صني�صرتيا  ���ص��ي��ارات  غالبية 
ال���ي���وم ب��ف�����ص��ل ال���غ���از ال����ذي يتم 
ويعترب  منخف�س.  ب�صعر  �صراوؤه 
اإىل ك��ه��رب��اء غري  ال���غ���از  حت��وي��ل 
اأن  درج�������ة  اىل  ل���ل���غ���اي���ة  م���ك���ل���ف 
مزارع البيتكوين -التي ت�صتهلك 
ب�صكل خا�س  الطاقة  الكثري من 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  االآن  -ت��ن��ت�����ص��ر 

تران�صني�صرتيا.
الطاقة،  ق�صية  اإىل  باالإ�صافة     
دولًيا  م�صلولة  مولدوفا  ت��زال  ال 
ب�����ص��ب��ب ال���������ص����راع ال���ك���ام���ن مع 
طلبت  ف��ب��ي��ن��م��ا  االن��ف�����ص��ال��ي��ني. 
اإىل  االن�صمام  وال�صويد  فنلندا 
حلف الناتو، ال ت�صتطيع مولدوفا 
حماية نف�صها من ع��دوان رو�صي 
الو�صع  ه�����ص��ا���ص��ة  الأن  حم��ت��م��ل 
ت����خ����ي����ف خم����ت����ل����ف امل����ن����ظ����م����ات، 

االأوروبية اأو االأطل�صية.

النفوذ  ي���ت���ح���ول  اأن  مي���ك���ن     
اإىل  تران�صني�صرتيا  يف  ال��رو���ص��ي 
ع��م��ل ت��ق��ل��ي��دي وم���ب���ا����ص���ر. منذ 
الأوكرانيا،  الرو�صي  الغزو  بداية 
�صيناريو وقوع  اإىل  االإ���ص��ارة  متت 
بني  كما�صة  قب�صة  يف  اأوك��ران��ي��ا 

دفعتي،  على  االأوىل  انهيت  لكني 
واأحتدث  ال��وزن،  بع�س  واكت�صبت 
بطالقة”.  االإجن���ل���ي���زي���ة  االآن 
“واإذا  اأن��ف��ا���ص��ه��ا،  م���اري���ا  ت��ل��ت��ق��ط 
الأنني  فطبعا  اللغة،  هذه  تعلمت 
����ص���اأغ���ادر! ل��ك��ن ج��دت��ي جت���اوزت 
هنا  تركها  ميكنني  ال  ع��ام،  املائة 
ذلك،  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  مب��ف��رده��ا، 
ف���ق���د �����ص����اع����دت خ������الل احل�����رب 
ذاكرة   ، العظمى...”  ال��وط��ن��ي��ة 

رة حدرّ الغرق. متجذرّ
   األيك�صي، �صديق لها، يتكئ على 
���ص��ي��ارت��ه. ي�صرح  غ��ط��اء حم���رك 
باري�س  زي  يرتدي  ال��ذي  ال�صاب 
خروجه:  ���ص��ب��ب  ج���ريم���ان  ���ص��ان 
“كان كوفيد قا�صًيا، لكن احلرب 
يف اأوكرانيا كانت القطرة االأخرية 
يف  �صاأرحل  الكاأ�س.  اأفا�صت  التي 
اأقود  ه��ول��ن��دا،  اإىل  �صهر  غ�صون 
�صاحنة  اأ�صتخدم  مل  ال�صاحنات. 
قبل!  م���ن  ط���ًن���ا   35 ح��م��ول��ت��ه��ا 
عمري 31 عاًما، لديرّ دكتوراه يف 
القانون، لكنني ما زلت اأف�صل اأن 
اأبداأ من جديد يف الغرب بداًل من 

البقاء هنا«.
   وبلم�صة �صاخرة حزينة، ترثي 
مولدوفا  م��ع  “انف�صلنا  م��اري��ا: 
يف كل �صيء ... با�صتثناء الفقر”، 
ولت�صلية  األ���ي���ك�������ص���ي،  ي�����ص��ح��ك 
مو�صوع  اإىل  ان��ت��ق��ل  ���ص��دي��ق��ت��ه 
اآخ�����ر، م��غ��ام��رات��ه ال��ع��اط��ف��ي��ة اأو 
ك��رة ال��ق��دم: “ ن���ادي ك��رة القدم 
�صريف تريا�صبول تغلب مرة على 
النهاية  يف  رمب���ا  م���دري���د!  ري����ال 
�صحكت   ،“  ... اأب���ق���ى  اأن  ي��ج��ب 
ب�صعة  ب��دوره��ا. يف حلظة،  ماريا 
حتمل  احل��ا���ص��ر  م��ن  مقتطفات 
املا�صي وامل�صتقبل اللذين يقوالن 

احلرب فقط.

�صوارع  يف  ال�صري  يكفي  لرو�صيا، 
ت�����ريا������ص�����ب�����ول. ي����ظ����ل امل����ا�����ص����ي 
فريد  ب�صكل  حا�صًرا  ال�صوفياتي 
باملطرقة  ال��دول��ة  ���ص��ع��ار  ه��ن��اك: 
االأكرث  لينني  ومتاثيل  واملنجل، 
���ص��خ��ام��ة، وب��ال��ط��ب��ع االإ�����ص����ارات 
للحرب  م���ك���ان  ك���ل  يف  امل��ن��ت�����ص��رة 
لئن  ذل��ك،  وم��ع  الثانية.  العاملية 
ال�صوفياتي  ال������رتاث  ه����ذا  ظ���ل 

ُمعظًما، فانه هرم و�صاخ.
  اجلديد، هو ما هو قدمي جدا... 
كاثرين  االم����رباط����ورة  ح��دي��ق��ة 
 ”1796-1729“ ال��ع��ظ��ي��م��ة 
للعا�صمة.  اجل���دي���د  امل���رك���ز  ه���ي 
غ����ري ب���ع���ي���د، مت���اث���ي���ل االأب����ط����ال 

ت��ران�����ص��ن��ي�����ص��رتي��ا ورو����ص���ي���ا -وال 
���ص��ك اأن االم���ر م��ب��ال��غ ف��ي��ه. كما 
ه����و احل��������ال، م����ن غ����ري امل���رج���ح 
قادرة  تران�صني�صرتيا  ت��ك��ون  اأن 
اأوكرانيا  على  هجوم  حتمل  على 
امل��ج��اورة. وم��ع ذل���ك، يف االأ�صهر 
اأوكرانيا  ج��ن��وب  م��ر  اإذا  املقبلة، 
الرو�س،  -اإىل  اأودي�����ص��ا  -وخا�صة 
ف�صتكون تران�صني�صرتيا مرتبطة 
اإقليمًيا برو�صيا، وعندئٍذ �صيكون 
االأخرية  بهذه  النهائي  ارتباطها 

م�صاألة وقت فقط.

تقارب �سوفياتي
تران�صني�صرتيا  ت��اأي��ي��د  ول��ف��ه��م    

�صعيفة المراأة �صابة تكاد ترف�صها 
حتيط  التي  ال�صخمة  التماثيل 
ب��ه��ا. ع��ي��ون م��اري��ا زرق����اء باهتة، 
وابت�صامتها خجولة. تقول: “اأنا، 
هذه الذكرى ال تعني يل �صيًئا... 
جتاهها...  ���ص��يء  ب����اأي  اأ���ص��ع��ر  ال 

لكنني ع�صت دائما معها ».
ال���������ص����ب����اب  م����ع����ظ����م  م�����ث�����ل      
ماريا  ت��روي  الرتان�صني�صرتيني، 
تفا�صيلها  يف  ح���ت���ى  ح���ي���ات���ه���ا، 
ب�صهولة  خ�����ص��و���ص��ي��ة،  االأك�������رث 
“در�صت  بلدها.  اأخ��ب��ار  م��ن  اأك��رب 
اللغات يف جامعة تريا�صبول، كنت 
اأعاين من فقدان ال�صهية يف ذلك 
للغاية.  االأمر �صعًبا  كان  الوقت، 

ع�صر  التا�صع  ال��ق��رن  يف  ال��رو���س 
جديدة متاًما.

الذاكرات:  تتالقى  النهاية،  يف   
�صرديرّة  واح�������دة...  رو���ص��ي��ة  �����ة  اأمرّ
ار  دورّ ك�����ل  يف  ُت����������روى  وط����ن����ي����ة 
اأو  ال�����رو������س  ي���ح���ر����ص���ه اجل����ن����ود 
�صردية  ال���رتان�������ص���ن���ي�������ص���رتي���ني، 
على  ال��ر���ص��ا���س  ث��ق��وب  تتخللها 
واجهات االأبنية، �صردية تبداأ كما 
تنتهي، يف القطيعة مع مولدوفا: 
اإذا كان التاريخ الرو�صي هو �صفر 
 1992 فاإن حرب عام  التكوين، 

هي االنفجار العظيم.
ل�صهداء  ت��ذك��اري  ن�صب  و�صط     
احل����روب امل��ا���ص��ي��ة، ���ص��ورة ظلية 

املا�سي ال�سوفياتي حا�سر ب�سكل فريد:

د بني مولدوفا واأوكرانيا، تران�سني�سرتيا يف �سباب ُمَتَوعِّ
•• الفجر -بيري بوالرد 

ترجمة خرية ال�شيباين
�سدى  اأدى  مولدوفا،  يف  النف�سالية  املنطقة  يف     
اإىل  ال�سعور بالنتماء  تاآكل  اإىل  اأوكرانيا  احلرب يف 

رو�سيا. 

بالن�سبة جلزء من ال�سباب، اأدى الفقر وال�سجر اإىل 
ظهور رغبة يف اأماكن اأخرى.

   جنود مولدوفيون يرابطون يف اأول نقطة تفتي�ض، 
باملرور.  لها  املولدوفيون  �سمح  فقد  ال�سيارة،  ت�سرع 
احلاجز الثاين يف قب�سة الرو�ض، اأكرث عددا واأف�سل 
ت�سليحا. لكن، مرة اأخرى، متر ال�سيارة دون اأن تبطئ. 

التفتي�ض  نقطة  وعند  تران�سني�سرتيا،  حدود  وعلى 
كل  يتوقف  تران�سني�سرتيون،  جنود  يحر�سها  التي 
الرمل،  اأكيا�ض  خلف  ودبابة  م�سلحون  رجال  �سيء، 

وعيون وبنادق موجهة نحو مولدوفا.
ت�سحق  الرمادية  ال�سم�ض  ن�سيم،  حتى  ول  ريح  ل     
مرتاب  �سابط  وي�ساأل  الرطبة،  بحرارتها  �سيء  كل 

اأنت  “ماذا تفعل هنا؟ جئت لرتى ماذا؟ هل  اأ�سئلة: 
�سحفي؟”. للوهلة الأوىل، تعتقد اأنك تدخل منطقة 
حرب، ومع ذلك، ويف نف�ض املكان ونف�ض الوقت، يعود 

الرجال �سرًيا على الأقدام من �سيد ال�سماك.
من  اليومية  م�سرتياتها  وبيدها  عجوز  امــراأة  متّر     

تران�سني�سرتيا.
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عربي ودويل
قادة اأوروبيون: رو�سيا �سعيفة يف احلرب الإلكرتونية 

•• ليل -اأ ف ب

اتفق قادة اأوروبيون يف جمال الدفاع الع�صكري االإلكرتوين 
يف  الرقمية  ال��ق��درات  ا�صتخدام  يف  رو�صيا  فعالية  اأن  على 

حربها �صد اأوكرانيا كانت اأقل بكثري من املتوقع.
وق������ال اجل�������رنال ك������ارل م���ول���ي���ن���دا رئ���ي�������س م���رك���ز االأم�����ن 
ال�صيرباين الوطني البولندي “كنا متيقنني جدا من اأنه 
�صيكون هناك بريل هاربور �صيرباين باال�صتناد اىل خربات 
اجتماع  خ��الل  واأك���د  وق��درات��ه��ا«.  رو���ص��ي��ا  ل�صلوك  �صابقة 
ال��ذي يعقد يف مدينة  ال��دويل  ال�صيرباين  االأم��ن  منتدى 
ليل �صمال فرن�صا اىل اأن اأوكرانيا كانت متاأهبة و”�صمدت 
بوجه الهجمات الرو�صية«. واأ�صاف موليندا اأن هذا اأظهر 

اأنه باالمكان اال�صتعداد حلرب الكرتونية �صد رو�صيا التي 
اعتربها “جيدة يف القدرات الهجومية لكنها لي�صت جيدة 
مبا يكفي يف الدفاع«. واأعطى مثاال هجمات الكرتونية عدة 
م�صتقلني  قرا�صنة  نتيجة جهد  كانت  وان  رو�صيا،  �صربت 
اأما الكولونيل روموالدا�س بيتكيفي�صيو�س  اأ�صا�صي.  ب�صكل 
رئي�س االأمن ال�صيرباين يف ليتوانيا فقال اإن رو�صيا “غري 

جاهزة ل�صن حرب اإلكرتونية من�صقة ون�صطة«.
االن�صطة  “اآالف  هناك  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  و���ص��رح 
م�صيفا “لكنني ال  االلكرتونية يف كل مكان يف اوكرانيا”، 
اأنه خمطط لها ب�صكل جيد جدا«. واأدىل اجلرنال  اأعتقد 
الفرن�صية  ال�صيربانية  الدفاع  قوة  رئي�س  تي�صيري  ديدييه 
بني  وال��ت��وا���ص��ل  التن�صيق  ع��دم  ح��ول  م�صابهة  مبالحظة 

االأر�س.  على  الع�صكري  والهجوم  االلكرتونية  الهجمات 
التي  بالطريقة  تنظيمها  م��ن  يتمكنوا  مل  “رمبا  وق���ال 
كنا  كما  قوية  “لي�صت  قدراتهم  اأن  اىل  الفتا  اأرادوها”، 
نتخيل«. لكنه مع ذلك اأ�صار اىل اأن حتليل هذا النزاع معقد 
ب�صبب اقتحام جمموعات قر�صنة م�صتقلة ل�صاحة املعركة، 
اإ�صافة اىل تدخل �صركات مثل مايكرو�صوفت و�صتارلينك 

اأي�صا لتقدمي الدعم الأوكرانيا.
االإلكرتوين  ال��ف�����ص��اء  يف  احل���ايل  ال���ن���زاع  تي�صيري  ��ه  و���ص��برّ
يف  متواجدة  الفرق  جميع  حيث  للرغبي  العامل  ب�”كاأ�س 
اأي�صا،  موجود  واجلمهور  املميزة،  قم�صانها  بدون  امليدان 
وعليك اأن تعمل على منع حتويل حماوالت الهجمات اىل 

اأهداف«.

 مقتل فل�سطيني بر�سا�س اجلي�س الإ�سرائيلي يف ال�سفة 
•• رام اهلل-اأ ف ب

قتل �صاب فل�صطيني بر�صا�س اجلي�س االإ�صرائيلي اأم�س اخلمي�س يف مدينة حلحول 
جنوب ال�صفة الغربية املحتلة، كما اأعلنت وزارة ال�صحة الفل�صطينية يف بيان.

باإ�صابته  متاأثرا  عاما-   27- عيهور  اأبو  فايز  “ا�صت�صهاد حممود  اإىل  البيان  واأ�صار 
احلرجة بر�صا�س االحتالل يف حلحول«.

واأكد اجلي�س االإ�صرائيلي لوكالة فران�س بر�س اأنه “يتحقق” من احلادثة.
واأو�صحت الوزارة اأن ال�صاب قتل بعدما “اخرتقت ر�صا�صة بطنه واحلجاب احلاجز 
وال�صريان االأورطي«. من جانبها، اأكدت جمعية اإ�صعاف الهالل االأحمر الفل�صطيني 

تعامل طواقمها مع “�صبع اإ�صابات يف حلحول” بينها “اأربع بالر�صا�س احلي«.
ويف موجة عنف بداأت يف اأواخر اآذار-مار�س، قتل 19 �صخ�صا غالبيتهم من املدنيني 
داخل  اإ�صرائيل  ع��رب  من  بينهم  فل�صطينيون  نفذها  اإ�صرائيليني  �صد  هجمات  يف 

اإ�صرائيل ويف ال�صفة الغربية املحتلة، وقتل ثالثة من املهاجمني خاللها.

اأه���م���ي���ة اإج�������راء ان��ت��خ��اب��ات حرة 
ال������ربازي������ل. واأث������ار  ون���زي���ه���ة يف 
الرئي�س  ح���ل���ي���ف  ب���ول�������ص���ون���ارو 
ت��رام��ب �صكوكا  ال�����ص��اب��ق دون���ال���د 
الت�صويت  ن��ظ��ام  ح��ول  اأدل���ة  دون 

االإلكرتوين يف الربازيل.

2021 ا�صتنفاد ما ي�صل اإىل 35 
التخزين  �صعة  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة 
مليون   61 ال��ب��ال��غ��ة  اأوك���ران���ي���ا  يف 
احل�صاد  م��وع��د  يحل  عندما  ط��ن 
متوز،  يوليو  م��ن  اعتبارا  اجل��دي��د 
اإيه.بي.كيه- االأب��ح��اث  ملركز  وفقا 

اإنفورم.

ملاذا ي�ستحيل �سحن احلبوب 
من اأوكرانيا عن طريق الرب؟

احلديدية  ال�صكك  منظومة  تعمل 
ومقايي�س  مب��ع��اي��ري  االأوك���ران���ي���ة 
االأوروبيني  اجل��ريان  عن  خمتلفة 
م��ث��ل ب���ول���ن���دا، ل��ذل��ك ي��ت��ع��ني نقل 
احلبوب اإىل قطارات خمتلفة على 
كثري  فيها  يوجد  ال  التي  احل���دود 

من مرافق النقل اأو التخزين.
جهودها  اأي�������ص���ا  ك��ي��ي��ف  وت���ك���ث���ف 
كون�صتانتا  م��ي��ن��اء  ع���رب  ل��ل�����ص��ح��ن 
الروماين على البحر االأ�صود. لكن، 
اعتبارا من منت�صف مايو اأيار، مل 
مير �صوى ح��وايل 240 األ��ف طن 
م��ن احل��ب��وب اأي واح���د ب��امل��ئ��ة من 

الكمية العالقة يف اأوكرانيا.
وتت�صمن اإعادة توجيه احلبوب اإىل 
احلديدية  بال�صكك  النقل  رومانيا 
ال���دان���وب  ن��ه��ر  ع��ل��ى  امل����وان����ئ  اإىل 
املراكب  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ن��ات  وحت��م��ي��ل 
ل��الإب��ح��ار ن��ح��و ك��ون�����ص��ت��ان��ت��ا، وهي 

عملية معقدة ومكلفة.
 

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

د ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي جو  ����ص���درّ
االأمريكيتني  قمة  خ��الل  ب��اي��دن 
ع��ل��ى �صرورة  اأجن��ل��ي�����س  ل��و���س  يف 
ال�����دف�����اع ع����ن ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
وال���ت���ع���اون م���ن اأج����ل امل���زي���د من 
االزدهار االقت�صادي بينما ي�صهد 

اللقاء خالفات دبلوما�صية عدة.
وخالل جل�صة افتتاح القمة وعلى 
وق��ع اأغ���اين ور���ص��ائ��ل م��ن اأطفال 
لدول  الطبيعية  العجائب  ح��ول 
اأك����د بايدن  ال��الت��ي��ن��ي��ة،  اأم���ريك���ا 
ن  “املكورّ ه��ي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  اأن 
االأ�صا�صي مل�صتقبل االأمريكيتني«،

كبرية  “منطقتنا  اإن  وق�������ال 
وم��ت��ن��وع��ة. ال ن��ت��ف��ق دائ���م���ا على 
م�صريا اإىل اأن الدول  كل �صيء”، 
جتاوز  بامكانها  الدميوقراطية 
املتبادل  “باالحرتام  اخل��الف��ات 

واحلوار«.
ي��غ��ي��ب روؤ����ص���اء ع���دد م���ن دول يف 
اأمريكا الالتينية عن القمة، مبن 

ونظريه  املك�صيك  رئ��ي�����س  ف��ي��ه��م 
بوليفيا  ورئ��ي�����س  ال��غ��وات��ي��م��ايل 

ورئي�س هندورا�س.
املك�صيكي  ال���رئ���ي�������س  وان����ت����ق����د 
اأوبرادور  لوبيز  مانويل  اأندري�س 
البيت االأبي�س لعدم دعوته كوبا 
ة،  اإىل القمرّ ونيكاراغوا وفنزويال 

لذلك قرر عدم امل�صاركة فيها.
املك�صيكي  وق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة 
م��ار���ص��ي��ل��و اإي������ربارد ال����ذي توجه 
الرئي�س  عن  بالنيابة  القمة  اإىل 
ا�صتبعاد  اإن  لنظرائه  املك�صيكي، 
هذه الدول الثالث ي�صكل “خطاأ 
اأن  اإىل  م�����ص��رًيا  ا�صرتاتيجًيا”، 
اإ�صالح  كيفية  �صتدر�س  املك�صيك 

املوؤ�ص�صات االإقليمية.
قرارها  املتحدة  الواليات  وب��ررت 
“حتفظات”  باأنها ال يزال لديها 
جم����ال  ت�����واف�����ر  “عدم  ب���������ص����اأن 
للدميوقراطية والحرتام حقوق 

االإن�صان” يف الدول الثالث.
واأع���ل���ن ب��اي��دن االأرب���ع���اء اإط���الق 
لالزدهار  االأمريكيتني  “�صراكة 

اأمريكا  ب���اي���دن  ج���و  االأم����ريك����ي 
ت�صلرّمه  م���ن���ذ  ب���ع���د  ال���الت���ي���ن���ي���ة 
كانون  يف  ال���رئ���ا����ص���ي  م��ن�����ص��ب��ه 

الثاين-يناير 2021.
لكن وا�صنطن ال تنوي الرد على 

ال�صني باإعالنات مالية �صارمة.
القومي  االأم����ن  م�صت�صار  وق����ال 
جيك  االأم�����ريك�����ي�����ة  ل���ل���رئ���ا����ص���ة 
الواليات  ت��ع��ت��رب  “مل  ���ص��ال��ي��ف��ان 
امل��ت��ح��دة اأب�����ًدا اأن ام��ت��ي��ازات��ه��ا يف 
ب��ج��م��ع��ه��ا مبالغ  ت��ق�����ص��ي  ال���ع���امل 
واأ�صار  العام”.  امل���ال  م��ن  ه��ائ��ل��ة 
اإىل اأن الهدف االأمريكي �صيكون 
من  ك��ب��رية  مبالغ  ع��ن  “االإفراج 

التمويل اخلا�س«.
توقيع  اإىل  ا  اأي�صً بايدن  وتطرق 
حول  اأجنلي�س”  ل��و���س  “اإعالن 
ال���ه���ج���رة امل����ق����رر اجل���م���ع���ة وهي 
رئي�صية  داخلية  �صيا�صية  ق�صية 

بالن�صبة للرئي�س االأمريكي.
“مقاربة متكاملة”  ث عن  وحت��درّ
امل�صوؤولية”  “تقا�صم  اإىل  تهدف 
مع و�صول العديد من املهاجرين 

االقت�صادي” لت�صجيع منو اأو�صع 
يف اأمريكا الالتينية.

الدميوقراطي  الرئي�س  واأ�صاف 
ال����والي����ات  يف  ���ص��ح��ي��ح  ه����و  “ما 
بلد.  ك��لرّ  ه��و �صحيح يف  امل��ت��ح��دة 
يعمل”.  ال  االن�صيابي  االقت�صاد 
وكان بايدن قد انتقد عدة مرات 
اأن زي��ادة ث��روات االأغنياء  نظرية 
اإث��راء جميع  اإىل  تلقائًيا  �صيوؤدي 

الفاعلني االقت�صاديني.
وت��ه��دف ق��م��ة االأم��ريك��ي��ت��ني اإىل 
يف  ب���اي���دن  اإدارة  رغ��ب��ة  ت��و���ص��ي��ح 
دول  مع  العالقة  وجتديد  اإحياء 
اأمريكا الالتينية يف وقت ت�صتثمر 

فيه ال�صني بكثافة يف املنطقة.
االأمريكي  االأب���ح���اث  معهد  ق���ال 
اخلارجية  ال��ع��الق��ات  “جمل�س 
ريلي�صنز(  فورين  اأون  )كاون�صل 
الرئي�س  اأن  على  تدل  اأرقامه  اإن 
زار  ق���د  جينبينغ  ���ص��ي  ال�����ص��ي��ن��ي 
منذ  ة  م��ررّ  11 الالتينية  اأمريكا 

توليه رئا�صة بالده يف 2013.
الرئي�س  ي������زر  مل  امل����ق����اب����ل،  يف 

•• عوا�شم-وكاالت

االإيطايل  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ح���ذر 
االأربعاء  اأم�����س  م��اي��و   دي  لويجي 
للموانىء  ال��رو���ص��ي  احل�����ص��ار  م��ن 
يعرقل �صادرات  ال��ذي  االأوك��ران��ي��ة 
ال����ق����م����ح وق��������د ي���ت�������ص���ب���ب ب����وف����اة 

“ماليني” االأ�صخا�س.
وقال دي مايو اإن “االأ�صابيع املقبلة 
الو�صع.  حللحلة  حا�صمة  �صتكون 
ننتظر من رو�صيا موؤ�صرات وا�صحة 
�صادرات  ع��رق��ل��ة  الأن  وم��ل��م��و���ص��ة 
القمح يعني اإبقاءها رهينة واحلكم 
االأطفال  م��الي��ني  ع��ل��ى  ب���االإع���دام 

والن�صاء والرجال«.
ك����ان وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة االإي���ط���ايل 
وزاري  م���وؤمت���ر  خ��ت��ام  ي��ت��ح��دث يف 
ح����ول االأم�����ن ال���غ���ذائ���ي يف ال����دول 
املتو�صطية مب�صاركة منظمة االأمم 
)فاو(  وال��زراع��ة  لالغذية  املتحدة 
الرئا�صة  راهنا  تتوىل  التي  واأملانيا 
ال����دوري����ة امل��ج��م��وع��ة ال�����ص��ب��ع اىل 

جانب اأطراف اأخرى.
ال����الع����ب  ال مي����ك����ن الأوك������ران������ي������ا 
العاملية  ال���������ص����وق  يف  ال���رئ���ي�������ص���ي 
حما�صيلها  ت�����ص��دي��ر  ل���ل���ح���ب���وب، 
اإثر  م��راف��ئ��ه��ا  ال��ع��ال��ق��ة ح��ال��ي��ا يف 

الغزو الرو�صي.
اخلارجية  وزي��ر  اأع��ل��ن  م��ن جهته، 
اأن  ب��وح��ب��ي��ب  اهلل  ع��ب��د  ال��ل��ب��ن��اين 
ومنتجات  ال���وق���ود  اأ���ص��ع��ار  ارت���ف���اع 
يف  االأزم����ة  يفاقم  اأخ���رى  اأ�صا�صية 

بالده.
اأوك��ران��ي��ا يجب  “احلرب يف  وق���ال 
اذا  م�صيفا  ب��اأي ثمن”  تتوقف  اأن 
مل يكن ذلك ممكنا فاإن “االأطراف 
ل�صغوط  تخ�صع  ان  يجب  املعنية 
للحبوب  اآم����ن  ب��ت�����ص��دي��ر  ل��ل�����ص��م��اح 
اأي  دون  اأخ��رى  اأ�صا�صية  ومنتجات 

تاأخري«.
واأ�صاف “ال ميكن للعامل اأن يبقى 
حت���ت رح���م���ة اأزم������ات ع�����ص��ك��ري��ة يف 
اأوروبا اأو مناطق اأخرى يف العامل«. 

اإىل ذل����ك، ق��ال��ت ت��رك��ي��ا االأرب���ع���اء 
الإقامة  امل��ت��ح��دة  االأمم  خ��ط��ة  اإن 
احلبوب  ل�������ص���ادرات  ب���ح���ري  مم���ر 
اأنقرة  ع��ل��ي��ه  ت�����ص��رف  االأوك���ران���ي���ة 
مزيدا  تتطلب  لكنها  “معقولة” 
وكييف  مو�صكو  مع  املحادثات  من 

ل�صمان �صالمة ال�صفن.
يف  الأوكرانيا  الرو�صي  الغزو  واأدى 
اإىل توقف �صادرات  �صباط  فرباير 
احل��ب��وب االأوك���ران���ي���ة ع��رب البحر 
اأزمة غذاء  االأ�صود، مما يثري �صبح 

عاملية. 
 وتريد االأمم املتحدة من اجلانبني، 
وك��ذل��ك م��ن ج��ارت��ه��م��ا يف احلدود 
تركيا  االأ����ص���ود،  بالبحر  ال��ب��ح��ري��ة 
االأطل�صي،  �صمال  حلف  يف  الع�صو 

االتفاق على ممر.
يف  تقف  كبرية  عقبات  هناك  لكن 
طريق اإمت��ام االت��ف��اق، مبا يف ذلك 
ح�صارها  بتخفيف  رو���ص��ي��ا  اإق���ن���اع 
واإقناع  االأوك���ران���ي���ة،  امل���وان���ئ  ع��ل��ى 
زرعتها،  التي  االألغام  باإزالة  كييف 
ثم اإقناع �صركات ال�صحن والتاأمني 

باأن املمر اآمن لال�صتخدام.
وينفد  الزمنية  امل�صاحة  وت�صيق 
وج�����ود م�صاحة  ع����دم  م���ع  ال���وق���ت 
احل�صاد  مل���و����ص���م  ك���اف���ي���ة  ت���خ���زي���ن 
القادم يف اأوكرانيا ابتداء من نهاية 

يوليو متوز.

ما اأهمية �سادرات 
احلبوب الأوكرانية؟

رو���ص��ي��ا واأوك���ران���ي���ا م��ع��ا م�����ص��در ملا 
ي��ق��رب م���ن ث��ل��ث اإم�������دادات القمح 
بعد  اأه��م��ي��ت��ه��م��ا  وزادت  ال��ع��امل��ي��ة، 
ح��ظ��ر ال�����ص��ادرات ال��ه��ن��دي��ة عالوة 
على �صوء االأحوال اجلوية بالن�صبة 

للواليات  اجلنوبية  احل���دود  اإىل 
املتحدة.

ة  القمرّ يف  امل�����ص��ارك��ني  اأن  واع��ت��رب 
م�صرتك”  “بالتزام  �صيقومون 
االآمنة  ل��ل��ه��ج��رة  “فر�س  خل��ل��ق 
االجت�����ار  و”وقف  واملنظمة” 

الرئي�س  نائبة  واأعلنت  بالب�صر«. 
االأمريكي كاماال هاري�س الثالثاء 
 1،9 ق��دره  مبلغ  تخ�صي�س  ع��ن 
ال��وظ��ائ��ف يف  ل��دع��م  دوالر  مليار 
اأمريكا الو�صطى على اأمل خف�س 
ا  اأي�صً القمة  و�صتكون  ال��ه��ج��رة. 

لبايدن الإجراء حمادثات  فر�صة 
ثنائية.

هو  منتظر  ل��ق��اء  اأك���رث  و�صيكون 
الربازيلي  ب��ن��ظ��ريه  ب��اي��دن  ل��ق��اء 
ال���ي���م���ي���ن���ي امل�����ت�����ط�����رف ج���اي���ري 
ب��ول�����ص��ون��ارو، و���ص��ي��ت��ح��دث��ان عن 

من  باملئة   40 من  اأك��رث  ت�صدران 
البوتا�س  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ادرات 

الذي يغذي املحا�صيل .

ما مقدار احلبوب 
العالقة يف اأوكرانيا؟

ال�صناعات  م���ن  واح�����دة  احل���ب���وب 
بلغ  حيث  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الرئي�صية 
 12.2 ���ص��ادرات��ه��ا  قيمة  اإج��م��ايل 
مليار دوالر عام 2021، ومتثل ما 

يقرب من ُخم�س �صادرات البالد.
وقبل احلرب، كانت اأوكرانيا ت�صدر 
والبذور  احل��ب��وب  م��ن  ب��امل��ئ��ة   98
ال���زي���ت���ي���ة ع����رب ال���ب���ح���ر االأ������ص�����ود، 
مبعدل ي�صل اإىل �صتة ماليني طن 

�صهريا.
النائب  في�صوت�صكي،  ت��ارا���س  وق��ال 

ال�صمالية  اأم��ري��ك��ا  يف  للمحا�صيل 
واأوروبا الغربية.

اإىل جانب العقوبات  واأدت احلرب، 
ارتفاع  اإىل  رو���ص��ي��ا،  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي��ة 
الطهي  وزي������ت  احل����ب����وب  اأ�����ص����ع����ار 

واالأ�صمدة والطاقة.
وي���ث���ري ه����ذا ب������دوره خم�����اوف من 
البلدان  يف  غ�����ذاء  اأزم������ة  ح�����دوث 
على  بع�صها  يعتمد  التي  الفقرية، 
رو���ص��ي��ا واأوك��ران��ي��ا يف ت��وف��ري اأكرث 

من ن�صف وارداتها من القمح.
وت���ع���ت���رب اأوك����ران����ي����ا اأي�������ص���ا دول����ة 
وال�صعري  ل��ل��ذرة  رئي�صية  ُم�����ص��ِدرة 
بذور  وزي����ت  ال�����ص��م�����س  دوار  وزي����ت 
ورو�صيا  رو�صيا  اأن  حني  يف  اللفت، 
يف  مو�صكو  ت��دع��م  ال��ت��ي  البي�صاء، 
لعقوبات،  اأي�����ص��ا  وتخ�صع  احل���رب 

الزراعية  ال�صيا�صة  ل��وزي��ر  االأول 
االأ�صبوع  هذا  اأوكرانيا،  يف  والغذاء 
اإن��ه مع اإغ��الق املوانئ وع��دم قدرة 
على  احل��دي��دي��ة  ال�صكك  منظومة 
حمل الكميات االإ�صافية، لن تتمكن 
البالد اإال من ت�صدير مليوين طن 

كحد اأق�صى من احلبوب �صهريا.
�����ص����ادرات  زادت  اأي��������ار،  م���اي���و  ويف 
اأوك���ران���ي���ا م���ن احل���ب���وب وال���ب���ذور 
بن�صبة  النباتية  وال��زي��وت  الزيتية 
اإىل  �صهري  اأ�صا�س  على  باملئة   80
تزال  ال  لكنها  مليون طن،   1.74
اأقل بكثري من م�صتويات مايو- اأيار 

2021، بح�صب بيانات ر�صمية.
با�صتخدام  رو�صيا  وا�صنطن  وتتهم 
اأوكرانيا. ويقول  الغذاء ك�صالح يف 
الكرملني اإن الغرب هو من ت�صبب 

يف االأزم�����ة ب��ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
مو�صكو. وهناك حوايل 22 مليون 
طن من احلبوب عالقة يف اأوكرانيا 
منذ اأوائل مايو اأيار ب�صبب حتديات 
البنية التحتية واحل�صار البحري.

ت�صطر  االأ�����ص����ع����ار،  ارت����ف����اع  وم�����ع 
خف�س  اإىل  املتحدة  االأمم  وك��االت 
مبا  لالجئني  الغذائية  احل�ص�س 
من  اأج�����زاء  يف  ال��ن�����ص��ف  اإىل  ي�صل 
على  االأف��ري��ق��ي  ال�����ص��اح��ل  منطقة 
الهائل  النق�س  ب�صبب  املثال  �صبيل 

يف التمويل.

ما مدى تقدم خطة الأمم 
املتحدة ل�سحن احلبوب؟

وزي����ر اخل���ارج���ي���ة الرتكي  و���ص��ف 
اجتماع  اأوغ����ل����و  ج���اوي�������س  م���ول���ود 

الرو�صي  االأربعاء مع نظريه  اليوم 
مثمر،  ب����اأن����ه  الف�������روف  ����ص���ريج���ي 
اإن ه��ن��اك ح��اج��ة ملزيد  ق���ال  ل��ك��ن��ه 
م����ن امل����ح����ادث����ات. وق������ال الف�����روف 
�صحن  م�صكلة  ح��ل  م�����ص��وؤول��ي��ة  اإن 
���ص��ادرات احلبوب االأوك��ران��ي��ة تقع 
ك��ي��ي��ف م����ن خ�����الل تطهري  ع���ل���ى 
اأنها  واأ�صاف  االألغام.  من  موانئها 
رو�صيا  ف�صت�صمن  ذل��ك،  فعلت  اإذا 
ممرا اآمنا لل�صحن مب�صاعدة تركيا. 
اإىل  بحاجة  اإنها  تقول  كييف  لكن 
اأن  قبل  فعالة”  اأمنية  “�صمانات 
يكون ممكنا لها بدء اأعمال ال�صحن، 
م���ع���رب���ة ع�����ن خم����اوف����ه����ا م�����ن اأن 
مو�صكو قد ت�صتخدم املمر املحتمل 
وقال  اأودي�����ص��ا.  ميناء  مهاجمة  يف 
احتاد  م��دي��ر  اإيفا�صينكو  ���ص��ريه��ي 
االأربعاء  اأم�س  االأوك���راين  احلبوب 
اأكرب  ث��اين  لديها  ال��ت��ي  تركيا،  اإن 
واأ�صطول  جي�س يف حلف االأطل�صي 
قوي، ال متلك القوة الالزمة لكي 
االآمن.  للممر  ال�صامن  دور  تلعب 
واأ�صاف اأن اإزالة االألغام املوجودة يف 
موانئ اأوكرانيا على البحر االأ�صود 
ي�صل  م��ا  ت�صتغرق  ق��د  عملية  ه��ي 
واأنه  اأ�صهر  ثالثة  اأو  �صهرين  اإىل 
البحرية  ال��ق��وات  م�صاركة  ينبغي 

الرتكية والرومانية فيها.

هل هناك اأي عقبات اأخرى؟
التو�صل التفاق، فمن  اإذا مت  حتى 
املرجح اأن تكون تكلفة التاأمني الأي 
ال�صحن  مم����رات  يف  ت��ع��رب  �صفينة 

بالبحر االأ�صود مرتفعة للغاية.
واأ�صبح الو�صع اأ�صد اإحلاحا ب�صبب 
يف  احلبوب  تخزين  م�صاحة  نق�س 
امل��م��ك��ن ملح�صول  اأوك���ران���ي���ا. وم���ن 

بايدن ي�سدد على الدميوقراطية يف افتتاح قمة الأمريكيتني

ال�سني ورو�سيا تّتهمان وا�سنطن بتاأجيج التوتر يف �سبه اجلزيرة الكورية  الرئي�س الأوكراين: م�سري دونبا�س يتحدد يف �سيفريودونيت�سك
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

للجمعية  جل�صة  خالل  املتحدة  للواليات  انتقادات  ورو�صيا  ال�صني  هت  وجرّ
�صبه اجلزيرة  التوتر يف  بتاأجيج  وا�صنطن  واترّهمتا  املتحدة،  العامة لالأمم 

الكورية.
وعقدت اجلل�صة ملناق�صة االأ�صباب التي دفعت بكني ومو�صكو ال�صهر املا�صي 
اإىل ا�صتخدام حق النق�س يف جمل�س االأمن �صد م�صروع قرار اأمريكي كان 

من �صاأن تبنيه اأن يفر�س عقوبات اإ�صافية على كوريا ال�صمالية.
الذي  النهج  ج��ون  ت�صانغ  امل��ت��ح��دة  االأمم  ل��دى  ال�صيني  ال�صفري  وان��ت��ق��د 
اجلزيرة  �صبه  يف  ال��ت��وت��ر  اإن  ق��ائ��ال  ي��ان��غ،  بيونغ  ح��ي��ال  وا�صنطن  تعتمده 
االأمريكية،  ال�صيا�صات  ب�صبب  اليوم”  عليه  هو  ما  على  “اأ�صبح  الكورية 

مطالبا بتخفيف العقوبات عن كوريا ال�صمالية.
اإيف�صتيغنيفا  اأنا  املتحدة  االأمم  لدى  الرو�صي  ال�صفري  نائبة  دعت  بدورها 

اإىل رفع العقوبات.
وقالت اإن كوريا ال�صمالية حتتاج اإىل مزيد من امل�صاعدات االإن�صانية وعلى 

الغرب اأن يتوقف عن حتميل بيونغ يانغ م�صوؤولية التوترات.
ورف�س نائب ال�صفرية االأمريكية لدى االأمم املتحدة جيفري دي لورنتي�س 
االتهامات املوجهة لبالده، وقال اإن العقوبات احلالية وتلك املقرتحة هي 

رد مبا�صر على ممار�صات كوريا ال�صمالية.
�صروط  دون  م��ن  ي��ان��غ  بيونغ  م��ع  ح���وار  اإىل  “ن�صعى  لورنتي�س  دي  وق���ال 

•• لي�شيت�شان�شك-اأ ف ب

املعارك”  “اأ�صعب  االأوكرانيون يف �صيفريودونيت�صك واحدة من  يخو�س اجلنود 
منذ بداية احلرب ملقاومة القوات الرو�صية التي باتت ت�صيطر على جزء كبري من 
هذه املدينة اال�صرتاتيجية التي �صتحدد “م�صري” منطقة دونبا�س، على حد قول 

الرئي�س فولودميري زيلين�صكي.
االأول  اأم�����س  م�صاء  ن�صر  فيديو  ت�صجيل  يف  زيلين�صكي  وق���ال 
االأربعاء “ندافع عن مواقعنا ونلحق خ�صائر فادحة بالعدو”، 
موؤكدا اأنها “معركة �صاقة جدا و�صعبة جدا وقد تكون واحدة 
من اأ�صعب املعارك يف هذه احلرب«. وبالن�صبة لرو�صيا، ي�صكل 
اال�صتيالء على هذه املدينة نقطة حا�صمة من اأجل ال�صيطرة 
على كل حو�س دونبا�س ال�صا�صع الغني مبناجم الفحم والذي 
املوالون  االنف�صاليون   2014 منذ  منه  ج��زء  على  ي�صيطر 
لرو�صيا. وقال زيلين�صكي اإن “م�صري دونبا�س يتحدد هناك يف 

كثري من اجلوانب«.
�صريغي  لوغان�صك  منطقة  ح��اك��م  اأك���د  قليلة،  ���ص��اع��ات  ق��ب��ل 
ك��ب��ري من  ج���زء  ع��ل��ى  “ت�صيطر  م��و���ص��ك��و  ق����وات  اأن  غ���اي���داي 
زالت  ما  ال�صناعية  “املنطقة  اإن  وق��ال  �صيفريودونيت�صك”. 
مو�صحا اأن “املعارك ال تدور اإال  لنا وال وجود للرو�س فيها”، 

ب��اأن القوات  ال�صوارع داخ��ل املدينة«. يف وقت �صابق االأرب��ع��اء، اع��رتف غايداي  يف 
االأوكرانية قد ت�صطر لالن�صحاب من �صيفريودونيت�صك.

اجلي�س  باأيدي  ال�صقوط  و�صك  على  �صيفريودونيت�صك  اأن  املا�صي  االأ�صبوع  وب��دا 

ذلك  يف  مبا  اأي�صا،  خا�صة  قنوات  عرب  الر�صالة  ه��ذه  مررنا  لقد  م�صبقة. 
ر�صائل رفيعة امل�صتوى من كبار امل�صوؤولني االأمريكيني اىل كبار امل�صوؤولني 

يف كوريا ال�صمالية«.
كيم  نظام  اأن  من  اأ�صابيع  منذ  اجلنوبية  وكوريا  املتحدة  الواليات  وحت��ذر 

جونغ اأون قد يجري جتربة نووية �صابعة.
لبالده  ال�����ص��اروخ��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  �صونغ  كيم  ال�صمالية  ك��وري��ا  �صفري  وب���رر 
اأن لكل  “تن�س بو�صوح على  املتحدة  اأن بنود ميثاق االأمم  بالت�صديد على 

دولة حقوقا متاأ�صلة يف الدفاع عن النف�س فرديا اأو جماعيا«.
التجارب  اأن  وال��ي��اب��ان  اجلنوبية  ك��وري��ا  وم��ع��ه  االأوروب����ي  االحت���اد  ويعترب 
الكورية ال�صمالية ت�صكل جتاهال �صارخا لقرارات االأمم املتحدة واملجتمع 

الدويل.
واعترب ممثل االحتاد االأوروبي ال�صفري ال�صويد اأولوف �صكوغ اإن العقوبات 

هي “اأداة اأ�صا�صية” ملجل�س االأمن خالل االأزمات.
جل�صة االأربعاء هي االأوىل التي تعني فيها على ع�صوين دائمني يف جمل�س 
عليها  ن�س  خطوة  وهي  النق�س،  حق  ا�صتخدامهما  اأ�صباب  تف�صري  االأم��ن 

قرار مت تبنيه يف اجلمعية العام يف 26 ني�صان-اأبريل.
 ”1946 “االحتاد ال�صوفياتي يف العام  اأول ا�صتخدام حلق النق�س  ومنذ 

ا�صتخدمت رو�صيا الفيتو 144 مرة مقابل 86 مرة للواليات املتحدة.
ال�صني  ا�صتخدمته  فيما  مرة   30 احلق  هذا  املتحدة  اململكة  وا�صتخدمت 

19 مرة وفرن�صا 18 مرة.

ال�صمود  م��ن  ومتكنت  م�صادا  هجوما  �صنت  االأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  لكن  ال��رو���ص��ي. 
على الرغم من التفوق العددي للجي�س الرو�صي. لكن يبدو اأن القوات الرو�صية 
تتقدم حاليا. قال حمامي رجل اأعمال اأوكراين متلك �صركته م�صنع اآزوت للمواد 
الكيميائية يف املدنية اإن نحو 800 مدين حما�صرون يف املن�صاأة التي جلاأوا اإليها. 
اأجزاء  يف  تعقيدا  اأكرث  والو�صع  املعلومات.  هذه  االأوكرانية  ال�صلطات  توؤكد  ومل 

اأخرى من دونبا�س.
اأن مدينة لي�صيت�صان�صك املجاورة ي�صيطر  فقد �صرح غايداي 
عليها اجلي�س االأوكراين بالكامل لكنها تتعر�س لق�صف “قوي 
امل�صت�صفيات  با�صتهداف  الرو�صية  القوات  واتهم  وفو�صوي”، 

ومراكز توزيع امل�صاعدات االإن�صانية “عمدا«.
وتابع اأن القوات الرو�صية “تطلق “قذائف” من العيار الثقيل 

والدمار هائل«.
ويف مدينة باخموت دمرت مدر�صة بالكامل يف ق�صف االأربعاء. 
وتتناثر كتب حمرتقة بني االأنقا�س كما ذكر �صحافيون من 
قتلى  �صقوط  االإع��الن عن  تتم  لكن مل  بر�س.  فران�س  وكالة 
اأو جرحى. مل حترز القوات الرو�صية �صوى تقدم بطيء حتى 
الرو�صي  الغزو  اإن  القول  اإىل  الغربيني  املحللني  دفع  ما  االآن 
الذي بداأ يف 24 �صباط-فرباير حتول اإىل حرب ا�صتنزاف، مع 

حاالت تقدم حمدودة ثمنها دمار هائل وخ�صائر فادحة.
يف  بقي  لكن  ولي�صيت�صان�صك،  �صيفريودونيت�صك  املدنيني  م��ن  كبري  ع��دد  غ��ادر 
املدينتني اآالف اآخرون خ�صو�صا من كبار ال�صن والذين يعتنون بهم اأو الذين ال 

ي�صتطيعون الذهاب اإىل مكان اآخر.

عقبات يف طريق خطة الأمم املتحدة ل�سحن احلبوب من اأوكرانيا 

اإيطاليا: ح�سار املوانىء الأوكرانية قد يوؤدي اإىل وفاة املاليني
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العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عجمان ال�شرعية
�شرعي تنفيذ  يف الدعوى رقم 291/2022 

اإىل املنفذ �صده / معت�صم حممود عبداهلل فرج - حمل االإقامة خارج الدولة 
مبا اأن املنفذة / الهام الزهريي

قد اأقامت عليك الدعوى ال�صرعية املذكورة بالرقم اأعاله . اأمام هذه املحكمة
للمطالبة / الزام املنفذ �صده بدفع النفقات وا�صتخراج جواز

فاأنت مكلف  الدعوى،  29/6/2022 للنظر يف  : االربعاء  املحكمة جل�صة  وقد حددت 
باحل�صور �صخ�صياً اأو من ينوب عنك ر�صمياً اأمام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على 
الدعوى ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور فاالإحاملو. عد املحدد ، فاإن املحكمة �صتنظر يف 

الدعوى وت�صدر حكمها غيابياً.
حتريراً يف يوم الثالثاء املوافق 7/6/2022

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002470 يف  الدعوى رقم

ال�����ي املدعي عليه : عبد الغنى خان عارف - جمهول حمل االإقامة 
نعلمكم اأن املدعي �صابر حممود حممد اإقبال واخل�صم املتدخل هجوميا / ماليك حممد زمان حممد �صابر 

قد اأقاما الدعوى املذكورة اأعاله ويطالبات فيها باالتي :
قبول طلب التدخل وتعديل قيمة املطالبة وحتديث بيانات الدعوى وحتديد اأقرب جل�صة ممكنة لنظرها.

ف�صخ العقد والزام املدعى عليهما بالت�صامن باأن يوؤديا مبلغ وقدره 300000 والفائدة القانونية بواقع %9
اإلزام املدعى عليهما باإرجاع ال�صيكات التي �صلمت لهما وتف�صيلها على النحو التايل :

�صيك بقيمة 150000 درهم بتاريخ 7/1/2019 بالرقم 000231 �صادر من بنك االإمارات االإ�صالمي
االإ�صالمي االإمارات  بنك  من  �صادر  �صيك بقيمة 150000 درهم بتاريخ 31/1/2019 بالرقم 000232 

اإلزام املدعى عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة
اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/06/09 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية 
املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله - بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002896 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : البيت االأخ�صر خلدمات ادارة املن�صاأت  
جمهول حمل االإقامة  

بناء على طلب املدعي )ة( / عماد الدين عبداحلميد هدال
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/6/27 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
 )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/6/8 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/131129(
املنذر / برج القرية ملقاوالت تركيب وحدات التكييف

املنذر اليه/ حممد طارق عبد العزيز
رقم املحرر / 2022/1/88394 

االنذار  هذا  مبوجب  نخطركم  للمنذر  القانونيون  امل�صت�صارون  املحامون  ب�صفتنا  فاننا 
ب�صرورة االتى :- ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 43556 درهم ثالثة واربعون الفا وخم�صمائه 
و�صتة وخم�صون درهم اماراتى. قيمة املبالغ املرت�صدة يف ذمة املنذر اليه مبوجب ال�صيك رقم 
 15/5/2018 بتاريخ  وامل�صتحق  الوطني  دبي  االمارات  بنك  على  امل�صحوب   000017
وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالم املنذر اإليه هذا االإنذار، واال �صوف ت�صطر املنذرة 
اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�صت�صدار امراداء يف مواجهتكم اللزامكم 
احلقوق  كافة  وامل�صاريف.  مع حفظ  الر�صوم  اإيل  باالإ�صافة  ذكره  �صبق  ذكره مبا  �صبق  مبا 

القانونية االأخرى للمنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/132099(
املنذرة / �صركة باحل�ص�ا الدولي�ة ذ.م.م ومقره�ا بن�اي�ة باحل�ص�ا - اأب�و ه�ي�ل - هور العن�ز 

�ص�رق - دبي هاتف رقم : 0543580555 - �س ب 1286 دبي
�صد : املنذر اإلي�ه : ال�صادة / قرطاج خل�دمات تنظيف املباين - مكتب رقم 309 - بناية 

باحل�ص�ا 1- ه�ور  العنز �صرق - دبي
تخط�ركم املن�ذرة ب�صرورة �صداد بدالت االإيج�ار امل�صتحقة م�ن ت�اريخ 25/03/2022 
واإال  الن�ص�ر  ت�اريخ  م�ن  ي�وم   30 خ�الل  وذل�ك  اع�����اله،  امل��ذك��ورة  امل�وؤجرة  الع�ي�ن  ع�ن 
حي�الكم  الالزم�ة  القانوني�ة  االأج�����راءات  كافة  اإت��خ��اذ  ال�ى  املن�ذرة  ال�ص�ركة  �صت�صطر 
للمطالب�ة ب�االإخالء واإ�صرتداد حقوقه�ا املالي�ة ، ف�ص�ال ع�ن حتم�يلكم ر�ص�وم وم�صاريف 

التقا�ص�ي م�ع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 70197
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/131133(
املنذر / جولدن ويل اإنرتنا�صيونال للتجارة العامة �س ذ م م

املنذر اليهم / 1-�صباب هيلي لت�صليح وتركيب االإطارات )موؤ�ص�صة فردية(
االأويل( اإليها  املنذر  )مالك  عبدىل  عبدل  2-حممد 

3-كامران حممد عبديل )املخول بالتوقيع عن املنذر اإليها االأويل(
4-يو�صف حممد عبديل )املخول بالتوقيع عن املنذر اإليها االأوىل(

رقم املحرر 2022/1/94886 
فاأننا ب�صفتنا املحامون امل�صت�صارون القانونيون للمنذرة نخطركم مبوجب هذا االإنذار ب�صرورة االتي:- 

املبالغ  اإماراتي  درهم  واأربعون  و�صتة  وثالثمائة  األف  و�صتون  ثمانية   68،346 وقدره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة 
املرت�صدة يف ذمتكم مبوجب عدد 9 �صيكات م�صحوبه على بنك ملى اإيران فرع العني وقد ارجتعت ال�صيكات دون 
�صرف ب�صبب عدم كفاية الر�صيد وفوات وقت تقدمي ال�صيكات وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم 
هذا االإنذار، واال �صوف ت�صطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�صت�صدار امر اأداء يف 

مواجهتكم الإلزامكم مبا �صبق ذكره مع حفظ كافة احلقوق القانونية االأخرى للمنذرة.  والأجل العلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/132103(
املنذرة / �صركة باحل�ص�ا الدولي�ة ذ.م.م ومقره�ا بن�اي�ة باحل�ص�ا - اأب�و ه�ي�ل - هور العن�ز 

�ص�رق - دبي هاتف رقم : 0543580555 - �س ب 1286 دبي
�صد : املن�ذر اإلي�ه : ال�صادة / خ�ط االف�ق لل�دي�كور - مكتب رقم 208 - بناي�ة باحل�ص�ا 

دبي  - �ص�رق  العن�ز  هور   -1
تخط�ركم املن�ذرة ب�صرورة �صداد بدالت االإيج�ار امل�صتحقة م�ن ت�اريخ 22/02/2022 
واإال  الن�ص�ر  ت�اريخ  م�ن  ي�وم   30 خ�الل  وذل�ك   ، اع�اله  امل��ذك��ورة  امل�وؤجرة  الع�ي�ن  ع�ن 
حي�الكم  الالزم�ة  القانوني�ة  االأج�����راءات  كافة  اإتخاذ  ال�ى  املن�ذرة  ال�ص�ركة  �صت�ص�ط�ر 
ر�ص�وم  حتم��يلكم  ع�����ن  ف�ص�ال   ، الع�الي�ة  حقوقه�ا  واإ����ص���رتداد  ب�����االإخ��الء  للمطالب�ة 

وم�صاريف التقا�ص�ي م�ع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
تظلم    AJCFICIGRI2022 /0001830 يف  الدعوى رقم

الرخ�صه  ، ب�صفته مالك  بافان كرياي  البالط والرخام وال�صرياميك وميثلها قانونا ً /  ال�صعيد الأعمال   : اإىل 
رقم  هاتف   ،  G الطابق  املنامة  بناية   -  15 املنامة   - املنامة   - عجمان   : االإقامة  حمل  جمهول  التجارية 

:0559012211 رقم مكانى : 4404609672 
نعلمكم باأن متظلم / �صامل عبيد جمعه فريوز ال�صوم العنوان / حمل االإقامة : عجمان احلميدية �صارع الطب 

الوقائي منزل 63 رقم الهاتف : 971507475566 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : فان املتظلم يلتم�س من عداله املحكمه احلكم ب: اأوال :- املوافقة 
ال�صادر برف�س طلب الطلب والق�صاء جمددا  القرار  الغاء  اأقرب جل�صة ممكنة. ثانيا :-  التظلم وحتديد  على 
درهم   50000 مبلغ  للمتظلم  يوؤدي  باأن  وال�صرياميك  والرخام  البالط  الأعمال  ال�صعيد  �صده  املتظلم  بالزام 
)خم�صون الف درهم( قيمة ال�صيك املحرر منه مع الزامه بالر�صوم وامل�صروفات. لذا يتوجب عليكم احل�صور اأمام 
 2022/06/15 املوافق  يوم  االحتادية �صباح  والتظلمات حمكمة عجمان  امل�صتعجلة  الدعاوى  دائرة  الدائرة 
ال�صاعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع  وم�صتندات ، ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0009875 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه �صرمد عبد الوهاب عبد الكرمي، العنوان : 9431640
2022/04/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 

املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�صالح وليد مزعل حمدان ، بالتايل : ن�س احلكم

قررت املحكمة : اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعى مبلغا قدره 165،405 درهم )مائة 
و�صتة وخم�صون األفا واأربعمائة وخم�صة دراهم(، والزامه بفائدة بواقع 5%�صنويا اعتبارا 
من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى  ال�صداد التام على اأال تزيد على اأ�صل املبلغ املق�صى به، 
مع اإلزامه مب�صروفات الدعوى، ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال ً لال�صتئناف 

خالل املدة القانونية 30 يوم ًا اعتبار ًا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الذيد االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
املرجتعة  ال�شيكات   ADCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000061/ 

اإىل املحكوم عليه : ابراج البحريه لتجارة مواد البناء 
حيث انه بتاريخ 2022/3/22 قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك 
ل�صالح املنفذ �صركة اطارات الدبوي - ذ م م - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 41355.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية

اإعالن يف بيع العقار رقم -165 ملك )ن�شرا(
مزاد  �صينعقد  باأنه  التنفيذ  االبتدائية  االحتادية  خورفكان  حمكمة  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
املوافق  الثالثاء  يوم  www.emiratesunctionn.com وذلك يف  للمزادات  االمارات  علني على موقع 
165 ملك )256 حكومي( برقم �صند ملكية 7510 يف منطقة اخلالدية -  رقم  العقار  لبيع   14/06/2022

خورفكان. املنفذ له : عبدالرحمن يو�صف عبدالرحمن اأحمد احلمادي
املنفذ �صدهم : عبداهلل يو�صف عبدالرحمن اأحمد احلمادي - كلثم يو�صف عبدالرحمن اأحمد احلمادي

خورفكان  اخلالدية  منطقة   165 رقم  العقار  بيان   : العلني  باملزاد  للبيع  املعرو�س  العقار  موا�صفات  يلي  وفيما 
الف ومائتان درهم( وتبلغ م�صاحتها  وقيمتها )3،861،200.0( درهم )ثالثة مليون وثمامنائة واحد و�صتون 
896.86 مرت مربع ال�صعر االأ�صا�صي للعقار 3،861،200.0( درهم )ثالثة مليون وثمامنائة واحد و�صتون الف 
ومائتان درهم( فعلى من يرغب باملزايدة اأن يتقدم بتاأمني نقديا اأو مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن 
االأ�صا�صي ويتف�صل بزيارة املوقع االلكرتوين www.cmiratesuction.com، وعلى كل من له اعرتا�س 

التقدم باعرتا�صه معززا ابياه مبا يربره من م�صتندات قل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل.
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي
رئي�ض حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70363

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
MOJAU_2022- 0069946 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
، اجلن�صية االمارات  ال�صويدي  : نوره عبيد را�صد  ال�صيدة  باأن  ليكن معلوما للجميع 
49% و ذلك اىل ال�صيد :  يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صتها و البالغه 
اأ�صف اهلل حميد اهلل اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة )برهان لل�صياحه( والتي تاأ�ص�صت 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )765722( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة 
ذ  اىل  فرديه  موؤ�ص�صه  من  القانوين  ال�صكل  تغيري   : اأخرى  تعديالت  االقت�صادية.  
احكام   املادة )14( فقرة )5( من  الرخ�صه الخر.  وعمالبن�س  تنازل �صاحب   ، م  م 
اقت�صى ن�صر  العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �صان  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
MOJAU_2022- 0070317 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
باك�صتان  اجلن�صية   ، خان  عامل  خان  على  لياقت   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% و ذلك اىل ال�صيد : زبري 
اخرت حممد ا�صلم اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة )القوائم ملقاوالت اقامه ال�صقاالت( 
والتي تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )561922( ال�صادرة من دائرة 

التنميه االقت�صادية.  تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صه الخر
ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
MOJAU_2022- 0069951 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : ابوبكر حممد ا�صماعيل - اجلن�صية : بنغالدي�س، 
 : ال�صيد  اإىل  وذلك   )100%( البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
اقبال ح�صني عبدالقا�صم - اجلن�صية : بنغالدي�س  يف الرخ�صة امل�صماه )مطعم ا�صبانيا( 
تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )216722( ال�صادرة من دائرة التنمية 

االقت�صادية بال�صارقة، تعديالت اأخرى:
ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70626 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
MOJAU_2022- 0070266 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بيع وتنازل عن الرخ�صة التجارية )�صالون برج االمرية لل�صيدات(

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صادة التالية اأ�صماوؤهم يرغبون بالتنازل عن
ال�صيدة/مني اأحمد عي�صي طاهر البلو�صي اجلن�صية : االمارات )ب�صفتها وكيل خدمات(

كافة  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  املتنازل  ب�صفتها  املغرب   : اجلن�صية  جبالن  ن�صيمه   / ال�صيدة 
احل�صة  قيمة  النيبال   : اجلن�صية  كافلي  �صانتا   : اليها  املتنازل  ايل   %100 البالغة  ح�ص�صها 
754102 وال�صادرة عن الدائرة االقت�صادية - ال�صارقة  100% مبوجب رخ�صة جتارية رقم 
با�صم )�صالون برج االمرية لل�صيدات( الن�صاط التجاري )مركز جتميل وعناية �صخ�صية للن�صاء( 
لي�صبح املالك اجلديد �صانتا كافلي اجلن�صية : النيبال قيمة احل�صة 100% وعلية �صيقوم ال�صيد 
الكاتب العدل بالت�صديق علي التنازل بعد انق�صاء 14 يوم من تاريخ ن�صر هذا االعالن فمن لدية 

اعرتا�س على ذلك اتخاذ االجراءات القانونية املتبعة.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70408

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/128956(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : من�صور بن يو�صف بن علي العبيد - اجلن�صية �صعودي 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �صنوياً من تاريخ 2004/3/9 اإيجار اخلزانة رقم )A52( الكائنة بقاعة   400،00
الفعلى  الت�صليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�صي  الفرع  اال�صالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإن��ذار عمال بن�س املادة 474 
حالة  وف��ى  وتعديالته   1993 ل�صنة   18 رق��م  االإحت����ادي  التجارية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون  م��ن 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/128935(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : ال�صديق حممد يو�صف - اجلن�صية �صوداين 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
اإيجار اخلزانة رقم )A62( الكائنة   2007/10/30 درهم �صنوياً من تاريخ   200،00
الت�صليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�صي  الفرع  اال�صالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/128944(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : فاطمة اإ�صماعيل العبداهلل - اجلن�صية �صورية 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �صنوياً من تاريخ 2003/5/29 اإيجار اخلزانة رقم )36( الكائنة بقاعة   500،00
الفعلى  الت�صليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�صي  الفرع  اال�صالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
 474 وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإن��ذار عمال بن�س املادة 
حالة  وف��ى  وتعديالته   1993 ل�صنة   18 رق��م  االإحت����ادي  التجارية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون  م��ن 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/128922(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : مرمي بوفيدى - اجلن�صية مغربية 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )210( رق��م  اخل��زان��ة  اإي��ج��ار   2009/7/16 تاريخ  من  �صنوياً  دره��م   200،00
بقاعة اخلزائن احلديدية ببنك دبي اال�صالمي فرع جمريا حتى تاريخ الت�صليم الفعلى وذلك 
خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 474 من قانون 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�صداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�صرورة احل�صور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�صليم 
مع  �صدكم  الالزمة  القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/128953(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : راأفت د قادر - اجلن�صية اأمريكي 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )B77( رق��م  اخلزانة  اإيجار   2006/7/27 تاريخ  من  �صنوياً  دره��م   200،00
الت�صليم  تاريخ  حتى  دب��ي  الرئ�صي  الفرع  اال�صالمي  دب��ي  ببنك  احلديدية  اخل��زائ��ن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/128925(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : اأميمة حممد عبدالعزيز حممد - اجلن�صية م�صرية 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )B68( رق��م  اخلزانة  اإيجار   2007/2/14 تاريخ  من  �صنوياً  دره��م   200،00
الت�صليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�صي  الفرع  اال�صالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/128942(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : ريا�س حممد علي غالم ح�صني - اجلن�صية بريطاين 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )A82( رقم  اخلزانة  اإيجار   2005/7/27 تاريخ  من  �صنوياً  دره��م   200،00
الت�صليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�صي  الفرع  اال�صالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2022/128919(
املنذر : بنك دبي االإ�صالمي �س م ع - اجلن�صية االإمارات

املنذر اإليه : حممد �صديق اهلل دن بخ�س - اجلن�صية هندي 
املو�صوع :

بواقع  عليه  امل�صتحقة  االأج���رة  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �صنوياً من تاريخ 2005/5/15 عن اإيجار اخلزانة رقم )A24( الكائنة   500،00
الت�صليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�صي  الفرع  اال�صالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ ت�صلم هذا االإنذار عمال بن�س املادة 
املعامالت التجارية االإحتادي رقم 18 ل�صنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�صور  ب�صرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�صداد  عدم 
القانونية  االإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �صي�صطر  واإال  مفتاحها  وت�صليم  حمتوياتها 

الالزمة �صدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 رقم   2022/9513
املنذر :  بنك اأبوظبي االول ) حاليا ( بنك اأبوظبي الوطني ) �صابقا ( 

املنذر اإليه  :  ارون ثريوفنكيتان نارايانا�صوامي  ثريوفنكيتان
االإخالل  نتيجة  درهم   )48،198.75( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�صيارة  التنفيذية ل�صرف  املنذر التخاذ االإج��راءات  الن�صر واإال �صي�صطر 
 /A/ باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�صيارة رقم  ) 98081 / خ�صو�صي 
ام القيوين ( من نوع ) ني�صان باثفايندر _ ا�صتي�صن( موديل )2015( _ لون ) بني( 

واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70197
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a:اأبوظبي -وام ••

القدم  ك��رة  جن��م  اأ�صبح  اإندوني�صيا،  اأم���ام  ب��الده  منتخب  م��ب��اراة  يف  مب�صاركته 
القيا�صي  ا�صتعادة الرقم  اأيام قليلة من  الكويتي املخ�صرم بدر املطوع على بعد 
"عميد العبي  الذي ت�صرب من بني يديه قبل �صهور قليلة والتاأكيد على لقب 
العامل". وخا�س املطوع 37- عاما- اأم�س االأول االأربعاء مباراته الدولية رقم 
على بعد مباراة واحدة فقط من  لي�صبح  -االأزرق-  الكويتي  املنتخب  مع   194
معادلة الرقم القيا�صي لعدد املباريات الدولية التي يخو�صها اأي العب يف العامل 
القيا�صي حاليا  الرقم  اآن �صو على  املاليزي ت�صن  ب��الده. وي�صتحوذ  مع منتخب 
بر�صيد 195 مباراة دولية، فيما يخو�س املنتخب الكويتي مباراتني يف االأ�صبوع 
املقبل اأمام منتخبي نيبال واالأردن �صمن الت�صفيات املوؤهلة لبطولة كاأ�س اآ�صيا 
2023. واإذا �صارك املطوع يف اأي من املباراتني، �صيعادل رقم �صو .. فيما �صيكون 
با�صتطاعته حتطيم الرقم القيا�صي واالنفراد بلقب "عميد العبي العامل" حال 
قبل  بحوذته  ك��ان  ال��ذي  القيا�صي  الرقم  بهذا  لي�صتعيد  املباراتني  يف  م�صاركته 
�صهور. وكان االحتاد الدويل لكرة القدم -فيفا- فجر مفاجاأة من العيار الثقيل 
املاليزي  وهو  العامل  لالعبي  جديد  عميد  عن  باالإعالن  يف اأغ�صط�س 2021 

�صو الذي كان وقتها يف احلادية وال�صبعني من عمره.

بت�صجيل  للعبة  املاليزي  االحت���اد  طلب  الفيفا  قبل  بعدما  التحول  ه��ذا  وج��اء 
قليلة من  اأ�صابيع  بعد  وذلك  195 مباراة  اإىل  ر�صيده  رفعت  مباريات لالعب 
احتفال املطوع با�صتحواذه على لقب "عميد العبي العامل" بخو�س املباراة 185 
الذي ظل مرتبعا على  اأحمد ح�صن  امل�صري  ليتفوق على  الدولية  يف م�صريته 

�صدارة القائمة ل�صنوات طويلة.
اأن املهمة كانت �صعبة على املطوع حتى ال�صهور املا�صية حيث كان على  وبرغم 
بعد 10 مباريات دولية من الرقم القيا�صي، اإال اأنه بعزمية وثبات يف امل�صتوى 
جنح يف خو�س 9 مباريات دولية يف غ�صون ال�صهور املا�صية مع منتخب بالده 

اآخرها اأمام منتخب اأندوني�صيا اأم�س االول.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن املطوع، الذي يقرتب من ا�صتعادة لقب "العميد" قد ي�صبح 
مهددا بفقدان اللقب جمددا يف غ�صون �صهور قليلة و�صط املطاردة ال�صر�صة من 

الربتغايل كري�صتيانو رونالدو �صاحب املركز الثالث يف القائمة.
وميتلك رونالدو حاليا 188 مباراة كانت اأحدثها يوم االأحد املا�صي اأمام املنتخب 
ال�صوي�صري يف دوري اأمم اأوروبا، وقد يتقل�س الفارق بني رونالدو واملطوع اإىل 5 
الت�صيكي. ولكن  املنتخب  اأم��ام  �صارك رونالدو مع منتخب بالده  مباريات حال 
اإذا �صارك يف مباراتي الكويت  املطوع ي�صتطيع تو�صيع الفارق يف االأ�صبوع املقبل 
بت�صفيات كاأ�س اآ�صيا .. فيما �صيخو�س املنتخب الربتغايل مباراة واحدة االأ�صبوع 

�صي�صبح  اأي�صا،  رونالدو  واإذا خا�صها  اأوروب��ا.  اأمم  ب��دوري  �صوي�صرا  اأم��ام  املقبل 
الفارق مع املطوع 6 مباريات جمددا.

العام  اأخرى يف  5 مباريات  املنتخب الربتغايل ت�صم  اأجندة  اأن  اجلدير بالذكر 
يف  االأمم  ب���دوري  جم���ددا  واالإ���ص��ب��اين  الت�صيكي  نظرييه  يلتقي  حيث  احل���ايل 
�صبتمرب املقبل ثم يخو�س 3 مباريات يف دور املجموعات بكاأ�س العامل 2022 

يف نوفمرب املقبل.
دور  اإىل  به  وو�صل  الفريق  مباريات  يف  بانتظام  م�صاركته  رون��ال��دو  وا�صل  واإذا 
الثمانية يف مونديال 2022، �صيحطم رقم املطوع اجلديد وينتزع لقب عميد 
العبي العامل ب�صرط عدم خو�س املطوع الأي مباريات ودية دولية مع منتخب 

بالده يف ال�صهور املقبلة.
واملثري اأن املطوع بداأ م�صاركاته الدولية مع املنتخب الكويتي بعد 19 يوما فقط 

من بدء م�صاركات رونالدو مع املنتخب الربتغايل.
االأك��رث خو�صا  ال�10 االأوىل يف قائمة الالعبني  املراكز  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
يحتل  حيث  ع��رب  العبني   4 ت�صم  ب��الده��م  منتخبات  م��ع  الدولية  للمباريات 
 183 مقابل  مباراة،   184 بر�صيد  حاليا  الرابع  املركز  ح�صن  اأحمد  امل�صري 
املرمى  حار�س  وي��اأت��ي  اخلام�س،  املركز  �صاحب  مبارك  اأحمد  للعماين  م��ب��اراة 

ال�صعودي ال�صابق حممد الدعيع يف املركز الثامن ب� "178 مباراة دولية" .

•• دبي -وام:

حتت رعاية وح�صور ال�صيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، الع�صو املنتدب 
ملركز را�صد الأ�صحاب الهمم، نظم املركز، اأم�س االأول، حفل تكرمي ملجموعة من 
�صركائه من االإعالميني والعاملني يف هذا القطاع احليوي، وعدد من اأ�صدقاء 
املركز من �صعراء وكتاب وموؤثرين على ال�صاحة االإعالمية، وذلك يف اإطار حر�س 

املركز على تعميق عالقته مع القطاع االإعالمي يف الدولة.
را�صد  املنتدب ملركز  الع�صو  اآل مكتوم،  ال�صيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة  وقال 
القطاع  م��ع  ج��ي��دة  بعالقة  ���ص��ن��وات  منذ  امل��رك��ز  " يحتفظ   : الهمم  الأ���ص��ح��اب 
اأ�صحاب الهمم واملركز ،  االإعالمي يف الدولة، والذي �صاهم كثرياً يف رفع �صاأن 
من خالل التعريف بنوعية اخلدمات التي يقدمها لطلبته، والدور الذي يلعبه 

املركز يف التعريف بق�صايا واحتياجات اأ�صحاب الهمم".

واأ�صاف اأن االإعالم �صكل على مدار ال�صنوات املا�صية، جزءاً من منظومة العمل 
يف املركز، اإمياناً باأهميته وقدرته وبدوره الفاعل على ال�صاحة املحلية يف اإي�صال 

�صوت اأ�صحاب الهمم اإىل كافة �صرائح املجتمع.
اأن دولة   ، اأكدت مرمي عثمان، مدير عام مركز را�صد الأ�صحاب الهمم  بدورها، 
بناء  قبل  اأ�صا�صية  كركيزة  االإن�����ص��ان  بناء  على  احل��ر���س  ك��ل  حري�صة  االإم����ارات 
الهمم،  الأ�صحاب  اخلدمات  تقدمي  يف  االأوىل  الدولة  اأ�صبحنا  حتي  االقت�صاد، 
ويرجع ذلك للقيادة الر�صيدة واخلطوات التي اتخذتها احلكومة االإماراتية من 

ت�صريعات وخدمات وت�صهيالت يف جميع املجاالت.
واأ���ص��اف��ت م��دي��ر ع��ام م��رك��ز را���ص��د الأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م، يف ت�صريح ل��وك��ال��ة اأنباء 
330 طفال من ذوي القدرات  االإم��ارات " وام " اأن املركز يرعى ما يقرب من 
و80  ال�صباحية،  ال��ف��رتة  خ��الل  مراعاتهم  يتم  طفال   245 منهم  اخلا�صة، 
حالة يتم التعامل معها بعد فرتة الظهر. واأثنت على املبادرات االإن�صانية التي 

تنفذها القيادة الر�صيدة للدولة االإمارات لدعم اأ�صحاب الهمم الإبراز مواهبهم 
وتنمية ابتكاراتهم االإبداعية، يف جماالت التعليم والريا�صة، ف�صاًل عن املبادرات 
واحلقوق  الت�صهيالت  ك��ل  لهم  ت��وف��ر  ال��ت��ي  التحتية  البني  يف  اال�صرتاتيجية 
املركز متنوعة  اأن اخلدمات يف  واأو�صحت  التي ي�صتحقونها.  االأف�صل  واخلدمة 
امل�صكالت  بع�س  لتعديل  ونف�صية  وتاأهيلية  وتربوية  تعليمية  خدمات  وت�صمل 
املالئمة  الرتبوية  النظم  توفري  علي  ع��الوة  االأط��ف��ال،  يواجها  التي  ال�صلوكية 
والكوادر من املعلمني، و�صواًل اإىل االأن�صطة الرتفيهية والريا�صية. ولفتت اإىل، 
اأن ذوي الهمم لديهم الكثري من الطاقات االإبداعية التي نحاول اأن نربزها ، يف 
كثري من القطاعات ، ولدى املركز مبدعون يف الر�صم والت�صوير الفوتوغرايف 
تلك  ينمي  املركز  اأن  م��وؤك��دة  املميزة،  اليدوية  االأ�صغال  يف  املتميزات  والفتيات 
الطاقات االإبداعية وينميها من خالل توفري كافة �صبل الدعم الكثرية وتوفري 
. وك��ان حفل  اأو بداخله  املركز  الفريدة �صواء خ��ارج  فر�س عمل لتلك احل��االت 

االإعالم  و�صائل  وتكرمي جمموعة كبرية من ممثلي  �صهد ح�صور  قد  التكرمي 
املحلية والعربية، على راأ�صهم منى بو�صمره، رئي�س التحرير امل�صوؤول يف �صحيفة 
البث  برنامج  مقدم  /بوعمر/،  اخلرجي  را�صد  االإم��ارات��ي  واالإع��الم��ي  البيان، 
املبا�صر على اإذاعة نور دبي، وال�صاعر االإماراتي علي اخلوار، واالإعالمي اللبناين 
االجتماعي  وامل��وؤث��ر  غ��ل��وم،  حبيب  الدكتور  االم��ارات��ي  والفنان  خليفة،  ط��وين 
جمال ال�صعفار، وجمموعة كبرية من ال�صخ�صيات املهمة والفاعلة على ال�صاحة 
االإعالمية، اإىل جانب عدد كبري من �صيدات االأعمال واأ�صدقاء املركز، والذين 
فرقة جنوم  التي قدمتها  اال�صتعرا�صية  الفقرات  �صهدوا جميعاً جمموعة من 
وعك�صت  املحلي  ال��رتاث  من  تفا�صيلها  ا�صتلهمت  والتي  اال�صتعرا�صية،  را�صد 
مدى مت�صكهم باالأ�صالة االإماراتية. كما تفاعل احل�صور مع املباراة الودية التي 
جمعت بني ثلة من طلبة املركز ومعهم جمموعة من االإعالميني الذين �صاركوا 

يف املباراة تعبرياً عن املودة واملحبة التي جتمع الطرفني معاً.

•• القاهرة-وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأ���ص��رف �صبحي 
اأن  امل�صري  والريا�صة  ال�صباب  وزي��ر 
على  تقوم  وم�صر  االإم����ارات  ع��الق��ات 
اأن  االأخوة واحلب واملودة، م�صريا اإىل 
وموؤثرا  حموريا  دورا  لعبت  الريا�صة 
البلدين  ب����ني  ال���ع���الق���ة  ت��ن��م��ي��ة  يف 
ال�صقيقني.  جاء ذلك يف كلمة معاليه 
الكتاب  واإط���الق  تد�صني  حفل  خ��الل 
التوثيقي " االإم��ارات وم�صر .. �صرية 
ح��ب " ل��الإع��الم��ي االإم���ارات���ي حممد 
اجلوكر االأمني العام جلمعية االإعالم 
من  ع��دد  بح�صور  بالدولة  الريا�صي 
االإع��الم��ي��ني ال��ع��رب وامل�����ص��ري��ني من 
خم��ت��ل��ف و����ص���ائ���ل االإع��������الم. وخ���الل 
احلفل، الذي اأقيم بالعا�صمة امل�صرية 
القاهرة وجه اجلوكر �صكره وامتنانه 

ملعايل الدكتور اأ�صرف �صبحي لرعاية 
املوؤ�صات  وجل��م��ي��ع  احل���ف���ل،  وح�����ص��ور 

موؤكدا  والعربية،  امل�صرية  االإعالمية 
اأن اإ�صدار الكتاب جاء لرد اجلميل اإىل 

م�صر وامل�صريني الذين يكن لهم كل 
عر�س  احلفل  و�صهد  وتقدير.  م��ودة 

الكتاب  م��وؤل��ف  ب�صوت  وث��ائ��ق��ي  فيلم 
واملتميزة  التاريخية  العالقات  تناول 

ب��ني االإم������ارات وم�����ص��ر ع��ل��ى خمتلف 
االأ�صعدة خا�صة الريا�صية طوال 50 

عاما مت�صلة .  وعقب مرا�صم توقيع 
اأول ن�صخة من الكتاب، اأهدى اجلوكر 

والريا�صة  ال�������ص���ب���اب  وزي������ر  م���ع���ايل 
امل�صري واحل�صور ن�صخا من الكتاب.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

حققت  فيما  االأول  املركز  ال�صرطية  للعمليات  العامة  االإدارة  �صيدات  حققت 
للموارد  العامة  واالإدارة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ونائبة  ال��ع��ام  القائد  مكتب  �صيدات 
واخلدمات امل�صاندة املركز الثالث على امل�صتوى الفرقي وذلك �صمن مناف�صات 

كاأ�س القائد العام للرماية فئة ال�صيدات يف ن�صختها الثامنة .
اأما على امل�صتوى الفردي ح�صلت م�صاعد اأول - نهى را�صد عقاب على املركز 
االأول والنقيب علياء را�صد املقدحي على املركز الثاين وجاءت املالزم اأول عبد 

�صعيد ال�صحي باملركز الثالث .
 5 " مب�صاركة   ، ال�صرطة  �صباط  ب��ن��ادي  البطولة  مناف�صات  اختتمت  حيث 

رئي�س ق�صم  القا�صمي  �صلطان  بن  الرائد عبد اهلل  ، بح�صور  اإدارات عامة   "
االأن�صطة الريا�صية واالجتماعية ، وعدد من ال�صباط .

جميع  يف  بامل�صاركات  واالجتماعية  الريا�صية  االأن�صطة  ق�صم  رئي�س  واأ���ص��اد 
االإدارات  ومبادرتهم اإىل امل�صاركة يف جميع االأن�صطة الريا�صية ، مثمناً حر�س 
القيادة على االهتمام باجلانب الريا�صي  من خالل �صعيها الدوؤوب يف تنظيم 
العديد من الفعاليات وامل�صابقات الريا�صية التي ت�صهم يف رفع الروح املعنوية 
لدى اجلميع ، معرباً عن �صكره وتقديره للجهود الفعالة واالإهتمام بالعن�صر 
ال�صرطي الن�صائي وتنمية القدرات واملهارات الريا�صية للمنت�صبات وخلق بيئة 
يف  املميزة  العنا�صر  واإب��راز  الريا�صي  والتفاعل  وامل�صاركة  الرتابط  ي�صودها 

خمتلف امل�صابقات لال�صتفادة منها يف املنتخبات التي متثل القيادة .  

الكويتي بدر املطوع يقرتب من ح�سم املناف�سة على لقب »عميد لعبي العامل«

مركز را�سد لأ�سحاب الهمم يكرم �سركاءه

مدير املركز ل� وام: الإمارات الأوىل يف الهتمام بذوي الهمم

وزير الريا�سة امل�سري يوؤكد عمق العالقات مع الإمارات

اختتام كاأ�س القائد العام ل�سرطة راأ�س اخليمة للرماية �سيدات رقم » 8«

•• اأبو ظبي -وام: 

القدم،  لكرة  االإجنليزي  املنتخب  االأوىل مع  �صنوات فقط من م�صاركته   7 بعد 
الرقم  معادلة  من  قليلة  خطوات  بعد  على  توتنهام  مهاجم  كني  ه��اري  اأ�صبح 
القيا�صي لعدد االأهداف التي ي�صجلها اأي العب يف تاريخ مبارياته الدولية مع 

املنتخب االإجنليزي.
واأحرز كني 28 عاما هدف التعادل الثمني 1-1 ملنتخب بالده يف مرمى املنتخب 
88 من مباراتهما ب��دوري اأمم اأوروب��ا لريفع ر�صيده اإىل  االأمل��اين، يف الدقيقة 

املعروف بلقب "االأ�صود الثالثة". االإجنليزي  املنتخب  مع  هدفا   50
واجتاز كني بهذا الهدف ر�صيد االأ�صطورة �صري بوبي ت�صارلتون الذي اأحرز 49 

املنتخب  مع  م�صاركاته  تاريخ  م��دار  على  دولية  مباريات   106 يف  فقط  هدفا 
االإجنليزي.

اأبرز هدايف املنتخب االإجنليزي على  وبهذا، انفرد كني باملركز الثاين يف قائمة 
ال��ع��دد من  71 م��ب��اراة فقط ليحرز ه��ذا  ب��اأن��ه اح��ت��اج اإىل  ال��ت��اري��خ علما  م���دار 
اأب��رز هدايف املنتخب االإجنليزي حاليا  االأه��داف. وال يتفوق على كني يف قائمة 

�صوى املهاجم ال�صابق واين روين، الذي �صجل 53 هدفا يف 120 مباراة.
املقبلة بل وحتقيق لقب  ق��ادرا على ك�صر رقم روين يف الفرتة  ولكن كني يبدو 

الهداف التاريخي للمنتخب االإجنليزي يف عدد اأقل كثريا مما احتاجه روين.
بارز  اأك��رث من العب  ر�صيد  القادم  بهدفه  �صيعادل كني  العاملي،  امل�صتوى  وعلى 
مع منتخبات اأخرى مثل االأ�صطورة الفرن�صي تيريي هرني الهداف التاريخي 

التاريخي  ال��ه��داف  �صوكور  وه��اك��ان  ه��دف��ا،   51 بر�صيد  الفرن�صي  للمنتخب 
الغاين  للمنتخب  التاريخي  الهداف  اأ�صامواه جيان  الرتكي، وكذلك  للمنتخب 

بنف�س الر�صيد.
وكان كني ف�صل يف 2014 اللعب الإجنلرتا بدال من اأيرلندا بلد والده ..وبعد 
تاألقه مع توتنهام، ا�صتدعاه روي هودج�صون املدير الفني للمنتخب االإجنليزي 
يف مار�س 2015 �صمن قائمة الفريق ملباراة ليتوانيا يف ت�صفيات يورو 2016، 
و�صارك الالعب بديال لروين يف ال�صوط الثاين، و�صجل هدفه االأول مع الفريق 

بعد 79 ثانية فقط من نزوله.
وتوالت اأهداف الالعب بعد ذلك حتى جاءت بطولة كاأ�س العامل 2018 برو�صيا 
لت�صهد حمطة مهمة للغاية يف م�صريته الكروية ورحلته التهديفية مع املنتخب 

االإجنليزي حيث توج هدافا للبطولة واأحرز جائزة احلذاء الذهبي.
اأح��رز هدفني يف �صباك  6 م��رات حيث  ال�صباك  وخ��الل هذه البطولة، هز كني 
تون�س ثم ثالثة اأهداف هاتريك اأمام بنما، وذلك يف اأول مباراتني له ببطوالت 
كاأ�س العامل قبل اأن يحرز هدفا من ركلة جزاء يف مرمى كولومبيا بدور ال�16.

بوبي  االأ���ص��ط��ورة  واج��ت��از ر�صيد  ه��دف��ا   50 اإىل  ر���ص��ي��ده  رف��ع  وب��ع��دم��ا  واالآن، 
ت�صارلتون، �صيكون الهدف التايل لهاري كني هو معادلة الرقم القيا�صي لروين 
واالنفراد بعدها بلقب الهداف التاريخي ملنتخب االأ�صود الثالثة �صواء من خالل 
اأوروب��ا يف يونيو احل��ايل و�صبتمرب  اأمم  ما تبقى للفريق من مباريات يف دوري 
البطولتني  يف  الفريق  مباريات  متثل  حيث   2022 مونديال  خالل  اأو  املقبل، 

عدة فر�س مهمة اأمام كني لتحقيق حلمه.

هاري كني يحطم رقم بوبي ت�سارلتون ويقرتب من لقب الهداف التاريخي ملنتخب اجنلرتا
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي –الفجر:

االإم���ارات للجوجيت�صو   ينظم احت��اد 
مهرجان  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال��ن�����ص��خ��ة 
احلايل،  للعام  للجوجيت�صو  التحدي 
التحدي  ب��ط��ول��ة  ت��ت�����ص��م��ن  وال���ت���ي 
واالأ�صبال  الرباعم  لفئات  املخ�ص�صة 
 15 اإىل   4" م��ن  ال�صنية  للمراحل 
عاماً" يومي 18 و19 يونيو اجلاري 
يف املركز الريا�صي بجامعة االإمارات 
امل��ت��ح��دة يف م��دي��ن��ة العني،  ال��ع��رب��ي��ة 
مب�صاركة مئات الالعبني والالعبات 

من خمتلف االأندية واالأكادمييات.
ويعد مهرجان التحدي للجوجيت�صو 
التي تت�صمنها  الفعاليات  اأجنح  اأحد 
اأجندة االحت��اد للمو�صم احل��ايل، وال 
الكبري  االإق���ب���ال  م��ن  ذل���ك  ع��ل��ى  اأدرّل 
املا�صيتني،  الن�صختني  �صهدته  الذي 
على  والعائالت  االأ�صر  حر�س  و�صط 
ت�صجيع اأبنائها للتواجد يف املناف�صات 

التي تعود عليهم بالكثري من املنفعة 
واال�صتغالل  االإي��ج��اب��ي��ة  وال��ع��ن��ا���ص��ر 
اأجواء  يف  واال�صتمتاع  للوقت  االأمثل 

من التحدي واملرح. 
وي�����ق�����ول �����ص����ع����ادة ي���و����ص���ف ع���ب���داهلل 

احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�صو  البطران 
االإمارات للجوجيت�صو:"ياأتي تنظيم 
الن�صخة الثالثة من بطولة التحدي 
اإ�صرتاتيجية  اإط���ار  يف  للجوجيت�صو 
يف  اال�صتثمار  اإىل  ال��رام��ي��ة  االحت���اد 

مواهبهم  النا�صئة  ال�صغار  امل��واه��ب 
بطوالت  يف  امل�������ص���ارك���ة  خ�����الل  م����ن 
وثقتهم  قدراتهم  ي  تنمرّ ومهرجانات 
ب���اأن���ف�������ص���ه���م ب���اع���ت���ب���اره���م م����ن اأه����م 
تطور  مالمح  �صتحدد  التي  الركائز 

امل�صتقبل  يف  االإم�������ارات  ج��وج��ي��ت�����ص��و 
الدولة عامليا يف هذه  ري��ادة  وتر�صيخ 

الريا�صة. 
واأ�صاف البطران: "ت�صاهم البطولة 
ب���اأج���وائ���ه���ا احل��م��ا���ص��ي��ة ب���االرت���ق���اء 

القيم  وتنمية  وامل��واه��ب،  ب��ال��ق��درات 
االجتماعية والوطنية، لدى االأطفال 
متثل  اجل��وج��ي��ت�����ص��و  واأن  خ�����ص��و���ص��ا 
يف  ت�صهم  التي  النبيلة  القيم  ريا�صة 
االنتماء  قيم  وتعزيز  االإن�����ص��ان،  بناء 

واالن�صباط واالحرتام والعزمية."
يوم  البطولة  تنطلق  اأن  املقرر  ومن 
ال�صبت املوافق 18 يونيو مبناف�صات 
االأطفال من حملة االأحزمة االأبي�س 
ت�صتكمل  فيما  واالأ�صفر،  وال��رم��ادي 
مبناف�صات  التايل  اليوم  يف  نزاالتها 
ف���ئ���ت���ي االأ�����ص����ب����ال وال���ن���ا����ص���ئ���ني من 
والرمادي  االأبي�س  االأح��زم��ة  حملة 

واالأ�صفر والربتقايل واالأخ�صر.
وتبداأ مرحلة امليزان للمتناف�صني يف 
اليوم االأول من البطولة يوم ال�صبت 
 10-8 ال�������ص���اع���ة  ب����ني  ي���ون���ي���و   18
يونيو   19 امل��واف��ق  واالأح���د  �صباحا، 
بنف�س التوقيت على اأن تبداأ املناف�صات 

يف متام ال�صاعة 11 �صباحاً. 

•• ال�شارقة -الفجر:

ي�صهد مركز نا�صئة الذيد م�صاء ال�صبت املوافق 11 يونيو 
اجلولة  يف  قة  م�صورّ ومباريات  مثرية  مناف�صات   ،2022
اخلتامية لدوري نا�صئة ال�صارقة لكرة قدم ال�صاالت، الذي 
ل�صناعة  ربع قرن  ملوؤ�ص�صة  التابعة  ال�صارقة  نا�صئة  تنظمه 
مب�صاركة  ع�صرة،  الثالثة  الن�صخة  يف  واملبتكرين،  ال��ق��ادة 

العباً.  150
فريق  يواجه  حيث  مبارايات   3 اخلتامية  اجلولة  وت�صم 
نا�صئة الذيد نظريه نا�صئة املدام، فيما يتقابل فريق نا�صئة 
نا�صئة  فريق  ويالقي  وا���ص��ط،  نا�صئة  فريق  مع  خورفكان 
الدوري  الثميد، وحُت��دد هوية بطل  نا�صئة  مليحة نظريه 
وفقاً لنتائج املباريات املتمثلة يف احلاالت التالية: يف حال 
ت��ع��ادل فريق ال��ذي��د يف م��ب��ارات��ه، وت��ع��ادل فريق وا���ص��ط يف 

مباراته �صتقام مباراة فا�صلة جتمع بينهما وتتويج الفريق 
ال��ف��ائ��ز ب��ط��اًل ل��ل��دوري، ويف ح��ال خ�����ص��ارة ك��ل م��ن فريقي 

وا�صط، والذيد يتوج فريق خورفكان بدرع الدوري.
اأم��ا يف ح��ال ف��وز فريق ال��ذي��د وت��ع��ادل فريق وا���ص��ط يتوج 
ال��دوري، فيما يتوج فريق وا�صط بدرع  الذيد بدرع  فريق 
بينما ي�صبح  الذيد،  وتعادل فريق  ف��وزه  ح��ال  ال��دوري يف 
درع ال���دوري م��ن ن�صيب فريق ال��ذي��د يف ح��ال ف��وزه على 
فريق املدام، وخ�صارة فريق نا�صئة وا�صط اأمام فريق نا�صئة 

خورفكان.
املواهب  اكت�صاف  اإىل  يهدف  ال��دوري  اأن  بالذكر  واجلدير 
الريا�صية للمنت�صبني، والعمل على رفع م�صتوى لياقتهم 
الريا�صية  االأن���دي���ة  ال��ب��دن��ي��ة وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م ورف����د 
م�صتويات  اأعلى  اإىل  للو�صول  متهيداً  منهم،  باملتميزين 

التفوق والتميز الريا�صي". 

•• دبي-الفجر:

اإجنازات  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  ن  ثمرّ
والنا�صئني  وال�����ص��ب��اب  ال���ردي���ف  ف���رق 
لكرة القدم يف اأندية دبي التي اأحرزت 
ج��م��ي��ع األ���ق���اب ب��ط��والت دوري�����ات كرة 
 2022-2021 ل��ل��م��و���ص��م  ال���ق���دم 
للمراحل ال�صنية "االأ�صبال والنا�صئني 
�صنة   21 اىل فرق  وال�صباب" و�صوال 

وعددها 9 بطوالت.
ج���اء ذل���ك خ���الل اح��ت��ف��ال��ي��ة جمل�س 
ختام  مب���ن���ا����ص���ب���ة  ال����ري����ا�����ص����ي  دب�������ي 
الفائزين  وا�صتقبال  ال��ك��روي  املو�صم 
بجهودهم  واال�����ص����ادة  ال���ب���ط���والت  يف 
وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ت��ق��دمي امل���زي���د من 
االإجنازات يف املوا�صم املقبلة، بح�صور 
اأمني عام جمل�س  �صعادة �صعيد حارب 
اآل رحمة  اأم��ان  دبي الريا�صي ونا�صر 
م�����ص��اع��د االأم������ني ال���ع���ام وع���ل���ي عمر 
ال��ري��ا���ص��ي يف  ال��ت��ط��وي��ر  اإدارة  م��دي��ر 
امل��ج��ل�����س وم��������دراء االأك����ادمي����ي����ات يف 
اأن����دي����ة دب������ي: ع���ن���رت م�������رزوق مدير 

القدم،  لكرة  االأه��ل��ي  �صباب  اأكادميية 
اأكادميية  مدير  حمبوب  علي  حممد 
الدليل  اأحمد  و  القدم،  لكرة  الو�صل 
القدم،  لكرة  الن�صر  اأك��ادمي��ي��ة  مدير 
و م�����ص��وؤويل وق���ادة ال��ف��رق م��ن جميع 
كوؤو�س  اأح��رزوا  الذين  ال�صنية  الفئات 
ودروع البطوالت املختلفة، حيث اأحرز 

ن���ادي ���ص��ب��اب االأه��ل��ي 5 ب��ط��والت هي 
�صنة،   21 حت��ت  امل��ح��رتف��ني  دوري   :
كاأ�س  �صنة،   21 حت��ت  ال�صباب  دوري 
النا�صئني  دوري   ،  21 حت��ت  ال�صباب 
 14 17، دوري اال���ص��ب��ال حت��ت  حت��ت 
���ص��ن��ة، ف��ي��م��ا اأح�����رز ن����ادي ال��و���ص��ل 3 
ال�����ص��ب��اب حتت  : دوري  ه��ي  ب��ط��والت 

19، دوري النا�صئني حتت 16 ، دوري 
نادي  �صنة، وف���وز   13 اال���ص��ب��ال حت��ت 
حتت  االأ�صبال  دوري  ببطولة  الن�صر 

�صنة.   15
اأم���ني عام  وه��ن��اأ ���ص��ع��ادة �صعيد ح���ارب 
م�صوؤويل  ال���ري���ا����ص���ي  دب�����ي  جم��ل�����س 
االأك���ادمي���ي���ات وم�����دراء وق����ادة الفرق 

ع��ل��ى اجن���ازات���ه���م ال���ت���ي ت���وؤك���د وف���رة 
وقدرتهم  اأنديتنا  يف  الكروية  املواهب 
على حتقيق االإجن���ازات، وق��ال: "هذه 
وتفانيكم  موهبتكم  توؤكد  االإجن���ازات 
ا�صعدنا  وق���د  وال��ل��ع��ب،  ال��ت��دري��ب  يف 
فوزكم بهذه االألقاب لكننا نريد منكم 
النجاح  ال��درا���ص��ي الأن  ال��ت��ف��وق  اأي�����ص��ا 

يكون  اأن  ي��ج��ب  ال��ري��ا���ص��ي  وال��ت��ف��وق 
نريد  كما  الدرا�صي،  بالتفوق  مقرونا 
ال��ن��ج��اح وحتقيق  ا���ص��ت��م��راري��ة  م��ن��ك��م 

املزيد من االإجنازات واالألقاب ".
وم�صوؤويل  االأكادمييات  م��دراء  و�صكر 
ال�����ف�����رق وال����الع����ب����ني جم���ل�������س دب���ي 
الريا�صي على الدعم والتعاون الكبري 

العمل  خ��ط��ط  لتطبيق  االأن���دي���ة  م��ع 
على  العام  االأم��ني  �صعادة  �صكروا  كما 
باإجنازاتهم  وتهنئتهم  بهم  االحتفاء 
خالل  املزيد  تقدمي  على  وحتفيزهم 

املوا�صم املقبلة.
دبي  "جمل�س  م�����رزوق:  ع��ن��رت  وق����ال 
الريا�صي هو الداعم االأول الأندية دبي 
وخا�صة  الريا�صية  االألعاب  جميع  يف 
مع  نحتفل  اأن  وي�صرفنا  ال��ق��دم،  ك��رة 
اأبنائنا  بنتائج  الريا�صي  دبي  جمل�س 
م��ن ف���رق االأك���ادمي���ي���ات، ح��ي��ث ن�صعى 
ال�صاب يف  جميًعا لتطوير هذا اجليل 
جانب  اإىل  احل��ي��اة  جم���االت  خمتلف 
قادر  متكاماًل  جياًل  لنبني  الريا�صة، 
على حتقيق اأف�صل النتائج يف خمتلف 

املحافل".
وق���ال حم��م��د ع��ل��ي حم��ب��وب: "ن�صكر 
جهودهم  على  الريا�صي  دبي  جمل�س 
الطيبة  وم�����ب�����ادرات�����ه�����م  ودع����م����ه����م 
االأكادمييات  قطاع  يف  العمل  لتطوير 
تطوير  يف  مبا�صر  ب�صكل  وامل�صاهمة 
دبي  فمجل�س  ال��ن��ا���ص��ئ��ني،  ال��الع��ب��ني 

ال�صريك االأ���ص��ا���ص��ي يف  ال��ري��ا���ص��ي ه��و 
حتقيق االإجنازات، و�صنعمل �صوًيا على 
االأ�صا�صي وهو تطوير  الهدف  حتقيق 
الفريق  ل���رف���د  ودع���م���ه���م  ال���الع���ب���ني 

االأول باأف�صل املهارات". 
�صعداء  "نحن  ال��دل��ي��ل:  اأح��م��د  وق���ال 
ال�صنية  ل��ل��م��راح��ل  ال��ت��ن��اف�����س  ب���ع���ودة 
عام  دام  ت���وق���ف  ب��ع��د  ال���ق���دم  ك����رة  يف 
ون�صف لنعيد لالعبني كامل لياقتهم 
اأن هذا  ���ص��ك  وال  وال��ف��ن��ي��ة،  ال��ب��دن��ي��ة 
املناف�صة  وك��ان��ت  ���ص��ع��ًب��ا  ك���ان  امل��و���ص��م 
قوية، وبف�صل الدعم الكبري والتعاون 
�صن�صتمر  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  م��ع 
علمًيا  وتنميتهم  العبينا  تطوير  يف 
وكروًيا وتاأ�صي�صهم لرفع راية الدولة 
ختام  ويف  الدولية".  امل���ح���ال���ة  يف 
واأبطال  جن����وم  ال��ت��ق��ط  االح��ت��ف��ال��ي��ة 
دوري����ات امل��راح��ل ال�����ِص��ن��ي��ة م��ن اأندية 
دبي �صورة تذكارية مع جدارية جنوم 
كرة القدم العامليني الذين �صاركوا يف 
ال��دويل وفازوا  الريا�صي  دبي  موؤمتر 

بجائزة دبي جلوب �صوكر.

•• دبي-وام:

ي�صتعد احتاد االإمارات للبادل تن�س 
اأن�صطته  ال�صتئناف  املقبل  االأ�صبوع 
املو�صم  من  الثاين  للن�صف  املحلية 
ح���ي���ث و�صع  احل�������ايل،  ال���ري���ا����ص���ي 
ب��ط��ول��ة خالل   15 خ��ط��ة الإق���ام���ة 
بطوالت   3 ب��واق��ع  املقبلة؛  ال��ف��رتة 

اأ�صبوعية.
امل�����ري االأم�����ني العام  ���ص��ع��ي��د  واأك�����د 
الحت����اد االإم������ارات ل��ل��ب��ادل ت��ن�����س يف 
االإمارات"  اأنباء  "وكالة  ل�  ت�صريح 
عمله  ي��وا���ص��ل  االحت����اد  اأن  وام"   "

وتو�صيع  ال��ل��ع��ب��ة  ن�����ص��ر  اأج������ل  م����ن 
وجود  ظ��ل  يف  ال��دول��ة،  يف  قاعدتها 
385 ملعبا، واأك���رث من  اأك��رث م��ن 
اأن  مو�صحا  االآن،  حتى  ناديا   85
ا���ص��ت��ق��ط��اب امل���واه���ب ال��ن��ا���ص��ئ��ة اأحد 
اأبرز اهتمامات االحتاد، االأمر الذي 
ي�صتدعي وجود املزيد من الالعبني 
الختيار االأف�صل من بينهم وتنمية 

مهاراتهم.
واأو���ص��ح اأن االإجن��از ال��ذي حتقق يف 
بالكويت،  اخلليجية  االأل��ع��اب  دورة 
بنهاية  ال�صتار  عنها  اأ���ص��دل  وال��ت��ي 
�صهر مايو املا�صي، بح�صول منتخب 

الف�صية  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  ال���رج���ال 
وال�صيدات على امليدالية الربونزية 
كان دافعا كبريا لتحقيق املزيد من 
البطوالت  يف  وامل�صاركة  االإجن���ازات 

اخلارجية.
ا�صت�صافة  ب��ط��ل��ب  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
ال���ب���ادل تن�س  مل���ون���دي���ال  االإم��������ارات 
يف  "االحتاد  امل����ري:  �صعيد  ق���ال   ..
با�صت�صافة  الفائزة  الدولة  انتظار 
احل������دث، وق����د ق��دم��ن��ا م��ل��ف قوي 
ل��ل��غ��اي��ة ب��ج��ان��ب ع����دد م���ن ال�����دول، 
النهاية بح�صولنا  اأن يتوج يف  ناأمل 
ومنتخبنا  امل��ون��دي��ال،  تنظيم  على 

الوطني �صي�صارك يف ت�صفيات كاأ�س 
امل��ق��ب��ل، حيث  اأك��ت��وب��ر  ال��ع��امل �صهر 

تقام البطولة يف �صهر نوفمرب".
وب��ال��ن�����ص��ب��ة خل��ط��ط االحت����اد خالل 
ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة اأ����ص���اف: " يف ظل 
االإمكانيات الهائلة والبنية التحتية 
ال���ق���وي���ة ال���ت���ي مت��ت��ل��ك��ه��ا االإم�������ارات 
ن�صعى  تن�س،  ال��ب��ادل  ريا�صة  ب�صاأن 
الالعبني  م���ن  امل���زي���د  ال���ص��ت��ق��ط��اب 
اأجل  من  ال�صنية  املراحل  مبختلف 
اأ�صبحت  ال��ت��ي  ال��ل��ع��ب��ة  يف  دجم��ه��م 
االإم�������ارات  يف  ك���ب���رية  ���ص��ع��ب��ي��ة  ذات 
"وجود  واأ���ص��اف:  اخلليج".  ودول 

ق��وي��ة و منتخب  ب���ط���والت حم��ل��ي��ة 
ق���ادر على حتقيق االجن���ازات  ق��وي 

والبدايات  اأول���وي���ات���ن���ا،  راأ������س  ع��ل��ى 
كانت مب�صرة للغاية باحل�صول على 

لقب كاأ�س اخلليج العربي، والتتويج 
االأمر  اخلليجية،  االأل��ع��اب  دورة  يف 

الو�صول  يف  للتفكري  يدفعنا  ال��ذي 
اإىل العاملية".

جمل�س دبي الريا�سي يحتفي بفرق اأندية دبي اأبطال دوريات املراحل ال�سنية لكرة القدم

البادل تن�س ي�ستعد للن�سف الثاين من املو�سم ب� 15 بطولة

وا�سط والذيد وخورفكان تتناف�ض على الدرع

لقاءات مثرية يف ختام دوري نا�سئة ال�سارقة لكرة قدم ال�سالت ال� 13 غدا

ت�ست�سيفها جامعة الإمارات مب�ساركة مئات الالعبني النا�سئني

بطولة التحدي للجوجيت�سو تنطلق يف العني يوم 18 يونيو 
ميداليتان تاريخيتان لالإمارات يف 

بطولة العامل للرماية الباراملبية
•• �شاتارو - فرن�شا-وام:

اأحرز منتخبنا الوطني للرماية  الباراملبية ميدالية ذهبية واأخرى برونزية يف 
اأوىل م�صابقات بطولة كاأ�س العامل للرماية الباراملبية املقامة حالياً مبدينة 

�صاتارو الفرن�صية.
مل�صابقة  املختلط  للزوجي  بذهبية  امل��ه��ريي  وعائ�صة  البلو�صي  �صعيد  وت��وج 
من  املكون  الزوجي  اأح��رز  فيما  وق��وف،  الو�صع  من  الهواء  �صغط  البندقية 
مت  ال��ت��ي  نف�صها  امل�صابقة  ب��رون��زي��ة  ال�صام�صي  وعائ�صة  االأح��ب��اب��ي  ع��ب��داهلل 

اعتمادها الأول مرة يف تاريخ م�صابقات الرماية الباراملبية.
وت�صتمر مناف�صات البطولة حتى االأحد املقبل مب�صاركة 270 العبا والعبة 
الدولية  املحطات  اأوىل  وه��ي  ال��ع��امل  ق���ارات  م��ن خمتلف  دول��ة   52 ميثلون 

التاأهيلية لبطولة العامل التي ت�صت�صيفها مدينة العني يف نوفمرب املقبل.
اأ�صحاب  لقطاع  التنفيذي  املدير  الكمايل  اإ�صماعيل  اهلل  عبد  �صعادة  واأع��رب 
بالغ  عن  منتخبنا  بعثة  رئي�س  الهمم  الأ�صحاب  العليا  زايد  مبوؤ�ص�صة  الهمم 
�صعادته بهذا االإجناز والفوز مبيداليتني يف هذه امل�صابقة التي تقام مناف�صاتها 

للمرة االأوىل.
وقدم الكمايل التهنئة الأبطال منتخبنا معربا عن اأمله يف حتقيق املزيد من 
امليداليات والو�صول ملن�صات التتويج وال�صعي نحو حتقيق اإجناز جديد ي�صاف 

لنجاحات اأ�صحاب الهمم يف جميع املناف�صات الريا�صية االإقليمية والدولية.
مكنها  الهمم،  الأ�صحاب  العليا  زاي��د  ملوؤ�ص�صة  الر�صيدة  القيادة  دعم  اأن  واأك��د 
من حتقيق جناحات كبرية، ال�صيما يف املجال الريا�صي وتر�صحها ال�صت�صافة 
اأحداث ريا�صية دولية هامة ومنها بطولة العام للرماية الباراملبية مبدينة 

العني نوفمرب املقبل.
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•• دبي-الفجر:

امل�����ص��اب��ق��ات يف احتاد  ن��ظ��م��ت جل��ن��ة 
االإمارات لكرة القدم اأم�س يف مقره 
بدبي، ور�صة عمل ملناق�صة م�صابقات 
ال���درج���ة  الأن����دي����ة  االأول  ال���ف���ري���ق 
االأوىل يف املو�صم الريا�صي اجلديد  

.2023-2022
اأحمد  ال��ع��م��ل،  ور����ص���ة  يف  و����ص���ارك 
دروي�������س ع�صو جمل�س  ب��ن  ي��و���ص��ف 
جلنة  رئ��ي�����س  ال���ك���رة،  احت�����اد  اإدارة 
امل�صابقات، وم�صوؤولو اإدارة امل�صابقات 
الدرجة  اأن���دي���ة  ب���االحت���اد، ومم��ث��ل��و 

االأوىل.
امل�صابقات  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ورح������ب 

لهم حتيات  ناقاًل  االأن��دي��ة  مبمثلي 
احتاد  اإدارة  جمل�س  واأع�صاء  رئي�س 
بالتعاون القائم  كرة القدم، م�صيداً 
واإدارات  الكرة  احت��اد  بني  وامل�صتمر 
وال�����ذي  االأوىل،  ال����درج����ة  اأن����دي����ة 
جميع  جن��اح  يف  كبري  ب�صكل  اأ���ص��ه��م 
املا�صي،  الريا�صي  املو�صم  م�صابقات 
بني  كبرية  مناف�صات  �صهدت  والتي 

الفرق اإىل اجلوالت االأخرية.
جلنة  اأن  اإىل  دروي�������س  ب���ن  واأ�����ص����ار 
امل�صابقات حتر�س على الت�صاور مع 

االأن���دي���ة يف ك��اف��ة االأم�����ور االإداري�����ة 
بداية  قبل  للم�صابقات  والتنظيمية 
امل��و���ص��م ال��ري��ا���ص��ي اجل��دي��د، بهدف 
واملقرتحات  االأفكار  ومناق�صة  طرح 
م�صابقاتنا  تطوير  يف  ت�صهم  ال��ت��ي 

املحلية واللعبة ب�صكل عام.
وناق�صت ور�صة العمل اأربعة حماور، 
ت�صمنت م�صابقات املو�صم الريا�صي 
2022-2023، واأعداد الالعبني 
امل�صجلني يف الفريق االأول وفئاتهم، 
وبطولة كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س 

مت  ك���م���ا  اهلل"،  "حفظه  ال�����دول�����ة 
ا�صتعرا�س اأجندة م�صابقات الفريق 
املقبل،  ال����ك����روي  ل��ل��م��و���ص��م  االأول 
املقرتحة  التعديالت  اإىل  باالإ�صافة 

على لوائح امل�صابقات.
ور�صة  م��ن��اق�����ص��ات حم�����اور  وخ�����الل 
ال����ع����م����ل، ت����ق����دم مم���ث���ل���و االأن�����دي�����ة 
اللجنة  ����ص���ت���ق���وم  مب�����ق�����رتح�����ات، 
املقبلة،  االأي������ام  خ����الل  ب��درا���ص��ت��ه��ا 
وت����ق����دمي ت��و���ص��ي��ة ل��ع��ر���ص��ه��ا على 
جمل�س اإدارة احتاد الكرة لالعتماد.

•• اأبوظبي-وام:

ظهر فريق ال�صارقة يف دوري اأدنوك للمحرتفني لكرة القدم، ب�صكل متباين، 
يف  بالفوز  بقوة  ب��داأه   ،2022-2021 املن�صرم  املو�صم  يف  م�صواره  خ��الل 
مواجهات،   5 يف  باخل�صارة  النقاط  لنزيف  تعر�س  ثم  متتالية،  جوالت   3
ويراجع  اأوراق���ه،  يلملم  اأن  الثاين  ال��دور  يف  ا�صتطاع  بينما   ،4 يف  والتعادل 
 55 بر�صيد  الرتتيب  ب��ج��دول  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  املو�صم  لينهي  ح�صاباته، 

نقطة.
جمع ال�صارقة يف الدور االأول 23 نقطة وفق البيانات امل�صجلة يف اأوراق رابطة 
املحرتفني االإماراتية، من الفوز يف 7 مباريات، واخل�صارة يف 4، والتعادل يف 
مباراتني، فيما حقق طفرة يف الدور الثاين جمع من خاللها 32 نقطة، من 

الفوز يف 10 مباريات، والتعادل يف مواجهتني، وخ�صارة وحيدة.
ويح�صب لل�صارقة اأنه الفريق الوحيد الذي تغلب على العني؛ حامل اللقب، 
وكان ذلك يف اجلولة 13، بثنائية دون رد، و�صجل و�صيف دورينا 46 هدفا؛ 
الثاين،  امل��رك��ز  حمتال  ه��دف��اً؛   25 وا�صتقبل  تهديفي،  معدل  اأع��ل��ى  ثالث 
منا�صفة مع الوحدة، يف اأقل الفرق ا�صتقبااًل لالأهداف، وحل ثانيا يف قائمة 

ال�صباك النظيفة ب�11 مباراة منا�صفة مع الو�صل.
احتالل فريقهم  ب�صمتهم يف  بو�صع  ال�صارقة،  رفقة  اأك��رث من العب  وب��رز 
مركز الو�صافة، اأبرزهم كايو لوكا�س الذي حل رابًعا يف قائمة الهدافني ب� 
14 هدفاً، و�صنع 6 اأهداف، وبن ماالجنو الذي �صجل 9 اأهداف و�صنع 4، 

وعثمان كامارا ب� 6 اأهداف، وبرنارد دواراتي ب� 4 اأهداف و�صنع مثلها.
املركز:   2022 –  2021 للمحرتفني  ادن���وك  دوري  يف  ال�صارقة  اأرق���ام 

الثاين 26 مباراة.
نقطة.  55

فوز.  17
هزائم.  5

تعادالت.  4
هدفا.  46

م�صتقبال. هدفا   25
املرمى. على  ت�صديدة   118

املناف�س. ملعب  يف  ناجحة  متريرة   5111
ناجحة. مراوغة   240

•• اأبوظبي-وام:

حار�س  احل���و����ص���ن���ي  ع���ل���ي  ت�������ص���در 
اأكرث  قائمة  عجمان  فريق  مرمى 
مع فرقهم يف  �صاركوا  العبني   10
للمحرتفني  اأدنوك  دوري  م�صابقة 
خالل املو�صم املن�صرم، حيث خا�س 
يف  ال�26  الفريق  م��ب��اري��ات  جميع 
ا�صتبدال،  اأو  غ��ي��اب  دون  امل�صابقة 
مهاجم  خ��ري��ب��ني  ع��م��ر  ك���ان  بينما 
العا�صر  املركز  �صاحب  هو  الوحدة 
تلك  يف  ال��10  الالعبني  ب��ني  م��ن 
اح�صائيات  اأظهرت  فيما  القائمة، 
راب����ط����ة امل���ح���رتف���ني م�������ص���ارك���ة 6 
مع  فقط  واح���دة  لدقيقة  الع��ب��ني 
ف��رق��ه��م ع��ل��ى م�����دار امل���و����ص���م وهم 

االأقل م�صاركة يف املو�صم. 
وكالة  تر�صد  ال��ت��ايل  التقرير  ويف 
اأرقام  "وام" اأب���رز  االإم����ارات  اأن��ب��اء 
العبني   10 اأك�����رث  واإح�������ص���ائ���ي���ات 
م�صاركة مع فرقهم يف دوري اأدنوك 
املا�صي،  للمحرتفني خالل املو�صم 
وك��ان الفتا وج��ود 4 العبني منهم 
ويت�صدر  ع��ج��م��ان.  ف��ري��ق  ���ص��م��ن 

ح����ار�����س مرمى  احل���و����ص���ن���ي  ع���ل���ي 
فريق عجمان القائمة، حيث �صارك 
بواقع  م��ب��اراة،   26 يف  فريقه  م��ع 
دقيقة، وا�صتطاع احلار�س   2340
يف  نظيفة  �صباكة  على  يحافظ  اأن 
مباريات، وبلغت عدد متريراته   6
 430 م��ن��ه��ا  مت�����ري�����رات،   604
ثانيا  وج�����اء  ���ص��ح��ي��ح��ة.  مت���ري���رة 
العب و�صط الن�صر اأنطونيو خوزيه 
"توزي" بعدما �صارك مع فريقه يف 
دقيقة   2302 بواقع  مباراة   26
ي�صجل  اأن  الالعب  وا�صتطاع  لعب، 
مع فريقه خالل املو�صم 12 هدفا 
املباراة،  يف  ه��دف   0.46 مب��ع��دل 
نقطة  م��ن  اأه�����داف   5 بينهم  م��ن 
بالراأ�س،  منطقة اجل��زاء، وهدفني 
لفريقه  ي�صنع  اأن  ا���ص��ت��ط��اع  فيما 
متريرات  ب��ل��غ��ت  ك��م��ا  اأه������داف،   4
وثالثا  مت��ري��رة.   1432 ال��الع��ب 
ج���اء ج����واو ب���ي���دور م��ه��اج��م فريق 
ال���وح���دة ح��ي��ث ���ص��ارك م��ع فريقه 
26 مباراة بواقع  املو�صم يف  طوال 
وا�صتطاع  ل��ع��ب،  دق��ي��ق��ة   2296
 14 اأن ي�صجل مع فريقه  الالعب 

ه����دف يف   0.54 ه���دف���ا، مب���ع���دل 
املباراة، من بينهم هدف واحد من 
ركلة جزاء، و6 اأهداف بالراأ�س، كما 
بينما  ه��دف��ني،  ي�صنع  اأن  ا�صتطاع 
متريرة.   550 مت��ري��رات��ه  ب��ل��غ��ت 
وح���ل راب��ع��ا م����ريال ���ص��ام��ارد زيك 
مدافع فريق عجمان، حيث �صارك 
بواقع  م���ب���اراة   26 ف��ري��ق��ه يف  م��ع 
ي�صجل  ومل  لعب،  دقيقة   2266
ال���الع���ب ���ص��وى ه��دف��ا واح�����دا مع 
يف  متريراته  ع��دد  وبلغت  الفريق، 
متريرة،   1115 امل��ب��اري��ات  جميع 
من بينها 955 متريرة �صحيحة، 

كما بلغت عدد مرات ت�صتيته للكرة 
 13 اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  م�����رة،   91
اعرتا�س للكرة. وجاء خام�صا فهد 
ال�صنحاين حار�س مرمى فريق بني 
يا�س حيث �صارك مع فريقه يف 25 
لعب،  دقيقة  مباراة بواقع 2250 
�صباكة  على  يحافظ  ان  وا�صتطاع 
عدد  وبلغت  مباريات،  نظيفة يف 4 
من  ك��ان  متريره   683 متريراته 
�صحيحة.  مت��ري��رة   472 بينها 
العب  فرا�س  حممد  ج��اء  و�صاد�صا 
�صارك  حيث  عجمان،  فريق  و�صط 
بواقع  م���ب���اراة   25 ف��ري��ق��ه يف  م��ع 
2246 دقيقة لعب، حيث ا�صتطاع 
فريقه  م��ع  ه��دف��ا   12 ي�صجل  اأن 
املباراة،  يف  ه���دف   0.48 مب��ع��دل 
من بينهم هدفني من ركلتي جزاء، 
اأهداف   6 ي�صنع  اأن  ا�صتطاع  كما 
متريراته  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ل��ف��ري��ق��ه، 
 673 بينها  م��ن  مت��ري��رة   858
املركز  وح��ل يف  مت��ري��رة �صحيحة. 
اإ���ص��م��اع��ي��ل مدافع  ال�����ص��اب��ع حم��م��د 
ف��ري��ق ع��ج��م��ان، ح��ي��ث ����ص���ارك مع 
فريقه يف 25 مباراة بواقع 2238 

متريرات  بلغت  وق��د  ل��ع��ب،  دقيقة 
ال��الع��ب 738 مت��ري��رة، و���ص��دد 3 
كما  املناف�صني،  مرمى  على  ك��رات 
بلغت التحاماته 98 التحاما، فيما 
الناجحة  االف��ت��ك��اك��ات  ع���دد  و���ص��ل 
60 اف��ت��ك��اك. وث��ام��ن��ا جاء  ل��ل��ك��رة 
ر�صا عطا�س مدافع فريق العروبة 
وال����ذي ���ص��ارك م��ع ف��ري��ق��ه يف 25 
دقيقة،   2233 ب����واق����ع  م����ب����اراة 
هدفا  فريقه  م��ع  ال��الع��ب  و�صجل 
واح�����دا، وب��ل��غ��ت مت��ري��رات��ه 801 
متريرة   619 بينها  من  متريرة، 
�صحيحة، فيما بلغ عدد التحاماته 
حماولة  و101  ال��ت��ح��ام��ا،   81
ت�صتيت للكرة. وجاء تا�صعا رافاييل 
خورفكان  و�صط  الع��ب  جورميا�س 
وال����ذي ���ص��ارك م��ع ف��ري��ق��ه يف 25 
لعب،  دقيقة  مباراة بواقع 2202 
اأه�����داف   9 ي�����ص��ج��ل  اأن  وا���ص��ت��ط��اع 
0.36 هدف  ف��ري��ق��ه مب��ع��دل  م��ع 
يف املباراة من بينها 5 اأه��داف من 
نقطة منطقة اجلزاء، كما ا�صتطاع 
اأن ي�صنع 7 اأهداف، وقد بلغت عدد 
متريرة،   840 الالعب  متريرات 

ناجحة.  متريرة   634 بينها  من 
وعا�صرا حل عمر خريبني مهاجم 
ال��وح��دة، وال��ذي خا�س مع فريقه 
دقيقة   2201 بواقع  مباراة   25
هدفا   15 خ��الل��ه��ا  ���ص��ج��ل  ل���ع���ب، 
ب��واق��ع 0.6 ه��دف يف امل��ب��اراة، من 
بينها 3 اأهداف من نقطة منطقة 
ا�صتطاع  كما  بالراأ�س،  و4  اجل��زاء، 
اأن ي�صنع لفريقه 8 اأهداف، وبلغت 
من  متريرة   758 متريراته  عدد 
ويف  ناجحة.  متريرة   585 بينها 
اأخرى وبالن�صبة  اإح�صائية طريفة 
لالعبني االأقل م�صاركة مع فرقهم 
خالل املو�صم فقد اأوردت اإح�صاءات 
راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني االإم��ارات��ي��ة اأن 
ه��ن��اك 6 الع��ب��ني ���ص��ارك��وا لدقيقة 
واحدة فقط طوال املو�صم وهم كل 
دووبنج،  الو�صل جورج  من مدافع 
ح�صن،  ح��م��د  ال���ع���روب���ة  وم����داف����ع 
ال�����ص��ارق��ة خ��ال��د توحيد،  وح���ار����س 
وعبد اهلل خريي مدافع اجلزيرة، 
وحم���م���د ح�����ارب ال��وح�����ص��ي العب 
احلمادي  وعبداهلل  الظفرة،  و�صط 

مهاجم الظفرة.

الأكرث م�ساركة يف دوري املحرتفني

علي احلو�سني يف ال�سدارة و3 لعبني اآخرين من عجمان �سمن القائمة
•• دبي-وام:

اأ�صاد نادي دبي الأ�صحاب الهمم باالإجناز الذي حققه اأبطاله يف كاأ�س العامل 
الباراملبية للرماية بفرن�صا وح�صولهم على اأكرث من ميدالية ملونة.

العني  ن��ادي  البلو�صي الع��ب  اهلل  املهريي، مع عبد  عائ�صة  الالعبة  وف��ازت 
بذهبية الزوجي املختلط يف البندقية بالرماية، كما اأحرزت الالعبة نف�صها 
مع فريق االإمارات -العبي نادي العني عبداهلل االأحبابي و�صعيد البلو�صي- 

برونزية الفرق يف م�صابقة الرماية بالبندقية".
واأحرزت عائ�صة ال�صام�صي برونزية الزوجي املختلط "الرماية بالبندقية" 
مع العب نادي العني �صعيد االأحبابي، فيما حقق علي يون�س رقما تاأهيليا 

يف م�صاركته االأوىل.
الهمم  دبي الأ�صحاب  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  بالرقاد  وثمن ثاين جمعة 
اأنه ترجمة طبيعية للجهد  ..موؤكدا  ال�صادر ام�س االإجن��از  النادي  بيان  يف 

املبذول على كافة االأ�صعدة.
وقال: "هذه امل�صاركة تاأتي �صمن خطة النادي لتواجد اأبطاله مع منتخب 
االإم��ارات يف الن�صخة اجلديدة لدورة االألعاب الباراملبية -باري�س -2024 
املهريي،  عائ�صة  ي�صم  بفريق  احلالية  العامل  كاأ�س  يف  النادي  �صارك  حيث 

وعائ�صة ال�صام�صي، وعلي يون�س، ومانع كرجي".
البطولة  يف  متقدمة  مراكز  حققوا  ال��ن��ادي  اأب��ط��ال  اأن  اإىل  بالرقاد  واأ���ص��ار 
باال�صرتاك مع زمالئهم اأبطال نادي العني، وجنحوا جميعا يف حتقيق قفزة 

يف الت�صنيف العاملي برغم اأن لعبة الرماية م�صتحدثة بالنادي.
واأ�صاف: "مثل هذه االإجن��ازات العاملية متثل قوة دفع كبرية لنا يف النادي 
لتحقيق  لالعبني  النجاح  مقومات  ك��ل  وت��وف��ري  العطاء  م�صرية  ملوا�صلة 

طموحاتهم يف كافة املحافل القارية والدولية".
االإجناز  ه��ذا  "يعك�س  ل��ل��ن��ادي:  التنفيذي  امل��دي��ر  الع�صيمي  م��اج��د  وق���ال 
االهتمام الكبري الذي توليه القيادة الر�صيدة لفئة اأ�صحاب الهمم، وحر�س 
دبي  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
الريا�صي على دعمهم وم�صاندتهم مبا كان له املردود االإيجابي على م�صرية 

هوؤالء الالعبني".

»دبي لأ�سحاب الهمم« ي�سيد باإجنازات 
اأبطاله يف كاأ�س العامل بفرن�سا

•• دبي -وام:

اأن  اأكد عبد العزيز ال�صلمان، االأمني العام الحتاد االإم��ارات للكرة الطائرة، 
اللوائح  بع�س  تعديل  �صي�صهد   2023 –  2022 املقبل  الريا�صي  املو�صم 
امل�صابقات  جميع  يف  االأن��دي��ة  م��ع  امل��ح��رتف��ني  ال��الع��ب��ني  مب�صاركة  املتعلقة 
املحلية، �صعياً لتطوير املناف�صة بني االأندية واالرتقاء بامل�صتويات الفنية، ملا 

يف ذلك من انعكا�س اإيجابي على م�صتوى املنتخبات الوطنية.
واأو�صح ال�صلمان، يف ت�صريحات لوكالة اأنباء االإمارات " وام " اأن تقييم جمل�س 
املنق�صي، ر�صد  الريا�صي  للمو�صم  الدرمكي،  برئا�صة عبداهلل  اإدارة االحتاد 
اأن م�صابقات الفئات ال�صنية حققت اأهدافها املو�صوعة بدرجة "ممتازة"، يف 
الوقت الذي مل يرتق الطموح للم�صتويات املطلوبة بالن�صبة مل�صابقات امل�صتوى 
االأول. وقال: "اأرجع جمل�س اإدارة االحتاد هذا الرتاجع يف امل�صتوى اإىل عدة 
اأ�صباب، قرر معاجلتها واتخاذ جمموعة من القرارات املهمة التي من �صاأنها 
امل�صاهمة يف تطوير م�صتوى اللعبة واالرتقاء ب�صكل املناف�صات املحلية، وحتفيز 
امل�صابقات  م�صتوى  ارتفاع  اأن  خا�صة  تاأثريا،  اأكرث  ب�صكل  للمناف�صة  االأندية 

الوطني".  املنتخب  م�صتوى  ارتفاع  يف  ي�صهم  ال��دوري،  راأ�صها  وعلى  املحلية 
واأعلن االأمني العام، اأن من بني اأهم القرارات التي مت اتخاذها تعديل الئحة 
الالعبني املحرتفني واملقيمني يف �صفوف كل فريق، ورفع عدد املحرتفني 
االأجانب اإىل العبني اأثنني، باالإ�صافة اإىل العب "مقيم" وفق لوائح حمددة 
واأ�صاف:  امل�صتقبل.  يف  الوطنية  املنتخبات  لتمثيل  مهيئا  يكون  اأن  ت�صرتط 
اأن الالعبني املحرتفني االجانب كان  الو�صع احل��ايل، وجدنا  تقييم  "بعد 
ت�صمح  كانت  اللوائح  اأن  املقيمني، خا�صة  فئة  االأندية �صمن  يتم قيدهم يف 
بذلك، وهو ما كان له تاأثري �صلبي على م�صتوى الفرق، حيث كانت الفائدة 
اأن  االإدارة  "ارتاأينا يف جمل�س  واأو�صح:  ب�صكل جزئي وموؤقت".  تتحقق لهم 
ومواليد  املقيمني  الالعبني  بقيد  اخلا�س  الدولة  رئي�س  ق��رار  تطبيق  يتم 
الدولة واأبناء املواطنات، ب�صكل اأكرب ومنظم ووفق لوائح منظمة تتوافق مع 
لوائح االحتاد الدويل للكرة الطائرة ويحقق الفائدة لالأندية وللم�صابقات 

مع  التعاقد  يف  االأندية  اأحقية  على  اجلديد  التعديل  ون�س  وللمنتخبات". 
اإىل  باالإ�صافة  االأول،  الفريق  �صفوف  يف  قيدهم  يتم  املحرتفني  من  اثنني 
اأحقية كل ناد يف قيد العب مقيم واحد، اإما اأن يكون مقيما يف الدولة ملدة 3 
�صنوات، اأو اأن يكون من مواليد الدولة واأبناء املواطنات، اأو اأن يكون مقيما 
اأن  الوطنية م�صتقباًل، ب�صرط  املنتخبات  23 �صنة وي�صلح للعب مع  وحتت 
يكون ناديه متعاقدا معه ملدة 3 �صنوات. وقال االأمني العام: "هذا التعديل 
ي�صهم يف منح االأندية خيارات اأو�صع يف االختيار واالنتقاء واال�صتفادة يف نف�س 
اأظهرت  بعدما  خا�صة  ال��دول��ة،  يف  املقيمني  الالعبني  اإمكانيات  من  الوقت 
االإح�صائيات الر�صمية واالأرقام اأن هناك حوايل 2.5 مليون مقيم يف الدولة 
حاليا من الفئة العمرية 12 عاما حتى 29 عاما، وهو القطاع الذي ميكن 
اأن ت�صتفيد منه االأندية ب�صكل اأف�صل يف انتقاء العبي هذه الفئة، وهو ما بنى 

احتاد الطائرة عليه قراره.

االأن��دي��ة مت تخفي�س ر�صوم قيد  "م�صاهمة من االحت��اد يف م�صاعدة  وق��ال: 
الالعبني املقيمني من 5 االف درهم لالعب اإىل الف درهم فقط، للتخفيف 
القطاع  من  واال�صتفادة  املميزين  انتقاء  يف  وم�صاعدتهم  االأندية  كاهل  عن 
التي  الدرا�صات  اأن  واأكد  الدولة".  اأر�س  على  املقيمني فعلياً  العري�س من 
لها  �صيكون  اال�صتفادة  اأن  اأك��دت  اجلزئية،  ه��ذه  على  الطائرة  احت��اد  نفذها 
عائد على 4 قطاعات، اأولها النادي وقدرته على املناف�صة بقوة يف امل�صابقات 
وبالتايل  نف�صها،  امل�صابقات  م�صتوى  ارت��ف��اع  على  ع��الوة  املختلفة،  املحلية 
تتحقق  واأخ���رياً  بال�صرورة،  �صرتتفع  التي  للم�صابقات  الت�صويقية  القيمة 
الفائدة االأكرب للمنتخبات الوطنية التي �صتكون قادرة على تدعيم �صفوفها 
ب�صكل اأكرب مبن ي�صلح من هوؤالء املقيمني وفق اللوائح املو�صوعة. واأو�صح 
االأمني العام اأن التعديالت االأخرية مت اإقرارها من قبل جمل�س اإدارة االحتاد 
ومت اإبالغ جميع االأندية بها اعتباراً من �صهر مايو، للبدء يف تطبيقها اعتباراً 
من املو�صم الريا�صي املقبل 2022 2023- مبا�صرة، م�صريا اإىل اأن االحتاد 
ب�صدد اإقامة ور�صه عمل مع جميع االأندية لتو�صيح هذه التعديالت وكيفية 

تنفيذها ب�صكل �صليم يحقق الفائدة املرجوة.

احتاد الطائرة ي�سمح بقيد »املقيم« القادر على متثيل املنتخب م�ستقبال 

ويلز  ب��الده  منتخب  على  "يتعني  اإن��ه  بيل  غاريث  املخ�صرم  اجلناح  ق��ال 
تعلم بع�س احليل للتحكم ب�صري املباراة عند احلاجة اإىل ذلك"، بعد 

اأن تلقى الفريق هدفاً يف الثواين االأخرية من مباراته على اأر�صه 
اأمام هولندا يف دوري االأمم االأوروبية لكرة القدم الليلة املا�صية. 
2022 بعد الفوز  التاأهل لنهائيات كاأ�س العامل  و�صمنت ويلز 
ال�صهر  م��ن  �صابق  وق��ت  يف  اأوك��ران��ي��ا  على  الت�صفيات  ملحق  يف 

"اإحراز   77 ال��ذي �صارك بدياًل يف الدقيقة  اجل��اري. وق��ال بيل 
لكن  موؤملاً،  كان  مرمانا  الهزمية  هدف  دخ��ول  ثم  التعادل  هدف 

يتعني علينا تعلم احليل ال�صوداء للت�صدي ملثل هذه املواقف".
واأ�صاف بيل "علينا ا�صتغالل ذلك ال�صتخال�س العرب. اإذا حدث 

يتوجب  مبا  القيام  علينا  ف��اإن  العامل  كاأ�س  يف  ثانية  ه��ذا 
الفرق  مواجهة  يف  اللعب  عند  ب��ه.  القيام  علينا 

الكبرية وال تفعل املطلوب منك فاإنك تتلقى 
عقوبة".  وعرب مدرب ويلز روبرت بيدج عن 

اأ�صفه لهذه النتيجة قائاًل "كانت فر�صة 
اأظهرنا  لكننا  لنا"  "بالن�صبة  ك��ب��رية 

�صذاجة يف طريقتنا يف اإنهاء املباراة.. 
هذا در�س كبري يجب علينا تعلمه". 

العامل يف قطر  كاأ�س  نهائيات  ويف 
ت�صم  جمموعة  يف  ويلز  �صتلعب 

الواليات  كاًل من  اإىل جانبها 
املتحدة واإجنلرتا واإيران.
كاأ�س  يف  وي��ل��ز  و�صتلتقي 

االأمم االأوروبية ال�صبت 
�صيفتها  م��ع  امل��ق��ب��ل 

بلجيكا.

بيل يطالب منتخب ويلز تعلم 
بع�س احليل قبل املونديال

احتاد الكرة ُيناق�س مع اأندية الدرجة 
الأوىل م�سابقات املو�سم الكروي املقبل

ال�سارقة يف دوري 2022.. طفرة الدور 
الثاين تقوده لإنهاء املو�سم يف مركز الو�سيف



كادت متوت يف الطائرة ب�سبب الفول ال�سوداين
عانت مراهقة، 14 عاماً، من رد فعل حت�ص�صي كاد اأن يودي بحياتها 
عندما رف�س م�صافر على منت رحلة اخلطوط اجلوية الربيطانية 

عن االمتناع عن اأكل الفول ال�صوداين.
اإىل  واحتاجت  الوعي  فقدت  بوبي  ابنتها  اإن  جونز،  جوانا  تقول 
8 �صاعات  ا�صتغرقت  "اإيبي بني" يف رحلة  اأك�صجني وحقنتني من 
الطائرة  منت  على  بال�صدفة  كانت  ممر�صة  و�صارعت  لندن.  اإىل 
الرحلة  خ��الل  بوبي،  حالة  حت�صنت  احل��ظ،  وحل�صن  للم�صاعدة، 
"كان  ج��وان��ا:  وق��ال��ت  ال��ط��ائ��رة.  و���ص��ول  بعد  للم�صت�صفى  ونقلت 
كابو�صا لنا جميعا واعتقدت حًقا اأنها قد متوت. كان اأمراً خميفاً 
رغم  ال�صوداين  الفول  تناول  يف  ا�صتمر  ال��ذي  راك��ب  ب�صبب  حقاً، 
وط��ال��ب طاقم  ذلك".  ع��ن  االمتناع  ال��رك��اب  م��ن  امل�صيفني  طلب 
الطائرة الركاب بتجنب تناول املك�صرات عند �صعودهم على منت 
الطائرة، ب�صبب بوبي التي تعاين ح�صا�صية مفرطة �صد املك�صرات. 
ودع����ت ج���وان���ا اإىل اإ����ص���دار ت�����ص��ري��ع ج��دي��د ����ص���ارم، مي��ن��ع تناول 
املك�صرات على منت الطائرات، اإذا �صادف وجود م�صافر يعاين من 
احل�صا�صية جتاهها. تاأتي هذه احلادثة بعد اأن قالت امراأة اأخرى 
من  ل��ل��ن��زول  ا���ص��ط��رت  اإن��ه��ا  امل��ك�����ص��رات،  �صد  باحل�صا�صية  م�صابة 
طائرة  الأمريكان اإيرالينز بعد اأن اأ�صر طاقم الطائرة على تقدمي 

املك�صرات لركاب الدرجة االأوىل، وفق موقع "ميرتو".

اجلن�سية الإ�سبانية لطفلة ولدت على منت قارب مهاجرين 
قارب  منت  على  ول��دت  لطفلة  اجلن�صية  اإ�صبانية  حمكمة  منحت 
اإىل  الو�صول  الكامريونية حتاول  والدتها  كانت  بينما  مهاجرين 
االأرا�صي االأوروبية، وفق ما اأفادت ال�صلطات الق�صائية  اأم�س االأول 

االربعاء، معتربة اأنها �صابقة من نوعها يف البالد.
االإلكرتوين  موقعها  على  اال�صبانية  الق�صائية  ال�صلطات  واأوردت 
اأن حمكمة منحت "للمرة االأوىل اجلن�صية االإ�صبانية لطفلة ولدت 
يف اأيار-مايو عام 2018 على منت قارب مهاجرين خالل ابحاره 

باجتاه ال�صاحل االإ�صباين".
يف  ا�صتندت  انها  ال�صمالية  غويبوزكوا  مقاطعة  حمكمة  وق��ال��ت 
قرارها اإىل امل�صلحة الف�صلى للطفلة، وهو ما يعد"هدفا م�صروعا 
بح�صب الد�صتور". واأ�صافت املحكمة اأن ترك الطفلة بدون جن�صية 
ي�صعها يف "حالة من عدم امل�صاواة" مقارنة باالأطفال االآخرين، ما 
يعني "اإنكارا كبريا" حلقوقها االأ�صا�صية، مبا يف ذلك حق التعليم.

وتعي�س الطفلة مع والدتها يف ا�صبانيا منذ و�صولهما اإىل مدينة 
طريفة ال�صاحلية اجلنوبية يف اإقليم االأندل�س.

�سائق �سيارة قمامة ي�سرتي منازل ب� 12 مليون دولر
عقاري  ا�صتثمار  حمفظة  باإن�صاء  �صابق  قمامة  �صيارة  �صائق  جنح 
رحلته  وب����داأ  ف��ق��ط،  ���ص��ن��وات   10 خ���الل  دوالر  م��ل��ي��ون   12 بقيمة 
عمله  من  يتقا�صاه  ك��ان  ال��ذي  ال�صئيل  راتبه  رغ��م  اال�صتثمارية 
ال�صابق. ا�صرتى دانيال وال�س، من غرب �صيدين، اأول عقار له يف 
املدر�صة  بعد ترك  التا�صعة ع�صرة،  ي��زال بعمر  2011 وهو ال  عام 
كهربائًيا  يعمل  ك��ان  الوقت  ذل��ك  يف  العا�صر.  ال�صف  يف  الثانوية 
متدرًبا يك�صب 39000 دوالًرا �صنوًيا، واليوم ميتلك ال�صاب البالغ 

من العمر 31 عاًما 13 منزاًل مع زوجته �صويف.
تدفقاً  ويوفر  العقارية  الرهون  م�صاريف  العقارات  اإيجار  يغطي 
اأمريكي من االأرباح �صنوياً.  100،000 دوالر  اإ�صافياً قدره  نقدياً 
بداأ ال�صيد وال�س حمفظته مبنزل من اأربع غرف نوم بقيمة 342 
�صيدين، حيث  غ��رب  كيلومرًتا جنوب   90 دوالر يف ثريملري،  األ��ف 

ا�صتمر يف العي�س يف املنزل مع والديه. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سيارة طائرة ل�سفر الركاب ب�سرعة هائلة
اأبرز  من  الكهربائية  واملركبات  الطريان  جم��ال  يف  املتخ�ص�صة  �صنغهاي  يف   Pantuo Aviation �صركة  تعترب 
لت�صهيل   eVTOL ط��راز  من  اال�صطناعي  الذكاء  على  تعتمد  اآمنة  رك��اب  طائرة  تطوير  اإىل  ال�صاعية  ال�صركات 

التنقل يف امل�صتقبل.
وميكن لل�صيارة الطائرة Pantala Concept H الكهربائية ذاتية القيادة نقل خم�صة ركاب، ب�صرعة تبلغ 300 

كم - �صاعة، و مدى طريان يبلغ 250 كم.
 وتتميز املركبة باأجنحة مائلة على �صكل �صمعة، مبراوح ذات اأنابيب كبرية وقطر كبري مع مقدمة.

وت�صم االأجنحة االأمامية على اأربعة مراوح اأنبوبية، واجلناح اخللفي �صبعة. وتعمل املركبة ب� 20 مروحة اأنبوبية 
و22 حمرًكا كهربائًيا لدفعها ب�صرعات مذهلة.

اأو  الفاخرة  بال�صيارات  مقارنته  وميكن  وف��اخ��ر،  ف�صيح  فهو   Concept H eVTOL الداخلي  الت�صميم  اأم��ا 
الطائرات احلالية. و�صيتوىل الطيار القيادة من مقعد اأمامي

وتهدف ال�صركة املنتجة للح�صول على �صهادات التاك�صي الطائر يف 2027. ومن املتوقع اأن تبداأ اختبارات النموذج 
االأويل يف وقت الحق من هذا العام، ح�صب موقع يانكو ديزاين.
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حرب ت�سريحات بني اآمرب هريد وجوين ديب
ديب،  االأم��ريك��ي ج��وين  النجم  الت�صريحات بني  ح��رب  ع��ادت  من جديد، 
اأروق��ة املحكمة، وذلك  امل��رة خ��ارج  اآم��رب ه��ريد، لكن ه��ذه  وطليقته املمثلة 
املراأة  "حقوق  اأن��ه جعل  دي��ب، معتربة  ن�صره  بيان  ه��ريد على  ردت  اأن  بعد 
�صد  اأ�صابيع   6 ا�صتمرت  التي  باملحاكمة  ديب  جوين  فوز  وبعد  ترتاجع". 
زوجته ال�صابقة اآمرب هريد، وفوزها بها، حظي النجم ب�صعبية �صاحقة على 

و�صائل التوا�صل االجتماعي، خا�صة تطبيق "تيك توك".
مبتابعة  ويحظى  عليه  ح�صابا  لين�صئ  التطبيق،  اإىل  االن�صمام  ديب  وقرر 
وغ��ريه��م من  �صكرهم،  ال��ذي��ن حر�س على  �صخ�س،  9 ماليني  م��ن  اأك��رث 

حمبيه، على دعمهم له.
لقطات  ي�صم  اإن�صتغرام،  بتطبيق  ح�صابه  على  فيديو  مقطع  دي��ب  ون�صر 
االأكرث  داع��م��ي  جميع  "اإىل  ب��ال��ق��ول:  عليه  معلقا  ل��ه،  النا�س  دع��م  تظهر 
معا،  �صيء  كل  وراأينا  مكان،  كل  معا يف  كنا  لقد  وثباتا.  واإخال�صا  تقديرا 
و�صلكنا نف�س الطريق معا، وفعلنا ال�صواب معا، وكل هذا الأنكم اهتممتم".

واأ�صاف: "االآن، �صن�صري قدما "اإىل االأمام" معا. اأنتم، كما هو احلال دائما، 
اأ�صتطيع اأن اأ�صكركم كفاية، بخالف اأن  اأرباب العمل لدي، ومرة اأخرى ال 

اأقول �صكرا، لذا �صكرا لكم. مع حبي واحرتامي، جوين ديب".

العثور على حفرية دينا�سور خميف
اكت�صف فريق من الباحثني يف م�صر حفرية دينا�صور �صخم لكنه غريب 
ذكرت  م��ا  ح�صب  "البولدوغ"،  كلب  ي�صبه  ووج���ه  �صغرية  ب����اأذرع  امل��ظ��ه��ر، 

�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
حفرية  على  الغربية  م�صر  ���ص��ح��راء  يف  ع���رثوا  خ���رباء  اإن  امل�����ص��در  وق���ال 
اأنه كان مي�صي" واأ�صنان �صغرية  يعني  "مما  دينا�صور �صخم، ذي قدمني 

وذراعني ق�صريتني للغاية.
واأ�صاف: "كان الدينا�صور، الذي يبلغ طوله نحو 6 اأمتار، يجوب ال�صحراء 

الكربى قبل 98 مليون عام".
والتي  ال�صحايل،  ت�صبه  التي  الدينا�صورات  عائلة  اإىل  النوع  هذا  وينتمي 
ازدهرت خالل الع�صر الطبا�صريي "منذ 145 اإىل 66 مليون �صنة"، وهي 

الفرتة الزمنية االأخرية لع�صر الدينا�صورات )اأبيلي�صوريد(. 
وقاد الدرا�صة اجلديدة بالل �صامل، من مركز احلفريات الفقارية بجامعة 
يف  عليا  درا�صات  طالب  اأي�صا  وهو  امل�صرية،  املن�صورة  مدينة  يف  املن�صورة 

جامعة اأوهايو وع�صو هيئة التدري�س بجامعة بنها.
وذكر �صامل: "خالل منت�صف الع�صر الطبا�صريي، كانت الواحات البحرية 

واحدة من اأكرث االأماكن رعبا على هذا الكوكب".
واأ�صاف: "يظل لغز كيف متكنت كل هذه احليوانات املفرت�صة ال�صخمة من 
اأن يكون مرتبطا  اأنه من املحتمل  اأمرا غام�صا، على الرغم من  التعاي�س 

با�صطيادها الأ�صياء خمتلفة".

اعتقال ن�ساء متورطات 
يف بيع اأدوية حمظورة

اعتقلت عنا�صر ال�صرطة الق�صائية 
ب��والي��ة اأم����ن ���ص��ط��ات، ال��ت��ي تبعد 
الدار  االقت�صادية  العا�صمة  ع��ن 
البي�صاء، بحوايل 70 كلم، 5 ن�صاء 
حمظورة  غ��ري  اأدوي����ة  ب��ي��ع  بتهمة 

عرب االإنرتنت.
ين�صطن  ن�����ص��اء   5 اع��ت��ق��ال  وخ��ل��ف 
رواد  ل��دى  ارتياحا  املجال،  ه��ذا  يف 
االجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  م����واق����ع 
امل����ج����ال  وب����اح����ث����ني يف  وخ����������رباء 

ال�صحي وال�صيدالين.
اجلهات  ت���دخ���ل  ه�������وؤالء  واع����ت����رب 
االأمنية واإيقاف �صبكات متخ�ص�صة 
املغ�صو�صة  االأدوي���������ة  ت�����ص��وي��ق  يف 
�صاأنه  االإن��رتن��ت من  واملهربة عرب 
يف  تت�صبب  لظاهرة  ح��دا  ي�صع  اأن 
اأخطار وم�صاعفات �صحية واأحيانا 

قد توؤدي اإىل الوفاة.
الن�صاء  ه��������وؤالء  اع���ت���ق���ال  وج�������اء 
بحيازة  تتعلق  ق�صية  لال�صتباه يف 
ط��ب��ي��ة مهربة  اأق����را�����س  وت���روي���ج 
يف ظ����روف م���ن ���ص��اأن��ه��ا االإ����ص���رار 

بال�صحة العامة للمواطنني.
"�صكاي نيوز  وقالت م�صادر موقع 
عربية" اإن اعتقال الن�صاء اخلم�صة 
جاء بعد اأن ر�صدت م�صالح االأمن 
مواقع  ع��ل��ى  اإع����الن����ات  ال���وط���ن���ي 
تعر�س  االج���ت���م���اع���ي،  ال��ت��وا���ص��ل 
اأق���را����ص���ا ط��ب��ي��ة حمظورة  ل��ل��ب��ي��ع 
مقابل  االإج���ه���ا����س  يف  ت�����ص��ت��ع��م��ل 
م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة م��ت��ف��اوت��ة ت����رتاوح 
مما  دوالر،  و500   400 ب���ني  م���ا 
اأ�صفر  ق�صائي  بحث  فتح  ا�صتدعى 
فيهن  امل�صتبه  ه��وي��ة  حت��دي��د  ع��ن 
�صطات  مب���دي���ن���ة  ال���رئ���ي�������ص���ي���ت���ني 

واجلديدة ومت توقيفهن.

�سبط كمية قيا�سية من 
القات ال�سطناعي

اأم�س  االإ�صبانية  ال�صلطات  اأعلنت 
اأك����رث من  ���ص��ب��ط  االأرب���ع���اء  االأول 
الكاثينونات  م����ن  اأط����ن����ان   3،2
من  الن�صط  "املكون  اال�صطناعية 
بر�صلونة،  ميناء  يف  القات"  نبتة 
اأك��رب عملية �صبط يف  اأنها  موؤكدة 

اأوروبا لهذا املخدر.
واأ����ص���اف���ت ال�����ص��ل��ط��ات يف ب��ي��ان اأن 
كمية  اأكرب  �صادر  املدين  "احلر�س 
اال�صطناعية  ال��ك��اث��ي��ن��ون��ات  م���ن 
االآن"،  ح��ت��ى  اوروب�����ا  يف  املكت�صفة 
"بقيمة  اأط����ن����ان،   3،2 ب���اإج���م���ايل 

�صوقية تبلغ 61 مليون يورو".
منبهة  م��������ادة  ه�����و  ال����ك����اث����ي����ن����ون 
م��وج��ودة يف ال��ق��ات، وه��ي �صجرية 
و�صبه  اإف��ري��ق��ي��ا  ���ص��رق  يف  منت�صرة 
تاأثريات  م���ع  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل���زي���رة 
املوجودة  ل��ت��ل��ك  مم��اث��ل��ة  م��ب��ه��ج��ة 
م�صغ  ع���ن���د  االأم���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات  يف 

اأوراقها.
م�صتقات  اأن  امل��دين  احلر�س  واأك��د 
من  "اأقوى  اال�صطناعية  ال��ق��ات 
ال��ط��ب��ي��ع��ي واأك����رث خطورة  امل��ك��ون 

بكثري".
ن�صرها  ال����ت����ي  ال�������ص���ور  وت���ظ���ه���ر 
الرباميل  ع�صرات  امل��دين  احلر�س 
على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  البال�صتيكية 
اأح���ج���ار بي�صاء  امل��ن��ت��ج ع��ل��ى ���ص��ك��ل 

�صغرية.
�صابق من  وق��ت  التحقيق يف  وب���داأ 
فرن�صا  يف  عملية  ب��ع��د  ال��ع��ام  ه���ذا 
يف  التحقيق  اإىل  ال�صلطات  دفعت 
بر�صلونة،  ميناء  يف  م�صتودع  �صاأن 
يف �صمال �صرق اإ�صبانيا، حيث توزع 

املادة يف بقية اأوروبا.

جينيفر لوبيز تتاألق يف مهرجان 
TRIBECA الأفالم

كيف  لوبيز   العاملية  جينيفر  النجمة  ت��ع��رف 
جتذب االنظار على ال�صجادة احلمراء، تاألقت 
حياتها   حول  للوثائقي  االول  العر�س  خالل 
نتفلك�س يف  الذي تعر�صه من�صة    Halftime

.Tribeca مهرجان االأفالم
ارتدت لوبيز للمنا�صبة على ال�صجادة احلمراء 
ف�صتان ا�صود �صفاف بتفا�صيل جريئة. الف�صتان 

. Tom Ford  من ت�صميم امل�صمم العاملي
م�صرية  ح���ول   Halftime ال��وث��ائ��ق��ي  ي����دور 
النجمة املهنية املتعددة االأوجه و�صغط احلياة 
الوثائقي نظرة  ال�صوء، كذلك يقدم  يف دائرة 
ال�صتار،  خلف  حياتها  ح��ول  خاطفة  حميمة 
يك�صف عن اجلراأة والعزم يف اأدائها على ال�صا�صة 
وعلى خ�صبة امل�صرح يف جميع اأنحاء العامل، اإىل 

.Super Bowl Halftime عر�س

يعود للحياة بف�سل طفليه
قال بريطاين تويف 18 دقيقة، بعد توقف قلبه اإنه مدين 

بحياته لطفليه ال�صغريين.
خلف  كان  بينما  قلبية  ب�صكتة  ووت��رز،  �صتيوارت  واأ�صيب 
عجلة القيادة، عندما كان عائداً بطفليه �صادي 10 اأعوام 
1 مار�س  اأع���وام، م��ن مترين ك��رة ال��ق��دم م�صاء   7 وج��ود 
ال�صرطة  �صابط  "قال  �صتيوارت:  وق��ال  امل��ا���ص��ي.  -اآذار 
هناك يف ذلك الوقت، يف هذه احلالة، كان احتمال النجاة 
واحداً من بني كل ع�صر حاالت، لكن حل�صن احلظ كنت 
من الناجني. اإنه لي�س �صيئاً تريد اأن يراه اأطفالك اأبًدا، 
لكنها حلظة فخر، واأنا فخور بهما جداً وال ميكنني طلب 
"قبل ذلك ، قال اأبي اأوه  اأطفال اأف�صل". وقالت �صادي: 
ال، لقد حدث ذلك مرة اأخرى ومل نكن نعرف ما يعنيه، 
اأي�صاً،  وخائفة  حرية  يف  كنت  ال�صيارة.  يف  جود  بقي  لذا 
الأين مل اأع��رف ما كان يحدث اأو ما اأفعل، فرك�صت اإىل 
�صادي  "رك�صت  الباب". وتابع جود  اأط��رق  وب��داأت  املنزل 
لطلب امل�صاعدة من اأمي التي كانت يف احلمام وبقيت يف 

ال�صيارة الأرى اإذا كان اأبي بخري، لكنه مل يرد".
واأث��ن��اء وج��وده يف ال�صيارة، اأخ��ذ ج��ود زم��ام امل��ب��ادرة لفك 
حزام اأمان والده، و�صارعت الزوجة ليان لطلب امل�صاعدة 
ملحاولة  ال�صيارة،  من  �صتيوارت  واأخرجوا  اجل��ريان،  من 

االإنعا�س القلبي الرئوي قبل و�صول امل�صعفني.

م�ساب بجدري القردة يفر من امل�ست�سفى
ظهرت  اأمريكيا  اأن  املك�صيكية  ال�صحية  ال�صلطات  ذك��رت 
م��ن م�صت�صفى مدينة  ف��ر  ال��ق��ردة  اأع��را���س ج���دري  عليه 
وقالت  البالد.  وغ��ادر  للعالج  كان يخ�صع  �صياحية حيث 
وزارة ال�صحة اإن الرجل البالغ من العمر 48 عاما ومن 
تك�صا�س، فر من امل�صت�صفى يف بويرتو فاالرتا على �صاحل 
على  امل��ا���ص��ي،  االأ���ص��ب��وع  نهاية  باملك�صيك  ال��ه��ادي  املحيط 
الرغم من اأن الطاقم الطبي اأبلغه ب�صرورة اإجراء فح�س 
جدري القردة والبقاء يف العزل. واأ�صافت اأنه عندما اأدخل 
وق�صعريرة  "�صعال  اأعرا�س  عليه  ظهرت  امل�صت�صفى،  اإىل 
والرقبة".  الوجه  على  جلدي  وطفح  الع�صالت  يف  واآالم 
وبعد فراره توجه امل�صاب اإىل الفندق الذي كان يقيم فيه 
اآخ��ر وا�صتقل ط��ائ��رة م��ن بويرتو ف��االرت��ا يف  م��ع �صخ�س 
الرابع من حزيران-يونيو، قبل اأن تتمكن ال�صلطات من 
حتديد مكانه. واأكدت املراكز االأمريكية ملكافحة االأمرا�س 
والوقاية منها لل�صلطات املك�صيكية االثنني اأن املري�س عاد 
اإىل الواليات املتحدة، حيث اأكد فح�س اأجري له اإ�صابته 
بجدرى القردة. وقبل و�صوله اإىل بويرتو فاالرتا يف 27 

اأيار-مايو كان الرجل زار برلني وداال�س.

اعتداء مرعب لإن�سان الغاب على �ساب ا�ستفزه
انت�صر فيديو مثري للرعب، الإن�صان الغاب "اأورانغوتان" 
وهو يعتدي على اأحد زوار حديقة احليوان، ب�صكل عنيف 

جدا، مما ت�صبب بالذعر ملن حوله.
ويف ح��دي��ق��ة ح��ي��وان��ات ب��اإن��دون��ي�����ص��ي��ا، اأق�����دم ���ص��اب على 
من  قريب  ب�صكل  يديه  مبد  الغاب،  اإن�صان  "ا�صتفزاز" 

القف�س، قبل اأن ي�صحبها ب�صرعة.
اأغ�صبته  ال��ذي  ال��غ��اب،  اإن�صان  "مرعبا" من  ال��رد  فجاء 
عنيف،  ب�صكل  قمي�صه  م��ن  ال�����ص��اب  بجر  وق���ام  احل��رك��ة، 

وكاأنه يريد اإل�صاقه بالقف�س واإيذائه.

التنورة ال�سوفية ... فن �سعبي تغذيه حمبة اهلل
يف  تقريبا  ع��ام   500 عمره  حجري  م�صرح  داخ��ل 
علي  يبداأ  خافتة،  اأ���ص��واء  وحت��ت  القاهرة،  و�صط 
وحممد الدوران حول نف�صيهما ببطء وقد حمل 
كل منهما تنانري ملونة يلفونها حول خ�صريهما، 
عان الوترية �صيئا ف�صيئا حتى يتواريا عن  ثم ي�صررّ
األوان  نظر اجل��م��ه��ور ال���ذي ال ي��ع��ود ي��رى ���ص��وى 
"التنورة" امل�صري  اإنه عر�س  املتطايرة.  التنانري 
للدراوي�س  ال�����ص��وف��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات  م��ن  امل�صتلهم 
اأماكن  ُيقدم يف  اإىل فولكلور �صعبي  والذي حتول 
عديدة يف م�صر بينها م�صرح ق�صر الغوري االأثري 
الذي يرجع تاريخه اإىل ال�صلطان قن�صوه الغوري، 

اآخر �صالطني املماليك يف م�صر.
يف �صارع املعز املجاور حلي الغورية، وقبل حلظات 
من �صعوده اإىل امل�صرح حامال تنورته االأرجوانية 
حممد  ق��ال  واالأ�صفر،  االأخ�صر  باللونني  املزينة 
ع���ادل ال���ذي ورث ف��ن رق�����س ال��ت��ن��ورة م��ن والده 
تزين  ال��ت��ي  واالأ����ص���ك���ال  االأل������وان  "اأختار  وج����ده، 

التنانري بنف�صي".
وي��خ��ت��ل��ف ع��ر���س ال���ت���ن���ورة امل�����ص��ري��ة ع���ن عر�س 

االثنني  اأن  من  الرغم  على  تركيا،  يف  الدراوي�س 
اأ�ص�صها  ال��ت��ي  امل��ول��وي��ة  ال��ط��ري��ق��ة  ي��ت��ح��دران م��ن 
القرن  يف  الرومي  الدين  جالل  ال�صويف  ال�صاعر 

الثالث ع�صر يف قونية يف جنوب تركيا احلالية.
يف تركيا، يرتدي الدراوي�س ثوبا اأبي�س ف�صفا�س 
وقبعة م�صنوعة من وبر االإب��ل وي��دورون بوترية 
ه��ادئ��ة ع��ل��ى اأن���غ���ام امل��و���ص��ي��ق��ى. واأدرج�����ت منظمة 
اليون�صكو تقليد رق�س الدراوي�س يف تركيا �صمن 

لالإن�صانية". املادي  وغري  ال�صفهي  "الرتاث 
فيه  ال�صوفيني  ع��دد  يقدر  ال��ذي  البلد  يف م�صر، 
بنحو 15 مليونا يتبعون نحو 80 مدر�صة �صوفية، 
عليه  كما يطلق  اأو  الراق�س  اأو  الدروي�س  يرتدي 
اجلزء  ل  ت�صكرّ التي  امللونة  التنانري  "اللفيف"، 

االأ�صا�صي من العر�س.
بالدوران  عاما،   20 العمر  البالغ من  عادل  يقوم 
ذلك،  ال�صاعة. يف غ�صون  عقارب  اجت��اه  عك�س  يف 
ذراعه  ويرفع  خ�صره  حول  املعلقة  تنورته  تتفتح 
االأ���ص��ف��ل، يف  اإىل  االآخ���ر  اأع��ل��ى ومي��د  اإىل  اليمنى 

اإ�صارة اإىل الو�صل بني االأر�س وال�صماء.

دانييال بينيدا خالل ح�سورها العر�ض الأول لفيلم  Jurassic World: Dominion  يف لو�ض اأجنلو�ض. رويرتز

�ساكريا تتو�سل لبيكيه..فهل 
كذبت على اجلميع؟!

باتت و�صائل االإعالم حاليا من�صغلة مبو�صوع انف�صال الفنانة الكولومبية  �صاكريا  
اأن العب  اأولية تفيد  اأخبار  و العب كرة القدم  جريارد بيكيه ، وذلك بعد تداول 
ال�صحف  بع�س  اأن  اإال  فتاة ع�صرينية،  �صاكريا مع  االإ�صباين قد خان  القدم  كرة 
االأجنبية ك�صفت عن بع�س املعلومات ال�صادمة التي اأحدثت �صجة بني املتابعني.

اأ�صار ال�صحفي خو�صيه اأنطونيو اأفيلي�س اإىل اأن �صاكريا كانت قد تو�صلت لبيكيه 
لكي تعود له قبل اأن ينت�صر اخلرب لالإعالم، اإال اأن بيكيه رف�س العودة حتى مت 

انك�صاف انف�صالهما.
واأكد خو�صيه اإىل اأنه من امل�صتحيل اأن يكون خيانة من طرف بيكيه، واأن مو�صوع 
خالفهما لي�س جديدا، وقال خو�صيه اأفيلي�س: "يف االأ�صا�س اتفق الثنائي على اأن 

يفعل كل منهما ما ي�صاء، على اأن يظهرا اإعالميا كثنائي".


