�إ�صابات جدري القردة تقرتب من  100حالة عامليا

�ص 06

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ت�ؤكد على جاهزية
قطاع ال�صحة يف الدولة للتعامل مع املر�ض

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ م�رشوع حديقة
النباتات امللحية التجريبية يف ال�شهامة

•• �أبوظبي  -وام:

�ص 13

مع اقرتاب عدد احلاالت امل�سجلة بجدري القردة من حاجز الـ �100إ�صابة يف الدول
التي ال ي�ستوطن فيها املر�ض ب��د�أت العديد من املنظمات ال�صحية ح��ول العامل
حمالت تق�صي وا�سعة لر�صد احلاالت الأوىل فيها حت�سباً لعدم حتول املر�ض �إىل
وباء جديد بغ�ض النظر عن مدى حدته .و�سجلت منظمة ال�صحة العاملية حتى 21
مايو  92حالة م�ؤكدة خمتربيا و 28م�شتبها بها من  12دولة ال ي�ستوطن فيها
املر�ض .وح��ذرت املنظمة العاملية من �أن يت�سبب اخلجل من الإب�لاغ عن الإ�صابة
باملر�ض يف ت�شوي�ش جهود التق�صي عن الوباء ،معللة ذلك بربط الإ�صابة به ببع�ض
املمار�سات الأخالقية وال�سلوكية ،وقالت :اجلميع معر�ض للإ�صابة باملر�ض وال
(التفا�صيل �ص)3
ميكن اعتباره مر�ضا حمدود الفئة.
مواقــيت ال�صالة
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عدو بوتني ال يحظى

ب�شعبية يف رو�سيا!...
�ص 18

Tuesday

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

ق�صف �شرق �أوكرانيا مع احتدام معركة دونبا�س

خري�سون اخلا�ضعة لل�سيطرة الرو�سية تعلن الروبل عملة ر�سمية !
•• عوا�صم-وكاالت:

منظر جوي ملدينة خري�سون الأوكرانية التي اعتمدت الروبل كعملة ر�سمية �إىل جانب الهريفنيا الأوكرانية (ا ف ب)
امل�ق�ب�ل��ة� ،سيفتح م���ص��رف رو�سي وب �ع ��د ث�ل�اث ��ة �أ�� �ش� �ه ��ر ،م ��ا زال ��ت ال��رو� �س �ي��ة حت ��ت م��راق �ب��ة جنود
ف ��رع ��ا يف خ�ي�ر�� �س ��ون و�سيو ّفر ال�ت��ورب�ي�ن��ات يف امل�ح�ط��ة الواقعة ملثمني جمهزين ببنادق ر�شا�شة.
يف ن ��وف ��ا ك��اخ��وف �ك��ا يف منطقة و�أ�� �ش ��ار ال �ع��دي��د م��ن امل�س�ؤولني
ح�سابات لل�شركات.
و�سيطر اجلي�ش الرو�سي على �سد خري�سون بجنوب �أوكرانيا تعمل الرو�س �إىل �أن رو�سيا تريد �ضم
وحمطة رئي�سية لإن�ت��اج الطاقة م�صدرة �ضجيجاً ال يتوقف .مل منطقتي خ�ير��س��ون وزابوريجا
الكهربائية �أ�سا�سيني م��ن �أجل تت�ضرر املن�ش�أة ومنها تتدفق املياه الأوك��ران�ي�ت�ين ،وب��ال�ت��ايل ت�شكيل
ج �� �س��ر ب � ��ري ي ��رب ��ط الأرا� � �ض� ��ي
تزويد �شبه جزيرة القرم باملياه ،لت�صب يف نهر الدنيرب.
كانا من الأهداف الرئي�سية لدى ومتكنت وكالة فران�س بر�س من الرو�سية ب�شبه جزيرة القرم.
بدء هجوم مو�سكو على �أوكرانيا الو�صول �إىل املوقع يف  20مايو ،وامل �ح �ط��ة ال �ت��ي ال ت � ��زال حتمل
خالل زيارة نظمتها وزارة الدفاع �أل� ��وان ال�ع�ل��م الأوك � ��راين ،تعترب
يف  24فرباير.

بكني حتذر الرئي�س الأمريكي من �إ�ساءة التقدير

«م��وق�ع�اً ا�سرتاتيجياً ح�سا�ساً»،
وهي تقع على م�سافة بعيدة عن
اجلبهة �إىل ال�شمال ،لكن الرو�س
الذين يحتلون املنطقة يتخوفون
من عمليات «تخريب».
ق��ال ف�لادمي�ير ليونتييف الذي
ع �ي �ن �ت��ه م��و� �س �ك��و م� ��� �س� ��ؤو ًال عن
الإدارة املدنية والع�سكرية ملنطقة
كاخوفكا «كانت هناك حماوالت
م � ��ن ق � �ب ��ل خم� ��رب�ي��ن لإدخ � � � ��ال
عبوات نا�سفة �إىل هناك ،لكن مت
�إحباطها جميعاً».
م �ي��دان �ي��ا �أي �� �ض �اً  ،ق��ال��ت وزارة
ال� ��دف� ��اع ال��رو� �س �ي��ة �إن قواتها
� �ش �ن��ت غ� � ��ارات ج ��وي ��ة وهجمات
باملدفعية على ع�شرات الأهداف
يف � �ش��رق �أوك��ران �ي��ا ف�ي�م��ا حتاول
وحداتها الربية تطويق مدينة
��س�ي�ف�يرودون�ي�ت���س��ك يف منطقة
دونبا�س.
و�أ�� �ض ��اف ��ت ال � � ��وزارة �أن القوات
اجلوية الرو�سية ق�صفت يف �شرق
�أوك��ران �ي��ا �أرب �ع��ة م��راك��ز للقيادة
ون �ق �ط��ة ات� ��� �ص ��االت ومنظومة
�صواريخ م�ضادة للطائرات و 87
منطقة لتجمع القوات واملعدات
الع�سكرية الأوكرانية بالإ�ضافة
�إىل �سبعة م�ستودعات للذخرية.

بايدن :م�ستعدون ال�ستخدام القوة للدفاع عن تايوان !
•• طوكيو-وكاالت:

ق � ��ال ال ��رئ �ي �� ��س الأم� ��ري � �ك� ��ي جو
بايدن �أم�س �إن��ه �سيكون م�ستعدا
ال� �س �ت �خ��دام ال� �ق ��وة ل �ل��دف��اع عن
ت��اي��وان ،لكن �أح��د م�ساعديه قال
�إن ه ��ذه ال �ت �� �ص��ري �ح��ات ال متثل
ت�غ�ي�يرا يف ال���س�ي��ا��س��ة الأمريكية
حول اجلزيرة التي تتمتع بحكم
ذاتي.
وب ��دت ت���ص��ري�ح��ات ب��اي��دن ،التي
�أدىل بها يف �أول زيارة يقوم بها �إىل
اليابان منذ توليه من�صبه وبينما
كان رئي�س الوزراء الياباين فوميو
كي�شيدا ي�ق��ف ب�ج��ان�ب��ه ،خمالفة
ل�ل���س�ي��ا��س��ة الأم��ري �ك �ي��ة القائمة
ال� �ت ��ي ي �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��ا الغمو�ض
اال� �س�ترات �ي �ج��ي يف م��وق �ف �ه��ا من
تايوان.
وتعترب ال�صني تايوان ج��زءا من
�أرا�ضيها وتقول �إنها الأمر الأكرث
ح�سا�سية و�أه �م �ي��ة يف عالقاتها
بالواليات املتحدة.
ورد الرئي�س على �س�ؤال من �أحد
ال�صحفيني عما �إذا كانت الواليات
املتحدة �ستدافع عن تايوان �إذا ما

بلجيكاترفعقيودكوروناوتفر�ض
حجرا �صحيا ب�ش�أن جدري القردة
•• بروك�سل-وام:

�أ�صبحت بلجيكا �أول دولة يف �أوروبا
تفر�ض حجرا �صحيا مل��دة ثالثة
�أ�سابيع للأ�شخا�ص الذين تظهر
ع�ل�ي�ه��م �أع ��را� ��ض ج ��دري القردة
يف وق��ت رفعت �أم����س العديد من
القيود املتعلقة بفريو�س كورونا .
و�أع � � �ل � � �ن� � ��ت اخل� � ��دم� � ��ة ال � �ع ��ام ��ة
ال�ف�ي��درال�ي��ة البلجيكية لل�صحة
و�سالمة �أنه بدءا من يوم االثنني
مت و� �ض��ع ح��د ل�ل��رم��ز الأ� �ص �ف��ر ،
ال��ذي ك��ان �ساريا يف بلجيكا منذ
م��ار���س  ، 2022ب�ن��اء على قرار
م��ن جلنة ال�ت���ش��اور .وتعني هذه
اخل�ط��وة �أن امل�سافرين م��ن دول
خ��ارج االحت ��اد الأوروب� ��ي ميكنهم
الآن دخ � � ��ول �أرا�� � �ض � ��ي بلجيكا
لأغ� ��را�� ��ض غ�ي�ر �� �ض ��روري ��ة مثل
ال�سياحة .ويف الوقت نف�سه� ،ألغت
ال�سلطات �أي�ضا االل�ت��زام ب�إجراء
االختبار يف اليوم الأول وال�سابع
من الو�صول ،ف�ضال عن االلتزام
باحلجر ال�صحي ملدة ع�شرة �أيام.

عربي ودويل

الفجر الريا�ضي

« 10حمطات» رئي�سية قادت مان�ش�سرت
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�أع �ل �ن ��ت ال �� �س �ل �ط��ات يف منطقة
خري�سون الأوك��ران�ي��ة اخلا�ضعة
ل�ل���س�ي�ط��رة ال��رو� �س �ي��ة الإث� �ن�ي�ن،
اعتماد الروبل عملة ر�سمية �إىل
جانب الهريفنيا الأوكرانية.
وكانت عا�صمة املنطقة خري�سون
�أول مدينة كربى ت�سقط يف �أيدي
ال� �ق ��وات ال��رو� �س �ي��ة ب �ع��د �إط�ل�اق
م��و��س�ك��و عمليتها الع�سكرية يف
�أوكرانيا يف � 24شباط -فرباير.
وق ��ال رئ�ي����س الإدارة الإقليمية
امل��وايل ملو�سكو فالدميري �سالدو
يف خطاب عرب الفيديو �سي�صدر
ال �ي��وم م��ر� �س��وم ي���ض�ف��ي الطابع
الر�سمي على اعتماد عملتني يف
منطقة خري�سون.
و�أو� � �ض� ��ح � �س �ي �ك��ون � �س �ع��ر �صرف
ال ��روب ��ل ال��رو� �س��ي � �ض �ع��ف �سعر
الهريفنيا ،روب�ل�ان رو��س�ي��ان يف
مقابل هريفنيا واحدة.
و�أ� � �ض� ��اف ه� ��ذا ي �ع �ن��ي �أن جميع
ال�ت�ج��ار ل��دي�ه��م احل��ق  -والحقا
�سيجربون على ذلك  -يف عر�ض
الأ� �س �ع ��ار ب�ع�م�ل�ت�ين ،الهريفنيا
والروبل الرو�سي.
و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه يف الأي��ام القليلة

�أخبار الإمارات

الرئي�س الأمريكي يتحدث خالل م�ؤمتر �صحفي مع رئي�س الوزراء الياباين (رويرتز)
هاجمتها ال�صني قائال نعم.
فكرة اال�ستيالء عليها بالقوة غري وان� �ت� �ب ��ه م �� �س �ت �� �ش��ارو الرئي�س
و�أ� � � �ض� � ��اف يف م � ��ؤمت� ��ر �صحفي م�لائ�م��ة .وق��ال �إن��ه ال يتوقع �أن الأمريكي للأمن القومي بينما
م �� �ش�ترك م ��ع ال��زع �ي��م الياباين يحدث ذلك.
ك ��ان ال��رئ �ي ����س ب ��اي ��دن ي ��رد على
ه ��ذا ه��و م��ا ن�ل�ت��زم ب ��ه .ن�ت�ف��ق مع وب �ع��د ت �� �ص��ري �ح��ات ب ��اي ��دن ،قال ال�ســـــ�ؤال املتعلق بتايوان .ونظر
�سيا�سة �صني واح��دة .وقعنا على م �� �س ��ؤول يف ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض �إنه ك�ث�ي�ـ�ـ�ـ�ـ��رون م�ن�ه�ـ�ـ�ـ��م �إىل الأ�سفل
ذل ��ك وع �ل��ى ك��ل االت �ف��اق��ات التي ال ي ��وج ��د ت �غ �ي�ير يف ال�سيا�سة ع�ن��دم��ا ق��دم ال��رئ�ي����س الأمريكي
م��ا ب��دا �أن ��ه ال�ت�ـ�ـ�ـ��زام ال لب�س فيه
�أب��رم��ت ب�ع��د ه��ذه ال�ن�ق�ط��ة .لكن الأمريكية جتاه تايوان.

قرار �سيكون له ما بعده:

تون�س :حّاتاد ال�شغل يرف�ض املُ�شاركة يف احلوار!
•• الفجر -تون�س

ي �ب��دو �أن ل �غ��ة احل � ��وار الوطني
ال��ذي ط��رح��ه الرئي�س التون�سي
ق�ي����س � �س �ع �ي��د ،ق ��د ت �ع�ث�رت ،وان
م� � �ب � ��ادرة ال ��رئ� �ي� �� ��س با�ستقبال
ر�ؤ� � � �س� � ��اء امل� �ن� �ظ� �م ��ات الوطنية
لإن �ق��اذ م�شروعه مل تثمر كليا،
وا�صطدمت بعقبة �أكرب املنظمات
اجل�م��اه�يري��ة يف ت��ون����س ،االحتاد
العام التون�سي لل�شغل.
ل �ق ��د ق� � ��ررت ال �ه �ي �ئ��ة الإداري � � � ��ة
الوطنية لالحتاد العام التون�سي
لل�شغل ،املنعقدة �أم����س االثنني،
برئا�سة الأم�ين العام نور الدين
الطبوبي ،بالإجماع عدم امل�شاركة
يف احلوار الوطني الذي دعا �إليه
الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد يف
�صيغته احلالية.
واع � � �ت� �ب��رت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة الإداري � � � � ��ة
الوطنية لالحتاد العام التون�سي
ل�ل���ش�غ��ل� ،أن امل��ر� �س��وم ع ��دد 30

لقاء اللحظة االخرية مل ينقذ املوقف
املتعلق ب��إر��س��اء الهيئة الوطنية الر�سمي با�سم املنظمة ال�شغيلة
اال�ست�شارية م��ن �أج��ل جمهورية �سامي الطاهري.
ج��دي��دة غ�ير منبثق ع��ن ت�شاور و�أك � ��د ال �ط��اه��ري ،ع �ق��ب انعقاد
�أو ات �ف��اق م�سبق وال ي��رق��ى �إىل ال �ه �ي �ئ��ة ،مت �� �س��ك احت � ��اد ال�شغل
التطلعات الوطنية وال ي�ستجيب ب��احل��وار �سبيال وح�ي��دا للخروج
�إىل ان �ت �ظ��ارات ال �ق��وى الوطنية من الأزمة مذكرا بطبيعة احلوار
ال�صادقة ،وف��ق م��ا �أك��ده الناطق و�أهدافه و�آلياته ومكوناته.

بالدفاع عن تايوان.
و�أدىل ب��اي��دن ب�ت���ص��ري��ح م�شابه
ب� ��� �ش� ��أن ال� ��دف� ��اع ع ��ن ت� ��اي� ��وان يف
�أك�ت��وب��ر ت�شرين الأول .ويف ذلك
ال � ��وق � ��ت ،ق � ��ال م� �ت� �ح ��دث با�سم
البي�ض الأبي�ض �إن بايدن مل يكن
يعلن ع��ن �أي تغيري يف ال�سيا�سة
الأم��ري�ك�ي��ة و�أ� �ش��ار حملل �إىل �أن
الت�صريح كان زلة ل�سان.
ومل ي �ت ��أخ��ر ال ��رد ال���ص�ي�ن��ي على
ال �ت �� �ص��ري �ح��ات ال� �ت ��ي �أدىل بها
الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،من
طوكيو� ،أم�س االثنني ،حول عزم
ب�ل�اده ال�ت��دخ��ل ع�سكرياً حلماية
ج ��زي ��رة ت ��اي ��وان يف ح ��ال غزتها
بكني.
ف� �ق ��د دع� � ��ت وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة
ال�صينية ب��اي��دن �إىل ع��دم �إ�ساءة
التقدير �أو التقليل من ت�صميم
بكني الرا�سخ على حماية �سيادتها
و�ش�ؤونها.
وح ��ث وان� ��غ وي ��ن ب�ي�ن ،املتحدث
با�سم اخلارجية ،الواليات املتحدة
على جتنب �إر�سال �إ�شارات خاطئة
�إىل القوى التي ت�شجع االنف�صال
يف جزيرة تايوان.

�سيتي للقب الدوري الإجنليزي

 32صفحة -الثمن درهمان

الروبل الرو�سي يقفز
لأع��ل��ى م�����س��ت��وى يف 7
�أع���وام مقابل ال��ي��ورو

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حممد بن زايد ..مبادرات عاملية
يف مواجهة الأمرا�ض والأوبئة

•• مو�سكو-رويرتز:

•• �أبوظبي-وام:

ق �ف��ز ال ��روب ��ل ال��رو� �س��ي �أك�ث�ر
من �ستة باملئة �أم��ام اليورو �إىل
�أع�ل��ى م�ستوى يف ح��وايل �سبعة
�أعوام �أم�س ،مدعوما بقيود على
حتركات ر�ؤو�س الأموال و�أ�سعار
ق��وي��ة ل�ل�ن�ف��ط واق �ت ��راب فرتة
م��دف��وع��ات ��ض��رائ��ب ال�شركات.
وعند ال�ساعة  1338بتوقيت
جرينت�ش ،ك��ان ال��روب��ل مرتفعا
 6.3باملئة عند  58.75مقابل
ال �ي��ورو وه��و �أق ��وى م�ستوى له
منذ �أوائل يونيو . 2015
و�صعد  4.6باملئة �أمام الدوالر
الأم��ري �ك��ي �إىل  ،57.47غري
ب �ع �ي��د ع ��ن �أع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى له
م �ن��ذ �أواخ� � � ��ر م ��ار� ��س 2018
البالغ  57.075ال��ذي �سجله
اجلمعة .وحقق الروبل مكا�سب
ب� �ح ��وايل  30يف امل �ئ ��ة مقابل
ال ��دوالر ه��ذا ال�ع��ام على الرغم
م��ن �أزم� ��ة اق�ت���ص��ادي��ة ح ��ادة يف
رو�سيا ،ويقول حمللون �إنه مما
��س��اه��م �أي���ض��ا يف ��ص�ع��ود العملة
املحلية م��ؤخ��را مطالب رو�سيا
ب ��أن ي��دف��ع امل���ش�ترون الأجانب
ل�ل�غ��از ب��ال��روب��ل وارت �ف��اع �أ�سعار
النفط.

حفلت م�سرية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل بالعطاء والدعم واملبادرات ذات الت�أثري العاملي بهدف
النهو�ض بقطاع الرعاية ال�صحية يف الإمارات والعامل ،وتعزيز املنظومة
الدولية ملكافحة الأوبئة والأمرا�ض الأكرث تهديداً حلياة الب�شر.
و�شكلت توجيهات ور�ؤية �سموه ،خالل ال�سنوات املا�ضية ،الأ�سا�س الذي
انطلقت منه م�ب��ادرات دول��ة الإم ��ارات وم�ساهماتها املالية و�أعمالها
وم�شاريعها امليدانية التي ا�ستهدفت تعزيز الربامج ال�صحية والعالجية،
وتنفيذ حمالت التطعيم ،وتوفري اللقاحات حول العامل.
و�شكلت جائحة كوفيد� 19 -إح��دى �أ�صعب التحديات املعا�صرة التي
اجتاحت ال�ع��امل ،وفيها �أك��دت م��واق��ف �سموه  ،البعد الإن���س��اين الذي
يحمله هذا الرجل يف قلبه ،حيث مد يده لعون القريب والبعيد ،ود�شن
امل�ست�شفيات ووفر اللقاحات ،و�أق��ام املدن الإن�سانية ،و�أر�سل امل�ساعدات
(التفا�صيل �ص)2
للعامل دون تفرقة �أو متييز.

حاكم عام نيوزيالندا :حممد بن زايد
�سيوا�صل م�سرية الإمارات املتميزة

•• �أبوظبي -وام:

�أك��دت �سيندي ك�يرو احلاكم العام لنيوزيالندا �أن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل �سيوا�صل
م�سرية دولة الإمارات التي تتميز باالزدهار والت�سامح  ..الفتة �إىل
�أن دولة الإمارات متثل مركز الن�شاط الدبلوما�سي العاملي ما يعك�س
االحرتام واملكانة املتميزة التي حتتلها على ال�صعيد الدويل ويج�سد
(التفا�صيل �ص)2
الر�ؤية احلكيمة لقيادتها الر�شيدة.

�صواريخ ال�شيطان النووية..
رو�سيا تهدد ب�سالح الرعب جمددا
•• لندن-وكاالت:

يف تهديد رو�سي جديد للغرب ،قال رئي�س وكالة الف�ضاء
الرو�سية �إن بالده �سيكون لديها عما قريب � 50صاروخا
نوويا جديدا ،يف تر�سانة ت�سطيع حتويل كافة الأعداء
�إىل حفر ن�شطة �إ�شعاعيا ،بح�سب تعبريه.
وت��اب��ع دم �ي�تري روغ ��وزي ��ن ال ��ذي ي��ر�أ���س وك��ال��ة رو�س
كو�سمو�س ويو�صف باملقرب جدا من الرئي�س فالدميري
ب��وت��ن� ،إن الع�شرات م��ن �صواريخ �سرمات  2اجلديدة
�سيجري ن�شرها بحلول اخل��ري��ف املقبل م��ن �أج��ل ردع
�أعداء رو�سيا .وبح�سب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية،
ف ��إن ط��ول ه��ذه ال���ص��واري��خ ال��رو��س�ي��ة ال�ت��ي ت��و��ص��ف يف
الغرب بال�شيطان ،يعادل بناية من  14طابقا ،بينما
ي�صل وزنها �إىل � 208أطنان.
وي��أت��ي التلويح ال��رو��س��ي اجل��دي��د ب�صواريخ ال�شيطان
واحل��رب النووية ،و�سط توتر غري م�سبوق منذ عقود
بني مو�سكو والغرب ،على خلفية �إطالق رو�سيا عمليات
ع�سكرية يف �أوكرانيا املجاورة.
وتقدم ال��دول الغربية ،وعلى ر�أ�سها ال��والي��ات املتحدة،
دعما ع�سكريا �سخيا لأوكرانيا منذ �أ�شهر ،رغم �إحجامها
عن التدخل مبا�شرة يف احل��رب التي ب��د�أت يف  24من
فرباير املا�ضي .وا�ستطرد روغ��وزي��ن �أن��ه ال يتبقى ملن
و�صفهم باملعتدين �إزاء ه��ذه ال�ق��وة �سوى �أن يتحدثوا

بلباقة مع رو�سيا ،يف �إ�شارة �إىل اخل�صوم الغربيني.
ويف م�سعى لإظ �ه��ار ق��وة � �ص��واري��خ «� �س��رم��ات» ،عر�ض
امل�س�ؤول الرو�سي �صورا حلفرة بعمق � 7.9أمتار وعر�ض
 20مرتا ،عندما جرى الق�صف جتريبيا بال�صاروخ من
دون ر�أ�س حربي.
و�أ�ضاف« :عندما يكون هذا ال�صاروخ حممال ،ف�إن مثل
ه��ذه احل�ف��رة يف م��واق��ع ال�ع��دو �ستكون .ح�سنا ،وا�سعة
وعميقة جدا ون�شطة �إ�شعاعيا».
و�صرح امل�س�ؤول الرو�سي ال��ذي يو�صف باملوايل الكبري
ل�ب��وت��ن ،ب ��أن الأم ��ر ال يتعلق ب���ص��اروخ واح��د ف�ق��ط ،بل
ب�صواريخ نووية كثرية هي الأقوى يف العامل.
و�أ�شار روغوزين ،وهو نائب رئي�س وزراء �سابق يف رو�سيا،
�إىل �أن بالده �سيكون لديها عما قريب نحو � 50صاروخا
من �سرمات ،رهن اخلدمة القتالية.
وي�صل م��دى ه��ذا ال���ص��اروخ العابر ل�ل�ق��ارات �إىل �آالف
الكيلومرتات ،وبو�سعه �أن يهاجم الأهداف لدى وجوده
يف الف�ضاء اخلارجي� ،أو عن طريق القطبني ال�شمايل
واجلنوبي.
وقبل �أ�سبوعني ،كان روغوزين قد هدد ب�إزالة �أوكرانيا
م��ن اخل��ارط��ة وحم��و ال �غ��رب يف ن�صف ��س��اع��ة ،بح�سب
قوله ،فيما ا�ستمر الت�صعيد على الأر���ض ،ال �سيما يف
�إقليم دون�ب��ا���س ال��ذي يقال �إن رو�سيا تنوي �ضمه �إىل
االحتاد الرو�سي مبجرد �إحكام ال�سيطرة عليه.

ر���س��ال��ة دع���م م���ن ب��اي��دن
لإن��ه��اء ال�����ص��راع يف اليمن

ت�أهب �إ�سرائيلي ً
حت�سبا لرد �إيراين
علىاغتيالقياديباحلر�سالثوري

•• وا�شنطن-وكاالت:

•• القد�س-وكاالت

�أف � ��ادت ه�ي�ئ��ة ال �ب��ث الإ�سرائيلي
�أم � ��� ��س� ،أن �إ�� �س ��رائ� �ي ��ل ت� ��أخ ��ذ يف
احل�سبان �إمكانية رد �إي ��ران على
اغتيال العقيد يف احلر�س الثوري
ح�سني �صياد خدائي يوم �أم�س.
وذك� ��ر ال �ت �ق��ري��ر �أن ه �ن��اك حالة
ت ��أه��ب يف مم�ث�ل�ي��ات �إ� �س��رائ �ي��ل يف
�أنحاء العامل.
و�أف� ��اد ال�ت�ق��ري��ر ب� ��أن خ��دائ��ي كان
امل �� �س ��ؤول ع��ن حم � ��اوالت اعتداء
ك � �ث �ي�رة ا�� �س� �ت� �ه ��دف ��ت م ��واط �ن�ي�ن
�إ�سرائيليني يف كينيا وكولومبيا
وقرب�ص وتركيا.
وتعهد الرئي�س الإيراين �إبراهيم
رئي�سي ��ص�ب��اح �أم ����س ب��ال�ث��أر لدم
القيادي باحلر�س ال�ث��وري ،وقال
:ال � �ش��ك �أن اال� �س �ت �ك �ب��ار العاملي
متورط يف االغتيال.
وك��ان عن�صران ي�ستقالن دراجة
ن��اري��ة �أط�ل�ق��ا ال�ن��ار ع�صر الأحد،
على خدائي يف طهران عند دخوله
�إىل منزله ما �أدى �إىل مقتله.

فنلندا توقع طلب ان�ضمامها للناتو

لقد ولد بنف�سه �أ�سو�أ كوابي�سه

اليوم الذي �ألقى فيه بوتني بفنلندا يف �أح�ضان الناتو

•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�شيباين

يف م��واج�ه��ة التهديد ال��رو��س��ي�� ،ص� ّوت ال�برمل��ان الفنلندي على طلب
ع�ضوية الناتو .وبالنظر �إىل التاريخ امل�ضطرب بني البلدين ،ف�إن للقرار
�أهمية تاريخية.
حقيقة �أن فنلندا وال�سويد على و�شك االن�ضمام �إىل حلف الناتو هي
�أكرث �إثارة مما ت�ص ّوره العديد من و�سائل الإعالم .مل يحافظ البلدان
على احل�ي��اد امل��درو���س لعقود ع��دي��دة فح�سب ،ب��ل فعلتا ذل��ك ،وخا�صة
فنلندا ،خ�ضوعا ل�ضغوط مو�سكو.
متت �صياغة م�صطلح (الفنلدة) �أثناء احلرب الباردة للإ�شارة �إىل دولة
م�ستقلة ت�سمح لقوة عظمى جماورة ان متلي عليها �سيا�ستها اخلارجية
(التفا�صيل �ص)12
(و�إىل حد ما املحلية).

تلقى رئ�ي����س امل�ج�ل����س الرئا�سي
ال�ي�م�ن��ي ر� �ش��اد ال�ع�ل�ي�م��ي� ،أم�س
االث� �ن�ي�ن ،ب��رق �ي��ة م ��ن الرئي�س
الأمريكي جو بايدن ،هن�أه فيها
مبنا�سبة العيد الوطني الثاين
والثالثني للجمهورية اليمنية
وامل�صادف الأحد.
ويف معر�ض ر�سالته� ،شدد بايدن
على دع��م ب�لاده لإن�ه��اء ال�صراع
يف اليمن ،م�شدداً على ترحيبه
بالهدنة احلالية ،وفقاً ملا نقلت
وكالة الأنباء اليمنية.
كما ج��دد ت�أييد ب�لاده لتطلعات
ال���ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي .ك��ذل��ك تعهّد
مب��وا��ص�ل��ة ال�ع�م��ل م��ع احلكومة
اليمنية لتثبيت الهدنة والتو�صل
�إىل وق��ف ��ش��ام��ل لإط�ل�اق النار
يتبعه ات �ف��اق �سيا�سي ،ع�ل��ى حد
تعبريه.
وك� ��ان ال�ع�ل�ي�م��ي ق ��د �أث� �ن ��ى على
م ��� �س ��اع ��ي امل� �ب� �ع ��وث�ي�ن الأمم� � ��ي
والأمريكي ،والأ�سرة الدولية من
�أجل �إنهاء معاناة ال�شعب اليمني،
ووقف االنقالب احلوثي.
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ت�أ�سي�س مركز لوج�ستي متطور خلدمة قطاع �صناعة الورق يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

02

وق�ع��ت جمموعة م��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية م��ع �شركة
"�ألك�سندر جلوبال للخدمات اللوج�ستية" تن�ص على ت�ع��اون اجلانبني
للعمل على ت�أ�سي�س مركز �إعادة �شحن �إقليمي خم�ص�ص ملناولة لب اخل�شب
واملنتجات الورقية ،حيث �سيعمل املركز انطالقاً من ميناء خليفة التابع
ملجموعة موانئ �أبوظبي.
و�أ�شار �سيف املزروعي ،الرئي�س التنفيذي  -قطاع املوانئ ،جمموعة موانئ
�أب��وظ�ب��ي� ،إىل �أن ه��ذا ال�ت�ع��اون ي�شكل حمطة ف��ارق��ة يف م�سرية التطورات
املتالحقة التي ي�شهدها ميناء خليفة بهدف دعم خطط التحول ال�صناعي
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة .وق��ال �إن االتفاقية خطوة �أوىل ت�ضمن
موا�صلة جهود التطوير والتنمية لبناء مكانة را�سخة لإمارة �أبوظبي كمركز

رائد يف املنطقة للمنتجات الورقية واخلدمات املتعلقة بها .
ونوه ب�أن توظيف اخلربات التي تتمتع بها جمموعة موانئ �أبوظبي بو�صفهاً
حم��رك�اً ع��امل�ي�اً رائ ��داً للتجارة واخل��دم��ات اللوج�ستية � ،إىل ج��ان��ب املوقع
اال�سرتاتيجي لإم��ارة �أبوظبي � ..سي�ؤدي دوراً حمورياً يف دعم هذا التعاون
امل�شرتك اجلديد مع �شركة "�ألك�سندر جلوبال للخدمات اللوج�ستية" مبا
يلبي االحتياجات املتنامية لقطاع �صناعة الورق �سريع النمو .ويهدف املركز
�إىل تلبية االحتياجات املتنامية ل�سل�سلة التوريد العاملية ملنتجي ومتعاملي
لب اخل�شب واملنتجات الورقية ،و�سيتم خالل املرحلة الأوىل التي من املتوقع
�إمتامها خالل الربع الثالث من العام اجلاري ،تخ�صي�ص منطقة تخزين على
الر�صيف متتد على م�ساحة  20,000مرت مربع يف ميناء خليفة ،و�سيجري
من خاللها توزيع املنتجات واملواد اخلا�صة ب�صناعة الورق يف منطقة اخلليج
العربي وخارجها .وعرب كار�ستني هيلمري�س ،الرئي�س التنفيذي � -شركة

"�ألك�سندر جلوبال للخدمات اللوج�ستية" عن �سعادته ب�إطالق هذه ال�شراكة
اال�سرتاتيجية مع جهة رائدة عاملياً مثل جمموعة موانئ �أبوظبي معتربا �أن
اجلمع بني الإمكانات والقدرات ال�ضخمة للمجموعة واملوقع اال�سرتاتيجي
مليناء خليفة ،مع اخل�برات واملعارف الوا�سعة التي تتمتع بها ال�شركة يتيح
توفري حمطة تتمتع ب�أرقى املوا�صفات العاملية خلدمة قطاع �صناعة الورق
ولب اخل�شب ،وتقدمي خدمات فريدة �إىل املتعاملني يف �إمارة �أبوظبي ،كما
ميكننا من الو�صول �إىل مناطق �أخ��رى عرب اال�ستفادة من املزايا العديدة
التي يوفرها هذا املركز  .ويعد الإعالن عن اتفاقية ال�شراكة اال�سرتاتيجية
اجلديدة مع "�ألك�سندر جلوبال للخدمات اللوج�ستية" ا�ستكما ًال ل�سل�سلة من
التطورات يف امل�شاريع التي يتم تنفيذها يف ميناء خليفة والرامية �إىل تعزيز
قدراته ودعم جمموعة متنوعة من القطاعات.
وكانت جمموعة موانئ �أبوظبي وقعت يف ع��ام  2021اتفاقية م�ساطحة

مدتها  50عاماً مع �أنكوراج لال�ستثمار لتطوير من�ش�أة تخزين ومعاجلة
للحبوب يف ميناء خليفة تتم �إدارتها من قبل الوطنية للأعالف .كما �شهد
عام  2021توقيع املجموعة التفاقية امتياز مدتها  35عاماً مع جمموعة
"�سي �إم �إيه �سي جي �إم" الرائدة عاملياً يف قطاع ال�شحن واخلدمات اللوج�ستية
تن�ص على قيام اجلانبني بتخ�صي�ص ا�ستثمار يبلغ  570مليون درهم 154
مليون دوالر �أمريكي يف حمطة يف ميناء خليفة مت �إدارتها كم�شروع م�شرتك
بني "�سي �إم �إي �سي جي �إم" بح�صة تبلغ  70%وجمموعة موانئ �أبوظبي
بح�صة تبلغ  .30%بالإ�ضافة �إىل ذلك ت�سري �أعمال التطوير يف م�شروع
�إن�شاء حمطة جتارية خم�ص�صة لتخزين ال�سوائل الكيميائية ال�سائبة يف
ميناء خليفة ،لتكون الأوىل م��ن نوعها يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي وذل��ك مبوجب
االتفاقية اال�سرتاتيجية مع ال�شركة العربية للمحطات الكيميائية املحدودة
التي جرى التوقيع عليها يف عام .2020

حممد بن زايد ..مبادرات عاملية يف مواجهة
الأمرا�ض والأوبئة

•• �أبوظبي-وام:

حفلت م�سرية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" بالعطاء وال��دع��م وامل �ب��ادرات ذات ال�ت��أث�ير ال�ع��امل��ي بهدف
النهو�ض بقطاع الرعاية ال�صحية يف الإم��ارات والعامل ،وتعزيز املنظومة
الدولية ملكافحة الأوبئة والأمرا�ض الأكرث تهديداً حلياة الب�شر.
و�شكلت توجيهات ور�ؤي ��ة �سموه ،خ�لال ال�سنوات املا�ضية ،الأ��س��ا���س الذي
انطلقت منه مبادرات دولة الإمارات وم�ساهماتها املالية و�أعمالها وم�شاريعها
امليدانية التي ا�ستهدفت تعزيز الربامج ال�صحية والعالجية ،وتنفيذ حمالت
التطعيم ،وتوفري اللقاحات حول العامل.
و�شكلت جائحة "كوفيد� " 19 -إح��دى �أ�صعب التحديات املعا�صرة التي
اجتاحت العامل ،وفيها �أكدت مواقف �سموه  ،البعد الإن�ساين الذي يحمله
هذا الرجل يف قلبه ،حيث مد يده لعون القريب والبعيد ،ود�شن امل�ست�شفيات
ووفر اللقاحات ،و�أقام املدن الإن�سانية ،و�أر�سل امل�ساعدات للعامل دون تفرقة
�أو متييز.
ومنذ بداية اجلائحة ،كانت الإم��ارات من �أوائ��ل الدول الداعمة للمبادرات
التي ت�ستهدف تخفيف حدة تداعيات الأزم��ة على م�ستوى العامل ،م�شكلة
 80يف املائة من �إجمايل حجم اال�ستجابة الدولية للدول املت�ضررة خالل
اجلائحة.
وتولت الإمارات عملية �إجالء رعايا العديد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة
من مقاطعة هوباي ال�صينية ب�ؤرة تف�شي فريو�س «كوفيد ،»-19ونقلهم �إىل
«املدينة الإن�سانية» يف �أبوظبي ،فيما وجه �سموه ب�إن�شاء مراكز م�سح «من
املركبة» لفح�ص فريو�س كورونا امل�ستجد «كوفيد ،»-19و�إن�شاء امل�ست�شفيات
امليدانية على م�ستوى الدولة ،خلدمة املر�ضى ورعاية امل�صابني باملر�ض،
�إ��ض��اف� ًة �إىل تكفل ال��دول��ة برعاية �أ��س��ر املتوفني ب�سبب ال��وب��اء م��ن جميع
اجلن�سيات يف الدولة ،وحتملت النفقات املرتتبة على عالج امل�صابني وعزلهم
خ�لال ف�ترة الإ��ص��اب��ة ،كما �أ�س�ست «�صندوق الإم ��ارات  -وط��ن الإن�سانية»
لتوحيد اجلهود الوطنية للت�صدي لوباء " كوفيد. " 19 -
ويف �سياق مت�صل ،يعد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س

الدولة "حفظه اهلل" �أحد �أكرب امل�ساهمني للمبادرات املعنية بالق�ضاء على
الأمرا�ض املدارية املهملة ،التي ت�شكل �أكرث الأمرا�ض املعدية فتكاً يف العامل،
وتخلي�ص الدول النامية والفقرية من تلك الأمرا�ض مثل� :شلل الأطفال
واملالريا ،ومر�ض دودة غينيا ،والعمى النهري ،وداء الفيالريات اللمفاوي،
بالتعاون وامل�شاركة مع اجلهات الدولية املعنية.
و�أطلق �سموه من �أبوظبي يف عام � ،2017صندوق بلوغ امليل الأخري  ،وهي
مبادرة مدتها � 10سنوات ،بقيمة  100مليون دوالر ،بهدف التمهيد لإنهاء
مر�ضني مداريني مهملني ومدمرين ،وهما :العمى النهري وداء الفيالريات
اللمفاوي ،كما وفر ال�صندوق خالل عام � ،2018أكرث من  13.5مليون
ع�لاج للمر�ضني ،ودرب ح��وايل � 76أل�ف�اً م��ن العاملني يف جم��ال الرعاية
ال�صحية ،للم�ساعدة يف تو�سيع نطاق العالج ومناطقه .
و�أ�س�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان  ،معهد «ريت�ش»
يف �أبوظبي ،من خ�لال �شراكة بني �سموه وم�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س،
وتن�صب جهود املعهد يف ا�ستئ�صال خم�سة �أمرا�ض ،حيث تتمحور مهام املعهد
جم��االت رئي�سة ،وه��ي :تعزيز الدعم املقدم لق�ضايا ا�ستئ�صال الأمرا�ض
امل�ع��دي��ة ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل ،وال�ن�ه��و���ض ب��إ��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال�ق���ض��اء على
الأمرا�ض ،وتقدمي الدعم من خالل و�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وخطط
للق�ضاء على الأمرا�ض يف البلدان املت�ضررة ،وابتكار �أنظمة و�أدوات لتنفيذ
خطط مكافحة الأم��را���ض ،واال��ض�ط�لاع ب��دور ف�ك��ري ري ��ادي يف تطوير،
وحت�سني الأدوات والأنظمة املتاحة للق�ضاء على الأمرا�ض .
�إىل جانب ذل��ك ،ويف �إط��ار م�ب��ادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد،
ال�ستئ�صال مر�ض �شلل الأطفال يف العامل قدم امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان منذ بداية عام  ،2016وحتى �شهر �سبتمرب العام املا�ضي583 ،
مليوناً و� 240ألفاً و 876جرعة تطعيم �ضد مر�ض �شلل الأطفال ،خالل
� 8سنوات ،لأكرث من  102مليون طفل باك�ستاين.
ووف�ق�اً لإدارة امل�شروع الإم��ارات��ي مل�ساعدة باك�ستان ،ف ��إن احلملة ،ويف ظل
تف�شي فريو�س/كوفيد ،/-19وحتدياته امليدانية ،متكنت منذ �شهر يوليو
 2020وحتى �شهر �سبتمرب  ،2021من �إعطاء  127مليوناً و� 664ألفاً
و 157جرعة تطعيم �ضد املر�ض للأطفال ،امل�ستهدفني بجمهورية باك�ستان

الإ�سالمية ،يف ظل �إج��راءات وقائية احرتازية ا�ستثنائية ،حلماية فرق
التطعيم والأطفال امل�ستهدفني وعائالتهم.
وبف�ضل جهود �سموه ،قادت الإمارات اجلهود الدولية الرامية �إىل ا�ستئ�صال
مر�ض �شلل الأطفال من دول العامل ،حيث احت�ضنت العا�صمة �أبوظبي،
�أول قمة عاملية للقاحات يف �أبريل عام  ،2013لت�أييد الدور املهم الذي
تلعبه اللقاحات والتح�صني يف توفري بداية �صحية حلياة الأطفال،
وانتهت القمة بجمع م��ا ي��زي��د على  4م�ل�ي��ارات دوالر 14.7/
مليار دره��م ،/بغر�ض حتقيق ه��ذا الهدف العاملي املن�شود،
وتربع �سموه مببلغ  120مليون دوالر.
وعلى مدار ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،قدم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ما يزيد على 450
مليون دوالر ،من �أجل حت�سني الأو�ضاع ال�صحية
لل�شعوب ح��ول ال�ع��امل ،وت��وف�ير ه��ذه امل�ساعدات
يف ��ص��ورة ع�لاج��ات ورع��اي��ة وقائية وت��دري��ب يف
املجتمعات التي تفتقر �إىل اخلدمات ال�صحية
اجليدة ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على بلوغ
امليل الأخري للق�ضاء على الأمرا�ض.
وتعد دولة الإمارات العربية املتحدة من بني
�أكرب املانحني لدعم جهود دعم الق�ضاء على
املالريا ،مبا يف ذلك �شراكة الإدارة القائمة
على النتائج لإن �ه��اء امل�لاري��ا ،وه��ي من�صة
عاملية لتن�سيق العمل لتخلي�ص العامل من
امل�لاري��ا ،فيما تعمل دول��ة الإم� ��ارات �أي�ضاً
ب�صفتها ال��رائ��دة يف جم��ال الإدارة القائمة
على النتائج ،وت�سهم يف �إجراء بحوث ت�شغيلية
جديدة ،وجهود دف��اع �إ�ضافية ،من �أج��ل الق�ضاء
ع �ل��ى امل�ل�اري ��ا م��ن «� �ش��راك��ة دح ��ر امل �ل�اري ��ا» ،حيث
حدث انخفا�ض ملحوظ يف حاالت الإ�صابة باملالريا
والوفيات على مدى ال�سنوات الـ  15املا�ضية.

حاكم عام نيوزيالندا :حممد بن زايد �سيوا�صل م�سرية الإمارات املتميزة
•• �أبوظبي -وام:

�أكدت �سيندي كريو احلاكم العام لنيوزيالندا �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" �سيوا�صل م�سرية دولة الإمارات التي تتميز باالزدهار
والت�سامح  ..الفتة �إىل �أن دول��ة الإم��ارات متثل مركز الن�شاط الدبلوما�سي العاملي ما
يعك�س االح�ت�رام واملكانة املتميزة التي حتتلها على ال�صعيد ال��دويل ويج�سد الر�ؤية
احلكيمة لقيادتها الر�شيدة .و�أعربت عن �سعادتها بقوة عالقات ال�صداقة بني بالدها

ودولة الإمارات  ..م�ؤكدة حر�صها و�سعيها لتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين .و�أكدت
احلاكمة العامة لنيوزيالندا  -يف ت�صريحاتها لوكالة �أنباء الإمارات (وام) على هام�ش
زيارتها للدولة لتهنئة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان مبنا�سبة انتخابه
رئي�سا للدولة وتقدمي التعازي يف وفاة فقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان"
رحمه اهلل "� -أن العالقات بني ال�شعبني قد عززت العالقات ال�سيا�سية والدبلوما�سية
بني البلدين ال�صديقني ..الفتة �إىل �أن جمموعة من مواطني نيوزيالندا يعي�شون يف
دولة الإمارات حيث �ألهمتهم قيادة املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان واهتمامه

بت�أ�سي�س اقت�صادي قوي وجمتمع مت�سامح و�شجعتهم على العي�ش يف الإمارات.
و�أو�ضحت �أن ح�ضور نيوزيالندا يف الإمارات العربية املتحدة بد�أ عام  1980مع افتتاح
�أول مكتب جتاري لها يف دبي ،ثم تعززت العالقات مع افتتاح �سفارة نيوزيالندا يف �أبوظبي
عام  .2013و�أ�ضافت �أن العالقات الدبلوما�سية بني البلدين تطورت مع قرار املغفور له
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان " رحمه اهلل " افتتاح �سفارة دولة الإمارات يف ويلينغتون
والتي افتتحها �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل
عام .2015

جمعية الإمارات للفلك  :مو�سم الرثيا يبد�أ  7يونيو املقبل
•• ال�شارقة-وام:

«الوطني االحتادي» يناق�ش تعديل قانون املنتجات الطبية ومهنة ال�صيدلة واملن�ش�آت ال�صيدالنية
•• دبي -وام:

وا�صلت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئية يف املجل�س الوطني االحتادي خالل
اجتماع عقدته �أم�س يف مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي ،برئا�سة �سعادة
ناعمة ع�ب��داهلل ال���ش��ره��ان ال�ن��ائ��ب ال�ث��اين لرئي�س املجل�س رئي�سة اللجنة،
مناق�شة م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم 8

ل�سنة  2019يف �ش�أن املنتجات الطبية ومهنة ال�صيدلة واملن�ش�آت ال�صيدالنية،
بح�ضور ممثلي وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ،حيث جرى مناق�شة مالحظات
وتعديالت اللجنة على بنود م�شروع القانون� .شارك يف االجتماع �أع�ضاء
اللجنة �سعادة كل من :نا�صر حممد اليماحي مقرر اللجنة ،و�أحمد حمد
بو�شهاب ،و�سمية عبداهلل ال�سويدي ،و�شذى �سعيد النقبي ،وعذراء ح�سن بن
ركا�ض ،وحممد �أحمد اليماحي �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.

خدمات الأرا�ضي واملباين متاحة على من�صة ال�شارقة الرقمية
•• ال�شارقة  -وام:

ك�شفت دائرة التخطيط وامل�ساحة بال�شارقة" عن �إتاحة خدماتها على من�صة
"ال�شارقة الرقمية" عرب موقعها الإل�ك�تروين وتطبيقها الذكي حيث
�أ�صبح ب�إمكان �أ�صحاب امل�صلحة ا�ستخراج م��ا يلزم م��ن معامالت تتعلق
بالأرا�ضي واملباين والأمالك عرب نافذة رقمية واحدة.
و بالدخول �إىل خدمات قطاع العقارات على من�صة ال�شارقة الرقمية ميكن
للمالك طلب جتديد �أو �إ��ص��دار خارطة ال�ستكمال �إج ��راءات التمليك �أو
التجديد من خالل خدمة �إ�صدار �أو جتديد خارطة ر�سمية �أما من خالل
خدمة "طلب دليل لقطعة الأر�ض" (اعرف موقعك) فب�إمكان املالك طلب
دليل يظهر موقع قطعة الأر�ض بالن�سبة للمنطقة مع �إر�شاد املتعامل �إىل

�أماكن املرافق اخلدمية ومداخل وخمارج املنطقة.
ويتيح "طلب �إ�صدار �شهادة �إف��ادة بالأرا�ضي املمنوحة" ح�صول املتعاملني
على �شهادة بالأرا�ضي املمنوحة موجهة جلهة معينة وتعفى الطلبات املقدمة
�إىل جهات خريية من ر�سوم هذه اخلدمة .ومن خالل خدمة "خارطة زوايا
و�أقطار" يتمكن املتعامل من ا�ستخراج خارطة لتحديد زوايا قطعة الأر�ض
قبل ال�ب��دء ب�أعمال الت�صميم م��ع �إع�ف��اء احلا�صلني على منحة �أو قر�ض
�سكني من ر�سوم اخلدمة� .أم��ا خدمة "بيان التخطيط العمراين" فتتيح
للمتعاملني �إ��ص��دار وثيقة اال��ش�تراط��ات التخطيطية اخلا�صة بالقطعة
مو�ضحاً فيها نوع اال�ستعمال واالرتفاع واالرتدادات واملواقف و�أي مالحظات
تخطيطية �أخرى ويعفى احلا�صلون على منحة �أو قر�ض �سكني من ر�سوم
هذه اخلدمة �إ�ضافة �إىل الطلبات املخ�ص�صة لال�ستعماالت احلكومية.

�أعلنت جمعية الإم��ارات للفلك �أن
�أول جن ��وم ال�ق�ي��ظ  -ال���ص�ي��ف يف
الدولة تبزغ مع طلوع جنوم الرثيا
فجر يوم  7يونيو املقبل حيث يبد�أ
"مو�سم الرثيا" و ي�ستمر حتى 2
يوليو القادم.
وي�شتد احل��ر خ�لال ه��ذه الفرتة
وتن�شط ري��اح البارح ويف منت�صفه
ي �ن �ع��دم ال� �ظ ��ل وت �ت �ع��ام��د �أ�شعة
ال�شم�س على مدار ال�سرطان حيث
ت�صل ال�شم�س لأق���ص��ى م�ي��ل لها
�شماال  ،ويبلغ النهار �أق�صى طوله
والليل ق�صره يف الن�صف ال�شمايل
م��ن الأر� � ��ض و ي�ن���ض��ج ال��رط��ب و
تكون معه كنة اجل��وزاء و هي تلي
ك �ن��ة ال�ث�ري ��ا و ال �ك �ن��ة ه ��ي غيوب
النجم عن الظهور.
وق� ��ال �إب��راه �ي��م اجل � ��روان رئي�س
جم�ل����س �إدارة ج�م�ع�ي��ة الإم � ��ارات
للفلك لوكالة �أنباء الإمارات (وام)
�إن جن��وم اجل ��وزاء تظهر فجر 3
يوليو القادم ويبد�أ مو�سم "جمرة
القيظ" �أو كما روته العرب قدميا
" حمرة القيظ" و"ح ّمارة القيظ"
و ميتد حتى � 10أغ�سط�س القادم
حيث ت�صل معدالت احلرارة لأعلى
م�ستوياتها وق��د تبلغ  50درجة
م �ئ��وي��ة يف ال ��داخ ��ل ال�صحراوي
وي�شتد فيه اجل�ف��اف و ال�سموم و
تهب الرياح اجلنوبية و ال�سهيلي
كما تتميز باحمرار ر�ؤو���س الأثل
وك�ث�رة ال���ض�ب��ان وجل ��وء العقارب
والأف� ��اع� ��ي ل �ل �ظ��ل و وف � ��رة رطب
النخيل.

ويعترب ال�ع��رب القيظ  /ال�صيف
هو وق��ت �شدة احل��ر حيث تتجاوز
درج��ات احل ��رارة ن�ه��ارا  42درجة
م�ئ��وي��ة و ل�ي�لا  25درج ��ة مئوية
ت�صاحبها ري ��اح �صيفية �شمالية
غربية �أطلق عليها العرب البوارح
تتخللها موجات حر ترتفع فيها
درج��ات احل��رارة مبقدار ال يقل 4
درجات مئوية عن املعدل.
و عند �أه��ل الزراعة يعترب القيظ
 /ال�صيف هو مو�سم ح�صاد وجني
ثمار النخيل يقال " قيظت الذيد
" �أو ' قيظت العني " اي ن�ضج
الرطب و عندهم قد تقيظ مناطق
قبل مناطق �أخرى .و لفت �إىل �أن
رواي��ح ال�صيف ت�ب��د�أ على �سل�سلة
جبال احلجر واملناطق املحيطة بها
و خالله يكون �أوان طلوع "جنوم
اجلوزاء" يف ال�ف�ترة م��ن  3حتى
 28يوليو القادم� ،أما �آخر موا�سم

القيظ فهو "مو�سم �سهيل" و يبد�أ
من � 11أغ�سط�س حتى � 2سبتمرب
ال �ق��ادم�ين ح�ي��ث ت�شتد ف�ي��ه رياح
الكو�س وهي رياح جنوبية �شرقية
داف� �ئ ��ة ورط� �ب ��ة ق ��ادم ��ة م ��ن بحر
احلرب تعمل على تدفق الرطوبة
و التي ترتفع خا�صة على املناطق
ال�ساحلية و تتوغل مع طلوع جنم
ال �ن�ثرة �أو جن��م الكليبيني حيث
تتوغل فيه الرطوبة العالية مع
احلرارة املرتفعة مع �سكون الرياح
وا�ستمرار �شدة احلر فيكون اجلو
جم� �ه ��دا وه � ��و م ��ا � �س �م��اه العرب
«ال �وَعْ �ك ��ة» مل��ا ت�سببه م��ن �إجهاد
وت �ع��ب و�أج � � ��واء خ��ان �ق��ة لتزامن
احل � � � ��رارة امل ��رت �ف �ع ��ة وال ��رط ��وب ��ة
ال �ع��ال �ي��ة و ت �ت��وق��د الأر�� � ��ض ليال
�أو حتتفظ ب�ح��رارت�ه��ا �إىل قرابة
م�ن�ت���ص��ف ال �ل �ي��ل ن�ت�ي�ج��ة احلمل
احلراري املرتاكم خالل القيظ.

و�أ� � �ض� ��اف اجل � � ��روان �أن خ � ��روج -
ان�ت�ه��اء مو�سم  -النجم "�سهيل"
ي�ك��ون خ�ل�ال الن�صف ال �ث��اين من
�أغ�سط�س وت�سبقه عالمة انتهاء
القيظ و بدء جالء �شدة احلرارة
و ي �ت �ب �ع��ه م��و� �س��م ال �� �ص �ف��ري �أو
ال���ص�ف��ري��ة �أول م��وا��س��م اخلريف
 ..م�شريا �إىل �أن��ه مع دخ��ول �أوان
مو�سم مرخيات القاليد  /داللة
ع �ل��ى ارت� �خ ��اء ق�ل�اي��د الإب � ��ل �آخر
النهار ب�سبب العط�ش بعد �أن كانت
م�شدودة �أول النهار وينك�سر احلر
وتظهر مالمح ت�أثري جنم �سهيل
ع�ل��ى الأ� �ش �ج��ار وال�ن�ب��ات��ات الربية
و � �س �ل��وك اجل� �م ��ال وي�ب��رد باطن
الأر� ��ض فيما ي�ك��ون �أدمي الأر�ض
رطبا وقت الفجر ويتحول الرطب
�إىل متر و يخرج الدب�س من التمر
امل �ك �ن��وز وه� ��ذه م ��ن م�ل�ام��ح وقت
طلوع النجم �سهيل.
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�أخبـار الإمـارات
ويل عهد عجمان يقدم واجب ال�صحة تعلن تقدمي  3,260جرعة من لقاح
العزاء يف وفاة علي حممد الكعبي كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

•• عجمان-وام:

•• �أبوظبي-وام:

قدم �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان واجب العزاء
�إىل م�صبح علي الكعبي و �إخوانه فى وفاة املغفور له باذن اهلل والدهم علي
حممد الكعبي و�إىل �أ��س��رة وعائلة الكعبي ال�ك��رام وذل��ك مبجل�س العزاء
مبنطقة مزيرع التابعة المارة عجمان.
و�أع ��رب �سموه خ�لال زي��ارت��ه جمل�س ال�ع��زاء ع��ن خال�ص تعازيه و�صادق
موا�ساته لأ�سرة الفقيد �سائ ً
ال املوىل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته
ومغفرته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن ت�ق��دمي  3,260ج��رع��ة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  24,857,367جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  251.33جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد "-19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد."-19
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ال�صحة جتري  167,861فح�صا ك�شفت عن � 321إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا و 355حالة �شفاء
••�أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم � ..أعلنت ال ��وزارة ع��ن �إج��راء  167,861فح�صا جديدا
خ�ل�ال ال���س��اع��ات ال �ـ  24امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى ف �ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  321حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  905,151حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  2,302حالة.
و�أع�ل�ن��ت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  355حالة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  888,939حالة.

القمة العاملية للحكومات 5 :حلول تفتح �أبوابا جديدة لل�صناعات الإبداعية عامليا

03

تبني التفكري التكاملي الذي يقوم على اجلمع بني �أكرث من منوذج لتطوير احللول
• توظيف التفكري الت�صميمي يف فهم متطلبات املتعامل لتطوير منتجات �أف�ضل

•• دبي -وام:

�أكد تقرير معريف �أ�صدرته م�ؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات بال�شراكة مع
�شركة "كيه بي �إم جي"  KPMGبعنوان" :م�ستقبل املجتمعات :ال�سبيل
�إىل �إحياء القطاعات الإبداعية والثقافية من جديد بعد اجلائحة"� ،أهمية
ا�ستمرار احلكومات يف دعم القطاع الإبداعي والثقايف يف فرتة ما بعد جائحة
"كوفيد ،"-19نظرا لدوره احليوي يف االقت�صاد العاملي و�آثاره الإيجابية
الكبرية على املجتمعات.
و�أو� �ص��ى ال�ت�ق��ري��ر ب��اال��س�ت�م��رار يف دع��م ال���ص�ن��اع��ات الثقافية واالبتكارية
بعد كوفيد ،-19بخم�س تقنيات ميكنها �أن تفتح �أب��واب��ا جديدة للحلول
الإبداعية ،و�أ�شار اىل �أن منو القطاع الثقايف ال يتعلق بالعمالت امل�شفرة �أو
البنية التحتية الرئي�سية �أو خطط اال�ستثمار ،بل باال�ستماع �إىل التحديات
امل�شرتكة يف هذا القطاع والفئات الرئي�سية املرتبطة به وخا�صة من املبدعني
يف القطاع اخلا�ص والت�أمل فيها ومعاجلتها .و�أو�ضح التقرير �أنه مع ا�ستمرار
�إغ�ل�اق الأم��اك��ن الثقافية يف العديد م��ن ال ��دول ،ف ��إن ال�ع��ودة �إىل مرحلة
زي��ادة عدد اجلمهور القادر على ح�ضور املنا�سبات الثقافية وخلق الفر�ص
الوظيفية املرتبطة بها �ستتطلب ط��رق�اً مبتكرة حت��اف��ظ على التوا�صل
املفتوح بني اجلهات اال�ستثمارية احلكومية ل�ضمان الت�أثري الأك�بر على
امل��دى الطويل .و�أك��د حممد يو�سف ال�شرهان ،نائب مدير م�ؤ�س�سة القمة
العاملية للحكومات �أن القمة العاملية للحكومات عززت موقعها من�صة عاملية
�شاملة لتعزيز اجلاهزية احلكومية ،ومتكني احلكومات من تطوير �أنظمة
عملها واال�ستعداد للتحديات التي يحملها امل�ستقبل مهما كانت.
وقال �إن القطاعات الإبداعية والثقافية حتمل فر�صاً كبرية خالل املرحلة
احلالية ،وتعزيز امل�شاركة النوعية ملختلف �أف��راد املجتمع يف تطوير هذا

القطاع والعمل فيه ،واال�ستفادة من البيانات التي حتملها ،لدعم عملية امل�سارات للنمو االقت�صادي .و�أو�ضح التقرير �أن املناف�سة �ستكون على املكان
الذي ي�شعر فيه النا�س ب�أكرب قدر من ال�سعادة ،وهو �أمر مبني على مبادئ
تر�سيخ االبتكار ثقافة �أ�سا�سية يف املجتمعات.
من جهته� ،أفاد مازن حوالة� ،شريك ،رئي�س ق�سم القطاع احلكومي ،كي بي �أم ر�أ�س املال االجتماعي وجودة احلياة ،وحث احلكومات على �إ�شراك املجتمع
جي اخلليج الأدنى ،ان م�ستقبل ال�صناعات الإبداعية يكمن يف تبني احلكومات يف تطوير الإ�سرتاتيجية واتخاذ ال�ق��رار ،وخلق املزيد من الفر�ص لرواد
الختالفاتها وثقافاتها الفريدة ومتكني ال�شركاء .وبينما ي�شهد االقت�صاد الأعمال وت�شجيع املجتمع على االبتكار.
العاملي �شعورا وا�سع النطاق بعدم اليقني� ،ستظل قطاعات مثل ال�صناعات
الثقافية بحاجة �إىل دعم احلكومات ونهجها املبتكر .و�أ�ضاف �أنه من خالل  5 -تقنيات تفتح الأبواب �أمام احللول الإبداعية.
العمل عن كثب مع م�ؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات ،ا�ستنتجنا من هذا وق��دم التقرير عدة حلول لدعم قطاع ج��ودة احلياة وال�صناعات املرتبطة
التقرير �أن ع��ودة القطاع الثقايف �إىل النمو ال تتعلق بالعمالت امل�شفرة �أو بالثقافة ،على ر�أ�سها التمويل املبا�شر وتطوير البنية التحتية وتقدمي
البنية التحتية الرائدة �أو خطط اال�ستثمار .بل يتعلق الأمر باال�ستماع �إىل احلوافز التمويلية وغري التمويلية وبناء العالقات مع القطاع اخلا�ص.
الق�ضايا امل�شرتكة والتفكري فيها ومعاجلتها من جميع �أنحائها� .إذا �أرادت و�أو�صى با�ستخدام تقنيات حل التحديات التي ميكن �أن تفتح الأبواب �أمام
احلكومات دفع التغيري الكبري الذي من �ش�أنه ت�سريع منو القطاع ،فعليها احل�ل��ول الإب��داع�ي��ة ،م��ن خ�لال التفكري التكاملي ال��ذي يقوم على اجلمع
بني �أكرث من منوذج ،والتفكري الت�صميمي الذي يقوم على فهم متطلبات
�أن تفعل ذلك قريبا.
املتعامل لتطوير منتجات �أف�ضل ،والتفكري القائم على ال�شبكات الرقمية
الذي يقوم على ا�ستخدام ال�شبكات الرقمية للتغلب على التحديات يف املوارد
 امل�ستقبل اال�سرتاتيجي للقطاع الثقايف.ور�أى التقرير �أن م�ستقبل القطاع الثقايف يكمن يف احت�ضان احلكومات املادية ،مثل تكلفة املوظفني �أو �صعوبات التنقل.
ملختلف الثقافات ويف متكني الأف ��راد ،داع�ي��ا اىل "التعامل م��ع "ال�سيا�سة �أم��ا الأداة الرابعة فهي التفكري الإب��داع��ي القائم على الو�صول �إىل كافة
الثقافية" على �أنها "�سيا�سة عامة" ،يتم احلكم على جناحها من خالل الفئات م��ن خ�لال اال��س�ت�ف��ادة م��ن جميع قطاعات ال���س��وق ،وتتمثل الأداة
م�ستويات امل�شاركة والفر�ص� ،إ�ضافة �إىل النتائج التقليدية مثل امل�ؤ�شرات اخلام�سة يف التفكري القطاعي الذي يقوم على �إن�شاء �أ�سواق جديدة وحتقيق
االقت�صادية .ودع��ا التقرير �إىل اال�ستفادة م��ن امل��واه��ب و�إ� �ش��راك الأفراد الدخل منها من خالل الت�سويق لفئات حمددة.
وامل�ؤ�س�سات واملجتمع يف تطوير ا�سرتاتيجيات القطاع الإب��داع��ي ،وت�شكيل
ف��ر���ص ع�م��ل وا��ض�ح��ة وم���س�ت��دام��ة ،و�أك ��د �أه�م�ي��ة اال��س�ت�ف��ادة م��ن البيانات -جتارب دولية رائدة .
النوعية يف حتديد الأول��وي��ات و�صناعة ال �ق��رارات احلكومية ،و�أو� �ض��ح �أن وا�ستعر�ض التقرير عددا من التجارب الدولية الرائدة لدعم القطاع الثقايف
القطاع الإبداعي له �أهمية كبرية بالن�سبة للمجتمع باعتباره �أحد �أف�ضل واالبتكاري ،ومن بينها منح النم�سا للعاملني يف القطاع �إعفاءات من الر�سوم

البواردي يبحث التعاون مع �سفري الت�شيك
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل م�ع��ايل حممد ب��ن �أحمد
ال� �ب ��واردي وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
الدفاع  -يف مكتبه ب��وزارة الدفاع
 � �س �ع��ادة ب�ي�ري ��س�لاف�ي��ك �سفريجمهورية الت�شيك ل��دى الدولة،
وذل��ك بح�ضور �سعادة مطر �سامل
علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع
وع��دد من كبار �ضباط وم�س�ؤويل
الوزارة.
ورح� ��ب م�ع��ال�ي��ه يف ب��داي��ة اللقاء
ب �� �س �ع��ادة ال �� �س �ف�ير  ..و�أك � ��د عمق
ع �ل�اق� ��ات ال� ��� �ص ��داق ��ة ب �ي�ن دول� ��ة
الإم� ��ارات وجمهورية الت�شيك يف
خمتلف املجاالت خا�صة يف املجال
ال ��دف ��اع ��ي وال �ع �� �س �ك��ري و�أهمية
الدفع بها نحو �آفاق �أرحب و�أو�سع
مب ��ا ي �ح �ق��ق ال �ت �ن �م �ي��ة واالزده � � ��ار

للبلدين.
وب �ح��ث اجل ��ان �ب ��ان خ �ل�ال اللقاء
ع�ل�اق ��ات ال �ت �ع��اون ب�ي�ن البلدين

و�سبل تعزيزها يف خمتلف املجاالت
وخ��ا��ص��ة ال��دف��اع�ي��ة والع�سكرية.
كما ا�ستعر�ضا ع��دداً من الق�ضايا

الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل���ش�ترك وت �ب��ادال وج �ه��ات النظر
حولها.

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ت�ؤكد على جاهزية قطاع ال�صحة
يف الدولة للتعامل مع املر�ض
مع اق�تراب عدد احل��االت امل�سجلة
ب� �ج ��دري ال � �ق ��ردة م ��ن ح ��اج ��ز الـ
�100إ�صابة يف ال ��دول ال�ت��ي ال
ي �� �س �ت��وط��ن ف �ي �ه��ا امل� ��ر�� ��ض ب � ��د�أت
ال �ع��دي��د م��ن امل�ن�ظ�م��ات ال�صحية
حول العامل حمالت تق�صي وا�سعة
لر�صد احلاالت الأوىل فيها حت�سباً
لعدم حتول املر�ض �إىل وباء جديد
بغ�ض النظر عن مدى حدته.
و�سجلت منظمة ال�صحة العاملية
حتى  21مايو  92حالة م�ؤكدة
خم� �ت�ب�ري ��ا و 28م �� �ش �ت �ب �ه��ا بها
م��ن  12دول ��ة ال ي�ستوطن فيها
امل��ر���ض .وح��ذرت املنظمة العاملية
من �أن يت�سبب اخلجل من الإبالغ
ع��ن الإ��ص��اب��ة باملر�ض يف ت�شوي�ش
جهود التق�صي عن الوباء ،معللة
ذل ��ك ب��رب��ط الإ� �ص��اب��ة ب��ه ببع�ض
املمار�سات الأخالقية وال�سلوكية،
وقالت :اجلميع معر�ض للإ�صابة
باملر�ض وال ميكن اعتباره مر�ضا
حمدود الفئة.
وت��رى املنظمات ال�صحية العاملية
�أن اخل �� �ش �ي��ة م ��ن الإع� �ل� ��ان عن
الإ� �ص��اب��ة ق��د ت�ت���س�ب��ب يف �إف�شال

من�صة عاملية ل�صناعة امل�ستقبل.اجلدير بالذكر� ،أن القمة العاملية للحكومات ركزت منذ �إطالقها على ت�شكيل
وا�ست�شراف حكومات امل�ستقبل وبناء م�ستقبلٍ �أف�ضل للب�شرية ،و�ساهمت يف
ت�أ�سي�س منظومة جديد ة لل�شراكات الدولية القائمة على �إلهام وا�ست�شراف
حكومات امل�ستقبل .وتطلق م�ؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات  20تقريرا
معرفيا مع ّمقا بال�شراكة وال�ت�ع��اون م��ع �أه��م امل�ؤ�س�سات البحثية العاملية،
تتناول جمموعة من �أبرز املحاور التي ت�شغل �أجندات حكومات العامل.
ومي�ك��ن االط�ل�اع ع�ل��ى الن�سخة ال�ك��ام�ل��ة ل�ت�ق��ري��ر "م�ستقبل املجتمعات:
ال �� �س �ب �ي��ل �إىل �إح � �ي� ��اء ال �ق �ط ��اع ��ات الإب� ��داع � �ي� ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة م ��ن جديد
ب �ع��د اجلائحة" ع�ب�ر ال� ��راب� ��ط الإل � � �ك� �ت��روينhttps://www. :
/worldgovernmentsummit.org/arالرا�صد/
التقارير/2022/التفا�صيل creative-economies-and-/
cultures-ar

معر�ضا حياته والآخرين للخطر

�شرطة دبي تقب�ض على �شاب قاد دراجة نارية بطي�ش وتهور يف ال�شارع العام
•• دبي-الفجر:

�إ�صابات جدري القردة تقرتب من  100حالة عامليا

•• �أبوظبي  -وام:

مع خف�ض �ضريبة الدخل من � 25%إىل  ،20%بينما قدمت الت�شيك
للقطاع تخفي�ضا بواقع الثلث يف �ضريبة القيمة امل�ضافة ،و�سداد ن�صف بدل
الإيجارات عن امل�ؤ�س�سات ،بينما �أ�س�ست كل من �أيرلندا و�سنغافورة وهولندا
�صناديق خم�ص�صة لدعم القطاع.
وقدم التقرير مراجعات معمقة مع �شهادات من �ص ّناع القرار يف عدد من
ال��دول الأك�ثر ت�أثريا يف قطاع جودة احلياة واالبتكار ،مثل بريطانيا التي
يبلغ حجم القطاع فيها  343مليار دوالر ويعمل فيه  2.1مليون �شخ�ص
تبلغ م�ساهمتهم يف الناجت املحلي  161مليار دوالر ،و�أملانيا التي يبلغ حجم
القطاع فيها  210مليارات دوالر وي�شكل  3.1%من �إجمايل الناجت املحلي
ويعمل فيه �أكرث من  1.8مليون �شخ�ص.

حمالت التق�صي يف بداية الإ�صابة
وه��و ما قد ي�شكل خرقاً كبرياً يف
�إحباط مواجهة املر�ض يف بدايته.
و�أع ��اد انت�شار ال�ف�يرو���س الت�أكيد
ع �ل��ى احل��اج��ة امل �ل �ح��ة �إىل تعزيز
ال� ��وق� ��اي� ��ة م � ��ن الأوب � � �ئ� � ��ة ودع � ��م
اال�ستجابة املبكرة بعد �أن ت�سبب
ف�ي�رو� ��س كوفيد 19يف تعطيل
متفاوت يف العامل على مدى �أكرث
من �سنتني.
ويف الإم��ارات �أك��دت وزارة ال�صحة
ووق ��اي ��ة امل �ج �ت �م��ع ،ع �ل��ى جاهزية
قطاع ال�صحة يف الدولة للتعامل
م��ع م��ر���ض ج ��دري ال �ق��ردة الذي
انت�شر يف العديد من ال��دول حول
العامل .وقالت ال��وزارة �إنها بادرت
ب ��درا�� �س ��ة وت �ق �ي �ي��م خ �ط��ر ال ��وب ��اء
حمليا وفق حجم ال�سفر الدويل،
م � ��ؤك� ��دة ان� �ه ��ا �أ� � �ص� ��درت تعميما
ل� �ل� �ك ��وادر ال �ط �ب �ي��ة ل �ل �ع �م��ل على
اكت�شاف احل��االت و�إب�ل�اغ اجلهات
ال�صحية عنها.
وذكرت الوزارة �أن "الفريق التقني
اال��س�ت���ش��اري مل�ك��اف�ح��ة اجلائحات
ق � � ��ام ب � � ��إع � � ��داد دل � �ي� ��ل ال�ت�ر�� �ص ��د
واالكت�شاف املبكر و�إدارة احلاالت
امل���ص��اب��ة �إك�ل�ي�ن�ي�ك�ي��ا واالج� � ��راءات

االحرتازية".
و�أه ��اب ��ت ال � � ��وزارة � �س �ك��ان الدولة
ب �� �ض��رورة ا��س�ت�ق��اء امل�ع�ل��وم��ات من
م�صادرها الر�سمية و"عدم تداول
ال�شائعات واملعلومات املغلوطة"،
ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل اه �م �ي��ة متابعة
امل�ستجدات والإر� �ش��ادات ال�صادرة
عن اجلهات ال�صحية املعنية.
من جهتها نوهت دائرة ال�صحة يف
�أبوظبي على كافة املن�ش�آت ال�صحية
ال �ع��ام �ل��ة يف الإم � � � ��ارة ،ب�ضرورة
التق�صي عن مر�ض جدري القردة،
و�� �ض ��رورة الإب �ل��اغ ع��ن �أي حالة
م�شتبه بها �أو حمتملة �أو م�ؤكدة
ع�ب�ر ن �ظ��ام ال�ت�ب�ل�ي��غ الإل� �ك�ت�روين
اخلا�ص بالأمرا�ض ال�سارية.
ب ��دوره ��ا �أ�� �ص ��درت ه�ي�ئ��ة ال�صحة
ب��دب��ي تعميماً �إىل ك��اف��ة املهنيني
ال �� �ص �ح �ي�ين وامل �ن �� �ش ��آت ال�صحية
العاملة �ضمن ن�ط��اق اخت�صا�ص
الهيئة لتعزيز التق�صي الوبائي
مل��ر���ض ج� ��دري ال� �ق ��رود امل�ستجد
الذي انت�شر يف عدد من الدول.
وق��ال��ت منظمة ال���ص�ح��ة العاملية
يف نهاية الأ��س�ب��وع املا�ضي �إن��ه مع
تطور الو�ضع وتو�سع املراقبة ،من
املتوقع �أن يتم حتديد املزيد من

حاالت جدري القردة.
و�أو�� �ض� �ح ��ت امل �ن �ظ �م��ة �أن ج ��دري
ال � �ق� ��ردة م ��ر� ��ض ف�ي�رو�� �س ��ي ن ��ادر
وح �ي��واين املن�ش�أ ُ /ي�ن�ق��ل فريو�سه
م� ��ن احل� � �ي � ��وان �إىل الإن � �� � �س� ��ان/
ومتاثل �أعرا�ض �إ�صابته للإن�سان
تلك التي كان ي�شهدها يف املا�ضي
املر�ضى امل�صابون باجلدري ،ولكنه
�أقل �شدّة.
وبح�سب منظمة ال�صحة العاملية،
"تنجم ال � �ع� ��دوى ب��امل��ر���ض من
احل � � ��االت ال� ��دال� ��ة ع ��ن خمالطة
مبا�شرة لدماء احليوانات امل�صابة
ب� �ع ��دواه� ،أو ل �� �س��وائ��ل �أج�سامها،
�أو �آف��ات �ه��ا اجل �ل��دي��ة� ،أو �سوائلها
املخاطية" .و�أج �م �ع��ت التقارير
ال�صحية ال�ع��امل�ي��ة ع�ل��ى جمموعة
م��ن الأع ��را� ��ض ل �ف�يرو���س جدري
القردة تتمثل يف احلمى وال�صداع
ال���ش��دي��د و�آالم ال�ع���ض�لات و�آالم
الظهر وت�ضخم الغدد الليمفاوية
وال�ط�ف��ح اجل �ل��دي ،وي �ب��د�أ الطفح
اجل � �ل ��دي ع� � ��ادة يف غ �� �ض��ون يوم
�إىل ث�ل��اث� ��ة �أي� � � � ��ام م � ��ن ب ��داي ��ة
احل �م��ى ،وت���س�ت�م��ر الأع ��را� ��ض ما
ب�ين �أ�سبوعني �إىل �أرب �ع��ة �أ�سابيع
وتختفي من تلقاء نف�سها.

�ألقت القيادة العامة ل�شرطة دبي،
القب�ض على �شاب خليجي بتهمة
ق �ي ��ادة دراج � ��ة ن ��اري ��ة ذات �أربعة
�إط � ��ارات بطي�ش وت �ه��ور يف �شارع
عام ،بدون رخ�صة قيادة مخُ ت�صة،
معر�ضاً حياته ال�شخ�صية وحياة
م�ستخدمي الطريق �إىل اخلطر،
وذل� ��ك ب �ع��د � �س��اع��ات م ��ن انت�شار
م�ق��اط��ع ف�ي��دي��و ل��ه ع�ل��ى من�صات
تطبيقات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي،
وه ��و ي���س�ت�ع��ر���ض ب��ال��دراج��ة التي
تدهورت به ،لي�سقط على الأر�ض،
متعر�ضاً لإ�صابات ،ثم الذ بالفرار
من موقع احلادث.
و�أك��د العقيد را�شد حممد �صالح
ال���ش�ح��ي ،م��دي��ر م��رك��ز ��ش��رط��ة بر
دب��ي ب��ال�ن�ي��اب��ة� ،أن ف��رق ال�ع�م��ل يف
امل��رك��ز ،متكنت م��ن �إل�ق��اء القب�ض
ع �ل��ى ال �� �ش��اب اخل �ل �ي �ج��ي ،البالغ
م��ن ال�ع�م��ر  21ع��ام �اً يف غ�ضون
�� �س ��اع ��ات م� ��ن ان� �ت� ��� �ش ��ار مقاطع
الفيديو واال�ستعرا�ض يف منطقة
اخت�صا�صه ،م�شرياً �إىل �أن ال�شاب
ك��ان يقود ال��دراج��ة النارية بدون
رخ �� �ص��ة ق � �ي ��ادة � �ش �خ �� �ص �ي��ة ،و�أن

الدراجة لي�ست مُرخ�صة من قبل
ال�سلطات املعنية.
و�أو�� �ض ��ح ال�ع�ق�ي��د را� �ش��د ال�شحي
�أن مثل ه��ذه الت�صرفات تعر�ض
��ص��اح�ب�ه��ا وم���س�ت�خ��دم��ي الطريق
للخطر ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل خمالفة
ق ��وان�ي�ن ال �� �س�ي�ر وامل � � ��رور نتيجة
ل�ل�ت���ص��رف غ�ي�ر امل �� �س ��ؤول ،مبيناً

�أن �ه��م �أ� �س �ن��دوا �إل �ي��ه ت�ه�م��ة قيادة
امل��رك �ب��ة ب�ط��ري�ق��ة ت�ع��ر���ض حياته
وحياة الآخرين للخطر ،ما ت�سبب
ب ��وق ��وع ح � ��ادث ت� ��ده� ��ور ،وق� �ي ��ادة
الدراجة يف الطريق بدون رخ�صة
قيادة �صاحلة ،وقيادة دراجة غري
ُم��رخ���ص��ة م��ن ال���س�ل�ط��ات املعنية،
والهروب من مكان احلادث".

و�أ� �ش��ار العقيد را��ش��د ال�شحي �إىل
�أن �شرطة دب��ي �أحالت ال�شاب �إىل
النيابة العامة التخاذ الإجراءات
القانونية بحقه ،م ��ؤك��داً حر�ص
القيادة العامة ل�شرطة دب��ي على
�أم ��ن و��س�لام��ة امل�ج�ت�م��ع ،داع �ي �اً يف
الوقت ذاته �إىل عدم ن�شر مقاطع
فيديو للقيادة بطي�ش وتهور ،ويف
ح��ال��ة م�شاهدة �أي جت ��اوزات غري
ق��ان��ون�ي��ة ي��رج��ى �إب�ل�اغ ال�سلطات
على الرقم (� )901أو عرب خدمة
(عني ال�شرطة) يف تطبيق �شرطة
دبي.
كما ودع��ا العقيد ال�شحي �سائقي
امل ��رك� �ب ��ات وال� � ��دراج� � ��ات النارية
وخ��ا��ص��ة ال���ش�ب��اب� ،إىل احل��د من
الت�صرفات ال�سلبية� ،سعيا خلف
لفت الأن�ظ��ار والتباهي خمالفني
ب ��ذل ��ك ق ��ان ��ون ال �� �س�ي�ر وامل � � ��رور،
م � ��ؤك� ��داً �أن ال �� �س�ل�ام��ة امل ��روري ��ة
واج��ب وم�س�ؤولية يت�شارك فيها
اجل�م�ي��ع دون ا��س�ت�ث�ن��اء ،وبالتايل
الب ��د م��ن ت���ض��اف��ر ج �ه��ود �شرائح
املجتمع ك��اف��ة ،و� �ض��رورة االلتزام
بال�سلوكيات الإيجابية والتحلي
بامل�س�ؤولية م��ن خ�لال التزامهم
بقانون ال�سري واملرور.

طرق دبي تفتتح اليوم م�شروع تطوير �شارع �سيح الدحل
•• دبي -وام:

تفتتح هيئة ال�ط��رق واملوا�صالت
ال �ي��وم م �� �ش��روع ت�ط��وي��ر وتو�سعة
� �ش��ارع ��س�ي��ح ال��دح��ل ال ��ذي يربط
ب�ي�ن � �ش��ارع ��س�ي��ح ال���س�ل��م وجممع
حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة
ال�شم�سية حيث ��س�ي��زال الطريق
القائم املكون من م�سار واحد بكل
اجتاه و�سيتم تنفيذ طريق جديد
بطول  11كم يت�ألف من م�سارين
ب�ك��ل اجت ��اه وج��زي��رة و�سطية و3
دوارات لت�سهيل احلركة يف جميع
االجتاهات و�سريبط الطريق مع
مداخل بحريات القدرة.
ويحقق امل�شروع زي��ادة يف الطاقة

اال�ستيعابية للطريق من 1800
مركبة حالياً �إىل  4000مركبة
يف ك ��ل اجت� � ��اه ب� �ه ��دف ا�ستيعاب
النمو امل�ستمر يف الأحجام املرورية
وت�سهيل و��ص��ول ال�سكان والزوار
�إىل الواحات القائمة على جانبي
ال �ط��ري��ق وامل �ن��اط��ق ال�صحراوية
وجممع حممد بن را�شد �آل مكتوم
للطاقة ال�شم�سية.
وي�ب��د�أ امل�شروع من ال��دوار الواقع
ع�ل��ى ت�ق��اط��ع ط��ري��ق �سيح الدحل
م��ع ��ش��ارع �سيح ال�سلم �شما ًال بعد
حمطة القدرة للدراجات الهوائية
م �ب��ا� �ش��رة ب� ��االجت� ��اه �إىل جممع
حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة
ال�شم�سية جنوباً وت�ضمن امل�شروع

تنفيذ طريق جديد ب�سعة م�سارين
يف كل اجتاه وتنفيذ  3دوارات على
ط ��ول ال �ط��ري��ق ل�ت���س�ه�ي��ل و�صول
م�ستخدمي الطريق �إىل الواحات
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ج��ان �ب �ـ��ي الطريق
وب � � �ح� �ي��رات ال � � �ق� � ��درة وامل� �ن ��اط ��ق
ال �� �ص �ح��راوي��ة وت �� �س �ه �ي��ل عملية
الدوران للخلف.
ي� �ع ��د ه � ��ذا امل � �� � �ش ��روع ا�ستكما ًال
ل �ل �م �� �ش��اري��ع ال �ت �ط ��وي ��ري ��ة التي
�أجنزتها الهيئة يف الفرتة املا�ضية
وم� �ن� �ه ��ا م� ��� �ش ��روع م �� �ض �م��ار دب ��ي
للدراجات الهوائية البالغ طوله
قرابة  23كيلومرتاً ويرتبط مع
م�سار ال��دراج��ات الهوائية القائم
يف منطقة �سيح ال���س�ل��م يف �شارع

ال �ق��درة ع�ن��د ب��واب��ة م���ض�م��ار دبي
للدراجات الهوائية يف اجتاه �شارع
الإم ��ارات ومنه �إىل ��ش��ارع لطيفة
بنت حمدان و�شارع ال�شيخ حممد
بن زاي��د ثم �إىل منطقة الرباري
و�صو ًال ملنطقة ند ال�شبا وي�شتمل
م �� �س��ارات ال ��دراج ��ات ال�ه��وائ�ي��ة يف
منطقة �سيح ال�سلم البالغ طوله
ق��راب��ة  115كيلومرتا على عدد
م� ��ن امل� ��راف� ��ق ال� �ع ��ام ��ة وحم �ل�ات
ل� �ت� ��أج�ي�ر ال� � ��دراج� � ��ات الهوائية
والأدوات املتعلقة بها �إىل جانب
ع�ي��ادة طبية متكاملة التجهيز و
 10ن�ق��اط ا��س�تراح��ة على طول
امل���س�ـ��ار ُم� � � َز َّودَة مب�ق��اع��د ومواقف
للدراجات.
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حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم

جامعة دبي حتتفل بتخريج  240طالبا وطالبة دفعة اليوبيل الف�ضي
•• دبي-الفجر:

ك ��رم م �ع��ايل ح���س�ين ب��ن ابراهيم
احلمادي وزي��ر الرتبية والتعليم
ال�سابق  240خريجاً وخريجة من
جامعة دبي الدفعة التا�سعة ع�شرة
دف�ع��ة اليوبيل الف�ضي للجامعة
حل�صولهم على �شهادات الدكتوراة
وامل��اج �� �س �ت�ير وال �ب �ك��ال��وري��و���س يف
خمتلف ال�ت�خ���ص���ص��ات ،وذل ��ك يف
احلفل الذي اقيم م�ؤخرا يوم 11
م��اي��و احل� ��ايل حت��ت رع��اي��ة �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ويل ع�ه��د دب��ي رئي�س
املجل�س التنفيذي لإمارة دبي.
ح �� �ض��ر احل �ف��ل رئ �ي ����س و�أع�ضاء
جمل�س �أمناء اجلامعة والدكتور
عي�سى الب�ستكي رئي�س اجلامعة
وال� � ��دك � � �ت� � ��ور ح� ��� �س�ي�ن الأح� � �م � ��د
ن��ائ��ب رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة لل�شئون
الأك� ��ادمي � �ي� ��ة وال ��دك � �ت ��ور نا�صر
امل ��رق ��ب ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س اجلامعة
ل�ل���ش�ئ��ون الإداري � � ��ة رئ �ي ����س جلنة
حفل التخرج وعدد من امل�سئولني
وعمداء الكليات و�أع�ضاء الهيئتني
التدري�سية والإدارية واخلريجني
واخلريجات و�أولياء �أمور الطلبة.
ب ��د�أت مرا�سم احل�ف��ل ال��ذي اقيم
ب �ن��دوة ال�ث�ق��اف��ة وال �ع �ل��وم يف دبي
ب��دخ��ول اخل��ري �ج�ين �إىل م�سرح
ال �ن��دوة وع ��زف الن�شيد الوطني
لدولة الإم ��ارات ،ثم �ألقى �سعادة
م��اج��د ح �م��د ال �� �ش��ام �� �س��ي رئي�س
جمل�س �أم �ن��اء ج��ام�ع��ة دب��ي كلمة
رحب من خاللها مبعايل ح�سني
احل� � �م � ��ادي واحل � �� � �ض ��ور ال� �ك ��رمي
واخل ��ري� �ج�ي�ن و�أع� ��� �ض ��اء جمل�س
الأمناء و�أ�سرة اجلامعة.
وق� ��ال  :ن�ح�ت�ف��ل ال �ي��وم بتخريج
دف �ع��ة ال �ي��وب �ي��ل ال�ف���ض��ي الدفعة
 19وال �ت��ي ت���ض��م  240طالبا
وطالبة ممن �أخ��ذوا على عاتقهم
م�سئولية خدمة الوطن ومواكبة
م �ت �ط �ل �ب��ات��ه م� ��ن خ �ل��ال جدهم

واجتهادهم يف �أدائ�ه��م الأكادميي
و�سعيهم ليكونوا ج��زءا اليتجزء
م��ن م�ن�ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي��م املتطورة
يف دول �ت �ن��ا احل�ب�ي�ب��ة ولي�صبحوا
� �س �ف��راءه��ا يف امل �ح��اف��ل الدولية
وليكونوا �أف�ضل ا�ستثمار مل�ستقبلنا
املقبل وطاقة �أمل لغد �أف�ضل.
ونوه ب�أن جامعة دبي �ساهمت منذ
ت�أ�سي�سها عام  1997بتعليم �أكرث
م��ن  2900خ��ري�ج��ا وخريجة،
ي�شكل املواطنون منهم �أك�ثر من
 60باملئة ،كما �ساهمت بتعليم
ط�ل�ب��ة م��ن ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء العامل
التزاماً ب�شعارها "جذور حملية،
ت�ط�ل�ع��ات عاملية" و�أن اجلامعة
ع��ززت بهذا ال�شعار وه��ذه الر�ؤية
ع�لاق��ات �ه��ا ب��ال �� �ش��رك��ات اخلا�صة
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات احل�ك��وم�ي��ة وط ��ورت
ات�ف��اق�ي��ات�ه��ا ال��دول�ي��ة م��ع العديد
من املراكز الأكادميية واجلامعات
العاملية.
و�أك ��د �أن اجل��ام�ع��ة م�صممة على
اال��س�ت�م��رار يف ت�ط��وي��ر مناهجها
الأكادميية حتقيقا لر�ؤية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه

اهلل" يف �أن ت�ك��ون دول��ة الإم ��ارات
رائ � ��دة ع��امل �ي��ا يف ��ش�ت��ى املجاالت،
ومب��ا يتما�شى مع �سيا�سة الدولة
احلكيمة ور�ؤى قادتها بعيدة املدى،
و�أن ا�سرتاتيجية اجلامعة ت�ؤكد
ع�ل��ى الإب� ��داع واالب �ت �ك��ار والر�ؤية
الأكادميية العاملية والرتكيز على
الأبحاث التطبيقية للم�ساهمة يف
بناء ال�شخ�صية القيادية للطلبة
واخلريجني و�إعدادهم للمتطلبات
امل�ستقبلية.
وقال �إن اجلامعة جنحت يف حتقيق
جمموعة من االجن��ازات املتميزة
ال�ت��ي �ساهمت يف ت�ع��زي��ز مكانتها
الأك��ادمي �ي��ة يف ال ��دول ��ة و�أهلتها
لتكون احدى امل�ؤ�س�سات التعليمية
الرائدة يف املنطقة وحتتفل اليوم
مب� � ��رور  25ع ��ام ��ا م ��ن التميز
واالجن��ازات ومنها ح�صولها على
�شهادة اجل��ودة املالية "�إم �إ���س �أي
 "20000يف �أواخر عام 2020
ل� �ت� �ك ��ون امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة التعليمية
الأوىل يف امل �ن �ط �ق��ة احلا�صلة
ع �ل��ى ه ��ذه ال �� �ش �ه��ادة وال �ت ��ي تعد
معيارا عامليا متخ�ص�صا باجلودة
امل��ال �ي��ة ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ات ث ��م حققت
درج��ة متيز ه��ذا ال�ع��ام ملطابقتها

م �ت �ط �ل �ب��ات م� �ع ��اي�ي�ر احل�صول
على ال���ش�ه��ادة ب��أك�ثر م��ن 80%
مقارنة ب��امل��رة الأوىل ،وق��د قبلت
اجل��ام �ع��ة ه ��ذا ال �ت �ح��دي بالرغم
م��ن ت��داع �ي��ات اجل��ائ �ح��ة و�أثبتت
ب�ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ��ص�لاب��ة حوكمتها
املالية وا�سرتاتيجيتها الناجحة
يف مواجهة الأزمات.
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن اجل��ام �ع��ة تقوم
بتطوير ب��رام��ج ج��دي��دة ومبتكرة
ت�ت�م��ا��ش��ى م��ع � �س��وق ال�ع�م��ل و�أنها
حاليا ب�صدد الإع�لان عن �إطالق
بكالوريو�س القانون وبكالوريو�س
احل��ا��س��وب وماج�ستري الهند�سة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وم��اج���س�ت�ير الأم ��ن
ال�سيرباين وذل��ك بعد ح�صولها
ع� �ل ��ى اع� �ت� �م ��اد وزارة الرتبية
والتعليم.
ول �ف��ت �إىل �أن اجل��ام �ع��ة �أطلقت
برنامج الدكتوراه يف �إدارة الأعمال
و�ساهم الربنامج منذ انطالقته يف
العام اجلامعي 2015/2014
وحتى اليوم يف تخريج  26طالبا
وطالبة من حملة الدكتوراه.
و�أك� � ��د ال �� �ش��ام �� �س��ي �أن اجلامعة
ه� ��ي ال ��وح� �ي ��دة احل ��ا� �ص �ل ��ة على
ال���ش�ه��ادة ال��ذه�ب�ي��ة "ليد جولد"

ع �ن��د االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ب �ن��اء احل ��رم
اجلامعي ثم ال�شهادة البالتينية
يف ال�ت���ش�غ�ي��ل وال���ص�ي��ان��ة وكذلك
�شهادة "ليد" للمح�صلة ال�صفرية
يف الطاقة واملياه يف املنطقة و�أنه
متا�شيا مع مبادرة "�شم�س دبي"
لال�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية
فقد تبنت غ��رف��ة دب��ي واجلامعة
م�شروع م��واق��ف لل�سيارات يعمل
بالطاقة ال�شم�سية.
و�أ�ضاف �أن اجلامعة تفخر بتخريج
 13900ف � ��ردا م ��ن ال�ب�رام ��ج
املهنية والتنفيذية خالل الأعوام
امل��ا� �ض �ي��ة م� ��ن م ��رك ��ز التطوير
الوظيفي والذي تتما�شى براجمه
املهنية مع متطلبات �سوق العمل
�إ�ضافة �إىل طرح عدد من الربامج
يتم تدري�سها عن بعد بالتعاون مع
�أرقى اجلامعات واملعاهد العاملية.
اجواء جناح اك�سبو 2020
وتوجه الدكتور عي�سى الب�ستكي
رئي�س اجلامعة بالتهنئة لأبنائه
اخل��ري �ج�ي�ن واخل ��ري� �ج ��ات وعرب
ع� ��ن ف� �خ ��ر اجل ��ام� �ع ��ة بطالبها
وخريجيها ال��ذي �ساهموا يف رفع
مكانتها حمليا وعامليا.

و�أك� ��د �أن ��ه مم��ا يب�شر ب��اخل�ير �أن
ي �ت ��زام ��ن ت �خ��ري��ج ه� ��ذه الدفعة
ون�ح��ن نعي�ش �أج� ��واء جن��اح دولة
الإمارات يف تنظيم معر�ض �إك�سبو
 2020دبي ،احلدث الأكرب على
م���س�ت��وى ال� �ع ��امل ،وال � ��ذي يروي
ق���ص��ة جن��اح ال��دول��ة يف �أن تكون
الأ��س��رع عاملياً يف التعايف من �آثار
اجلائحة ،ويبعث ر�سالة �أم��ل �إىل
العامل ب�إمكانية حتويل التحديات
�إىل فر�ص واع��دة بف�ضل القيادة
الر�شيدة ،والعزمية القوية ،و�أبناء
الوطن و�شبابه املخل�صني الذين
ي�سعون �إىل رد اجل�م�ي��ل لأر�ضنا
الطيبة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن اجل��ام�ع��ة حتر�ص
دائ � �م� ��ا يف خ �ط �ط �ه��ا وب��راجم �ه��ا
على ج��ودة التعليم وعلى تقدمي
جت��رب��ة ج��ام�ع�ي��ة ح��دي�ث��ة تنا�سب
اجليل ال�ق��ادم وحت��اك��ي متطلبات
وظ��ائ��ف امل�ستقبل ،ورف��د املجتمع
ب �ك��وادر ج��دي��دة وم �ه��ارات �سباقة
ملواجهة التحديات يف ع�صرنا مبا
يحقق م�ستهدفات اال�سرتاتيجية
الوطنية للتعليم العايل 2030
من خالل تزويد الطلبة باملهارات
الفنية والعملية ليكونوا ركيزة

رئي�سية يف بناء اقت�صاد امل�ستقبل.
ثم قام معايل ح�سني بن ابراهيم
احلمادي يرافقه �سعادة ماجد حمد
ال�شام�سي و�سعادة الدكتور عي�سى
الب�ستكي ،بتوزيع ال�شهادات على
اخل��ري �ج�ين واخل��ري �ج��ات ،وثمن
م �ع��ال �ي��ه اج �ت �ه��اده��م وجناحهم،
و�أثنى على اجلهود الكبرية التي
ت �ب��ذل �ه��ا ال� �ق�ل�اع الأك ��ادمي� �ي ��ة يف
الإم��ارة ،للنهو�ض بقطاع التعليم
الأك��ادمي��ي يف ال��دول��ة ،كما �أعرب
عن �سعادته بتخريج �أفواج جديدة
من ال�شباب املتميز.
ث��م ق��ام الدكتور عي�سى الب�ستكي
بناء على ال�سلطة الأكادميية التى
منحها له جمل�س �أمناء اجلامعة
مبنح خريجي وخريجات الدفعة
 19وع� ��دده� ��م  240خريجا
وخ ��ري� �ج ��ة ال � ��درج � ��ات العلمية
وت �� �ش �م��ل ال� ��دك � �ت� ��وراه يف �إدارة
الأع � �م� ��ال وامل��اج �� �س �ت�ير يف �إدارة
الأع �م��ال واملاج�ستري يف القانون
وال�ب�ك��ال��ري��و���س يف �إدارة الأعمال
والبكالريو�س يف الهند�سة وتقنية
املعلومات كل ح�سب تخ�ص�صه من
كلية دبي للأعمال وكلية الهند�سة
وتقنية املعلومات وكلية القانون.

و�أل�ق��ت اخلريجتان رمي اجلالف
م� ��ن ك �ل �ي ��ة ال� �ه� �ن ��د�� �س ��ة وتقنية
املعلومات وفيدا عقيلي من كلية
دب ��ي ل�ل�أع �م��ال ك�ل�م��ة اخلريجني
عربتا فيها عن ال�شكر والتقدير
لأ� �س��رة اجل��ام�ع��ة وب�صفة خا�صة
الدكتور عي�سى الب�ستكي ولأولياء
الأم � ��ور ع�ل��ى م��احت�ق��ق م��ن جناح
وتوفيق برغم ماتعر�ض له العامل
من حتديات.
و�أ�شارت الكلمة �إىل اجنازات طلبة
اجلامعة على ال�صعيد املحلي �أو
العاملي ،و�إىل �أن اجلامعة �أ�صبحت
وج� �ه ��ة ال� �س �ت �� �ض��اف��ة امل � ��ؤمت� ��رات
والأح � � ��داث امل �ه �م��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
متيزها مبجتمعها املتنوع.
دفعة اليوبيل الف�ضي بالأرقام
ب �ل��غ ع ��دد خ��ري �ج��ي ال��دف �ع��ة 19
دف� �ع ��ة ال �ي��وب �ي��ل ال �ف �� �ض��ي 240
خريجا وخريجة منهم
 44يف ب ��رام ��ج امل��اج �� �س �ت�ير و9
يف ب��رام��ج ال��دك �ت��وراه ،و 187يف
برامج البكالوريو�س منهم  73يف
�إدارة الأعمال و 114يف الهند�سة
وتقنية املعلومات وبلغ عدد الذكور
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�شرطة عجمان تطلق مبادرة الرحلة الرقمية
•• عجمان-وام:

�أطلقت القيادة العامة ل�شرطة عجمان مبادرة " الرحلة الرقمية " جتريبيا
يف مركز �شرطة املدينة ال�شامل يف �إطار دعم التحول الذكي.
و�أو�ضح املقدم غيث خليفة الكعبي رئي�س مركز �شرطة املدينة ال�شامل ان

�إطالق مبادرة " الرحلة الرقمية " للمتعامل يف مرحلتها التجريبية جاء
�ضمن جهود �شرطة عجمان لتعزيز �سعادة املتعاملني وحت�سني جودة حياة
الأف��راد من خ�لال ت�سهيل وتقليل زم��ن �إج ��راءات احل�صول على اخلدمة،
حيث ت�ستهدف امل�ب��ادرة تقدمي اخلدمة للمتعامل عرب القنوات الرقمية
والذكية دون احلاجة للو�صول �إىل كاونرت اخلدمة.

و �أو�ضح رئي�س مركز �شرطة املدينة ال�شامل �أن املبادرة ا�ستهدفت اخت�صار
رحلة املتعامل وتقليل مراحلها لتح�سني جتربته يف احل�صول على اخلدمات
احلكومية الرقمية فبعد ان كان املتعامل مير مبراحل اال�ستف�سار واال�ستعالم
واالن�ت�ظ��ار قبل احل�صول على اخل��دم��ة قامت امل�ب��ادرة بدمج امل��راح��ل كلها
مبرحلة واح��دة دون احلاجة �إىل االنتظار كما مت �إغ�لاق جميع كاونرتات

اخلدمة خالل التجربة .
و ا�شار الكعبي ايل ان املركز قدم  1031خدمة رقمية مقابل  318خدمة
ح�ضورية فقط مبجرد تطبيق املبادرة مما �أدى �إىل ارتفاع ا�ستخدام اخلدمات
الذكية يف املركز �إىل  76.4يف املئة فيما و�صلت ن�سبة �سعادة ور�ضا املتعاملني
عن املبادرة ايل 97.7يف املئة .

مالية دبي� :صندوق معا�شات الع�سكريني يف دبي قفزة وا�سعة يف ر�ؤية الإمارة للقطاع االجتماعي
•• دبي-وام:

قالت دائ��رة املالية يف حكومة دب��ي �إن �أح�ك��ام القانون رق��م  7ل�سنة 2022
ب�ش�أن �صندوق املعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية للع�سكريني املح ّليني العاملني
يف �إم��ارة دبي ،الذي �أ�صدره �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ،رعاه اهلل ،ب�صفته حاك ًما لإمارة دبي،
واملُن�ش�أ مبوجب القانون رقم  21ل�سنة  ،2008ت�سري باعتباره م�ؤ�س�سة عامّة
تتم ّتع بال�شخ�صية االعتبارية والأهلية القانونية الالزمة ملبا�شرة الأعمال
والت�ص ُّرفات التي تكفل حتقيق �أه��داف ه��ذه امل�ؤ�س�سة ،التي �أُحل�ق��ت بدائرة
املالية.
وتقدّم معايل عبدالرحمن �صالح �آل �صالح املدير العام لدائرة املالية ،بال�شكر
واالمتنان �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،على ما يوليه
�سموه من حر�ص واهتمام ب�ش�ؤون املنت�سبني الع�سكريني املحليني بالإمارة،
م�ؤ ّكدًا �أن القيادة الر�شيدة كانت و�ستظ ّل حري�صة على حفظ جميع حقوقهم
وتلبية جميع احتياجاتهم الت�أمينية و�ضمان احلياة الكرمية لهم ولأ�سرهم.
وق��ال معاليه ،ال��ذي يتولىّ مُهمة الإ��ش��راف العام على ��ش��ؤون ال�صندوق� ،إن
�إن�شاء �صندوق املعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية للع�سكريني املح ّليني العاملني

يف �إمارة دبي ،ي�ش ّكل "قفزة وا�سعة" يف ر�ؤية الإم��ارة للقطاع االجتماعي فيما
يتع ّلق باملعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية للمنت�سِ بني ،ودعم اجلهود وامل�ساعي
التطويرية الرامية لتحقيق الريادة والتميز يف الإج��راءات ،حتقي ًقا لغايات
احلكومة يف �إ�سعاد املجتمع ،م���ش� ّددًا على �أن �أه��داف ال�صندوق تن�سجم مع
ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
و�أ��ض��اف" :تعتزم ال��دائ��رة ،مبوجب �أحكام ه��ذا القانون ،نقل جميع ا ُ
حلقوق
وال�صالحيات املنوطة ب ��إدارة املعا�شات والت�أمينات
وااللتزامات وامل�س�ؤول ّيات ّ
االجتماع ّية للع�سكريني املح ّليني ،التي كانت �أن�شئت يف الدائرة مبوجب قرار
�سابق من املجل�س التنفيذي� ،إىل اجلهاز التنفيذي لل�صندوق ،وف ًقا للت�شريعات
خ�ص�صات املال ّية املر�صودة لهذه الإدارة يف
ال�سارية يف الإمارة ،كما تعتزم نقل امل ُ ّ
ّ
املُوازنة ال�سنويّة لدائرة املال ّية� ،إىل ال�صندوق".
بدوره� ،أ�شاد اللواء يو�سف عبدامللك �أهلي ،املدير التنفيذي ل�صندوق املعا�شات
والت�أمينات االجتماعية للع�سكريني املحليني العاملني يف �إمارة دبي ،ب�إ�صدار
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء ،رع��اه اهلل ،ب�صفته حاك ًما لإم��ارة دب��ي ،القانون رقم  7ل�سنة
 2022ب�ش�أن �صندوق املعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية للع�سكريني املح ّليني
العاملني يف �إم ��ارة دب��ي ،معربًا ع��ن خال�ص التقدير و��ص��ادق ال��والء ل�سموّه

وللقيادة الر�شيدة يف �إم��ارة دب��ي ،التي �أ ّك��د �أنها ت�سعى دائ ًما يف �سبيل �إ�سعاد
املنت�سبني و�أ�صحاب املعا�شات وامل�ستح ّقني عنهم.
و�أ ّك ��د ال �ل��واء �أه�ل��ي �أن ال�ق��ان��ون اجل��دي��د ي�ح�دّد "اجلوانب والأط ��ر الإداري ��ة
مو�ضحا �أن��ه فيما يتعلق ب�أحكام احلقوق
والتنظيمية واملالية لل�صندوق"،
ً
واالمتيازات الت�أمينية املق ّررة للمنت�سبني و�أ�صحاب املعا�ش وامل�ستحقني عنهم،
فهذه "تبقى على ما هي عليه وفق ما ينظمه القانون رقم  21ل�سنة 2008
ال��ذي ك��ان ال�صندوق ق��د �أن�شئ مبوجبه" .م�ضيفا ان��ه "ال يتناول القانون
اجلديد �أية م�سائل مرتبطة باحلقوق واالمتيازات الت�أمينية �أو متعلقة بها،
وال يتطرق يف �أحكامه �إىل �أي منها".
و�أ�شار �إىل �أن دائرة املالية كانت �أطلقت يف وقت �سابق من �أواخر العام املا�ضي
نظام "حتية" ،النظام الإلكرتوين ال�شامل اخلا�ص بال�صندوق ،والذي يهدف
اىل �أمتتة العمليات التي يقوم بها واخلدمات التي يقدمها لأ�صحاب امل�صلحة،
تنفي ًذا لر�ؤية حكومة دبي وا�سرتاتيجياتها يف جمال التحوّل الرقمي.
ويهدف �صندوق املعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية للع�سكريني املح ّليني العاملني
يف �إم��ارة دبي �إىل دعم ر�ؤي��ة الإم��ارة يف القطاع االجتماعي اخلا�ص باملعا�شات
والت�أمينات االجتماعية للمنت�سِ بني ،وتطبيق �أف�ضل املُمار�سات الت�أمين ّية
خلدمات املعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية للمُنت�سِ بني� ،إ�ضافة �إىل تنظيم

حر�صا على
�ش�ؤون املنت�سبني و�أ�صحاب املعا�ش وامل�ستح ّقني عنهم يف ال�صندوقً ،
�ضمان �إي�صال جميع حقوقهم وتلبية جميع احتياجاتهم الت�أمينية بكل ي�سر
و�سهولة .كذلك ت�شمل �أه��داف ال�صندوق تعزيز ج��ودة اخل��دم��ات الت�أمينية
التي يقدمها ،ودعم جهود التطوير وم�ساعيه الرامية �إىل الريادة والتميز يف
كفاءة الإجراءات ،حتقي ًقا لغايات احلكومة يف �إ�سعاد املجتمع ،هذا عالوة على
ت�أمني املوارد املالية وال�سيولة النقدية الالزمة ل�ضمان اال�ستدامة املالية ملوارد
ال�صندوق ،وا�ستمراريّته يف تغطِ ية احلقوق الت�أمينية للمنت�سبني و�أ�صحاب
املعا�ش وامل�ستح ّقني عنهم .كما يتولىّ ال�صندوق يف �سبيل حتقيق �أهدافه ،عددًا
من املهام وال�صالح ّيات ،يت�ضمن ر�سم ال�سيا�سة العامّة لل�صندوق ،وو�ضع
الأه��داف اال�سرتاتيج ّية والتطويريّة الالزمة لتحقيق �أهدافه ومتكينه من
اخلا�صة باملعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية
مُزاولة مهامِّه ،وتطبيق الت�شريعات
ّ
للمنت�سِ بني ،والتح ُّقق من �ضمان االلتزام بتطبيق �أحكامِ ها ،واقرتاح حتديثها
وتطويرها ،عالوة على �إدارة �أموال ال�صندوق و�أ�صوله وا�ستثمارها وتنويعها
واملُحافظة على القيمة ال�سوق ّية لها .كذلك ت�شتمل �صالحيات ال�صندوق على
ت�أ�سي�س ال�شركات وامل�ؤ�س�سات واملُ�ساهمة يف امل�شاريع اال�ستثماريّة ،ومراجعة
خطط التقاعد ال�سنوية التي ُت ِعدّها الدائرة ،وغريها من املهام وال�صالحيات
الأخرى.
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جامعة الدول العربية حتذر من خطورة التجارة غري امل�شروعة بالأ�سلحة

ر�أ�س اخليمة للموا�صالت تطلق  4خطوط للنقل العام الداخلي

الوطنية والإقليمية والدولية .و�أ�شار الذوادي �إىل �أن الأ�سلحة
ال�صغرية لديها ا�ستخدامات قانونية ال غنى للدول واحلكومات
عنها كونها �إحدى �أدوات حفظ الأمن وفر�ض القانون� .إال �أنه
ونظراً ملا تتمتع به هذه الأ�سلحة من �صفات خا�صة ،ال�سيما
تكلفتها الب�سيطة و�سهولة نقلها و�صيانتها وا�ستخدامها،
جعلها ال���س�لاح امل�ف���ض��ل ل�ل�ج�م��اع��ات اخل��ارج��ة ع��ن القانون
وخا�صة اجلرمية املنظمة والإره��اب الدويل ،و�أ�صبحت ت�شكل
�إحدى الأ�سباب الرئي�سية لزعزعة اال�ستقرار وتفاقم التوترات
الإقليمية وتو�سع ال�شبكات الإرهابية والإجرامية وال�صراعات
التقليدية وغري التقليدية التي باتت تدمر املجتمعات املحلية
وت�ساهم يف �إطالة �أمد النزاعات.

�أطلقت هيئة ر�أ�س اخليمة للموا�صالت �ضمن ا�سرتاتيجيتها وحتقيقا لر�ؤية حكومة ر�أ�س اخليمة
 2030خدمة النقل العام الداخلي باحلافالت من خالل ت�شغيل  4م�سارات رئي�سية تغطي
مواقع جغرافية وحيوية خمتلفة يف �إمارة ر�أ�س اخليمة وذلك بهدف توفري �شبكة نقل �آمنة ومتكاملة
ت�ساهم يف حتقيق ان�سيابية التنقل للجميع .و�صرح �سعادة املهند�س �إ�سماعيل ح�سن البلو�شي مدير
عام هيئة ر�أ�س اخليمة للموا�صالت �أن امل�شروع ي�أتي انطالقا من حر�ص الهيئة على تقدمي خدمات
نقل متنوعة تلبي احتياجات كافة �شرائح املجتمع ،وتعمل الهيئة لتحقيق ر�ؤيتها الإ�سرتاتيجية
لتوفري نقل �آم��ن و�سهل للجميع .يذكر �أن اخلدمة ت�شمل  4م�سارات تت�ضمن نقاط توقف ذهاباً
و�إياباً ،امل�سار الأحمر ينطلق من منطقة النخيل �إىل منطقة اجلزيرة احلمراء من خالل وي�ضم 13
نقطة توقف  ،وامل�سار الأزرق ينطلق من منطقة النخيل �إىل منطقة �شعم وي�ضم  13نقطة توقف ،
وامل�سار الأخ�ضر ينطلق من منطقة النخيل �إىل مطار ر�أ�س اخليمة وي�ضم  14نقطة توقف  ،وامل�سار
البنف�سجي ينطلق من منار مول �إىل اجلامعة الأمريكية.

•• القاهرة -وام:

ح ��ذرت ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،م��ن خ �ط��ورة ال �ت �ج��ارة غري
امل �� �ش��روع��ة ب��الأ� �س �ل �ح��ة ،و�آث ��اره ��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالقت�صادية
واالجتماعية والإن�سانية على الأفراد واملجتمعات وخا�صة على
ب�ؤر التوتر والنزاعات ،داعية اىل �ضرورة �أن يكون هناك ت�صور
�شامل وممنهج ملعاجلتها ب�شكل فعال.
ج��اء ذل��ك يف كلمة ال�سفري خليل �إب��راه�ي��م ال ��ذوادي -الأمني
العام امل�ساعد  ،رئي�س قطاع ال�ش�ؤون العربية و االمن القومي
و امل�شرف على قطاع ال�ش�ؤون ال�سيا�سية الدولية باجلامعة
العربية ,خ�لال افتتاح امل��ؤمت��ر ال��ذي نظمته اجلامعة ام�س

بالتعاون مع االحتاد االوروبي حتت عنوان "مكافحة الإجتار
واالنت�شار غري امل�شروع للأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة
يف الدول الأع�ضاء بجامعة الدول العربية"،،مب�شاركة ال�سفري
كري�ستيان بريجر  -رئي�س بعثة االحتاد الأوروبي بالقاهرة.
وقال الذوادي �إن هذا امل�ؤمتر ميثل مرحلة جديدة من التعاون
بني املنظمتني يف جماالت نزع ال�سالح وعدم االنت�شار ،معربا
ع��ن �أم�ل��ه �أن ي�ك��ون م�ث�م��راً وف �ع��ا ًال،ك��ون ه��ذا ال�ت�ع��اون �سيعزز
حم��ال��ة اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة م��ن ق �ب��ل امل�ن�ظ�م�ت�ين يف مكافحة
االجتار واالنت�شار غري امل�شروع للأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة
اخلفيفة ،وبالتايل دع��م دوره�م��ا لتنفيذ برنامج عمل الأمم
املتحدة املعني مبكافحة هذه الأ�سلحة على امل�ستويات الثالثة:

•• ر�أ�س اخليمة  -وام:

05

حاكم ال�شارقة يقدم واجب العزاء يف وفاة ال�شيخة هناء بنت حمد بن ماجد القا�سمي
وفاة ال�شيخة هناء بنت حمد بن ماجد القا�سمي حرم حممد بن حمدان امل��وىل ع��ز وج��ل �أن يتغمدها بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته ،وال�شيخ حممــــــد بــــــن حميــــــد القا�ســــــمي رئي�س دائرة الإح�صاء والتنمية
•• ال�شارقة-وام:
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،وال���ش�ي��خ خ��ال��د ب��ن ��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة الوقاية
ويلهم �أهلها ال�صرب وال�سلوان.
بن خادم.
قدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو و�أع��رب �سموه  -خالل زيارته ملجل�س العزاء يف منطقة الطالع مبدينة كما ق��دم واج��ب ال �ع��زاء �إىل ج��ان��ب �صاحب ال�سمو ح��اك��م ال���ش��ارق��ة كل وال�سالمة ،وال�شيخ حممد بن �صقر القا�سمي مدير هيئة تطوير معايري
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  ،قبل ظهر �أم�س الإثنني ،واجب العزاء يف ال�شارقة  -عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته �إىل ذوي الفقيدة ،داعياً من معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش ،العمل.

�سلطان القا�سمي ي�صدر قانونا ب�ش�أن �إعادة تنظيم هيئة تطوير معايري العمل يف �إمارة ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة القانون رقم ( )1ل�سنة  2022م ،ب�ش�أن �إع��ادة تنظيم
هيئة تطوير معايري العمل يف �إمارة ال�شارقة.
ون�ص القانون على �أن تتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية والأهلية الكاملة
وال�لازم��ة ملبا�شرة جميع الأع �م��ال والت�صرفات ال�ت��ي تكفل حتقيق �أهدافها
وممار�سة اخت�صا�صاتها على القطاع اخلا�ص يف الإم��ارة ،ويكون املقر الرئي�س
للهيئة يف مدينة ال�شارقة ويجوز بقرا ٍر من املجل�س التنفيذي �أن ُتن�شئ فروعاً
�أو مكاتباً لها يف باقي مدن ومناطق الإمارة.
كما ن�ص القانون على �أن تهدف الهيئة �إىل حتقيق ما يلي.:
 .1تطوير معايري العمل و�آليات تنفيذها ل�ضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة
للعمال و�أ�صحاب العمل.
 .2تعزيز الوعي واالمتثال لت�شريعات ومعايري العمل ،مما يكفل حقوق
العمال ورعاية م�صالح �أ�صحاب العمل.
 .3ال�سعي لتحقيق الرفاه واحلياة الكرمية للعمال وحت�سني �شروط وظروف
عملهم ومعي�شتهم.
 .4تعزيز عالقات العمل بني �أ�صحاب العمل والعمال وحتفيزهم على تطبيق
ت�شريعات ومعايري العمل.
� .5ضمان توافر املعايري واملتطلبات الالزمة يف ال�سكن العمايل وفقاً لأف�ضل
املمار�سات.
ووفقاً للقانون ف�إنه مبراعاة الت�شريعات االحتادية واملحلية ذات ال�صلة ،متار�س
الهيئة جميع االخت�صا�صات وال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهدافها ،ويكون لها
على وجه اخل�صو�ص ما يلي. :

 .1و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الالزمة لتعزيز وتطوير �سوق العمل يف
الإمارة ورفعها للمجل�س العتمادها.
 .2اقرتاح الت�شريعات واللوائح والأنظمة املتعلقة مبعايري العمل وال�سكن
العمايل وعر�ضها على املجل�س ليُقرر ما يراه منا�سب.
 .3اق�تراح املعايري العامة لتدريب وت�أهيل الكوادر العمالية من النواحي
الفنية واملهنية و�آل�ي��ات تنفيذها بالتن�سيق م��ع اجل�ه��ات احلكومية واملن�ش�آت
وعر�ضها على املجل�س العتمادها.
 .4ر�صد وتقييم واقع تطبيق ت�شريعات ومعايري العمل و�أثر ذلك التطبيق
ع�ل��ى ��س��وق ال�ع�م��ل يف الإم� ��ارة و�أط� ��راف ال�ع�لاق��ة العمالية ورف ��ع املقرتحات
والتو�صيات للمجل�س التخاذ ما يلزم ب�ش�أنها.
 .5و�ضع وتنفيذ برامج التفتي�ش على املن�ش�آت للت�أكد من التزامها بت�شريعات
ومعايري العمل واتخاذ التدابري والإج��راءات الالزمة لذلك ،وذلك بالتن�سيق
مع وزارة املوارد الب�شرية والتوطني واجلهات احلكومية.
 .6اتخاذ ما يلزم من تدابري وقائية وعالجية للمن�ش�آت املحتمل تعرثها �أو
املتعرثة وتقدمي الدعم ال�لازم للعمال وذل��ك بالتن�سيق مع ال��وزارة واجلهات
احلكومية املخت�صة.
 .7اتخاذ ما يلزم من الإج��راءات والتدابري االحرتازية للمن�ش�آت يف حالة
الكوارث �أو الأزم��ات �أو الطوارئ وتقدمي الدعم ال�لازم بالتن�سيق مع الوزارة
واجلهات احلكومية.
 .8الإ�شراف والرقابة والتفتي�ش على ال�سكنات العمالية ل�ضمان االمتثال
مل�ع��اي�ير ال�سكن ال�ع�م��ايل وذل ��ك بالتن�سيق م��ع ال� ��وزارة واجل �ه��ات احلكومية
املخت�صة.
� .9إدارة وت�شغيل وتطوير امل�شاريع واملن�ش�آت واملباين واملرافق يف مناطق �سكن
العمال يف الإمارة.

 .10تنظيم الأن�شطة والدورات والربامج التثقيفية والتوعوية والتحفيزية ل��ه ال�سلطات وال�صالحيات ال�لازم��ة لإدارة ��ش��ؤون الهيئة وات�خ��اذ القرارات
الالزمة لتحقيق �أهدافها وله بوجه خا�ص ما يلي.:
ذات ال�صلة بت�شريعات ومعايري العمل.
� .11إق��ام��ة الفعاليات والأن�شطة العمالية وامل�شاركة فيها حملياً ودولياً  .1اقرتاح ال�سيا�سة العامة واخلطط اال�سرتاتيجية الالزمة لتحقيق �أهداف
الهيئة وعر�ضها على املجل�س العتمادها �أو اتخاذ الالزم ب�ش�أنها.
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
� .12إقامة قنوات توا�صل فعالة مع �أ�صحاب العمل والعمال وتلقي املقرتحات  .2اقرتاح م�شروعات القوانني والقرارات املتعلقة بعمل الهيئة وعر�ضها على
املجل�س ليُقرر ما يراه منا�سباً ب�ش�أنها.
والتو�صيات وال�شكاوى واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها.
 .3الإ�شراف على �سري العمل يف الهيئة وفق الت�شريعات والأنظمة النافذة
� .13إعداد الدرا�سات والبحوث ذات العالقة ب�ش�ؤون العمل يف الإمارة.
� .14إع��داد وتوفري نظام معلومات �سوق العمل يف الإم��ارة بالتن�سيق مع و�إ�صدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
� .4إعداد املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للهيئة ورفعهما �إىل املجل�س
اجلهات احلكومية املخت�صة.
 .15التن�سيق والتعاون مع الوزارة واجلهات احلكومية و�إقامة ال�شراكات مع التخاذ الالزم ب�ش�أنهما.
 .5و�ضع نظام ال�ستثمار �أموال الهيئة بعد عر�ضه على املجل�س.
القطاع اخلا�ص لتحقيق �أهداف الهيئة.
� .16إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�شراكات الالزمة لتحقيق �أهداف  .6الإ�شراف على �آلية ال�صرف من ميزانية الهيئة.
 .7ت�شكيل اللجان الدائمة وامل�ؤقتة وف��رق العمل التابعة للهيئة وحتديد
الهيئة بعد اعتمادها من املجل�س.
 .17اقرتاح �إن�شاء وت�أ�سي�س ال�شركات بجميع �أنواعها �أو امل�ساهمة فيها �أو اخت�صا�صاتها ونظام عملها.
امل�ساهمة يف ر�أ���س مالها �أو �أعمالها �أو يف العقود اخلا�صة بها وعر�ضه على  .8متثيل الهيئة �أمام اجلهات احلكومية واخلا�صة ويف عالقاتها مع الآخرين
و�أمام الق�ضاء.
املجل�س ليُقرر ما يراه منا�سب.
 .18اال�ستعانة باجلهات املخت�صة للح�صول على الدعم الإداري والفني  .9التوقيع على العقود واالتفاقيات وم��ذك��رات التفاهم وال�شراكات التي
ويجوز لها اال�ستعانة باخلرباء واال�ست�شاريني وبيوت اخلربة ذات االخت�صا�ص تربمها الهيئة.
 .10رفع تقارير دورية عن �أعمال الهيئة �إىل املجل�س.
يف كل ما يتعلق ب�أعمالها لتحقيق �أهدافها.
 .19متثيل الإمارة يف الفعاليات املحلية والإقليمية والدولية ذات العالقة  .11تفوي�ض بع�ض �سلطاته �أو اخت�صا�صاته لكبار املوظفني يف الهيئة وفقاً
للت�شريعات النافذة يف الإمارة.
ب�ش�ؤون العمل.
� .12أي مهام �أخرى يك ّلف بها من احلاكم �أو املجل�س.
� .20أي اخت�صا�صات �أخرى ُتناط بها الهيئة من قبل احلاكم �أو املجل�س.
كما ن�ص القانون على �أن يتوىل �إدارة الهيئة رئي�س ي�صدر بتعيينه مر�سوم كما ت�ضمن القانون عدداً من املواد التنظيمية للموارد املالية والهيكل التنظيمي
كاف من املوظفني وفقاً لهيكلها التنظيمي املعتمد ،ويكون وال�ضبطية الق�ضائية و�إ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ القانون.
�أمريي يُعاونه عدد ٍ

�سلطان بن �أحمد القا�سمي يفتتح املعر�ض الرابع ع�شر مل�شاريع تخرج طلبة كلية االت�صال بجامعة ال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

افتتح �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان
القا�سمي ،نائب حاكم ال�شارقة ،رئي�س جامعة
ال�شارقة� ،صباح �أم�س املعر�ض الرابع ع�شر مل�شاريع
التخرج لطلبة كلية االت�صال بجامعة ال�شارقة
حتت �شعار "�سلطان 50 ،عاماً عطاء ومناء".
بد�أ حفل االفتتاح ب�آيات بينات من القر�آن الكرمي،
�ألقى بعدها الدكتور حميد جمول النعيمي مدير
جامعة ال�شارقة كلمة قدم فيها ال�شكر والتقدير
ل���س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د ب��ن �سلطان
القا�سمي على ت�شريف �سموه للمعر�ض ورعايته
الكرمية ملختلف الفعاليات العلمية والأكادميية،
م�شيداً بحر�ص �سموه على تقدم اجلامعة وتطوير
معارف وقدرات طلبتها يف خمتلف املجاالت.
و�أ� �ش ��ار م��دي��ر ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة �إىل �أن اختيار
عنوان املعر�ض لهذا العام ي�أتي جت�سيداً لعطاء
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،يف
بناء وتطوير �إمارة ال�شارقة ،منذ �أن توىل �سموه
مقاليد احلكم لإمارة ال�شارقة يف العام ،1972
ك�م��ا �أن امل�ع��ر���ض مي�ث��ل حت�ف�ي��زاً للطلبة للبحث

يف ت��اري��خ الإم ��ارة خ�لال ن�صف ق��رن يف جماالت
ال�ث�ق��اف��ة وامل�ع��رف��ة وال�ك�ت��اب والتعليم والإع�ل�ام
وال�سياحة وغريها.
ولفت مدير اجلامعة �إىل �أن معر�ض م�شروعات
التخرج لطلبة االت�صال ا�ستطاع خالل ال�سنوات
امل��ا� �ض �ي��ة �أن ي���س�ه��م يف حت�ق�ي��ق �أح� ��د الأه � ��داف
الأ�سا�سية للجامعة يف خدمة املجتمع ،من خالل
تدعيم ال�شراكة مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات والدوائر
احل�ك��وم�ي��ة يف �إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة وال��دول��ة عموما
وغريهما من الأ�سواق املحيطة من خالل العديد
من م�شاريع التخرج لطلبة كلية االت�صال التي
�أ�سهمت و�إىل حد كبري يف تلبية احتياجات خمتلف
ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات وال ��دوائ ��ر وخا�صة
مب�شاريع احلمالت الإعالمية والتوعوية.
و�شاهد ح�ضور حفل االفتتاح ،عقب ذلك ،عر�ضاً
م��رئ �ي �اً ت �ن��اول ق���ص��ة ب �ن��اء ال �� �ش��ارق��ة ،م��ن خالل
ر�صد حمطات من جتربة �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة ،وجهود �سموه الكبرية واملتوا�صلة طوال
ال�سنوات املا�ضية يف خمتلف املجاالت ،بالرتكيز
ع�ل��ى ال�ن�ه���ض��ة التعليمية وال�ع�ل�م�ي��ة واملعرفية
وغريها .من جانبه �ألقى الدكتور هايرو لوجو
اوك��ان��دو عميد كلية االت���ص��ال كلمة �أ� �ش��اد فيها

بالر�ؤية اال�سرتاتيجية التي تعمل عليها جامعة
ال���ش��ارق��ة يف خمتلف امل �ج��االت ل��دع��م طلبتها يف
كافة الكليات والتخ�ص�صات ،والتزامها مب�ستويات
متميزة يف التعليم وال�ت�ع�ل��م مم��ا يجعلها بيئة
منا�سبة ل�لاب�ت�ك��ار والإب � ��داع ،وي�ه�ي��ئ خريجيها

لأ� �س��واق ال�ع�م��ل وامل���س��اه�م��ة يف امل�ج�ت�م��ع ،م�شرياً
�إىل �أن هذا املعر�ض مبثابة نافذة نحو امل�ستقبل،
وي �ق��دم اخل��ري�ج�ين واخل��ري �ج��ات �إىل امل�ؤ�س�سات
خارج اجلامعة ب�أف�ضل �صورة ممكنة� ،إىل جانب
�أه ��داف ��ه يف ال�ت��وا��ص��ل وال �ت �ع��اون م��ع امل�ؤ�س�سات

الإعالمية يف الإمارة.
ويف ن�ه��اي��ة ح�ف��ل االف �ت �ت��اح ،تف�ضل �سمو ال�شيخ
�سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي ،بتكرمي
ال��رع��اة وال �� �ش��رك��اء ،ك�م��ا ت�ف���ض��ل ��س�م��وه بزيارة
�أجنحة امل�شاريع اخلا�صة بالطلبة من اخلريجني
واخل��ري �ج��ات م��ن ك�ل�ي��ة االت �� �ص��ال ،وال �ت��ي تبلغ
 78م�شروعاً �أجنزها  113طالباً وطالبة يف
تخ�ص�صات الكلية املختلفة ،حيث ا�ستمع �سموه
�إىل ��ش��ر ٍح مف�صلٍ م��ن الطلبة ع��ن م�شروعاتهم
املختلفة والتي ت�ضمنت �أفكاراً مبدعة ومتميزة
يف حقول الإع�لام ،وتناولت ع��دداً من املحاور يف
�سنوات بناء �إمارة ال�شارقة.
وت �ن��وع��ت امل �ع��ار���ض امل �ق��دم��ة م ��ن �أق �� �س��ام كلية
االت �� �ص��ال ،ح�ي��ث ق ��دم خ��ري�ج��و ق���س��م العالقات
ال�ع��ام��ة  13م���ش��روع ت�خ��رج و 2م��ن الدرا�سات
ال �ن �ظ��ري��ة م ��ن  29ط ��ال ��ب وط ��ال� �ب ��ة ،تتناول
جم�م��وع��ة م��ن امل �ع��ار���ض واحل �م�لات الإعالمية
ال�ت��ي ت�ع��ر���ض م��و��ض��وع��ات م�ب�ت�ك��رة ،وق ��دم طلبة
ق�سم االت�صال اجلماهريي تخ�ص�ص الت�صميم
الإعالمي الرقمي  23م�شروعاً من �إع��داد 31
طالب وطالبة ،وتوزعت امل�شاريع ما بني ت�صميم
كتيبات ل�سرد تاريخ و�إجن��ازات حاكم ال�شارقة �أو

مواقع �إلكرتونية تو�ضح الدور املهم الذي قدمه
�سموه للمجتمع املحلي و�أث��ر يف وج��دان املجتمع
و�ساعد على بناء الفكر والوعي يف املجتمع.
�أم��ا تخ�ص�ص الإذاع� ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون فقد عر�ض
جم�م��وع��ة م��ن الأف�ل��ام وال ��ذي ب�ل��غ ع��دده��ا 32
فلماً من �إعداد  37طالباً وطالبة ،ت�ضمنت �أفكار
وقوالب فنية بني الأفالم الت�سجيلية والوثائقية
والدراما الق�صرية التي تتمتع باحليوية والعمق
وامللمة بق�ضايا املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل تخ�ص�ص
االت�صال اجلماهريي باللغة الإجنليزية الذي
قدم  8م�شاريع من  16طالب وطالبة ،تعر�ض
عدداً من املحاور املتنوعة.
ح�ضر فعاليات االفتتاح ،الدكتور خالد عمر املدفع
رئي�س مدينة ال�شارقة للإعالم �/شم�س ،/وحممد
ح�سن خلف م��دي��ر ع��ام هيئة ال�شارقة للإذاعة
والتلفزيون ،وطارق �سعيد عالي مدير عام املكتب
الإعالمي حلكومة ال�شارقة ،و�سيف حممد املدفع
الرئي�س التنفيذي ملركز �أك�سبو ال�شارقة ،و�شهاب
�أحمد احلمادي مدير مدينة ال�شارقة للإعالم
��/ش�م����س ،/وح�سن يعقوب امل�ن���ص��وري �أم�ي�ن عام
جمل�س ال�شارقة للإعالم ،وعدد كبري من �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية والطلبة.
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انطالق فعاليات الدورة الـ  31من معر�ض
�أبوظبي الدويل للكتاب

وي�شهد امل�ع��ر���ض �أك�ث�ر م��ن  450فعالية ثقافية ومعرفية
•• �أبوظبي-وام:
و�إبداعية ،و�أن�شطة تفاعلية ت�ستهدف خمتلف فئات املجتمع،
انطلقت �أم����س فعاليات ال��دورة ال�ـ  31م��ن معر�ض �أبوظبي وحتل جمهورية �أملانيا االحتادية ك�ضيف �شرف للحدث هذا
ال ��دويل للكتاب ،ال��ذي ينظمه م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي للغة العربية العام ،لتقدّم جلمهور الثقافة العربية والإماراتية برناجماً
التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي ،وي�ستمر حتى  29متكام ً
ال �ضمن جناح خا�ص ،ي�شارك فيه نخبة من �أبرز الأدباء
مايو اجل��اري يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،مب�شاركة واملثقفني واملفكرين الأملان.
نوعية من  1130نا�شراً من �أكرث من  80دولة.
وحتتفي �أمل��ان�ي��ا �ضمن جناحها اخل��ا���ص ب��إب��داع��ات نخبة من

املفكرين واملبدعني مب�شاركة نحو  80نا�شراً ومثقفاً ومبدعاً
يقدّمون �أكرث من  14جل�سة ثقافية ومهنية متن ّوعة ،يرافقها
عرو�ض نخبة خمتارة من الأفالم الأملانية امل�ستوحاة من كتب،
كما �سيتع ّرف اجلمهور املح ّلي والعربي على �إبداعات ال�شاعر
وال�ك��ات��ب امل�سرحي وال��روائ��ي ي��وه��ان غ��وت��ه� ،إىل ج��ان��ب �سرد
ب�صري ومعريف و�إب��داع��ي لتاريخ طويل من الإب��داع الفكري
واللغوي والأدبي الأملاين.

06
جائزة ال�شيخ زايد للكتاب ت�شارك بجدول فعاليات حافل يف معر�ض �أبوظبي للكتاب
•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك جائزة ال�شيخ زاي��د للكتاب ،التي ينظمها مركز �أبوظبي للغة العربية
التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي ،بجدول حافل بالفعاليات الثقافية
والأدبية يف الدورة الـ 31من معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب الذي يقام خالل
الفرتة من  23وحتى  29مايو اجلاري.
وت�ستع ّد اجلائزة التي تل ّقت هذا العام �أكرث من � 3آالف م�شاركة من  55دولة من
بينها  20دولة عربية ،و� 35أجنبية ،وفاز فيها �سبعة �أدباء ومفكرين ،بالإ�ضافة
�إىل دار ن�شر م�صرية ،لتنظيم حفل ي�ست�ضيفه متحف اللوفر اليوم لتكرمي
الفائزين باجلائزة واالحتفاء بهم ،كما ّ
تنظم يف اليوم ذاته جل�سة حوارية بعنوان
"دور اجلوائز الأدبية العربية يف بناء حركة ن�شر فاعلة" ال�ساعة  5:30ع�صراً
يف امل�سرح الرئي�سي ،ملناق�شة دور اجلوائز الأدبية يف حتفيز قطاع الن�شر والكتاب
ال�ع��رب��ي ،وتظهر �أهمية تلك اجل��وائ��ز يف ال�تروي��ج للكتب خا�صة بعد جائحة

كورونا� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض دور املبادرات التي تقدمها اجلوائز الأدبية العربي
وت�أثريها يف ن�شر الأدب العربي عاملياً ،وكيف ميكن �أن تطور �صناعة الكتاب يف
ظ ّل التحديات الراهنة وغريها من املحاور.
وي�شارك يف اجلل�سة ٌ
كل من �سعادة الدكتور علي بن متيم ،الأمني العام جلائزة
ال�شيخ زاي��د للكتاب ،رئي�س مركز �أبوظبي للغة العربية ،و�سعادة علي خليفة،
الأم�ين العام جلائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية ،البحرين ،و�سعادة عبدالعزيز
ال�سب ّيل ،الأمني العام جلائزة امللك في�صل ،اململكة العربية ال�سعودية ،والدكتور
طالب الرفاعي ،رئي�س جمل�س �أمناء جائزة امللتقى للق�صة الق�صرية العربية،
الكويت ،والدكتور ه�شام عزمي� ،أمني عام جائزة جنيب حمفوظ ،م�صر ،و�أ�سعد
عبدالرحمن ،ع�ضو جمل�س الأم�ن��اء والرئي�س التنفيذي "مل�ؤ�س�سة فل�سطني
الدولية" ،فل�سطني.
وت�س ّلط جل�سة بعنوان "عرب احل��دود :الأدب العربي يف ال�ع��امل اليوم" ،التي
ُتعقد يف  25مايو اجلاري عند ال�ساعة  2ظهراً بالتعاون مع م�ؤ�س�سة ليتربوم

الثقافية" ال�ضوء على م�ساهمات الأدباء وامل�ؤلفني العرب واملعا�صرين يف �سياق
الأدب العاملي وح�ضورهم ،ودور اجلوائز واملبادرات الثقافية يف االهتمام والرتويج
لهم ،وغريها من الق�ضايا املتع ّلقة بت�صنيف الأدب يف �سوق الكتب الدولية ،حيث
ي�شارك يف اجلل�سة الكاتبة �إمي��ان مر�سال ،الفائزة بجائزة ال�شيخ زايد للآداب
العام  ،2021وليلى �شماع ،مرتجمة لبنانية �أملانية ،ولورينز بوليجر ،حمرر
�أول لدى هوفمان وكامب .وت�ست�ضيف اجلائزة يف اليوم ذاته ،حواراً مع الفائزين
بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب يف دورتها ال�ساد�سة ع�شرة ،ير�أ�سه �سعادة الدكتور علي
بن متيم ،ويديره الدكتور خليل ال�شيخ ،ع�ضو الهيئة العلمية للجائزة ،مب�شاركة
الأدب ��اء وامل�ف�ك��ري��ن ال�ف��ائ��زي��ن ه��ذا ال�ع��ام وه � ّم ،ال�ف��ائ��زة بفئة الآداب ال�شاعرة
والروائية الإماراتية مي�سون �صقر ،والكاتبة ال�سورية ماريا دعدو�ش الفائزة
عن فئة "�أدب الطفل والنا�شئة" ،والكاتب الدكتور حممد املزطوري من تون�س
الفائز عن فئة "امل�ؤلف ال�شاب" ،والدكتور �أحمد العدوي من م�صر ،الفائز عن
فئة "الرتجمة" .وي�شارك يف اجلل�سة الكاتب املغربي حممد الداهي ،عن فئة

"الفنون والدرا�سات النقدية" ،كما ي�شارك الفائز عن فئة "الثقافة العربية يف
اللغات الأخرى" الدكتور حم�سن جا�سم املو�سوي من العراق/الواليات املتحدة
الأمريكية ،وممثلون عن مكتبة الإ�سكندرية يف م�صر التي ح�صدت فئة "الن�شر
والتقنيات الثقافية" والفائز ب�شخ�صية العام الثقافية الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل
الغذامي ،كما �سيلتقي اجلمهور عند ال�ساعة  7م�سا ًء �أربعة فائزين للح�صول
على ن�سخهم املو ّقعة وذلك يف ركن التواقيع.
وت�ست�ضيف جامعة ال�سوربون – �أبوظبي ،يف  26مايو اجلاري  ،ال�ساعة 10:30
�صباحاً جل�سة حوارية مع حممد الداهي ،عن فئة "الفنون والدرا�سات النقدية"،
وال�شاعرة والكاتبة مي�سون �صقر  ،الفائزة باجلائزة عن "فرع الآداب" ،2022
والكاتبة �إميان مر�سال ،الفائزة بجائزة ال�شيخ زايد للآداب العام  ،2021حيث
�ستناق�ش �أ�ستاذة اللغة الفرن�سية و�آدابها الربوفي�سورة هنا �صبحي العديد من
املحاور املتع ّلقة مب�شروعاتهم الأدبية ودور اجلائزة يف التعريف بالأدب العربي
ون�شره ،وغريها من امل�ضامني.

علي بن متيم � :أبوظبي للكتاب يعك�س احلراك الثقايف يف الدولة
•• �أبوظبي-وام:

قال الدكتور علي بن متيم رئي�س مركز �أبوظبي للغة العربية �إن معر�ض �أبوظبي
ال��دويل للكتاب يف دورت��ه  31يقدم جلمهوره اجل��دي��د واملتنوع على ال�صعيد
الفكري والثقايف واملعريف ويلبي تطلعات �أذواق خمتلف فئات املجتمع والقراء
مبا يعك�س احلراك الثقايف يف الدولة خا�صة و�أنه ي�أتي بعد الأثر الكبري الذي
�أحدثته جائحة كورونا يف �صناعة الن�شر ويف مرحلة التعايف الكامل .
و�أ�ضاف يف ت�صريح لوكالة انباء االمارات "وام " �أن املعر�ض خالل دورته احلالية

ي�شارك فيه �أكرث  1000نا�شر من �أكرث من  80دولة يقدّمون جدو ًال متكام ً
ال
من الفعاليات ي�ض ّم �أكرث من  450فعالية متنوعة ُتلبي تطلعات اجلمهور من
�ضمنها اجلل�سات احلوارية والندوات ،والأم�سيات الأدبية والثقافية والفكرية
وجمموعة كبرية من الفعاليات التعليمية و�أن�شطة الربنامج املهني للنا�شرين،
وفعاليات الطفل يقدمها نخبة من الأكادمييني واملتخ�ص�صني وامل�ؤثرين يف
العامل العربي ونوه �إىل �أن �أملانيا �ضيف ال�شرف لعام  2022يف معر�ض ابوظبي
ال��دويل للكتاب تفتتح برناجما ثقافيا بجناح تبلغ م�ساحته  400مرت مربع
يعر�ض فيه  34نا�شرا �أملانيا جمموعة من كتبهم .

و�أبرز مالمح اجلناح ت�شمل م�سرح �ضيف ال�شرف وهو عبارة عن هيكل خم�ص�ص
للواقع االفرتا�ضي لعر�ض م�سرحية " فاو�ست للفنان الإملاين غوته وعالمات
م�ضيئة متكن الزوار من امل�شاركة يف ن�شاط ابداعي  ..م�شريا اىل �إن اختيار �أملانيا
�ضيف �شرف ي�أتي امتدادا للعالقات التاريخية التي جتمع دولة الإمارات العربية
املتحدة بجمهورية �أملانيا االحتادية وجت�سيدا للمكانة البارزة التي حتظى بها
�أملانيا يف القطاع الأدبي فهي تتمتع برتاث �أدبي غني ومتنوع كما ترتبط بالعامل
العربي بروابط ثقافية عميقة ونتطلع لالحتفاء بهذه الروابط وت�سليط ال�ضوء
على التبادل الثقايف بني ال�شعوب العربية وال�شعب الأملاين على مر الع�صور.

و�أ�شار اىل �أن معر�ض ابوظبي الدويل للكتاب اختار عميد االدب العربي الدكتور
طه ح�سني ال�شخ�صية املحورية لدورته احلاليه حيث ك��ان الرجل ال��ذي فقد
ب�صره يف �سنوات حياته الأوىل �صاحب ب�صرية جتلى بنورها نتائج لطاملا اثريت
به العقول وان�شغلت ب�أثره القلوب واالفهام يف خمتلف انحاء الوطن العربي كما
يعترب املعر�ض من�صة اللتقاء جتمع الكتاب املبدعني مع �أقرانهم وجمهورهم
وفر�صة للح�صول على الن�سخ الأوىل م��ن اح��دث الإ� �ص��دارات ف�ضال ع��ن انه
يعترب نقطة جتمع نخبة من الكتاب وال�شعراء الإماراتيني ونخبة من املتحدثني
الرئي�سيني.

على م�ساحة  2788مرت ًا مربع ًا

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ م�شروع حديقة النباتات امللحية التجريبية يف ال�شهامة
•• �أبوظبي – الفجر:

ن �ف��ذت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أبوظبي،
التابعة لدائرة البلديات والنقل،
م�شروع حديقة النباتات امللحية
التجريبية ،على م�ساحة 2788
م�ت�راً م��رب�ع�اً مبنطقة ال�شليلة،
الواقعة �ضمن النطاق اجلغرايف
مل��رك��ز ب �ل��دي��ة ال �� �ش �ه��ام��ة ،وذل ��ك
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع امل� ��رك� ��ز ال � ��دويل
للزراعة امللحية بدبي (�إكبا).
وي� �ه ��دف �إن� ��� �ش ��اء احل ��دي �ق ��ة �إىل
توفري منتزه عام للجمهور مطل
على البحر با�ستخدام النباتات
امل�ل�ح�ي��ة يف ال�ت�ج�م�ي��ل الطبيعي
وامل �ن��اط��ق ال �� �س��اح �ل �ي��ة ،وتر�شيد
ا� �س �ت �ه�لاك م �ي��اه ال � ��ري ،وتهيئة
ب �ع ����ض ال �ن �ب��ات��ات ل ��زي ��ادة درج ��ة
حتملها مللوحة مياه الري ،وكذلك
تعزيز مبد�أ اال�ستدامة من خالل
اال�ستفادة من �إعادة تدوير بع�ض

املنتجات وتوظيف بع�ض املوارد
الطبيعية ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع
ال�ب�ح��ث العلمي وامل�ح��اف�ظ��ة على
البيئة وال �ث�روة امل��ائ�ي��ة ،ودرا�سة
ت�أثري ال��ري باملياه عالية امللوحة
على من��و بع�ض الأن ��واع النباتية
امل�ق��اوم��ة للملوحة وقيا�س مدى
حتملها لها.
ويت�ضمن امل���ش��روع زراع ��ة بع�ض
الأن � � ��واع ال �ن �ب��ات �ي��ة يف احلديقة،
وال � �ت� ��ي ي� �ت ��م ري � �ه� ��ا مب � �ي� ��اه ذات
ن�سبة م�ل��وح��ة معينة ،ح�ي��ث تتم
زي��ادة تركيز امللوحة م��ع الوقت،
ومتابعة حالة املزروعات للدرا�سة
والو�صول �إىل النباتات املتحملة
للملوحة ب��درج��ة ع��ال�ي��ة ،والتي
ميكن اال�ستفادة منها يف م�شاريع
ال �ت �ج �م �ي��ل ال �ط �ب �ي �ع��ي وزراعتها
يف امل�ن��اط��ق عالية امل�ل��وح��ة� ،سواء
بالرتبة �أو مياه الري.
ومت��ت زراع ��ة �أن ��واع خمتلفة من
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اعالن بالن�شر
 207/2022/2009تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عاب�س جليل ابراهيم ف�شاخ  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو��س��ط) ���ش.م.ب (م) االم��ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )58132.08درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  321/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  988/2021عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )354.778درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه � -1 :سعد اهلل بافيف � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )354778.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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العدد  13551بتاريخ 2022/5/24
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اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 207/2022/682تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ابراهيم حممد حمدان االطر�ش  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة امل�شرق اال�سالمي للتمويل  -م�ساهمة عامة
نعلنكم ب��ان��ه مت احل�ج��ز على ام��وال�ك��م اخلا�صة وه��ي ع�ب��ارة اال�سهم (�شركة
دبي لال�ستثمار عدد اال�سهم  - 9.111ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي عدد
اال�سهم  - 4588وفاء للمبلغ املطالب به ( )591854.5درهم يف امللف اعاله وذلك
للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة
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الأ� �ش �ج��ار ،م�ث��ل �أ� �ش �ج��ار النخيل
وج � ��وز ال �ه �ن��د ،و�أ�� �ش� �ج ��ار الأث� ��ل
والغاف وال�سمر وال�سنط العربي
وال ��دام ��ا� ��س ال �ف �� �ض��ي ،ك �م��ا متت

زراع ��ة مغطيات ت��رب��ة م��ن �أن ��واع
�سي�سفيم (�صباح اخلري) باللونني
الأح� �م ��ر وال �ب �ن��ي ،وال�سي�سفيم
املتقزم ،والأيبوميا ،وكذلك زراعة

�شجريات الأتربلك�س ،و�شجريات
الراك.
ك �م��ا ت���ض�م�ن��ت الأع � �م� ��ال تنفيذ
م � �ظ �ل�ات م� ��ن � �س �ع��ف النخيل،

وزراع � � ��ة �أن � � ��واع م ��ن امل�سطحات
اخل�ضراء مثل النجيلة اخل�ضراء
من ال�ن��وع "الياباين ،الإ�سباين،
البا�سبامل" ،وتركيب نظام �صرف

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1038/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم 257
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره (خم�سمائة وخم�سة الفا واربعمائة واربعة واربعون
درهما وخم�سة واربعون فل�سا) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي  -وميثله:مكاوي عو�ض املكاوي ا�سماعيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :بهروز مالك ازدر كاظمي �سر�شت  -2دي ا�س جي ا�س �ش.م.ح � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ 2022/2/7:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /بنك دب��ي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة بالزام املدعي عليهما بت�ضامن ب��ان ي ��ؤدي للمدعية مبلغ
وقدره ( )505.444.45خم�سائة وخم�سة الفا واربعمائة واربعة واربعون درهما وخم�سة واربعون فل�سا وبالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  319/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1098/2021عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )418.280درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :زبري اوان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )418280.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70021

�سطحي ،وتركيب وت�شغيل نظام
ال ��ري �آل �ي �اً ،وا� �س �ت �خ��دام خطوط
الري القدمية ك�أحوا�ض للزراعة،
بالإ�ضافة �إىل تنفيذ تقنية "البار

كود" للتعرف على �أنواع النباتات
والأ��ش�ج��ار التي مت��ت زراع�ت�ه��ا يف
احلديقة م��ن خ�لال م�سح الكود
بالهاتف الذكي املتحرك.

حماكم دبياالبتدائية
70197

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8140/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ :
طالب الإعالن � :ساعد خلدمات التوظيف � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -2 :يو�سف حنا زهره � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة
عن ال��وح��دات امل�سجلة لكم يف دائ��رة االرا��ض��ي واالم�ل�اك  -دب��ي وف��اء للمبلغ
املطالب به وق��دره ( )1106499.60درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء
ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2223/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتع ارقام ( )000083-000082-000081-000080وال�صادر
عن/عرمان ملقاوالت البناء ذ.م.م بقيمة ( )90568درهم .
طالب التنفيذ � :شريى لتجارة الكهربائيات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي -ابوهيل  -ديرة  -دبي � -شارع ابوهيل  -مبنى �سيتى باي � -شقة - 114
مقابل امل�ست�شفى الكندي
املطلوب �إعالنه  -1 :عرمان ملقاوالت البناء ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )91273.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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رئي�سة وزراء جمهورية �صربيا تزور مركز ال�شرطة الذكي
•• دبي-الفجر:

زارت معايل �آنا برنابيت�ش ،رئي�سة وزراء جمهورية �صربيا ،مركز ال�شرطة
ال��ذك��ي " "SPSيف منطقة "�سيتي ووك دبي" ،ل�لاط�لاع على اخلدمات
الذكية التي تقدمها �شرطة دبي عرب مراكزها الذكية.
وك��ان يف ا�ستقبال معايل رئي�سة ال��وزراء والوفد املرافق لها� ،سعادة اللواء
�أحمد حممد رفيع ،م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون الإدارة ،والعميد خالد نا�صر
الرزوقي ،مدير الإدارة العامة للذكاء اال�صطناعي ،وعدد من �ضباط �شرطة
دبي .وا�ستمعت معاليها والوفد املرافق لها� ،إىل �شرح حول اخلدمات التي
توفرها مراكز ال�شرطة الذكية " "SPSمن باقات متعددة من اخلدمات
اجلنائية واملرورية واملجتمعية ،والتي ي�صل عددها �إىل  45خدمة ،ويختلف

مكان تقدمي بع�ضها باختالف املركز� ،سواء كان � ،SPSأو "درايف ثرو" �أو
"ووك �إن" ،وتقدم بـ 7لغات ،على مدار ال�ساعة.
ك�م��ا وا��س�ت�م�ع��ت م�ع��ال�ي�ه��ا �إىل � �ش��رح ح ��ول اخل��دم��ات اجل�ن��ائ�ي��ة واملرورية
واملجتمعية ال�ت��ي ي��وف��ره��ا م��رك��ز ال���ش��رط��ة ال��ذك��ي ،وط��رق ت�ق��دمي طلبات
احل�صول على ت�صاريح ب�سهولة وي�سر �شديدين ،ودون احلاجة �إىل التوجه
�إىل مراكز ال�شرطة التقليدية ،وكذلك �آلية ت�سجيل بالغ جنائي دون احلاجة
�إىل مقابلة موظفني ،والتوا�صل املبا�شر عرب الفيديو مع �ضباط حتقيق
يتحدثون بلغات عدة .وعربت معايل �آنا برنابيت�ش ،رئي�سة وزراء جمهورية
�صربيا ،ع��ن �سعادتها ب��االط�لاع على اخل��دم��ات الذكية يف مركز ال�شرطة
الذكي " ،"SPSاملُ�سجل يف مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية ،باعتباره
�أول مركز �شرطي ذكي من نوعه يف العامل يعمل دون تدخل ب�شري.
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«معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب»

يعاود �إثراء احلياة الثقافية مب�شاركة  1130نا�شر ًا من  80دولة

•• حتقيق  ...رم�ضان عطا

• حممد العلي  :من�صة معرفية ثقافية عاملية �سنوية مهمة ،وفر�صة لاللتقاء باملثقفني
• علي بن متيم  :اختيار امل�شاركني وفق ًا ملعايري من �أبرزها اجلودة يف الن�شر واملحتوى
• �سعيد الطنيجي  :يتوازن الطرح يف املعر�ض ما بني النموذج الثقايف التقليدي ،والتطور التقني واملعريف
• خالد فهد ا�ستطاع على امتداد  30عام ًا� ،أن ي�ؤ�س�س مرحلة متقدمة من احلراك الثقايف
• حممد الدمردا�ش  :يتميز املعر�ض بالتنظيم وكرثة الفعاليات ليخرج للعامل يف �أح�سن �صورة
• وليد يو�سف � :أولياء الأمور ي�شجعون الأبناء على قراءة الكتاب وهي ميزة كبرية للمجتمع الإماراتي
• حممد باكله  :يظل الكتاب املطبوع له رونقه اخلا�ص وله املرجعية الثقافية
• عادل الهادي � :أبوظبي للكتاب وفر علينا عناء البحث عن �إ�صدارات الكتب اخلارجية

ان �ط �ل �ق��ت � �ص �ب��اح �أم� �� ��س فعاليات
ال��دورة الـ 31من معر�ض �أبوظبي
الدويل للكتاب ،الذي ينظمه مركز
�أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة
ال �ث �ق��اف��ة وال �� �س �ي��اح��ة يف �أبوظبي،
وي�ستمر حتى  29مايو احل��ايل يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض،
مب�شاركة نوعية من  1130نا�شراً
م��ن �أك�ث�ر م��ن  80دول ��ة ،يرتافق
ح �� �ض��وره��م م ��ع �أك �ث��ر م ��ن 450
فعالية ثقافية ومعرفية و�إبداعية،
و�أن�شطة تفاعلية ت�ستهدف خمتلف
فئات املجتمع.
وق� � ��ال ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د عبداهلل
ال�ع�ل��ي ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملركز
تريندز للبحوث واال�ست�شارات كرا ٍع
ف�ضي يف الدورة احلادية والثالثني
من معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب
: 2022
�إن معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب
م �ن �� �ص��ة م �ع��رف �ي��ة ث �ق��اف �ي��ة عاملية
�سنوية م�ه�م��ة ،وف��ر��ص��ة لاللتقاء
باملثقفني والنا�شرين والكتاب ،وهو
حمطة مهمة للتعريف ب�إ�صدارات
املركز وبطبيعة عمله البحثي.
و�أ� �ض��اف �أن م���ش��ارك��ة «ت��ري�ن��دز» يف
املعر�ض ،كرا ٍع ف�ضي ،ت�أتي يف �إطار
احل ��ر� ��ص ع �ل��ى احل �� �ض��ور الفاعل
للمركز يف املحافل الثقافية العاملية،
خا�صة يف مثل ه��ذا امل�ح�ف��ل ،حيث
يلتقي �أهل العلم والفكر والثقافة،
وت���ش��ارك ف�ي��ه ك�بري��ات دور الن�شر
العاملية ومراكز الفكر والبحوث.
و�أ�شار العلي �إىل �أن وجود «تريندز»
يف �أبوظبي للكتاب ،يعك�س توجهه
العاملي �إىل االن�ف�ت��اح على خمتلف

امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة والفكرية
وال �ب �ح �ث �ي��ة يف امل �ن �ط �ق��ة وال� �ع ��امل،
وتعزيز التعاون وال�شراكة معها يف
املجاالت التي تخدم البحث العلمي
الر�صني.
وذكر �أن «تريندز» ي�شارك يف معر�ض
�أبوظبي االفرتا�ضي للكتاب ل�ضمان
و�صول �إ�صداراته املتنوعة �إىل �أكرب
�شريحة ممكنة من اجلمهور ،كما
ينظم على هام�ش فعاليات املعر�ض
جل�سات لتوقيع بع�ض �إ�صداراته،
وجل�سات حوارية وحلقات نقا�شية
تت�صل بعدد من الق�ضايا الراهنة.
�أف� ��اد رئ�ي����س م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي للغة
العربية ،الدكتور علي بن متيم ،ب�أن
«�أبوظبي للكتاب � »31شهد �إقبا ًال
كبرياً من النا�شرين على امل�شاركة،
ومت االخ �ت �ي��ار وف� �ق� �اً مل �ع��اي�ير من
�أبرزها اجلودة يف الن�شر واملحتوى،
واح�ت�رام امللكية الفكرية والقدرة

على طرح �أفكار جديدة.
وك �� �ش��ف ال��دك �ت��ور ع �ل��ي ب��ن متيم،
�أن امل �ع��ر���ض ي���ش�ه��د لأول م ��رة يف
ت��اري �خ��ه ان �ع �ق��اد «امل� ��ؤمت ��ر ال ��دويل
ل �ل �ن �� �ش��ر ال � �ع ��رب ��ي وال� ��� �ص� �ن ��اع ��ات
الإبداعية ،ال��ذي يعزز من اجلهود
وامل �� �ش��اري��ع امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ن���ش��ر على
خمتلف ال�صعد ،مبا يبقي الكتاب
��ض�م��ن ح �ي��زه الأ� �ص �ي ��ل ،ومكانته
الأ�سا�سية ك��راف��د ��ض��روري مل�سرية
ال�ب�ن��اء املجتمعية .كما ي�ست�ضيف
االج�ت�م��اع الـ 19مل��دي��ري معار�ض
الكتب العرب ،ال��ذي يناق�ش جملة
م��ن الق�ضايا التي تخدم االرتقاء
والنهو�ض مبعار�ض الكتب العربية،
وتعزيز دورها يف رعاية قطاع الن�شر
والعاملني فيه.
و�أ�ضاف بن متيم� ،شهد املجمع قبل
ث�لاث��ة ع�ق��ود ان�ط�لاق �أوىل دورات
امل�ع��ر���ض ،ب��ر�ؤي��ة حكيمة م��ن قائد

ا�ستثنائي ،املغفور ل��ه ال�شيخ زايد
ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ن�ه�ي��ان ،ط � ّي��ب اهلل
ث ��راه ،ال ��ذي �أراد ل�ه��ذا احل ��دث �أن
يكون منطلقاً للم�سرية احل�ضارية
والتنموية ال�شاملة يف الدولة ،حيث
�آم ��ن ب ��أن ب�ن��اء الأمم واحل�ضارات
ينبع من ت�أ�سي�س الإن�سان على العلم
واملعرفة ،وتدعيم معارفه وخرباته
بالكثري م��ن امل�ضامني ال�ت��ي تقود
نحو �إيجاد جيل قادر على موا�صلة
ال�ع�ط��اء وق �ي��ادة ال��وط��ن نحو �آفاق
وا�سعة من التطور واالزدهار.
من جانبه� ،أو�ضح املدير التنفيذي
ملركز �أبوظبي للغة العربية بالإنابة،
م��دي��ر م �ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ال ��دويل
للكتاب� ،سعيد حمدان الطنيجي:
�أن امل��رك��ز �أع ��د يف دورة ه��ذا العام
اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،ب ��رن ��اجم� �اً حاف ً
ال
يتنا�سب مع مكانة و�أهمية املعر�ض
على ال�ساحتني العربية والعاملية ،يف

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /حم �م ��د
ام�ي�ر ع�ب��دامل�ج�ي��د ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )CG2222621يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقد امل��دع��و  /حممد ا�شفاق
حم �م��د م �� �ش �ت��اق  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )1846593يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

ف� � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و  /ح �ك �ي ��م
ج� ��ي ب �ي �ن��ا ج� ��ى  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )AV8992281يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقد املدعو  /حممد م�صطفى
ا�سماعيل �سعداهلل  ،ال�سودان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )P06971640يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة ال�سودانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

تنوع متوازن يدمج ما بني الثقافة
والإب��داع والفنون ،وي�سلط ال�ضوء
ع�ل��ى م ��دى ال�ت�ك��ام��ل ال ��ذي يربط
�أب��وظ�ب��ي ثقافياً م��ع ك�برى الدول
والعوا�صم الثقافية ح��ول العامل،
م���ش�يراً �إىل �أن ال�برن��ام��ج حر�ص
على فتح امل�ج��ال ب�شكل �أك�ب�ر �أمام
الأج� �ي ��ال ال���ش��اب��ة ل�ي�ك��ون ل�ه��ا دور
مهم يف احل��راك ال�ث�ق��ايف ،حيث مت
ت�خ���ص�ي����ص ف �ع��ال �ي��ات ل �ه��م جتمع
م��ا ب�ي�ن امل �ع��رف��ة والأدب والفكر،
وال �ف �ن��ون ال�ب���ص��ري��ة والإب ��داع ��ات
احلديثة �إ�سهاماً يف تعزيز معارفهم
وفكرهم نحو اكت�شاف اجل�م��ال يف
�أب�سط الأ�شياء ،حيث يعرف املعر�ض
بفنون املانغا اليابانية ،وهي واحدة
م��ن �أ��ش�ه��ر ال�ف�ن��ون و�إح� ��دى �أجنح
ال � �ت � �ج ��ارب امل �ت �ع �ل �ق��ة بالق�ص�ص
امل�صورة ،ليكت�شف ال�شباب وع�شاق
ه��ذا ال�ن��وع م��ن الفنون الكثري من
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال� �س �ه��م رقم
ASMAK173681
با�سم  /ط��ارق حممد عبداهلل
ح���س�ين اخل � ��وري �� �ص ��ادرة من
ال �� �ش��رك��ة ال �ع��امل �ي��ة القاب�ضة
وع��دده��ا � 1200سهم وعلى
م��ن يجدها االت���ص��ال بالرقم
0566721000

اجلماليات �ضمن جناح خم�ص�ص
يحاكي جتربتهم ،ويتيح �أمامهم
الفر�صة للتعرف عن كثب على هذا
الفن.
ولفت الطنيجي �إىل حر�ص مركز
�أب��وظ �ب��ي ل�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى �أن
ي �ت��وازن ال�ط��رح يف امل�ع��ر���ض وميزج
ما بني النموذج الثقايف التقليدي،
وال�ت�ط��ور التقني وامل �ع��ريف املزدهر
يف ع�صرنا ،حيث �سيعرف املعر�ض
زواره على كنوز املعرفة التي تركها
عميد الأدب ال�ع��رب��ي ال��دك�ت��ور طه
ح�سني ،ويف الوقت ذاته يك�شف عن
�أح��دث التطورات التي ط��ر�أت على
واقع الن�شر.
و�أ� �ض��اف �أن امل�ع��ر���ض يجمع نخبة
من املبدعني من خمتلف املجاالت
ي�شاركون اجلمهور �أكرث من 450
فعالية ثقافية متنوّعة� ،إىل جانب
ح���ض��ور �أك�ث�ر م��ن  1130نا�شرا

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /م��رمي حممود
اح � �م ��د ع� �م ��ر  ،ال �� �ص ��وم ��ال
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� ��م ()p00593053
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0507925574

عربيا و�أجنبيا.
وقال مدير دار ن�شر خالد فهد:
ب��داي��ة ج��دي��دة م��ن ع�م��ر املعر�ض
ال� ��ذي ا� �س �ت �ط��اع ع �ل��ى ام� �ت ��داد 30
ع��ام�اً� ،أن ي�ؤ�س�س ملرحلة متقدمة
م��ن احل��راك الثقايف العميق حتى
ب � ��ات م �ن �� �ص��ة ح � � ��وار وت� �ل� ��اقٍ بني
خمتلف ال�ث�ق��اف��ات وال���ش�ع��وب ،و�أن
يحقق مكانة مرموقة بني املحافل
الثقافية وامل�ع��رف�ي��ة ال �ك�برى على
م�ستوى املنطقة ،وفتح املجال �أمام
ال �ع��امل ل�ي�ت�ع� ّرف ع�ل��ى الثقافتني
واحل�ضارتني العربية والإماراتية.
وق � ��ال حم �م��د ال ��دم ��ردا� ��ش مدير
املبيعات بكلمات للرتجمة والن�شر:
ن �� �ش��ارك دائ �م��ا يف امل �ع��ر���ض وه��ذه
امل �� �ش��ارك��ة ال���س��اب�ع��ة  ،و�أع �ت �ق��د �أن
الإق �ب��ال ه��ذا ال�ع��ام جيد بعد �أزمة
ك��ورون��ا ال �ت��ي �أمل ��ت ب��ال �ع��امل �أجمع
ون�ح�م��د اهلل �أن الأم � ��ور �أ�صبحت
�أف�ضل وظهرت الفعاليات الثقافية
ومعار�ض الكتاب يف الوطن العربي
وه��ي حم��اف��ل دول �ي��ة ع��امل�ي��ة ترثي
الثقافة والفكر .
و�أ�� � �ض � ��اف ال� ��دم� ��ردا�� ��ش تواجدنا
يف امل� �ع ��ر� ��ض ي �ع �ط��ي ل �ن ��ا �إع�ل�ان ��ا
وترويجا كبريين وه��ذا يفيد دور
الن�شر العربية ويزيد من احلراك
الثقايف  ،و�أن��ا �ضد فكرة �أن الكتاب
ت ��راج ��ع ،ول �ك �ن �ن��ا يف واق � ��ع الأم� ��ر
ن�صدر  1200كتاب �إلكرتوين ويف

الوقت نف�سه العميل يريد الن�سخة
الورقية منه .
و�أو� � � �ض� � ��ح ول � �ي� ��د ي ��و�� �س ��ف مدير
الت�سويق اخلارجي للمكتب امل�صري
للمطبوعات :
هناك �إقبال كبري من القراء على
الكتاب ال�تراث��ي و�أي���ض��ا على كتب
الأطفال والعديد من �أولياء الأمور
ي�شجعون الأبناء على قراءة الكتاب
وهي ميزة كبرية يتميز بها ال�شعب
الإماراتي لتو�سيع مدارك الأطفال
و�إط�لاع�ه��م على ال�ت�راث والتاريخ
الإماراتي العريق.
ويف ال�سياق نف�سه قال حممد باكله
:
املعر�ض فر�صة لاللتقاء بالعديد
من املبدعني ودور الن�شر امل�شهورة
يف ال �ب �ل ��دان ال �ع��رب �ي��ة والأورب � �ي� ��ة
و�أي �� �ض��ا امل�ع��ر���ض ي�ح�م��ل يف طياته
العديد م��ن الكتب ال�تراث�ي��ة التى
ت�ث�ري ل�ن��ا م�ع�ل��وم��ات�ن��ا ع��ن عراقة
الأج� � � ��داد وال� �ع ��دي ��د م ��ن امل ��واق ��ف
ال�سيا�سية ال�ت��ى ك��ان ل�ه��ا الف�ضل
ال�ك�ب�ير يف و� �ص��ول الإم � ��ارات لهذه
امل�ك��ان��ة ال�ع��امل�ي��ة واي���ض��ا ن�سعى من
خ�لال امل�ع��ر���ض ال�ت�ع��رف على �آخر
ما تو�صلت �إليه احلركة الثقافية
يف هذه البلدان ،واالهتمام بالكتاب
نعلم مت��ام��ا �أن��ه ق � ّل ب��درج��ة كبرية
وه��ذا ب�سبب �شبكة الأن�ترن��ت التي
�شملت جميع م��ا يخطر ع�ل��ى بال
الإن�سان  ،ولكن يظل الكتاب املطبوع
له رونقه اخلا�ص به وله املرجعية
الثقافية مهما ت��و��ص��ل ال�ع�ل��م �إىل
اخرتاعات تكنولوجية .
وحت��دث عن ر�أي��ه "عادل ال�ه��ادي "
مهند�س حيث قال :
معر�ض �أبوظبي للكتاب وفر علينا
عناء البحث ع��ن �إ� �ص��دارات الكتب
التي ال جندها يف الأ�سواق اخلارجية
فهو عبارة عن متجر عاملي للتزود
بالثقافة  ،وه�ن��اك �إق�ب��ال ملحوظ
هذا العام و�أنا �سعيد �أن ن�سبة كبرية
م ��ن ال �� �ش �ب��اب الإم � ��ارات � ��ي اهتمت
بالتواجد واقتناء الكثري من الكتب
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�تراث �ي��ة وه ��ذا يخدم
املجتمع الإم��ارات��ي لن�شر الثقافة
عند ن�ط��اق كبري م��ن ال�شباب عن
طريق الكتاب .
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جمارك دبي تنفذ  344دورة تدريبية خالل الربع الأول
•• دبي -وام :

نفذت جمارك دبي ممُ ثلة يف مركز التدريب اجلمركي  344دورة
تدريبية للموظفني خالل الربع الأول من العام  2022ب�إجمايل
� 6130ساعة تدريبية ا�ستفاد منها  974موظفاً ،وذل��ك مقابل
 160دورة تدريبية يف ذات ال�ف�ترة م��ن ع��ام  ،2021و تنوعت
ال��دورات التدريبية ما بني التخ�ص�صية والإداري��ة ،ومت تنفيذ 30
دورة تدريبية تخت�ص بالعمل اجلمركي و  268دورة تخ�ص�صية
يف جماالت خمتلفة منها � :أمن املعلومات ،االبتكار ،علم البيانات
والذكاء اال�صطناعي ،و�إدارة امل�ستودعات واملخازن  ،امللكية الفكرية
،تقنية املعلومات ،و  34دورة وور�شة عمل يف مهارات الإدارية العامة

08

و  12دورة لتطوير و�إعداد القادة يف الدائرة.
ي��أت��ي ذل��ك ان�ط�لاق�اً م��ن اهتمام ال��دائ��رة بتعزيز ق��درات مواردها
الب�شرية ،ومتكينهم من حتقيق خطتها اال�سرتاتيجية -2021
 ،2026الداعمة لتحقيق التطور امل�ستمر ،لتوفري جتربة وظيفية
ا�ستثنائية ملوظفيها ولتطوير بيئة العمل .وجاءت الدورات التدريبية
للربع الأول من العام احلايل حمققة ارتفاعاً ملحوظاً وم�ضاعفاً
عن الأع��وام ال�سابقة لتعزيز امل�ؤ�س�سة املعرفية للدائرة ،من خالل
الرتكيز على ع �دّة ُم��دخ�لات منها م�صفوفة ال�ك�ف��اءات الوظيفية
الفنية وال�سلوكية ،وكذلك التوجهات احلكومية احلالية وامل�ستقبلية
واملتغريات يف بيئة العمل ،عن طريق اتباع منهجية حمددة لتحقيق
الأه ��داف اال�سرتاتيجية للدائرة ،لتقدمي �أف�ضل م�ستوى ممكن

من اخلدمات التدريبية والتطويرية لكافة موظفي جمارك دبي.
ودعم تنفيذ املهام احليوية التي تقوم بها جمارك دبي على �صعيد
حماية املجتمع وتي�سري التجارة .واو��ض��ح حممد الغفاري املدير
التنفيذي لقطاع املوارد الب�شرية بجمارك دبي �أن الن�سبة الأكرب يف
عدد ال��دورات التدريبية كانت موجهة للدورات التخ�ص�صية وذلك
من �أجل حتقيق ال�شمولية جلميع الأق�سام يف الدائرة وتغطية كافة
املجاالت .ومن جانبها �أكدت �أ�سماء �أحمد مدير �أول �إدارة الربامج
التدريبية ب�ج�م��ارك دب��ي �أن م��رك��ز ال�ت��دري��ب اعتمد تنفيذ خطة
تدريبية لت�أهيل كوادر م�ؤ�س�سية قادرة على قيادة امل�ستقبل والرتكيز
على تلبية االحتياجات املعرفية للموظفني من خالل تنفيذ دورات
متخ�ص�صة يف كافة املجاالت "�إدارية� ،أمنية ،عامة .

جميلة بنت حممد القا�سمي ّ
تت�سل ُم الدكتوراة الفخرية يف العلوم الإن�سانية من جامعة والية كاليفورنيا ـ ت�شيكو الأمريكية

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�س ّلمت ��س�ع��ادة ال�شيخة جميلة
ب �ن��ت حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي رئي�س
م ��دي� �ن ��ة ال� ��� �ش ��ارق ��ة للخدمات
الإن �� �س��ان �ي��ة � �ش �ه��ادة ال ��دك� �ت ��وراة
الفخرية يف العلوم الإن�سانية من
جامعة والية كاليفورنيا ـ ت�شيكو،
الأم��ري �ك �ي��ة ،ت �ق��دي��راً مل�ساهمتها
ودوره ��ا الكبري يف حت�سني جودة
ح�ي��اة الأ��ش�خ��ا���ص ذوي الإعاقة،
واح� � �ت � ��وائ� � �ه � ��م وم� �ن ��ا�� �ص ��رت� �ه ��م
ومتكينهم وتعليمهم ودجمهم ،يف
جميع املجاالت.
" الدكتورة غايل هات�شين�سون"
رئي�س جامعة والية كاليفورنيا ،
ت�شيكو ،ث ّمنت عالياً ّ
كل ما قدّمت ُه
� �س �ع��ادة ال���ش�ي�خ��ة ج�م�ي�ل��ة ط ��وال
�أرب �ع�ين ع��ام �اً ،وم��ا زال��ت تقدّم ُه
لق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
و�أول� �ي ��اء �أم ��وره ��م ،ودف��اع �ه��ا عن

حقوقهم ،وت��وع�ي��ة املجتمع بها ،وواكبت �أف�ضل و�أحدث املمار�سات
وقالت :منذ تو ّلت �إدارة مدينة العاملية يف خدمتهم على اختالف
ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�خ��دم��ات الإن�سانية �إعاقاتهم ،حري�ص ًة �أ�شد احلر�ص
وحتى يومنا هذا ،عملت ال�شيخة ع �ل��ى ت��وف�ي�ر ح �ي��اة �أف �� �ض��ل لهم
ج�م�ي�ل��ة ب���ش�غ��ف وم �ث��اب��رة كقائدٍ ولأولياء �أمورهم.
وع �ّب�رّ ت ال��دك �ت��ورة غ��اي��ل عن
حلقوقِ الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

ف�خ��ره��ا واع �ت��زازه��ا ب � ��أنّ �سعادة لتكون بذلك ال�شخ�صية ال�ـ 22
ال�شيخة جميلة هي من خريجي ال�ت��ي ت �ق �دّم لها اجل��ام�ع��ة �شهادة
ج ��ام� �ع ��ة والي � � ��ة ك ��ال� �ي� �ف ��ورن� �ي ��ا ـ الدكتوراة الفخرية عرب تاريخها
ت�شيكو ،كما ع�ّبررّ ت ع��ن �سعادتها منذ  135ع��ام�اً .من جانبها
�وج�ه��ت ��س�ع��ادة ال�شيخة جميلة
الكبرية بتقدمي �شهادة الدكتوراة ت� ّ
الفخرية لها يف العلوم الإن�سانية ب �ن��ت حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي ب�أ�سمى

�آيات ال�شكر والعرفان �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حم�م��د القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع �ل��ى ح��اك��م ال�شارقة الرئي�س
ال �ف �خ��ري ل�ل�م��دي�ن��ة ع �ل��ى دعمه
ال�لاحم��دود وم�ساندته الدائمة

التي كان لها الف�ضل يف الو�صول
�إىل هذه املكانة املتميزة والعاملية
�سواء لها �شخ�صياً �أو للمدينة.
و�أ��ض��اف��ت� :أراد �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة للمدينة �أن تكون
ان �ط�ل�اق��ة ع��رب �ي��ة ع��امل �ي��ة تقدم
خ��دم��ات �ه��ا يف ج �م �ي��ع امل� �ج ��االت
لأ� �ص �ح��اب الإع ��اق ��ة يف �أي مكان
على هذه الب�سيطة،وقالت:
منذ البدايات و�ضعنا �أهدافنا
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة مب��ا ين�سجم مع
ت �ط��وي��ر وحت �� �س�ي�ن ج � ��ودة واق ��ع
وح�ي��اة الأ��ش�خ��ا���ص ذوي الإعاقة
وت �ع��زي��ز اح�ترام �ه��م وتقديرهم
وال�ع�م��ل على تعليمهم ودجمهم
وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات
امل�ساندة خدمة لهم.
و�أ� �ض��اف��ت :م��ن �أج �م��ل و�أ�سعد
اللحظات خالل م�سريتي املهنية
ع�ن��دم��ا �أرى اب�ت���س��ام��ة ط�ف��ل من
ذوي الإع ��اق ��ة � �س��اه �م��ت املدينة

يف خ��دم �ت��ه� ،أو دم �ع��ة ف� ��رح من
ع�ين �إح ��دى الأم �ه��ات وه��ي ترى
اخلطوات الأوىل لطفلها بعد �أن
ك��ان ذل��ك جم��رد ح�ل��م� ،أو طالباً
م ��ن ط �ل�اب امل��دي �ن��ة وه� ��و يكمل
تعليمه يف اجلامعة.
و�أو�ضحت رئي�س املدينة �أنها ت�سعى
دائ �م �اً م��ع ف��ري��ق ال�ع�م��ل املجتهد
وال �ن �� �ش �ي��ط وامل �خ �ل ����ص لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة و�أولياء �أمورهم والتوعية
ب�ق���ض��اي��اه��م وح�ق��وق�ه��م و�أهمية
دجمهم يف املجتمع.
خ �ت��ام �اً ،ت��وج�ه��ت رئ�ي����س املدينة
ب��ال���ش�ك��ر اجل��زي��ل �إىل الدكتورة
غايل هات�شين�سون" رئي�س جامعة
والي��ة كاليفورنيا  ،ت�شيكو و�إىل
�أع�ضاء جمل�س الإدارة على ثقتهم
مبنحها �شهادة الدكتوراة الفخرية
يف العلوم الإن�سانية متمنية لهم
دوام التقدم واالزدهار.

�شرطة �أبوظبي حتث ال�سائقني على اال�ستفادة من مزايا الدفع املبكر للمخالفات املرورية علي بن حرمل :التعليم على موعد مع ع�صر ذهبي جديد
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-الفجر:

حثت �شرطة �أبوظبي ال�سائقني على
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن م��زاي��ا ال��دف��ع املبكر
ل�ل�م�خ��ال�ف��ات امل��روري��ة وال �ت��ي ت�شمل
تخفي�ض  35%خالل  60يوماً من
ارتكاب املخالفة ،وتخفي�ض املخالفات
بن�سبة  25%بعد انق�ضاء ال�ستني
يوماً با�ستثناء املخالفات اخلطرة.
و�أكدت اهتمامها بت�سهيل طرق الدفع
ع�ل��ى املتعاملني م��ن خ�ل�ال القنوات
ال��رق �م �ي��ة م �ث��ل امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين �أو �أرب��اح ،وذلك تعزيزاً لقيم ال�سعادة
وت�ط�ب�ي��ق ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ،م�ؤكدة والإيجابية مو�ضحة �شروط وخطوات
حر�صها على وحتفيز �أف��راد املجتمع اال�ستفادة من اخلدمة وهي �أن تكون
على االلتزام بالنظم والقوانني واحلد البطاقة االئتمانية �صادرة من البنوك
م��ن امل�خ��ال�ف��ات امل��روري��ة  ،وتخفيف وامل� ��� �ص ��ارف امل �ت �ع��اق��دة م �ع �ه��ا وه ��ي:
الأع �ب��اء امل�ترت�ب��ة عليهم ،ومتكينهم بنك �أب��وظ�ب��ي الأول ،وبنك �أبوظبي
ال�ت�ج��اري ،وبنك امل�شرق اال�سالمي،
من ت�سوية �أو�ضاعهم القانونية.
وك��ان��ت �شرطة �أب��وظ�ب��ي وف��رت ميزة وم� ��� �ص ��رف �أب ��وظ � �ب ��ي الإ� � �س �ل�ام ��ي،
تق�سيط املخالفات امل��روري��ة املرتتبة وم� ��� �ص ��رف الإم � � � � ��ارات اال�� �س�ل�ام ��ي،
على املركبات وال�سائقني بدون فوائد واالت �� �ص��ال م�ب��ا��ش��رة ب ��أح��د البنوك

�أك��د الدكتور علي �سعيد ب��ن حرمل
الظاهري رئي�س جمل�س �إدارة جامعة
�أبوظبي على �أن التعليم م َّثل حموراً
مركزياً يف اهتمام القيادة الر�شيدة
ل��دول��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة،
وم� �ن ��ذ ان � �ط �ل�اق م �� �س�ي�رة االحت � ��اد
املباركة على يد املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه
والتعليم يت�صدر �أج�ن��دة الأولويات
يف فكر ال�ق��ائ��د امل�ؤ�س�س ال��ذي جعل
التعليم الركيزة الأوىل لالنطالق
بالوطن �إىل ع�صر النه�ضة والتقدم
واالزدهار الذي ن�شهده اليوم.
و�أ�� �ش ��ار د .ب��ن ح��رم��ل �إىل �أن دولة
االحت � � ��اد � �س �ج �ل��ت م �ن �ج ��زات رائ� ��دة
يف م���س�يرة ال�ت�ع�ل�ي��م خ�ل�ال العقود
اخل�م���س��ة امل��ا��ض�ي��ة ،ر��س�م��ت خاللها
مرحلة التمكني للمغفور له ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان طيب اهلل

•• دبي -وام:

حاز "بريد الإمارات" ،على "جائزة �أم��ازون لأف�ضل �شركة تو�صيل ناقل لعام
 "2021يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،والتي متنحها "�أمازون"،
�شريك "بريد الإمارات" حللول تو�صيل امليل الأخري.
جاءت اجلائزة تقديراً لتميُّز خدمات و�أداء "بريد الإمارات" و�شفافيته يف العمل،
وجهوده الداعمة ل�شركائه ،بالإ�ضافة �إىل كفاءة التوا�صل والتن�سيق بني فرق
العمل املعنية لدى كل من "بريد الإمارات" و"�أمازون" .وتعك�س هذه اجلائزة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات اخلام�سة ع�شر رقم 764
مو�ضوع املنازعة  :اوال بندب احد اخل�براء احل�سابني �صاحب ال��دور يف اجل��دول وتكون مهتمه بعد االط�لاع على اوراق الدعوى وما بها من
م�ستندات وعقد البيع �سند العالقة التعاقدية بني االطراف وبيان ثمن االر�ض املتعاقد عليها وبيان الدفعات امل�سددة وامل�ستحقة من الثمن
وبيان مدة الت�أخري يف �سداد اق�ساط الثمن التي حل موعد ا�ستحقاقها واحت�ساب غرامة الت�أخري وفقا للن�سبة املتفق عليها بالعقد وبالنتيجة
ت�صفية احل�ساب بني الطرفني وبيان اجمايل املبالغ امل�ستحقة للمتنازعة بذمة املتنازع وفقا للعقد حتى تاريخ اعداد التقرير  -ثانيا:الزام املتنازع
�ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع�:شركة اخلط االمامي الدارة اال�ستثمار ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -مدينة دبي لالعالم  -قرب التقاطع مع �شارع حف�صة الرو�ضه  -برج اكزكتف هايت�س  -هاتف رق��م - 043731436:الربيد
االلكرتوين - hlp@hlpawfirm.com:وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري
املطلوب �إعالنه  -1 :عبا�س وحيد وحيد بخ�ش � -صفته :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال بندب احد اخلرباء احل�سابني �صاحب الدور يف اجلدول وتكون مهتمه بعد االطالع
على اوراق الدعوى وما بها من م�ستندات وعقد البيع �سند العالقة التعاقدية بني االطراف وبيان ثمن االر�ض املتعاقد عليها وبيان الدفعات
امل�سددة وامل�ستحقة من الثمن وبيان مدة الت�أخري يف �سداد اق�ساط الثمن التي حل موعد ا�ستحقاقها واحت�ساب غرامة الت�أخري وفقا للن�سبة
املتفق عليها بالعقد وبالنتيجة ت�صفية احل�ساب بني الطرفني وبيان اجمايل املبالغ امل�ستحقة للمتنازعة بذمة املتنازع وفقا للعقد حتى تاريخ
اعداد التقرير  -ثانيا:الزام املتنازع �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2022/6/1
ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

بريد الإمارات يفوز بجائزة �أمازون لأف�ضل �شركة تو�صيل

التزام ال�شركة بر�سالتها امل�ؤ�س�سية الرامية �إىل امل�ساهمة بفاعلية يف منو قطاع
التجارة الإلكرتونية يف املنطقة .وقال ريتي�ش �سوماين ،مدير �سل�سلة التوريد
يف �شركة "�أمازون ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �إفريقيا" :ي�سعدنا الإع�ل�ان �أن
"بريد الإمارات" هو الفائز الأول بـ "جائزة �أمازون لأف�ضل �شركة تو�صيل" يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .وقد �ساهم حر�ص "بريد الإمارات"

على الدقة يف التخطيط والتنفيذ وا�ستجابته ال�سريعة للمتطلبات املتغرية يف
حتقيق توقعات املتعاملني خالل عام  .2021و�إننا نهنئ "بريد الإمارات" على
هذا الإجناز ،ونتطلع �إىل املزيد من العمل امل�شرتك والتعاون يف �إطار �شراكتنا
اال�سرتاتيجية ".بدوره قال �ستيفن �ستانتون ،املدير التنفيذي لأعمال الطرود
واخلدمات ال�سريعة لدى "بريد الإمارات" :متثل ال�شفافية وكفاءة العمليات

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1906/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1208جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )163012.72درهم � ,شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة ال�صدف للنقليات العامة
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املركزية �شرق  -ابوظبي � -شارع الكورني�ش  -مبنى برج البحر � -شقة
 - 201وميثله:را�شد �سيف �سعيد �سيف الزبادي
املطلوب �إعالنه -1 :هارد وورك لتاجري معدات واليات الت�شييد والبناء ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )163012.72درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
70533

اعالن ن�شر وتكليف بالوفاء
يف التنفيذ رقم  1676/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000388وال�صادر عن/بنك االمارات دبي
الوطني بقيمة ( )395.000درهم .
طالب التنفيذ  :تيمور غفوروف
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -منطقة قرية جمريا الدائرية � -شقة رقم  - 108بالقرب
من �سريكل مول  -رقم مكاين1970773481:
املطلوب �إعالنه � -1 :صوهو برمييوم هوكاه �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم ب�صورة من احلكم مو�ضوع التنفيذ املذيل بال�صيغة التنفيذية ونكلفكم
بوفاء املطلوب واملذكور بالئحة التنفيذ املرفق �صورة منها وذلك خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن واال فان املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة

املبادرات وامل�شروعات الإ�سرتاتيجية
العمالقة التي د�شنها �سموه يف قطاع
التعليم خالل العقود املا�ضية ،والتي
ا�ستهدفت بناء الطالب املعتز بهويته
الوطنية والفخور ب�إرثه احل�ضاري
واملتطلع دائ�م�اً �إىل مواكبة الع�صر
والتفاعل م��ع م��ا ي�شهده م��ن تقدم
ع�ل�م��ي وت �ق �ن��ي يف ج�م�ي��ع املجاالت،
وهو نهج جت�سده احلكومة الر�شيدة

وج��ودة اخل��دم��ات �أول��وي��اتٍ رئي�سية بالن�سبة لنا يف "بريد الإمارات" .ونفخر
بح�صولنا على "جائزة �أمازون لأف�ضل �شركة تو�صيل لعام  "2021يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،تتويجاً لأدائنا املتميز وخدماتنا اال�ستثنائية
وحلولنا املبتكرة ،وتقديراً للجهود احلثيثة والعمل ال��د�ؤوب لفريقنا .ونعتز
ب�شراكتنا مع "�أمازون" ،والتي لطاملا �شكلت �أمن��وذج�اً يف التعاون والتوا�صل
الفعال والعمل كفريقٍ واحد ،ل�ضمان ح�صول متعاملينا على �أف�ضل اخلدمات.
وجن��دد التزامنا بامل�ضي يف تطوير �أداء وخ��دم��ات "بريد الإمارات" لنحقق
طموحاتنا امل�ستقبلية ،ونوا�صل جتاوز توقعات متعاملينا و�شركائنا".

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 213/2022/486:تعيني خربة

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

ال�ت��ي ت�ق��دم اخل��دم��ة خ�ل�ال ف�ت�رة ال
تتجاوز ا�سبوعني من تاريخ ت�سديد
امل �ب �ل��غ ل�ط�ل��ب ت�ق���س�ي��ط املخالفات.
وتتيح اخلدمة دف��ع املخالفات �سواء
عرب مراكز اخلدمة التابعة ل�شرطة
�أب��وظ �ب��ي اوال �ق �ن��وات ال��رق�م�ي��ة مثل
املوقع الإلكرتوين وتطبيق الهواتف
ال��ذك�ي��ة ب�ن�ظ��ام التق�سيط مل ��دة �سنة
واح��دة دون احت�ساب �أي ف��وائ��د على
امل�ستفيدين.

ث��راه مكانة ب��ارزة ملنظومة التعليم
الإم��ارات �ي��ة على خمتلف امل�ستويات
امل �ح �ل �ي��ة والإق �ل �ي �م �ي ��ة وال ��دول� �ي ��ة،
وارتقت منظومة التعليم الإماراتية
�إىل م �� �ص��اف ال � � ��دول امل �ت �ق��دم��ة يف
م��ؤ��ش��رات التناف�سية الدولية �سواء
يف ال �ت �ع �ل �ي��م اجل��ام �ع��ي �أو م ��ا قبل
اجلامعي ،حيث �شهدت الدولة حراكاً
تعليمياً وتربوياً دفع مب�ؤ�س�ساتها من
م��دار���س ومعاهد وكليات وجامعات
�إىل ق��وائ��م ال���ص��دارة يف الت�صنيفات
العاملية املرموقة.
وقال الدكتور علي �سعيد بن حرمل
الظاهري� :إن التاريخ ي�سجل مبداد
م ��ن ذه � ��ب ت �ل��ك ال � ��ر�ؤي � ��ة الثاقبة
ل �� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
حفظه اهلل -الذي �آمن ب�أن التعليمامل�ت�م�ي��ز وال �ن��وع��ي ه��و ط��ري�ق�ن��ا �إىل
امل �ئ��وي��ة اجل��دي��دة ل��دول��ة الإم � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،وم ��ن ه�ن��ا جاءت

بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دب � ��ي ،رع � ��اه اهلل ،ال � ��ذي ج �ع��ل من
هيكلة التعليم �إحدى الركائز القوية
لتحقيق جودة احلياة وتلبية �أجندة
اخلم�سني املقبلة من التم ّيز والريادة
يف ب�ن��اء ال �ك��وادر الوطنية املت�سلحة
بالعلوم واملعارف ومهارات امل�ستقبل.
و�أ� � �ش� ��ار د .ب ��ن ح ��رم ��ل �أن امل �ي ��دان
ال �ت��رب � ��وي وال �ت �ع �ل �ي �م ��ي يف دول � ��ة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة يتفاعل
ب �� �ص ��ورة ك��ام �ل��ة م ��ع ه� ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة
اخلالقة للقيادة الر�شيدة التي ت�ؤكد
دائماً على مكانة التعليم وحموريته
يف موا�صلة م�سرية االزدهار والتقدم
ل�ن�ه���ض��ة ال ��وط ��ن خ�ل�ال اخلم�سني
املقبلة ،وتد�شن امل�ؤ�س�سات التعليمية
وخ��ا��ص��ة اجل��ام �ع��ات ا�سرتاتيجيات
�أك��ادمي �ي��ة ل�لارت �ق��اء ب � ��الأداء وربط
م��دخ�لات�ه��ا م��ن ال�ط�ل�ب��ة والربامج

والتخ�ص�صات العلمية باحتياجات
التنمية الوطنية للخم�سني املقبلة،
مبا يحقق التن�سيق املن�شود بني هذه
امل��دخ�لات مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
من طلبة وخريجني وبرامج وبحوث
علمية م��ن ج �ه��ة ،وب�ي�ن احتياجات
�أج �ن ��دة اخل�م���س�ين امل�ق�ب�ل��ة ومئوية
الإمارات  2071من جهة �أخرى.
ودع� ��ا د .ب��ن ح��رم��ل خم�ت�ل��ف فئات
املجتمع لاللتفاف نحو هذه الر�ؤية
اخل�ل�اق ��ة ل �ل �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة التي
تخطو بنا دائ �م �اً �إىل امل��رك��ز الأول،
وحت �ل��ق ب�ن��ا دائ �م �اً �إىل �آف� ��اق عاملية
ت���س�ت�ه��دف ت��وف�ي�ر ال �ب �ي �ئ��ة املحفزة
ل� �ك ��وادرن ��ا ال��وط �ن �ي��ة ع �ل��ى الإب� � ��داع
واالب �ت �ك��ار وال ��ري ��ادة ،ور� �س��م خارطة
م���س�ت�ق�ب��ل م �� �ش��رق دائ� �م� �اً للأجيال
املقبلة عرب منظومة متكاملة لتعليم
�إم��ارات��ي نفخر به جميعاً ويفتح لنا
�آف � ��اق ال �ت �ق��دم واالزده � � ��ار يف جميع
جماالت التنمية الوطنية.

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 187/2022/461:نزاع حمدد القيمة

70392

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  :الئحة دعوى للمطالبة بالزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي للمتنازعة مبلغ ( )39.750.00درهم ت�سعة
وثالثون الفا و�سبعمائة وخم�سون درهم اماراتي والفوائد القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف
 2017/7/31وحتى متام ال�سداد والزام املتنازع �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع:كي بي ام جي لوار جلف ليمتد  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع �شارع الربج  -مبنى برامي تاور � -شقة العا�شر
 وميثله:ه�شام خليل حممد املطوعاملطلوب �إعالنه  -1 :نا�شيونال جلف لالن�شاءات �ش.ذ.م.م � -صفته :متنازع �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها الئحة دعوى للمطالبة بالزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي
للمتنازعة مبلغ ( )39.750.00درهم ت�سعة وثالثون الفا و�سبعمائة وخم�سون درهم اماراتي والفوائد القانونية
ب��واق��ع  %5م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2017/7/31وحتى مت��ام ال�سداد وال ��زام املتنازع �ضدها بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/6/1ال�ساعة � 09.00ص يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

70197

اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر
يف الدعوى رقم  1378/2021/18عقاري جزئي

املنظورة يف الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
م�ضوع الدعوى  :املطالبة �أوال  :ببطالن عقد البيع مو�ضوع الدعوى امل�ؤرخ يف  2014/3/27ب�ش�أن
الوحدة ال�سكنية رقم ( )1303الكائنة مب�شروع برج هيليانا ? الكائنة يف منطقة ال�صفوح يف �إمارة
دبي ? مبجمع تطوير تيكوم الند و �أكا�سيا �أفينيور وذل��ك لبيع الوحدة ال�سكنية مو�ضوع الدعوى
وت�سجيلها با�سم م�شرتى �آخر يف  2010/11/26قبل �إب��رام عقد البيع مع املدعى .ثانيا � :إلزام
املدعى عليهما الأوىل والثانية بالت�ضامن والت�ضامم برد مبلغ وقدره  777,624.74درهم على
املدعى والتي قد قام بت�سليمها للمدعى عليهما الأوىل والثانية مع �إلزامهم بالفائدة القانونية بواقع
 %5من تاريخ الت�سلم وحتى ال�سداد التام .ثالثا � :إلزام املدعى عليها الثالثة برد مبلغ العمولة
للمدعى و قدره  34,561درهم امل�سلم لها من املدعى مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
الت�سليم وحتى ال�سداد التام .رابعا � :إل��زام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ 500,000
درهم كتعوي�ض عن الأ�ضرار املادية والأدبية التي �أ�صابت املدعى و ما حلقة من خ�سارة وما فاته من
ك�سب من جراء �إخالل املدعى عليهم بالتزاماتهم التعاقدية وعن امل�س�ؤولية التق�صريية مع �إلزامهم
بالفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .خام�سا � :إلزام املدعى عليهم
بالر�سوم و امل�صروفات و مقابل �أتعاب املحاماه.
املدعى  /حاجی حنيف �أحمد حاجي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -القوز ال�صناعية الثالثة  -دبي -
�شارع ال�شيخ زايد  -مبنى قرقا�ش � -شقة االول
وميثله  /مرمی عبداهلل مراد البلو�شي
املطلوب �إعالنه �-1 /أبيار للتطوير العقاری � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة �أوال  :ببطالن عقد البيع مو�ضوع
الدعوى امل�ؤرخ يف  2014/3/27ب�ش�أن الوحدة ال�سكنية رقم ( )1303الكائنة مب�شروع برج هيليانا
? الكائنة يف منطقة ال�صفوح يف �إمارة دبي ? مبجمع تطوير تيكوم الند و �أكا�سيا �أفينيور وذلك لبيع
الوحدة ال�سكنية مو�ضوع الدعوى وت�سجيلها با�سم م�شرتى �آخر يف  2010/11/26قبل �إبرام عقد
البيع مع املدعى .ثانيا � :إل��زام املدعى عليهما الأوىل والثانية بالت�ضامن والت�ضامم برد مبلغ وقدره
 777,624.74درهم على املدعى والتي قد قام بت�سليمها للمدعى عليهما الأوىل والثانية مع �إلزامهم
بالفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ الت�سلم وحتى ال�سداد التام .ثالثا � :إلزام املدعى عليها الثالثة
برد مبلغ العمولة للمدعى و قدره  34,561درهم امل�سلم لها من املدعى مع الفائدة القانونية بواقع
 %5من تاريخ الت�سليم وحتى ال�سداد التام .رابعا � :إلزام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ
 500,000درهم كتعوي�ض عن الأ�ضرار املادية والأدبية التي �أ�صابت املدعى و ما حلقة من خ�سارة
وما فاته من ك�سب من جراء �إخالل املدعى عليهم بالتزاماتهم التعاقدية وعن امل�س�ؤولية التق�صريية
مع �إلزامهم بالفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .خام�سا � :إلزام
املدعى عليهم بالر�سوم و امل�صروفات و مقابل �أتعاب املحاماه .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2022/6/9ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

70197

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  279/2022/18عقاري جزئي

املنظورة يف الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198
م�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك املربمة بني طريف الدعوى بتاريخ
 2008/07/30ومالحقها وما يرتتب على الف�سخ من �آث��ار  ،وال��زام املدعى عليه برد حيازة
العقار وت�سليمه للمدعية خاليا من اال�شخا�ص و ال�شواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد ،
و�شطب �إ�شارة القيد العقاري (�إجارة) و�شطب جدول (ا�سماء امل�ست�أجرين وح�ص�صهم)  .و�شطب عبارة
(ومت تطبيق ايجارة تنتهي بالتملك من تاريخ � 2015-05-08إىل تاريخ  2038-12-08وقيمة
االي�ج��ارة  680000دره��م �ستمائة وثمانون �ألفا درهما فقط ال غ�ير) ال ��واردة يف �شهادة امللكية،
و�إلزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( )53,280درهم (ثالثة وخم�سون �ألف ومائتان وثمانون
درهم) قيمة الأجرة املت�أخرة غري املدفوعة من تاريخ  2020/7/8وحتى تاريخ 2021-05-08
 ،و ما ي�ستجد من �أجرة من تاريخ  2021-05-09وحتى تاريخ الإخالء التام والفعلي بواقع �أجرة
 30,000درهم �سنويا  ،وال��زام املدعى عليه بتقدمي ب��راءة ذمة من اجلهات ذات العالقة  ،والزام
املدعى عليه بالتعوي�ض بقيمة مبلغ وقدرة ( 355.000درهم) (ثالثمائة وخم�سة وخم�سون الف
درهم) .وذلك جرباً ملا حلق ال�شركة املدعية من �أ�ضرار ب�سبب �إخالل ال
املدعى  :متویل م�ساهمه خا�صه  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع املكتوم مبني
بناية بنك دبي الإ�سالمي -مقابل دناتا
وميثله  :نا�صر مال اهلل حممد غامن
املطلوب �إعالنه  -1 :كالفني د�سوزا �سلفی�سرت د�سوزا � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليكـــ ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االج ��ارة املنتهية
بالتملك املربمة بني طريف الدعوى بتاريخ  2008/07/30ومالحقها وما يرتتب على الف�سخ
من �آثار  ،والزام املدعى عليه برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعية خاليا من اال�شخا�ص و ال�شواغل
وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد  ،و�شطب �إ�شارة القيد العقاري (�إجارة) و�شطب جدول (ا�سماء
امل�ست�أجرين وح�ص�صهم)  .و�شطب عبارة (ومت تطبيق ايجارة تنتهي بالتملك من تاريخ -05-08
� 2015إىل تاريخ  2038-12-08وقيمة االيجارة  680000دره��م �ستمائة وثمانون �ألفا
درهما فقط ال غري) ال��واردة يف �شهادة امللكية ،و�إل��زام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ()53,280
درهم (ثالثة وخم�سون �ألف ومائتان وثمانون درهم) قيمة الأجرة املت�أخرة غري املدفوعة من تاريخ
 2020/7/8وحتى تاريخ  ، 2021-05-08و ما ي�ستجد من �أجرة من تاريخ 2021-05-09
وحتى تاريخ الإخالء التام والفعلي بواقع �أجرة  30,000درهم �سنويا  ،والزام املدعى عليه بتقدمي
براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة  ،والزام املدعى عليه بالتعوي�ض بقيمة مبلغ وقدرة (355.000
دره��م) (ثالثمائة وخم�سة وخم�سون الف دره��م) .وذل��ك ج�براً ملا حلق ال�شركة املدعية من �أ�ضرار
ب�سبب �إخالل ال .وحددت لها جل�سة يوم الإثنني املوافق  2022/6/6ال�ساعة � 10.00صباحا يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

الثالثاء  24مايو  2022م  -العـدد 13551
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نورة الكعبي تلتقي وفدً ا من املجل�س اال�ست�شاري ملركز
ال�سيا�سات العامة لل�شرق الأو�سط مب�ؤ�س�سة (راند)
•• �أبوظبي-الفجر:

التقت معايل نورة بنت حممد الكعبي ،وزيرة الثقافة وال�شباب
وفداً ي�ضم �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري ملركز ال�سيا�سات العامة
لل�شرق الأو�سط مب�ؤ�س�سة "راند" الأمريكية ،برئا�سة مايكل
ريت�ش ،مدير امل�ؤ�س�سة ورئي�سها التنفيذي.
و�أكدت معايل نورة الكعبي يف بداية اللقاء على �أهمية تعزيز
ق�ن��وات احل��وار وال�ت�ع��اون لرت�سيخ ال�سالم والت�سامح كقيم
�إن�سانية م�شرتكة يف املنطقة والعامل ،خا�ص ًة يف املجال الثقايف

ملا له دور فعال يف بناء الثقة بني ال�شعوب واملجتمعات ،ور�سم
م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة.
و�أ� �ش��ارت معاليها �إىل �أهمية االت�ف��اق الإب��راه�ي�م��ي لل�سالم
ودوره يف ف�ت��ح �آف� ��اق �أرح� ��ب لتحقيق ال���س�لام يف املنطقة،
واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة لتحقيق التنمية والتطور
امل�ستدام لل�شعوب ،وهو النهج الذي ت�ؤمن به دولة الإمارات
وت�سري عليه بدعم من قيادتها.
وتناولت معاليها خ�لال اللقاء جهود التنمية الثقافية يف
ال��دول��ة� ،إ�ضاف ًة لأه��م امل�ب��ادرات التي تدعم تطوير القطاع

الثقايف ،م��ؤك��د ًة �أن الإم��ارات حري�صة على تعزيز الثقافة
كمحور �أ�سا�سي يف التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف الدولة،
وتعزيز قيم التعاي�ش والتعاون الإن���س��اين ،وتفعيل احلوار
والتعاون مع خمتلف الدول واحلكومات يف العامل.
كما ا�ستعر�ضت معايل نورة الكعبي ا�سرتاتيجية ال�صناعات
الثقافية والإبداعية التي تعمل وزارة الثقافة وال�شباب على
ت�ط��وي��ره��ا ب�ه��دف ت�ع��زي��ز م�ساهمة االق�ت���ص��اد الإب��داع��ي يف
املنظومة االقت�صادية ،و�أوجه التعاون الإقليمي والدويل يف
القطاع الثقايف والإبداعي.
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تريندز ومركز التميز الإقليمي يوقعان اتفاقية تعاون بحثي وتدريبي
•• ابوظبي-الفجر:

و ّقع مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات اتفاقية تعاون م�شرتك مع "مركز
التميز الإقليمي" ( )RESبهدف التعاون يف امل�ج��االت البحثية والعلمية
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك التي تخدم الأهداف اال�سرتاتيجية للجانبني،
ومبا يعزز فر�ص ن�شر املعرفة ال�صحيحة ويخدم �صناع القرار واملهتمني.
وق��ع االتفاقية م��ن جانب مركز "تريندز" الدكتور حممد ع�ب��داهلل العلي
الرئي�س التنفيذي للمركز ،فيما وقعها من جانب "مركز التميز الإقليمي"
الأ�ستاذ عمرو املنري مدير املركز .وي�أتي توقيع االتفاقية الذي جرى يف مقر
تريندز يف �أبوظبي ،تعزيزاً للبحث العلمي والتعاون بني الطرفني ،و�سعياً �إىل
تو�سيع القاعدة املعرفية واال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة لديهما يف �إعداد

البحوث املفيدة واملوثقة ،وتعزيزاً ل�سبل التعاون والتن�سيق فيما بينهما ،مبا
يخدم ا�سرتاتيجياتهما ويحقق �أهدافهما امل�شرتكة.
وتت�ضمن االتفاقية ،التعاون يف جم��االت البحوث امل�شرتكة ،واحلر�ص على
�ضمان حتقيق �أف���ض��ل م�ستوى ف��ى ال�ت��دري��ب وال�ب�ح��وث لتحقيق الر�سالة
امل�شرتكة للمركزين يف �ضوء وجود خرباء دوليني يف املركزين ،وتبادل اخلربات
يف امل�ج��االت القانونية وامل��ال�ي��ة والإع�لام�ي��ة وم �ه��ارات االت���ص��ال والت�سويق،
وال�ت�ع��اون يف جم��ال �إق��ام��ة الفعاليات امل�شرتكة وتنظيمها ،واال�ستفادة من
قواعد البيانات ،واملعلومات املتاحة لديهما.
و�أو�ضح الدكتور حممد عبداهلل العلي �أن التعاون مع "مركز التميز الإقليمي"
ج ��اء م��ن منطلق ح��ر���ص "تريندز" ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ��ش��راك��ات��ه م��ع امل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة ،وت��وظ�ي��ف ه��ذه ال���ش��راك��ات يف خ��دم��ة البحث العلمي الر�صني

واجلاد ،مُعرباً عن �سعادته للتعاون مع املركز ملا ي�ضم من م�س�ؤولني وكوادر
دولية لديها خربة وا�سعة يف املنطقة والعامل خا�صة يف جمال التدريب املهني
الهادف.
و�أ�شار الدكتور العلي �إىل �أن الدور الذى ت�ضطلع به مراكز الفكر والبحوث
على اختالف �أنواعها واهتماماتها يكت�سب �أهمية متزايدة الآن ،وهو ما يفر�ض
التعاون اجلاد بني هذه املراكز ،م�ؤكدا �سعي "تريندز" �إىل بناء �شبكة عالقات
و�شراكات قوية واال�ستفادة من اخل�برات البحثية والأكادميية الدولية مبا
يعزز دوره العلمي والبحثي على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
وم��ن جانبه �أع��رب الأ��س�ت��اذ عمرو املنري ع��ن ترحيبه باالتفاقية م��ع مركز
"تريندز" العاملي التوجه والر�ؤى ،مثمناً ما ينتجه املركز من �أعمال بحثية
�أ�صيلة وموثقة ،وقال �إن املركز بات اليوم علماً ب��ارزاً ومن�صة راقية لكل من

ين�شد املعرفة ،م��ؤك��دا �أن التدريب والبحوث �أم ��ران ال غنى عنهما يف ظل
عامل يتغري بوترية غري م�سبوقة ويتعر�ض لأزمات تتطلب مهارة وكفاءة يف
التعامل معها �سواء من متخذي القرار على امل�ستوي احلكومي �أو على م�ستوى
امل�ؤ�س�سات ،م�شددا على �أن االتفاقية �سرتكز على هذا املجال من �ضمن �أمور
�أخرى.
وبدوره قال الدكتور �سامى عبد العزيز ،اخلبري الدويل وم�ست�شار مركز التميز
الإقليمي� ،إن التعاون مع "تريندز" �سيكون هدفه الأول تعزيز وتطوير العمل
البحثي ،ومفاهيم اخلطط الإعالمية �آخذا يف االعتبار التطور ال�ضخم الذى
�شهدته و�سائل الإت�صال والإعالم على م�ستوى العامل� ،إ�ضافة �إىل ت�أهيل جيل
جديد من الباحثني وقادة التخطيط الإعالمي ومنفذي احلمالت امل�سلحني
بالعلم واخلربة والر�ؤية الإبداعية القادرة على املناف�سة.

(�أنور قرقا�ش الدبلوما�سية) تطلق برناجما
تدريبيا لبناء القدرات حت�ضريا لـ (كوب )28
•• �أبوظبي-وام:

�أط� �ل� �ق ��ت �أك ��ادمي � �ي ��ة �أن � � ��ور قرقا�ش
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع مكتب
امل �ب �ع��وث اخل ��ا� ��ص ل ��دول ��ة الإم� � ��ارات
ل�ل�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي ،ب��رن��اجم��ا تدريبيا
لبناء ال �ق��درات ب�ه��دف �إث ��راء املعرفة
وامل �ع �ل��وم��ات وامل � �ه� ��ارات ال�ل�ازم ��ة يف
جمال العمل املناخي ،وذل��ك يف �إطار
ج �ه��وده��ا ل��دع��م ا��س�ت���ض��اف��ة الدولة
ل �ل��دورة ال �ـ  28مل ��ؤمت��ر الأط� ��راف يف
ات �ف��اق �ي��ة الأمم امل �ت �ح��دة الإط ��اري ��ة
ب�ش�أن تغري املناخ " "COP28عام
 2023ب�أبوظبي.
�سيكون ال�برن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي متاحا
لكبار امل�س�ؤولني احلكوميني واملدراء
التنفيذيني لل�شركات والدبلوما�سيني
وامل�ف��او��ض�ين وامل�ست�شارين ،و�سريكز
على �أ�سا�سيات تغري امل�ن��اخ و�أولويات
املناخ الإقليمية ،ودبلوما�سية املناخ،
وحت ��ول ال�ط��اق��ة ،وم �ب��ادرة الإم� ��ارات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة ل �ل �ح �ي��اد املناخي
.2050
كما ي�شمل الربنامج دورات تدريبية
خمت�صة بالتوا�صل و�إ�شراك �أ�صحاب
امل���ص�ل�ح��ة وغ�ي�ره��ا م��ن املو�ضوعات
ذات ال���ص�ل��ة ل�ت�ع��زي��ز دور القطاعني
ال �ع��ام واخل ��ا� ��ص يف حت�ق�ي��ق التقدم

االجتماعي واالق�ت���ص��ادي م��ن خالل
العمل املناخي.
و�سيتم اختيار نحو � 150إىل 200
�شخ�صا م��ن خ�ل�ال عملية تناف�سية
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ال��دف �ع��ة الأوىل من
الربنامج التدريبي املكثف مل��دة �ستة
�أ�شهر ،تليها دفعة ثانية ت�ستمر ذات
املدة ،وذلك ا�ستعدادا ال�ست�ضافة دولة
الإم ��ارات ل�ـ " "COP 28يف العام
 2023يف �أبوظبي.
وب�ه��ذه املنا�سبة ق��ال معايل الدكتور
� �س �ل �ط��ان ب ��ن �أح � �م ��د اجل ��اب ��ر وزي ��ر
ال���ص�ن��اع��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة
وامل �ب �ع��وث اخل��ا���ص ل��دول��ة الإم� ��ارات
ل�ل�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي :ت��رك��ز ال �ق �ي��ادة يف
دول � ��ة الإم � � � ��ارات ع �ل��ى ب �ن ��اء ق� ��درات

امل��وارد الب�شرية ومتكينها وتزويدها
ب��اخل�برات واملعرفة ال�لازم��ة لإيجاد
ح �ل ��ول ع �م �ل �ي��ة مل �خ �ت �ل��ف التحديات
 ،وي �� �س��رن��ا �إط �ل ��اق ه� ��ذا الربنامج
التدريبي بالتعاون مع �أكادميية �أنور
قرقا�ش الدبلوما�سية والذي يعد �أداة
مهمة ملمثلي القطاعات الرئي�سية من
امل �� �س ��ؤول�ين احل�ك��وم�ي�ين واملندوبني
والإداري�ي��ن يف دول��ة الإم� ��ارات �ضمن
القطاعني العام واخل��ا���ص ،للإعداد
وال � �ت � �ح � �� � �ض �ي�ر مل � � ��ؤمت� � ��ر "COP
 ،"28واال�ستفادة من فر�ص النمو
االق �ت �� �ص ��ادي واالج �ت �م ��اع ��ي للعمل
املناخي.
و�أ�ضاف معاليه :يهدف الربنامج �إىل
تعزيز القدرات يف جمال دبلوما�سية

امل�ن��اخ ،كما �أن��ه يخلق فر�صا جديدة
�أم� � � ��ام ال� �ق� �ط ��اع اخل� ��ا�� ��ص يف جم ��ال
التنمية امل�ستدامة منخف�ضة الكربون
 ،وب �ي �ن �م��ا ت �� �س �ت �ع��د دول � ��ة الإم � � ��ارات
ال��س�ت���ض��اف��ة ق� ��ادة وم �ف��او� �ض�ي�ن من
 197دولة ،ف�إننا حري�صون على بناء
حت��ال��ف وا��س��ع و�شامل م��ن ال�شركاء،
ح�ي��ث �سن�شجع ال�برام��ج ال�ت��ي ت�أخذ
م� ��دخ �ل�ات م� ��ن ج �م �ي��ع القطاعات
العامة واخل��ا��ص��ة ،واملجتمع املدين،
وال� �ع� �ل� �م ��اء ،وامل� �ه� �ن ��د�� �س�ي�ن ،ورج � ��ال
الأع� �م ��ال ،ك�م��ا �سنعمل ع�ل��ى حتويل
التعهدات والوعود �إىل نتائج عملية،
و�أن��ا على ثقة م��ن �أن ه��ذا الربنامج
�سيمكن قطاعات احلكومة والقطاع
اخلا�ص من التوا�صل ب�شكل فعال مع

ال�شركاء ،مبا يرتجم اال�سرتاتيجيات
�إىل نتائج على �أر�ض الواقع.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال � �س �ع ��ادة نيكوالي
مالدينوف ،مدير عام �أكادميية �أنور
قرقا�ش الدبلوما�سية بالإنابة :ي�سرنا
�أن نعمل جنبا �إىل ج�ن��ب م��ع مكتب
امل �ب �ع��وث اخل ��ا� ��ص ل ��دول ��ة الإم� � ��ارات
للتغري املناخي يف تنفيذ هذا الربنامج
ال� �ت ��دري� �ب ��ي ال� �ف ��ري ��د ال� � ��ذي يهدف
�إىل دع��م اجل �ه��ود ال�ك�ب�يرة املرتبطة
بتنظيم م�ؤمتر " "COP 28الذي
ت���س�ت���ض�ي�ف��ه دول� ��ة الإم � � ��ارات يف عام
 ،2023ولقد حددت دولة الإمارات
�أه��داف��ا وط�ن�ي��ة ط�م��وح��ة ،وه��ي على
ا�ستعداد لتعزيز القدرات واملهارات يف
جميع القطاعات احلكومية لتقدمي
متطلبات م�ؤمتر " "COP 28مبا
ي�ضمن تقدمي ن�سخة مميزة للم�ؤمتر،
وي�ضمن جناح احلدث.
وت �ع �ت�بر الإم � � � ��ارات ال �ع �م��ل املناخي
التدريجي �أمرا �ضروريا للأمن العاملي
وف��ر��ص��ة ك�ب�يرة للنمو االقت�صادي،
وكانت الإم��ارات �أول دولة يف املنطقة
توقع اتفاقية باري�س وت�صادق عليها،
و�أول دول��ة تلتزم بخف�ض االنبعاثات
على م�ستوى االقت�صاد.
ويف العام املا�ضي ،كانت الإم��ارات �أول
دولة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال

�إفريقيا تعلن عن ال�سعي للو�صول �إىل
احل�ي��اد امل�ن��اخ��ي بحلول ع��ام 2050
�ضمن املبادرة اال�سرتاتيجية للحياد
املناخي  2050والتي متثل حمركا
وط �ن �ي��ا ل �ل �ن �م��و االق �ت �� �ص ��ادي وخلق
ف��ر���ص ال �ع �م��ل وال �ت��و� �س��ع ال�صناعي
الذي يتما�شى ب�شكل وثيق مع �أهداف
التنمية طويلة الأجل للدولة.
و��س��اه��م اال��س�ت�ث�م��ار امل�ب�ك��ر يف تنويع
مزيج الطاقة يف تر�سيخ ري��ادة دولة
الإم ��ارات يف جم��ال الطاقة النظيفة
� �س ��واء امل �ت �ج��ددة م�ن�ه��ا �أو النووية،
ح �ي��ث ق��ام��ت دول � ��ة الإم� � � ��ارات ب � ��أول
ا��س�ت�ث�م��ارات�ه��ا ال��رئ�ي���س�ي��ة يف الطاقة
النظيفة م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن  15عاما،
واليوم تعترب الدولة موطنا لثالثة
من �أك�بر حمطات الطاقة ال�شم�سية
الأقل تكلفة يف العامل.
وم � ��ن خ �ل��ال ا� �س �ت �ث �م ��ارات الطاقة
املتجددة يف �أكرث من  40دولة ،تعتزم
دول� ��ة الإم � � ��ارات ت��و��س�ي��ع حمفظتها

العاملية �إىل �أكرث من  100جيجاوات
ب �ح �ل��ول ع ��ام  ، 2030ك �م��ا تتمتع
الدولة �أي�ضا ب�سجل حافل يف جمال
امل� ��� �س ��اع ��دات امل �ن��اخ �ي��ة ،ح �ي��ث تقوم
بتوزيع �أكرث من مليار دوالر �أمريكي
ك�م���س��اع��دات م�ن��اخ�ي��ة ال ��س�ي�م��ا على
ال � ��دول اجل ��زري ��ة ال �� �ص �غ�يرة الأك�ث�ر
عر�ضة ملخاطر املناخ.
ك�م��ا ك��ان��ت دول ��ة الإم� � ��ارات رائ� ��دة يف
جم��ال تكنولوجيا ال�ت�ق��اط الكربون
يف امل�ن�ط�ق��ة ،م��ن خ�ل�ال �أول من�ش�أة
على نطاق �صناعي لتجميع وتخزين
ال�ك��رب��ون ،وال�ت��ي تلتقط � 800ألف
طن من ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا.
وبد�أت الإم��ارات باالنتقال ال�ستخدام
الهيدروجني كوقود ،وتطور �سال�سل
ت ��وري ��د ال �ه �ي��دروج�ي�ن م ��ع الأ�� �س ��واق
الرئي�سية يف �آ�سيا و�أوروب� ��ا وال�شرق
الأو�سط  ،كما ت�ستك�شف دولة الإمارات
ال �ت �ق �ن �ي��ات م�ن�خ�ف���ض��ة ال� �ك ��رب ��ون يف
القطاعات ال�صناعية الأخرى  ،وعلى

�سبيل امل�ث��ال ،ط��ورت �شركة الإمارات
العاملية للأملنيوم �أول عملية ت�صنيع
يف ال �ع��امل لإن� �ت ��اج �أل� � ��واح ال�سيارات
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية.
وت�ع��د دول��ة الإم� ��ارات �أي���ض��ا حا�ضنة
للعديد من ال�شركات النا�شئة �سريعة
النمو يف جمال التكنولوجيا الزراعية
التي تنتج الطعام با�ستخدام مياه �أقل
بخم�س مرات من الزراعة التقليدية،
وت �ن �ت��ج ب� � ��ذورا مي �ك��ن �أن ت ��زده ��ر يف
البيئات ال�صحراوية القا�سية.
اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن ب��رن��ام��ج بناء
ال �ق��درات ت�ضمن �سل�سلة م��ن ور�ش
العمل والربامج التدريبية ،يقدمها
خ �ب��راء ب � � ��ارزون ي�ت�م�ت�ع��ون مبعرفة
متخ�ص�صة يف امل�ج��االت املناخية ذات
ال�صلة ،م��ن التخفيف �إىل التكيف،
ومت��وي��ل امل �ن��اخ ،ودب�ل��وم��ا��س�ي��ة املناخ،
وال �ت �ق �ن �ي��ات امل� �ت� �ج ��ددة والنظيفة،
وغ�يره��ا م��ن االب �ت �ك��ارات يف التنمية
االقت�صادية منخف�ضة الكربون.

ا�ستقطبت  84متطوع ًا ومتطوعة

(خطار الدار) حتول �أيام رم�ضان �إىل �أعياد يومية
••ا ل�شارقة-الفجر:

ا��س�ت�ق�ط�ب��ت ال �ف��ر� �ص��ة التطوعية
"خطار الدار" والتي نظمتها دائرة
اخلدمات االجتماعية يف ال�شارقة،
واخل��ا� �ص��ة ب � ��دار رع ��اي ��ة امل�سنني،
خ�لال �شهر رم���ض��ان امل �ب��ارك84 ،
متطوعا ،يف حني بلغ عدد اجلهات
اخلارجية امل�شاركة فيها ما يقارب
الـ 25جهة توزعت ما بني الدوائر
والإدارات وال �ه �ي �ئ��ات احلكومية
والأف ��راد وامل��دار���س ،بالإ�ضافة �إىل
م�ساهمة موظفي الدائرة وفروعها
بامل�شاركة يف الفر�صة التطوعية.

دار رع��اي��ة امل���س�ن�ين ،ف� ��إن "خطار ال � �ك ��رمي ويف ب �ق �ي��ة الأوق � � � ��ات مع
الدار" ت�ع��د م��ن امل �ب��ادرات املحببة اختالف املنا�سبات ،لكونها ت�شعره
مبادرة حمببة
لقلوب كبار املواطنني ،والتي يلبون ب��الأج��واء الأ��س��ري��ة ال�ت��ي يفتقدها
وب �ح �� �س��ب م� ��رمي ال �ق �ط��ري مدير ب��ا��س�ت�م��راري�ت�ه��ا يف ��ش�ه��ر رم�ضان امل �� �س��ن ب ��ال� �ع ��ادة .وك ��ذل ��ك لكونها

تخرجه م��ن عزلته ،وت�شعره ب�أنه
ال ي ��زال م�ه�م��ا يف ح �ي��اة الآخرين،
ن��اه�ي��ك ع��ن الأج � ��واء الرم�ضانية
والأح ��ادي ��ث وال��ذك��ري��ات م��ع كبار

ال���س��ن وامل �ع��اي��دات �أي �� �ض��ا ،فخالل
"خطار الدار" ت�ت�ح��ول ك��ل �أي ��ام
رم �� �ض��ان امل� �ب ��ارك اىل �أي � ��ام �أعياد
وفرحة وبهجة.
وثمنت القطري امل�شاركة املجتمعية
التي حققتها الفر�صة التطوعية،
وجت��اوب الكثري م��ن املتطوعني يف
�إجن��اح املبادرة ،الفتة �إىل �أننا بد�أنا
ا�ستقبال الطلبات قبل بدء ال�شهر
ال�ف���ض�ي��ل ،وه ��ذا ي��دل ع�ل��ى احل�س
الإن�ساين واالجتماعي الذي يتحلى
ب��ه امل��واط�ن�ين واملقيمني على هذه
الأر� ��ض الطيبة ،ف�ك��ان املتطوعون
م��ن ج �ه��ات م�ت�ن��وع��ة ومل تقت�صر
على جهة واح��دة بل من م�ؤ�س�سات
و�أفراد.
وا�ستطردت قائلة :ان هذه الفر�صة

تتيح للأفراد وامل�ؤ�س�سات التوا�صل
مع كبار ال�سن املقيمني بدار رعاية
امل�سنني خالل �شهر رم�ضان الف�ضيل
يف وقت الإفطار .ومن خاللها يتم
ط��رح ب��رام��ج متنوعة وه��ي :جل�سة
� �ش �ع��ري��ة ،ت��وع �ي��ة � �ص �ح �ي��ة� ،أ�سئلة
ثقافية وتراثية ،تعلم مهن ،جل�سة
�سوالف ،قراءة ق�ص�ص ق�صرية.

�أم ��ا اجل �ه��ات امل���ش��ارك��ة ف�ه��ي فندق
�شنغريلال -دبي ،-وفندق ال�شرياتون
ال�شارقة ،-ووزارة التغيري املناخيوالبيئة ،ومركز ال�شارقة ل�صعوبات
التعلم ،وجمعية االمارات لل�سرطان
بالعني ،-ودائ ��رة اال�شغال العامة،
وم�ع�ه��د ال���ش��ارق��ة ل �ل�تراث ،ومركز
ال�شارقة التخ�ص�صي لطب الأ�سنان،

وهيئة اب��و ظبي للطاقة النووية،
وب �ل��دي��ة ال �� �ش��ارق��ة ،وف��ري��ق �شكرا
لعطائك للعمل ،وم�ؤ�س�سة �سجايا
فتيات ال�شارقة ،ودائ��رة احلكومةاالل�ك�ترون�ي��ة ب��ال���ش��ارق��ة ،وجمعية
االحت ��اد الن�سائية ،وكلية التقنية
العليا للطالبات ،ومدر�سة ال�شيخة
بنت حممد ال�سويدي.
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رو�سيا تدر�س خطة ال�سالم الإيطالية
•• مو�سكو�-أ ف ب

نقلت وكاالت الأنباء الرو�سية عن نائب وزير اخلارجية
الرو�سي �أندريه رودينكو قوله �أم�س االثنني �إن رو�سيا
تلقت خطة ال�سالم التي اقرتحتها �إيطاليا وتدر�سها.
وق ��ال “تلقيناها م�ن��ذ وق��ت ق�صري وندر�سها” م�ؤكدا
�أن�ه��ا لي�ست قيد املناق�شة حاليا ب�ين رو��س�ي��ا و�إيطاليا.
و�أ� �ض��اف “عندما ننتهي م��ن درا��س�ت�ه��ا �سنعطي ر�أينا».
�أعلن وزير اخلارجية الإيطايل لويجي دي مايو اجلمعة
�أن بالده اقرتحت على الأمم املتحدة ت�شكيل “جمموعة
تي�سري دولية” ملحاولة التو�صل �إىل وقف لإطالق النار
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“خطوة بخطوة” يف �أوك��ران �ي��ا .بالن�سبة �إىل دي مايو
ف�إن “جمموعة التي�سري” التي اقرتحتها الأمم املتحدة
“يجب �أن حت��اول �إع��ادة بناء احل��وار بني طرفني هما يف
حالة حرب حال ًيا» .مل تن�شر تفا�صيل هذه اخلطة بعد،
ل�ك��ن وف � ًق��ا ل�صحيفة “ال ريبوبليكا” الإي�ط��ال�ي��ة ف�إن
الوثيقة التف�صيلية التي �سلمت للأمم املتحدة وو�ضعها
دبلوما�سيون من وزارة اخلارجية الإيطالية تن�ص على
�أرب ��ع م��راح��ل - :وق��ف لإط�ل�اق ال�ن��ار يف �أوك��ران �ي��ا ونزع
الأ�سلحة على اجلبهة حتت �إ�شراف الأمم املتحدة.
 م�ف��او��ض��ات ب���ش��أن و��ض��ع �أوك��ران �ي��ا ال�ت��ي �ستن�ضم اىلاالحتاد الأوروبي ولي�س حلف �شمال االطل�سي - .اتفاقية

ثنائية ب�ين �أوك��ران�ي��ا ورو��س�ي��ا ب�ش�أن �شبه ج��زي��رة القرم
ودونبا�س “�ستتمتع ه��ذه الأرا��ض��ي املتنازع عليها بحكم
ذات ��ي ك��ام��ل م��ع احل��ق يف ��ض�م��ان �أم�ن�ه��ا ولكنها �ستكون
حتت �سيادة �أوك��ران�ي��ة»� - .إب��رام اتفاقية �سالم و�أم��ن يف
�أوروب��ا متعددة الأط��راف بهدف رئي�سي هو نزع ال�سالح
ومراقبة الأ�سلحة ومنع ن�شوب نزاعات .وق��ال املفاو�ض
ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ميدين�سكي �أم����س الأول الأح ��د �إن
رو�سيا م�ستعدة ال�ستئناف حمادثات ال�سالم مع �أوكرانيا
مو�ضحا �أن كييف �سبب تعليقها .وال�سبت �شدد الرئي�س
الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي على �أنه ال ميكن �إنهاء
احلرب �إال بالو�سائل “الدبلوما�سية».

حكومة �إ�سرائيل:ال نية لتغيري
الو�ضع القائم يف احلرم القد�سي

•• القد�س-وكاالت

قالت احلكومة الإ�سرائيلية �أم�س االثنني �إنه لي�س هناك �أي نية لتغيري الو�ضع
القائم يف احلرم القد�سي .وي�أتي هذا غداة قرار حمكمة ال�صلح يف القد�س ب�إلغاء
�أمر �أ�صدرته ال�شرطة ب�إبعاد �أربعة يهود عن احلرم بعد قيامهم ب�صلوات يف املكان.
ونقلت هيئة البث الإ�سرائيلية عن بيان لأمانة احلكومة القول �إن قرار املحكمة
يتطرق فقط �إىل ت�صرفات ه��ؤالء الأ�شخا�ص وال ين�ص على تو�سيع ال�صالة يف
احلرم .وكانت اخلارجية الفل�سطينية �أدانت قرار املحكمة الإ�سرائيلية واعتربته
“انقالبا �إ�سرائيليا ر�سميا على الو�ضع القائم” ،وو�صفته ب�أنه “�إعالن �صريح
للحرب الدينية التي تهدد بانفجار �ساحة ال�صراع واملنطقة برمتها».

ال�صني -الواليات املتحدة:

هكذا ت�ستعد بكني ملعركة املحيط الهادي!...

ب�إبرامها اتفاقية �أمنية مع جزر �سليمان ،تقدم بكني بيادقها يف املنطقة ،وحتلم بتو�سيع �شبكة قواعدها الع�سكرية
�ستة �أ�شهر� ،أج��رى احللفاء عملية ع�سكرية
•• الفجر -خرية ال�شيباين
لطرد القوات اليابانية وت�أمني طرق الإمداد
�صيف عام  ،1942هبطت قوة ا�ستك�شافية بني الواليات املتحدة و�أ�سرتاليا ونيوزيلندا.
بقيادة الأمريكيني يف ج��وادال��ك��ان��ال� ،أكرب
و�ستغي عملية ب��رج املراقبة م�سار احلرب.
رّ
جزر �سليمان ،و�سط املحيط الهادي .وطيلة وبعد ثمانني عا ًما ،معركة جديدة يف املحيط

الهادئ م�سرحها الأرخبيل ،لكنها هذه املرة �ضد
خ�صم جديد للأمريكيني :ال�صني.
يف � 19أبريلّ ،
وقعت بكني اتفاقية �أمنية مع
جزر �سليمان يحتمل �أن ت�سمح لها باحل�صول
على موطئ قدم ع�سكر ًيا هناك.

التوتر ال�صيني الأمريكي ميكن �أن يكون له ت�أثري رادع على الدول الأخرى التي ترغب يف �إبرام اتفاقية مع ال�صني
منزعجة ،اع��ادت وا�شنطن فتح
� �س �ف��ارت �ه��ا امل �ح �ل �ي��ة ع �ل��ى عجل
مغلقة م�ن��ذ ع��ام  .1993منيتوج�س الأ�سرتاليون
جانبهم،
ّ
ب�ش�أن احتمال �إر�سال قوات �صينية
على بعد  2000كيلومرت من
�سواحلهم .وت��رى فرن�سا ،حيث
كاليدونيا اجل��دي��دة قريبة جدا
من االرخبيل ،الو�ضع “مقلقا».
لل�صني حاليا قاعدة
خارجية واحدة
«�أي � �ش��يء مي �ك��ن �أن ي�ضعف
امل��واق��ف ال�غ��رب�ي��ة ه��و �أم ��ر جيد
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ل �� �ص �ي �ن �ي�ين ،تو�ضح
�صويف بوا�سو دو رو�شيه ،الباحثة
يف م��رك��ز �آ� �س �ي��ا ال �ت��اب��ع للمعهد
ال�ف��رن���س��ي ل�ل�ع�لاق��ات الدولية،
ف��امل �ح �ي��ط ال� �ه ��ادئ ف �� �ض��اء يعاد
ت�سليحه ،و�أ�صبح م�سرحا ل�صراع
القوى.
ان ال �غ��زوات البحرية ال�صينية
يف ه��ذه املنطقة البحرية -لي�س

ف �ق��ط ال �� �س �ف��ن احل��رب �ي��ة ولكن
�أي �� ً��ض��ا ��س�ف��ن ال���ص�ي��د –تــــــزداد
عمقا :يجب توقـــــــع �أن تتكثف
هذه احلركة «.
وي�أتي هذا التقدم ال�صيني �إثر
ت�شكيل حتالف �أوكو�س الع�سكري
(�أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا وامل �م �ل �ك��ة املتحدة
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة) يف �سبتمرب
املا�ضي .وت�سعى بكني �إىل حتدي
الهيمنة الع�سكرية الأمريكية يف
منطقة �آ��س�ي��ا وامل�ح�ي��ط الهادئ،
ل �ك �ن �ه��ا ت �ف �ت �ق��ر �إىل ال� �ق ��واع ��د
ال�ل�ازم ��ة ال��س�ت�ي�ع��اب �أ�سطولها
ال� ��ذي ي���ض��م ع � ��ددًا م��ن ال�سفن
يفوق عدد ال�سفن التي متتلكها
البحرية الأمريكية.
مي� �ك ��ن ل �ل �ن �ظ��ام ال�شيوعي
ب��ال�ت��أك�ي��د االع �ت �م��اد ع�ل��ى �شبكة
عاملية تقدر ب�أكرث من  90ميناء
متلكها �أو تديرها �شركات �صينية
جزئ ًيا �أو كل ًيا.
ب �ن �ي��ة حت �ت �ي��ة م �ث��ال �ي��ة للتزود
ب � ��ال � ��وق � ��ود ،وت� � ��زوي� � ��د ال�سفن

•• �أودي�سا�-أ ف ب

ينظر دمي�تري ماتولياك �إىل حقول القمح الالمتناهية ق��رب �أودي�سا ويواجه
�صعوبة يف ت�صور �أن العديد من النا�س قد يواجهون جماعة قريبا مع اقرتاب
ح�صاد مثل هذا املح�صول الوفري .تنوء احلرب بثقلها على كاهل امل��زارع البالغ
من العمر  62عاما .يف اليوم الأول من الغزو� ،أ�صابت غارة جوية �أحد املخازن ما
�أدى �إىل احرتاق �أكرث من  400طن من علف احليوانات بينما انت�شرت القوات
الرو�سية من قواعدها يف �شبه جزيرة القرم وا�ستولت على �أجزاء كبرية من جنوب
�أوكرانيا .وقال لوكالة فران�س بر�س “يرجتف �صوتي وتنهمر الدموع من عيني
ب�سبب ع��دد النا�س الذين �أعلم انهم م��ات��وا ،وك��م من االق��رب��اء يت�أملون وك��م من
النا�س غادروا اىل اخلارج” .لكنه قد يواجه �أيامًا �أكرث �سوادًا.
مل يقتحم الرو�س �أبدًا ال�شواطئ يف ميناء �أودي�سا القريب كما كان يُخ�شى ،لكن

التظاهرات �ستتو�سع
بعد ا�ستنفاد ع��ذره��م امل�ع�ت��اد ع��ن �أن
ال�ع�ق��وب��ات الأم��ري�ك�ي��ة م���س��ؤول��ة عن
ك��ل م��ا ي � ��ؤمل �إي � � ��ران ،حت ��رك رج��ال
ال��دي��ن �سريعاً نحو اخلطة ب��اء التي
يركنون �إليها بانتظام :قتل و�سجن
امل�ت�ظ��اه��ري��ن وح�ج��ب الإن�ت�رن��ت عن
املدن التي اندلعت فيها االحتجاجات.
ل� �ك ��ن ال ال ��وح �� �ش �ي ��ة وال ال �ع��ر���ض
احلكومي مب�ساعدات مالية �شهرية
بقيمة  14دوالراً للعائالت الأكرث
فقراً قمعا اال�ضطراب.
هنالك كل الفر�ص املمكنة كي تتو�سع
التظاهرات بالتوازي مع ارتفاع �أ�سعار
ال�سلع الأ�سا�سية ح�سب غو�ش .يزيد

اتفاق يربك االمريكان

خماوف متزايدة من حدوث جماعة يف �أوكرانيا

ح�صارهم امل�ستمر للبحر الأ��س��ود ك��ان قا�سيًا ،فقد ت�سبب ب��دم��ار اقت�صادي يف
اوكرانيا ويهدد مبجاعة يف �أماكن �أخ��رى .متتلئ االه ��راءات وامل��وان��ئ يف �أنحاء
�أوكرانيا الآن مباليني الأطنان من احلبوب وال مكان لت�صريفها فيما تختنق
البالد ببطء ب�سبب احل�صار .يف جنوب �أوكرانيا املعتدل ،يبد�أ مو�سم احل�صاد
ال�صيفي يف الأ�سابيع املقبلة لكن قلة من النا�س تعرف �أين �ستخزن حم�صول هذا
املو�سم ،ما يثري خماوف من ان �أج��زاء كبرية من احلبوب وغريها من املنتجات
الغذائية �سترتك لتتعفن .يقول ماتولياك�“ ،إنه �أمر ينم عن وح�شية �أن يكون لدى
بلد ما طعام يُرتك ليف�سد هكذا فيما �أ�شخا�ص �آخرون فقراء وجائعون ... .هذه
فظاعة� .إنها وح�شية .لي�س هناك طريقة �أخرى لو�صفها» .فيما يبقى الرتكيز

يف احلرب حاليا على معركة اال�ستنزاف الطاحنة يف �شرق �أوكرانيا ،ف�إن ح�صار
البحر الأ�سود قد ي�ؤدي �إىل تداعيات وا�سعة النطاق حيث يطلق خرباء حتذيرات
�شديدة ب�ش�أن ارت�ف��اع �أ�سعار امل��واد الغذائية وم��ن جماعة حمتملة .قبل الغزو
الرو�سي ،كانت تعد �أوكرانيا واحدة من �أبرز مزودي مكونات اخلبز يف العامل ،مع
ت�صدير حوايل  4,5مليون طن من املنتجات الزراعية �شهريا عرب مرافئها ،مبا
ي�شمل  12%من القمح يف العامل و 15%من الذرة ون�صف حم�صولها من زيت
دوار ال�شم�س� .أدت احلرب واحل�صار امل�ستمر �إىل توقف التجارة �إىل حد كبري فيما
مل يت�سن جتاوز العراقيل اللوج�ستية واملالية الكربى �أمام الطرقات البديلة عرب
القطارات او ال�شاحنات لنقل مثل هذا الكم من املحا�صيل اىل الأ�سواق العاملية.

التظاهرات تتو�سع يف طهران

•• وا�شنطن-وكاالت

ر�أى ال �ك��ات��ب ال �� �س �ي��ا� �س��ي يف �شبكة
“بلومربغ” ب � ��وب � ��ي غ � ��و� � ��ش �أن
املت�شددين يف �إي ��ران ،وب�ع��دم��ا دربوا
ج �ي �ل�ين م ��ن ��ش�ع�ب�ه��م ع �ل��ى الهتاف
بـ”املوت لأمريكا” عند ك��ل فر�صة،
رمب��ا ب� ��د�أوا ي�ت���س��اءل��ون ع��ن احلكمة
م��ن وراء ج�ع��ل ال��دع��اء ب��امل��وت على
�شخ�صيات مكروهة رد فعل وطنياً.
ه �ت��اف��ات بـ”املوت لبوتني” خالل
تظاهرات حديثة يف طهران �ضد غزو
�أوكرانيا ال وبد و�أنها �أحرجت نظاماً
يجد يف الزعيم الرو�سي حليفاً.
لكن ذل��ك ال ي�ق��ارن ب��االن��زع��اج الذي
تت�سبب به هتافات “املوت خلامنئي”
و”املوت لرئي�سي” ال �ت��ي ت�سمع يف
ت �ظ��اه��رات ع�ل��ى ام �ت��داد ال �ب�ل�اد .مع
ت�سيّ�س التظاهرات املناه�ضة الرتفاع
�أ�سعار ال�غ��ذاء وال��وق��ود ،يوجه املزيد
من الإيرانيني غ�ضبهم �ضد املر�شد
الأع � �ل� ��ى ع �ل��ي خ��ام �ن �ئ��ي والرئي�س
ابراهيم رئي�سي.

و�إ��ص�لاح�ه��ا زم��ن ال�سلم .لكنها
حت�ت��اج �أي��ً��ض��ا �إىل من�ش�آت لن�شر
ع �ن ��ا� �ص ��ر ع �� �س �ك��ري��ة وتخزين
�أ�سلحة وم�ع��دات ،كما ه��و احلال
يف جيبوتي يف القرن الأفريقي،

حيث �أق��ام��ت ال�صني �أول قاعدة
ع �� �س �ك��ري��ة ل �ه��ا يف اخل � � ��ارج عام
( 2017يتمركز  1500جندي
ه � �ن� ��اك) .مت ت� �ق ��دمي جيبوتي
يف الأ� �ص ��ل ك �ق��اع��دة لوج�ستية،

و�أ�صبحت جز ًء �أ�سا�س ًيا من رقعة
ال�شطرجن ال�صينية ،لكن ثقلها
� �ض �ع �ي��ف م �ق��اب��ل  800قاعدة
�أمريكية.
«يت�ساءل الكثري م��ن اخلرباء

بلومربغ :بايدن ي�ض ّيع فر�صة ال�ضغط على �إيران

اجل �ف��اف امل �ط��ول ح��اج��ة �إي � ��ران �إىل
واردات احلبوب يف وقت تكبل احلرب
رو�سيا و�أوكرانيا كموردين �أ�سا�سيني
ل�ه��ا .م��ن امل��رج��ح �أن ي���ص� ّع��د النظام
ال�ق�م��ع ك�م��ا ف�ع��ل يف خ��ري��ف 2019
حني قتل املئات من املتظاهرين.
يف ظروف عادية� ،ستكون هذه فر�صة
للواليات املتحدة ك��ي تزيد ال�ضغط
على النظام يف ط�ه��ران ع�بر ت�شديد
ال �ع �ق��وب��ات م ��ع اح �ت �ف��اظ �ه��ا برافعة
امل �� �س��اع��دات ال �غ��ذائ �ي��ة .ل �ك��ن �إدارة

�صورة جوية للمباين املحرتقة �أثناء �أعمال ال�شغب يف هونيارا يف  25نوفمرب  2021يف جزر �سليمان
عن اال�ستخدام الع�سكري املحتمل ال�ع�م�ل�ي��ة ع���ش��ر �أو خ�م���س��ة ع�شر ج��و ب��اي��دن ق�م��ة م��ع دول جنوب
للموانئ التي �أقيمت حتت م�س ّمى ع��ام �اً .ويف ه ��ذا الأف � ��ق� ،سيكون �� �ش ��رق �آ�� �س� �ي ��ا يف  12م ��اي ��و يف
“طرق احل��ري��ر اجلديدة”� .إن لدينا خريطة جيو�سرتاتيجية وا�شنطن .ويقدر لو�سيو بالنكو
�إن�شاء �شبكة من القواعد ونقاط ع��امل �ي��ة جديدة” ،حت �ل��ل �صويف بيتلو� ،أ�ستاذ الدرا�سات ال�صينية
دع��م ي�ستغرق وق �ت �اً ،و�ستتطلب بوا�سو دو رو�شيه.
يف جامعة مانيال بالفلبني� ،أن
ووف� ��ق ال �ب �ن �ت��اغ��ون ،توا�صلت “هذا التوتر ال�صيني الأمريكي
ال �� �ص�ي�ن م ��ع دول �أخ � � ��رى منذ ميكن �أن يكون له ت�أثري رادع على
ع ��ام “ 2018ناميبيا وغينيا ال ��دول الأخ� ��رى ال�ت��ي ت��رغ��ب يف
اال� �س �ت��وائ �ي��ة وك �م �ب��ودي��ا وج ��زر �إبرام اتفاقية مع ال�صني».
�سليمان وب��اب��وا غينيا اجلديدة
ل �ئ��ن ق �ط �ع��ت ج � ��زر �سليمان
وكرييباتي وفانواتو” ال�ست�ضافة العالقات الدبلوما�سية مع تايوان
ق� ��واع� ��د ج� ��دي� ��دة -دون جن ��اح عام  2019لإقامة عالقات مع
الآن .ول �ع��ل االن �ت �خ��اب الأخ�ي�ر بكني ،فان الغالبية العظمى من
لفريديناند ماركو�س جونيور يف �سكان اجلزر يقولون �إنهم �أقرب
الفلبني ،والذي �أعلن عن رغبته �إىل ال��دمي�ق��راط�ي��ات الليربالية
يف احل �ف��اظ ع �ل��ى ا�سرتاتيجية م ��ن ال� ��� �ص�ي�ن ،ك �م��ا ي �ت �� �ض��ح من
االب�ت�ع��اد ع��ن ال��والي��ات املتحدة� ،أعمال ال�شغب املحلية املناه�ضة
�سيتم بالت�أكيد ا�ستغالله.
لل�صني ال�ت��ي وق�ع��ت يف نوفمرب
امل ��ا�� �ض ��ي� � .س �ي �ت �ع�ين ع �ل��ى بكني
�أعمال �شغب
االه �ت �م��ام ب �ـ “قوتها الناعمة”
مناه�ضة لل�صني
للفوز يف هذه املعركة اجلديدة يف
يف حم � ��اول � ��ة مل ��واج � �ه ��ة ه ��ذا املحيط الهادي.
ال�ضغط ال�صيني ،نظم الرئي�س
عن الك�سربي�س

بايدن كانت تفعل عك�س ذل��ك ،حيث
��س�م�ح��ت لإي � ��ران ب�ت�ح��دي العقوبات
م ��ن دون ت ��داع �ي ��ات ب�ي�ن�م��ا تت�شدق
وزارة اخلارجية الأمريكية بعبارات
حول “حقوق (الإيرانيني) بالتجمع
ال�سلمي وح��ق التعبري ع��ن الر�أي”.
م�ن�ح��ت احل� ��رب يف �أوك ��ران �ي ��ا �إي� ��ران
م�ك��ا��س��ب غ�ير م�ت��وق�ع��ة م��ن عائدات
� �ص��ادرات ال�ن�ف��ط �إىل ال���ص�ين ب�شكل
�شبه ك��ام��ل ،وه��و ال�شيء عينه الذي
كان يفرت�ض بالعقوبات منعه .تفاخر

رئي�سي ب�أن ال�صادرات ت�ضاعفت منذ
ال���ص�ي��ف امل��ا� �ض��ي وت �ت��وق��ع موازنته
ل�ل���س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ق �ب �ل��ة ارت� �ف ��اع� �اً يف
عائدات ال�صادرات بحوايل الثلث.
يتم نقل النفط الإي��راين من خالل
حيلة �إطفاء الناقالت �أجهزة الإر�سال
واال��س�ت�ق�ب��ال اخل��ا��ص��ة ب�ه��ا م��ن �أجل
�إخفاء م�ساراتها �أو حتويل حمولتها
�إىل �سفن �أخ ��رى� .إن �إدارة �أمريكية
تويل اهتماماً وثيقاً باملو�ضوع �أمكنها
ر�ؤي��ة هذا اخل��داع ب�سهولة؛ ي�ستخدم

متعقبو ن��اق�لات النفط املحرتفون
�صور الأقمار اال�صطناعية لتحديد
ال�سفن التي �أط�ف��أت �أجهزتها .لكن
�إدارة ب ��اي ��دن اخ� �ت ��ارت �أن ت�ن�ظ��ر يف
االجت ��اه الآخ� ��ر .ي��رج��ع ذل��ك جزئياً
�إىل �إعطاء الرئي�س الأمريكي �أولوية
لإح�ي��اء االت�ف��اق ال�ن��ووي .لقد �أرادت
الإدارة تخفيف بع�ض العقوبات على
�أمل �أن يبدي الإيرانيون قابلية �أكرب
للعودة �إىل �شروط االتفاق.
كانت طهران �سعيدة لقبول التحلية

لكنها مل تقدم �أي ت�ن��ازالت باملقابل.
وا�صلت �إي ��ران تخ�صيب اليورانيوم
�إىل م�ستويات خطرية وبناء خمزونها
م� �ن ��ه .ل �غ��اي��ة ال � �ي� ��وم ،ه ��ي ترف�ض
ح�ت��ى ع ��ودة الأم��ري�ك�ي�ين �إىل طاولة
املفاو�ضات� .أعطت احلرب يف �أوكرانيا
�إدارة ب ��اي ��دن ع� � ��ذراً �آخ � ��ر لتجاهل
� �ص��ادرات �إي ��ران املنتهكة للعقوبات:
�إن �إيقافها �سينتج �آث ��اراً ��ض��ارة على
�أ� �س �ع��ار ال�ن�ف��ط .م��ع ف��ر���ض عقوبات
على رو�سيا التي متثل م�صدراً نفطياً
ك �ب�يراً ،وم��ع رف����ض اململكة العربية
ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة
زيادة �إنتاجهما النفطي من �أجل �سد
ال�ف�ج��وة ،ارت�ف�ع��ت الأ� �س �ع��ار .بالرغم
م��ن �أن ب��اي��دن ا�ستخدم االحتياطي
اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي الأم ��ري� �ك ��ي ،يدفع
الأمريكيون �أ�سعاراً باهظة للح�صول
على الغاز.
�أ� �ض��اف ال�ك��ات��ب �سبباً حم�ت�م� ً
لا �آخر
ل�ت��ردد ب ��اي ��دن �أم � ��ام خ �ن��ق طهران:
مي �ك��ن �أن ي � � ��ؤدي ق �ط��ع الإم � � ��دادات
الإي��ران�ي��ة �إىل ا�ستعداء بكني ،بينما
ي ��أم��ل ب��اي��دن م��ن ال��رئ�ي����س ال�صيني
��ش��ي جينبينغ �إق �ن��اع ب��وت�ين ب�إنهاء
احل��رب .ثمة �أدل��ة قليلة �إىل �أن �شي
�سيفعل �أي �شيء من هذا القبيل .لكن
ال�صينيني يقدمون نوعاً خمتلفاً من
اخلدمة ولو بطريقة غري مق�صودة.
ب�ي�ن�م��ا حت �ت��اج رو� �س �ي��ا �إىل م�شرتين
بدالء لنفطها الذي مل يعد ب�إمكانها
بيعه �إىل الغرب ،ت�ستفيد ال�صني من
الأ�سعار املخف�ضة ب�شكل كبري .وذكر
غو�ش �أن النفط الرو�سي �أكرث جاذبية
لأنه ال يحتاج �إىل ال�سفر حول ن�صف
العامل كي ي�صل �إىل ال�صني ،كما هي
احل ��ال م��ع اخل ��ام الإي � ��راين .نتيجة
لذلك ،انخف�ضت �إم��دادات �إي��ران �إىل
ال�صني خالل الأ�سابيع الأخرية.

ك��ان الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش وا�ضحا ج��دا ب�ش�أن هذه
امل�س�ألة وقال الأ�سبوع املا�ضي �إن احلرب “تهدد بدفع ع�شرات ماليني الأ�شخا�ص
اىل حافة انعدام الأم��ن الغذائي» .وح��ذر من �أن ما قد يلي ذل��ك �سي�أخذ �شكل
“�سوء التغذية وجوع جماعي وجماعة يف �أزمة قد ت�ستمر ل�سنوات» .حتى الآن،
ال يزال هناك �أكرث من  20مليون طن من املنتجات الغذائية عالقة يف �أوكرانيا
بح�سب ال�سلطات الأوكرانية .يف �أودي�سا ميكن ال�شعور بالأزمة ب�شكل حاد .ال يزال
امليناء هادئا مع عدم دخول �أو خروج �أي �شيء منه منذ �أ�شهر .على مدى �أجيال،
كانت القوة االقت�صادية للمناطق الزراعية اخل�صبة يف �أوروبا ال�شرقية م�صدرها
�أودي�سا اىل حد كبري مع مينائها املرتامي الأط��راف ومركز ال�سكك احلديدية
الذي يربط حقول القمح يف املنطقة بال�ساحل .هذا الرابط الذي يعود اىل قرون
خلت ،انقطع الآن .ي�ضم ميناء املدينة وم�ستودعاتها حاليا �أكرث من �أربعة ماليني
طن من احلبوب م�صدرها كلها احل�صاد ال�سابق.

�صد  600مهاجر حاولوا
عبور بحر �إيجه من تركيا

•• �أثينا�-أ ف ب

مُنع حوايل  600مهاجر �أم�س االثنني من عبور بحر �إيجه ودخول اليونان
م��ن تركيا امل �ج��اورة ،يف �أك�بر حم��اول��ة هجرة ه��ذا ال�ع��ام ،على م��ا �أع�ل��ن خفر
ال�سواحل اليوناين .وقال �أحد املتحدثني با�سم خفر ال�سواحل لوكالة فران�س
بر�س �إن خم�سة زوارق و�أربعة مراكب غادرت متزامنة ال�ساحل الرتكي �صباح
االث �ن�ين وك��ان��ت م�ت��واج��دة يف امل �ي��اه ال�ترك�ي��ة ب��ال�ق��رب م��ن ج��زي��رت��ي خيو�س
و�سامو�س اليونانيتني عندما تدخل خفر ال�سواحل اليوناين .و�أ��ض��اف �أن
“الدوريات اليونانية متكنت ب�سرعة من حتديد موقع القوارب و�إبالغ خفر
ريا �إىل �أن جميع القوارب �إم��ا ع��ادت ادراجها �أو مت
ال�سواحل الرتكي” ،م�ش ً
اعرتا�ضها من قبل خفر ال�سواحل الرتكي .واو�ضح �أن جميع القوارب كانت
حينها “داخل املياه الإقليمية الرتكية» .ولطاملا اتهمت �أثينا �أنقرة بعدم اتخاذ
�إجراءات كافية بحق املهربني الذين ير�سلون املهاجرين يف قوارب متهالكة من
تركيا يف انتهاك التفاق عام  2016بني �أنقرة واالحتاد الأوروبي.

�إيران حت ّر�ض عمالءها على
�إبقاء الفراغ ال�سيا�سي يف العراق

•• الريا�ض-وكاالت

علمت �صحيفة “عكاظ” �أم�س االثنني� ،أن �إي��ران ت�صر على �إبقاء حالة
الفراغ ال�سيا�سي يف العراق �إىل �أجل غري م�سمى .وك�شفت م�صادر عراقية
لل�صحيفة� ،أن ال�سفري الإيراين يف بغداد �أريج م�سجدي نقل ر�سالة من قائد
فيلق القد�س يف احلر�س الثوري الإيراين �إ�سماعيل قا�آين �إىل قوى “الإطار
التن�سيقي” ،مفادها رف�ض �أي عرو�ض �سيا�سية يقدمها التيار ال�صدري
و�إبقاء الو�ضع ال�سيا�سي يف العراق على ما هو عليه .و�أف��ادت امل�صادر ب�أن
رئي�س ائتالف الوطنية �إياد عالوي التقط الر�سالة الإيرانية ،ودعا �أم�س
الأول الأحد القوى ال�سيا�سية الوطنية �إىل حوار وطني ،معترباً �أن الفر�صة
الآن �سانحة �أكرث من �أي وقت م�ضى لعقد م�ؤمتر للحوار الوطني .وقال
عالوي يف تغريدة �سبقت �سل�سلة ات�صاالت �أجراها مع قيادات �سيا�سية�“ :أال
يكفي ما مير به العراق من فو�ضى� ،أال يكفي ما يعي�شه ال�شعب من معاناة
بعي�ش كرمي” ،وطالب القوى ال�سيا�سية الوطنية
وظلم� ،أما �آن له �أن يهن�أ ٍ
بتغليب امل�صلحة العامة وو�ضع م�صلحة العراق فوق كل �شيء.
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ً
ً
الأردن يدين قرارا �إ�سرائيليا ي�سمح ب�أداء طقو�س يف باحات امل�سجد الأق�صى
•• عمان-وكاالت

دانت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني ،قرار
حمكمة �إ�سرائيلية ي�سمح للمتطرفني ب�أداء
طقو�س يف باحات امل�سجد الأق�صى امل ُ�ب��ارك -
ٍ
احلرم القد�سي ال�شريف.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم ال��وزارة ال�سفري
هيثم �أب��و الفول يف بيان �صحفي �إنّ “القرار
ٌ
ومنعدم الأثر القانوين ح�سب القانون
باطل ُ
ال � ��دويل ال� ��ذي ال ي �ع�ترف ب���س�ل�ط��ة الق�ضاء
الإ�سرائيلي على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة

عام  1967مبا فيها القُد�س ال�شرقية” ،و�أنه
ُيعد خرقاً فا�ضحاً لقرارات ال�شرعية الدولية
املُتعلقة بالقُد�س ،ومنها قرارات جمل�س الأمن
التي ُت�ؤكد جميعها على �ضرورة احلفاظ على
و�ضع املدينة املُقد�سة.
و�أ�� �ض ��اف ب � ��أنّ ال� �ق ��رار ُي �ع��د ان �ت �ه��اك �اً خطرياً
للو�ضع التاريخي والقانوين القائم يف امل�سجد
الأق�صى املُبارك.
ُم�شدداً على �أنّ اململكة ،ووفقاً للقانون الدويل،
ال تعرتف ب�سلطة الق�ضاء الإ�سرائيلي على
القُد�س املُحتلة.

وح� �ذّر امل�ت�ح��دث ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م ال� ��وزارة من
مغبة اال�ستمرار بال�سماح للمتطرفني باقتحام
امل�سجد الأق�صى املُبارك.
و�شدّد على �أنّ امل�سجد الأق�صى املُبارك  -احلرم
القُد�سي ال�شريف بكامل م�ساحته وباحاته
البالغة  144دومن �اً هو مكان عبادة خال�ص
للم�سلمني ،و�أن �إدارة �أوق��اف القد�س و�ش�ؤون
امل�سجد الأق�صى امل ُ�ب��ارك الأردن�ي��ة هي اجلهة
ال�ق��ان��ون�ي��ة ��ص��اح�ب��ة االخ�ت���ص��ا���ص احل�صري
ب� ��إدارة ك��اف��ة � �ش ��ؤون احل��رم وتنظيم الدخول
�إليه.
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�إثيوبيا تعتقل  4000يف حملة �أمنية مبنطقة �أمهرة
•• �أدي�س �أبابا-رويرتز

قالت و�سائل �إع�لام ر�سمية حملية �أم�س �إن ال�سلطات الإثيوبية
اعتقلت �أكرث من � 4000شخ�ص يف منطقة �أمهرة ب�شمال البالد
و�سط حملة قمع �أو�سع ا�ستهدفت مقاتلي امليلي�شيات واملعار�ضة
وال�صحافة.
ومل ي��رد جيزا�شيو مولونه املتحدث با�سم �إدارة �إقليم �أمهرة
واملتحدث با�سم احلكومة االحت��ادي��ة ليجي�س تولو على طلبات
للتعليق على موجة االعتقاالت.
وقال دي�سالني تا�سو وهو م�س�ؤول يف �أمن �أمهرة لهيئة الإعالم يف
الإقليم �إن �أكرث من مئتني من امل�شتبه بهم متهمون بالقتل وتنفيذ

“�أن�شطة غري قانونية” با�سم جماعة فانو �شبه الع�سكرية .ومل
يت�ضح بعد �سبب اعتقال الباقني.
ومل ي�ق��دم تا�سو �أي �أدل��ة ل��دع��م اتهامه للم�شتبه بهم بارتكاب
عمليات قتل .ومل يت�سن ل��روي�ترز التحقق ب�شكل م�ستقل من
املزاعم.
و�أمهرة هو ثاين �أكرب �أقاليم البالد من حيث عدد ال�سكان ودائرة
انتخابية مهمة لرئي�س الوزراء �أبي �أحمد.
ودعمت قوات �أمهرة وميلي�شيا فانو القوات االحتادية التي �أر�سلها
�أبي �أحمد لقتال قوات متمردة يف �إقليم تيجراي ال�شمايل عندما
اندلع القتال هناك يف  ،2020لكن العالقات بني بع�ض كبار
م�س�ؤويل �أمهرة واحلكومة املركزية تدهورت منذ ذلك احلني.

رحيل القوات الرو�سية �سيدفع طهران �إىل ملء الفراغ

االن�سحاب الرو�سي من �سوريا ...فر�صة ق�صرية لإ�سرائيل لكبح �إيران
•• وا�شنطن-وكاالت

اع �ت�ب�ر ي �ع �ق��وب ن��اج �ي��ل ،امل�ست�شار
الأمني لرئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي
ال � �� � �س� ��اب� ��ق ب� �ن� �ي ��ام�ي�ن ن� �ت ��ان� �ي ��اه ��و
وال� �ب ��اح ��ث الأم� ��ري � �ك� ��ي ج ��ون ��اث ��ان
��ش��ان��زر م��ن “م�ؤ�س�سة ال��دف��اع عن
الدميقراطيات”� ،أن خف�ض انت�شار
ال �ق��وات ال��رو��س�ي��ة يف ��س��وري��ا ب�سبب
احل ��رب يف �أوك��ران �ي��ا مي � ّث��ل فر�صة
لإ�سرائيل لإخراج القوات الإيرانية
من �سوريا.
وك �ت��ب ال �ب��اح �ث��ان ،يف ت�ق��ري��ر ملجلة
“نيوزويك” الأمريكية� ،أن رحيل
القوات الرو�سية من �سوريا� ،سيدفع
ط�ه��ران �إىل م��لء ه��ذا ال �ف��راغ ،لكن
ا�سرائيل لن ت�سمح بح�صول ذلك.
و�أ�� �ش ��ارا �إىل �أن احل� ��دود ال�سورية
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،وك ��ذل ��ك القواعد
وامل � ��راف � ��ق ال��رئ �ي �� �س �ي��ة يف �سوريا،
�شهدت ا�شتباكات كبرية يف ال�سنوات
الأخ �ي ��رة .وف �ي �م��ا ي��وا� �ص��ل النظام
الإي��راين بناء ق��درات��ه ال�ستهداف �إ�سرائيل من هذه
املنطقة ال�ت��ي مزّقتها احل ��رب ،ت�ستمر �إ��س��رائ�ي��ل يف
تقوي�ض تلك القدرات.
و�أك� ��د ال �ب��اح �ث��ان �أن ا� �س��رائ �ي��ل ت�خ��و���ض م��ا ت�سميها
“احلرب بني احلروب” ،للإ�ضرار بقدرات �إي��ران يف
لبنان و�سوريا ويف �أي مكان ت�ستعد فيه اجلمهورية
الإ�سالمية ل�شنّ حرب �ضد �إ�سرائيل.
واعتربا �أن خروج رو�سيا من �سوريا ي�شكل الآن خط ًرا
وف��ر��ص��ة لإ��س��رائ�ي��ل� ،إذ م��ن ال��وا��ض��ح �أن الإيرانيني
ي�سعون مللء الفراغ يف الأرا�ضي الرئي�سية التي �أخلتها

رو� �س �ي��ا ،ل�ك��ن م�ث��ل ه��ذه اخل�ط��ط مي�ك��ن ال�ت�ن�ب��ؤ بها،
ومي�ك��ن للعمليات الع�سكرية الإ�سرائيلية �أن جترب
الإيرانيني على اخل��روج .و�أ�شار �إىل �أن��ه دون الرو�س
و�أنظمة دفاعهم اجلوي املتقدمة ،ميكن ل�سالح اجلو
الإ�سرائيلي �أن يتمتع بحرية �أكرب للمناورة.
ترحيب �سوري
و�أو� �ض �ح��ا �أن ��ه ب�ع��د � �س �ن��وات م��ن االت �ف��اق امل�ب�رم بني
�إ��س��رائ�ي��ل ورو� �س �ي��ا ح��ول ت �ف��ادي ال �� �ص��دام بينهما يف
�سوريا ،ميكن للجي�ش الإ�سرائيلي الآن �أن ي�ضغط من
�أج��ل م�صلحته ،م�شريين �إىل �أن��ه مع تركيز الرو�س
على �أوكرانيا ،ف��إن عدد العمليات اجلوية الع�سكرية

الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف ��س��وري��ا زاد بالفعل وم��ن امل��رج��ح �أن
“يرحب نظام الأ�سد بتكثيف
ورجحا �أن
ّ
يتكثف قري ًباّ .
احلملة الإ�سرائيلية �ضد الإي��ران�ي�ين ،معتربين �أن
النظام الإيراين “جتاوز مدة الرتحيب به يف �سوريا،
خا�صة و�أن��ه ينتهك �سيادة ال�ب�لاد ويعرقل عالقاته
الدبلوما�سية مع العامل العربي».
وقاال“ :ت�ؤيد العديد من الدول العربية الرباغماتية
التخل�ص من القوات الإيرانية من �سوريا يف حماولة
ل�ت�ح�ق�ي��ق اال� �س �ت �ق��رار يف امل�ن�ط�ق��ة ب �ع��د � �س �ن��وات من
اال�ضطرابات» .لكنهما ا�ستدركا �أنه “حتى لو طردت
�إ�سرائيل �إيران من �سوريا ،ف�إن �إنتاج “حزب اهلل” من

ال�صواريخ الدقيقة يف لبنان ال يزال
مي�ث��ل ت�ه��دي�دًا ال مي�ك��ن لإ�سرائيل
جتاهله».
و�أ� �ش��ارا �إىل �أن ح��رب ا��س��رائ�ي��ل مع
“حزب اهلل” ال �ل �ب �ن��اين �ستكون
“�سيئة كثرية بالن�سبة للبنان ،الذي
ي�ت��أرج��ح ح��ال� ًي��ا يف �أزم� ��ات �سيا�سية
واق �ت �� �ص��ادي��ة� ،إذ ي� ��درك ح ��زب اهلل
�أن ح��ر ًب��ا م��دم��رة يف لبنان �ست�ضر
ب�صورته ،ناهيك عن قدراته».
ول�ه��ذا �أو��ض�ح��ا �أن ر�سالة �إ�سرائيل
يجب �أن تكون الآن “م�صممة لي�س
ف�ق��ط حل ��زب اهلل ول �ك��ن ل�ل�ن�ظ��ام يف
طهران” ،م�شريين �إىل �أن��ه يف عام
 ،2009وجه املر�شد الأعلى لإيران
ع �ل��ي خ��ام�ن�ئ��ي ج�ي���ش��ه لال�ستثمار
بكثافة يف الذخائر املوجهة بدقة.
و�أ� �ض��اف��ا �أن اجل �ي ����ش الإ�سرائيلي
�أعلن مرا ًرا �أن ال�صواريخ البال�ستية
�وج �ه��ة ه��ي ث ��اين �أخ �ط��ر تهديد
امل� ّ
لإ�� �س ��رائ� �ي ��ل ،ب �ع��د ب ��رن ��ام ��ج �إي � ��ران
النووي” ،لكن �إذا وقعت ال��والي��ات املتحدة االتفاق
النووي الذي يلوح يف �أفق معيب �شديد مع �إيران ،ف�إن
“تخفيف العقوبات الهائل الذي حت�صل عليه طهران
�سيكون مبثابة نعمة للجهود الع�سكرية الإيرانية».
وختما �أنه “بني رحيل رو�سيا ،و�أزم��ة لبنان ،والعقبة
الأخرية يف املفاو�ضات النووية ،قد يكون لدى �إ�سرائيل
فر�صة ق�صرية للحد ب�شكل كبري من التهديد الإيراين
يف ��س��وري��ا وال�ب�ن�ي��ة التحتية لإن �ت��اج ��ص��واري��خ عالية
الدقة يف لبنان ،وميكن دعم ذلك مب�ساعدة �سيا�سية
ودبلوما�سية من وا�شنطن وبا�ستثناء ه��ذه امل�ساعدة
يجب على �إ�سرائيل �أن تعمل مبفردها».

�أرمينيا و�أذربيجان تتطلعان ّ
للتقدم يف حمادثات ال�سالم
•• بروك�سل�-أ ف ب

�أعلن رئي�س املجل�س الأوروبي �أنّ
زعيمي �أرمينيا و�أذربيجان اتفقا
خ�ل�ال ل �ق��اء يف ب��روك���س��ل �أم�س
الأول الأح��د على “�إحراز تقدّم
يف املحادثات” حول اتفاق �سالم
يف ناغورين قره باغ التي �شهدت
حرباً بني البلدين عام .2020
وو�صف رئي�س املجل�س الأوروبي
�� �ش ��ارل م �ي �� �ش��ال امل� �ح ��ادث ��ات بني
رئ �ي ����س وزراء �أرم �ي �ن �ي��ا نيكول
با�شينيان والرئي�س الأذربيجاين
�إل � �ه� ��ام ع �ل �ي �ي��ف بـ”ال�صريحة

واملثمرة».
و�أ� � �ض� ��اف م �ي �� �ش��ال يف ب� �ي ��ان �أنّ
ال��زع�ي�م�ين “اتفقا ع�ل��ى حتقيق
ت �ق �دّم يف امل �ح��ادث��ات ح��ول اتفاق
م�ستقبلي يرعى العالقات
�سالم
ّ
ب�ين البلدين” ،م���ش�يراً �إىل �أنّ
امل �ح��ادث��ات ��س�ت�ب��د�أ يف الأ�سابيع
املقبلة .و�أف ��اد مي�شال �أ ّن ��ه �شدّد
للزعيمني ع�ل��ى �أه �م � ّي��ة مراعاة
“حقوق و�أم � ��ن � �س �ك��ان ق ��ره باغ
الأرمن».
يف الأي��ام املقبلة �سيعقد اجتماع
للجان احلدود ّية ملناق�شة م�س�ألة
احل� � ��دود و”الطريق الأف�ضل

ل�ضمان ا�ستقرار الأو�ضاع».
ي� ��دور ن� ��زاع ب�ي�ن ي��ري �ف��ان وباكو
ح� ��ول ن� ��اغ� ��ورين ق� ��ره ب� ��اغ منذ
ال�ت���س�ع�ي�ن�ي��ات ،و�أ� �س �ف��رت احلرب
الأخ�ي�رة يف خ��ري��ف  2020عن
م�ق�ت��ل ح� ��واىل � 6500شخ�ص
قبل �أن تنتهي بهدنة تفاو�ضت
عليها رو�سيا.
ويف �إط � � � ��ار االت � � �ف� � ��اق ،تنازلت
�أرمينيا عن �أج��زاء من الأرا�ضي
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�سيطر عليها منذ
�أول ح��رب انت�صرت فيها مطلع
الت�سعينات ون�شرت رو�سيا حواىل
�ألفي جندي حلفظ ال�سالم.

و�أثار االتفاق الذي ينظر �إليه يف
�أرمينيا على �أنّه “� ٌ
وطني”
إذالل
ّ
احتجاجات مناه�ضة للحكومة،
دف �ع ��ت ب �ب��ا� �ش �ي �ن �ي��ان يف �أي� �ل ��ول-
�سبتمرب� ،إىل الدعوة النتخابات
ت�شريعية مبكرة ف��از فيها حزبه
“العقد املدين».
�إال �أنّ ال�ت�ظ��اه��رات ا��س�ت�م� ّرت يف
�أ ّي��ار-م��اي��و ب��دع��وة م��ن املعار�ضة
وطالب الآالف با�ستقالة رئي�س
الوزراء.
م��ن امل�ت��و ّق��ع �أن يعقد ل�ق��اء �آخر
ب��رع��اي��ة االحت� ��اد الأوروب� � ��ي بني
با�شينيان وعلييف يف مت ّوز-يوليو

�أو �آب�-أغ�سط�س املقبل ،ح�سبما
�أفاد رئي�س املجل�س الأوروبي.
عند انهيار االحت��اد ال�سوفياتي
يف � ،1991أع �ل �ن ��ت الغالبية
الأرم�ي�ن�ي��ة يف منطقة ق��ره باغ،

انف�صالها عن �أذربيجان مدعومة
م��ن ي��رف��ان م��ا �أدى �إىل ان ��دالع
ح � ��رب �أوىل يف الت�سعينيات
ت�سببت يف مقتل � 30ألف �شخ�ص
وتهجري �آالف الأذربيجانيني.

�صحف عربية :رو�سيا تخ�سر �أهداف ًا ا�سرتاتيجية وبوتني حتت ال�ضغط
•• عوا�صم-وكاالت

النووية �سوف تنهار من تلقاء نف�سها».

دخ��ل ال�غ��زو ال��رو��س��ي لأوك��ران �ي��ا ال�شهر ال�ث��ال��ث ،دون
�أن يتمكن اجلي�ش الرو�سي من ر�سم “�صورة ن�صر”
وا�ضحة� ،أو حتقيق �أهداف العملية الع�سكرية الرو�سية،
يف حني تلقي العقوبات التي فر�ضتها ال��دول الغربية
على رو�سيا بظالل ثقيلة على العامل.
و�سلطت �صحف عربية �صادرة �أم�س االثنني ،ال�ضوء
ع �ل��ى ت��داع �ي��ات ه ��ذه احل � ��رب وم � ��دى ت ��أث�ي�ره��ا على
االقت�صاد الرو�سي وم��ا يتبعه من ت�أثري على العامل،
وحتركات حلف �شمال الأطل�سي لفر�ض معادلة جديدة
على رو�سيا من خ�لال دع��م ان�ضمام فنلندا وال�سويد
�إليه.

خيارات حمدودة لبوتني
ور�أت ال�ك��ات�ب��ة يف �صحيفة “النهار” راغ ��دة درغ ��ام،
�أن الرئي�س بوتني يقف الآن على حافة ال�شرا�سة �أو
على ح��اف��ة اال� �س �ت��دراك� ،أو �أن��ه �سيحاول اجل�م��ع بني
النقي�ضني ،حيث خياراته تتق ّل�ص ،والوقت يداهمه،
والناتو يط ّوقه.
وق��ال��ت الكاتبة �إن “�أوراق الرئي�س الرو�سي النووية
التكتيكية ال ت��زال يف يديه ،ولرمبا تلك هي املفاج�أة
التي تعدّها مو�سكو رداً على طلب هل�سنكي وا�ستوكهومل
االنتماء �إىل حلف الناتو ،لكنها �أوراق انتحارية وال

�سيناريو �أفغان�ستان
وقال الكاتب يف �صحيفة “العرب” علي ال�صراف� ،إنه
“ال يهم كيف �سوف يذكر العامل هذه احلرب ،يكفي �أن
الرئي�س بوتني �سوف يرى بنف�سه كيف تنتهي مغامرته
مبكانة ب�لاده ،تاريخها ،وكربيائها ،واحلقيقة تقول
�إن رو�سيا تتكبد كل يوم خ�سائر ال معنى لها ،بالأرواح
واملعدات».
و�أ��ض��اف “الآالف من اجلنود ال��رو���س قتلوا ،ول�سوف
يُقتل �أك�ثر منهم �إذا م��ا ام�ت��دت احل��رب ثالثة �أ�شهر
�أخ � ��رى ،ح �ت��ى ي�ف�ي����ض ب �ب�ل�اده ال �ك �ي��ل ،ف�ت���ض�ط��ر �إىل
ان�سحاب خمز ،كما فعلت يف �أفغان�ستان».
وي�شري �إىل �أن رو�سيا اكت�شفت �أن لديها جي�شاً من طراز
جيو�ش العامل الثالث ،دباباتها تتعر�ض ملجزرة كل يوم،
وطائراتها تتهاوى ،وكتائبها تقاتل بو�سائل بدائية ،ما
يجعلها عر�ضة �سهلة لال�ستهداف.
وق��ال �إن “التحالف الغربي ال ينتظر هزمية مو�سكو
ع�سكرياً� ،إن��ه ينتظر هزميتها االقت�صادية ،وعندما
ت �ن �ه��ار ،ف� ��إن ك��ل دب��اب��ات ب��وت�ين وط��ائ��رات��ه و�أ�سلحته
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يبدو �أن فالدميري بوتني جاهز لالنتحار ،بعد».
وتابعت “هناك كالم جديد عن حت ّول مهم يف مواقف
دول حلف �شمال الأطل�سي نحو اعتماد فر�ض حظر
الطريان يف �أوكرانيا ،الأمر الذي قاومته دول عديدة،
مبا فيها �أملانيا وكذلك ال��والي��ات املتحدة ،ف ��إذا حدث
حقاً هذا التح ّول النوعي ،ف�إن �إمكان وقوع ا�شتباكات
جوية مبا�شرة ب�ين رو�سيا وحلف الناتو ت�صبح �شبه
م�ؤكدة وتفتح الباب على تطورات �ضخمة يف ال�ساحة
الأوكرانية والأوروبية برمّ تها».
ويف �سوريا ولبنان ،قالت الكاتبة“ :ترى مو�سكو �أن
اندالع �أزمة بني حزب اهلل و�إ�سرائيل �سيجرب �إ�سرائيل
على اال�ستعانة برو�سيا ومنا�شدتها للعب دور مع �إيران

للجم حزب اهلل ،ولل�ضغط على كليهما كي ال تتو ّرط
�أكرث».
و�أ�ضافت “الهجمة الودّية الأمريكية والأوروبية ،على
ال��دول اخلليجية العربية لها دالالت فائقة الأهمية
ت���ص� ّ�ب يف ج ��ز ٍء منها يف احل ��رب ال��رو��س�ي��ة م��ع الدول
ال�غ��رب�ي��ة وت��داع�ي��ات�ه��ا النفطية واجل �ي��و � -سيا�سية.
�إنها خطوات مدرو�سة ت�سعى لإ��ص�لاح ما �سبقها من
اعتباطية يف ال�سيا�سات الغربية ،ب��ال��ذات الأمريكية،
نحو الدول اخلليجية العربية».

ح�سابات خاطئة
بدوره ر�أى الكاتب يف �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” عمر
�أن �ه��ون� ،أن رو��س�ي��ا مل تكن تتوقع مثل ه��ذه املقاومة
الع�سكرية ال�ق��وي��ة ع�ل��ى الأر� � ��ض ،وال ذل��ك الإ�صرار
وال�ت���ض��ام��ن ال ��ذي �أب ��داه ال �غ��رب ،وال ال�ع�ق��وب��ات التي
فر�ضها عليها.
وقال“ :كان لالجتياح الرو�سي تداعيات تتجاوز حدود
�أوكرانيا ،تركت �آثارها على احلياة ب�صور عدة ،فالغذاء
العاملي و�أم��ن الطاقة باتا يف خطر ،والأ�سعار �آخ��ذة يف
االرت �ف��اع يف ك��ل م�ك��ان ،وال�ع��دي��د م��ن احل�ك��وم��ات باتت
معنية بالت�أثريات االجتماعية املحتملة».
و�أ�ضاف “عطلت احلرب ال�صادرات الزراعية من رو�سيا
و�أوك��ران�ي��ا ،وك��ان��ت املناطق اجلغرافية الأكث��ر �ضعفاً،
مثل ال�شرق الأو� �س��ط و�أف��ري�ق�ي��ا ،ه��ي الأك�ث�ر ت�ضرراً،
ورو�سيا التي متتلك �أك�بر احتياطيات الغاز الطبيعي
يف العامل ،كان هناك اندفاع ل�شراء الغاز الذي متلكه،
والآن هناك اندفاع لتقليل االعتماد عليه».
وق��ال“ :لقد �أح��دث��ت احل��رب يف �أوك��ران�ي��ا العديد من
التغيريات على نطاق عاملي ،وهناك بنية �أمنية جديدة
يف �أوروب��ا يف ط��ور التكوين ،النتيجة الأك�ثر احتما ًال،
على امل��دى املتو�سط على الأق ��ل ،تبدو وك��أن�ه��ا �صراع
جممد مع ا�ستمرار التداعيات العاملية».
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عوا�صم
بغداد
م � ّرة ج��دي��دة ،م�ل�أ الغبار والأت��رب��ة �أم�س االثنني �سماء العا�صمة
العراقية بغداد ،ومناطق �أخرى يف البالد و�صو ًال �إىل �أربيل عا�صمة
�إقليم كرد�ستان ،ما دف��ع ال�سلطات �إىل تعطيل ال��دوام الر�سمي يف
الإدارات وتعليق احلركة اجلوية موقتاً .ب��د�أت العا�صفة الرتابية
ليل الأح��د مع توقع �أن تزول تدريجياً .وا�ستيقظ �سكان العا�صمة
على طبقات من الغبار ّ
تغطي منازلهم و�سياراتهم ،فيما كان م�ستوى
ً
الر�ؤية متدن ًيا يف ال�شوارع والطرقات التي خلت تقريبا من املارة،
كما الحظ �صحفي يف فران�س بر�س .وت�سببت عا�صفة �أخرية مماثلة
�ضربت العراق قبل �أ�سبوع واح��د فقط ب�إغالق املطارات والإدارات
ال�ع��ام��ة ك��ذل��ك وتعليق االم�ت�ح��ان��ات ،فيما �أ��ص�ي��ب نحو � 10آالف
�شخ�ص بحاالت اختناق خالل العا�صفتني الرتابيتني الأخريتني.
و�أع�ل��ن مطار بغداد ال��دويل يف بيان نقلته وكالة الأن�ب��اء العراقية
عن ا�ستئناف الرحالت اجلوية ظهر االثنني بعد تعليقها “ب�سبب
العوا�صف الرتابية وو�صول مدى الر�ؤية �إىل  400مرت» .كذلك،
ا�ست�أنف مطار �أربيل رحالته بعدما تعليقها ،كما �أهلن مدير املطار
�أحمد هو�شيار لفران�س بر�س .يف الأث�ن��اء ،طلبت رئا�سة ال��وزراء يف
بيان م�ساء �أم�س الأول الأحد ،ا�ستباقاً للعا�صفة الرتابية“ ،تعطيل
ال ��دوام ال��ر��س�م��ي يف امل��ؤ��س���س��ات ال��ر��س�م�ي��ة ،ع��دا ال��دوائ��ر ال�صح ّية
والأمن ّية واخلدم ّية” �أم�س االثنني ،وذلك “ب�سبب �سوء الأحوال
اجلوية ،ودخول موجة من العوا�صف الرتابية ال�شديدة �إىل مناطق
متفرقة من العراق».
بكني

اعترب وزي��ر اخلارجية ال�صيني �أن اال�سرتاتيجية الدبلوما�سية
الأم�يرك�ي��ة يف �آ�سيا حمكوم عليها بالف�شل ،بح�سب م��ا نقلت عنه
وكالة �شينخوا الر�سمية للأنباء ،يف وق��تٍ �أك��د الرئي�س جو بايدن
التزام وا�شنطن جتاه املنطقة خالل زيارة يجريها لكوريا اجلنوبية
وال �ي��اب��ان .واع�ت�بر ال��وزي��ر وان��غ ي��ي �أن “ما ي�سمى با�سرتاتيجية
املحيطني الهندي والهادئ” التي تعتمدها الواليات املتحدة “هي
يف جوهرها ا�سرتاتيجية لإثارة االنق�سام والتحري�ض على املواجهة
وتقوي�ض ال�سالم ،وبغ�ض النظر عن كيفية تغليفها �أو �إخفائها،
ف�إنها �ستف�شل حتما يف النهاية» .و�سي�سعى بايدن الثالثاء يف طوكيو
�إىل تعزيز الدور الرائد للواليات املتحدة يف منطقة �آ�سيا واملحيط
ال�ه��ادئ م��ن خ�لال ان�ضمامه �إىل ق��ادة �أ�سرتاليا والهند واليابان
خالل قمة للتحالف الرباعي “كواد» .وقال البيت الأبي�ض �إن هذه
“فر�صة �ضرورية لتبادل وجهات النظر وموا�صلة تعزيز التعاون
العملي يف منطقة املحيطني الهندي وال �ه��ادي» .و��ش��دد وان��غ على
�أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة تعمل على “ت�شكيل تكتالت �صغرية با�سم
احلرية واالنفتاح” ،م�شريا �إىل �أن هدفها هو “احتواء ال�صني”.
وتابع “�إن الأم��ر اخلطري خ�صو�صا هو �أن الواليات املتحدة تلعب
بـ”ورقة تايوان” و”ورقة بحر ال�صني اجلنوبي” لإح��داث فو�ضى
يف املنطقة».
�أنقرة
�أ�صيب  3عنا�صر من ق��وات �سوريا الدميقراطية ،ج��راء الق�صف
الرتكي على ريفي تل متر و�أبو را�سني “زركان” يف ريف احل�سكة.
كما �أ�صيب  5عنا�صر من الف�صائل املوالية لرتكيا بق�صف نفذته
“ق�سد” على مناطق “نبع ال�سالم” ،لريتفع عدد الإ�صابات �إىل 11
هم  3مدنيني و 3من قوات �سوريا الدميقراطية ،و 5من الف�صائل
املوالية لرتكيا ،بح�سب ما ذكر املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان.
وا�ستهدف الق�صف الرتكي اجلديد  12قرية بريف تل متر �شمال
غرب احل�سكة.
كما �أ�سفر الق�صف عن �أ�ضرار مادية كبرية مبمتلكات الأهايل وتدمري
عدد كبري من منازل القرى الآ�شورية التي تركز عليها الق�صف.
وق�صفت “ق�سد” مواقع تقع حتت �سيطرة الف�صائل املوالية لرتكيا
�ضمن منطقة “نبع ال�سالم” ،ما �أدى �إىل �إ�صابة  5عنا�صر من
الف�صائل ب�ج��روح متفاوتة ج��راء ا�ستهداف نقطة متركز لهم يف
منطقة العري�شة .وكان املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان قد ر�صد
�إ�صابة  3مدنيني� ،أثناء عملهم باحل�صاد �ضمن الأرا�ضي الزراعية،
ج ��راء الق�صف ال���ص��اروخ��ي وامل��دف�ع��ي امل�ت��وا��ص��ل م��ن ِق�ب��ل القوات
الرتكية على قرى وبلدات غرب ناحية تل متر.

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة انف�ستكورب للخدمات
املالية �ش.م.ب (مقفلة)�-أبوظبي (اجلن�سية:البحرين) قد
تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي (العنوان:
جزيرة املارية-مبنى ال�صوة �سكوير للعقارات ذ م م� ,ص.ب)44046:
واملقيدة حتت رقم ( )5559يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة.
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة
2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب
املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة  .يرجى من
ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل
الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان
التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب- )901(:
ابوظبي.
ادارة الت�سجيل التجاري
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لي�سيت�شان�سك الأوكرانية ..ما هي �أهميتها اال�سرتاتيجية لرو�سيا؟
•• عوا�صم-وكاالت
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ت�شن القوات الرو�سية هجمات متوا�صلة على مدينة “لي�سيت�شان�سك” يف
�إقليم دونبا�س ،بينما جتري معارك �ضارية على الأر�ض يف حماولة لل�سيطرة
على الطريق الوحيد الذي يربط �أوكرانيا ب�شرقها املحا�صر وتعزيز نفوذها
على البحر الأ�سود .وت�شكل املدينة اجل��زء ال�شرقي من جيب ي�سيطر عليه
الأوكرانيون ،وحتاول رو�سيا جتاوزه منذ منت�صف �أبريل املا�ضي بعد �أن ف�شلت
يف ال�سيطرة على كييف.
وي �ت �ق��دم ال��رو���س ع�بر ث�لاث��ة اجت��اه��ات ن�ح��و لي�سيت�شان�سك� ،أح��ده��ا من
“�سيفريودونيت�سك” ،وه��ي بلدة ال يف�صلها عن لي�سيت�شان�سك �سوى نهر
�سيفر�سكي دونيت�س ،ويبذل الأوكرانيون جهودا كبرية يف املعركة ملنع القوات
الرو�سية من عبوره.
وق��ال حاكم منطقة لوغان�سك� ،سريهي غ��اي��داي� ،إن رو�سيا حت��اول تدمري

مدينة �سيفريودونيت�سك يف ظ��ل القتال ال��دائ��ر يف �ضواحي امل��دي�ن��ة ،وهي
من �أكرب مدن �إقليم لوغان�سك ،م�ضيفا ،يف مقطع م�صور على “تلغرام”:
“الق�صف م�ستمر من ال�صباح حتى امل�ساء وط��وال الليل �أي�ضا يف حماولة
للو�صول �إىل لي�سيت�شان�سك».
كما دعا الرئي�س ال�شي�شاين رم�ضان قديروف ،القوات الأوكرانية يف مدينتي
�سيفريودونيت�سك ولي�سيت�شان�سك �إىل �إلقاء ال�سالح ،قائال عرب ح�سابه على
“تلغرام”�“ :أرجو جميع من يقاومون يف �سيفريودونيت�سك ولي�سيت�شان�سك،
ويف حميط هاتني املدينتني� ،أن يعيدوا ح�ساباتهم ويلقوا �سالحهم قبل �أن
يتم ح�شرهم يف الزاوية ،والق�ضاء عليهم �أو جرحهم ،فمن خالل التخلي عن
ا�ستمرار القتال� ،سي�ؤكد ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أن �أوكرانيا ورو�سيا يجب �أن تعي�شا
ب�سالم».
وتعي�ش املدينتان �أو�ضاعا م�أ�ساوية� ،إذ ال يوجد يف �أي منهما غاز �أو كهرباء،

فنلندا توقع طلب ان�ضمامها للناتو

•• الفجر -فريد كابالن -ترجمة خرية ال�شيباين
يف مواجهة التهديد ال��رو���س��ي��� ،ص� ّوت الربملان
الفنلندي على طلب ع�ضوية الناتو .وبالنظر �إىل
التاريخ امل�ضطرب بني البلدين ،ف�إن للقرار �أهمية
تاريخية.
حقيقة �أن فنلندا وال�سويد على و�شك االن�ضمام
�إىل حلف الناتو هي �أكرث �إثارة مما ت�ص ّوره العديد
من و�سائل الإعالم .مل يحافظ البلدان على احلياد
امل��درو���س لعقود عديدة فح�سب ،بل فعلتا ذلك،
وخا�صة فنلندا ،خ�ضوعا ل�ضغوط مو�سكو.
مت� � ��ت � � �ص � �ي ��اغ ��ة م�صطلح
“الفنلدة” �أثناء احلرب الباردة
للإ�شارة �إىل دولة م�ستقلة ت�سمح
ل �ق��وة ع�ظ�م��ى جم� ��اورة ان متلي
عليها �سيا�ستها اخلارجية (و�إىل
حد ما املحلية).
يف ال�سبعينات ،عندما �أخذت
�أملانيا الغربية زمام املبادرة يف دفء
العالقات مع االحتاد ال�سوفياتي،
كان بع�ض امل�س�ؤولني الأمريكيني
يخ�شون �أن ت�ستفيد مو�سكو من
هذا االنفتاح و “تفنلد” حليفها
يف خ ��ط امل ��واج� �ه ��ة ب�ي�ن ال�شرق
وال� �غ ��رب .وق �ب��ل ب���ض�ع��ة �أ�شهر،
عندما حا�صر جي�ش فالدميري
بوتني �أوك��ران�ي��ا ،اق�ترح البع�ض
الفنلدة لتجنب الغزو.
ولهذا ال�سبب� ،أن تكون فنلندا،
مبع ّية جارتها املحايدة ال�سويد،
على و�شك االن�ضمام لي�س فقط
�إىل �أق � ��وى حت��ال��ف ع���س�ك��ري يف
ال�ع��امل ،ولكن � ً
أي�ضا �إىل حتالف
ه��دف��ه الرئي�سي ال�سيطرة على
العدوان الرو�سي..
ف ��إن الأم��ر يحتل مرتبة عالية
ج� �دًا ع�ل��ى م�ق�ي��ا���س م��ا ه��و بعيد
الوقوع.
بدافع من بوتني
ك��ان غ��زو بوتني لأوك��ران�ي��ا هو
ال��داف��ع وراء ه��ذه امل �ب��ادرة .ومل
مدرجا
يكن طلب ع�ضوية الناتو
ً
يف برنامج �أي �سيا�سي فنلندي �أو
�سويدي قبل  24فرباير؛ وكانت
غ��ال�ب�ي��ة ��س�ك��ان ه��ذي��ن البلدين
ب �ع �ي��دي��ن ع ��ن االجن � � ��ذاب لهذه

الفكرة ،على عك�س اليوم.
ومع ذلك ،ف�إن هذا النهج ال ي�أتي
م��ن ال�ع��دم �أي��ً��ض��ا .ع��ام ،1995
ان �� �ض ��م ال� �ب� �ل ��دان (�إىل جانب
النم�سا ،منوذج �آخر للحياد) �إىل
االحتاد الأوروبي .يف ذلك الوقت،
ان�ضمتا � ً
أي�ضا �إىل ال�شراكة من
�أجل ال�سالم ،وهو برنامج �صممه
الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون
مل�ساعدة دول الكتلة ال�سوفياتية
ال�سابقة وال�ق��وى املحايدة ،على
االن��دم��اج م��ع ال �غ��رب م��ن خالل
اق �ت �� �ص��اد ال �� �س ��وق وامل�ؤ�س�سات
الدميقراطية.
ولئن مل تكن ال�شراكة من �أجل
ال�سالم حتالفًا ع�سكر ًيا� ،إال �أنها
خططت مل�ساعدة هذه الدول على
�إ�صالح جيو�شها ،مما يعني ،من
ب�ين �أ� �ش �ي��اء �أخ� ��رى� � ،ش��راء نف�س
الأ�سلحة مثل دول الناتو وتع ّلم
كيفية ا�ستخدامها.
يتذكر �إي�ف��و دال ��در� ،أول �سفري
للرئي�س ب��اراك �أوباما يف الناتو،
�أن ��ه ع ��ام  ،2009ع�ن��دم��ا توىل
من�صبه ،كانت فنلندا وال�سويد
“يف ن �ف ����س م�ستوى” معايري
ومم��ار� �س��ات ال �ن��ات��و -وه� ��و �أحد
ال �� �ش��روط امل �ط �ل��وب��ة للمطالبة
باالن�ضمام �إىل احللف.
ل �ق��د ن �� �ش��رت ال ��دول �ت ��ان جنودًا
يف ك��و��س��وف��و و�أف�غ��ان���س�ت��ان ،حتى
�أن ال� ��� �س ��وي ��د ق ��دم ��ت خ ��دم ��ات
خم��اب��رات �ي��ة وم ��راق �ب ��ة لعملية

ويق�ضي م��ا ب�ين  20و� 100أل ��ف �شخ�ص م��ن ال���س�ك��ان معظم وق�ت�ه��م يف
االختباء حتت الأر�ض.
ومنذ ان�سحاب القوات الرو�سية من حميط العا�صمة كييف ،مطلع �أبريل
املا�ضي ،اجتهت اجلهود الرو�سية نحو ال�شرق واجل�ن��وب ،وت�سيطر مو�سكو
وقوات االنف�صاليني املوالني لها على معظم مناطق �إقليم دونيت�سك ،وت�سعى
�إىل ا�ستكمال ال�سيطرة على �أرا�ضي دونيت�سك ولوغان�سك اللتني �أعلن فيهما
االنف�صاليون “جمهوريتني” يف عام  ،2014واعرتفت بهما مو�سكو قبل
�أيام من بدء عملياتها الع�سكرية ب�أوكرانيا يف  24فرباير املا�ضي.
وح��ول �أهمية لي�سيت�شان�سك ،ق��ال املحلل املتخ�ص�ص يف ال���ش��ؤون الأمنية
واال�سرتاتيجية ،ليون راد�سيو�سيني� ،إن هذه املنطقة كانت يف ال�سابق مركزا
لت�صنيع الفحم وامل��واد الكيميائية ،وتعد مبثابة اجليب الأخ�ير للمقاومة
الأوكرانية يف منطقة لوغان�سك.

و�أ�ضاف راد�سيو�سيني ،يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،أنه بدون
دعم غربي �سريع و�أ�سلحة ثقيلة �ست�سقط املدينتان يف يد رو�سيا ،ومن ثم
ا�ستكمال هدفها الأول بف�صل ال�شرق ،الفتا �إىل �أن القوات الرو�سية تفوق
نظريتها الأوكرانية عددا وعتادا ،لكن ما ي�ؤخر املهمة هو وعورة الطرق يف
هذه املنطقة التي “حتاول رو�سيا تدمريها ودكها عرب ق�صف متوا�صل».
و�أو�ضح �أنه “رغم احلديث عن تفوق ع�سكري رو�سي على الأر�ض ،حيث باتت
مو�سكو ت�سيطر على نحو  90يف املئة من لوغان�سك ،ترف�ض كييف �أي اتفاق
لوقف �إطالق نار يت�ضمن �أي تنازالت ،ما يعني ت�أزم الأو�ضاع».
و�أك��د �أن “اخلطوة التي ي�سعى �إليها الرئي�س الرو�سي هي �إحل��اق دونبا�س
برو�سيا متاما ،كما فعل مع �شبه جزيرة القرم بعد ال�سيطرة على خري�سون
وماريوبول وال�سيطرة على �أكرث من  80يف املئة من ال�ساحل الأوكراين على
البحر الأ�سود».

هل على نف�سها جنت براق�ش؟

لقد ولد بنف�سه �أ�سو�أ كوابي�سه

اليوم الذي �ألقى فيه بوتني بفنلندا يف �أح�ضان الناتو

على مدى ثمانني عا ًما ،مال الفنلنديني وال�سويديني �إىل احرتام امل�صالح الأمنية ال�سوفياتية ثم الرو�سية ،كما حددها الكرملني

�شكلت االتفاقية ،التي ّقننت ً
مزيجا من امل�صالح
وانعدام الثقة واالحرتام املتبادل ،بداية الفنلدة
الناتو عام  2011يف ليبيا .لكن
يف ذل��ك ال��وق��ت ،مل تكن لديهما
�أدن � ��ى رغ �ب��ة يف االن �� �ض �م��ام �إىل
ال�ن��ات��و .وم��ع ذل��ك ،فقد اختفت
ذروة “الفنلدة” م ��ع احل ��رب
ال �ب��اردة :مل يكن ل��دى �أي زعيم
رو� �س��ي ال��و� �س��ائ��ل ل �ل �ت ��أث�ير على
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة لفنلندا �أو
ال�سويد ،وب��ات البلدان �أق��رب ما
ي �ك��ون ل�ي���ص�ب�ح��ا غ��رب �ي�ين حتى
النخاع.

وم��ع ذل��ك ،ت�شـــــــرتك فنلندا
(وال تــــــزال ت�شرتك) يف 1300
ك �ي �ل��وم�ت�ر م� ��ن احل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��دود مع
رو�سيا؛ وكان قادتها يعون جيدًا
�أن اجل � �ن� ��ود ال � ��رو� � ��س ميكنهم
عبورها دون �صعوبــــــــــة كبيــــــــرة،
ويدركــــــــون م�صلحة احلفاظ
ع�ل��ى ا� �س �ت �ق��رار ه ��ذه احلــــــدود،
وع ��دم ا��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ف��زاز م�ســــــــت�أجر
ال�ك��رم�ل�ين �أو منحه الإح�سا�س
ب�أنه حما�صر.

الفنلدة �إىل الأمام
كان املو�ضوع �أبعد ما يكون عن
التجريد .يف الواقع ،يف نوفمرب
 ،1939ب�ع��د ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر من
ان ��دالع احل��رب العاملية الثانية،
غ��زا االحت��اد ال�سوفياتي فنلندا،
ب�شكل �أ�سا�سي ل�ضمان �أمن �سانت
ب�ط��ر��س�برغ (ل�ي�ن�ي�ن�غ��راد يف ذلك
ال��وق��ت) ال �ت��ي ع�ل��ى ب�ع��د حوايل
ث�لاث�ين ك�ي�ل��وم�ترًا م��ن احلدود
الفنلندية فقط.

ال�سويد تغادر حقبة لتدخل اخرى

يحتل ان�ضمام ال�سويد وفنلندا �إىل الأطل�سي
مرتبة عالية ً
جدا على مقيا�س ما هو بعيد الوقوع
ق ��اوم ال�ف�ن�ل�ن��دي��ون لأك�ث�ر من
ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ،و� �ص��دوا الدبابات
ال�سوفياتية بتكتيكات الكمائن
“�أ�سالف اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات
الأوك � ��ران� � �ي � ��ة احل� ��ال � �ي� ��ة ،وف� � ًق ��ا
للبع�ض” .انتهت “حرب ال�شتاء”
مب �ع ��اه ��دة م �ن �ح��ت رو� �س �ي ��ا 10
باملائة من فنلندا مقابل �ضمان
ال�سيادة الفنلندية .و�شكلت هذه
مزيجا من
االتفاقية ،التي قننت
ً
امل�صالح وانعدام الثقة واالحرتام

املتبادل ،بداية الفنلدة.
ع �ل��ى م� ��دى ال �ث �م��ان�ي�ن عا ًما
ال� �ت ��ال� �ي ��ة ،م� � ��ال الفنلنديون
وال�سويديون �إىل احرتام امل�صالح
الأمنية ال�سوفياتية ثم الرو�سية،
ك� �م ��ا ح� ��دده� ��ا ال� �ك ��رم� �ل�ي�ن ،مع
االن�ضمام �إىل جميع امل�ؤ�س�سات
الغربية با�ستثناء الناتو “احللف
ً
انخراطا” ،ل�سببني� :أو ًال،
الأكرث
لإدراك �ه �م��ا �أن ذل��ك ��س�ي��ؤدي �إىل
بارانويا الكرملني ،وثان ًيا ،لعدم
االعتقاد �أنهما بحاجة �إىل حماية
الناتو طاملا ظلت عالقاتهما مع
رو�سيا �سلمية.
غ
�ا
�
ي
�
�
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�را
�
ك
أو
ل
�ن
غ ��زو ب��وت�ي
يرّ
كل �شيء .لقد ك�شف عن اندالع
ح � ��ال � ��ة م� � ��ن ج� � �ن � ��ون العظمة
داخ ��ل ال�ك��رم�ل�ين ،وب��ال�ن�ظ��ر �إىل
احلقائق اجلغرافية� ،أفهم الغزو
ال�ف�ن�ل�ن��دي�ين وال �� �س��وي��دي�ين �أنه
يف ال�ن�ه��اي��ة ،بع�ض احل�م��اي��ة قد
تكون ج�ي��دة-ال �سيما تلك التي
ت�ضمنها امل� ��ادة  5م��ن معاهدة
�شمال الأطل�سي الأمر الذي يلزم
الأع�ضاء باعتبار �أي اعتداء على
�أح��ده��م اع �ت��دا ًء ع�ل��ى املجموعة
ب�أكملها.
ر�صا�صة يف قدم بوتني
كما �أن �ضم فنلندا وال�سويد
�سي�ساعد الناتو ب�شكل كبري من
خ�ل�ال ت�ع��زي��ز دف��اع��ات �إ�ستونيا
والت�ف�ي��ا ول�ي�ت��وان�ي��ا ،وال �ت��ي تع ّد

�ضم فنلندا وال�سويد �سي�ساعد الناتو ب�شكل كبري من خالل تعزيز دفاعات �إ�ستونيا والتفيا وليتوانيا

الناتو امام فر�صة ذهبية

غزو اوكرانيا غيرّ كل �شيء

من بني �أع�ضاء احللف الأ�صغر
والأك� � �ث� ��ر � �ض �ع � ًف��ا يف ال�شمال
وع �ل��ى اجل��ان��ب الآخ� ��ر م��ن بحر
البلطيق.
لذلك ،ولد بوتني بنف�سه �أ�سو�أ
كوابي�سه.
منذ ث��ورة  ،1917ك��ان القادة
ال �� �س��وف �ي��ات ث ��م ال ��رو� ��س قلقني
دائ � ًم��ا ب��إخ�لا���ص ،و�أح�ي��ا ًن��ا علىح��ق -م��ن “تطويق” �أعدائهم
ال ��ر�أ�� �س� �م ��ال� �ي�ي�ن .و�أع� � � � ��اد غ ��زو
�أوكرانيا تن�شيط احللف الأطل�سي
باعتباره حتالفًا ع�سكر ًيا ،وع ّمق
رواب �ط��ه ع�بر املحيط الأطل�سي
مع الواليات املتحدة ،بل و�أجرب
�أملانيا على رفع جديد يف الإنفاق
الدفاعي.
والآن ،وف�ن�ل�ن��دا وال���س��وي��د على
و� �ش ��ك �أن ت���ص�ب�ح��ا الع�ضوين
احل� � � ��ادي وال� �ث�ل�اث�ي�ن وال� �ث ��اين
والثالثني يف الناتو ،جتد رو�سيا
نف�سها حما�صرة باملعنى احلريف
ل�ل�ك�ل�م��ة -ع� �ل ��ى ط� ��ول ح ��دوده ��ا
اجلنوبية والغربية وال�شمالية.
ال ي�ه��م ك��م م��ن ال��وق��ت �سيبقى
ب��وت�ين يف ال�سلطة� ،أو �شخ�صية
خليفته .ال �شك �أن فرتة واليته
ع�ق��دي��ن م��ن ح�ك��م زع �ي��م يحنّ�إىل �إم�ب�راط ��وري ��ة وي �ح �ل��م ب ��أن
يكون رجلاً قو ًيا �-ستُعترب كارثة
للأمن الرو�سي ،والنك�سة الأ�شد
منذ انهيار االحت��اد ال�سوفياتي.
وم��ع ذل��ك ،نظ ًرا ل�ل�إرث ال�سلبي
بني البلدين ،فمن الطبيعي �أن
ت �ك��ون ف�ن�ل�ن��دا ه��ي ال �ت��ي وجهت
ال�ضربة القا�ضية.
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على عك�س �صورته يف الغرب:

عدو بوتني ال يحظى ب�شعبية يف رو�سيا!...
•• الفجر -مارتن الف��وي –ترجمة خرية
ال�شيباين
عدو لدود للرئي�س بوتني �إىل درجة �أنه �س ّممه،
ُينظر �إىل �أليك�سي نافالني يف الغرب على �أنه الرجل
ريا فقط
الذي ميكنه �إ�صالح رو�سيا .لكن
جزءا �صغ ً
ً
من الرو�س يرونه ً
منقذا ،ويثري ما�ضي الرجل �أ�سئلة

البدايات
ظ �ه��ر ن��اف��ال �ن��ي ع �ل��ى ال�ساحة
ال�سيا�سية الرو�سية عام 2000
م��ن خ�ل�ال االن���ض�م��ام �إىل حزب
يابلوكو الليربايل.
وا�ستقال ع��ام  2007مل�شاركته
قبل عام يف م�سرية رو�سية ،جمعت
املتعاطفني القوميني املتطرفني
الذين يكرهون الأجانب.
ه��ذا االن�ت�ق��ال م��ن ت�ط��رف �إىل
�آخ ��ر م��ن ال�ط�ي��ف ال���س�ي��ا��س��ي ،ال
ي �ف��اج��ئ م�ي���ش�ي��ل رو� � ��ش� ،أ�ستاذ
ال �ع �ل��وم ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف جامعة
كيبيك يف �شيكوتيمي واملتخ�ص�ص
يف رو�سيا.
ك� ��ان يف رو� �س �ي��ا ع� ��ام ،2002
حيث كان يزورها كل عام تقري ًبا
منذ ع��ام  ،1990عندما جرت
اجل��ول��ة الثانية م��ن االنتخابات
الرئا�سية يف فرن�سا.
«يت�ساءل اجلميع (يف رو�سيا)
ع �م��ا ه��و ف�ظ�ي��ع ج � �دًا يف خطاب
جان ماري لوبان.
ف ��أن تكون ليربال ًيا يف رو�سيا ال
يعني نف�س ال�شيء كما هو احلال
يف الغرب .لقد د ّعم الليرباليون
انقالب عام  1993الذي �أعطى
الرئي�س معظم ال�سلطات.
وي� ��� �س� � ّم ��ي ال �ب �ع �� ��ض �أنف�سهم
ل� �ي�ب�رال� �ي�ي�ن ب ��امل� �ع� �ن ��ى ال �غ ��رب ��ي
للم�صطلح ،ل�ك��ن ال�ع��دي��د منهم
ل �ي�ب�رال �ي��ون (اق �ت �� �ص��ادي��ا) دون
االل � �ت� ��زام ب��ال �� �ض��رورة باحرتام
احل� �ق ��وق ال� �ف ��ردي ��ة ومناه�ضة
العن�صرية” ،يقول ال�سيد رو�ش.
عن�صري؟
ك��ان ال�سيد رو���ش �شاهدا على
م �ظ��اه��رة � �ش��ارك ف�ي�ه��ا نافالني
ح� ��وايل ع ��ام  .2007ويف ذاك
ال ��وق ��ت �أي� �� ً��ض ��ا �أدىل نافالني
ب �ت �ع �ل �ي �ق��ات ال ت� � ��زال ت � �ط� ��ارده.
“نكت�شف بع�ض املواقف تالم�س
العن�صرية.
�إنه يقارن اجلورجيني بالقوار�ض
ال�ت��ي ي�ج��ب ط��رده��ا م��ن رو�سيا.
ومل ي �ك��ن ال �ن �ظ��ام ال�سوفياتي
ر��س�م� ًي��ا ل�ي�ت���س��ام��ح م��ع اخلطاب
التمييزي...
ل �ق��د ت �غ�يرت الأم � ��ور ق �ل �ي� ً
لا ،مت
�إط�ل�اق ال�ع�ن��ان حل��رك��ات اليمني
امل � �ت � �ط ��رف يف ت� �ل ��ك ال� ��� �س� �ن ��وات
الرهيبة من التحلل بعد انهيار
ال�ن�ظ��ام ال���س��وف�ي��ات��ي ،ومل يفلت
نافالني من ذلك” ،يرى ال�سيد
رو�ش.
«�إن � ��ه ي ��ديل ب�ت���ص��ري�ح��ات غري
مقبولة على الإط�ل�اق وتنطوي
على ك��راه�ي��ة ل�ل�أج��ان��ب .حتدث
عن القوقازيني مثل ال�صرا�صري،
ن ��اف ��اين يف ت �ل��ك ال� �ف�ت�رة لي�س
من�صوحا ب��ه جدا” ،يعتقد من
ج �ه �ت��ه ي� ��ان ب ��ري ��ول ��ت ،الأ�ستاذ
امل �� �س��اع��د يف ال �ك �ل �ي��ة الع�سكرية
امللكية يف �سان جان ،واملتخ�ص�ص
يف ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية.
وي�ضيف ال�سيد ب��ري��ول��ت� ،أن
ن��اف��ال�ن��ي ،يف ان�ت�خ��اب��ات ،2018
د ّع��م امل��ر��ش��ح يف ك��ل دائ ��رة ميلك
�أف�ضل فر�صة لهزم حزب رو�سيا
امل� ��وح� ��دة ،ح� ��زب ب ��وت�ي�ن ،بغ�ض
النظر عن انتمائه.
ويف فيلم وثائقي ل�شبكة �سي
�إن �إن ،ال يجد نافالني م�شكلة

�أكرث مما يجلب الأمل� .صورة لرجل �أكرث �شهرة خارج
رو�سيا منها داخلهاُ .ينظر �إىل �أليك�سي نافالني على
م�ستنكرا
�أنه زعيم معار�ضة الرئي�س فالدميري بوتني،
ً
ف�ساد النظام والقمع وغياب الدميقراطية .و�أك�سبته
التظاهرات ال�شعبية التي نظمها ا�ستنكار النظام
والإدانات القانونية ،ومنعته من الرت�شح لالنتخابات

الرئا�سية  .2018و�أ�صبح نافالني �شخ�صية م�شهورة
عامل ًيا عندما جنا ب�صعوبة من الت�سمم بغاز �أع�صاب
قوي ا�ستخدمته املخابرات الرو�سية يف �أغ�سط�س
.2020
بعد تعافيه يف �أملانيا ،فاج�أ العامل كله بالعودة
�إىل رو�سيا يف يناير  2021حيث ُ�سجن على الفور.

يف مار�س املا�ضي ،حكم عليه بال�سجن ت�سع �سنوات
ون�صف يف م�ؤ�س�سة �سجنية م�شددة �أمنيا بتهمة
الف�ساد .ومنذ الت�سمم ،كان نافالني ،وهو �شخ�صية
�إعالمية كاريزمية ،مو�ضوع العديد م��ن الأف�لام
الوثائقية ،ال �سيما من قبل بي بي �سي و�سي �إن �إن،
مما منحه جمهو ًرا دول ًيا.
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�أليك�سي نافالني يخاطب م�ؤيديه يف مو�سكو  ،قبل يومني من بدء والية بوتني الرابعة
اعتقال املعار�ض خالل مظاهرة عام 2012
منت�صف العقد الأول من القرن
احلادي والع�شرين .وعند ظهور
الفيديو ،ك��ان ق��د م�ضى حوايل
 15عا ًما على بناء الق�صر .ق�صر
الفوز” ،ي�ضيف يان بريولت.
يف اال� �س �ت �م��رار يف ال�ت�ح��ال��ف مع
مل يتم ا�ستخدامه ،وبذات بع�ض
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ال �ق��وم �ي�ين امل �ت �ط��رف�ين�“ :إنهم
�أج��زائ��ه تتعر�ض لالنهيار .لقد
الأخري مقتنع ب�أنه يف �سياق �آخر
ي��ري��دون حم��ارب��ة ب��وت�ين مثلي.
ّ
مت تعهّده و�صيانته ب�شكل �سيئ،
ال ميكنني جتاهلهم �إذا كنت �أريد
وخ��ا��ص��ة �إذا مل ي�ك��ن م�سجونًا وب� ��وت�ي��ن ،ع �ل��ى ح ��د ع �ل �م��ي ،ملاملا�ضي،
يوليو
يف
ال�شركة
نف�س
مركز
�ه
�
ن
�
إ
�ش،
�
�
�
رو
�د
�
ي
�
س
�
�
�
ل
ا
�ع
�
ب
�ا
�
ت
�
ي
ارتكابها
مت
�ي
�
ت
�
ل
ا
�ي
�
ب
�ا
�
خ
�
ت
�
ن
اال
ا
ع
�شجا
ا
�شخ�ص
ال�شخ�صية
�ذه
�
ه
نافالني
�ح
�
ب
�
ص
�
�
�
ي
أن
�
�ن
�
�
ك
�
�
مي
�أن �أ�صبح زعيم البالد� .أنا مرتاح
ً
ً
يرتدد عليها �أبدًا».
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للرئي�س
ا
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حقيق
ًا
د
تهدي
للتوا�صل م��ع �أ�شخا�ص ال تبدو
ً
ع � �ل� ��اوة ع � �ل� ��ى ذل � � � ��ك ،ن�شر
�أهدافهم جيدة بالن�سبة يل «.
ه �ن ��ا وه � �ن� ��اك ،ومت ت�صويرها ن �خ �ب��ة ف��ا� �س��دة ل�ل ��أم� ��وال .لكن ال��رو� �س �ي��ة ت �ع �ت�بره الآن عميال � �ض��د ن �ظ��ام ب��وت�ي�ن وج �ي �� �ش��ه� ،أن “هناك م ��ع ذل� ��ك ت �ط��اب��ق بني نافالني ��ص��و ًرا للق�صر منذ عام
نافالني يرتاجع.
ون�شرها على الإنرتنت الذي كان ال �ع��دي��د م ��ن ال ��رو� ��س يعرفون �أجنب ًيا.
ال�شكل والدور ،ولديه روح دعابة  2015على �شبكاته للتوا�صل
�أن ه �ن��اك ف �� �س��ادًا ،ك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ان دائ ًما كانت ن�سبة املوافقة على نافالني
�أكرث حرية يف ذلك الوقت.
ق�ضية
ع��ام  ،2013واف ��ق  6باملائة ج �ي��دة ،ي��داف��ع ال���س�ي��د بريولت ،االجتماعي.
�صغ
ء
جز
يحفز
إنه
�
باملائة.
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املظاهرات،
حركة
�رة
�
ئ
دا
ات�سعت
موجودا.
ريا من الرو�س على �أن�شطة نافالني .م��ا ي�ق��ول��ه ع��ن ال�ف���س��اد ه��و �أمر
ً
منذ عام � ،2010شرع املدون
ً
ن��اف��ال�ن��ي يف ال�ب�ح��ث ع��ن الف�ساد وب� ��رز ن��اف��ال �ن��ي ب��ال�ف�ع��ل كواحد
وط ��امل ��ا �أن احل �ك��وم��ة فعالة ،م��ن ال���ش�ب��اب ،م��ن بينهم الأكرث وق�ف��زت الن�سبة �إىل  20باملائة معقول متامــــــا ،لكن تـــــم تدمري
املعار�ضة موجودة
ال��ذي �سي�صبح ح�صان معركته .م ��ن ق� ��ادة ت �ل��ك امل �ع��ار� �ض��ة التي وللجميع �إمكانية الو�صول �إىل ت �� �س �ي �ي ��� ً�س��ا .جن ��اع� �ت ��ه ،يجدها عام  2020بعد ت�سممه مبا�شرة .منظمته.
انتف�ض مي�شيل رو���ش عندما
�سيدين العديد من كبار القادة ت� �ن ��دد ب� �ع ��دم اح � �ت ��رام املعايري اخل� ��دم� ��ات ،و�أن ج � ��ودة احلياة ب���ش�ك��ل �أ� �س��ا� �س��ي ع �ل��ى ال�شبكات ل �ك��ن يف ي �ن��اي��ر  2021كانت
القمع
أدى
�
املا�ضيني،
العامني
يف
ُ�سئل عما �إذا كان نافالني هو �أهم
الن�سبة  19ب��امل��ائ��ة ،ويف يونيو
مو�ضحا �أن مداخيلهم الدميقراطية” ،ي�ضيف ال�سيد ت � � ��زداد ،ي �� �س��ود ال �ت �ظ��اه��ر بعدم االجتماعية.
احلد
إىل
�
�ا
�
م
�د
�
ح
إىل
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�د
�
ي
�د
�
ش
�
�
�
ل
ا
ال��رو���س،
ً
ممثل ملعار�ضة نظام بوتني“ .ما
اال�ستطالع
هذا
ويف
باملائة.
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مت �إجراء اال�ستطالع امل�شار �إليه
ال ��ر�� �س� �م� �ي ��ة ال ت� �ت� �م ��ا�� �ش ��ى مع بريولت.
ريا” ،يحلل
االهتمام بامل�س�ألة كث ً
من قدرة ه�ؤالء الأ�شخا�ص على ي�ؤ�سفني يف طريقة تعاملنا مع
ال�سيد بريولت.
يف دي�سمرب  ،2019وكان ال�س�ؤال الأخ� �ي��ر� ،أي � ��ده ال �� �ش �ب��اب الذين تقدمي �أنف�سهم كبديل».
�سياراتهم �أو منزلهم الفاخر .ويف
امل�ع��ار��ض��ة ال��رو��س�ي��ة ،ه��و حقيقة
و24
18
بني
أعمارهم
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ت
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انتخابات
هناك
كانت
إذا
�
“
مو�سكو
يف
تدور
العجلة
املعنى
يف
رو�ش
مي�شيل
ويرثي
ذاك الوقت � ً
يف
احلرب
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إذا
�
و
أي�ضا ،ب��د�أت م�شاكله
�أن �ن��ا نتم�سك ب���ش�خ���ص�ي��ات مثل
باملائة.
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أنها
ل
“
أوكرانيا
�
مع العدالة الرو�سية.
نافالني ،يف حني �أن املعار�ضة يف
«�سيثبت نف�سه ك�شخ�صية �أ�سا�سية ملن�صب ع�م��دة مو�سكو وحت�صل ب���ش�ع�ب�ي��ة ك �ب�ي�رة .يف �أوائ� � ��ل عام ب��وت�ي�ن امل��رك��ز الأول ونافالني
كما �صرح ،ف��إن نافالني ال يبدو رو�سيا موجودة».
ال ي�شكل تهديدا لل�سلطة
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ع �ل��ى ب �ن �� �س �ب��ة  27ب ��امل ��ائ ��ة من  ،2020ع�ل��ى م��ا �أع �ت �ق��د ،كانت اخلام�س.
على امل��دى الطويل � ً
أي�ضا ،كحل
وي�ضيف �أمثلة“ :هناك نقابات
كما
نافالني
عن
ا
م
دائ
«نتحدث
باملائة
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من خالل امتالك ا�سرتاتيجيات الأ� � �ص ��وات ،وه ��ذا ج�ي��د للمركز ه� �ن ��اك اح� �ت� �ج ��اج ��ات يف ح ��وايل وعلى ال�
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ات�صال ماهرة للغاية.
حقوق �أ�صحاب البيوت ،وجمعيات
مل
ت�سممه،
قبل
حتى
رو�سيا،
يف
ل��ن ي���ص��وت��وا �أو ال ي �ع��رف��ون ملن
«م ��ؤي��دوه ه��م يف الأ��س��ا���س من نافالني ال�شخ�صية منخف�ضة «.
الغرب.
وب�صفته ا�سرتاتيج ًيا جيدًا ،فهو
حماية امل�ستهلك ،وجلنة �أمهات
� �س �ي �� �ص��وت��ون ،ف���ش��ل ن��اف��ال �ن��ي يف ي� �ك ��ن ظ� ��اه� ��رة ت� �ه ��دد ال�سلطة
ال يهاجم ب��وت�ين ب�شكل مبا�شر ،املهنيني ال���ش�ب��اب والليرباليني
«ه� ��ل ي �ع �ت�بر ن��اف��ال �ن��ي خيا ًرا اجلنود حلماية ال�شباب امللتحقني
التم ّيز.
الذي يتمتع ب�شعبية كبرية ،ولكن وامل��دن�ي�ين ال��ذي��ن يطمحون �إىل
يف تراجع
ال� �ق ��ائ� �م ��ة .وح� �ت ��ى م� ��ع �إج � � ��راء م��رغ��و ًب��ا فيه �أك�ث�ر بالن�سبة لنا باجلي�ش .لأن اخلدمة الع�سكرية
من
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حا�شيته املبا�شرة “ ،يقول ال�سيد معايري �أف�ضل للحكم ،ويرون
ليفادا،
ا�ستطالع
فقط
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�
«لن
كانوا
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�
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�إلزامية و�أحيانًا يتم اختطافهم.
بريولت.
يودون ر�ؤية رو�سيا �أكرث ان�صياعا ه� � �ن � ��اك ك � � ��ل ه � � � ��ذه احل � ��رك � ��ات
وي��ر� �س��م ه� ��ذا الأخ �ي��ر نقطة
امام نظام اقت�صادي تهيمن عليه االجتماعية املهملة ب�شكل رهيب،
حت��ول يف ظ��اه��رة ن��اف��ال�ن��ي .عام
الواليات املتحدة؟ �أ�شك يف ذلك ،و�أن��ا �آ�سف لذلك عندما نتحدث
يف
ا�ستمرارية
هناك
تزال
ال
أنه
ل
� ،2011أعلن الرئي�س دميرتي
ع��ن امل �ع��ار� �ض��ة يف رو� �س �ي��ا نقول
م �ي��دف �ي��دي��ف �أن� � ��ه ل� ��ن يرت�شح
خطابه ،وال ي��زال وطن ًيا رو�س ًيا نافالني».
كبريا.
لوالية ثانية ،و�أنه �سيف�سح املجال
لكن ،يتابع مي�شيل رو�ش ،هذه
ل�سلفه ،فالدميري بوتني.
وعندما يتعلق الأم��ر مب�ستقبل احلركات االحتجاجية ال تتج�سد
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«ي��ذك��ر ميدفيديف �أن�
يف معار�ضة �سيا�سية.
الأوكرانيني ،ف�إنه� ،إىل حد كبري،
اتفاقية مربمة عام  2008مع
م��ن ال�صعب ج��دا تنظيم هذه
بوتني.
على نف�س اخلط مع الكرملني” ،املعار�ضة �سيا�سيا.
يقول يان بريولت.
��ش�ع��ر ال�ن��اخ�ب��ون ال��ذي��ن حلموا
ي �ت �ط �ل��ب احل �� �ص ��ول ع �ل��ى حزب
برئي�س �إ�صالحي ،وبالتقارب مع
ب �ع��د ع ��ودت ��ه �إىل رو� �س �ي��ا عام �� �س� �ي ��ا�� �س ��ي م � �ع�ت��رف ب � ��ه ع � � ��ددًا
و�سجل حزب
ال�غ��رب ،باخليانةّ .
� 2021إث � � ��ر ت �� �س � ّم �م��ه ،ن�شر ك �ب�ي ً�را ج � �دًا م��ن ال �ت��وق �ي �ع��ات يف
فالدميري بوتني بعد ذل��ك �أدنى
ن��اف��ال�ن��ي مقطع ف�ي��دي��و للق�صر جميع �أن�ح��اء ال�ب�لاد .والنتخاب
م�ع��دل دع��م له” ،ي���ش��رح ال�سيد
الذي بني لبوتني ولقي �صدى يف �أع� ��� �ض ��اء ال�ب��رمل� ��ان ،حت� �ت ��اج �إىل
هذا
لكن
طريف،
أمر
ل
“ا
الغرب.
ب��ري��ول��ت ن�سبة منخف�ضة على
ميكروفون للتحدث يف الن�شــــرات
ال��رغ��م م��ن ال�ت��زوي��ر االنتخابي
الفيديو مل يك�شف �شي ًئا جديدًا الإخبارـية.
على الإطالق ،يرى يان بريولت،
امل�ؤكد.
�إن ال� �ف ��وز يف ان �ت �خ ��اب ��ات �ضد
ل� �ق ��د وث � �ق� ��ت امل� �ن� �ظ� �م ��ة غري
مت ب�ن��اء ه��ذا الق�صر ث��م متويله ال��رئ �ي ����س ع �ن��دم��ا ت� �ك ��ون خلفه
احل�ك��وم�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة جولو�س
من قبل �أ�شخا�ص من حول بوتني و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ،وع�ن��دم��ا تكون
ب �� �ش �ك��ل ج �ي��د ح� � ��االت ال �ت��زوي��ر
يف نهاية فرتة واليته الثانية يف ال� � �ق � ��واع � ��د غ �ي��ر ع � ��ادل � ��ة على
�صورة له و�أفراد عائلته على �سريره يف امل�ست�شفى يف �أملانيا
الإطالق ،لي�س بالأمر ال�سهل...
والربملان ،الدوما ،لي�س له �سلطة
ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ال���س�ل�ط��ة ح � ًق��ا يف يد
الرئي�س” ،يحلل ال�سيد رو�ش.

على املدى الطويل ،ال يبدو نافالني كحل لل�سالم مع �أوكرانيا ،وحتى لرتميم اجل�سور مع الغرب
يراه الغرب ً
منقذا� ،أليك�سي نافالني لي�س كذلك يف نظر الرو�س

ت�صر يحا ت
ت���ن���ط���وي
ع������ل������ى
ك��راه��ي��ة
ل�ل�أج��ان��ب
وب���ع�������ض
م���واق���ف���ه
عن�صريــــة

عندما يتعلق الأمر مب�ستقبل �شبه جزيرة القرم� ،أو الأوكرانيني ،ف�إنه على اخلط نف�سه مع الكرملني
من هو اليك�سي نافالني؟

ال يرى الرو�س يف نافالني منقذا

◆ ولد يف  4يونيو  45( 1976عامًا) يف بوتني  ،على بعد 50
كم من مو�سكو
◆ متزوج من �إيوليا ( 45عامًا) منذ عام 2000
◆ لديهما ابنة داريا ( )2001و�صبي زخار (.)2008
◆ حما ٍم ومدون و�سيا�سي
ينحدر نافالني من عائلة م�س ّي�سة ،خا�صة بعد حادث ت�شرينوبيل،
ق��ال ل�شبكة �سي �إن �إن .تنحدر عائلة وال ��ده م��ن ق��ري��ة تبعد 10
كيلومرتات عن املحطة النووية .وطلبت ال�سلطات من ال�سكان زرع
البطاط�س يف الغبار امل�شع “للتظاهر ب��أن الو�ضع طبيعي” .غادر
ال�سكان القرية بعد ذلك بقليل .مبا �أنه كان يق�ضي ال�صيف يف منزل
جدته ،كان من املمكن �أن يكون �ضحية للكارثة �إذا حدثت يف يونيو
بد ًال من نهاية �أبريل ،كما �أخرب ا�سكري عام .2020

امل�سعفون بعد �إنزالهم نافالني يف م�ست�شفى �شاريتيه يف برلني
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مك�س �أوف مك�س كافيه
رخ�صة رقم  CN 2865969 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل �إ�سم جتاري من /مك�س �أوف مك�س كافيه

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مزرعة تالل حفيت للدواجن ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني  -بوكرية  -بوح�صن  -مزرعة عبداهلل احمد �سعيد احمد
وجناه ثابت مقبل
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2010374 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:صنداين لال�صالح وال�صيانة ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:شرق  22/2مبنى املالك نادي اجلزيرة الريا�ضي الثقايف -
 P2Aجزيرة ابوظبي �شارع املرور  -ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2140542 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع النب  -بالتجزئة 4721012
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال
ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الدره للمراجعة والتدقيق (�سليمان احمد �سامل)  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/5/20:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205019407:تاريخ
التعديل2022/5/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ا�سعد عبا�س و�شركاه (حما�سبون قانونيون)  -فرع
�أبوظبي  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/5/18:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2205018956:تاريخ التعديل2022/5/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1065711 :باال�سم التجاري:جموهرات
فار�س ابواخلري ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ستوديو
ايديل كري للطباعة والت�صوير
رخ�صة رقم CN 3920273:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة قلعة ال�صمود للكمبيوتر ذ.م.م
عنوان ال�شركة:املنطقة ال�صناعية  -بطحاء احلائر  -ال�سابع وحدة دائرة
التخطيط العمراين والبلديات  -بلدية العني واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1135747 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/القمة  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/5/19:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205019146:تاريخ
التعديل2022/5/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سحر
الفواكه كافية رخ�صة رقمCN 3714621:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة �سارا للم�شاريع التجارية (�سارا برو) ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شرق  - 0.16مبنى ال�سيد �سلطان �شاهني
�سيف �سلطان واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1080233 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/5/18:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205018920:تاريخ
التعديل2022/5/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املكتب
اخلا�ص لل�شيخ حمدان بن نهيان ال نهيان الدارة العقارات
رخ�صة رقم CN 2711422:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:ا�س جي ال�ست�شارات التقنية املعلومات � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شرق  0.11مبنى معايل مانع �سعيد احمد
العتيبه
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2977635 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ريف زاخر لغ�سيل
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 3683102 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مايد حممد علي النايلى ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد عبيد النايلى ال�شام�سي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة الو�ضيحى للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.26مبنى �شركة الوجدان لل�صيانة العامه ذ.م.م
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1033637 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/امانة لتدقيق ومراجعة احل�سابات � -سارة الظاهري ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/5/12:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 22FD4FA0A9A0546B373:تاريخ التعديل2022/5/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مدينتي للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1142967:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نعمه جمال �ضيف ابراهيم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد ح�سن حممد عبداحلميد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جا�سم عبدالرحيم احمد احلمادى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مدينتي للمقاوالت العامة ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بقالة درة االمارات
رخ�صة رقم  CN 1113341 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �شوكت �صالح علي �صالح البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد زياد حممد رئي�سي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :باور كونكت
الكهربائية للمقاوالت وال�صيانة
رخ�صة رقم  CN 3717370 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة امنه عبداهلل نعمان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ايوب قا�سم نعمان عبداهلل
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امارل�س
لتن�سيق احلدائق ومقاوالت �شبكات الري
رخ�صة رقم CN 2752044:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

MIX OF MIX CAFE

�إىل /ميلر الوجن اند كافيه
MELER LOUNGE AND CAFE

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

MADINATHI GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل /مدينتي للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MADINATHI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زيرو وان زيرو للهواتف املتحركة
رخ�صة رقم CN 3936142:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بهاء حممود عيا�ش %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سهيل عبدالرحمن احمد حممد النيادى
تعديل نوع رخ�صة  /من حرفية �إىل جتارية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /زيرو وان زيرو للهواتف املتحركة

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعالن ت�صفية �شركة

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/4/28:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205017258:تاريخ
التعديل2022/5/22:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

�إعــــــــــالن

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /زيرو وان زيرو للهواتف املتحركة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ZERO ONE ZERO MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خياط الب�سمة لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 1105475:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة م�صبح حممد على �سامل ال�صيعرى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبداهلل �سعيد خاطر الو�شاحى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف كوداكات كوماران
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

ZERO ONE ZERO FOR MOBILE PHONES

�إعالن ت�صفية �شركة

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سما اخلري للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 4437946:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�سماء �سامل احمد �سامل من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ا�سماء �سامل احمد �سامل من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سينى مول على كوجنو %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /سما اخلري للتجارة العامة
SAMA AL KHAIR GENERAL TRADING

�إىل� /سما اخلري للتجارة العامة ذ.م.م
SAMA AL KHAIR GENERAL TRADING L.L.C

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

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وورلد لينك لتجارة املعدات الكهربائية
وامليكانيكية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1936068:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عادل ح�سن حممد احمد العلى %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شرياج روهيت باتيل باتيل روهيت بورو�شوتام %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شريايو روهيت باتيل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ديبان كومار ماهيندرا باتيل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خليل احمد زين العابدين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سلطان �صالح عبداهلل �صالح القا�سمى
تعديل �إ�سم جتاري من /وورلد لينك لتجارة املعدات الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
WORLD LINK ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENT TRADING L.L.C

�إىل  /برو اينريجي للمقاوالت العامه ذ.م.م

PRO ENERGY GENERAL CONTRACTING L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت �شبكات وخطوط نقل الطاقة 4220101
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة املقاوالت امليكانيكية 4220903
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة املقاوالت الكهربائية 4220904
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها  -باجلملة 4659104
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة املعدات امليكانيكية  -باجلملة 4659101
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة املعدات الكهربائية  -باجلملة 4659102
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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رئي�س وزراء �أ�سرتاليا اجلديد ي�ؤدي اليمني
•• �سيدين-رويرتز

�أدى زعيم حزب العمال الأ�سرتايل �أنتوين �ألباني�سي اليمني
�أم�س االثنني لي�صبح رئي�س ال ��وزراء احل��ادي والثالثني يف
تاريخ �أ�سرتاليا ،وتعهد بتوحيد البالد بعد حملة انتخابية
مثرية لالنق�سام و�أكد عزمه على معاجلة ق�ضايا تغري املناخ
وعدم امل�ساواة.
وع��اد حزب العمال �إىل ال�سلطة بعد ت�سع �سنوات يف �صفوف
امل�ع��ار��ض��ة بعدما ��س��اع��دت م��وج��ة م��ن ال�ت��أي�ي��د غ�ير امل�سبوق
حلزب اخل�ضر وامل�ستقلني املهتمني بق�ضايا املناخ� ،أغلبهم من
الن�ساء ،يف الإطاحة باالئتالف املحافظ يف االنتخابات العامة

•• الفجر  -تون�س
يبدو �أن لغة احلوار الوطني الذي طرحه الرئي�س
التون�سي قي�س �سعيد ،ق��د ت��ع�ثرت ،و�أن مبادرة
الرئي�س با�ستقبال ر�ؤ�ساء املنظمات الوطنية لإنقاذ
م�شروعه مل تثمر كليا ،وا�صطدمت بعقبة �أكرب
املنظمات اجلماهريية يف تون�س ،االحت��اد العام
التون�سي لل�شغل.
ال للحوار يف ن�سخته احلالية
لقد قررت الهيئة الإدارية الوطنية لالحتاد العام
التون�سي لل�شغل ،املنعقدة �أم�س االثنني ،برئا�سة
الأم�ين العام نور الدين الطبوبي ،بالإجماع عدم
امل�شاركة يف احلوار الوطني الذي دعا �إليه الرئي�س
التون�سي قي�س �سعيد يف �صيغته احلالية.
واعتربت الهيئة الإدارية الوطنية
لالحتاد العام التون�سي لل�شغل� ،أن
املر�سوم ع��دد  30املتعلق ب�إر�ساء
“الهيئة ال��وط�ن�ي��ة اال�ست�شارية
من �أجل جمهورية جديدة” غري
منبثق عن ت�شاور �أو اتفاق م�سبق
وال يرقى �إىل التطلعات الوطنية
وال ي�ستجيب �إىل انتظارات القوى
الوطنية ال�صادقة ،وف��ق ما �أكده
ال�ن��اط��ق ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م املنظمة
ال�شغيلة �سامي الطاهري.
و�أك � ��د ال� �ط ��اه ��ري ،ع �ق��ب انعقاد
ال �ه �ي �ئ��ة ،مت �� �س��ك احت � ��اد ال�شغل
ب��احل��وار �سبيال وح �ي��دا للخروج
من الأزمة مذكرا بطبيعة احلوار
و�أهدافه و�آلياته ومكوناته.
يف املقابل� ،أعرب احتاد ال�شغل عن
رف�ضه لأي حوار �شكلي حتدّد فيه
الأدوار من جانب واح��د ،وتق�صى
ف�ي��ه ال �ق��وى ال�سيا�سية واملدنية،
قائال �إن��ه ال ميكن �أن يف�ضي �إىل
ات �ف��اق��ات ج��د ّي��ة وغ�ي�ر ق ��ادر على
�إخ� ��راج ال �ب�لاد م��ن �أزم�ت�ه��ا و�إمنا
�سيعمقها ،وفق امل�صدر ذاته.
ورف�ضت املنظمة ال�شغيلة العودة
�إىل ما قبل  25يوليو ،م�شرية �إىل
�أن الهيئة الإدارية يف حالة انعقاد
دائم ملتابعة الو�ضع.
وجدّد الطاهري مطالبة احلكومة
بتنفيذ التزاماتها ب�سحب املن�شور
ع ��دد  20وت �ط �ب �ي��ق االتفاقيات
ال �� �س��اب �ق��ة وت� �ع ��دي ��ل الأج � � � ��ور يف
الوظيفة العمومية والرتفيع يف
الأجر الأدنى.
وق � ّررت الهيئة الإداري ��ة الوطنية

تبني مطلب الإ� �ض ��راب ال �ع��ام يف
قطاع الوظيفة العمومية والقطاع
العام و�إحالته �إىل املكتب التنفيذي
لتحديد تراتيبه وتوقيته.
و� �س �ي �ع �ق��د احت� � ��اد ال �� �ش �غ��ل ن ��دوة
��ص�ح�ف�ي��ة ي� ��وم االرب � �ع� ��اء ال �ق ��ادم
لت�سليط ال �� �ض��وء ع�ل��ى  3نقاط
ت �ت �ع �ل��ق مب� ��وق� ��ف االحت� � � � ��اد مما
يجري �سيا�سيا واقت�صاديا ا�ضافة
اىل امل� �ل ��ف االج �ت �م��اع��ي املتعلق
مبطالب ال�شغالني واملفاو�ضات
م��ع احل �ك��وم��ة ،وف ��ق م��ا �أف � ��اد به
الطاهري
«من �شيم الكبار»
ووج � � ��ه الأم� �ي ��ن ال� �ع ��ام لالحتاد
ّ
العام التون�سي لل�شغل نورالدين
ال� �ط� �ب ��وب ��ي ،يف ت �� �ص��ري��ح �أم� �� ��س
الإث �ن�ين ،يف خ�ت��ام �أ��ش�غ��ال الهيئة
الإداري ��ة ،ر�سالة �إىل رئي�س قي�س
�سع ّيد ،قال له فيها �إنّ “التنازالت
واملراجعات يف االجت��اه الإيجابي،
وم ��ن �أج ��ل م�صلحة ال��وط��ن هي
من �شيم الكبار ولي�ست من �شيم
ال�ضعفاء».
و�أ� � �ض ��اف ال �ط �ب��وب��ي“ :ال�شاطر
هو ايل يف ّكر يف م�صلحة البالد،
فلنفكر ه��ل احل ��وار ب�ه��ذا ال�شكل
�سيحل م�شاكل البالد �أم �سي�ضاعف
ّ
تعقيداتها؟».
وك��ان الأم�ين العام لالحتاد العام
التون�سي لل�شغل قد ك�شف تفا�صيل
لقائه االح��د بقي�س �سعيد .وقال
الطبوبي �إن الرئي�س �أعلمه ب�سري
الأم��ور يف �إط��ار ما كان �أعلن عنه

التي جرت يوم ال�سبت .وقال �ألباني�سي يف �أول م�ؤمتر �صحفي
له بعد توليه مهام رئي�س ال��وزراء “�أتطلع �إىل قيادة حكومة
جتعل الأ�سرتاليني ي�شعرون بالفخر ،حكومة ال ت�سعى �إىل
االن�ق���س��ام وال ت�سعى �إىل �إح ��داث وقيعة ولكنها ت�سعى �إىل
توحيد ال�صفوف».
ورغم ا�ستمرار فرز الأ�صوات وعدم االنتهاء بعد من ت�شكيل
احلكومة� ،أدى �ألباني�سي اليمني �أم��ام احلاكم العام ديفيد
هرييل يف مرا�سم �أقيمت بالعا�صمة كانبريا حتى يتمكن من
ح�ضور اجتماع جمموعة احل��وار الأمني الرباعي يف طوكيو
غدا الثالثاء.
وت�ضم املجموعة الهند والواليات املتحدة واليابان و�أ�سرتاليا،

وه��ي جم�م��وع��ة غ�ير ر�سمية ت ��روج ل�ه��ا وا��ش�ن�ط��ن م��ن �أجل
الت�صدي �إىل الن�شاط ال�سيا�سي والتجاري والع�سكري املتزايد
لل�صني يف منطقة املحيطني الهندي والهادي.
وقال �ألباني�سي �إن عالقة �أ�سرتاليا بال�صني �ستظل “�صعبة”
وذل��ك قبل القمة التي �ستجمعه مع الرئي�س الأمريكي جو
بايدن ورئي�سي وزراء اليابان والهند.
وح�صل حزب العمال املنتمي لي�سار الو�سط على  76مقعدا
من �أ�صل  151يف جمل�س النواب ،ومل حت�سم بعد عدة مقاعد
ت�شهد مناف�سة �ساخنة ،وفقا للجنة لالنتخابات الأ�سرتالية.
ويبدو �أن امل�ستقلني �أو حزب اخل�ضر �سيح�صلون على �أكرث
م��ن ع�شرة مقاعد م��ع ا�ستمرار ف��رز الأ� �ص��وات التي �أُر�سلت

قرار �سيكون له ما بعده:

تون�س :حّاتاد ال�شغل يرف�ض املُ�شاركة يف احلوار!...

لقاء اللحظة االخرية مل ينقذ املوقف

�إ�ضراب عام يف القطاع العام والوظيفة العمومية

من قرارات تتعلق باحلوار.
ووف��ق امل���ص��در ذات��ه ت�ن��اول اللقاء
م��وق��ف االحت� ��اد م��ن امل���ش��ارك��ة يف
احل � ��وار ال� ��ذي دع ��ا �إل �ي��ه ك �م��ا مت
ال�ت�ط��رق �إىل ع ��دد م��ن الق�ضايا

احتاد ال�شغل ...مر�سوم الهيئة اال�ست�شارية ال يرقى �إىل التطلعات الوطنية
�أن �ظ��ار الهيئة الإداري� ��ة الوطنية
االجتماعية العالقة.
وق��ال �أم�ين ع��ام املنظمة ال�شغيلة تفا�صيل اللقاء م�ؤكدا �أن االحتاد
�إنه �أعلم الرئي�س قي�س �سعيد ب�أن ي�ستند يف مقرتحاته وبدائله على
لالحتاد هياكله وم�ؤ�س�ساته التي م��ؤ��س���س��ات��ه وه�ي��اك�ل��ه ال �ت��ي تقدم
تتخذ ال�ق��رار و�أن��ه �سيعر�ض على درا�سات علمية.

«ال�صحة العاملية» تبحث تداعيات كوفيد واحلرب الأوكرانية
•• جنيف�-أ ف ب

تلتقي ال� ��دول الأع �� �ض��اء الـ194
يف م �ن �ظ �م��ة ال �� �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة يف
جنيف للبحث يف �سبل ب�ن��اء نظام
�صحي عاملي ف ّعال وع��ادل �أك�ثر يف
ظ� ّل التداعيات العاملية للحرب يف
�أوكرانيا وجائحة كوفيد 19-التي
ال يبدو �أنها �ستنتهي قري ًبا.
وتقف �أوكرانيا خلف طرح قرار من
املق ّرر �أن يُقدّم الأح��د �إىل جمعية
ال�صحة العاملية و ُي��دي��ن الهجمات
التي ت�شنها مو�سكو على املنظومة
ال �� �ص �ح �ي��ة وال� �ع ��واق ��ب اخلطرية
ل �ل �غ��زو واحل �� �ص��ار امل �ف��رو���ض على
املوانئ الأوكرانية على الإمدادات
العاملية واالرتفاع الكبري يف �أ�سعار
احلبوب.
ويقول دبلوما�سي �أوروبي “للحرب
يف �أوك��ران �ي��ا ت ��أث�ي�ر م�ن�ه�ج��ي على
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة لأن �ه��ا تتطلب
ق�ضاء وقت طويل يف �إدارة امل�س�ألة
ال��رو� �س �ي��ة يف امل �ن �ظ �م��ات و ُت ��راج ��ع
ال �ع��واق��ب ع�ل��ى ق �ط��اع ال���ص�ح��ة يف
�أوكرانيا و�أوروبا والعامل».
ومن املفرت�ض � ً
أي�ضا ايجاد توازن،
ف�ي�م��ا ت�ع�ت�بر ع ��دة دول �أن حلفاء
�أوكرانيا يط ّبقون معايري مزدوجة
وي �ت �ج��اه �ل��ون �أزم� � ��ات �أخ � ��رى و�أن
التعاون ال�صحي هو جمال منف�صل
يجب احلفاظ عليه.
من اجلانب الرو�سي� ،أرادت البعثة
ال��رو� �س �ي��ة يف ج�ن�ي��ف م�ن��ع انت�شار
معلومة مفادها ب�أن مو�سكو ت�ستع ّد
الن���س�ح��اب�ه��ا م��ن منظمة ال�صحة
العاملية.
وك�ت�ب��ت ع�ل��ى ت��وي�تر يف � 20أي ��ار/

م��اي��و “�إن ال���ش��ائ�ع��ات ال �ت��ي تفيد
ب��أن رو�سيا �ستن�سحب من منظمة
ال �� �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ه ��ي بب�ساطة
غ�ير ��ص�ح�ي�ح��ة» .و ُي �ت��و ّق��ع �أن يت ّم
ال �ت �ج��دي��د ل�ل�م��دي��ر ال �ع��ام ملنظمة
ال�صحة العاملية تيدرو�س �أدهانوم
غ �ي�بري �ي �� �س��و���س خل �م ����س �سنوات
�إ� �ض��اف �ي��ة ،رغ ��م م��واق��ف اعتمدها
مثل موقفه الذي اعترب ت�صاحل ًيا
ج�دًا حيال ال�صني يف بداية تف�شي
كوفيد ،19-وردّه ال�ب�ط��يء جدًا
ع �ل��ى ف���ض�ي�ح��ة ال �ع �ن��ف اجلن�سي
الذي ارتكبه بني  2018و2020
عاملون لدى املنظمة يف جمهورية
الكونغو الدميوقراطية.
لكن كونه بدون مناف�س ومدعومًا
م��ن �أ��ص�ح��اب ال�ت��أث�ير يف املنظمة،

� �س �ي �ت �م � ّك��ن م� ��ن م ��وا� �ص �ل ��ة عمله
كرئي�س لها .ويقول الدبلوما�سي
الأوروب��ي نف�سه “ننتظر منه بثقة
التزامًا قويًا ملوا�صلة �إدارة اجلائحة
وللم�شروع ال�ضخم لإ�صالح نظام
ال�صحة العاملي � ً
أي�ضا».
واع �ت �ب��ا ًرا م��ن االث �ن�ين� ،سيتعاقب
وزراء ال�صحة يف ال��دول الأع�ضاء
يف املنظمة على امل�ن�بر خ�لال �أول
لقاء جلمعية ال�صحة العاملية يُعقد
ح �� �ض��ور ًي��ا م �ن��ذ ب��داي��ة اجلائحة،
على �أن يت ّم طرح التمويل امل�ستدام
ملنظمة ال�صحة العاملية� ،أحد �أكرث
املوا�ضيع د ّقة و�صعوبة.
وال تتم ّتع منظمة ال�صحة العاملية
� اّإل مب �ي��زان �ي��ة ن �ح��و  6مليارات
دوالر لك ّل عامينْ  ،فيما م�ست�شفى

Assistance
publique/
 Hopitaux de Parisالفرن�سي

اجلامعي مثلاً له ميزانية �سنوية
تبلغ قيمتها نحو  8مليارات دوالر.
وي� � �ع � ��ود �� �س� �ب ��ب ذل � � ��ك �إىل ك ��ون
امل�ساهمات الثابتة مليزانية منظمة
ال �� �ص �ح��ة ال �ع ��امل �ي ��ة� ،أي الر�سوم
الإج �ب ��اري ��ة ال �ت��ي ت��دف�ع�ه��ا ال ��دول
الأع�ضاء ،مل ت�ش ّكل � اّإل  16%من
ميزانية عامي .2021-2020
�أمّا الباقي� ،أي امل�ساهمات الطوعية،
فالتخطيط لها �أ�صعب ويتط ّلب
ج�ه��ودا حثيثة وغ��ال� ًب��ا م��ا يح�صل
لأه ��داف حم �دّدة ج �دًا .و�ستتم ّكن
منظمة ال�صحة العاملية م��ن لعب
دورها ب�شكل �أف�ضل �إذا رُفعت ن�سبة
الر�سوم الإجبارية �إىل  50%من

ميزانيتها على مدى ع�شر �سنوات
تقري ًبا ،لكن �سيبقى عليها �إجراء
�إ�صالحات � ً
أي�ضا.
وت�شري �سفرية الواليات املتحدة يف
جنيف �شيبا كروكر �إىل �أن “�سيكون
من امله ّم ملنظمة ال�صحة العاملية �أن
تن ّفذ الإ��ص�لاح��ات ب�سرعة” حتى
مي�ك��ن تطبيق ال� �ق ��رارات املتعلقة
بالتمويل امل�ستدام.
و� �س �م �ح��ت ج��ائ �ح��ة كوفيد19-
بالك�شف عن اخللل يف نظام ال�صحة
العاملي .ولذلك� ،ستنظر اجلمعية
يف جتديد اللوائح ال�صحية الدولية
للتمكني م��ن اال��س�ت�ج��اب��ة ب�سرعة
وف�ع��ال�ي��ة �أك�ب�ر حل ��االت الطوارئ
ال�صحية.
�وج��ب ع�ل��ى جمعية ال�صحة
و��س�ي�ت� ّ
ال�ع��امل�ي��ة �أي��ً��ض��ا ا ّت �خ��اذ ق ��رار ب�ش�أن
�إن� ��� �ش ��اء جل �ن��ة دائ � �م� ��ة ل �ل �ط��وارئ
م�ن�ب�ث�ق��ة ع ��ن امل �ج �ل ����س التنفيذي
ملنظمة ال�صحة العاملية وتفعيلها
يف غ �� �ض��ون � � 24س��اع��ة يف حالة
ط��وارئ �صحية دولية �أي يف حالة
�أعلى م�ستوى من الت�أهب ملنظمة
ال�صحة العاملية.
يف املقابل� ،أُطلق العمل على اتفاق
دويل جديد حول ال�صحة العاملية
وال � � ��ذي ي �ج��ب �أن ي� �ك ��ون ملزمًا
مل ��ؤي��دي��ه ،ع�ل��ى �أن ُي �ك � ّم��ل اللوائح
ال�صحية الدوليةُ .
و�ش ّكلت جمموعة
تفاو�ض حكومية يف كانون الأول/
دي�سمرب للعمل على االتفاق .وفيما
ب ��د�أ تف�شي م��ر���ض ج ��دري القردة
الفريو�سي غري اخلطري يف �أمريكا
ال�شمالية و�أوروب��ا ،تقلق ال�سلطات
ال�صحية م��ن ط�ي��ف �أزم ��ة �صحية
جديدة حمتملة وا�سعة النطاق.

ي���ش��ار اىل ان ال��رئ�ي����س التون�سي
ك ��ان ق ��د ا�� �ص ��در �أ�� �ص ��در اجلمعة
مر�سوما يتع ّلق ب�إحداث “الهيئة
ال��وط�ن�ي��ة اال��س�ت���ش��اري��ة م��ن �أجل
ج � �م � �ه� ��وري� ��ة جديدة” ،وه� ��ي

بالربيد .وقالت املر�شحة امل�ستقلة مونيك رايان �إن املناخ كان
�أهم ق�ضية بالن�سبة للناخبني يف املقعد الذي كانت تتناف�س
عليه يف كويوجن يف ملبورن ،وهو املقعد ال��ذي خ�سره ر�سميا
وزير اخلزانة يف احلكومة املنتهية واليتها جو�ش فرايدنربج
اليوم االثنني.
وقالت رايان “لقد ا�ستمعنا �إىل ما يريده النا�س ،وان�صتنا �إىل
قيمهم ورغباتهم ،و�أعددنا برناجما انتخابيا يعك�س ذلك».
و�أك� ��د �أل�ب��ان�ي���س��ي �أن ��ه ي ��أم��ل �أن يح�صل ح ��زب ال�ع�م��ال على
مقاعد كافية لت�شكيل احلكومة مبفرده لكنه �أ�ضاف �أنه �أبرم
اتفاقات مع امل�ستقلني لعدم ت�أييد اقرتاحات �سحب الثقة من
حكومته.

جل �ن��ة احل � � ��وار ال ��وط� �ن ��ي والتي
ترتكب وف��ق املر�سوم م��ن “جلنة
ا�ست�شارية قانونية” ،تتك ّون من
ع �م��داء ك�ل�ي��ات احل �ق��وق والعلوم
ال�ق��ان��ون�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة بتون�س،
وي�ت��وىل رئا�ستها �أك�ب�ر الأع�ضاء
� �س �ن �اّ� � ،س �ت �ت��وىل �إع � � ��داد م�شروع
د�� �س� �ت ��ور “ي�ستجيب لتطلعات
ال���ش�ع��ب وي���ض�م��ن م �ب��ادئ العدل
واحلرية يف ظل نظام دميقراطي
حقيقي” ،وجل� �ن ��ة ا�ست�شارية
لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية
يرت�أ�سها عميد املحامني �إبراهيم
بودربالة وترتكب من ع�ضو ميثل
ك�ّل�اّ م��ن االحت ��اد ال�ع��ام التون�سي
لل�شغل واحت ��اد االع� ��راف واحتاد
املزارعني واالحتاد الوطني للمر�أة
ال�ت��ون���س�ي��ة وال��راب �ط��ة التون�سية
للدفاع عن حقوق الإن�سان.
وي� ��� �ش ��ار �إىل �أنّ جل �ن��ة احل � ��وار
الوطني والتي تتكون من �أع�ضاء
اللجنتني اال�ست�شاريتني �ستتوىل
ال �ت ��أل �ي��ف ب�ي�ن امل �ق�ت�رح ��ات التي
تتقدّم بها ك ّل جلنة بهدف ت�أ�سي�س
ج� �م� �ه ��وري ��ة ج � ��دي � ��دة جت�سيما
ل�ل�ت�ط�ل�ع��ات ال���ش�ع�ب�ي��ة امل�شروعة
على �أن ت�ق��دم �إىل رئي�س الدولة
التقرير النهائي يف �أج��ل �أق�صاه
يوم  20يونيو املقبل.
وك� ّل��ف الرئي�س التون�سي� ،أ�ستاذ
ال�ق��ان��ون ال���ص��ادق بلعيد ،رئا�سة
اللجنة اال�ست�شارية ،وبذلك يكون
قد ا�ستبعد الأحزاب ال�سيا�سية من
�إعادة هيكلة النظام ال�سيا�سي.
و�أوردت اجل � ��ري � ��دة الر�سمية
�أن� ��ه ي�ت�ع�ين ع �ل��ى ال�ل�ج�ن��ة تقدمي
تقريرها يف  20يونيو �إىل رئي�س
البالد .وتتكون اللجنة من عمداء
القانون والعلوم ال�سيا�سية.
وب��ال �ت��وازي م��ع ذل ��ك ،مت ت�شكيل
جلنة �أخ��رى ت�ضم �ست م�ؤ�س�سات
ع��ام��ة م ��ن ب�ي�ن�ه��ا االحت � ��اد العام
التون�سي لل�شغل ال�ق��وي لتقدمي
م �ق�ت�رح ��ات ل�ل��إ�� �ص�ل�اح ��ات .وال
ت�ضم هذه اللجنة �أي�ضاً �أي حزب
�سيا�سي.
اق�صاء
ه� ��ذا واع� �ت�ب�ر امل ��ر� �ص ��د الوطني
ل �ل��دف��اع ع ��ن م��دن �ي��ة ال ��دول ��ة �أن
“الهيئة الوطنية اال�ست�شارية من
�أج ��ل ج�م�ه��وري��ة جديدة” والتي
مت �إح ��داث� �ه ��ا مب ��وج ��ب املر�سوم
“ 30هي هيئة ا�ست�شارية� ،أي �أنّ
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خمرجاتها لي�ست مُلزمة لرئي�س
اجل �م �ه��وري��ة ال� ��ذي يمُ �ك��ن ل��ه �أن
مما يح ّد
يرف�ضها جزئ ّيا �أو كل ّياّ ،
كثريا من جناعة تكوينها».
وق ��ال امل��ر� �ص��د يف ب �ي��ان ل��ه �أم�س
الإث� � �ن �ي��ن�“ ،إن االع� �ت� �م ��اد على
ع�م��داء كليات احل�ق��وق يف اللجنة
القانونية“ ،لي�س مُط ْمئِنا ،نظرا
�إىل �أن�ه��م لي�سوا كلهم خمت�صني
يف القانون الد�ستوري ،عالوة عن
�أن �ه��م ُم�ن�ه�م�ك��ون يف ه ��ذه الفرتة
الق�صرية يف الإع ��داد المتحانات
طلبة كلياتهم».
و�أ�� � �ض � ��اف �أن “االعتماد على
�أح� ��د امل �ح��ام�ين لإي� �ج ��اد احللول
امل�ل�ائ �م��ة ل�ل��أزم ��ة االقت�صادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة غ�ي�ر امل���س�ب��وق��ة يف
ت��ون����س ،غ�ير ُم ��و ّف��ق ،واحل� ��ال �أن
ال �ب�ل�اد ت �ع � ّج ب��ال �ك �ف��اءات العالية
يف امل �ج��االت االقت�صادية واملالية
واالجتماعية».
ك �م��ا ج� ��اء يف ال �ب �ي��ان �أن احل� ��وار
ال ��وط� �ن ��ي�“ ،سيقت�صر جماله
ال��زم �ن��ي ،ح �� �س��ب امل ��ر�� �س ��وم ،على
�أ�سبوع واح��د ،وهو الأ�سبوع الذي
ي�سبق ي ��وم  20ي��ون�ي��و ،2022
و�س ُيق�صي �أه��م مك ّونات اخلارطة
وخا�صة منها
ال�سيا�سية التون�سية،
ّ
الأح� � ��زاب ال �ت��ي مل ت �ق��م حمكمة
املحا�سبات ب�إدانتها».
ك �م��ا ع �ّب��رّ ع � ��دد م� ��ن الأ�� �س ��ات ��ذة
اجلامعيني واجلامعيات وعمداء
كليات احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
يف ر�سالة ع��ن رف�ضهم للمر�سوم
الرئا�سي عدد  30املتعلق ب�إحداث
هيئة قانونية متكونة من عمداء
الكليات امل��ذك��ورة ،كما ع�بروا عن
رف �� �ض �ه��م ال� ��دخ� ��ول يف م�شاريع
�سيا�سية و�صفوها بامل�سقطة.
وان�ت�ق��د اجل��ام�ع�ي��ون يف ر�سالتهم
ما اعتربوه “اال�سلوب امل�سقط يف
اختيار �أع�ضاء اللجنة بعيدا عن
ك��ل ت���ش��اور وحت ��اور وط�ن��ي وا�سع
وحقيقي” ،وف��ق م��ا ج��اء يف ن�ص
الر�سالة.
ك �م��ا ل �ف �ت��وا يف ر��س��ال�ت�ه��م �إىل �أن
“عمداء وعميدات كليات احلقوق
وال�ع�ل��وم القانونية ه��م وه��ن من
الأ� � �س� ��ات� ��ذة ال ��ذي ��ن وال �ل�ات� ��ي مت
انتخابهن وانتخابهم ملا لهم ولهن
من قيمة �أكادميية لإدارة ال�ش�أن
ال �ع �ل �م��ي داخ � ��ل ال �ك �ل �ي��ات ولي�س
لتوريطهم  -ه��ن يف امل���ش��ارك��ة يف
الأعمال ال�سيا�سية».

االحتاد الأوروبي يقر �إعطاء جرعة ثالثة من «�أ�سرتازينيكا»
•• لندن�-أ ف ب

�أعلنت �شركة �أ�سرتازينيكا الربيطانية �أم�س االثنني
احل �� �ص��ول ع �ل��ى امل��واف �ق��ة لإع �ط ��اء ج��رع��ة ث��ال�ث��ة من
لقاحها فاك�سزيفريا ( )Vaxzevriaامل�ضا ّد لكوفيد
للبالغني يف االحت��اد االوروب ��ي« .ب��ات ميكن للطواقم
ال�صح ّية ا�ستخدام اللقاح كجرعة ثالثة ملن تلقوا �سابقاً
جرعتني من فاك�سزيفريا �أو من �أي لقاح �آخر معتمد
ر�سمياً يف االحت��اد الأوروب��ي ي�ستخدم تقن ّية احلم�ض
النووي الريبي املر�سال»� .سمحت الوكالة الأوروب ّية
للأدوية بذلك اخلمي�س “بعد احل�صول على جمموعة
كافية من الأد ّلة ت�ؤ ّكد �أنّ جرعة ثالثة من هذا اللقاح
تع ّزز اال�ستجابة املناع ّية” �إذا تلت جرعتني من لقاح
�أ� �س�ترازي �ن �ي �ك��ا �أو م��ن ل �ق��ا ٍح �آخ ��ر م�ع�ت�م��د يف االحت ��اد
الأوروبي ،بح�سب بيانٍ ن�شرته على موقعها.
حتى الآن ،واف�ق��ت ال��وك��ال��ة الأوروب �ي��ة ل�ل�أدوي��ة على
ا� �س �ت �خ��دام خ�م���س��ة ل �ق��اح��ات وه ��ي ل �ق��اح��ات احلم�ض
النووي الريبي املر�سال من �شركتي فايزر وموديرنا

الأمريكيتني ولقاح من �صنع �أ�سرتازينيكا ومناف�سه
الأمريكي جون�سون �أند جون�سون والتي ت�ستخدم ناقال
فريو�سيا ولقاح نوفافاك�س.
وق��د �أع �ل��ن امل�خ�ت�بر ال���س��وي��دي-ال�بري�ط��اين العمالق
ع��ن قفزة يف مبيعاته يف ال��رب��ع الأ ّول بف�ضل الأدوية
واللقاحات امل�ضادة لكوفيد ،19-لك ّنه يف املقابل تو ّقع
انخفا�ضاً يف املبيعات مع تراجع خطر كوفيد.19-
ي���ش��ار �إىل �أنّ احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان� ّي��ة مل ت�خ�تر لقاح
�أ�سرتازينيكا امل�ص ّنع بالتعاون مع جامعة �أوك�سفورد
حل�م�ل��ة اجل ��رع ��ات امل � �ع � � ّززة ،وف ��ّ��ض �ل��ت ل �ق��اح��ي فايزر
وم��ودي��رن��ا .وذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أنّ فاك�سزيفريا
كان من �أ ّول اللقاحات التي طرحت يف الأ�سواق وكان
ّ
املف�ضل ل�سلطات اململكة امل ّتحدة ال�صح ّية خالل حملة
التلقيح ب ��أول جرعتني .طرحت �شركة �أ�سرتازينيكا
�أ��س��ا��س��ا لقاحها ب�سعر الكلفة يف ظ��ل اجل��ائ�ح��ة على
عك�س �شركات مناف�سة مبا فيها ف��اي��زر ،لكنها �أ�شارت
يف ت�شرين الثاين-نوفمرب �إىل �أنها �ستبد�أ يف البيع مع
حتقيق �أرباح.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  322/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  885/2021عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1.498.042درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :خالد حممود جمددي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1.498.042درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن قرار بالتنفيذ
يف التنفيذ رقم  4579/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3469/2020جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )469629.37درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة مايا للمقاوالت وادارة العقارات
عنوانه:االمارات -ابوظبي  -اخلالديه  -غ  - 4ق  - c118الطابق اخلام�س مكتب رق��م  - 510وحدة
املالك�/سلمى �سعيد خلفان املن�صوري  -وميثله:ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
املطلوب �إعالنه  -1 :مودلر كون�سبت�س �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة يف امللف احلجز التحفظي جتاري رقم
 2021-89وفاء للمبلغ املطالب به وقدره ( )469629.37درهم وتقرر حتويل احلجز التحفظي اىل حجز
تنفيذي يف ملف رقم  4579/2021تنفيذ جت��اري وذل��ك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على
قرار قا�ضي التنفيذ .
رئي�س ال�شعبة

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  125/2018/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2116/2013جت��اري كلي واملعدل باال�ستئناف
رقم  2016/478 + 504جتاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )318.531.579.26درهم � ,شامال للر�سوم
وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق � -شركة م�ساهمة عامة  -واخرون
عنوانه:وعنوانه/امارة دبي/ديرة � -شارع عمر بن اخلطاب  -بناية بنك امل�شرق  -بجوار مركز الغرير -
بوكالة املحاميني را�شد بوج�سيم وعبا�س املالكي  -مكاين3046495727:
املطلوب �إعالنه  -1 :ماجد �سيف احمد الغرير � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �أ�سهم عائده لكم لدى
�سوق �أبوظبي ل�ل�اوراق املالية (ا�سهم �شركة ات�صاالت ويبلغ عددها � 1.020.245سهم  -وف��اء للمبلغ
املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

اعالن بالن�شر
 207/2020/3332تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد يا�سر خان حممد اف�ضل خان  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وق��دره ( )65070درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ
ر�سوم خلزنية املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ا�سد �صديقى �سميع الدين  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو��س��ط) ���ش.م.ب (م) االم��ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )568271درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 758/2022/60:امر اداء

70021

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليهما جمتمعني ومت�ضامنني ب�سداد مبلغ ()9.770.000
درهم ت�سعة ماليني و�سبعمائة و�سبعني الف درهم فقط الغري  -وال��زام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم فيما
بينهم ب��ان ي ��ؤدوا  %9فائدة قانونية على املبلغ و�شمول القرار بالنفاذ املعجل  -ال��زام املطلوب �ضدهما بالت�ضامن
والت�ضامم فيما بينهما بامل�صروفات والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:ات�ش ام اي بي للمقاوالت �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي  -مبنى بناية الوحدة � -شقة  - 501مقابل دي تو دي  -رقم
مكاين3183194292:
املطلوب �إعالنه  -1 :زهري ها�شم �شاكر خليل � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ - 2022/4/5:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره ( )9.770.000درهم ت�سعة ماليني و�سبعمائة و�سبعني الف درهم
فقط الغري والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ املعجل  ,ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه بح�سب االحوال وفق
االحكام الواردة يف املادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
70021

اعالن بالن�شر
 207/2022/1989تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد جهاد عبداللطيف عبدالهادي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو��س��ط) ���ش.م.ب (م) االم��ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )24491.51درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 1033400:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شام معجنات وم�شاوي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALSHAM PASTRY & GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /وين �شيك بال�س مطعم ومعجنات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
WIN CHICK PALACE RESTAURANT AND PASTRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003

M 19 CAR SERVICE CENTER L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تو�صيل الطلبات 8299010

�إىل� /أم  19مركز خدمة ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

M 19 CAR SERVICE CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

Date 24/ 5/ 2022 Issue No : 13551

70530

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/319- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
_Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1098/2021
partial real estate, By paying the amount executed amounted to (AED 418.280),
including the Fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation. Address : Emirate of Dubai | Airport St | Port
Saeed area | Business Point Building | Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email:
Execution1@omalc.ae | Makkani: 3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi.
Notifiee : 1-Zubair Awan, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 418280.00) to
the execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/ Hessa Mohammed Al Balushi.
Date of approval/ 19-05-2022 09:32:14

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24
اعالن بالن�شر
 795/2022/11مدين جزئي

70392

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :شرف دي جي �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :نادر جالل عبدالفتاح حممد
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديان مبلغ ()1534
درهما قيمة املنتج اجلديد ومقابل فوات املنفعة العادل والتعوي�ض عن ال�ضرر املادي واالدبي
م�ضافا اليهما الفوائد القانونية بن�سبة  %12وحتى متام ال�سداد وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع الزامهما التي تكبدها املدعي يف دع��واه واي��ة م�صارف او
نفقات ت�ستحدث اثناء �سري الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة و�ضم ملف رقم  695/2022نزاع
م��دين .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني امل ��واف ��ق 2022/5/30:ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

Date 24/ 5/ 2022 Issue No : 13551

70530

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/322- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 885/2021_ partial
real estate, By paying the amount executed amounted to (AED 1.498.042), including
the Fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation. Address : Emirate of Dubai | Airport St | Port
Saeed area | Business Point Building | Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email:
Execution1@omalc.ae | Makkani: 3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi.
Notifiee : 1- Khalid Mahmood Mujadidi, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you by
obliging you to Pay the amount executed amounting to (AED 1.498.042), Including
the Fees and expenses. Accordingly, the court will proceed the execution procedures
against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the
date of publishing this notification.
Prepared by/ Hager Mohammed Al Balushi.
Date of approval /23-05-2022 06:21:26

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 24/ 5/ 2022 Issue No : 13551

70530

Dubai Court of First Instance
Notification by Publication
In the execution No : 211/2022/321 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 988/2021_ partial
real estate, By paying the amount Executed amounted to (AED 354.778), including
the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation.Address : Emirate of Dubai | Airport St | Port
Saeed area | Business Point Building | Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email:
Execution1@omalc.ae | Makkani: 3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Sadullo Bafeav, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 354778.00) to
the execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by / Amal Abdullah Mohammed.
Date of approval/ 19-05-2022 11:59:21

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 24/ 5/ 2022 Issue No : 13551

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

�إعـــالن �شطب قيد

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيوتيلو
لتجميل ال�سيدات
رخ�صة رقم CN 4377254:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة نوربالن ايه ا�س
(اجلن�سية:ناورو) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف
�إمارة ابوظبي (العنوان� :ص.ب� - 47405:شارع ال�سالم �شرق 16
�سي  - 4مكتب  - 1308بناية حممد احمد جوعان را�شد الظاهري
 �ص.ب )47405:واملقيدة حتت رقم ( )1241يف �سجل ال�شركاتاالجنبية يف الوزارة .وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم
( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار
الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات
الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق
احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض
ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من
تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:الند �ستريلينغ لال�ست�شارات العقارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح م  - 15قطعة  - 41طابق  - 1مكتب رقم  - 39وحدة
املالك/االحتاد الدولية لال�ستثمار ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2055333 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سدرة
لبيع االغنام
رخ�صة رقم CN 1131738:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/5/23:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2205019597:تاريخ
التعديل2022/5/23:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

Notification by publication in the executive case
Payment notice
)in the case No. AjCEXCIPOR2022/0000900 - Commercial (Partial
To : The convict : BSEL Infrastructure Realty
Whereas the court has issued a judgment attached herewith against you to the
favor of/ Bharath kalyan kumar c kalyan prakash, Indian Nationality, in the said
case mentioned above.
And since the abovementioned plaintiff submitted a request to execute the said
judgment and pay the fees stipulated in the same, and whereas the required
execution of judgment is as follows:
The grand total of the sums including fees and expenses: 207107.0
Therefore, you are required to execute what was stated in the aforementioned
judgment within (15) days from the day of publishing this notification.
And in the event of failure to do so, the court will take the compulsory
enforcement procedures prescribed by law
Judge / Wagdi Al Chadli Ben Ahmed
Ajman Federal Court
Civil Court of execution

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ون ديرك�شن للعقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1199114:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جمعه عبداملعطى �سليم عبداملتعال امل�سلمى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمده عبا�س زبري ح�سن العبيدىل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جمعه عبداملعطى �سليم عبداملتعال امل�سلمى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ون ديرك�شن للعقارات ذ.م.م

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ارت زون لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2969920:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ارت زون لل�صيانة العامة
ART ZONE GENERAL MAINTENANCE

�إىل /ارت زون للمقاوالت وال�صيانة العامة
ART ZONE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات 8130002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات
املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ONE DIRCTION REAL ESTATE L.L.C

�إىل /ون ديرك�شن للعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ONE DIRCTION REAL ESTATE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70630

ادارة الت�سجيل التجاري

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اعالن بالن�شر
 207/2020/2932تنفيذ جتاري

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شام معجنات وم�شاوي � -شركة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أم  19مركز خدمة ال�سيارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2627990:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عبداهلل عبدالرحمن املن�صورى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مهند �سامل غازى مرزوك العميم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالعزيز �سامل غازى العميم
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /أم  19مركز خدمة ال�سيارات ذ.م.م

70021

حمكمة دبي االبتدائية
70021

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

�إعــــــــــالن

�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

حمكمة التنفيذ
70197
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خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
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Legal Notice by Publication
) No. (109043/2022
The Notifying Party / Youssef Qader Fathi
The First Notified Party / Distinguished Building Materials Trading Co LLC
The Second Notified Party / Ahmad Ayaz Tamiz
Subject : Legal Notice No. 99582/1/2022
The Notifying Party hereby notifies the Notified Parties of the necessity to pay
an amount of AED 500.000 (AED Five Hundred Thousand) owned by you and
due for payment, the value of our indebtedness by virtue of a bank check issued
by the Notified Parties. This is within a maximum of five days from the date of
your receipt of this Notice; otherwise we will have to take all necessary legal
measures against you in order to pay that amount and to preserve the rights of
our Principal. While preserving the right of the Notifying Party to claim legal
interest and compensation.
Yours sincerely yours and appreciation,
Notary Public

العدد  13551بتاريخ 2022/5/24

فقدان �شهادات ا�سهم

فقد ال�سيد � /سيف حميد علي �سامل الدرعي
(�إماراتي اجلن�سية)
�شهادات ا�سهم �صادرة من/
(�شركة منازل العقارية �ش.م.خ).
 - 1رقم ال�شهادة 101723عدد الأ�سهم � 200.000سهم
 - 2رقم ال�شهادة  104621عدد الأ�سهم � 7.218سهما.
 - 3رقم ال�شهادة  106954عدد الأ�سهم � 414.436سهما.
الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لل�شركة املذكورة اعاله او
االت�صال على تلفون رقم  0506128811م�شكورا.

الثالثاء  24مايو  2022م  -العـدد 13551

الفجر الريا�ضي

�سعيد بن طحنون يهنئ من�صور بن زايد بتتويج
مان�ش�سرت �سيتي بلقب الدوري الإجنليزي
ال�سيتي ب��ال��دوري الإجنليزي املمتاز للمرة ال�ساد�سة حتت قيادة
•• العني-وام:
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،والثامنة يف تاريخ النادي ..
هن�أ معايل ال�شيخ الدكتور �سعيد بن طحنون �آل نهيان �سمو ال�شيخ م�ؤكداً �أن هذا الإجناز يعك�س فرادة النموذج الريا�ضي الذي يقدمه
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون النادي .
الرئا�سة مالك ن��ادي "مان�ش�سرت �سيتي " ،مبنا�سبة تتويج فريق كما هن�أ معاليه القائمني على النادي ،و�أع�ضاء اجلهازين الفني
"مان�ش�سرت �سيتي" ببطولة الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم والإداري ،وال�لاع �ب�ين ،ع�ل��ى م��ا ب��ذل��وه م��ن ج�ه��ود خ�ل�ال املو�سم
"الربميريليج"  -مو�سم .2022 - 2021
احل��ايل  ،متمنياً لهم م��زي��داً م��ن الإجن ��ازات و�صنع االنت�صارات
بتتويج
نهيان
آل
�
طحنون
و�أ�شاد معايل ال�شيخ الدكتور �سعيد بن
والفوز بالبطوالت ..وهن�أ جماهري النادي العريق حول العامل .
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الأوكراين زينت�شينكو يهدي لقب الربميريليغ لبالده
�أهدى املدافع الدويل الأوك��راين �أولك�سندر زينت�شينكو لقب ال��دوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم الذي �أح��رزه �أم�س الأول
الأحد مع فريقه مان�ش�سرت �سيتي ،اىل بالده الغارقة يف احلرب نتيجة الغزو الرو�سي .واحتفظ �سيتي بلقب الدوري املمتاز
الأحد بعد فوزه الدراماتيكي على �ضيفه �أ�ستون فيال  2-3بعدما كان متخلفاً بهدفني نظيفني ،لينهي املو�سم بفارق نقطة
فقط �أمام ليفربول الفائز بدوره على ولفرهامبتون  1-3بعدما كان �أي�ضاً متخلفاً .ولعب زينت�شينكو دوراً يف عودة �سيتي
اىل اللقاء بعد دخوله يف بداية ال�شوط الثاين الذي �شهد ت�سجيل ثالثة �أهداف لفريق املدرب الإ�سباين جوزيب غوارديوال يف
غ�ضون خم�س دقائق بني الدقيقتني  76و ،81بينها ثنائية للبديل الآخر الأملاين �إلكاي غوندوغان .وبد�أ الت�أثر كبرياً على
الظهري الأوكراين بعد الفوز و�إحراز اللقب ،وقام بلف ك�أ�س الدوري بالعلم الأوكراين خالل احتفاالت التتويج .وقال ابن الـ25
عاماً تعليقاً على ما قام به "�أنا فخو ٌر جداً لأين �أوكراين و�أود لو �أمتكن يف يوم من الأيام من الإتيان بهذا اللقب اىل �أوكرانيا
من �أجل كل ال�شعب الأوكراين لأنهم ي�ستحقون ذلك" .وكما حال جميع مواطنيه ،ترك الغزو الرو�سي لأوكرانيا �أثره الكبري
على زينت�شينكو الذي �شارك يف وقفات احتجاجية �سلمية �ضد احلرب يف مدينة مان�ش�سرت وانتقد ب�شدة الغزو الرو�سي لبالده.
ور�أى زينت�شينكو �أن م�ساعدته ل�سيتي من �أجل �إح��راز لقب ال��دوري املمتاز للمرة الرابعة يف املوا�سم اخلم�سة الأخ�يرة كانت
الطريقة املثلى لرد اجلميل ملدربه غوارديوال وزمالئه وم�شجعي النادي الذين �ساندوه جميعاً يف هذه الأوقات ال�صعبة جداً.
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فريق �شرطة �أبوظبي ي�ستعد لبطولتي اجلوجيت�سو والفنون القتالية
•• �أبوظبي-الفجر:

ب � ��د�أ ف ��ري ��ق ال� �ق� �ي ��ادة ال �ع ��ام ��ة ل �� �ش��رط��ة �أبوظبي
للجوجيت�سو ت��دري �ب��ات��ه ا� �س �ت �ع��دادا ل�ل�م���ش��ارك��ة يف
بطولة ال�شرطة الثالثة للجوجيت�سو وبطولة الفنون
القتالية املختلطة " MMAالأوىل" والتي �ستقام
يف �إمارة �أم القيوين �ضمن درع التفوق العام الريا�ضي
لوزارة الداخلية للمو�سم الريا�ضي 2022-2021
 .و�أك��د ال�ل��واء �سامل �شاهني النعيمي مدير قطاع
امل��وارد الب�شرية دعم القيادة ال�شرطية للفريق يف
م�ساعيه للح�صول على ك�أ�س البطولة على م�ستوى
القيادات العامة لل�شرطة يف الدولة وحتفيزه على
ج�م��ع �أك�ب�ر ع ��دد م��ن ال �ن �ق��اط وامل �ي��دال �ي��ات يف هذه
البطوالت.

و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن ال �ف��ري��ق ي �� �ض��م �أف �� �ض��ل العبي
اجلوجيت�سو و MMAيف القيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي مت الإ� �ش��راف عليهم م��ن قبل طاقم �إداري
وت��دري�ب��ي خمت�ص م���ش�يراً �إىل النتائج امل�شرفة و
امل�ؤ�شرات الإيجابية التي حققها الفريق ور�صدها
�ضمن �إجنازاته يف املو�سم الريا�ضي املا�ضي .
ول �ف��ت �إىل �أن ج �ه��ود ال �ف��ري��ق ومت� �ي ��زه �أ�سهمت
يف ح�صول �شرطة �أب��وظ�ب��ي على درع �سمو وزير
الداخلية للتفوق الريا�ضي العام يف مو�سم -2020
 2021م��ؤك��داً اهتمام �شرطة �أبوظبي امل�ستمر
بتحفيز منت�سبيها الريا�ضيني على حتقيق الريادة
والتميز انطالقاً من �إميانها العميق ب�أهمية ريا�ضة
اجلوجيت�سو وت�أثريها الإيجابي يف اجلوانب النف�سية
وال�صحية والبدنية لعنا�صر ال�شرطة.

«هابين�س» توقع اتفاقية رعاية مع احتاد الإمارات للرجبي
•• دبي-وام:

�أعلن احتاد الإم��ارات للرجبي عن توقيع اتفاقية رعاية بينه
وب�ين عيادة " هابين�س" مدتها � 3سنوات لتقدمي اخلدمات
الطبية لفريقا �شاهني واملها .وي�ضم الفريقان العبني والعبات
من املواطنني واملواطنات حتت �إدارة احتاد الإمارات للرجبي.
ومب��وج��ب االت�ف��اق�ي��ة �سيظهر �شعار "هابين�س" على الكتف
الأي�سر لأقم�صة اللعب والتدريب لالعبي والع�ب��ات �شاهني
واملها ،كما حت�صل "هابين�س" على العديد مـن املزايا واحلقوق
التـي ت�شـمل الفعاليات واحلمالت الت�سويقية.
و �أعرب �سعود عبد اهلل النعيمي ،ع�ضو جمل�س الإدارة رئي�س
جل�ن��ة الت�سويق واال��س�ت�ث�م��ار ب��احت��اد الإم � ��ارات للرجبي عن

�سعادته بتوقيع تلك االتفاقية ،م�ؤكدا على �أن احتاد الإمارات  ،2014وهو م�س�ؤول عن عن�صر �إماراتي رئي�سي من م�سار
للرجبي يحر�ص دائما على ابرام �شراكات تعود بالفائدة على تطوير الأداء للعبة الرجبي يف دولة الإمارات.
العبيه ومنت�سبيه يف الأندية واملنتخبات الوطنية ،حيث ت�أتي وقد بد�أ الربنامج مع  20العباً �إماراتيا ال ميتلكون �أي خلفية
ه��ذه ال��رع��اي��ة تتويجا جل�ه��ود االحت ��اد يف تطوير ن�شاطاته ،فعلية ع��ن ريا�ضة الرجبي ،لكنه �أ�صبح ي�ضم الآن م��ا يزيد
على  400العبا ،تبد�أ �أعمارهم من � 16سنة ،وقد �أحرز لقب
والبحث الدائم عن رعاة جدد لها.
وم��ن جانبه ق��ال الدكتور م��ارك ت��ورن��ون الرئي�س التنفيذي الدوري للم�ستوى الثاين للمو�سم .2021
ل �ع �ي��ادة "هابين�س" � � :س �ع��داء ب��رع��اي��ة ف��ري�ق��ا ��ش��اه�ين واملها �أما فريق املها فقد �شهد �أول ظهور له يف عام  2015وهو �أول
والتعاون مع احتاد الإمارات للرجبي من �أجل بناء قاعدة من فريق من الفتيات �أعمارهن �أقل من  16عاما وهن طالبات
الالعبني امل��واط�ن�ين وال��و��ص��ول بهم اىل املنتخبات الوطنية باملدار�س ،وتعد العباته �أول جمموعه فتيات مواطنات ميار�سن
ونحن فخورون بدعمنا لريا�ضة الرجبي وب�شراكتنا مع احتاد لعبة الرجبي ،حيث يعتربن النواة الأ�سا�سية لتكوين منتخب
وطني �إم��ارات��ي ،وح��ر���ص احت��اد الإم ��ارات للرجبي على دعم
الإمارات للرجبي.
وكان برنامج "�شاهني" لتطوير لعبة الرجبي قد بد�أ يف العام الفريق الذي �أ�صبح ي�شارك حاليا يف الدوري املحلي لل�سيدات.

حلبة ر�أ�س اخليمة للكارتينج ت�ست�ضيف �أوىل
جوالت بطولة «�أيامي اك�س  30الإمارات»
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ن��ال ب�ط��ل ��س�ب��اق��ات ال�ك��ارت�ي�ن��ج ال�ع��امل��ي لوي�س
�سمث امل��رك��ز الأول يف بطولة "حتدي �أيامي
اك�س 30الإم��ارات للكارتينج " اجلولة الأوىل
ال �ت��ي ج ��رت ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا يف ح�ل�ب��ة راك ت ��راك
للكارتينج يف منطقة اجلزيرة احلمراء بر�أ�س
اخليمة ،و جاء تنظيمها �ضمن جهود حكومة
ر�أ���س اخليمة يف ا�ست�ضافة خمتلف الأن�شطة
الريا�ضية والثقافيةوالرتفيهية والرتويج
لها.
و�سرق البطل ال�شاب لوي�س �إ�سمث ،البالغ من

العمر  16عاماً ،برعاية م�ؤ�س�سة جى بى تى
اي��روت��ك ،العاملية ال��رائ��دة يف جم��ال �صناعات
دع ��م ��ص�ن��اع��ة ال� �ط�ي�ران ،الأ� � �ض� ��واء م ��ن 12
مت�سابقا م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل وذل��ك يف
فئة �أك�س 30للكبار البالغني منالعمر �أكرث
من  16عاما .وح��ل كل من رافايل جي�سو�س
وماتو كوينتاريل يف املركزين الثاين والثالث
ع�ل��ى ال� �ت ��وايل .وق ��اد ل��وي����س ��س�ي��ارت��ه مبهارة
عالية خالل جوالت ال�سباق الـ  3حيث حل يف
املركز الثاين يف اجلولة الأوىل امل�ؤهلة لل�سباق
واملركز الأول يف جولة ما قبل ال�سباق �إىل �أن
انتهى باملركز الأول كذلك يف اجلولة الأخرية

م��ن املناف�سة ووج��د �أدا�ؤه الإ� �ش��ادة م��ن جميع
امل�شاركني يف ال�سباق واجل�م�ه��ور .وميثل هذا
االن �ت �� �ص��ار ال �ب��اه��ر خ �ط��وة ك �ب�يرة يف م�ساعي
لوي�س لأن ي�صبح واح��داً منكبار جنوم ريا�ضة
الكارتينج يف العامل.
وعلى الرغم من ال�صعوبة البالغة التي �أحاطت
بال�سباق ،حيث بلغت درجة احلرارة  36درجة
مئوية� ،أكمل املت�سابقون �أك�ثر من 19جولة
متهيدية قبل ال�سباق و�أك�ث�ر م��ن  21جولة
خ�ل�ال ال���س�ب��اق ن�ف���س��ه تخللتها ال �ع��دي��د من
التحديات واملواقف ال�صعبة � ،إال �أنلوي�س متكن
من جتاوز كل ذلك �إىل �أن حل الأول.

نادي ال�شارقة يت�صدر بطولة الدولة
املفتوحة للكاراتيه «كاتا»

طاقم �إماراتي دويل ُيدير مواجهة كو�ستاريكا ونيوزلندا يف ملحق املونديال

اخ�ت��ارت جلنة احل�ك��ام ب��االحت��اد ال��دويل لكرة ال�ق��دم "الفيفا" طاقم احلكام
ال��دويل الإم��ارات��ي "املونديايل" بقيادة حممد ع�ب��داهلل ح�سن لإدارة مباراة
كو�ستاريكا ونيوزلندا ,يف امللحق امل�ؤهل �إىل نهائيات ك�أ�س العامل  ,2022والتي
تقام يوم  14يونيو املقبل يف ا�ستاد �أحمد بن علي -قطر.
وي�ضم الطاقم حممد �أحمد يو�سف " م�ساعد �أول " ح�سن املهري " م�ساعد ثان
" والقطري عبدالرحمن اجلا�سم " حكماً رابعاً " و�سعود �أحمد " حكماً م�ساعداً
" عبداهلل املري " حكم فيديو " خمي�س املري " حكم فيديو �أول " طالب املري
" حكم فيديو ثان ".
وك��ان الفيفا اختار طاقمنا املونديايل للم�شاركة يف �إدارة مباريات مونديال
 2022للمرة الثانية على التوايل بعد امل�شاركة املميزة يف ن�سخة .2018

•• دبي-وام:

ت �� �ص��در ف ��ري ��ق ن� � ��ادي ال�شارقة
ال��ري��ا� �ض��ي ل�ق��ب ب�ط��ول��ة الدولة
امل �ف �ت��وح��ة ل �ل �ك��ارات �ي��ه "الكاتا"،
بعدما حقق  19ميدالية ملونة
" ب��واق��ع  8ذهبيات و 6ف�ضيات
و 5ب��رون��زي��ات ،خ�ل�ال مناف�سات
البطولة التي �أقيمت على �صالة
نادي �شباب الأهلي يف دبي ،و�شهدت
م�شاركة  155العبا والعبة من
 13ناديا ومركزا تناف�سوا يف 16
م�سابقة للكاتا.
وح � � ��ل ف� ��ري� ��ق ن� � � ��ادي ال� ��� �ش ��ارق ��ة
ل��ري��ا� �ض��ات ال ��دف ��اع ع ��ن النف�س
يف امل��رك��ز ال �ث��اين ب�ع��د �أن ح�صد
الع � �ب� ��وه  16م �ي ��دال �ي ��ة ملونة
بواقع  4ذهبيات و 4ف�ضيات و8
برونزيات ،بينما جاء نادي الذيد
يف امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ب �ع��دم��ا ح�صد
ميداليتني ذهبيتني.
و�أقيمت امل�سابقات لفئات الأ�شبال
والفتيات والنا�شئني والنا�شئات
وال �� �ش �ب��اب والآن �� �س��ات للدرجتني
الأوىل والثانية من عمر � 12سنة
وحتى � 19سنة.
وت � ��وج ال �ف��ائ��زي��ن ال ��دك �ت ��ور عبد
اهلل البادي الأم�ين العام امل�ساعد
الحت� � ��اد ال� �ك ��ارات� �ي ��ه ،و�إب ��راه� �ي ��م الإم ��ارات للكاراتيه ،رئي�س جلنة امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ل�ل�احت��اد ،واحلكم
النعيمي ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد امل�سابقات ،وبح�ضور ه�شام �سري الدويل حممد عزازي مقرر جلنة

دوري املحرتفني ..ت�أجيل ح�سم «ثاين الهابطني»
•• �أبوظبي-وام:

احلكام ،ومدربي املنتخب الوطني
للكاتا.

�أ� �س��دل ال���س�ت��ار �أم ����س الأول ع��ن م�ن��اف���س��ات اجل��ول��ة  25م��ن دوري �أدن ��وك
للمحرتفني ،وهي اجلولة التي �شهدت ا�ستمرار تفوق ال�شارقة يف املركز الثاين/
ال��و��ص�ي��ف ،/على ال��وح��دة �صاحب امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ،ب�ف��ارق نقطتني ،م��ع �إحالة
الإعالن عن الو�صيف النهائي �إىل اجلولة الأخرية ،وكذلك ت�أجيل ح�سم ثاين
الفرق الهابطة �إىل دوري الأوىل الذي �سيكون �إما الظفرة �أو العروبة بعد فوز
الأول على الن�صر ،وتعادل الثاين مع الو�صل.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ح�سم ل�ق��ب ب�ط��ل امل���س��اب�ق��ة " العني" م��ن اجل��ول��ة الثالثة
والع�شرين� ،إال �أن��ه وا�صل ت�ألقه وحتقيقه للأرقام القيا�سية بعد و�صوله �إىل
النقطة  64يف �صدارة جدول ترتيب امل�سابقة.
وتر�صد "وكالة �أنباء الإمارات"  /وام /يف التقرير التايل �أبرز �أرقام اجلولة.
بداية ا�ستطاع فريق العني مت�صدر امل�سابقة �أن ي�صل �إىل النقطة  64حمققا
رقما قيا�سيا مل يحققه من قبل يف م�سابقة الدوري بع�صر االحرتاف ،حيث كان
�أكرب رقم �سجله  62نقطة يف مو�سم  ،2013 - 2012كما �أن فوزه على فريق
عجمان �أم�س الأول كان ال�سابع له على التوايل يف م�سابقة الدوري ،وهو الذي
مل يتحقق منذ ن�سخة  2016-2015من امل�سابقة.
وا�ستطاع فريق الوحدة بفوزه على اجلزيرة بهدفني مقابل هدف يف قمة مباريات
اجلولة �أن ي�صل �إىل النقطة  52ويوا�صل مالحقته لفريق ال�شارقة الو�صيف
حتى الآن  .54و�شهدت اجل��ول��ة  25ت�سجيل  24هدفا  ،منها  6لالعبني
املواطنني ،وهم حممد خلفان امل�سماري "العروبة" ،وعلي مبخوت" اجلزيرة"

 ،و�أحمد برمان" العني" ،ووليد عبا�س "�شباب الأهلي" ،و�إ�سماعيل احلمادي
" خورفكان" هدفني .كما �شهدت اجلولة �أي�ضا ت�سجيل هدف واحد من ركلة
جزاء �سجله العب �شباب الأهلي �شيكنا دومبيا وذلك يف مرمى فريق بني يا�س.
وبالن�سبة للبطاقات فقد �أ�شهر احلكام  24بطاقة �صفراء كان �أكرثها يف مباراة
اجلزيرة والوحدة بواقع  8بطاقات 5 ،للوحدة و 3للجزيرة ،بينما كان فريق
العني الوحيد الذي مل يتلق العبوه �أي بطاقات ،يف حني �أ�شهر حكام املباريات
 4بطاقات حمراء كانت من ن�صيب كل من �شاهني عبد الرحمن" ال�شارقة"،
ون ��واف ��س��امل "اجلزيرة" ،وع�ب��د اهلل ال�شحي "الإمارات" ،وج�م��ال معروف
"خورفكان" .وكان الفتا ت�سجيل التنزاين خمي�س �سيد العب فريق بني يا�س
لأول �أهدافه مع الفريق هذا املو�سم وذلك يف مرمى �شباب الأهلي ،حيث جاء
الهدف بعد  23مباراة خا�ضها الالعب مع فريقه يف املو�سم احلايل .وبالن�سبة
جلدول ترتيب الهدافني فقد وا�صل التوجويل البا كودجو العب العني ت�ألقه
ورف��ع ر�صيده �إىل  26هدفا يف ��ص��دارة ترتيب ه��دايف امل�سابقة ،وذل��ك بعدما
�سجل هدفا يف مرمى فريق عجمان ،معززا الفارق بينه وبني �أقرب مالحقيه
العبي الوحدة عمر خريبني وجواو بيدور  14هدفا لكل منهما .وجاء ترتيب
جدول امل�سابقة كالتايل عقب ختام اجلولة  ":العني يف ال�صدارة  64نقطة/
ال�شارقة ثانيا  54نقطة /الوحدة ثالثا  52نقطة /اجلزيرة رابعا  45نقطة/
�شباب الأهلي خام�سا  39نقطة /الو�صل �ساد�سا  33نقطة /عجمان �سابعا 32
نقطة /الن�صر ثامنا  32نقطة /بني يا�س تا�سعا  30نقطة /خورفكان عا�شرا
 28نقطة /احتاد كلباء حادي ع�شر  27نقطة /الظفرة ثاين ع�شر  21نقطة/
العروبة ثالث ع�شر  18نقطة /الإمارات رابع ع�شر  10نقاط./
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الفجر الريا�ضي
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 6ميداليات لالعبات نادي ال�شارقة للمر�أة ببطولة الإمارات للقو�س وال�سهم
•• ال�شارقة-وام:

18
ا�ستقبال حافل من نادي الذيد لأبطاله امل�شاركني
يف دورة الألعاب الريا�ضية اخلليجية بالكويت
•• الذيد-الفجر:

تقديرا للرماة امل�شاركني يف دورة الأل�ع��اب الريا�ضية اخلليجية الثالثة
والتي �أقيمت بالكويت واختتمت م�ؤخرا قام رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
نادي الذيد با�ستقبال الوفد خالل عودته من الكويت مبطار دبي وتقدير
الوفد وتهنئته على الإجناز ورفع ا�سم الدولة .
وك��ان يف مقدمة م�ستقبلي ال��وف��د �سعادة �سامل حممد ب��ن ه��وي��دن رئي�س
جمل�س �إدارة ن��ادي الذيد و �سامل �سيف اجل��اري الكتبي املدير التنفيذي
للنادي وم��درب الفريق الأول حممد �سعيد الطنيجي وم��درب��ي و�إداري
النادي
و�صافح ابن هويدن الوفد من الرماة و�إداري الفريق علي بن نومه الكتبي

ح�صدت العبات نادي ال�شارقة الريا�ضة للمر�أة  6ميداليات ملونة
يف بطولة الإمارات املفتوحة للقو�س وال�سهم التي �أقيمت على مدار
يومني بنادي �شرطة ال�شارقة مب�شاركة  58العبا والعبة من 11
نادياً من دولة الإمارات و الكويت و ال�سودان �ضمن  13فئة .
وتوجت رو�ضة العو�ضي بذهبية القو�س الأوملبي مل�سافة  60مرت فيما
توجت هند البلو�شي بامليدالية الف�ضية وح�صلت م�لاك الرئي�سي
على برونزية امل�سابقة.
ويف م�سابقة القو�س الأوملبي مل�سافة  70مرت ظفرت عائ�شة �آل علي
بامليدالية الذهبية فيما ف��ازت ح�صة العو�ضي بامليدالية الف�ضية

و�آمنة العو�ضي بامليدالية الربونزية.
و قالت الالعبة عائ�شة �آل علي �أن البطولة �شهدت تقدمي م�ستويات
قوية م��ن قبل جميع امل�شاركني م��ن م��دار���س خمتلفة ��س��واء داخل
الدولة �أو خارجها معربة عن �سعادتها بتحقيق امليدالية الذهبية
يف املناف�سات التي تعد الأوىل م��ن نوعها الحت��اد القو�س وال�سهم
مب�شاركة متعددة ووا�سعة.
و �أ�شارت رو�ضة العو�ضي �إىل �أهمية التواجد يف البطولة بهدف زيادة
االحتكاك خا�صة و�أن مع حتقق فر�صة التناف�س مع رم��اة من دول
�أخ��رى وه��و الأم��ر ال��ذي ينعك�س على �أداء جميع الراميات ب�صورة
�إيجابية ويفتح امل�ج��ال مل��زي��د م��ن ت�ط��ور امل�ستوى والإع� ��داد اجليد
للمحافل واال�ستحقاقات الريا�ضية املقبلة.

وم��درب الفريق معمر العالف وهن�أهم على هذا الإجن��از الريا�ضي و�أ�شاد
عاليا مبا حققه من تفوق يف هذا املحفل يف ظل التفوق الكبري الذي يبديه
الرماة.
و�أ�شاد �سعادة �سامل حممد بن هويدن بهذا الإجناز ورفعهم علم الإمارات يف
املحافل الدولية والتي متثلت بتحقيق عدد كبري من امليداليات والتي من
بينها ح�صول الالعب �أحمد عبداهلل الأمريي العب نادي الذيد على املركز
الثاين يف م�سابقة امل�سد�س 10م والالعب �إبراهيم خليل من نادي الذيد
على املركز الثاين بندقية � 10أمتار
وتقدم ابن هويدن بال�شكر للرماة وبارك لهم هذا الإجناز كما و�أثنى على
دع��م جمل�س ال�شارقة الريا�ضي وحر�صه على حتفيز ومتكني الالعبني
و�أبناء الوطن من امل�شاركة وحتقيق النتائج الريا�ضية.

 30العبا يف قائمة منتخب الإمارات ا�ستعدادا
للملحق امل�ؤهل لك�أ�س العامل 2022
•• دبي -وام:

�أعلن اجلهاز الفني ملنتخب الإم ��ارات الأول لكرة ال�ق��دم ،بقيادة الأرجنتيني
رودلفو �أروابارينا ،قائمة ت�ضم  30العباً لالن�ضمام لت�شكيلة املنتخب الذي
ي�ستعد ملواجهة نظريه الأ��س�ترايل يف ال�سابع من يونيو املقبل يف الدوحة ،يف
م�ب��اراة امللحق الآ�سيوي امل��ؤه��ل للملحق العاملي امل��ؤه��ل ب��دوره لنهائيات ك�أ�س
العامل .2022
�ضمت قائمة املنتخب كل من حرا�س املرمى خالد عي�سى وحممد ال�شام�سي وعلي
خ�صيف ،والالعبون فهد الظنحاين ،بندر الأحبابي ،عبد العزيز هيكل ،وحممد
م��رزوق ،ووليد عبا�س ،خليفة احل�م��ادي ،حممد العطا�س ،وخالد الها�شمي،
وخالد الظنحاين ،واحل�سن �صالح ،ويحيي نادر ،وطحنون الزعابي ،وعبداهلل

حمد �ساملني ،وعبداهلل النقبي ،وعمر عبد الرحمن ،وماجد ح�سن ،وعبداهلل
رم�ضان ،وعلي �ساملني ،وماجد را�شد ،وكايو كانيدو ،وخليل احلمادي ،وحارب
�سهيل ،ويحيي الغ�ساين،و علي مبخوت ،وعلي �صالح ،و�سيبا�ستيان تيجايل،
و�سلطان عادل .ومن املقرر �أن يبد�أ منتخب الإمارات غداً مع�سكره التح�ضريي
يف دبي ا�ستعداداً للمواجهة املرتقبة ،وفق الربنامج الذي �سبق و�أن �أعلن عنه
�أروابارينا ال�شهر املا�ضي ،والذي يت�ضمن خو�ض مباراة جتريبية يوم  29مايو
اجلاري �أمام منتخب جامبيا يف دبي ،على �أن تغادر بعثة منتخب الإم��ارات �إىل
الدوحة يف الأول من يونيو املقبل ،لالنتظام يف مع�سكر خارجي هناك ،ي�ستمر
حتى موعد مواجهة ا�سرتاليا يف ال�سابع من يونيو ،واملر�شح لال�ستمرار حتى
الرابع ع�شر من ال�شهر نف�سه ،يف حال الفوز على �أ�سرتاليا ملالقاة منتخب بريو
يوم  14يونيو يف مباراة امللحق العاملي.

مان�ش�سرت �سيتي« ..ملك» الأرقام القيا�سية « 10حمطات» رئي�سية قادت مان�ش�سرت �سيتي للقب الدوري الإجنليزي
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي -وام:

ع �ل��ى م � ��دار ال �� �س �ن��وات ال� �ت ��ي توىل
فيها الإ�سباين جو�سيب جوارديوال
م �� �س ��ؤول �ي��ة امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي لفريق
مان�ش�سرت �سيتي ،كان الأداء اجلمايل
وفل�سفة اال�ستحواذ الكبري على الكرة
وال�سيطرة على جمريات اللعب هي
ال�سائدة يف �أداء الفريق.
ولكن هذا مل يحرم مان�ش�سرت �سيتي
م ��ن حت �ق �ي��ق ال �ع��دي��د م ��ن الأرق� � ��ام
القيا�سية املميزة على مدار ال�سنوات
املا�ضية ،ومل يخل املو�سم احلايل من
بع�ض الأرق��ام القيا�سية التي �أكدت
�أن جنوم مان�ش�سرت �سيتي هم "ملوك
الأرق� ��ام القيا�سية" ،ب��ل �إن الفريق
احل ��ايل مل��ان���ش���س�تر ي�ع��د م��ن �أعظم
ال �ف ��رق ع �ل��ى م� ��دار ت ��اري ��خ ال� ��دوري
الإجنليزي.
ومع فوز الفريق بلقب الدوري �أم�س
الأول ب��ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى �أ� �س �ت��ون فيال
 2-3يف اجلولة الأخرية �أ�صبح �أول
فريق يف ت��اري��خ ال��دوري الإجنليزي
بالنظام احلايل ،والذي بد�أ يف مو�سم
 1993 / 1992يح�سم اللقب
يف اجل��ول��ة الأخ�ي�رة م��ن امل�سابقة 4
م��رات حيث ك��رر الفريق ما فعله يف
 2012و 2014و 2019فيما
�سبق ملان�ش�سرت يونايتد ذل��ك يف 3
موا�سم فقط م��ن ب�ين  9موا�سم يف
تاريخ البطولة كان ح�سم اللقب فيها
من خالل اجلولة الأخرية.

توج مان�ش�سرت �سيتي م�سريته املميزة يف املو�سم احلايل بلقب جديد يف الدوري
الإجنليزي لكرة القدم هو الرابع له يف �آخر خم�سة موا�سم والثامن يف تاريخ
م�شاركاته بالبطولة .وبرهن الفريق على قوته واكتمال �صفوفه من خالل
نتائجه يف املو�سم احل��ايل وق��درت��ه على ا�ستكمال امل�شوار حتى النهاية برغم
املناف�سة القوية التي وجدها من ليفربول العنيد حتى اجلولة الأخ�يرة من
امل�سابقة .و�أ��س��دل مان�ش�سرت �سيتي ال�ستار على م�سريته الناجحة يف املو�سم
احلايل للدوري الإجنليزي ،بفوز ثمني على �أ�ستون فيال � 2-3أم�س يف اجلولة
الأخرية من امل�سابقة .ومل يكن طريق مان�ش�سرت �سيتي مفرو�شا بالورود نحو
من�صة التتويج باللقب حيث مر الفريق بعدد من املحطات املهمة يف طريقه
�إىل لقب البطولة الذي �سي�ستقر يف ا�ستاد "االحتاد" مبان�ش�سرت للمو�سم الثاين
على التوايل وللمرة ال�ساد�سة يف �آخ��ر  11عاما .وبرغم الفارق بني م�ستوى
الفريقني ،مل تكن مباراة �أم�س الأول �أمام �أ�ستون فيال �سهلة على الإطالق يف
ظل ال�ضغوط الواقعة على مان�ش�سرت �سيتي وحاجته �إىل الفوز على فريق يدربه
�ستيفن جريارد �أحد �أ�ساطري ليفربول ال�سابقني.
وتر�صد وكالة �أنباء الإم��ارات "وام" �أبرز املحطات يف م�سرية مان�ش�سرت �سيتي
هذا املو�سم نحو من�صة التتويج بلقب الدوري الإجنليزي :املحطة الأوىل :يف
اجلولة الثانية /مان�ش�سرت �سيتي × نورويت�ش �سيتي  /0-5ك��ان مان�ش�سرت
�سيتي بحاجة ما�سة للفوز على نورويت�ش �سيتي يف هذه اجلولة بعد هزميته
امل�ف��اج�ئ��ة يف اجل��ول��ة الأوىل �أم ��ام ت��وت�ن�ه��ام  ، 1-0ومل يخيب ال�ف��ري��ق �آمال
جماهريه و�أمطر �شباك نورويت�ش بخما�سية نظيفة لي�ؤكد اجتيازه هذه الكبوة
املبكرة وقدرته على الدفاع عن لقبه.
املحطة الثانية :اجلولة الثالثة /مان�ش�سرت �سيتي × �أر�سنال  /0-5اجتاز
مان�ش�سرت �سيتي واحدا من �أف�ضل فرق الدوري بفوز كبري على �أر�سنال بخما�سية
نظيفة لتكون املباراة الثانية على التوايل التي يفوز فيها مان�ش�سرت �سيتي بهذه
النتيجة الكبرية لت�صبح دافعا قويا له يف املباريات املقبلة.
املحطة الثالثة :يف اجلولة ال�ساد�سة /ت�شيل�سي × مان�ش�سرت �سيتي  /1-0واجه
مان�ش�سرت �سيتي اختبارا �صعبا خ��ارج ملعبه �أم��ام ت�شيل�سي حامل لقب دوري
�أبطال �أوروب��ا  ،وال��ذي فاز يف  4من �أول  5مباريات خا�ضها بامل�سابقة وتعادل
يف املباراة الأخرى مع ليفربول  ،واجتاز مان�ش�سرت هذا االختبار ال�صعب بهدف
نظيف ليوا�صل انطالقته الناجحة يف رحلة الدفاع عن اللقب.

وخ�لال م�سريته نحو اللقب ،حقق
م��ان���ش���س�تر رق �م��ا ق�ي��ا��س�ي��ا م�ه�م��ا يف
ت��اري��خ ال �ن��ادي حيث ح��اف��ظ الفريق
ع�ل��ى �سجله خ��ال�ي��ا م��ن ال �ه��زائ��م يف
 18م�ب��اراة متتالية خ��ارج ملعبه،
وذل��ك منذ ف��وزه على لي�سرت �سيتي
يف � � 11س �ب �ت �م�بر  2021وحتى
تعادله م��ع وي�ستهام ي��وم  15مايو
احلايل .وي�ستطيع مان�ش�سرت �سيتي
تعزيز هذا الرقم القيا�سي من خالل
مبارياته يف املو�سم القادم.
وخ�لال م�سريته يف املو�سم احلايل،
� �س��اه��م م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي �أي �� �ض��ا يف
حت �ق �ي ��ق رق� � ��م مم� �ي ��ز يف ال� � � ��دوري
الإجنليزي حيث �سجل  99هدفا من

ب�ين  1069هدفا �شهدها الدوري
الإجنليزي هذا املو�سم لي�صبح ثاين
�أكرث املوا�سم تهديفا يف تاريخ الـ 30
مو�سما بالدوري الإجنليزي املمتاز.
جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن مان�ش�سرت
��س�ي�ت��ي � �س��اه��م م ��ن ق �ب��ل يف حتقيق
ال ��رق ��م ال �ق �ي��ا� �س��ي ال �ت��اري �خ��ي بهذا
ال���ش��أن عندما �أح��رز الفريق اللقب
يف مو�سم  2019 2018-م�سجال
 95هدفا من بني  1072هدفا يف
ذل��ك املو�سم كما �سجل الفريق 93
هدفا من بني  1066هدفا �أحرزت
يف مو�سم  2012 - 2011الذي
ت��وج فيه �أي���ض��ا باللقب ،وه��ي ثالث
�أف���ض��ل ح�صيلة تهديفية يف تاريخ

امل���س��اب�ق��ة ل�ي�ك��ون م��ان���ش���س�تر �سيتي
ع��ام�ل�ا م���ش�ترك��ا يف �أف �� �ض��ل ثالثة
م��وا��س��م تهديفيا ع�ل��ى م ��دار تاريخ
البطولة.
وم ��ن الأرق � � ��ام امل �م �ي��زة �أي �� �ض��ا التي
ح �ق �ق �ه��ا ال � �ف ��ري ��ق والع � � �ب � ��وه ه ��ذا
املو�سم هو ارت�ف��اع ر�صيد الربازيلي
فريناندينينو م��ع الفريق �إىل 14
ل�ق�ب��ا يف خم�ت�ل��ف ال �ب �ط��والت خالل
م���س�يرت��ه م��ع ال �ف��ري��ق م �ع��ادال بهذا
ر�صيد زميله ال�سابق ديفيد �سيلفا،
و�أ�� �ص� �ب ��ح ال �ن �ج��م ال�ب�رازي� �ل ��ي على
بعد لقب واح��د م��ن م�ع��ادل��ة الرقم
القيا�سي امل�سجل با�سم الأرجنتيني
�سريخيو �أجويرو " 15لقبا" .

كجم" ،ون��وج��زاري �شغيلي "حتت
 90كجم" ،وارام ري ��ان "حتت
 100كجم" ،وم ��اج ��و معروف
"فوق  100كجم".
وحر�ص �سعادة حممد بن ثعلوب
ال ��درع ��ي رئ�ي����س احت ��اد الإم � ��ارات
ل� �ل� �م� ��� �ص ��ارع ��ة واجل� � � � � � ��ودو على
االط �م �ئ �ن��ان ع�ل��ى ��س�لام��ة البعثة
م��ن خ�لال ات�صاله الهاتفي فور
و�صولها دولة الكويت.
و�أك � � � ��د ع� �ل ��ى �أه � �م � �ي ��ة امل� ��� �ش ��ارك ��ة
للم�ساهمة يف �إجناح جتمع الأ�شقاء
اخلليجيني يف تلك ال ��دورة التي
تكت�سب �أهميتها كونها ت�أتي قبل
ال�ت��وج��ه اىل ج��ورج�ي��ا للم�شاركة
يف بطولة تبلي�سي ج��ران��د �سالم
بالعا�صمة اجلورجية م��ن � 3إىل

 5ي��ون�ي��و امل�ق�ب��ل ،وال �ت��ي تعقبها
امل�شاركة يف بطولة "�أوالن باتور"
ج��ران��د � �س�لام ل�ل�ج��ودو مبنغوليا
م��ن � 24إىل  26ي��ون�ي��و املقبل،

املحطة الرابعة :يف اجلولة ال�سابعة /ليفربول × مان�ش�سرت �سيتي  /2-2بعد
�أ�سبوع واحد فقط من الفوز على ت�شيل�سي يف عقر داره ،خا�ض مان�ش�سرت �سيتي
مباراة �أخ��رى �صعبة خارج ملعبه يف مواجهة ليفربول لكنه جنح يف اجتيازها
بتعادل ثمني  2-2ليوا�صل جمع النقاط من الفرق الكبرية املناف�سة له على
اللقب .املحطة اخلام�سة :يف اجلولة / 11مان�ش�سرت يونايتد × مان�ش�سرت
�سيتي  /2-0و�سط ان�شغال مان�ش�سرت �سيتي مببارياته املتتالية يف دور املجموعات
لدوري �أبطال �أوروب��ا  ،كانت مباراة الديربي مع جاره مان�ش�سرت يونايتد على
ملعب الأخري حتظى ب�أهمية بالغة لدى الفريق يف ظل حاجته للعودة �إىل �سجل
االنت�صارات بعد هزميته املفاجئة �أم��ام كري�ستال باال�س  . 2-0وبالفعل قدم
مان�ش�سرت �سيتي عر�ضا قويا على ا�ستاد "�أولد ترافورد" وانتزع فوزا ثمني 0-2
على يونايتد .املحطة ال�ساد�سة :يف اجلولة �/ 21أر�سنال × مان�ش�سرت �سيتي
 /2-1و�سط �ضغط املباريات يف نهاية عام  ،2021خا�ض مان�ش�سرت �سيتي
مباراة �صعبة جدا �أمام م�ضيفه �أر�سنال  ،والتي كانت الثالثة للفريق يف غ�ضون
� 7أيام فقط ،ولكنه جدد الفوز على �أر�سنال يف الدوري وانتزع  3نقاط ثمينة
�أخ��رى خ��ارج ملعبه .املحطة ال�سابعة :يف اجل��ول��ة / 22مان�ش�سرت �سيتي ×
ت�شيل�سي  /0-1جدد مان�ش�سرت �سيتي انت�صاره على ت�شيل�سي يف الدوري وتغلب
عليه بهدف نظيف �سجله البلجيكي كيفن دي بروين.
املحطة الثامنة :يف اجلولة / 28مان�ش�سرت �سيتي × مان�ش�سرت يونايتد /1-4
�أكد مان�ش�سرت �سيتي هيمنته التامة على ديربي املدينة وفاز للمرة الثانية يف
املو�سم احلايل على جاره يونايتد ولكن يف هذه املرة بنتيجة �أكرب  1-4ليوا�صل
الفريق تربعه على عر�ش مان�ش�سرت.
املحطة التا�سعة :يف اجلولة / 32مان�ش�سرت �سيتي × ليفربول  /2-2جنح
مان�ش�سرت �سيتي يف احلفاظ على �صدارته للدوري بالتعادل الثمني  2-2مع
ليفربول ال��ذي ظ��ل يف امل��رك��ز ال�ث��اين ب�ف��ارق نقطة واح��دة بعد م�ب��اراة مثرية
وممتعة من الفريقني على ا�ستاد "االحتاد" يف مان�ش�سرت.
امل�ح�ط��ة ال �ع��ا� �ش��رة :يف اجل��ول��ة  38الأخ �ي��رة /م��ان���ش���س�تر �سيتي × �أ�ستون
فيال  /2-3كان مان�ش�سرت �سيتي بحاجة للفوز على �أ�ستون فيال يف اجلولة
الأخرية من امل�سابقة للتتويج باللقب بغ�ض النظر عن نتيجة مباراة ليفربول
مع وولفرهامبتون يف ظل ف��ارق النقطة الواحدة التي تف�صله عن ليفربول.
وبالفعل حقق الفريق الفوز  2-3بعد �أن قام ب�أهم و�أ�سرع رميونتادا له حيث
كان مت�أخرا بهدفني  ،وانتف�ض يف  6دقائق لي�سجل � 3أهداف يف الن�صف الثاين
من ال�شوط الثاين وليتوج جهوده هذا املو�سم بلقب جديد يف امل�سابقة.

«جودو» الإمارات يبد�أ م�شواره اليوم يف الدورة اخلليجية الثالثة بالكويت اليوم ..انطالق «دولية فزاع» للري�شة الطائرة لأ�صحاب الهمم مب�شاركة  30دولة

•• الكويت-وام:

ي�ستهل منتخب الإم��ارات للجودو
ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء م�سريته يف دورة
الأل �ع��اب اخلليجية الثالثة ،التي
ت�ست�ضيف فعالياتها دولة الكويت
ال �� �ش �ق �ي �ق��ة وت �ن �ط �ل��ق مناف�سات
اجل� ��ودو ب���ص��ال��ة ال���ش�ي��خ ع�ب��د اهلل
اجلابر بفئة ال��وزن اخلفيف على
�أن تختتم غدا الأربعاء مبناف�سات
الوزن الثقيل.
وا�ستكمل منتخبنا ال���ش��اب ،حتت وه ��م �أح �م��د ج��ا��س��م يف وزن حتت
�إ�شراف مدربه فيكتور �سيكرتوف 60 ،كجم ،وج��ور �شغيلي "حتت
ا�ستعداداته الن�ط�لاق املناف�سات 66 .كجم" ،و�سعيد النقبي "حتت
وت �� �ش �ه ��د اجل� ��ول� ��ة االفتتاحية  73كجم" ،فيما يلعب يف ختام
ملناف�سات اجل��ودو ل�ل��وزن اخلفيف م�ن��اف���س��ات ال�ب�ط��ول��ة غ��دا ك��ل من
م�شاركة  3الع�ب�ين م��ن منتخبنا خ �ل �ي �ف��ة احل ��و� �س �ن ��ي "حتت 81

•• دبي -وام:

ت�ط�ل�ع��ا ل�ل�م���ش��ارك��ة الإي �ج��اب �ي��ة يف
ب �ط��ول��ة �أب� ��و ظ �ب��ي ج��ران��د �سالم
ال �ك�برى ،ال�ت��ي ت�ق��ام م��ن � 21إىل
� 23أكتوبر املقبل.

تنطلق اليوم فعاليات الن�سخة الرابعة من بطولة فزاع
الدولية للري�شة الطائرة لأ�صحاب الهمم /دبي /2022
�ضمن مناف�سات اجلولة العاملية لالحتاد ال��دويل للعبة،
مب���ش��ارك��ة  247الع�ب��ا والع �ب��ة م��ن  30دول ��ة ،برعاية
�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س
جمل�س دب��ي الريا�ضي .وب ��د�أت طالئع ال��وف��ود امل�شاركة
يف احل��دث الو�صول للدولة تباعا حيث ت�سعى املنتخبات
املختلفة لرتك ب�صمة يف ثاين بطوالت فزاع الدولية لعام
.2022
ويتكون منتخبنا امل�شارك يف البطولة من حميد ال�سناين
و�سالمة اخلاطري ،وي�سعى الالعبان لالحتكاك واكت�ساب
املزيد من اخلربة يف هذا احلدث العاملي املهم .وتوجه ثاين
جمعة بالرقاد رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي دب��ي لأ�صحاب
الهمم رئي�س اللجنة املنظمة بال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ
من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي
الريا�ضي راع��ي احل��دث على دعمه واهتمامه الكبريين
بـ"�أ�صحاب الهمم" مم��ا ك��ان ل��ه امل ��ردود الإي�ج��اب��ي على

م�سريتهم يف كافة الأ�صعدة .كما وجه بالرقاد ال�شكر �إىل
جمل�س دبي الريا�ضي على متابعته لكل تفا�صيل بطوالت
فزاع املختلفة لتحقيق النجاح املن�شود ،حيث باتت البطولة
حدثا عامليا مهما يف ظل النجاح املن�شود الذي حققته على
ال�صعيدين الفني والتنظيمي وات�ساع دائ��رة امل�شاركني
م��ن ن�سخة لأخ� ��رى .وق ��ال �إن ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة توجه
دائما بدعم �أ�صحاب الهمم ،وتوفري كافة �سبل االرتقاء
بقدراتهم ومواهبهم الريا�ضية ،ما منح الإمارات "�أر�ض
املبادرات" دورا كبريا يف تنظيم كربى الأحداث الريا�ضية
واالهتمام بفئة مهمة يف جمتمعنا حتت �شعار متكني /
�أ�صحاب الهمم ،/ليكتمل اندماج املجتمع مع بع�ضه حيث
ن�سعى جميعا لتعزيز ه��ذه ال��ر�ؤي��ة وف��ق اال�سرتاتيجية
املو�ضوعة ونتطلع للمزيد من النجاحات .و�أك��د حممود
طيفور مدرب منتحبنا �أن الهدف من هذه امل�شاركة يتمثل
يف االح�ت�ك��اك وال�ت�ع��رف على م�ستوى ال�لاع�ب�ين و�صقل
املهارات ،م�شريا �إىل �أن املرحلة املقبلة �ست�شهد ات�ساع دائرة
امل�شاركني يف اللعبة على �صعيد دول اخلليج ،ما �سيكون
له الأثر الكبري يف ارتفاع امل�ستوى الفني ،وحتقيق نتائج
�إيجابية يف كل املحافل.

الفجر الريا�ضي
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 28العب ًا يف قائمة منتخبنا الأوملبي
ا�ستعداد ًا لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا

يف املجموعة الرابعة �إىل جانب منتخبات ال�سعودية  ،اليابان
•• دبي-الفجر:
وطاجيك�ستان .و�ضمت قائمة الأبي�ض الأوملبي  28العباً هم :
�أعلن اجلهاز الفني ملنتخبنا الأوملبي لكرة القدم بقيادة الإ�سباين عبداهلل �إدري�س  ،زايد �سلطان  ،راكان وليد ( اجلزيرة ) �سعيد
دين�س �سيلفا عن قائمة املنتخب للتجمع الداخلي الذي �سينطلق �سليمان ( عجمان ) يو�سف امل�ه�يري  ،غ��امن علي ( الو�صل )
يف دبي اعتباراً من اليوم الثالثاء ا�ستعداداً للم�شاركة يف نهائيات �أحمد حممود � ،سعيد عبيد  ،فار�س خليل � ،سهيل املطوع  ،فهد
ك�أ�س �آ�سيا حتت  23عاماً املقررة يف �أوزبك�ستان للفرتة من الأول بدر ( الإم��ارات ) من�صور املنهايل ( الوحدة ) خالد البلو�شي
حتى التا�سع ع�شر من �شهر يونيو املقبل  ،حيث يلعب منتخبنا  ،نا�صر ال�شكيلي ( العني ) را�شد �سامل  ،حممد عبدالرحمن

 ،ح�سني مهدي ( الن�صر ) عيد خمي�س  ،عبدالعزيز حممد ،
حممد عبداهلل � ،سلطان علي  ،رائد ر�ضا � ،أحمد جميل ( �شباب
الأهلي ) عبداهلل �سلطان ( بني يا�س ) عي�سى �أحمد  ،يا�سر ح�سن
( احتاد كلباء ) عبداهلل عبدالرحمن ( خورفكان ) �أحمد دروي�ش
( الفجرية ) .ومن املقرر �أن يخو�ض املنتخب مباراة ودية �أمام
فيتنام يوم  28مايو اجلاري قبل ال�سفر �إىل العا�صمة ط�شقند
للم�شاركة يف البطولة.

�أغلى  5العبني يف العامل �سجلوا  147هدفا
يف  176مباراة هذا املو�سم

العبني يف الدوريات الكربى هذا املو�سم ،وما قدموه مع فرقهم  ،بح�سب موقع
•• عوا�صم -وام:
"تران�سفري ماركت" .
على مدار مو�سم طويل و�شاق  ،برز العديد من الالعبني من �أ�صحاب القيمة ويت�صدر الفرن�سي كيليان مبابي العب باري�س �سان جريمان  ،واملتوج معه بلقب
ال�سوقية العالية مع فرقهم و�ساهموا يف العديد من االنت�صارات على مدار الدوري الفرن�سي ،قائمة �أغلى الالعبني بقيمة �سوقية تبلغ  160مليون يورو،
املو�سم.
و��ش��ارك الالعب مع فريقه ه��ذا املو�سم يف  46م�ب��اراة بواقع  3912دقيقة،
و�أك��د الالعبون �أ�صحاب القيمة ال�سوقية الكبرية م��دى فائدتهم لفرقهم يف وذلك بجميع البطوالت حيث �سجل  39هدفا ،و�صنع .26
املو�سم املنق�ضي مع �إ�سدال ال�ستار على فعاليات الدوريات الكربى يف �أوروبا.
وي�أتي ثانيا الرنويجي �إيرلنج هاالند  ،املن�ضم م�ؤخرا �إىل �صفوف مان�ش�سرت
أعلى
وعلى �سبيل املثال � ،شارك الالعبون اخلم�سة �أ�صحاب القيمة ال�سوقية ال
�سيتي الإجنليزي قادما من بورو�سيا دورمت��ون��د الأمل��اين  ،حيث تبلغ القيمة
يف فرقهم  ،والبالغ جمموعها  610ماليني ي��ورو ،يف  176مباراة مبختلف ال�سوقية لالعب  150مليون يورو ،و�شارك مع دورمتوند هذا املو�سم بجميع
البطوالت و�سجلوا خاللها  147هدفا.
البطوالت يف  30مباراة بواقع  2388دقيقة� ،سجل خاللها  29هدفا ،و�صنع
وتر�صد وكالة �أنباء الإمارات  /وام /يف هذا التقرير �أرقام و�إح�صائيات �أغلى � 8 5أهداف.

وجاء ثالثا الربازيلي فيني�سيو�س جونيور العب ريال مدريد الإ�سباين  ،والبالغ
قيمته ال�سوقية  100مليون ي��ورو ،حيث خا�ض مع فريقه ه��ذا املو�سم 51
مباراة بواقع  4184دقيقة� ،سجل خاللها  21هدفا ،و�صنع  20هدفا .وحل
رابعا امل�صري حممد �صالح العب ليفربول  ،وتبلغ قيمته ال�سوقية  100مليون
ي��ورو �أي�ضا  ،وخا�ض مع فريقه ه��ذا املو�سم  50مباراة بواقع  3924دقيقة
�سجل خاللها  31هدفا يف جميع البطوالت و�صنع  16هدفا ،وتوج بلقب هداف
ال��دوري الإجنليزي للمو�سم الثالث على ال�ت��وايل ،بعدما �سجل  23هدفا يف
البطولة  ،و�صنع  14هدفا.
وج��اء يف املركز اخلام�س الربيطاين ه��اري كني الع��ب توتنهام  ،وتبلغ قيمته
ال�سوقية  100مليون ي��ورو ،و�شارك مع فريقه يف  50مباراة بواقع 4250
دقيقة ،و�سجل  27هدفا ،و�صنع � 10أهداف.

اللجنة املنظمة تتابع تقارير الأر�صاد اجلوية
لقب الـ «�سكوديتو» انت�صار
ت�أجيل �سباق القفال  31وحالة البحر حتدد املوعد اجلديد �شخ�صي لبيويل املُ ّتزن
بن م�سحار :ن�سعى لإقامة احلدث يف �أف�ضل الظروف �ضمان ًا ل�سالمة املت�سابقني

•• دبي-الفجر

�أعلنت اللجنة املنظمة ل�سباق القفال
 31لل�سفن ال�شراعية املحلية 60
ق��دم �اً وال � ��ذي ي�ن�ظ�م��ه ن� ��ادي دبي
الدويل للريا�ضات البحرية بدعم
ورع��اي��ة م��ن �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي،
ع��ن ت��أج�ي��ل م��وع��د ال���س�ب��اق الذي
كان مقررا له �سابقا الفرتة -27
 29اجلاري وذلك ب�سبب الأحوال
اجلوية وتقارير الن�شرة البحرية
املتوقعة يف الأيام املقبلة.
وت ��در� ��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا املنظمة
لل�سباق اختيار املوعد املنا�سب على
ح���س��ب ظ� ��روف وح��ال��ة ال �ب �ح��ر يف
االيام املقبلة من خالل مراقبة كل
التفا�صيل اخلا�صة بحالة البحر
ومتابعة التقارير اليومية الختيار
املوعد املنا�سب القامة ال�سباق.
وج��اء ق��رار اللجنة العليا املنظمة
برئا�سة �أح�م��د �سعيد ب��ن م�سحار،
رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة ن � ��ادي دبي
ال��دويل للريا�ضات البحرية نائب
رئي�س احت��اد االم ��ارات للريا�ضات
البحرية ،ب�إرجاء االنطالقة تنفيذاً
لتوجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم راعي
احلدث والذي وجه اللجنة املنظمة
بالعمل على حتقيق مبد�أ ال�سالمة
ل�ل�م���ش��ارك�ين و�إق ��ام ��ة ال �� �س �ب��اق يف
�أف�ضل الظروف والعمل على تهيئة
ال�سبل املنا�سبة للم�شاركني خالل
التنقل م��ن ��ش��واط��ئ ال��دول��ة نحو
ج��زي��رة "�صري بونعري" يف عمق

اخلليج العربي والعودة من هناك
مرة �أخرى ب�سالم �إىل �شواطئ دبي
يوم ال�سباق.
وق��ال �أح�م��د �سعيد ب��ن م�سحار �إن
اللجنة العليا املنظمة ظلت تراقب
ع��ن كثب ك��اف��ة ال�ت�ق��اري��ر اخلا�صة
ب ��الأح ��وال اجل��وي��ة وح��رك��ة املوج
وال ��ري ��اح يف ب�ح��ر اخل�ل�ي��ج العربي
واملتوقعة خ�لال ال�ساعات والأيام
القادمة عرب امل��واق��ع الإلكرتونية
املتخ�ص�صة وتقارير املركز الوطني
ل�ل�أر��ص��اد وال�ت��ي �أ��ش��ارت �إىل حالة
ع��دم ا��س�ت�ق��رار ي�ت�ع��ذر معها تنقل
امل�شاركني وال�سفن واملحامل نحو
ج��زي��رة "�صري بونعري" يف �أم ��ان
قبل ال�سباق مم��ا ا�ستدعى اتخاذ
ق��رار �سريع بتحديد موعد جديد
م��ن �أج� ��ل �إجن � ��اح ه ��ذه التظاهرة
ال�سنوية.
و�أو� � �ض� ��ح رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة العليا
امل�ن�ظ�م��ة ل���س�ب��اق ال �ق �ف��ال � 31إن
اللجنة واللجان املعاونة يف النادي
يف ح��ال��ة ت�ن���س�ي��ق دائ� ��م وم�ستمر
م��ع � �ش��رك��اء ال �ن �ج��اح م��ن الدوائر
احل�ك��وم�ي��ة وامل ��ؤ� �س �� �س��ات الوطنية
وجميعهم يعملون ك�ف��ري��ق واحد
م��ن �أج ��ل ال��و� �ص��ول ب��احل��دث �إىل
النجاح املطلوب من خ�لال توفري
املتطلبات وت�أمني خط �سري ال�سباق

وق�ب��ل ذل��ك و��ص��ول امل�شاركني �إىل
مكان بداية ال�سباق واال�ستعداد من
هناك لبدء احلدث يف موعده.
و�أو� �ض��ح �أح�م��د �سعيد ب��ن م�سحار
�أن ن ��ادي دب��ي ال ��دويل للريا�ضات
البحرية على توا�صل م�ستمر مع
امل�لاك والنواخذة والبحارة �سوا ًء
يف ه��ذا ال�سباق �أو ب��اق��ي الأح ��داث
ال �ت��ي ينظمها ال �ن��ادي م���ش�ي��داً يف
ه��ذا اخل�صو�ص ب��ال�ت�ع��اون الكبري
ال��ذي يظهره �أه��ل البحر يف كافة
امل �ح��اف��ل والأح� � � ��داث وم� ��ن بينها
�سباق القفال حيث يتم التن�سيق يف
كيفية التحرك نحو مكان البداية
وال �ت �ن �� �س �ي��ق م ��ع ال �ل �ج �ن��ة املنظمة
ل�ضمان �سالمة ال�سفن والبحارة
امل�شاركني وتنفيذ كافة التعليمات
وال �� �ش��روط ال �� �ص��ادرة م��ن النادي
واخلا�صة بامل�شاركة.
و�أك��د رئي�س اللجنة العليا املنظمة
ل�ل���س�ب��اق �أن ال� �ن ��ادي ق ��دم جتربة
ف��ري��دة ه ��ذا امل��و� �س��م ب �ع��د ت�شكيل
جلنة ا�ست�شارية ت�ضم  5نواخذة
من مت�سابقي ال�ق��وارب ال�شراعية
امل �ح �ل �ي��ة حت� ��ت �إ�� � �ش � ��راف اللجنة
ال��ري��ا� �ض �ي��ة وذل� ��ك ل��دع��م النادي
ومت� �ث� �ي ��ل امل �ت �� �س ��اب �ق�ي�ن وت� �ق ��دمي
امل�ق�ترح��ات مم��ا ج�ع��ل �أه ��ل البحر
ق��ري �ب�ي�ن م ��ن ال � �ن� ��ادي يف تقدمي

امل�شورة فيما يخ�ص ال�سباقات وقد
ن��ال ق��رار الت�أجيل موافقة وقبول
ت�أمني من هذه اللجنة.
50
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �سباق القفال
ل�ل�م���س��اف��ات ال�ط��وي�ل��ة واملخ�ص�ص
لل�سفن ال�شراعية املحلية  60قدماً
وال��ذي �أ�س�سه املغفور له ب ��إذن اهلل
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
ط �ي��ب اهلل ث � ��راه -ع ��ام ،1991ينطلق من خط البداية يف جزيرة
"�صري بونعري" يف عمق اخلليج
العربي مروراً بخط النهاية الأول
ق �ب��ال��ة ج ��زي ��رة ال �ق �م��ر "نيوه بن
حنظول" و�صو ًال �إىل خط النهاية
يف ��ش��واط��ئ دب��ي مل�سافة ت��زي��د عن
 50مي ً
ال بحرياً.
وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن ي�ج�م��ع ال�سباق
وال��ذي يج�سد رح�لات ع��ودة الآباء
والأج� � ��داد يف امل��ا� �ض��ي م��ن مو�سم
الغو�ص و�صيد الل�ؤل�ؤ يف "هريات"
اخلليج العربي� ،أكرث من 3000
�شخ�صاً �سيج�سدون ملحمة تراثية
م�ضيئة على م�تن �سفنهم والتي
��س�ترف��ع �أ��ش��رع�ت�ه��ا ال�ب�ي���ض��اء على
�صفحة مياه اخلليج الزرقاء لتذكر
الأجيال املتعاقبة باملا�ضي اجلميل
بني �أرقى وجهات احلا�ضر امل�شرق.

ُيع ّد الظفر التاريخي مليالن بلقب ال��دوري الإيطايل انت�صاراً �شخ�صياً للمدرب �ستيفانو
بيويل ،الع ّراب الدمث والهادئ للمواهب ال�شابة التي فر�ضت نف�سها يف الطريق �إىل
الـ"�سكوديتو".
يف الدوري الذي عادة ما ينفجر فيه املد ّربون به�سترييا الغ�ضب قبل املباريات
وبعدهاُ ،يعترب بيويل �شخ�صية متزنة ن�سبياً ونادراً ما تفقد �أع�صابها يف العلن،
ويحظى بتعاطف وا�ضح من العبيه.
لقد تعامل م��ع خ�سارة ميالن العبني ك�ب��اراً �أم�ث��ال ح��ار���س مرمى منتخب
�إيطاليا جانلويجي دون��اروم��ا ال��ذي غ��ادر ال�ن��ادي �إىل باري�س �سان جرمان
الفرن�سي كالعب ح ّر ،من دون �إثارة �ضجة ،وتك ّيف مع الو�ضع لقيادة فريق
ناب�ض باحلياة ي�ضم مواهب �شابة على غ��رار �ساندرو تونايل والربتغايل
رافايل لياو ،والإنكليزي فيكايو توموري.
ف��وز م�ي�لان ب � ��أول ل�ق��ب ل��ه يف ال� ��دوري م�ن��ذ ال �ع��ام  ،2011ه��و �أول لقب
كبري لبيويل كمدرب ،ويعترب مبثابة تكرمي رائع حتقق وهو يف ال�ساد�سة
واخلم�سني من عمره وبعد م�سرية تدريبية مل ت�ؤ�شّ ر بالو�صول �إىل قمة
مماثلة من قبل.
ً
قبل و�صوله �إىل ميالن ،ا�شتهر بيويل بكونه مدربا لفيورنتينا عندما عُرث
يف �آذار-م��ار���س  2018على قائد فريق الـ"فيوال" دافيد �أ�ستوري جثة
هامدة يف غرفة فندقية قبل مباراة �أمام �أودينيزي.
�أظهر بيويل حينها قدرته على �إدارة امل�سائل يف �أع�ق��اب تلك امل�أ�ساة
العاطفية ،وو�شم ر�سماً لأ�ستوري تخليداً لذكرى الالعب ال�شهري.
قال بيويل العام املا�ضي "كنا �سوياً لفرتة ق�صرية ،لكنها كانت جتربة
�ستبقينا �سوياً لبقية حياتي".
و�أ�ضاف "يف كل مرة �أتلقى فيها مكاملة هاتفية غري متوقعة� ،أعي�ش من
جديد �صدمة ال �أعتقد �أن �أياً منّا قد جتاوزها".
عندما و�صل بيويل �إىل ميالن يف ت�شرين الأول�-أكتوبر  ،2019بعد �ستة �أ�شهر
على ا�ستقالته من فيورنتينا ،كان ال�ستالم زمام القيادة بعد ماركو جامباولو ،املدرب
غري املنتظم و�آخر املدربني الذي م ّروا على "رو�سونريي" يف ال�سنوات الثماين البائ�سة
التي تلت فوزهم ب�آخر �ألقاب الدوري.
مل تكن التوقعات عالية ب�أنه ميكن لبيويل القيام بالكثري مع فريق فاز بثالث مباريات
وخ�سر �أربعاً من مبارياته ال�سبع االفتتاحية ،كما �أن عقداً حتى نهاية املو�سم حينها مل
يكن م�ؤ�شراً على قدر كبري من الإميان من قبل �إدارة ميالن.
مل تكن النتائج الأول �ي��ة م�شجعة �أك�ثر مم��ا كانت عليه حت��ت ق�ي��ادة جامباولو :ثالثة
انت�صارات فقط بني تعيني بيويل وعطلة ال�شتاء.
ورمب��ا كانت اخل�سارة املذلة بخما�سية نظيفة يف �أتاالنتا يف �آخ��ر مباريات � ،2019أ�سو�أ
اللحظات يف م�سرية بيويل املهنية ،و�أث��ارت دع��وات كبرية لإقالته �أي�ضاً .لكن بعد و�صول
ال�سويدي املخ�ضرم زالتان �إبراهيموفيت�ش خالل عيد امليالد ،تغيرّ �شيء ما.
مدعوماً يف البداية من النجم ال�سويدي اخل��ارق� ،صعد ميالن �إىل املركز ال�ساد�س وت�أهل
�إىل �أوروبا ،و�أدت النتائج اجليدة يف النهاية �إىل عدم تعاقد ميالن مع الأملاين رالف رانغنيك
ومنح بيويل فر�صة لدفع النادي �إىل الأمام.
هذا الإميان الذي تلقاه بيويل �أتى ثماره للطرفني ،له وللنادي ،حيث احتل مركز الو�صيف يف
املو�سم املا�ضي و�أعقبه الآن بلقب الدوري الذي مل يتوقعه �أحد يف بداية املو�سم.
الآن �أ�صبح بيويل وميالن جنباً �إىل جنب يف حماولتهما لإعادة �أحد �أكرث الفرق الأوروبية
عراقة� ،إىل قمة اللعبة.
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بعمر الـ ..82حققت حلمها وتخرجت من اجلامعة

ق�صة �شعر تنقذ حياتها من ورم يف ر�أ�سها

الأح�ل�ام ال ت�ع��رف امل�ستحيل ،ه��ذا م��ا �أثبتته ام ��ر�أة يف
الثانية والثمانني م��ن عمرها ،جنحت يف التخرج من
اجلامعة واحل�صول على درج��ة البكالوريو�س يف �إدارة
الأعمال ،يف والية مرييالند الأمريكية.
وح�ق�ق��ت م��اي ب�ي��ل حلمها بال�سري ع�ل��ى امل���س��رح لقبول
��ش�ه��ادة ال�ت�خ��رج م��ن جامعة م�يري�لان��د ،بعد �أن قررت
العودة للدرا�سة يف �أواخر ال�سبعينيات من عمرها.
وحظيت بيل مب�سرية مهنية طويلة كممر�ضة ،لكنها
قررت العودة �إىل اجلامعة لدرا�سة �إدارة الأعمال ،كو�سيلة
مل�ساعدتها يف تنمية �أع�م��ال�ه��ا اخل��ا��ص��ة مب�ج��ال تنظيم
الفعاليات .وع��ن ال�سبب ال��ذي دفعها للعمل يف جمال
تنظيم الفعاليات بعد امل�سرية الطويلة بالتمري�ض ،قالت
ماي ملحطة " "WJLATVالتابعة ل�شبكة "�إيه بي �سي"
نيوز الأمريكية� ،إنها "حظيت بالكثري من الدعم والثناء
على جهودها يف تنظيم الفعاليات� ،أثناء عملها يف مراكز
وزارة ال�صحة واخلدمات الإن�سانية للرعاية الطبية".
وتابعت" :اعتقد امل�شرفون �أن لدي �شيئا مميزا .عندما
كنت �أعمل يف مراكز خدمات ال�صحة قمت بتنظيم بع�ض
الأحداث الكبرية وقد �أعجب اجلميع بها ،لذلك بد�أت يف
تن�سيق م�ؤمترات تكنولوجيا املعلومات اخلا�صة بهم".

اكت�شفت امر�أة �أ�سرتالية �أنها م�صابة بورم يف ر�أ�سها بعد �أن قامت
بق�ص �شعرها لدى م�صففة �شعر.
و كانت يل كينج ( 43عاماً) تقوم بق�ص وت�صفيف �شعرها عندما
الحظت م�صففة ال�شعر عالمة كبرية على فروة ر�أ�سها .يف البداية،
جتاهلت الأمر ،حيث ظننت �أن ابنها لوكا�س ،البالغ من العمر �سبع
�سنوات قد �شدها من �شعرها ،لكن م�صففة �شعرها ريت�شي حثتها
على التحقق من هذه البقعة .و �أخرب الأطباء يل �أنها م�صابة بورم
ي�سمى الوحمة الزرقاء ،وهو حميد ب�شكل عام ،لكن هذه الوحمة
كان ميكن �أن ت�صبح خبيثة لأنها منت ب�سرعة كبرية .واحتاجت
يل وهي �أم لطفل واحد �إىل ثالث عمليات جراحية لإزالة الوحمة
بالكامل ،بح�سب �صحيفة مريور الربيطانية.
و قالت يل م��ن مدينة ب�يرث الأ�سرتالية "ق�صة �شعري �أنقذت
حياتي .ال��وح�م��ات ال��زرق��اء ب�شكل ع��ام لي�ست خبيثة ولكن عادة
ب�ح�ج��م وخ��ز ال��دب��و���س و�أي � �ش��يء ي�ن�م��و ب �ه��ذا احل �ج��م مي�ك��ن �أن
يتحول �إىل �شيء خطري ،ورمبا كانت �ستتحول وت�صبح خبيثة و�أنا
حمظوظة الكت�شافها قبل حدوث ذلك".
و ك�شف الأطباء �أن الوحمة الزرقاء ناجتة عن ال�ضوء املتقطع ،و�أن
ال�شامة تكونت على جانب ر�أ�سها املعر�ض لل�شم�س �أثناء القيادة.

فقدان وزنها ينقذها من ال�سرطان

جتمع ثروة يف عامني بف�ضل �إي باي

ك�شفت طالبة دك�ت��وراة �أ�سرتالية ،كيف �أن جناحها بفقدان الوزن
الزائد ال��ذي كانت تعاين منه� ،أنقذ حياتها بعدما اكت�شفت ب�أنها
م�صابة ب�سرطان الغدد الليمفاوية .يف �أغ�سط�س  ،2021الحظت
�شيلي بي�شوب ،من بريزبني ،وجود كتلة �صغرية بحجم حبة العنب
على عظم الرتقوة ،لكن الأطباء اعتقدوا �أن العقد الليمفاوية لديها
منتفخة ب�سبب ال�ب�رد �أو الأن�ف�ل��ون��زا .م��ع م��رور الأ��ش�ه��ر ،الحظت
ال�شابة البالغة من العمر  30عامًا �أن الورم "يبدو �أكرب" وعادت �إىل
الطبيب لأخ��ذ خزعة جراحية .وبعد �إج��راء مزيد من االختبارات
واخلزعة اجلراحية ،مت ت�شخي�ص �إ�صابة �شيلي بالورم الليمفاوي يف
املرحلة الثانية يف  30مار�س  .2020وقال الأطباء �إن فقدان ال�شابة
 45كيلوغراماً من وزنها� ،أنقذ حياتها ،حيث مل يكن النتوء مرئياً
عندما كانت تعاين من زي��ادة ال��وزن .وقالت �شيلي ل�صحيفة ديلي
ميل �أ�سرتاليا" :يف منت�صف �شهر مار�س ،خ�ضعت خلزعة جراحية
وج��اءت النتيجة �صادمة يل ،ولكنني كنت ممتنة لأن�ن��ي اكت�شفت
ال��ورم قبل �أن يتفاقم" مت العثور على املوقع الأ�سا�سي لل�سرطان
خلف �ضلوع �شيلي املحيطة بقلبها ورئتيها ومت ت�شخي�ص �إ�صابتها
بال�سرطان يف املرحلة الثانية لأنها انتقلت �إىل العقد الليمفاوية.

ت�ستمتع �شابة �أ�سرتالية �صغرية ال يتجاوز عمرها 18
ع��ام �اً ،ك��ان��ت تعمل يف م��اك��دون��ال��دز ،باملالب�س الفاخرة
وال�سفر وارت�ي��اد املطاعم ال�ك�برى بف�ضل بيع املنتجات
الع�صرية على موقع "�إي باي".
�أطلقت �أوليفيا بريكوكو ،من ملبورن ،متج ًرا للتجارة
الإلكرتونية على "�إي باي" يف عام  2020قبل �أن ت�ضرب
جائحة كورونا �أ�سرتاليا ،وبد�أت ببيع الكثريمن املنتجات
على املوقع .و�أخربت الفتاة �صحيفة ديلي ميل �أ�سرتاليا
�أن �ه��ا ت�ستخدم من ��وذج �أع �م��ال "دروب �شيبينغ" الذي
يت�ضمن �شحن املنتجات من ال�شركة امل�صنعة مبا�شرة �إىل
العميل دون �أن متر ببائع التجزئة على الإطالق.
وتدعي �أوليفيا �أنها ربحت �أكرث من � 500ألف دوالر يف
عامني فقط ،و�أنها ك�سبت � 50ألف دوالر يف �شهر واحد
فقط ،من خالل تتبع و�سائل التوا�صل االجتماعي ملعرفة
املنتجات الأكرث طل ًبا .يف وقت فراغها خالل �أول �إغالق
ب�سبب اجلائحة يف ملبورن ،تعلمت �أوليفيا كل �شيء عن
دروب �شيبينغ من خالل م�شاهدة مقاطع اليوتيوب.

ظهور القرية الغارقة ب�إيطاليا لأول مرة منذ  30عاما

يعج ال�ع��امل بالق�ص�ص الغريبة التي ميكن �أن تبدو �أحيانا �أنها
خرافة ،لكنها واقع ملمو�س عاي�شه البع�ض ،وهب البع�ض الآخر
لر�ؤيته .ينطبق هذا على قريبة فابري�شي دي كارجيني الإيطالية،
التي حظيت بق�صة غريبة ب�سبب امل�شاريع الب�شرية ،حيث غمرت
املياه القرية بالكامل قبل عقود �إبان ت�شييد بحرية �صناعية خلف
�سد عمالق يف املنطقة املحيطة بها .لكن هذه لي�ست الركن الوحيد
يف ق�صة القرية التي كان ي�سكنها املئات قبل غرقها ،فبني احلني
والآخر يظهر بع�ض من مباين القرية على �سطح املاء ،قبل �أن تعود
�إىل القاع جمددا .ومن املتوقع �أن تظهر القرية بالكامل فوق �سطح
املاء العام املقبل ،لأول مرة منذ ما يقرب من  30عاما ،وفق تقرير
ملوقع ترافيل بوك الأملاين املعني بالغرائب ومو�ضوعات ال�سفر.

رونالدينو يخطف
الأنظار يف تون�س
خ� �ط ��ف �أ�� � �س� � �ط � ��ورة ك � � ��رة ال� �ق ��دم
ال�ب�رازي �ل��ي رون��ال��دي �ن��و ،الأ�ضواء
يف ت��ون ����س ،وذل� ��ك م �ن��ذ ح �ل��ول��ه يف
زي� � ��ارة ت �ب ��دو م ��ن �أج � ��ل ال�ت�روي ��ج
لل�سياحة التون�سية ،لكنها ال تزال
ت �ث�ي�ر ال �ك �ث�ي�ر م ��ن اجل� � ��دل حول
م��دى جن��اح ال�سلطات با�ستثمارها
لإن�ع��ا���ش ال�ق�ط��اع ال�سياحي ،الذي
يعاين رك��ودا ملحوظا يف العامني
الأخريين .وو�صل رونالدينو� ،أحد
�أف�ضل العبي كرة القدم الربازيليني
على مر التاريخ� ،إىل تون�س اجلمعة
املا�ضي ،يف زيارة تدوم � 3أيام ،وذلك
ب��دع��وة م��ن �صديقه ،مغني الراب
ال�ت��ون���س��ي ك��رمي ال�غ��رب��ي املعروف
ب��ا��س��م "كادورمي" .وك���ش��ف املغني
يف ت�صريحات �إع�لام�ي��ة �أن زيارة
بطل العامل مع منتخب الربازيل
ع��ام  ،2002ت ��أت��ي للت�شجيع على
زيارة تون�س بهدف �إنعا�ش �سياحتها
وال�تروي��ج لها كوجهة حم�ب��ذة ،ملا
ي�ت��وف��ر فيها م��ن م�ن��اط��ق طبيعية
و�سياحية و�أث��ري��ة خالبة .و�شكلت
زي ��ارة رون��ال��دي �ن��و ،جن��م بر�شلونة
الإ�� �س� �ب ��اين وب� � ��اري � �س��ان جرمان
الفرن�سي وميالن الإيطايل �سابقا،
حدثا بارزا ا�ستقطب االهتمام عرب
من�صات التوا�صل االجتماعي ويف
خمتلف و�سائل الإعالم ،لي�س فقط
لل�صيت ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي�ح�ظ��ى به
كونه واحدا من �أف�ضل الالعبني يف
العامل ،و�إمنا �أي�ضا لأن تلك الزيارة
هي الأوىل لأح��د جنوم كرة القدم
الربازيليني لتون�س ،كما �أنها ت�أتي
يف ظرف �صعب متر به البالد على
امل�ستويني االقت�صادي وال�سياحي.

مت�ساح هارب يثري الذعر يف م�صر ..ما الق�صة؟

املمثلة زار �أمري �إبراهيمي خالل ح�ضورها مهرجان كان ال�سينمائي اخلام�س وال�سبعني  -رويرتز

التنمر يت�سبب بقطع �إ�صبع طفل يف مدر�سة

جنحت امر�أة بجمع مبلغ كبري لطفلها بعدما بُرت �إ�صبعه �أثناء هروبه من
جمموعة من التالميذ املتنمرين العن�صريني.
احتاج رحيم بيلي 11 ،عامًا� ،إىل عملية جراحية بعد �أن علقت �إ�صبعه يف
ال�سياج �أثناء فراره بعيدًا عن التالميذ يف مدر�سته .وتقول والدته �شانتال
بيلي �إن ابنها كان يواجه "�إ�ساءة عن�صرية وج�سدية" بعد �أن بد�أ بارتياد
مدر�سة جديدة يف �سبتمرب من العام املا�ضي.
تقول �شانتال �إن ابنها ا�شتكى من �أن زمالءه من التالميذ ال�شر�سني ،بعد
�أن بد�أ بارتياد مدر�سة "�إبريتيلريي كومينتي" التي ت�ضم  1600تلميذ ،يف
منطقة جوينت بجنوب ويلز.
ول�ك��ن الأم مل ت��درك م��دى م��ا ك��ان مي��ر ب��ه ابنها حتى ات�صل بها �صباح
الثالثاء املا�ضي وه��و ي�صرخ م��ن الأمل .وت�ق��ول �إن رحيم تعر�ض للركل
وال�ضرب ب�شكل متكرر من جمموعة من التالميذ يف ذلك اليوم ،قبل �أن
يفر منهم وتعلق �إ�صبعه يف �سياج قريب.
وعندما علمت �إدراة املدر�سة بامل�شكلة ،ات�صلت بالإ�سعاف ،حيث قال امل�سعفون
�إنهم يحتاجون ل�ساعتني حتى ي�صلوا �إىل امل�ك��ان .ويف نهاية امل�ط��اف ،مت
ا�ستخدام �إحدى حافالت املدر�سة لنقل رحيم �إىل وحدة الإ�صابات الطفيفة،
رغم �أن �إ�صابته كانت خطرية.
وبعد ذلك انتظر الطفل ووالدته خم�س �ساعات حتى و�صلت �سيارة �إ�سعاف
لنقلهما �إىل �سوان�سي ،ليخ�ضع لعملية جراحية.

م�صري على �أعتاب الربملان الكندي لفرتة ثانية
ي�ستعد ال�ن��ائ��ب ال�ك�ن��دي امل���ص��ري� ،شريف �سبعاوي ،خل��و���ض االنتخابات
الربملانية مبقاطعة �أونتاريو �إليزابيث ،لفرتة ثانية عن حزب املحافظني،
وامل��زم��ع عقدها يف ال�ث��اين م��ن يونيو املقبل ،بعد �أرب��ع �سنوات على �آخر
انتخابات جرت يف املقاطعة.
وقبل �أيام� ،أعلن رئي�س وزراء �أونتاريو ،دوج فورد ،بدء احلملة االنتخابية
حلزب املحافظني التقدمي الكندي لالنتخابات ،و�سط تواجد عدد كبري
من اجلالية امل�صرية لدعم �إعادة تر�شح �سبعاوي.
ويقود �شريف �سبعاوي حملة قوية لإعادة انتخابه يف الربملان يف االنتخابات
املقررة يف الثاين من يونيو املقبل ،تتخذ �أ�شكال دعائية عديدة يف و�سائل
الإع�لام املختلفة ،ومواقع التوا�صل االجتماعي للتعريف به وبربناجمه
االنتخابي .وم��ن ب�ين و�سائل الدعاية االنتخابية ،يقود �سبعاوي حملة
لطرق �أبواب الناخبني يف املقاطعة حلثهم على انتخابه.
و�أكد �سبعاوي ،الذي يعد �أول برملاين من �أ�صول م�صرية يف كندا ،يف حديث
خا�ص لـ"�سكاي نيوز عربية" �أن "هذه هي املرة الثانية خلو�ض االنتخابات
على م�ستوى مقاطعة �أونتاريو ،وعند فوزي �ستكون �سابقة �أويل من نوعها
يف تاريخ اجلالية بكندا".

كاردا�شيان تتقدم بدعوى
بحق معجب مهوو�س
تقدمت جنمة تلفزيون الواقع كيم كاردا�شيا ن
ب�شكوى �ضد معجب مهوو�س هدّدها بتفجريها،
وذل��ك م��ن خ�لال ر�سالة تلقتها ،والأم ��ر الذي
�أ�شعرها باخلوف ودفعها للجوء لل�شرطة.
و�أكدت كيم كاردا�شيان �أنها ت�أخذ تلك التهديدات
بكامل اجلدية خا�صة بعد �أن �أ�صبحت �أما لأربع
�أطفال.
�أحدث اخلرب �ضجة كبرية بني املتابعني الذين
تناقلوه ع�بر �صفحاتهم اخلا�صة وع�ب�روا عن
قلقهم على ك��اردا��ش�ي��ان وط��ال�ب��وا ال�شرطة �أن
تتحرك ب�أ�سرع وقت ممكن.
وظهرت كيم بال�صورة بدون مكياج ،ما �أثار ده�شة
املتابعني و�صدمتهم لالختالف الكبري جدا بني
�شكلها مع مكياج وبدونه ما �أبرز بع�ض العيوب
يف وج�ه�ه��ا ،حيث ب��دت مرهقة ج ��داً ،وب�شرتها
"جافة" ،وتعاين من ت�شققات يف �شفتيها.

ع��ا���ش ��س�ك��ان �إح ��دى ال �ق��رى امل���ص��ري��ة ح��ال��ة ذع ��ر ،عقب
هروب �أحد التما�سيح من مالكه.
وقدم بع�ض �أهايل قرية كفر م�صيلحة مبحافظة املنوفية
�شمايل القاهرةً ،
بالغا �إىل اجلهات املعنية ،بعد هروب
مت�ساح من �أحد مربي الزواحف هناك.
ووف��ق م��ا نقلته و�سائل �إع�ل�ام حملية م��ن �شهود عيان،
قفز التم�ساح ،وهو �صغري احلجم� ،إىل �إحدى الرتع ،ومل
يتمكنوا من العثور عليه .وعلى الفور ،توجهت قوة من
�شرطة امل�صطحات والبيئة �إىل املنطقة بح ًثا عن التم�ساح
الهارب ،تزام ًنا مع مبا�شرة جهات التحقيق مبديرية �أمن
املنوفية لتحرياتها ب�ش�أن الواقعة.

�إىل �أي مدى تنجح العالجات البديلة يف �ضبط ال�سكري؟
اجللوكوز م�صدر رئي�سي للوقود خلاليا اجل�سم،
وي�سمح ه��رم��ون الأن���س��ول�ين للجلوكوز يف الدم
بالدخول �إىل تلك اخلاليا .ويف مر�ض ال�سكري
م��ن ال �ن��وع  2ت� ��ؤدي ال�ع��وام��ل ال��وراث �ي��ة �أو منط
احل �ي��اة �إىل ان�خ�ف��ا���ض ال �ق ��درة ع�ل��ى ا�ستقالب
اجللوكوز بكفاءة.
وي�ع�ن��ي ذل ��ك �أن اجل���س��م ال ي�ن�ت��ج م��ا ي�ك�ف��ي من
�أن�سولني� ،أو �أن اخلاليا تقاوم ت�أثري الأن�سولني،
و�أن ال�ك�ث�ير م��ن اجل �ل��وك��وز ي�تراك��م يف جمرى
الدم .و�إذا ا�ستمرت م�ستويات اجللوكوز املرتفعة
يف الدم ،قد ي�ؤدي ذلك �إىل تلف العينني �أو القلب
�أو الكلى �أو الأع�صاب.
العالجات البديلة :ت�أكد من مناق�شة �أي عالجات
بديلة مع طبيبك ،حيث قد يتفاعل بع�ضها مع
الأدوية التي قد تتناولها بالفعل ،وقد حتتاج هذه
الأدوية بعد ذلك �إىل تعديلها ملنع انخفا�ض ن�سبة
ال�سكر يف الدم �أكرث من الالزم.
وم ��ن دون ال �ع�لاج امل�ن��ا��س��ب م�ث��ل الأدوي � ��ة التي
ت�ؤخذ عن طريق الفم �أو احلقن وفح�ص ال�سكر

�سيلينا غوميز تلقي كلمة يف البيت الأبي�ض
�ألقت النجمة العاملية �سيلينا غوميز كلمة يف البيت الأبي�ض ،بح�ضور منتدى
عمل ال�شباب لل�صحة العقلية الذي مت ت�شكيله حدي ًثا ،والذي مت جتميعه م ًعا من
قبل  MTVو . Rare Beauty's Rare Impact Fund
ويف التفا�صيل دع��ت �سيلينا �إىل العمل على �إن �ه��اء و�صمة ال�ع��ار ال�ت��ي حتيط
بال�صحة العقلية ،بالتعاون مع القادة ال�شباب الذين يعملون يف هذا املجال عن
طريق املنا�صرة �أو ريادة الأعمال �أو كليهما.
ومتنت النجمة �أن يتمكن ه��ذا املنتدى م��ن تغيري ق��وان�ين العمل لتكون �أكرث
ح�سا�سية الحتياجات ال�صحة العقلية ،مبا يف ذلك احل�صول على � PTOإ�ضايف
خ�صي�صا لل�صحة العقلية ،وال��ذي �سيتم التعامل معه تقري ًبا مثل �أي��ام املر�ض.
ً
ون�شرت النجمة العديد من ال�صور لها على ح�سابها يف موقع التوا�صل االجتماعي
�إن�ستغرام خالل وجودها يف البيت الأبي�ض للم�شاركة باملنتدى.

يف الدم بانتظام ،قد يتطور مر�ض ال�سكري �إىل
م�ضاعفات �أكرث خطورة.
اجل�ي�ن���س�ن��غ� :أظ� �ه ��رت درا� � �س ��ات �أن اجلين�سنغ
الأمريكي قد يح�سن ب�شكل كبري التحكم يف ن�سبة
ال�سكر يف الدم عن طريق زيادة ح�سا�سية اجل�سم
للأن�سولني.
م�ك�م�لات ال� �ك ��روم :ال �ك��روم ه��و م �ع��دن �أ�سا�سي
يلعب دوراً يف ا�ستقالب الكربوهيدرات والدهون
وي�ساعد خ�لاي��ا اجل�سم على اال�ستجابة ب�شكل
�صحيح للأن�سولني .وتوجد درا�سات غري قاطعة
تتع ّلق بفوائد ال�ك��روم لل�سكري ،ويعتقد �أن له
فوائد لكن فعالية ا�ستخدامه على نطاق وا�سع يف
رعاية مر�ضى ال�سكري حمدودة �إىل حد ما.
املغني�سيوم :املغني�سيوم م�ع��دن م��وج��ود ب�شكل
طبيعي يف الأط�ع�م��ة مثل اخل���ض��روات الورقية
وامل �ك �� �س��رات وال � �ب� ��ذور واحل� �ب ��وب ال �ك��ام �ل��ة ويف
املكمالت الغذائية .هناك حاجة �إىل املغني�سيوم
لأك�ثر من  300تفاعل كيميائي حيوي خمتلف
داخل اجل�سم.

جنم لعبة احلبار
ي�ستعر�ض يف فيلم جديد
ي���س�ت�ع��ر���ض جن��م ف�ي�ل��م (�سكويد
ج �ي��م) "لعبة احلبار" يل جوجن
ج ��اي ع���ض�لات��ه ال�ف�ن�ي��ة يف فيلم
(ه��ان��ت) "مطاردة" م��ن ت�أليفه
و�إخراجه و�إنتاجه ومتثيله �أي�ضا،
وال ��ذي ي��دور ح��ول ق�صة جت�س�س
مثرية.
و ُي �ع��ر���ض ه ��ذا ال�ف�ي�ل��م لأول مرة
خ�ل��ال ف �ع��ال �ي��ات م �ه ��رج ��ان كان
ال�سينمائي يف ق�سم الأف�لام خارج
امل�سابقة الر�سمية.
�أح� ��داث ال�ف�ي�ل��م ��س��ري�ع��ة ومفعمة
ب� ��الإث� ��ارة� ،إذ ت� ��دور ح ��ول رجلي
خم ��اب ��رات م ��ن ك ��وري ��ا اجلنوبية
مكلفني بالك�شف ع��ن �أح��د �أفراد
امل �خ��اب��رات م��ن ك��وري��ا ال�شمالية،
وينتهي الأم ��ر ب�ت�ب��ادل الطرفني
ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ا .وي �ل �ع��ب يل (49
ع��ام��ا) دور ال�ب�ط��ول��ة ك��واح��د من
اجلا�سو�سني �أمام �صديقه القدمي
و� �ش ��ري �ك ��ه ال� �ت� �ج ��اري ج � ��وجن وو
�سوجن .وقال �إن حياته املهنية التي
ا�ستمرت ما يقرب من ثالثة عقود
كانت عونا كبريا له عندما �أقدم
على خطوة الإخراج.
و�أ� �ض��اف ل��روي�ترز يف م��دي�ن��ة كان
"لقد م�ث�ل��ت يف ن��وع �ي��ات كثرية
خم�ت�ل�ف��ة م��ن الأف �ل��ام ،وميكنني
�أن �أت��ذك��ر امل�شاهد ال�ت��ي �صورتها
كممثل وكان من ال�صعب ت�صويرها
�أو �أنها مل تظهر كما توقعت".
وت��اب��ع ال �ق��ول "حاولت �أن �أتذكر
ت�ل��ك امل���ش��اه��د ع�ن��دم��ا ك�ن��ت �أكتب
ال�سيناريو للت�أكد من �أنني ميكن
�أن �أك� ��ون ق� ��ادرا (ع �ل��ى تنفيذها)
بقدر الإمكان عند الإخراج".

