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مفاو�ضات بني احتاد ال�ضغل واحلكومة لتفادي الإ�ضراب
ا�ضتقالة ع�ضو من هيئة االنتخابات 
التون�ضية م�ضاند لق�ضاة معزولني 

•• تون�س-وكاالت:

مع  م��ف��او���ض��ات  جل�ضة  ع��ق��د  ع��ن  لل�ضغل  التون�ضي  ال��ع��ام  االحت����اد  اأع��ل��ن 
ال��ع��ام ال��ذي دع��ا اإىل  اأي���ام على موعد االإ���ض��راب   3 احلكومة وذل��ك قبل 

تنفيذه يف القطاع العام.
وقد تكون اجلل�ضة املرتقبة مبثابة »الفر�ضة االأخرية« للتو�ضل اإىل اتفاق 
بني الطرفني يف�ضي اإىل تفادي اإ�ضراب عام �ضي�ضّل البالد و�ضيكون مكلفاً 
للغاية، حيث �ضيت�ضبب بخ�ضائر مالية هامة تزيد من االأعباء االقت�ضادية 

التي تعي�ضها تون�س.
يف غ�ضون ذلك قّدم قا�س ع�ضو يف الهيئة التون�ضية لالنتخابات االثنني 
ا�ضتقالته من الهيئة م�ضاندة ل�57 قا�ضيا عزلهم الرئي�س قي�س �ضعّيد قبل 
اأ�ضبوعني. وعنّي القا�ضي احلبيب الربعي يف 9 اأّيار- مايو الفائت ع�ضوا 
يف الهيئة العليا امل�ضتقلة لالنتخابات وبنّي يف ن�س ا�ضتقالته الذي ن�ضره 
على �ضفحته يف في�ضبوك تقدمت با�ضتقالتي من ع�ضوية الهيئة امل�ضتقلة 
للق�ضاة  ا�ضا�ضي  الق�ضاة ومن اجل قانون  لالنتخابات م�ضاندة لزمالئي 

طبقا للمعايري الدولية.
وتاأتي اال�ضتقالة قبل �ضهر ون�ضف �ضهر من تنظيم ا�ضتفتاء على الد�ضتور 
ال�ضلطات  الذي يحتكر  �ضعّيد  الرئي�س  2014 وعّلق  العام  اأق��ّر يف  الذي 
يف البالد منذ 25 مّتوز يوليو الفائت، ف�ضوال منه. وعنّي الربعي، وهو 
قا�س اإداري، بعدما قّرر الرئي�س التون�ضي تغيري قانون هيئة االنتخابات 
وعزز من �ضالحياته يف تعيني رئي�ضها يف 22 اأبريل ني�ضان الفائت. وقالت 
الهيئة يف بيان اإن اال�ضتقالة ال عالقة لها ب�ضري عمل جمل�س الهيئة وال 
يف  الفائت  االأ���ض��ب��وع  منذ  التون�ضيون  الق�ضاة  ودخ��ل  اال�ضتفتاء.  مب�ضار 
الأ�ضباب  قا�ضيا   57 اقالة  �ضعّيد  لقرار  ورف�ضا  تنديدا  متوا�ضل  اإ�ضراب 
وحتر�س  �ضيا�ضية  وحم�ضوبية  ف�ضاد  وت��ه��م  ب�ضبهات  مرتبطة  ان��ه��ا  ق��ال 

جن�ضي وتعطيل �ضري ق�ضايا ارهابية والت�ضرت عنها.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:04            
الظهر.......    12:26  
الع�رص........   03:44   
املغرب.....   07:16  
الع�صاء......   08:42

الثالثاء    14   يونيو   2022  م  -  14  ذي القعدة 1443  العدد  13569    
Tuesday    14    June    2022   -  Issue No   13569

الهجوم  تدين  االإم���ارات 
على مدينة اأربيل العراقية 
مفخخة م�ضرية  بطائرة 

•• اأبوظبي-وام:

اأدان��ت دول��ة االإم���ارات ب�ضدة 
ا�ضتهدف  ال������ذي  ال���ه���ج���وم 
كرد�ضتان  يف  اأرب��ي��ل  مدينة 
م�ضرية  ب���ط���ائ���رة  ال�����ع�����راق 

مفخخة.
اخلارجية  وزارة  واأك��������دت 
دولة  اأن  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
اإدانتها  عن  تعرب  االإم���ارات 
وا�ضتنكارها ال�ضديدين لهذه 
ت�ضتهدف  ال��ت��ي  ال��ه��ج��م��ات 
واال�ضتقرار  االأم���ن  زع��زع��ة 
وتعد  ال�����ض��ق��ي��ق  ال����ع����راق  يف 
ان���ت���ه���اك���ا �����ض����ارخ����ا مل���ب���ادئ 

القانون الدويل. 
واأعربت الوزارة عن ت�ضامن 
م���ع كافة  االإم���������ارات  دول�����ة 
يتخذها  ال��ت��ي  االإج��������راءات 
حلماية  ال�����ض��ق��ي��ق  ال����ع����راق 
وا�ضتقراره،  واأم��ن��ه  �ضيادته 
العراق  جانب  اإىل  ووقوفها 
يف مواجهة االإرهاب، موؤكدة 
حر�س دول��ة االإم���ارات على 
واال�ضتقرار  االأمن  ا�ضتتباب 

فيه.
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ترامب الغائب احلا�ضر عن اللجنة

افتتح مكتبة حممد بن را�ضد �ضرحًا للعلم ومنارة للمعرفة

نائب رئي�س الدولة : املكتبات تر�ضخ هويتنا.. 
وثقافتنا.. وجذورنا.. وت�ضنع م�ضتقبلنا وم�ضتقبل اأجيالنا

نائب رئي�س الدولة خالل اقتتاحه مكتبة »حممد بن را�ضد«  يف دبي  )وام(

القوات الرو�ضية تطرد اجلي�ش الأوكراين من �ضيفريودونيت�ضك 

رو�ضيا تدمر اأ�ضلحة اأمريكية واأوروبية �ضرقي اأوكرانيا

يف احللقة الأوىل من م�ضل�ضل ب�ضبع حلقات:

اتهام ترامب باالنقالب: 5 اأ�ضياء يجب معرفتها!

الت�ضريعية الفرن�ضية: فازت االأغلبية الرئا�ضية ومل تنت�ضر
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ا  اأن تكون االنتخابات الت�ضريعية الفرن�ضية االأكرث غمو�ضً كان متوقعا 
منذ 30 عاًما. ويبدو اأن هذه الفر�ضية قد تاأكدت.

م�ضاء اجلولة االأوىل من االنتخابات الت�ضريعية، فازت االأغلبية الرئا�ضية 
)معا( باأغلبية االأ�ضوات )25 فا�ضل 75 باملائة(، بفارق �ضئيل جدا عن 
 25 على  ح�ضل  ال��ذي  اجل��دي��د،  واالجتماعي  البيئي  ال�ضعبي  االحت��اد 

فا�ضل 66 باملائة من االأ�ضوات.                    )التفا�ضيل �س11(

األغامًا  ين�ضرون  احلوثيون 
�ضافر حم��ي��ط  يف  ب��ح��ري��ة 

•• اليمن-وكاالت:

ك�������ض���ف م���ر����ض���د ح���ق���وق���ي ميني 
ميلي�ضيا  ن�ضر  عن  اأم�س،  م�ضتقل، 
حميط  يف  بحرية  األغاما  احلوثي 
خزان �ضافر النفطي، الذي يحمل 
اأكرث من مليون برميل من النفط 
اخلام، مهددة بالت�ضرب ب�ضبب عدم 
خ�ضوعه لل�ضيانة منذ �ضنوات، ما 
ينذر بحدوث اأ�ضواأ كارثة بيئية يف 

التاريخ.
لالألغام،  ال��ي��م��ن��ي  امل��ر���ض��د  وح����ذر 
مبوقع  �ضفحته  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف 
اأحد هذه  ا�ضطدام  اأن  تويرت، من 
املتهالك  العائم  ب��اخل��زان  االأل��غ��ام 
ك�����ب�����رية على  ك������ارث������ة  ����ض���ي���خ���ل���ف 
البحر  على  املطلة  وال��دول  اليمن 

االأحمر.
األغاما  احل��وث��ي��ون  ن�ضر  واأ����ض���اف: 
بحرية عن طريق االإلقاء اليدوي 
اأخ��رى، يف م�ضاحات وا�ضعة  وطرق 
بالبحر االأحمر مبا يف ذلك املنطقة 

املحيطة بخزان �ضافر النفطي.
ه��ن��اك خماوف  اأن  امل��ر���ض��د  واأك����د 
اأح���د هذه  ا���ض��ط��دام  م��ن  حقيقية 

االألغام باخلزان العائم املتهالك.

•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�ضية، اأم�س االثنني، اأن �ضواريخها 
دم����رت ك��م��ي��ة ك��ب��رية م��ن االأ���ض��ل��ح��ة وال��ع��ت��اد ال��ع�����ض��ك��ري يف 
االأ�ضلحة  بع�س  ت�ضمل  اأوك��ران��ي��ا،  �ضرقي  دونبا�س،  منطقة 

التي اأر�ضلتها الواليات املتحدة ودول اأوروبية.
واأ�ضافت الوزارة اأن �ضواريخ عالية الدقة تنطلق من اجلو، 
احلديدية،  لل�ضكك  اأودات�ضنه  حمطة  من  بالقرب  �ضقطت 
واأ�ضابت معدات مت ت�ضليمها اإىل القوات االأوكرانية، وفق ما 

ذكرت وكالة فران�س بر�س.
الرو�ضية  اإنرتفاك�س  وكالة  اإع��الن  ي��وم من  بعد  ذل��ك  ياأتي 
لالأنباء، اأن القوات الرو�ضية اأطلقت �ضواريخ كروز، لتدمري 
يف  واأوروب��ي��ة  اأمريكية  اأ�ضلحة  على  يحتوي  كبري  م�ضتودع 

منطقة ترنوبل غربي اأوكرانيا.
وقال حاكم منطقة ترنوبل اإن هجوما �ضاروخيا على مدينة 
تدمري  اإىل  اأدى  االأ����ض���ود،  البحر  م��ن  انطلق  ت�ضورتكيف، 
22 �ضخ�ضا. وقال م�ضوؤول  من�ضاأة ع�ضكرية جزئيا واإ�ضابة 

حملي اإنه ال توجد اأ�ضلحة خمزنة هناك.
ودول  املتحدة  للواليات  متكررة  انتقادات  مو�ضكو  ووجهت 
ب��االأ���ض��ل��ح��ة. وق����ال الرئي�س  اأوك���ران���ي���ا  ل��ت��زوي��ده��ا  اأخ�����رى 
رو�ضيا  اإن  ال�ضهر  ه��ذا  م��ن  �ضابق  وق��ت  بوتن يف  ف��الدمي��ري 
ب�ضواريخ  اأوكرانيا  الغرب  زود  اإذا  جديدة  اأهدافا  �ضت�ضرب 
املتنقلة  ال�����ض��واري��خ  اأنظمة  يف  ال�ضتخدامها  امل���دى،  بعيدة 

عالية الدقة.

نحو مدينة كربى اأخرى يف دونبا�س هي كراماتور�ضك، ما 
ال�ضيطرة  وه��و  هدفها  حتقيق  م��ن  اأق���رب  قواتها  �ضيجعل 
ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��ن��ي��ة ب��امل��ع��ادن ال��ت��ي ي�ضكل 
انف�ضاليون  وي�ضيطر  �ضكانها  غالبية  بالرو�ضية  الناطقون 

موالون لرو�ضيا على اأجزاء منها منذ 2014.
املفو�ضية  رئي�ضة  قطعته  ال���ذي  ال��وع��د  غ���داة  دبلوما�ضيا، 
بحلول  رد  باإعطاء  لكييف  زي��ارة مفاجئة  االأوروب��ي��ة خالل 
باآلية  ال�ضروع  اأوكرانيا  طلب  ب�ضاأن  املقبل  االأ�ضبوع  نهاية 
اأور�ضوال فون دير  اأق��رت  ان�ضمامها اإىل االحت��اد االأوروب���ي، 
االأوروبي  املجل�س  اأن يخرج  التحدي )يكمن( يف  باأن  اليني 
)املقرر عقده يف 23 و24 حزيران يونيو( مبوقف موّحد 

يكون مب�ضتوى حجم هذه القرارات التاريخية.
على �ضعيد اآخر، اجتمعت الدول االأع�ضاء يف منظمة التجارة 
امل�ضاعدة على  اأهدافها  العاملية االأحد يف جنيف ويف طليعة 
العامل  تهدد  التي  اخل��ط��رية  الغذائية  ل��الأزم��ة  ح��ل  اإي��ج��اد 
بفعل الهجوم الرو�ضي على اأوكرانيا وتعذر ت�ضدير احلبوب 

من هذه الدولة التي تعترب من كبار املنتجني يف العامل.
وخ��ي��م ال��ت��وت��ر خ���الل اج��ت��م��اع م��غ��ل��ق ح���ني ن���دد ع���دد من 
الناطق  وق��ال  ال��رو���ض��ي.  بالغزو  مداخالتهم  يف  املندوبني 
�ضفقوا  املجتمعني  اأن  ب��روزي��ن  دان  التجارة  منظمة  با�ضم 

وقوفا للمندوب االأوكراين حني األقى كلمته.
القاعة  غ���ادروا  مندوبا  ح��واىل ثالثني  اأن  ب��روزي��ن  وت��اب��ع 
ماك�ضيم  ال��رو���ض��ي  االقت�ضادية  التنمية  وزي��ر  اإل��ق��اء  قبيل 

ري�ضيتنيكوف كلمته.

اأعلن اجلي�س االأوك��راين �ضباح االثنني ان�ضحابه  اإىل ذلك، 
على  رو�ضي جديد  اإثر هجوم  �ضيفريودونيت�ضك  و�ضط  من 
هذه املدينة االإ�ضرتاتيجية يف �ضرق اأوكرانيا التي تدور فيها 

معارك عنيفة بني طريف النزاع منذ اأ�ضابيع.
ال�ضباحية  اإحاطتها  يف  االأوك��ران��ي��ة  االأرك���ان  رئا�ضة  وقالت 
ع��ل��ى ف��ي�����ض��ب��وك ���ض��ّن ال���ع���دو ب��دع��م م��دف��ع��ي ه��ج��وم��ا على 
�ضيفريودونيت�ضك وحقق جناحا جزئيا واأخرج وحداتنا من 
و�ضط املدينة موؤكدا اأن املعارك متوا�ضلة. واأكد حاكم منطقة 
من  االأوكرانية  القوات  خ��روج  غايداي  �ضريغي  لوغان�ضك 
و�ضط املدينة التي ت�ضكل املركز االإداري للق�ضم الواقع حتت 

�ضيطرة كييف من املنطقة.
يف  امل��ع��ارك  "تتوا�ضل  في�ضبوك  على  االإث��ن��ني  �ضباح  وكتب 
�ضور  املدينة" نا�ضرا  تدمري  يوا�ضلون  الرو�س  ال�ضوارع... 

مبان مهدمة اأو ت�ضتعل فيها النريان.
وكان غايداي حّذر االأحد من اأن الو�ضع يف �ضيفريودونيت�ضك 
ع����زل  ي����ري����د  ال�����ع�����دو  اإن  وق��������ال  ال���������ض����ع����وب����ة.  غ����اي����ة  يف 
�ضيفريودونيت�ضك كليا مبنع عبور اأي رجال اأو ذخائر مبديا 
خماوف من اأن ت�ضتخدم رو�ضيا كل احتياطاتها لال�ضتيالء 

على املدينة خالل 48 �ضاعة.
ر�ضالة  زيلين�ضكي يف  فولودميري  االأوك��راين  الرئي�س  واأف��اد 
يف  ج��دا  عنيفة  معارك  عن  االأح��د  م�ضاء  اليومية  الفيديو 
غري  ق��وات  تن�ضر  مو�ضكو  اأن  اإىل  الفتا  �ضيفريودونيت�ضك، 

مدربة ب�ضكل كاف وت�ضتخدمها وقودا للحرب.
تفتح ال�ضيطرة على �ضيفريودونيت�ضك اأمام مو�ضكو الطريق 

حتديث نظام املرور الأخ�ضر وتقلي�ش مدة �ضريانه اإىل 14 يوما
ارتداء الكمامات يف االأماكن املغلقة اإلزامي وعقوبة 

التهاون بذلك غرامة ت�ضل اإىل 3000 درهم
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن الدكتور طاهر الربيك العامري، املتحدث الر�ضمي عن الهيئة الوطنية الإدارة 
الطوارئ واالأزمات والكوارث، اأم�س عن قرار حتديث نظام املرور االأخ�ضر يف برنامج 
احل�ضن ، حيث تقرر تقلي�س مدة �ضريان املرور االأخ�ضر من ثالثني يوما اإىل 14 
التق�ضي والت�ضجيع على  يوما، كاإجراء احرتازي وقائي بهدف �ضمان دقة عملية 

دورية فحو�ضات كوفيد - 19.
واأو�ضح خالل االإحاطة االإعالمية اال�ضتثنائية حلكومة االإمارات حول م�ضتجدات 
فريو�س كورونا امل�ضتجد كوفيد - 19 ، اأنه �ضيتم تفعيل هذا التحديث على جميع 
الفئات بدءا من غد االأربعاء املوافق 15 يونيو 2022 ، ماعدا العاملني يف القطاع 
التعليمي والطلبة ، حيث �ضيتم تفعيل القرار لهم اعتبارا من يوم االأثنني املوافق 
2022 نظرا الرتباطهم بفرتة االختبارات.         )التفا�ضيل �س4( 20 يونيو 

�ص 03

�ص 10

�ص 19

50 عاما على تاأ�سي�ص العالقات 

الدبلوما�سية بني الإمارات واأملانيا

اأخبار الإمارات

وا�سنطن بو�ست: ذخرية اأوكرانيا 
تنفد وحما�سة الن�رص تتبدد

عربي ودويل

هالند يحطم اأرقام مي�سي ورونالدو 
وي�ستعد للمجد مع مان�س�سرت �سيتي

الفجر الريا�سي

يف  اأ�ضبحت  احل��رب  م��اك��رون: 
اأوروبا وعلينا الدفاع عن اأنف�ضنا

•• عوا�شم-وكاالت:

قال الرئي�س الفرن�ضي، اإميانويل 
احل���رب  اإن  االث���ن���ني،  م����اك����رون، 
على  م�ضددا  اأوروب���ا،  يف  اأ�ضبحت 
اأنه يجب على االأوروبيني الدفاع 
عن اأنف�ضهم، وذلك يف اإ�ضارة اإىل 
ت�ضنها  ال��ت��ي  الع�ضكرية  احلملة 
رو�ضيا على اأوكرانيا، والتي تلقي 
االأوروبية  ال��ق��ارة  على  بظاللها 

ككل.
اأوروبا  الفرن�ضي:  الرئي�س  وقال 
بتعزيز  وب�����داأت  ���ض��اذج��ة  ت��ع��د  مل 
الدفاعية  ���ض��ن��اع��ت��ه��ا  ق��������درات 

وجيو�ضها.
افتتاح  يف  م�����اك�����رون  واأ�������ض������اف 
الدفاعية:  لل�ضناعات  معر�س 
نحتاج اإىل اأوروب��ا قوية للحفاظ 
على ال�ضالم، ومواجهة الفو�ضى 

التي تعم العامل.
ودع�����ا ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ض��ي اإىل 
ال�ضناعات  يف  اال���ض��ت��ث��م��ار  زي����ادة 
م�ضروع  اأن  م��ع��ت��ربا  ال��دف��اع��ي��ة، 
للدفاع  اال�ضرتاتيجية  البو�ضلة 
اأ�ضا�ضية  رك���ي���زة  ه���و  االأوروب��������ي، 

ل�ضيا�ضتنا.

يف هذه احلالة:
ال�ضني تهدد بحرب �ضاملة يف تايوان!

•• الفجر -بيري انطوان دونيت –ترجمة خرية ال�شيباين

ال�ضبت 11 يونيو، لّوح وزير الدفاع ال�ضيني  »وي فنغه«، بالتهديد ب�ضن 
حرب �ضاملة يف تايوان اإذا اأعلنت اجلزيرة املتمردة ا�ضتقاللها. ومن جانبه، 
فورموزا  ق��رب  ال�ضيني  بالن�ضاط  اأو���ض��ن،  لويد  االأم��ري��ك��ي  نظريه  ن��دد 
ال�ضابقة اال�ضتفزازي واملزعزع لال�ضتقرار. ومن الوا�ضح اأن اللهجة احتدت 
االأمني  �ضانغريال  التقيا على هام�س منتدى حوار  اللذين  الرجلني  بني 
الذي احت�ضنته �ضنغافورة. وكان هذا االجتماع املرتقب، ذروة هذا املنتدى 

ال�ضنوي الذي انتهى اأم�س االأول االأحد 12 يونيو.
نقل  خ��الل  من  ت�ضيان،  وو  ال�ضينية  ال��دف��اع  وزارة  با�ضم  املتحدث  وح��ذر 
كلمات الوزير وي فنغي: اإذا جتراأ اأي �ضخ�س على ف�ضل تايوان عن ال�ضني، 

فلن يرتدد اجلي�س ال�ضيني للحظة يف بدء حرب، مهما كان الثمن. 
)التفا�ضيل �س12(

•• بغداد-وكاالت:

احللبو�ضي  حممد  العراقي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
ال�ضدرية  الكتلة  ن���واب  ا���ض��ت��ق��ال��ة  اأن  ع��م��ان  م��ن  اأم�����س 
ال�ضدر  م��ق��ت��دى  ال�ضيعي  ال��دي��ن  رج���ل  يتزعمها  ال��ت��ي 
نافذة، و�ضيخلفهم من حل بعدهم يف عدد اال�ضوات يف 

االنتخابات.
وقال احللبو�ضي يف موؤمتر �ضحايف م�ضرتك مع نظريه 
االأردين عبد الكرمي الدغمي: تنتهي ع�ضوية اأي نائب 

تقدمي  عند  مبا�ضر  ب�ضكل  ال��ن��واب  جمل�س  اأع�ضاء  م��ن 
تنفيذي،  ع��م��ل  يف  امل�����ض��ارك��ة  اأو  ال���وف���اة  اأو  اال���ض��ت��ق��ال��ة 
ال�����ض��دري��ة( ال  الكتلة  اأع�����ض��اء  )ا�ضتقالة  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 

حتتاج اإىل ت�ضويت جمل�س النواب العراقي.
بدوره، اأعلن جعفر ال�ضدر، مر�ضح زعيم التيار ال�ضدري 
ان�ضحابه من  اأم�����س،  ال��ع��راق،  ال���وزراء يف  رئي�س  ملن�ضب 
ال�ضباق يف اأعقاب موافقة رئي�س الربملان العراقي حممد 
احللبو�ضي على ا�ضتقاالت جماعية للتيار ال�ضدري من 

الربملان.

•• الفجر -غابرييل اأوميت

 -ترجمة خرية ال�شيباين
الكابيتول  م��ب��ن��ى  اق��ت��ح��ام  ك����ان 
انقالبية"  مل��ح��اول��ة  "تتويًجا 
دبرها دونالد ترامب، وفق جلنة 
املكلفة  ب��ال��ك��ون��غ��ر���س  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ب��اإل��ق��اء ال�����ض��وء ع��ل��ى اأح�����داث 6 
ب����اردو  ف��ي��ك��ت��ور   .2021 ي��ن��اي��ر 
كر�ضي  يف  ال���ب���اح���ث  ب������ورج������وا، 
واملتخ�ض�س  دان���دوران���د  راوؤول 
يف ال�ضيا�ضة االأمريكية، ي�ضاعدنا 
اأكرث  ب�ضكل  االأ���ض��ي��اء  روؤي���ة  على 

و�ضوًحا.  )التفا�ضيل �س13(

ل��ن��دن: ت��ع��دي��ل ب��روت��وك��ول 
اإيرلندا ال�ضمالية ملا بعد بريك�ضت

•• لندن-اأ ف ب:

طرحت احلكومة الربيطانية اأمام 
لتعديل  قانونها  م�ضروع  الربملان 
ايرلندا  ب���روت���وك���ول  ب��ن��ود  ب��ع�����س 
التفاو�س  مت  وال�����ذي  ال�����ض��م��ال��ي��ة 
عليه يف اإطار خروج بريطانيا من 
وي��ث��ري توترا  االأوروب�������ي  االحت�����اد 

�ضديدا يف املقاطعة الربيطانية.
الن�س  اأن  احل���ك���وم���ة  ت���وؤك���د  واإذ 
املقرتح قانوين، اإال اأن حزب العمال 
اجلمهوري  واحل�������زب  امل���ع���ار����س 
يتهمانها  ف��ني  ���ض��ني  االأي���رل���ن���دي 

ب�انتهاك القانون الدويل.
فاإن  االأوروب����ي،  ل��الحت��اد  بالن�ضبة 
اتفاقية  ع��ن  ت��راج��ع��ا  يعترب  ه���ذا 
دولية ومن �ضاأنه ان يربر اإجراءات 

انتقامية جتارية.
اأب��رم حلماية  ال��ذي  فالربوتوكول 
اأن�ضاأ  امل��وح��دة،  ال�����ض��وق االأوروب���ي���ة 
ايرلندا  بحر  يف  جمركية  ح���دودا 
املدار  يف  ال�ضمالية  اأيرلندا  الإبقاء 
اجل���م���رك���ي ل����الحت����اد االأوروب���������ي 
وجت��ن��ب اإن�����ض��اء ح����دود ب��ري��ة بني 
وجمهورية  الربيطانية  املقاطعة 

ايرلندا، 

الناتو: ال�ضويد اتخذت خطوات مهمة لتلبية مطالب تركيا 
•• �شتوكهومل-رويرتز:

زيارة  خ��الل  االثنني  اأم�س  �ضتولتنربج  ين�س  االأطل�ضي  �ضمال  حللف  العام  االأم��ني  ق��ال 
على  للموافقة  تركيا  مطالب  لتلبية  مهمة  خ��ط��وات  ات��خ��ذت  �ضتوكهومل  اإن  لل�ضويد 

ان�ضمامها اإىل حلف �ضمال االأطل�ضي.
وتقدمت ال�ضويد وفنلندا بطلبني لالن�ضمام اإىل احللف ال�ضهر املا�ضي، بعد الغزو الرو�ضي 
اعرتاها  التي  تركيا،  م��ن  متوقعة  غ��ري  معار�ضة  الطلبان  وواج���ه  الأوك��ران��ي��ا. 
الغ�ضب ب�ضبب ما تعتربه دعما �ضويديا للم�ضلحني االأكراد وقرار �ضابق 

ب�ضحب تراخي�س ت�ضدير االأ�ضلحة اإىل تركيا.
ال��وزراء ال�ضويدية  وقال �ضتولتنربج خالل موؤمتر �ضحفي مع رئي�ضة 
بالفعل  ال�ضويد  ب���داأت  ال��ت��ي  ب��اخل��ط��وات  اأرح���ب  اأن��در���ض��ون  ماجدالينا 
ال�ضويد  وب��اأن  االإره��اب  مبكافحة  اخلا�ضة  ت�ضريعاتها  لتغيري  اتخاذها 
الو�ضع  عن  االأ�ضلحة  لت�ضدير  القانوين  االإط���ار  يعرب  اأن  �ضت�ضمن 

امل�ضتقبلي كع�ضو يف الناتو مع التزامات جديدة جتاه احللفاء.

اال�ضتعداد للحرب كاأنها غدا

ظ�������ه�������ور ن���������ادر 
ل���»ال��ق��م��ر ال��ع��م��الق«

•• ال�شارقة - وام:

ت�ضهد االأر�س ام�س واليوم 
اأو  العمالق  القمر  ظاهرة 
بدر احل�ضي�س حيث يكون 
ال��ق��م��ر يف امل�����ض��اف��ة االأق���رب 
العام  خ����الل  االأر�������س  اإىل 
بينهما  امل�������ض���اف���ة  ت���ك���ون  و 
بينما  كم  اأال��ف   258 دون 
بينهما  الطبيعية  امل�ضافة 
ترتاوح بني 406 االف كم 
الف   356.5 و  االوج  عند 

كم عند احل�ضي�س. 
وق�����ال اإب���راه���ي���م اجل�����روان 
رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة االإم������ارات 
ت�ضادف  اإذا  اإن������ه  ل��ل��ف��ل��ك 
يف  ال��ب��در  مو�ضع  يف  القمر 
األف كم   360 م�ضافة دون 
اأكرث من قرابة 90 باملائة 
يطلق  للح�ضي�س  اأق�����رب 
ع��ل��ي��ه ب����در احل�����ض��ي�����س اأو 
القمر العمالق حيث يبدو 
ال��ق��م��ر اأك����رب ح��ج��م��ا بنحو 
اأكرث �ضطوعا  و  باملائة   16
29 باملائة كما تزيد  بنحو 
ق������وة اجل�������ذب ب���ن���ح���و 19 
ب���ال���ن���اجت ع���ن ح��ال��ت��ه عند 

و�ضع االوج.

•• دبي-وام:

اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  د���ض��ن 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

حاكم دبي رعاه اهلل مكتبة حممد بن را�ضد، املنارة 
الثقافية اجل��دي��دة يف دب��ي ودول��ة االإم���ارات والتي 
ودعم  ال���ق���راءة  ث��ق��اف��ة  وتعميم  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 
ال�ضعيد  على  والفني  وامل��ع��ريف  االإب��داع��ي  الن�ضاط 

الفردي واملجتمعي وتوفري من�ضة معرفية للعقول 
والعامل،  املنطقة  يف  واالإبداعية  واالأدبية  الفكرية 
والرقمي،  الورقي  الكتاب،  و�ضول  وت�ضهيل  ودع��م 

للنا�س من خمتلف الفئات.    )التفا�ضيل �س2(

رئي�س النواب العراقي يقبل اإ�ضتقالة نواب الكتلة ال�ضدرية 
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اأخبـار الإمـارات

افتتح مكتبة حممد بن را�ضد �ضرحًا للعلم ومنارة للمعرفة

نائب رئي�س الدولة : املكتبات تر�ضخ هويتنا.. وثقافتنا.. وجذورنا.. وت�ضنع م�ضتقبلنا وم�ضتقبل اأجيالنا
درهم مليار  وتكلفتها  بحثية  اأطروحة  ماليني  و6  ورقمي  ورقي  كتاب  مليون  من  واأكرث  تخ�ض�ضية  مكتبات   9 ت�ضم  عربية  ثقافية  منارة  را�ضد  بن  حممد  • مكتبة 

•• دبي-وام:

د�ضن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ض��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل مكتبة حممد 
بن را�ضد، املنارة الثقافية اجلديدة 
والتي  االإم���������ارات  ودول������ة  دب����ي  يف 
ثقافة  وتعميم  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 
االإبداعي  الن�ضاط  ودع��م  ال��ق��راءة 
ال�ضعيد  ع��ل��ى  وال���ف���ن���ي  وامل����ع����ريف 
ال������ف������ردي وامل���ج���ت���م���ع���ي وت����وف����ري 
الفكرية  للعقول  معرفية  من�ضة 
املنطقة  يف  واالإب���داع���ي���ة  واالأدب���ي���ة 
وال���ع���امل، ودع����م وت�����ض��ه��ي��ل و�ضول 
للنا�س  والرقمي،  الورقي  الكتاب، 
واالهتمامات  الفئات  خمتلف  من 
ال�ضباب  ف��ئ��ة  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  م���ع 
بناء  ي�������ض���ت���ه���دف  م�����ض��ع��ى  ����ض���م���ن 
القراءة  اأهمية  ي��درك  عربي  جيل 
التنمية  م�ضرية  دع��م  يف  والثقافة 
هذا  ���ض��ي�����ض��ه��م  و   . جم��ت��م��ع��ات��ه  يف 
تر�ضيخ  يف  اجلديد  املعريف  ال�ضرح 
للثقافة  حا�ضنة  االإم����ارات  مكانة 
وحا�ضنة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  واالإب��������داع 
الفكرية  وامل�������ض���اري���ع  ل���ل���م���ب���ادرات 
وامل��ع��رف��ي��ة وال��ق��رائ��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة يف 
للمنتج  وداع���م���ة  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل 
املتميز،  العربي  واالأدب��ي  والفكري 
الورقي  للن�ضر  م��ت��ق��دم��ا  وم���رك���زا 
والرقمي وفق اأرقى معايري الن�ضر 
اأهم  م��ن  لنخبة  وراع��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
والثقافية  االأدب��ي��ة  اجلوائز  واأرف��ع 
ن�����ض��ط الأهم  امل��ن��ط��ق��ة، وم���رك���ز  يف 
واملهرجانات  واملعار�س  الفعاليات 

االأدبية واالإبداعية.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم: ه��دف��ن��ا من 
ون�ضر  ال�����ق�����راءة  ت���ع���زي���ز  امل���ك���ت���ب���ة 
واملبدعني  الباحثني  ودعم  املعرفة 
اإنارة  املكتبة  والعلماء.. هدفنا من 
اأن  اإىل  �ضموه  الفتا  االإن�����ض��ان،  فكر 
ال�ضماء هي )اقراأ(  اأول و�ضية من 
ثقافيا  ���ض��رح��ا  ن��ط��ل��ق  ..وال����ي����وم 
وف���ك���ري���ا الأج���ي���ال���ن���ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ هذه 

الو�ضية.
و اأ�ضاف �ضموه : االقت�ضاد بحاجة 
بحاجة  وال�������ض���ي���ا����ض���ة  ل���ل���م���ع���رف���ة، 
للتعلم..  بحاجة  واالأمم  للحكمة، 
الكتاب..  يف  م���وج���ود  ذل����ك  وك����ل 
ماليني  ي�ضم  �ضرح  لدينا  واليوم 
الكتب لتطوير م�ضريتنا التنموية، 
تر�ضخ  امل��ك��ت��ب��ات  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
وجذورنا..  وث��ق��اف��ت��ن��ا..  ه��وي��ت��ن��ا.. 
وم�ضتقبل  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ن��ا  وت�����ض��ن��ع 

اأجيالنا.
احتفالية خا�ضة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
نظمت يف مكتبة حممد بن را�ضد، 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ب��ح�����ض��ور 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم يرافقه 
بن  حممد  بن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را���ض��د 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

املالية.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  جت��ول  وق��د 
اآل م���ك���ت���وم يف  ب����ن را�����ض����د  حم���م���د 
ومرافقها  املكتبة  اأق�����ض��ام  خمتلف 
وت����ف����ق����د ج����ان����ب����ا م�����ن حم���ت���واه���ا 
وم��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا، م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة رفد 
املكتبة مبا ي�ضتجد يف �ضاحة الن�ضر 
املكتبة  وحتويل  والعاملية،  العربية 
اأن�ضطة  ي�ضهد  م��ع��ريف  م��رك��ز  اإىل 

ثقافية واإبداعية على مدار العام.
االف���ت���ت���اح و اجل���ول���ة �ضمو  ح�����ض��ر 
مكتوم،  اآل  �ضعيد  بن  اأحمد  ال�ضيخ 
املدين  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س 
طريان  ملجموعة  االأع��ل��ى  الرئي�س 
االإمارات، و�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
اآل مكتوم، رئي�س  را�ضد  حممد بن 
ال��ري��ا���ض��ي، ومعايل  دب���ي  جم��ل�����س 
حم��م��د ب���ن ع���ب���داهلل ال���ق���رق���اوي، 
مبادرات  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال���ع���ام  االأم�����ني 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية، 
ومعايل حممد املر، رئي�س جمل�س 
حممد  م��ك��ت��ب��ة  م���وؤ����ض�������ض���ة  اإدارة 
اآل م��ك��ت��وم، وع����دد من  ب���ن را����ض���د 
الوزراء ومدراء الدوائر احلكومية 

وامل�ضوؤولني.
و ق���د ���ض��ي��دت م��ك��ت��ب��ة حم��م��د بن 

مطلع  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي���ع���ود  ال���ت���ي 
القرن الع�ضرين.

املثال،  �ضبيل  على  املكتبة،  وت�ضم 
جم���م���وع���ة م����ن ال�����دوري�����ات حول 
ال���ف���ي���ل���م ال����ع����رب����ي، مب�����ا يف ذل���ك 
الذهبي  ال���ع�������ض���ر  م����ن  دوري����������ات 
لل�ضينما امل�ضرية.. وحتتوي مكتبة 
امل��ج��م��وع��ات اخل��ا���ض��ة اأي�����ض��ا على 
ع��دد م��ن االأع��م��ال م��ن جمموعات 
اخلرائط  م��ث��ل  اأخ������رى،  م��ك��ت��ب��ات 
ال���ق���دمي���ة م���ن م��ك��ت��ب��ة اخل���رائ���ط 
اإىل بع�س  ب��االإ���ض��اف��ة  واالأط��ال�����س، 
الكتب املج�ضمة من مكتبة الطفل.

مكتبة الدوريات
ال��������دوري��������ات  م����ك����ت����ب����ة  ت������وف������ر  و 
لالأكادمييني والباحثني، والطالب، 
ورج��������ال االأع������م������ال، واجل���م���ه���ور، 
جمموعة  اإىل  ال��و���ض��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
وال�ضحف  امل���ج���الت  م���ن  وا����ض���ع���ة 
والدوريات  االإخ��ب��اري��ة  وال��ن�����ض��رات 
والفكر  ال�ضيا�ضة  يف  املتخ�ض�ضة 
والتكنولوجيا  والعلوم  واالقت�ضاد 
ورقمية،  ورقية  �ضيغة  يف  واالأدب، 
ي�ضتطيع  م���ري���ح���ة،  ب��ي��ئ��ة  ���ض��م��ن 
املجالت  ت�����ض��ف��ح  ال���زائ���ر خ��الل��ه��ا 
والدوريات القدمية اأو احلالية من 
والعامل،  املنطقة  اأن��ح��اء  خمتلف 
اأو  االإجنليزية  اأو  العربية  باللغة 

باأي لغة اأخرى. 
مكتبة  حم��ت��وى  ت�ضنيف  مت  وق���د 
ال�����دوري�����ات ب��ط��ري��ق��ة جت���ع���ل من 
اإىل  ال��و���ض��ول  ال��زائ��ر  على  ال�ضهل 
يحتاج  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ة  اأو  امل�����ض��در 

اإليها.

مكتبة ال�ضباب.
و ت�����ض��م ه���ذه امل��ك��ت��ب��ة واح�����دة من 
اأك����رب امل��ج��م��وع��ات ال��ق��رائ��ي��ة على 
م�ضتوى املنطقة لل�ضباب والفتيان، 
م�����ن خ������الل م�����ا ي����ق����رب م�����ن 11 
واملثري  املفيد  تغطي  ع��ن��وان،  األ��ف 
الفانتازيا  كتب  بينها  من  واملمتع، 
اإىل  العلمي،  واخل��ي��ال  وال���رواي���ات 
الفن  وكتب  الذاتية  ال�ضري  جانب 
والريا�ضة  وال���ع���ل���وم  وال���ث���ق���اف���ة 
وجم��م��وع��ة رائ���ع���ة م���ن ال���رواي���ات 
باللغتني  "الكوميك�س"،  امل�����ض��ورة 
العربية واالإجنليزية، وغريها من 

املو�ضوعات اجلاذبة لل�ضباب.
باهتمام  ال�ضباب  مكتبة  حتظى  و 
خا�س من القائمني عليها، بالنظر 
تعد  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  اأن  اإىل 
نحو  اأن  ح��ي��ث  ف��ت��ي��ة،  جم��ت��م��ع��ات 
ال�ضكان  ت��ع��داد  م��ن  امل��ائ��ة  يف   60
 ،25 �ضن  حتت  العربي  الوطن  يف 
كما اأن اأكرث من %28 من �ضكان 
االأو�ضط يقعون يف  ال�ضرق  منطقة 
الفئة العمرية بني 15 و29 عاما، 
ما يجعل هذه املنطقة واح��دة من 
حيث  �ضبابا،  ال��ع��امل  مناطق  اأك��رث 
يف  لل�ضباب  ال��ع��م��ر  م��ت��و���ض��ط  يبلغ 
ع��ام��ا مقابل   22 ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 
متو�ضط العمر العاملي والبالغ 28 

عاما.
مكتبة  م��ن  ال��ق�����ض��م  ه���ذا  ي�ضعى  و 
م�ضاعدة  اإىل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
�ضن  يف  خا�ضة  والفتيان،  ال�ضباب 
املراهقة، للح�ضول على اال�ضتفادة 
ال��ق�����ض��وى م��ن وق��ت��ه��م ب��ني اأروق���ة 
تزويدهم  مع  وف�ضاءاتها،  املكتبة 
اأي���������ض����ا مب���ج���م���وع���ة ����ض���ام���ل���ة من 
ميكنهم  ال��ت��ي  الرقمية  اخل��دم��ات 
اأي وق���ت ومن  اإل��ي��ه��ا يف  ال��و���ض��ول 

ال يتجزاأ من حياته اليومية.

ت�ضميم فريد 
و تطل مكتبة حممد بن را�ضد على 
خ��ور دب��ي، وق��د مت ت�ضميمها على 
امل�ضتخدم  اخل�����ض��ب��ي  امل�����ض��ن��د  ���ض��ك��ل 
با�ضم  وامل���ع���روف  ال��ك��ت��ب  ح��م��ل  يف 
)رحل(، وتبلغ م�ضاحتها االإجمالية 
581،903 اأقدام مربعة ما يعادل 

اأكرث من 54 األف مرت مربع.
ذات  حتفيزية  بيئة  املكتبة  توفر  و 
اآفاق اإبداعية تنه�س باملنتج الثقايف 
وت�ضتوعب  ال��دول��ة  يف  واالإب���داع���ي 
ال�ضباب  م��ن  املجتمع  فئات  جميع 
احلكومية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  واالأط��ف��ال 
والباحثني  وال���ك���ت���اب  واخل���ا����ض���ة 
ت�ضتقبل  والفنانني، كما  واملفكرين 
ال����ق����راء وال�����ض��خ�����ض��ي��ات االأدب����ي����ة 
وال���ف���ك���ري���ة م����ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 

املنطقة والعامل.
وتتاألف مكتبة حممد بن را�ضد من 
ت�ضع مكتبات تخ�ض�ضية هي املكتبة 
االإم��ارات، ومكتبة  العامة، ومكتبة 
ومكتبة  الطفل،  ومكتبة  ال�ضباب، 
ومكتبة  اخل���ا����ض���ة،  امل���ج���م���وع���ات 
ومكتبة  واالأط����ال���������س  اخل����رائ����ط 
الفنون واالإعالم، ومكتبة االأعمال، 
وباالإ�ضافة  ال����دوري����ات..  وم��ك��ت��ب��ة 
املكتبة  توفر  ال��ورق��ي��ة،  الكتب  اإىل 
جمموعة  اإىل  ال��و���ض��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
االإلكرتونية  ال��ك��ت��ب  م���ن  وا���ض��ع��ة 
الرقمية،  ال��و���ض��ائ��ط  م��ن  وغ��ريه��ا 
واإم��ك��ان��ي��ة االط����الع ع��ل��ى ماليني 
الكتب وم�ضادر املعلومات واملحتوى 

من جميع اأنحاء العامل.

املكتبة العامة
و تعد املكتبة العامة واحدا من اأكرب 
االأق�ضام يف مكتبة حممد بن را�ضد 
األ��ف عنوان،   29 اأك��رث من  وت�ضم 
وهي متاحة ملختلف �ضرائح املجتمع 
واجلامعات،  املدار�س  طلبة  خا�ضة 
وه������واة ال����ق����راءة وامل���ط���ال���ع���ة، من 
واإ�����ض����دارات متوفرة  ك��ت��ب  خ���الل 
مو�ضوعات  تتناول  ورقميا  ورق��ي��ا 
���ض��ت��ى وم��ت��ن��وع��ة ت��ن��ا���ض��ب خمتلف 
والتاريخ  ك��ال��ل��غ��ات  االه��ت��م��ام��ات؛ 
وال�ضحة  والفل�ضفة  واجل��غ��راف��ي��ا 
واالأدب،  الذات  وتطوير  والريا�ضة 
مب��ا يف ذل��ك االإ����ض���دارات الروائية 
باللغتني  امل��ت��وف��رة  وال��ق�����ض�����ض��ي��ة، 
وت�ضم  واالإجن���ل���ي���زي���ة..  ال��ع��رب��ي��ة 
للجلو�س  ف�����ض��اء  ال��ع��ام��ة  امل��ك��ت��ب��ة 
لت�ضفح الكتب، �ضمن بيئة مريحة 

وحمفزة على القراءة.

مكتبة الإمارات
ال�ضوء  االإم����ارات  مكتبة  ت�ضلط  و 
للثقافة  امل��ت��ع��ددة  اجل���وان���ب  ع��ل��ى 
االإماراتية الغنية ومكونات هويتها، 
بدءا من احل�ضارات القدمية التي 
اأن�ضطتها  ومار�ضت  املنطقة  �ضكنت 
التجارية يف �ضبه اجلزيرة العربية، 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  لتخطو 
م�ضرية  يف  االأوىل  خ����ط����وات����ه����ا 
ال��دول��ة، م��ن خالل  التنمية وب��ن��اء 
املبتكرين  ج��ان��ب  اإىل  ال��ي��وم،  ق���ادة 
واملفكرين  وامل���وؤرخ���ني  وامل��ب��دع��ني 
النه�ضة  اإىل  اإ����ض���اف���ة  واالأدب���������اء، 
التي �ضهدتها يف خمتلف  املعا�ضرة 

ميادين الثقافة والفن.
اأك��رث من  و ت�ضم مكتبة االإم���ارات 
جمموعة  ت�ضمل  عمل،  األ��ف   15
وا�����ض����ع����ة م����ن ال���ك���ت���ب وال����وث����ائ����ق 

را�ضد  ب����ن  م��ك��ت��ب��ة حم���م���د  ت�����ض��م 
ال��ع��دي��د م���ن االأق�������ض���ام امل��ه��م��ة من 

بينها:.

مركز املعلومات
االأق�ضام  من  املعلومات  مركز  يعد 
احليوية يف مكتبة حممد بن را�ضد 
م���رك���زا م��رج��ع��ي��ا �ضخما  وي�����ض��ك��ل 
يحتوي على جمموعة متنوعة من 
وامل�ضادر  وامل��و���ض��وع��ات  القوامي�س 
االأخ�������رى مب���ا يف ذلك  امل��رج��ع��ي��ة 

مراجع اللغة العربية.
وي�����ض��م امل��رك��ز اأك���رث م��ن 4،400 
كتاب   1000 �ضمنها  م��ن  ع��ن��وان 
للمكفوفني  ب�����راي�����ل  ك����ت����ب  م�����ن 
وم�ضاحات  اأم��اك��ن  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي 
متنوعة للقراءة والبحث والدرا�ضة 
وك���ت���اب���ة ال���ت���ق���اري���ر وال����درا�����ض����ات 
واجلامعية  امل��در���ض��ي��ة  وال��ب��ح��وث 

واالأكادميية.

معر�ش كنوز املكتبة
املكتبة  ك����ن����وز  م���ع���ر����س  ي�������ض���م  و 
الكتب  م�����ن  ف�����ري�����دة  جم����م����وع����ة 
النادرة  وامل��خ��ط��وط��ات  واالأط��ال�����س 
اإىل  بع�ضها  يعود  التي  والقدمية، 
من  للميالد،  ع�ضر  الثالث  القرن 
الكرمي  ل��ل��ق��راآن  طبعة  اأول  بينها 
باللغة العربية �ضدرت يف هامبورغ 
االأوىل  وال��ط��ب��ع��ة   ،1694 ع����ام 
م�����ن ك����ت����اب و�����ض����ف م�������ض���ر، وه���و 
امل�ضرية  ل��الآث��ار  مو�ضوعي  �ضجل 
والتاريخ امل�ضري يف القرن الثامن 
 –  1809 االأع���وام  ع�ضر، طبع يف 
وجتميعه  ك��ت��اب��ت��ه  ومت   ،1828
على م�ضر  الفرن�ضية  اإبان احلملة 
للقائد الع�ضكري الفرن�ضي نابليون 
الطبعات  ج���ان���ب  اإىل  ب���ون���اب���رت، 
االأوىل من كثري من كتب الرحالت 
وكتب  ال���ع���رب���ي���ة  اجل�����زي�����رة  اإىل 
االأو�ضط،  ال�����ض��رق  منطقة  و���ض��ف 
اخلرائط  م��ن  ثمينة  وجم��م��وع��ة 
للجزيرة  وال��ع��ث��م��ان��ي��ة  االأوروب����ي����ة 
القرن اخلام�س ع�ضر  العربية من 
اإىل القرن التا�ضع ع�ضر، من بينها 
وملونة  مذهبة  بطلمية  خريطة 
للجزيرة العربية مطبوعة يف العام 
جمموعة  اإىل  باالإ�ضافة   ،1482
م��ت��ن��وع��ة م���ن االأط���ال�������س ال��ت��ي مت 
اأطل�س  بينها  من  بعناية،  انتقاوؤها 
عن النجوم واأطل�س بحري واأطل�س 

عن اخليول وال�ضقور.
املكتبة  ك��ن��وز  ي�����ض��م م��ع��ر���س  ك��م��ا 
اإ������ض�����دارات م��ب��ك��رة م���ن ع����دد من 
على  ع��الوة  االأدبية،  الكال�ضيكيات 
علمية  الأع��م��ال  التينية  ت��رج��م��ات 
االإ�ضالمي،  ال��ذه��ب��ي  ال��ع�����ض��ر  م��ن 
اإىل جانب جمالت ودوريات عربية 
العربي وخارجه،  العامل  نادرة من 
اإ���ض��اف��ة اإىل جم��م��وع��ة رائ��ع��ة من 

توقيعات �ضخ�ضيات عاملية.

حديقة اللغات وم�ضرح املكتبة
املكتبات  جم��م��وع��ات  ج��ان��ب  واإىل 
مكتبة  ت�ضم  ال��ع�����ض��رة،  الرئي�ضية 
حم���م���د ب����ن را�����ض����د ال���ع���دي���د من 
امل���راف���ق واالأق�������ض���ام احل��ي��وي��ة من 
باإطاللتها  ال��ل��غ��ات  ح��دي��ق��ة  بينها 
دب��ي و ت�ضكل  ال�����ض��اح��رة على خ��ور 
م��ل��ت��ق��ى ل��ل��ح��ك��م��ة م���ن خ����الل 60 
عمودا تعر�س ع�ضرات االقتبا�ضات 
ل�����ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
وتعك�س  م���ك���ت���وم،  اآل  را�����ض����د  ب����ن 
القيادة  يف  روؤيته  من  ع��دة  جوانب 

ال��ت��ي تطل على خ��ور دبي،  را���ض��د، 
على م�ضاحة تغطي اأكرث من ن�ضف 
م�ضاحة  بني  ما  مربع  ق��دم  مليون 
االأر�س وم�ضاحة املبنى املوؤلف من 
اإجمالية  بتكلفة  ط���واب���ق،  ���ض��ب��ع��ة 

بلغت نحو مليار درهم.
ال�ضبعة،  ط��واب��ق��ه��ا  ام��ت��داد  ع��ل��ى  و 
را�ضد  ب����ن  م��ك��ت��ب��ة حم���م���د  ت�����ض��م 
يتاألف  ���ض��خ��م��ا  م��ع��رف��ي��ا  حم��ت��وى 
1.1 م��ل��ي��ون كتاب  اأك���رث م��ن  م��ن 
العربية  ب��ال��ل��غ��ات  ورق���م���ي  ورق����ي 
واالأج���ن���ب���ي���ة، وم�����ا ي���زي���د ع���ل���ى 6 
ونحو  ع��ل��م��ي��ة،  ر����ض���ال���ة  م���الي���ني 
مو�ضيقية،  م��ق��ط��وع��ة  األ����ف   73
 13 األ����ف ف��ي��دي��و، وح�����وايل  و57 
األ����ف م��ق��ال��ة، واأك����رث م��ن 5 اآالف 
تاريخية  واإلكرتونية  دورية ورقية 
 35 ونحو  �ضنة،  ل�325  كاأر�ضيف 
واإلكرتونية  ورق��ي��ة  �ضحيفة  األ���ف 
م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل، وما 
يقارب 500 من املقتنيات النادرة.

وحمتوى  تخ�ض�ضية  مكتبات 
متجدد

امل���ر رئي�س  ق���ال م��ع��ايل حم��م��د  و 
مكتبة  م��وؤ���ض�����ض��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اآل م���ك���ت���وم يف  ب����ن را�����ض����د  حم���م���د 
كلمة خا�ضة مبنا�ضبة تد�ضني هذا 
ال�ضرح احل�ضاري اإن مكتبة حممد 
ب���ن را����ض���د جت�����ض��د روؤي������ة �ضاحب 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
القطاع  تعزيز  اإىل  الهادفة  مكتوم 
االإمارات  دول��ة  يف  واملعريف  الثقايف 
وبناء جيل مت�ضلح بالعلم واملعرفة 
والنهو�س  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ن��ا  ل���ق���ي���ادة 

مبكونات ح�ضارتنا.
حممد  مكتبة  اأن  اإىل  امل��ر  اأ���ض��ار  و 
بن را�ضد اأحد اأكرث مباين املكتبات 
والعامل  املنطقة  يف  ت��ف��ردا  العامة 
حيث ت�ضكل اأيقونة معمارية ومنارة 
معرفية وثقافية متفردة جتمع بني 
االأ�ضالة واملعا�ضرة، لتعك�س ما�ضي 
وحا�ضرها  الثقايف  وموروثها  دبي 
امل�ضتقبلية،  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  ال���زاه���ر 
بعدا  ت�ضيف  املكتبة  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
القائم  املعرفة  اقت�ضاد  اإىل  جديدا 
يف الدولة، من ناحية تغيري مفهوم 
والع�ضرين  احلادي  القرن  مكتبات 
امل�ضتقبلية  االجت��اه��ات  ع��ن  لتعرب 
للجيل القادم من املكتبات املعتمدة 

على اأحدث التقنيات.
�ضت�ضهم يف  املكتبة  اأن  واأكد معاليه 
ال��ث��ق��اف��ة و  احل��ف��اظ ع��ل��ى االأدب و 
وتر�ضيخ  ال��ع��امل��ي  و  ال��ع��رب��ي  االإرث 
املجتمع  يف  وامل����ع����رف����ة  ال�����ق�����راءة 
حياة  كاأ�ضلوب  والعربي  االإم��ارات��ي 
اال�ضرتاتيجية  ب����ذل����ك  ل���ت���دع���م 
الوطنية للقراءة، وتعزز مكانة دبي 

كعا�ضمة ثقافية عاملية.
را�ضد  ب��ن  مكتبة حم��م��د  ت��ن��درج  و 
حت���ت م��ظ��ل��ة م��وؤ���ض�����ض��ة م���ب���ادرات 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية، 
واالإن�ضانية  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ة 
نوعها  م���ن  االأك������رب  وال��ت��م��ك��ي��ن��ي��ة 
ن�ضر  حم�������ور  ����ض���م���ن  اإق����ل����ي����م����ي����ا، 
قطاعات  اأح���د  وامل��ع��رف��ة،  التعليم 
ع���م���ل امل���وؤ����ض�������ض���ة اخل���م�������ض���ة، من 
ال�ضاعية  امل��ب��ادرات  ع�ضرات  خ��الل 
الثقايف  ب���ال���واق���ع  االرت�����ق�����اء  اإىل 
ترتجم  كما  املنطقة..  يف  وامل��ع��ريف 
اال�ضرتاتيجية  م�ضتهدفات  املكتبة 
 –  2016 ل����ل����ق����راءة  ال���وط���ن���ي���ة 
2026، ال�ضاعية اإىل بناء جمتمع 
اإماراتي معريف ت�ضكل القراءة جزءا 

املدى  اأي مكان، �ضمن هدف بعيد 
وثيقة  ع���الق���ة  ب���ن���اء  اإىل  ي�����ض��ع��ى 
جزءا  لت�ضبح  املكتبة  وب��ني  بينهم 
يعزز  ومب��ا  حياتهم،  م��ن  يتجزاأ  ال 
ثقافة القراءة كعادة يومية اأ�ضيلة 

لديهم.
االإعالم  و  الفنون  مكتبة  ت�ضم  و 
األ���ف ع��م��ل مطبوع  اأك���رث م��ن 15 
متعددة  و���ض��ائ��ط  ت�ضمل  ورق���م���ي، 
املعمارية  وال���ه���ن���د����ض���ة  ال���ف���ن  يف 
واملو�ضيقى  واالأزي������اء  وال��ت�����ض��م��ي��م 
وال���ف���ن���ون امل�����ض��رح��ي��ة واالأدائ�����ي�����ة 

والكلمة املكتوبة.
و تتاألف املكتبة من اأق�ضام خمتلفة 
ميكن ا�ضتخدامها للقراءة والعمل، 
تلفزيون،  و�ضا�ضات  األعاب،  و�ضالة 
للمجموعات  خم�ض�ضة  وم�ضاحات 
جانب  اإىل  وال��ب�����ض��ري��ة،  ال�ضمعية 
تخ�ضي�س ف�ضاء لتطبيقات الواقع 

االفرتا�ضي.
كما توفر املكتبة م�ضاحات خم�ض�ضة 
لالجتماعات واملحا�ضرات وتنظيم 
الفنية  وال����ع����رو�����س  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
باالإ�ضافة  التفاعلية،  واالأن�����ض��ط��ة 
والكتابة،  ال��ق��راءة  جمموعات  اإىل 
والتواقيع،  امل���وؤل���ف���ني  وف��ع��ال��ي��ات 
وع����رو�����س االأف���������الم، وال���ع���رو����س 
االإبداعية واملو�ضيقية، وامل�ضابقات.

مكتبة اخلرائط والأطال�ش 
و تعد مكتبة اخلرائط واالأطال�س، 
م�����ن اأه��������م االأق�����������ض�����ام وامل���ك���ت���ب���ات 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ���ض��م��ن م��ك��ت��ب��ة حممد 
ب�����ن را�������ض������د، وه�������ي واح����������دة من 
اأك�����رث امل��ك��ت��ب��ات ���ض��م��وال وث������راء يف 
وا�ضعة  جم��م��وع��ة  وت�����ض��م  املنطقة 
املعرفية،  وال��ك��ن��وز  امل��ق��ت��ن��ي��ات  م��ن 
 3000 اأك������رث م����ن  ت���ت���األ���ف م����ن 
خ����ري����ط����ة م����ط����ب����وع����ة، وجم�����الت 
وو�ضائط  وخم����ط����وط����ات،  ����ض���ف���ر، 
لت�ضكل  ال��ل��غ��ات،  مبختلف  رق��م��ي��ة 
للباحثني  م��ع��رف��ي��ة  وج��ه��ة  ب��ذل��ك 
واملوؤرخني واالأكادمييني والرحالة 

والدار�ضني اال�ضتق�ضائيني.

مكتبة الأعمال.
و تهدف مكتبة االأعمال اإىل توفري 
االأعمال  ل�����رواد  وامل������وارد  امل���ع���ارف 
والدار�ضني  والباحثني  واملبتكرين 
االأع��م��ال، وحتتوي  اإدارة  يف جم��ال 
األف   25 امل��ك��ت��ب��ة ع��ل��ى م��ا ي��ق��ارب 
عنوان عن اإدارة االأعمال، باالإ�ضافة 
ومقاالت  اإل���ك���رتون���ي���ة،  ك��ت��ب  اإىل 

ودرا�ضات وم�ضادر اأخرى.
جمال  يف  امل��ح��رتف��ون  ي�ضتطيع  و 
املراحل  يف  وامل���ه���ن���ي���ون  االأع����م����ال 
ال���وظ���ي���ف���ي���ة امل����ب����ك����رة وال����ط����الب 
اال����ض���ت���ف���ادة م����ن امل���ح���ت���وى ال����ذي 
توفره هذه املكتبة، مبا ميكنهم من 
احل�ضول على فهم عري�س لقطاع 

االأعمال وجماالته املتنوعة.
ع���الوة ع��ل��ى ال��ك��ت��ب، ت��وف��ر مكتبة 
االأعمال م�ضادر اإلكرتونية خمتارة 
م���ث���ل ق����واع����د ب���ي���ان���ات االأع����م����ال، 
اإىل  ال��و���ض��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  تتيح  ك��م��ا 
م��ع��ل��وم��ات ع��ن ال�����ض��رك��ات واالأدل����ة 

والتقارير.
لتنظيم  ف�����ض��اء  امل��ك��ت��ب��ة  ت���وف���ر  و 
نقا�ضية  ول��ق��اءات  ح��واري��ة  جل�ضات 
الآخر،  االأعمال من حني  رواد  بني 
االأعمال  ق��ط��اع  واق���ع  ال�ضتق�ضاء 
يف امل��ن��ط��ق��ة، وال���ض��ت�����ض��راف اآف����اق 

ا�ضتثمارية جديدة ومتنوعة.
باالإ�ضافة اإىل املكتبات املتخ�ض�ضة، 

ك���ل م���ا يتعلق  وال�����دوري�����ات ح����ول 
بتاريخ االإم��ارات واحل�ضارات التي 
واالكت�ضافات  املنطقة  يف  تعاقبت 
خا�س  ق�ضم  ج��ان��ب  اإىل  االأث���ري���ة، 
ي�ضمل  االإم�������ارات�������ي  االأدب  ع�����ن 
ال����رواي����ة  م����وؤل����ف����ات م���ت���ن���وع���ة يف 
اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  وال�����ض��ع��ر،  والق�ضة 
و�ضمعية  ورق���م���ي���ة  ورق����ي����ة  م������واد 
الهوية  مكونات  تتناول  وب�ضرية 
االإماراتية  واالجتماعية  الثقافية 
املحلية  واالآث��ار  االإماراتي  كاملطبخ 
اليدوية،  واحل������رف  وامل��و���ض��ي��ق��ى 
اإ���ض��اف��ة اإىل ال����رثوة ال��زراع��ي��ة يف 

دولة االإمارات.

مكتبة الطفل.
دعم  اإىل  ال��ط��ف��ل  م��ك��ت��ب��ة  ت���ه���دف 
والتعليمية  القرائية  االحتياجات 
وال�����رتب�����وي�����ة ل����الأط����ف����ال ال���ذي���ن 
5 و11  ب���ني  اأع���م���اره���م  ت������رتاوح 
ع��ل��ى جمموعة  ع���ام���ا.. وحت���ت���وي 
االإ����ض���دارات  م��ن  وم��ل��ه��م��ة  جميلة 
ال��ت��ي مت اخ��ت��ي��اره��ا ب��ع��ن��اي��ة، ت�ضم 
اأك��رث من 25 األ��ف ع��ن��وان، ت�ضمل 
الق�ض�س امل�ضورة والكتب املرجعية 
املبكر  التعلم  وك��ت��ب  وامل��و���ض��وع��ات 
وكتب االأل��واح لالأطفال يف �ضن ما 
االأ�ضا�ضية  وامل��رح��ل��ة  امل��در���ض��ة  قبل 
االأوىل باالإ�ضافة اإىل جمموعة من 
ت�ضكل  التي  االأبعاد،  الكتب ثالثية 
جت��رب��ة ق��رائ��ي��ة وب�����ض��ري��ة ممتعة 
ت�ضكيل  ���ض��ن  يف  لل�ضغار  وم��ل��ه��م��ة 

الوعي.
كما ت�ضم مكتبة الطفل جمموعة 
واالإ�ضدارات  الكتب  م��ن  متنوعة 
ال����ت����ي ت�������ض���ت���ه���دف االأط������ف������ال من 
الكتب  م���ث���ل  ال���ه���م���م  اأ�����ض����ح����اب 
للمعاقني  ب��راي��ل  وك��ت��ب  الناطقة، 

ب�ضريا، والكتب احل�ضية.
ال���ط���ف���ل على  م��ك��ت��ب��ة  و حت���ر����س 
االأطفال  م��ن  مل��رت��ادي��ه��ا  ت��وف��ر  اأن 
التعلم  ب��ني  يجمع  ف�ضيحا  ف�ضاء 
وامل����ت����ع����ة، ي���ت���ن���ق���ل���ون خ����الل����ه بني 
الكتاب  م���ع  م��ت��ف��اع��ل��ني  اأروق���ت���ه���ا، 
ال���ورق���ي وم���ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، عرب 
التي  الرقمية  االإ���ض��دارات  ت�ضفح 
بطريقة  وعر�ضها  ت�ضميمها  يتم 

جاذبة.

مكتبة املجموعات اخلا�ضة
بن  حم�����م�����د  م����ك����ت����ب����ة  �����ض����م����ن  و 
املجموعات  م��ك��ت��ب��ة  ت�����ض��م  را����ض���د، 
اخل����ا�����ض����ة جم���م���وع���ة ق���ي���م���ة من 
ال���ك���ت���ب وال�������دوري�������ات ال���ق���دمي���ة، 
وغ��ري امل��ط��ب��وع��ة، ال��ت��ي مت جمعها 
العامل،  اأنحاء  �ضتى  من  واقتناوؤها 
القرن  بدايات  اإىل  تاريخها  ويعود 

الع�ضرين.
ال  التي  التاريخية،  للقيمة  ونظرا 
املقتنيات،  من  للعديد  بثمن  تقدر 
الآثار  بع�ضها  تعر�س  على  ع���الوة 
الزمن واال�ضتخدام والتخزين غري 
�ضمن  حفظها  مت  ف��ق��د  امل��ن��ا���ض��ب، 
اأف�ضل  توفري  مع  خا�ضة،  �ضروط 
والتخزين،  العر�س  اآليات  واأحدث 
واالأخ��ذ يف االعتبار كافة الظروف 
اإتاحة  امل��ن��ا���ض��ب��ة. ومي��ك��ن  امل��ن��اخ��ي��ة 
املواد النادرة للباحثني اأو الراغبني 
اإ�ضراف  حت���ت  ع��ل��ي��ه��ا  االط�����الع  يف 

فريق عمل املكتبة.
الكتب  و ت�ضمل املجموعة اخلا�ضة 
وال���دوري���ات ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ن�ضرت 
فيها  مب����ا   ،1950 ال����ع����ام  ق���ب���ل 
العربية  ال���دوري���ات  م��ن  جمموعة 

بالدولة  وال��ن��ه��و���س  واحل���ك���وم���ة 
والتعليم  وامل����ع����رف����ة  وال���ث���ق���اف���ة 
مرتجمة  ب���ال���دول���ة،  وال���ن���ه���و����س 
حديثة  ل���غ���ة،   170 م����ن  الأك������رث 

وقدمية.
اأه��م املرافق االأخ��رى م�ضرح  و من 
ق��اع��ة مت جتهيزها  وه���ي  امل��ك��ت��ب��ة، 
ال�ضمعية  ال���ت���ق���ن���ي���ات  ب������اأح������دث 
مقاعد  على  وحت��ت��وي  والب�ضرية، 
م�ضممة  م���ت���درج���ة  مب�����ض��ت��وي��ات 
واملحا�ضرات  امل�ضرحية  للعرو�س 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وامل���وؤمت���رات 
الفعاليات  اأن���واع  وخمتلف  املهنية 
ا�ضتقطاب  اإىل  ت�ضعى  التي  احلية 

�ضريحة متنوعة من اجلمهور.
و اإىل جانب امل�ضرح الرئي�س داخل 
م��ك��ت��ب��ة حم��م��د ب���ن را����ض���د، هناك 
الطلق،  ال��ه��واء  يف  خ��ارج��ي  م�ضرح 
اللغات، ي�ضكل  بالقرب من حديقة 
الفعاليات  الإق��ام��ة  مثاليا  ف�����ض��اء 
والعرو�س احلية الثقافية والفنية 
وامل��و���ض��ي��ق��ي��ة، خ��ا���ض��ة خ���الل ف�ضل 

ال�ضتاء بطق�ضه اجلميل.

والدرا�ضة  امل��وؤمت��رات  قاعات 
والبحث 

و م��ن االأق�����ض��ام االأخ���رى يف مكتبة 
حممد بن را�ضد، قاعات املوؤمترات 
التي تعد مثالية لعقد االجتماعات 
الدورات  اأو  العمل  ور�س  تنظيم  اأو 
ل��ق��اءات رواد  ع��ق��د  اأو  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 

االأعمال وال�ضركات.
12 قاعة  ع��ل��ى  امل��ك��ت��ب��ة  و حت��ت��وي 
ل��ل��ح��ج��ز، ج��ه��زت جميعها  م��ت��اح��ة 
واأجهزة   ،LCD عر�س  ب�ضا�ضات 
عر�س متعددة الو�ضائط، وكامريات 
االجتماعات  تقنيات  واأحدث  ويب، 
فاي"  "واي  وخ����دم����ة  ب���ع���د،  ع����ن 
اخلدمات..  من  وغريها  جمانية، 
اإ���ض��اف��ة اإىل ق��اع��ات ال��درا���ض��ة التي 
وفئات  ال���زوار  لكافة  اأبوابها  تفتح 
البحث  اأو  للدرا�ضة  �ضواء  املجتمع، 

اأو القراءة اأو املناق�ضات.

ابتكار وا�ضتدامة
و ت�ضتخدم مكتبة حممد بن را�ضد 
العاملية  املكتبات  تكنولوجيا  اأحدث 
وت�ضم  اال����ض���ط���ن���اع���ي  وال�����ذك�����اء 
ا�ضرتجاع  ون����ظ����ام  اآل����ي����ا،  خم���زن���ا 
اإلكرتونيا للكتب، واأك�ضاك اخلدمة 
الكتب،  رقمنة  وخم��ت��رب  ال��ذات��ي��ة، 
وال����روب����وت����ات ال���ذك���ي���ة ل���ل���رد على 
ا���ض��ت��ف�����ض��ارات ال�����زوار، اإ���ض��اف��ة اإىل 
املعزز واالفرتا�ضي  الواقع  تقنيات 
امل��ك��ت��ب��ة �ضديقة  ت��ع��د  و  وغ���ريه���ا. 
معايري  اأع��ل��ى  م��راع��اة  م��ع  للبيئة 
على  املكتبة  وحت�ضل  اال���ض��ت��دام��ة. 
%10 من الطاقة التي ت�ضتهلكها 
ال�ضم�ضية املركبة على  من االأل��واح 

�ضطح املبنى.
وقد �ضمم الهيكل اخلارجي لعزل 
االكت�ضاب  وتخفيف  املبنى،  داخ���ل 
احل����راري وامل�����ض��اع��دة ع��ل��ى تنظيم 

البيئة الداخلية للمبنى.
طبيعية  ب��اإ���ض��اءة  املكتبة  تتمتع  و 
بف�ضل نوافذ ال�ضقف يف املبنى، كما 
ذكيا  نظاما  املبنى  نوافذ  ت�ضتخدم 
واحلرارة  ال�ضوء  كميات  لتعديل 
التي تنفذ اإىل املبنى، ما يزيد من 
ا�ضتهالك الطاقة  م�ضتويات كفاءة 

وتوفري جو مريح للزوار.
لتقليل  امل��ك��ت��ب��ة  ت�ضميم  مت  ق��د  و 
 ،50% بن�ضبة  ال����ري  ا���ض��ت��ه��الك 
ا���ض��ت��خ��دام املياه  اإع�������ادة  ي��ت��م  ك��م��ا 
الهواء  تكييف  اأجهزة  من  املجمعة 
امل�ضاحات  ري  يف  ال���ض��ت��خ��دام��ه��ا 

اخل�ضراء.
حيث  مثاليا،  املكتبة  موقع  يعد  و 
باملدينة،  مركزية  منطقة  يف  تقع 
اإليها  ���ض��ه��ول��ة ال��و���ض��ول  ي��ت��ي��ح  م��ا 
ع��رب و���ض��ائ��ل ال��ن��ق��ل ال��ع��ام و�ضريا 
على االأقدام، ويخفف من ب�ضمتها 
ا�ضتهالك  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الدفيئة..  غ��ازات  وانبعاث  الطاقة 
ال�ضتقبال  اأب���واب���ه���ا  ت��ف��ت��ح  و����ض���وف 
ال�����������زوار واال�����ض����ت����ف����ادة م�����ن ه���ذا 
ابتداء من  املعريف اجلديد  ال�ضرح 
يونيو   16 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي���وم 

.2022

حممد بن را�ضد:
االإن�ضان فكر  واإنارة  والعلماء  واملبدعني  الباحثني  دعم  و  املعرفة  ون�ضر  القراءة  تعزيز  املكتبة  من  • هدفنا 

الو�ضية هذه  لتنفيذ  الأجيالنا  وفكريا  ثقافيا  �ضرحا  نطلق  واليوم  )اقراأ(.  هي  ال�ضماء  من  و�ضية  •  اأول 
الكتاب..  يف  موجود  ذلك  وكل  للتعلم..  بحاجة  واالأمم  للحكمة،  بحاجة  وال�ضيا�ضة  للمعرفة،  بحاجة  • االقت�ضاد 

واليوم لدينا �ضرح ي�ضم ماليني الكتب لتطوير م�ضريتنا التنموية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن���ف���ذت 
والنقل  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة 
بالتعاون مع هيئة اأبوظبي للدفاع 
ت��وع��وي��ة جمتمعية  ح��م��ل��ة  امل����دين 
ا�ضتهدفت  م�����ض��رتك��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
اأ�ضحاب العقارات، واأفراد املجتمع، 

بو�ضع  االلتزام  وذل��ك حلثهم على 
املخ�ض�ضة  احل��اوي��ات  يف  املخلفات 

لهذا الغر�س وبال�ضكل املالئم.
وت���اأت���ي ه���ذه احل��م��ل��ة ���ض��م��ن اإط���ار 
اأبوظبي على  بلدية مدينة  حر�س 
تعزيز املظهر اجلمايل واحل�ضاري 
�ضحة  حماية  ذاته  وبالوقت  العام، 
وكذلك  اأف���راده،  و�ضالمة  املجتمع 

املجتمعي  ال���وع���ي  م�����ض��ت��وى  رف����ع 
ب�ضاأن التعامل ال�ضليم وال�ضحي مع 

خمتلف اأنواع املخلفات والنفايات.
 وقد ت�ضمنت احلملة اإر�ضال اآالف 
الر�ضائل الن�ضية التوعوية، بهدف 
تعزيز التوا�ضل املجتمعي مع كافة 
خدمات  تقدمي  و  املجتمع  �ضرائح 
متنوعة،  ت���وع���وي���ة  و  جم��ت��م��ع��ي��ة 

وال�ضالمة  ال�ضحة  على  للحفاظ 
�ضرورة  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  وال��ب��ي��ئ��ة 
يف  بها  املعمول  بالقوانني  االل��ت��زام 
اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 

املظهر احل�ضاري لالإمارة.
���ض��م��ن ه����ذا االإط�������ار دع����ت بلدية 
�ضرائح  ج��م��ي��ع  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
االرتقاء  يف  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة  امل��ج��ت��م��ع 

ال�ضحة  قيم  ودعم   ، العام  باملظهر 
وال�������ض���الم���ة ال���ع���ام���ة م����ن خ���الل 
االلتزام بو�ضع املخلفات يف االأماكن 
والتخل�س  ل����ذل����ك،  امل��خ�����ض�����ض��ة 
النفايات،  م���ن  ���ض��ح��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
وتعزيز امل�ضوؤولية املجتمعية يف هذا 

ال�ضاأن .
اأك����دت ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى �ضرورة  ك��م��ا 

التزام املواقع االإن�ضائية والقائمني 
ال�ضليم  بالتخل�س  امل�ضاريع،  على 
م���ن خم��ل��ف��ات ال���ب���ن���اء م���ن خالل 

ن��ق��ل��ه��ا وت��ف��ري��غ��ه��ا ب��ط��رق حتافظ 
على البيئة وال�ضحة العامة، واتباع 
هذه  نقل  ب�ضاأن  املمار�ضات  اأف�ضل 

يتنا�ضب  مبا  ومعاجلتها  املخلفات 
وال�ضحية  البيئية  املتطلبات  م��ع 

وحماية املظهر العام .

•• اأبوظبي - وام:

برنامج  للتعليم"  "كرمي�ضون  م��ع  بالتعاون  ال��وط��ن  �ضندوق  اأط��ل��ق 
130 طالبا  باخلارج"، مب�ضاركة  للدرا�ضة  الطلبة  الإع��داد  "موهبتنا 
املواطنني  للطلبة  ال���الزم  ال��دع��م  توفري  بهدف  اإم��ارات��ي��ني،  وطالبة 
وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م ل��ف��ر���س ال��ت��ق��دم ل��ل��درا���ض��ة يف اأف�����ض��ل ج��ام��ع��ات العامل. 
"املرحلة  ع�ضر  احل����ادي  ال�����ض��ف  طلبة  اإع����داد  ال��ربن��ام��ج  وي�ضتهدف 
الثانوية" ممن يخططون للدرا�ضة يف اخلارج، حيث يعمل الربنامج 
والتح�ضري  اجلامعة،  اختيار  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  يف  م�ضاعدتهم  على 
ال�ضخ�ضية،  واملقاالت  واإعداد اخلطابات  االختبارات،  املنا�ضب خلو�س 
املقابالت، من  اإج��راء  والتدريب على  الال�ضفي  التوجيه  اإىل  و�ضوال 
التقدم  لكيفية  التعريفية  واملحا�ضرات  العمل  ور���س  من  عدد  خالل 

امل�ضاركني  الطلبة  اإك�ضاب  على  العمل  مع  العاملية،  اجلامعات  لكربى 
ل��ل��م��ه��ارات واخل����ربات ال�����ض��روري��ة خل��و���س ام��ت��ح��ان��ات ال��ت��ق��دم لتلك 
التخ�ض�ضات  وذل���ك يف خمتلف  ل��ه��ا،  اجل��ام��ع��ات واال���ض��ت��ع��داد اجل��ي��د 

احليوية.
املنا�ضبة  بهذه   - الوطن  عام �ضندوق  باقر مدير  �ضعادة هند  قالت  و 
- : "ميتلك �ضندوق الوطن روؤية طموحة نحو امل�ضتقبل ت�ضتند على 
الروؤى اال�ضرتاتيجية لدولة االإمارات يف حتقيق اإجنازات نوعية �ضاملة 
يف كافة القطاعات احليوية التي من �ضاأنها تعزيز ازدهار الدولة ب�ضكل 
تطوير  خ��الل  من  لالأجيال،  را�ضخ  م�ضتقبل  بناء  و�ضمان  م�ضتدام، 
االبتكار".  على  الوطن  اأب��ن��اء  ت�ضجيع  جانب  اإىل  الب�ضري  امل��ال  راأ���س 
من  املوهوبني  �ضبابنا  متكن  موهبتنا،  "مبادرة  �ضعادتها:  واأ�ضافت 
اكت�ضاف وتطوير قدراتهم لتلبية متطلبات امل�ضتقبل وزيادة كفاءتهم 

وتعزيز اقت�ضاد دولتنا، من خالل برامج متخ�ض�ضة م�ضممة ومقدمة 
موهبتنا  ب��رن��ام��ج  وي��وف��ر  قطاعات".  ع��دة  يف  عامليني  رواد  قبل  م��ن 
لاللتحاق  فر�ضة   1500 من  اأكرث  للتعليم" للطالب  و"كرمي�ضون 
باأف�ضل 10 جامعات بريطانية، واأكرث من 3000 فر�ضة لاللتحاق 
بجامعتي  لاللتحاق  فر�ضة  و166  اأمريكية،  جامعة   50 باأف�ضل 
بجامعات  لاللتحاق  فر�ضة   489 من  واأك��رث  وكامربيدج،  اأك�ضفورد 
التدرب  الربنامج  ويت�ضمن   ./Ivy League/ "اللبالب "رابطة 
 /SAT/ اختباري  على  والتدرب  التعليمي،  كرمي�ضون  تطبيق  على 
ملختلف  واخل�ضوع  االأمريكية،  اجلامعات  يف  للقبول   /ACT/ وال��� 
التقييمات، ودورات الكتابة، وجل�ضات حت�ضريية تناف�ضية، وحما�ضرات 
/ ال���دويل  االإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  اخ��ت��ب��ار  "نظام  ام��ت��ح��ان  على  تدريبية 

االآيلت�س/، وحما�ضرات حول ريادة االأعمال، وغريها الكثري.

�ضندوق الوطن يطلق الن�ضخة الثانية من موهبتنا الإعداد الطلبة للدرا�ضة باخلارج

•• اأبوظبي-وام:

حتتفل االإمارات واأملانيا مبرور 50 عاماً على تاأ�ضي�س العالقات الدبلوما�ضية 
بني الدولتني يف 1972 .

املنا�ضبة عمق  بهذه  االإم���ارات  االأمل��اين يف  ال�ضفري  في�ضر  بيرت  اإرن�ضت  واأك��د 
التعاون  ميكنهما  ال��دول��ت��ني  ب��اأن  منوها  ومتيزها  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
�ضوياً لتحقيق ال�ضالم واال�ضتقرار و حل النزاعات يف عدد من املناطق حول 

العامل.
واأ�ضاف في�ضر اأن التحدي الكبري التايل الذي نواجهه هو حتدي اال�ضتدامة 
واأزمة املناخ" فلدينا اأ�ضول وقدرات ومهارات تكميلية ملواجهة هذه التحديات 

وكالنا ملتزم بها ، وميكننا العمل مًعا ب�ضكل جيد للغاية ".
وعلى ال�ضعيد الثقايف، اأكد ال�ضفري االأملاين اأن دولة االإمارات العربية املتحدة 
" لدينا جتارب  اأمل��ان��ي��ا..وق��ال  وك��ذل��ك  واالن��ف��ت��اح،  الت�ضامح  تلتزم مب��ب��ادئ 
تكميلية ومن خالل اجلمع بني اأفرادنا والقيام مب�ضاريع م�ضرتكة حول هذا 

النوع من االأفكار حول كيفية عي�ضنا مًعا يف جمتمع متعدد الثقافات و�ضامل 
ا اأن نكون مثااًل لالآخرين.". وم�ضامل و�ضعيد ، ميكننا اأي�ضً

واأ�ضار في�ضر اأن نحو ن�ضف مليون اأملاين كانوا يزورون االإمارات قبل تف�ضي 
اجلائحة واأن اأعداد ال�ضياح ت�ضهد االآن زيادة متنامية كما اأن عددا كبريا من 
املواطنني االإماراتيني يزورون اأملانيا كل عام فيما يقيم نحو 15 األف اأملاين 

يف دولة االإمارات.
واأو�ضح ال�ضفري يف مقابلة مع وكالة اأنباء االإمارات /وام/ يف ال�ضفارة االأملانية 
يف اأبو ظبي اأن العالقات الثنائية بني الدولتني ال�ضديقتني تطورت ب�ضكل 
ا�ضرتاتيجية.  �ضراكة  اتفاقية  وقعتا  و2004 حيث   1960 عام  كبري بني 
اأثناء زيارة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن  اأنه مت تعزيز االتفاقية  واأ�ضار 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" اإىل برلني يف عام 2019.
م�ضرياً  اقت�ضادياً  املتحدة  العربية  واالإم���ارات  اأملانيا  �ضراكة  على  في�ضر  اأك��د 
�ضوف  الدولتني  اأن  واأو�ضح  االقت�ضادية،  التجارية  العالقات  ا�ضتمرار  اإىل 
تنخرطان يف م�ضاريع م�ضرتكة يف التكنولوجيا اجلديدة واأعمال االقت�ضاد 

احلديث التي �ضت�ضاهم يف الق�ضاء على انبعاثات الكربون.
هناك  لكن  للغاية.  اقت�ضادية جيدة  "لدينا عالقات  االأمل��اين:  ال�ضفري  قال 
و�ضوف  القدمية  االأن�ضطة  اأح��د  اأبعثها" التجارة هي  اأن  اأري��د  ر�ضالة مهمة 
ت�ضتمر و�ضتكون مفيدة للطرفني. ولكن ال�ضيء اجلديد املثري لالهتمام حًقا 
اأننا كالنا بحاجة اإىل اال�ضتثمار يف تقنيات واأعمال  بالن�ضبة للم�ضتقبل هو 
مع  واملتوافق  وامل�ضتدام  املعرفة  على  القائم  االقت�ضاد   - اجلديد  االقت�ضاد 

املناخ.".
واأ�ضار اأن االإمارات العربية املتحدة تنتقل اإىل قطاعات اقت�ضادية جديدة كما 
التحول  ي�ضمل  الرابعة مبا  ال�ضناعية  الثورة  اأعمال  اأملانيا على ذلك  تطلق 
يف  ال��دول��ت��ني  ت��ع��اون  اإمكانية  اإىل  اأ���ض��ار  كما  امل�ضتدام،  واالقت�ضاد  الرقمي 

التكنولوجيا اجلديدة وهذه االأن�ضطة احلديثة.
م�ضت�ضهداً مب�ضادر الطاقة املتجددة كمثال، اأو�ضح في�ضر اأنه من اأجل حتقيق 
ما  ا�ضترياد  اأملانيا  على  �ضيتعني   ،2045 عام  بحلول  املناخي  احلياد  هدف 
قيمته عدة مئات من ترياواط �ضاعة من الهيدروجني وم�ضتقاته" الوقود 

على  بالقدرة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  "تتمتع  وق��ال:  البديل.  االأخ�ضر 
اإنتاج هذا الوقود االأخ�ضر الأن لديها طاقة �ضم�ضية وفرية و خربة يف اإنتاج 

الوقود،" م�ضرًيا اإىل ذلك باعتباره فر�ضة لال�ضتثمارات امل�ضرتكة.
قيام  حتى  قبل  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت��اري��خ  االأمل���اين  ال�ضفري  وا�ضتذكر 
جاء  حيث  التاريخ  ذل��ك  يف   1904 بالعام  منوها  الدبلوما�ضية  العالقات 
م�ضتك�ضف اأملاين ُيدعى هاموند بو�ضاردي اإىل االإمارات والتقط بع�س ال�ضور 

ال�ضهرية .
واأ�ضاف ال�ضفري االأملاين اأنه يف مطلع عام 1963 ، قامت �ضركة اأملانية ت�ضمى 
�ضايربت بحفر املياه يف الدولة، ووجدت ما يكفي من املياه حول العني الإن�ضاء 
اأول خط اأنابيب للمياه من العني اإىل اأبو ظبي. ومنذ ذلك احلني ، انطلقت 

العالقات بني الدولتني.
�ضيارات  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  ، طلب  ال�ضتينيات  اأن��ه يف منت�ضف  واأو���ض��ح 
على  طلبية  اأك��رب  كانت  حيث  اأملانيا  من  بوملان   600 مر�ضيد�س  ليموزين 

االإطالق ، وقد مت تزويدها باإطارات خا�ضة للقيادة يف ال�ضحراء.

•• اأبوظبي-وام: 

للمعا�ضات  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  دع����ت 
والتاأمينات االجتماعية جهات العمل 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
خدمة  نهاية  مبلفات  موافاتها  اإىل 
امل����وؤم����ن ع��ل��ي��ه��م خ����الل ���ض��ه��ر على 
االأك���رث م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء خدمتهم 
وذلك  التاأمينية،  حقوقهم  لت�ضوية 
القانون  من   12 امل��ادة  اإىل  ا�ضتناداً 
 1999 ل�����ض��ن��ة   7 رق����م  االحت�������ادي 
االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�ضات 

وتعديالته.
مديرة  ال�������ض���وي���دي،  ه���ن���د  وق����ال����ت 
الهيئة:  يف  التاأمينية  املنافع  اإدارة 
عليهم  املوؤمن  نهاية خدمة  "ملفات 

يف احل�����االت االع��ت��ي��ادي��ة ت�����ض��ل اإىل 
ال  ملف  اأ�ضكال:  ثالثة  على  الهيئة 
وهو  م��ك��اف��اأة  اأي  ���ض��اح��ب��ه  ي�ضتحق 
تقل عن  التي  �ضاحب مدة اخلدمة 
�ضنة، وملف ي�ضتحق �ضاحبه مكافاأة 
نهاية خدمة وهو املوؤمن عليه الذي 
ت��ت��ج��اوز ال�ضنة  ق�����ض��ى م���دة خ��دم��ة 
حتى ت�ضعة ع�ضر عاماً واإحدى ع�ضر 
�ضهراً، وملف ي�ضتحق �ضاحبه معا�س 
وهو الذي ق�ضى مدة خدمة تتجاوز 
ت�ضعة ع�ضر عاماً واإحدى ع�ضر �ضهراً 
اليوم  ي�ضبح  حيث  اإ���ض��اف��ي��اً،  وي��وم��اً 
ال��ق��ان��ون مب��ث��اب��ة �ضهٍر  االإ����ض���ايف يف 
ال��ذي يجعله م�ضتحقاً  االأم��ر  كامل، 
ت��ق��اع��دي ع��ن م���دة ع�ضرين  مل��ع��ا���س 

�ضنة خدمة".

اأن الهيئة حتفز املوؤمن  اإىل  واأ�ضارت 
يف  �ضنة  م��دة  ا�ضتكمال  على  عليهم 
اخلدمة بحيث يت�ضنى لهم احل�ضول 
ع��ل��ى م��ك��اف��اأة ع��ن��ه��ا، م�����ض��رية اإىل اأن 
بيانات الهيئة عن �ضهر مايو 2022 
اخلدمة  نهايات  ع��دد  اأن  اإىل  ت�ضري 
حالة   79 منها  حالة   361 بلغت 

عن مدة خدمة تقل عن �ضنة.
واأ�ضافت املدة التي تقل عن �ضنة واإن 
عنها  ي�ضتحق  ال  عليه  امل��وؤم��ن  ك���ان 
خاللها  حممياً  ك��ان  اأن��ه  اإال  مكافاأة 
ب��ح��ي��ث، لو  ك��ام��ل،  ب��ال��ت��اأم��ني ب�ضكل 
قدر اهلل، تعر�س ملخاطر مثل العجز 
اأو الوفاة، اأو تعر�س الأي من اإ�ضابات 
واأعاقت  املهنية،  االأمرا�س  اأو  العمل 
العمل  اال���ض��ت��م��رار يف  ع��ل��ى  ق���درت���ه 

ُي�ضرف له املعا�س اأو لعائلته يف حالة 
الوفاة بناء على �ضبب نهاية اخلدمة 

وفق ال�ضوابط واالأحكام.
اأن القانون يتيح للموؤمن  واأو�ضحت 
اإذا  عليه اجلمع بني معا�س ومكافاأة 
ل���دى الهيئة  ا����ض���رتاك  ق�����ض��ى م���دة 
ي�ضتحق  حيث  �ضنة،   35 على  تزيد 
بواقع ثالثة  يف هذه احلالة مكافاأة 
اأ���ض��ه��ر م���ن رات����ب ح�����ض��اب امل��ع��ا���س " 
ا�ضتكمال  عند  التقاعدي"  ال��رات��ب 

كل �ضنة.
وبينت مديرة اإدارة املنافع التاأمينية 
�ضواء  التاأمينية  امل��ن��اف��ع  ���ض��رف  اأن 
مكافاأة  اأو  ت��ق��اع��دي��اً  م��ع��ا���ض��اً  ك��ان��ت 
على  ي���ع���ت���م���د  اخل�������دم�������ة،  ن����ه����اي����ة 
يتمثل  االأول  اأ���ض��ا���ض��ي��ني،  عن�ضرين 

والثاين  اال�ضرتاك،  رات��ب ح�ضاب  يف 
امل�ضمولة  عليه  امل��وؤم��ن  خ��دم��ة  م��دة 
فيها  مبا  /الفعلية  القانون  باأحكام 
���ض��م م���دة اخل��دم��ة ال�����ض��اب��ق��ة ومدة 
اأن���ه كلما  اإذ  اخل��دم��ة االع��ت��ب��اري��ة/، 
زادت م��دة اخل��دم��ة وارت��ف��ع��ت قيمة 
ت��زداد قيمة  رات��ب ح�ضاب اال�ضرتاك 

املعا�س عند التقاعد.
وي��ن�����س ال��ق��ان��ون ع��ل��ى اأن���ه ال يجوز 
م���ن مكافاأة  ع��ل��ي��ه  امل���وؤم���ن  ح���رم���ان 
اإذا انتهت خدمته  اإال  نهاية اخلدمة 
احلالة  ه����ذه  ويف  ت���اأدي���ب���ي،  ب���ق���رار 
�ضُيخ�ضم منه ربع املكافاأة فقط، كما 
اأنه ال يجوز اخل�ضم منها اأو احلجز 
اأو  اإال وفاًء لنفقة حمكوم بها  عليها 
املوؤمن  من  يكون مطلوباً  ما  ل�ضداد 

باأداء  يتعلق  ل�ضبب  للحكومة  عليه 
اإليه  ��رف  ���ضُ م��ا  ال���ض��رتداد  اأو  عمله 
بغري وجه حق، ويف جميع االأحوال ال 
اأن يتجاوز ما ُيخ�ضم يف هذه  يجوز 
احلاالت ربع املكافاأة، واإذا كانت عليه 
ديون مرتاكمة تفوق ربع املكافاأة فاإن 
النفقة،  لدين  تكون  ال�ضداد  اأولوية 
والذي قد يكون نفقة �ضرعية لزوجة 

اأو لالأوالد اأو الوالدين.
وقالت ال�ضويدي : " ُيحرم من املعا�س 
ال��ق��ان��ون، �ضاحب  وف���ق  امل��ك��اف��اأة،  اأو 
ت�ضقط  الذي  املوؤمن عليه  اأو  املعا�س 
الدولة،  ُت�ضحب منه جن�ضية  اأو  عنه 
للم�ضتحقني  ي�����وؤدى  وف���ات���ه  وع���ن���د 
كانوا  اإذا  اأن�����ض��ب��ت��ه��م  ك���ام���ل  ع���ن���ه 
اإذا  اأم���ا  ال��دول��ة،  بجن�ضية  متمتعني 

�ضحبت منهم اجلن�ضية اأو مل يكونوا 
متمتعني بها من االأ�ضا�س ُيوؤدى لهم 
عليهم  وت��وّزع  اال�ضتحقاقات،  ن�ضف 

وفقاً الأحكام القانون".
ن��ه��اي��ة اخلدمة  م���ك���اف���اأة  وحت��ت�����ض��ب 
ب����واق����ع رات�������ب ����ض���ه���ر ون�������ض���ف من 
متو�ضط راتب ح�ضاب اال�ضرتاك عن 
كل �ضنة من �ضنوات ا�ضرتاك املوؤمن 
راتب  وبواقع  االأوىل،  اخلم�س  عليه 
���ض��ه��ري��ن ع���ن ك���ل ���ض��ن��ة م���ن �ضنوات 
وثالثة  التالية،  اخلم�س  ا���ض��رتاك��ه 

اأ�ضهر عما زاد عن 10 �ضنوات.
وكمثال تو�ضيحي لطريقة احت�ضاب 
اإذا ك��ان رات��ب ح�ضاب  امل��ك��اف��اأة،  قيمة 
انتهاء  عند  عليه  للموؤمن  امل��ك��اف��اأة 
 2018-10-21 ب��ت��اري��خ  خدمته 

هو 30،000 دره��م، وم��دة خدمته 
اإجمايل  ف��اإن  �ضنوات،  �ضبع  الفعلية 
امل�ضتحقة  اخل���دم���ة  ن��ه��اي��ة  م��ك��اف��اأة 
تكون  االأوىل  ���ض��ن��وات  اخل��م�����س  ع��ن 
 30،000 احل�ضابية  العملية  وف��ق 
درهم،  األ��ف   x 1.5 x 5 = 225
 30،000x 2 ال�ضنتني  م��دة  وع��ن 
وعليه  دره��م،   x 2 = 120،000
امل�ضتحقة  املكافاأة  اإجمايل قيمة  فاإن 
ل��ه ع��ن ه���ذه امل���دة ه��و 345،000 

درهم.

•• اأبوظبي - وام:

قرقا�س  اأن��ور  اأكادميية  ا�ضت�ضافت 
الدبلوما�ضية، حلقة نقا�ضية ملعايل 
االحتاد  مفو�ضة  اأوربيلينن  جوتا 
الدولية  ل��ل�����ض��راك��ات  االأوروب���������ي 
وذلك �ضمن حوارات االأكادميية " 
" التي  الديناميكية  الدبلوما�ضية 
حمليني  م��ت��ح��دث��ني  ت�����ض��ت�����ض��ي��ف 

ودوليني مرموقني.
التي  النقا�ضية  احل��ل��ق��ة  و�ضلطت 
اأدارها �ضعادة نيكوالي مالدينوف، 
قرقا�س  اأن��ور  اأكادميية  ع��ام  مدير 
الدبلوما�ضية باالإنابة، ال�ضوء على 
الهامة  ال��ق�����ض��اي��ا  م���ن  جم��م��وع��ة 
اخلارجية  بال�ضيا�ضة  تتعلق  التي 
وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، مب��ا يف ذلك 
�ضيا�ضات التنمية ذات ال�ضلة، واآليات 
امل�ضتدامة،  التنمية  اأه��داف  تنفيذ 
وال��ت��ع��ايف ال��ع��امل��ي، ب��االإ���ض��اف��ة اإىل 
االأوروبية  اخل�ضراء"  "ال�ضفقة 

اخلا�ضة باملناخ.
االأكادميية  طلبة  احل��ل��ق��ة  ح�ضر 
واأع�ضاء هيئة التدري�س وعدد من 
خرباء ال�ضيا�ضة اخلارجية، وجرى 
املتحدثني  ب�����ني  م���ف���ت���وح  ح�������وار 

البوابة  "م�ضروع  ح��ول  واحل�ضور 
وم�ضاهمة  االأوروب��������ي،  العاملية" 
املناطق  يف  االأوروب�����������ي  االحت��������اد 
امل�ضرتك،  االهتمام  ذات  والبلدان 
مب����ا يف ذل�����ك ال����ق����رن االأف���ري���ق���ي 

واليمن واأفغان�ضتان.
نيكوالي مالدينوف:  �ضعادة  وقال 
مبفو�ضة  ن��رح��ب  اأن  ي�ضعدنا   "
لل�ضراكات  االأوروب�����������ي  االحت��������اد 

الدولية لتبادل خرباتنا ومعارفنا 
التي من �ضاأنها رفع م�ضتوى وعي 
والدبلوما�ضيني  االأكادميية  طلبة 
اأه���م���ي���ة دور  ال���ط���م���وح���ني ح�����ول 
م��ف��و���ض��ي��ة االحت��������اد االأوروب����������ي، 
وكذلك التحديات العاملية احلالية 
امل�ضتدامة  ال���ت���ن���م���ي���ة  الأه����������داف 
ذلك  يف  مب��ا  االإن�ضانية،  والتنمية 
اإفريقيا  يف  الغذاء  نق�س  مواجهة 

والتحديات اجليو�ضيا�ضية احلالية 
التي تواجهها اأوروبا".

واأ�ضاف : "اإن لقاءنا هذا يعد بكل 
ميثل  الأن���ه  ه��ام��ا،  اجتماعا  تاأكيد 
انعكا�ضا للعالقات الثنائية القوية 
ب����ني دول�������ة االإم�����������ارات واالحت�������اد 
امل�ضتمر  وال��ت��ن�����ض��ي��ق  االأوروب����������ي، 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  لتعزيز  �ضعيا 
ال�ضالم  ل�ضنع  امل�ضرتكة  وامل�ضالح 

امل�ضتدامة  ال���ت���ن���م���ي���ة  وحت���ق���ي���ق 
واالزدهار االإن�ضاين".

جوتا  معايل  �ضلطت  جانبها،  م��ن 
اأوربيلينن ال�ضوء على ا�ضرتاتيجية 
الهادف  العاملية،  البوابة  م�ضروع 
العاملية  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  اإىل 
االأك��رث اإحل��اح��ا، مبا يف ذل��ك تغري 
ال�ضحية،  الرعاية  املناخ، وحت�ضني 
واأمن  التناف�ضية  ال��ق��درة  وتعزيز 

م�ضرية  العاملية،  التوريد  �ضال�ضل 
اأن الدول االأع�ضاء يف االحتاد  اإىل 
م�ضرتك  ب�ضكل  ت��ع��م��ل  االأوروب������ي 
 300 اإىل  ي�����ض��ل  م���ا  ج��م��ع  ع��ل��ى 
م��ل��ي��ار ي���ورو م��ن اال���ض��ت��ث��م��ارات يف 
والطاقة  واملناخ  الرقمية  املجاالت 

والنقل وال�ضحة والتعليم.
" ميتلك االحتاد  وقالت معاليها: 
االأوروب�������ي ب��ال��ف��ع��ل رواب�����ط قوية 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ب��دول 
ب�ضاأن  اجل���دي���د  ت��وا���ض��ل��ن��ا  وي���ع���د 
دول  م��ع  اال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة 
التعاون،  ل��ت��ع��زي��ز  ب���واب���ة  اخل��ل��ي��ج 
ال�ضيا�ضية،  االت�ضاالت  تعزيز  عرب 
واال�ضتثمار،  ال����ت����ج����ارة  وزي��������ادة 
املناخي، و�ضمان  التغري  ومكافحة 
ال�ضحة العاملية، والتعليم ال�ضامل 
واأم�����ن ال��ط��اق��ة، ف�����ض��ال ع���ن دعم 

واخل�ضراء  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ح��والت 
ال�ضل�ضة".

الدبلوما�ضي  العمل  اأه��م��ي��ة  وع��ن 
" ي���واج���ه عاملنا  م��ع��ال��ي��ه��ا:  ق��ال��ت 
اليوم عددا من التحديات املركبة، 
والتوا�ضل  امل�ضرتك  العمل  اأن  اإال 
يتيح  االأط������������راف،  خم���ت���ل���ف  ب����ني 
اأكرث  م�ضتقبل  يف  االأم����ل  اأم��ام��ن��ا 

عدال وا�ضتدامة".

واأملانيا االإمارات  بني  الدبلوما�ضية  العالقات  تاأ�ضي�س  على  عاما   50

)املعا�ضات( تدعو جهات العمل لتزويدها مبلف نهاية خدمة 
املوؤمن عليه خالل �ضهر من تاريخ انتهاء اخلدمة

اأنور قرقا�س الدبلوما�ضية ت�ضت�ضيف حلقة نقا�ضية ملفو�ضة االحتاد االأوروبي لل�ضراكات الدولية

بهدف تعزيز ال�ضحة العامة واملظهر احل�ضاري

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية افرتا�ضية 
ب�ضاأن التعامل ال�ضليم مع املخلفات والنفايات

�ضفري االإمارات لدى االأرجنتني يلتقي 
حاكم حمافظة تيريا ديل فويغو

•• بوين�س اآير�س-وام:

ال��دول��ة لدى  �ضفري  ال��ق��م��زي  ج��ول��ه  �ضيف  ع��ب��داهلل  �ضعيد  ���ض��ع��ادة  ال��ت��ق��ى 
ديل  تيريا  حمافظة  حاكم  مليال  غو�ضتافو  معايل  االأرجنتني  جمهورية 

فويغو، وذلك يف مقر املحافظة.
اآفاق  اإىل  بها  االرتقاء  و�ضبل  الثنائية  العالقات  اللقاء بحث  وجرى خالل 
اأرحب والتعاون على كافة االأ�ضعدة. كما ا�ضتعر�س �ضعادة ال�ضفري مع كبار 

امل�ضوؤولني يف حكومة املحافظة اأهم املوا�ضيع ذات االهتمام امل�ضرتك.
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•• اأبوظبي - وام:

 14 الذي ي�ضادف  بالدم  للمتربعني  العاملي  باليوم  اليوم  االإم��ارات  حتتفي 
يونيو من كل عام بهدف اإذكاء الوعي العاملي ب�ضاأن احلاجة اإىل الدم املاأمون 
ومنتجات الدم املاأمونة لعمليات النقل، واالإ�ضهام احليوي للمتربعني طوعاً 

ودون مقابل بالدم للنظم ال�ضحية الوطنية.
واأكدت الدكتورة فريدة احلو�ضني املدير التنفيذي لالأمرا�س املعدية مبركز 
اأبوظبي لل�ضحة العامة اأن اليوم العاملي للمتربعني بالدم يعد فر�ضة الإعادة 
حمالت  يف  امل�ضاركة  باأهمية  املجتمع  اأف��راد  وعي  تعزيز  اأهمية  على  التاأكيد 
التربع نظرا لدورها املوؤثر يف اإنقاذ ماليني االأرواح وحت�ضني �ضحة العديد 

من املر�ضى واالرتقاء بجودة حياتهم.
وقالت الدكتورة احلو�ضني يف ت�ضريح باملنا�ضبة اإن قيمة التربع بالدم تتجاوز 
امل�ضاركة وتقوي  البعد املادي حيث ت�ضاهم يف تعزيز احل�س االإن�ضاين ومبداأ 
�ضحة  من  يعزز  التربع  اأن  موؤكدة  املجتمع.  اأف��راد  بني  االإن�ضانية  ال��رواب��ط 
يخ�ضع  حيث  ال��ف��رد  �ضحة  م��ن  امل�ضتمر  التاأكد  منها  ج��وان��ب  بعدة  امل��ت��ربع 
اأو  اأم��را���س  اأي  الكت�ضاف  فر�ضة  يعد  ما  وه��و  التربع  قبل  للفح�س  املتربع 
التعر�س  واحتماالت  التوتر  من  التقليل  اإىل  اإ�ضافة  مبكر،  ب�ضكل  اإ�ضابات 
احلالة  وحت�ضني  ال��دم  خاليا  انتاج  تعزيز  يف  ي�ضاهم  كما  القلبية،  للنوبات 

املزاجية والنف�ضية للمتربع.
ويف ال�ضياق ذاته اأو�ضحت الدكتورة احلو�ضني اأن التربع بالدم ي�ضهم يف تاأمني 
فر�س جناة اأكرب للم�ضتفيدين خ�ضو�ضاً عند اخل�ضوع للعمليات اجلراحّية، 
اأو للم�ضابني باأمرا�س اأو ا�ضطرابات ُمعّينة جتعلهم يف حاجة دائمة للدم، اأو 

الإنقاذ االأفراد يف حاالت احلوادث اأو اإ�ضابات تت�ضبب يف النزف ال�ضديد.
االأ�ضحاء  اال�ضخا�س  فاإن معظم  املجمع،  ال�ضحة ووقاية  وزارة  ملوقع  ووفقا 

ميكنهم التربع بالدم كل 56 يوما.
وت�ضع مراكز التربع بالدم يف دولة االإمارات جمموعة من ال�ضروط الواجب 
توفرها عند التربع تت�ضمن اأن يكون املتربع بحالة �ضحية جيدة وال يعاين 
18 عاماً و65 عاماً، واأاّل  من اأي مر�س خطري، واأن ي��رتاوح عمره ما بني 
50 اإىل  ال��دم املقام من  50 كجم، واأن ي��رتاوح �ضغط  يقل وزن املتربع عن 
 50 بني  ما  القلب  نب�س  ي��رتاوح  واأن   ،180 اإىل   90 من  والب�ضط   100
درجة   37 ع��ن  امل��ت��ربع  ح���رارة  درج��ة  تزيد  واأاّل  الدقيقة،  نب�ضة يف  و100 
احلامل  امل��راأة  تربع  بعدم  اأي�ضاً  ين�ضح  ال�ضروط،  هذه  اإىل  واإ�ضافة  مئوية، 

بالدم حفاظاً على �ضحة االأم وجنينها.
بالدم  التربع  عمليات  حجم  اأن  العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأك��دت  جانبها  من 
و�ضلت على ال�ضعيد العاملي اإىل نحو 118.5 مليون تربع يرتكز 40 باملئة 
منها يف البلدان املرتفعة الدخل التي تاأوي ن�ضبة 16 باملئة من �ضكان العامل. 

امل��اأم��ون بني  ال��دم  اإتاحة  م�ضتوى  امللحوظ يف  التباين  اإىل  املنظمة  واأ���ض��ارت 
التربع  معدل  يبلغ  حيث  الدخل،  املرتفعة  وتلك  الدخل  املنخف�ضة  البلدان 
 1000 لكل  الدخل  املرتفعة  البلدان  يف  تربعاً   31.5 املتو�ضط  يف  بالدم 
املتو�ضطة  ال��ب��ل��دان  يف  ن�ضمة   1000 لكل  ت��ربع   16.4 ب���  م��ق��ارن��ة  ن�ضمة، 
الدخل من ال�ضريحة العليا، ون�ضبة 6.6 تربع لكل 1000 ن�ضمة يف البلدان 
املتو�ضطة الدخل من ال�ضريحة الدنيا، وخم�س تربعات لكل 1000 ن�ضمة يف 

البلدان املنخف�ضة الدخل.

•• دبي - وام:

نظمت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع العاملية ندوة علمية حول مر�س املالريا 
بالتعاون مع منظمة ال�ضحة لالإطالع على امل�ضتجدات العاملية وت�ضليط ال�ضوء 
االأمرا�س  من  املجتمع  وقاية  يف  االإم��ارات  لدولة  الفعالة  االإ�ضرتاتيجية  على 
ال�ضارية وال�ضيطرة عليها ومبنا�ضبة مرور 15 عاماً على خلو الدولة من مر�س 

املالريا وفقاً ملنظمة ال�ضحة العاملية.
ال�ضحة  وزارة  وكيل  الرند  الرحمن  عبد  الدكتور ح�ضني  �ضعادة  الندوة  ح�ضر 
عن  ممثلون  فيها  و���ض��ارك  ال��ع��ام��ة  ال�ضحة  لقطاع  امل�ضاعد  املجتمع  ووق��اي��ة 
املتو�ضط ومدينة  العاملية واملكتب االإقليمي للمنظمة يف �ضرق  منظمة ال�ضحة 
ال�ضيخ خليفة الطبية واملركز الوطني ملكافحة املالريا ونواقل االأمرا�س ومركز 

اأبوظبي الإدارة النفايات "تدوير".

و�ضهدت الندوة يف م�ضتهلها تكرمي الرعاة الذي اأ�ضهموا بدعم جهود الوزارة يف 
جمال املالريا تالها كلمة للدكتور ح�ضني الرند اأ�ضاد فيها باإجناز دولة االإمارات 
اإقليم �ضرق  اأوائل الدول يف  بناء على اإعالن منظمة ال�ضحة العاملية باأنها من 
املتو�ضط التي اأعلنت عن خلوها من مر�س املالريا نهائياً يف العام 2007 علماً 

اأنه مل يتم ت�ضجيل اأي حالة م�ضابة من داخل الدولة منذ العام 1997.
ونوه الرند اإىل اجلهود املتوا�ضلة للوزارة واجلهات ال�ضحية الر�ضمية يف الدولة 
الوبائي عن  للرت�ضد  عالية  ك��ف��اءة  ذي  برنامج  وج��ود  م��ع  امل��الري��ا  وف���ادة  ملنع 
مر�س املالريا الكت�ضاف احلاالت الوافدة ومعاجلتها وكذلك تق�ضي احل�ضرات 
دولة  اأن  اإىل  م�ضريا  املجال  ه��ذا  يف  امل��ج��اورة  ال��دول  مع  والتعاون  ومكافحتها 
االإمارات تفتخر بجهودها التي مل تتوقف ملواجهة مر�س املالريا على امل�ضتوى 
املحلي بل انتقلت اإىل امل�ضتوى العاملي ملواجهة املر�س حيث �ضاهمت بدعم مايل 
على مدى �ضنوات متوا�ضلة يف برنامج "�ضراكة دحر املالريا" وعياً من قيادتها 

احلكيمة بتطوير اأدوات جديدة يف �ضبيل الق�ضاء على املالريا يف العامل.
ولفت الرند اإىل اإ�ضادة املنظمات ال�ضحية الدولية بالدعم ال�ضخي من �ضاحب 
اهلل" ملحاربة  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املالريا ومنها اإعالن منظمة "ال مالريا بعد اليوم" موؤخراً بالتعاون مع ديوان 
يعنى مبكافحة  واإط��الق معهد عاملي جديد  االأخ��ري  امليل  بلوغ  �ضموه ومبادرة 
املالريا يف مواجهة تغري املناخ منوها باجلائزة االأولية التي قدمها �ضمو رئي�س 
تقييم  بهدف  للمنظمة  دوالر  مليون   1.5 وق��دره��ا   2020 ع��ام  ال��دول��ة يف 
التنبوؤ مب�ضتقبل  املالريا من خالل مبادرة  الوقاية من  ا�ضرتاتيجيات  جدوى 

�ضحي.
والعاملي  االإقليمي  امل�ضتوى  على  االإبتكار  واأهمية  دور  العلمية  الندوة  وناق�ضت 
بو�ضمان  اأن���درا  الدكتور  خاللها  وحت��دث  امل��الري��ا  على  الق�ضاء  نحو  للتحرك 
القائم باأعمال مدير برنامج املالريا العاملي يف منظمة ال�ضحة العاملية والدكتور 

ال�ضحة  ملنظمة  االإقليمي  باملكتب  العاملي  املالريا  برنامج  مدير  زم��اين  قا�ضم 
ل�ضرق املتو�ضط.

وحتدثت الدكتورة ماري جيه هاميل رئي�ضة الفريق العاملي للقاحات املالريا يف 
منظمة ال�ضحة العاملية عن اأول لقاح للمالريا واآخر التحديثات للقاح.. بينما 
�ضلط املهند�س حممد را�ضد النقبي مدير م�ضاريع مكافحة االآفات اإدارة م�ضاريع 
"تدوير" ال�ضوء على احللول  اأبوظبي الإدارة النفايات  مكافحة االآفات مبركز 

الذكية ملكافحة البعو�س يف اإمارة اأبوظبي كتجربة ناجحة يف دولة االإمارات.
امل�����ض��وؤول��ني الطبيني  ك��ب��رية  الكعبي  اأح��م��د حممد  ن���وال  ال��دك��ت��ورة  وت��ط��رق��ت 
ناحية  من  االأط��ف��ال  عند  املالريا  مر�س  اإىل  الطبية  خليفة  ال�ضيخ  مدينة  يف 
امل�ضببات ووبائيات املر�س والعالج.. فيما حتدثت الدكتورة يا�ضمني اأحمد فوؤاد 
ووقاية  ال�ضحة  وزارة  يف  املالريا  مكافحة  بربنامج  االإكلينيكية  ال�ضيدالنية 

املجتمع عن مقاومة االأدوية امل�ضادة للمالريا.

•• الفجرية -وام:

ال�ضرقي ويل  ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد  �ضمو  اأّك��د 
اإبراز  يف  الفنون  ت��وؤدي��ه  ال��ذي  ال���دور  على   ، الفجرية  عهد 
بثقافات  والتعريف  االإن�ضانية  احل�����ض��ارة  اأ���ض��ك��ال  خمتلف 
ال�ضعوب حول العامل، م�ضرًيا اإىل توجيهات �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم 
ال��ف��ج��رية بتقدير امل��ب��دع��ني وال��ف��ن��ان��ني وت��ع��زي��ز دوره���م يف 
التعريف باملوروث الفني االإماراتي خا�ضة، واالرتقاء بقطاع 

الفنون عامة.
جاء ذلك خالل ا�ضتقبال �ضمو ويل عهد الفجرية، يف مكتبه 
اأكادميية  مدير  احلفيتي  عبيد  علي  االأم���ريي،  ب��ال��دي��وان 
زرياب  ج��ائ��زة  على  حل�ضوله  اجلميلة،  للفنون  ال��ف��ج��رية 

للمهارات �ضمن مهرجان العود الدويل باململكة املغربية.
وهّناأ �ضموه، علي احلفيتي، بح�ضوله على اجلائزة الرفيعة، 
موؤكًدا على االهتمام الذي توليه حكومة االإمارات ملختلف 
تعك�س  التي  العاملية  وامل��ب��ادرات  امل�ضاريع  الفنون عرب  اأن��واع 
مع  االإن�ضاين  التوا�ضل  ج�ضور  ومت��ّد  الثقايف  االنفتاح  روح 

الدولة،  ح�ضور  تعزيز  يف  ي�ضهم  م��ا  االأخ����رى،  احل�����ض��ارات 
ثقافًيا وفنًيا، على م�ضتوى العامل.

ل�ضمو  وتقديره  �ضكره  عن  احلفيتي  علي  ع��رّب  جانبه،  من 
للفن  الدعم  اأ�ضكال  كافة  تقدمي  على  الفجرية  عهد  ويل 
من  املزيد  لتحقيق  الفنية  م�ضريتهم  ومتابعة  والفنانني 
املو�ضيقى  خارطة  على  الفجرية  اإم���ارة  ومتثيل  االإجن���ازات 

العاملية.
ح�ضر اللقاء .. �ضعادة �ضامل الزحمي مدير مكتب �ضمو ويل 

عهد الفجرية.

حممد ال�ضرقي ي�ضتقبل علي احلفيتي حل�ضوله على 
جائزة زرياب للمهارات من املغرب 

•• العني-وام:

اإعادة  بعد  االأول  اجتماعها  العني  ك�ضافة  مفو�ضية  عقدت 
الأن  اجل��دي��دة  ت�ضعى يف حلتها  اإدارت��ه��ا حيث  ت�ضكيل جمل�س 
تكون مركزاً لدعم ومتكني ال�ضباب وامل�ضاهمة يف اإعداد اأجيال 
من ال�ضباب املواطن القادر على التعبري عن اآماله وتطلعاته 

نحو امل�ضتقبل.  
اإدارة  جمل�س  رئي�ضة  الدرمكي  حممد  خليفة  م��وزة  واأك���دت 
املراأة  ومتكني  ال�ضباب  دع��م  على  اجلمعية  حر�س  املفو�ضية 
تنفيذاً لروؤية قيادتنا الر�ضيدة باأن يكون ال�ضباب واملراأة جزءا 
ال يتجزاأ من روؤيتنا ال�ضت�ضراف امل�ضتقبل فدولة االإمارات دولة 
�ضابة تنه�س وت�ضري نحو امل�ضتقبل ب�ضواعد وفكر اأبنائها من 

الدولة ب�ضكٍل عام ويف مدينة  الك�ضفية يف  ال�ضباب، وللحركة 
العني ب�ضكٍل خا�س دور كبري تعمل على القيام به من خالل 
القيم  على  وتن�ضئتهم  وال�ضباب  الفتية  تربية  يف  امل�ضاهمة 
واالنتماء  ال��والء  قواعد  واإر���ض��اء  لدولتنا  ال�ضليمة  وال��ع��ادات 

لدى جميع منت�ضبيها من خمتلف املراحل العمرية.
واأ�ضافت اأن جمل�س االإدارة اجلديد ي�ضعى الأن تكون احلركة 
من  وال�ضباب  الفتية  بتمكني  ال�ضبابي  العمل  رائدة  الك�ضفية 
اأن يكونوا مواطنني �ضاحلني قادرين على اإحداث اأثر اإيجابي 
املجتمع  وع����ادات  بقيم  التم�ضك  م��ع  االإم���ارات���ي  املجتمع  يف 
الر�ضيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي����ة  لتحقيق  ف��ي��ه  ونتطلع  االإم���ارات���ي، 
اأو���ض��ح خالد حممد  امل��ج��االت.  من جانبه  بالريادة يف كافة 
جلنة  رئي�س  املفو�ضية  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  ال�ضاعدي  �ضعيد 

االأولويات  اأح��د  ال�ضباب  متكني  اأن  وال�ضباب  الفتية  ب��رام��ج 
االأ�ضا�ضية التي تعمل املفو�ضية على حتقيقها من خالل اإعداد 
جيل واعي من القادة ال�ضباب، واملفو�ضية �ضتعمل على التعاون 
ذلك  وي��وؤك��د  العني،  مدينة  داخ��ل  اجلهات  كافة  مع  امل�ضتمر 
االتفاقية التي وقعتها املفو�ضية مع نادي ليدر كيدز بغر�س 
تقدمي الربامج واالأن�ضطة الهادفة جلميع �ضرائح املجتمع يف 
التي  التخ�ض�ضية  واالأن�ضطة  الربامج  وتنفيذ  العني،  مدينة 
من �ضاأنها تطوير مهارات االأفراد واالرتقاء مب�ضتواهم على 
م�ضرفة،  ب�ضورة  ال��وط��ن  لتمثيل  وال���دويل  املحلي  ال�ضعيد 
اإ���ض��اف��ة اإىل اأن ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة ت��اأت��ي يف اإط���ار اجل��ه��ود التي 
توفري م�ضادر متويل  اأج��ل  تبذلها من  اأن  املفو�ضية  حت��اول 

ت�ضاعدها على حتقيق اأهدافها التي اأن�ضاأت من اأجلها.

ك�ضافة العني.. انطالقة جديدة بروؤية �ضابة وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل

االإمارات حتتفي باليوم العاملي للمتربعني بالدم

)ال�ضحة( تنظم ندوة علمية حول مكافحة املالريا بالتعاون مع منظمة ال�ضحة العاملية 

•• اأبوظبي-وام: 

د جمل�س حكماء امل�ضلمني برئا�ضة ف�ضيلة االإمام االأكرب  اأَكّ
اأ . د . اأحمد الطيب، �ضيخ االأزه��ر ال�ضريف، على �ضرورة 
ظاهرة  ع��ل��ى  للق�ضاء  �ضاملة  اجتماعية  ح��م��اي��ة  ت��وف��ري 
منحهم  على  العمل  اأهمية  اإىل  م�ضرًيا  االأط��ف��ال،  عمالة 
االأ�ضرية  والتن�ضئة  والغذاء  التعليم  االأ�ضا�ضية يف  احلقوق 
مبنا�ضبة  ل��ه  بيان  يف  احل��ك��م��اء،  جمل�س  وح��ذر  ال�ضليمة. 
 12 ي�ضادف  الذي  االأطفال  ملكافحة عمالة  العاملي  اليوم 
االأط��ف��ال ع��ن طريق  ا�ضتغالل  ، م��ن  ع��ام  ك��ل  يونيو م��ن 

اأن  اأعمارهم، موؤكًدا  تتنا�ضب مع  اأعمال ال  اإجبارهم على 
هذا ميثل انتهاًكا �ضارًخا لطفولتهم، اإ�ضافة اإىل تداعياته 
واجل�ضدية،  النف�ضية  �ضحتهم  على  اخل��ط��رية  ال�ضلبية 
ويجعلهم عر�ضة لكثرٍي من املخاطر التي ت�ضرق طفولتهم 

وتهدد م�ضتقبلهم.
واأعرب جمل�س حكماء امل�ضلمني، عن ت�ضامنه الكامل مع 
ك��ل االأط��ف��ال ح��ول ال��ع��امل، ال��ذي��ن ُي��ج��ربون على العمل 
اأخرى،  ت��ارة  ت��ارة واجلهل واال�ضتغالل  حتت وط��اأة الفقر 
على  للق�ضاء  اجل��ه��ود  تكثيف  اإىل  ال���دويل  املجتمع  ودع��ا 

هذه الظاهرة اخلطرية ومعاجلة م�ضبباتها.

جمل�س حكماء امل�ضلمني يدعو لتوفري حماية اجتماعية 
�ضاملة للق�ضاء على ظاهرة عمالة االأطفال 

•• اأبوظبي-وام:

الر�ضمي  املتحدث  العامري،  الربيك  طاهر  الدكتور  اأعلن 
والكوارث،  واالأزم���ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  عن 
اأم�����س ع��ن ق���رار حت��دي��ث ن��ظ��ام امل���رور االأخ�����ض��ر يف برنامج 
احل�ضن ، حيث تقرر تقلي�س مدة �ضريان املرور االأخ�ضر من 
ثالثني يوما اإىل 14 يوما، كاإجراء احرتازي وقائي بهدف 
�ضمان دقة عملية التق�ضي والت�ضجيع على دورية فحو�ضات 

كوفيد - 19.
اال�ضتثنائية حلكومة  االإع��الم��ي��ة  االإح��اط��ة  خ��الل  واأو���ض��ح 
االإمارات حول م�ضتجدات فريو�س كورونا امل�ضتجد كوفيد - 
19، اأنه �ضيتم تفعيل هذا التحديث على جميع الفئات بدءا 
من غد االأربعاء املوافق 15 يونيو 2022 ، ماعدا العاملني 
يف القطاع التعليمي والطلبة ، حيث �ضيتم تفعيل القرار لهم 
2022 نظرا  يونيو   20 امل��واف��ق  االأث��ن��ني  ي��وم  اعتبارا من 

الرتباطهم بفرتة االختبارات.
تطبيق  من  التحقق  عملية  على  الت�ضديد  �ضيتم  اأن��ه  واأك��د 
احل�ضن يف جميع االأماكن املطبق بها املرور االأخ�ضر بهدف 

�ضمان �ضالمة و�ضحة اجلميع.
وقال اإن : املنظومة الوطنية ومنذ بداية االزمة تعمل على 
قراءة الو�ضع الوبائي يف الدولة حمليا وعامليا ومتابعة كافة 
ال�ضابقة  ال��ف��رتة  يف  ر���ض��دن��ا  حيث  وامل��وؤ���ض��رات،  امل�ضتجدات 
ارتفاعا يف عدد اإ�ضابات كوفيد19- يف عدة دول عامليا، كما 
�ضهدنا يف الفرتة ال�ضابقة ارتفاعا ملحوظا يف عدد االإ�ضابات 

بكوفيد19- بالدولة، اذ ارتفعت احلاالت يف الدولة بن�ضبة 
تفوق ال� 100 يف املائة يف اأقل من اأ�ضبوع، كما لوحظ اأي�ضا 

ارتفاع معدل الدخول للم�ضت�ضفيات.
واأ����ض���اف اإن ه���ذا االرت���ف���اع ي��اأت��ي ب��ع��د ا���ض��ت��ق��رار ال��و���ض��ع يف 
الدولة لفرتة مل تكن وجيزة، وبعد تكامل اجلهود الوطنية 
بف�ضل  ذلك  وك��ان  ق�ضرية،  غري  لفرتة  املجتمعي  والتعاون 
االأخرية  ال��ف��رتة  يف  اأن��ن��ا  اإال   ، املجتمعي  واحل��ر���س  ال��وع��ي 
على  خطرا  ت�ضكل  اأ�ضبحت  التي  ال�ضلوكيات  بع�س  ر�ضدنا 
ال��ت��ه��اون يف  وم��وؤ���ض��ر على  ال��ع��ام��ة،  ال�ضحة  وع��ل��ى  املجتمع، 
�ضلبا  يوؤثر  مما  والوقائية  االح��رتازي��ة  االج���راءات  تطبيق 

على جهود التعايف التي تعمل عليها كافة اجلهات.
الكمامات  ارت��داء  اأن  اأثبتت  الدرا�ضات  من  العديد  اأن  واأك��د 

يعد اأهم عوامل املحافظة على �ضحة و�ضالمة اأفراد املجتمع 
فاعلية  اأن  حيث   ، بكوفيد19-  االإ�ضابة  انت�ضار  خطر  من 
الكمامات تكمن يف التخفيف من �ضرعة وقوة انت�ضار املر�س، 

خا�ضة يف االأماكن املغلقة واملزدحمة.
وقال : ر�ضدنا يف الفرتة االأخ��رية تهاون العديد من فئات 
املجتمع يف لب�س الكمامات باالأماكن املغلقة، موؤكدا اأن ارتداء 
الكمامات يف االأماكن املغلقة اإلزاميا حيث اأن التهاون بذلك 
ت�ضل  مالية  بغرامة  مرتكبها  عليها  ويعاقب  خمالفة  يعد 
 38 رق��م  ال��ع��ام��ة  النيابة  ق���رار  بح�ضب  دره���م   3000 اإىل 
ل�ضنة 2020 هذا كما �ضيتم خالل الفرتة القادمة ت�ضديد 

الرقابة من قبل الفرق املخت�ضة.
واأ�ضاف اأنه لوحظ اأي�ضا عدم االلتزام بالعزل ال�ضحي من 

قبل فئة قليلة من امل�ضابني بفريو�س كوفيد 19، مما يهدد 
انعدام  ب�ضبب  ال��ف��اي��رو���س  تف�ضي  وي�ضبب  املجتمع  �ضالمة 
اأي �ضخ�س يت�ضبب بتف�ضي  اأن  م�ضوؤولية االأ�ضخا�س، موؤكدا 
اجلهات  قبل  م��ن  القانونية  للم�ضاءلة  معر�س  ال��ف��ريو���س 

املخت�ضة.
وقال الدكتور طاهر الربيك العامري : يعمل خط دفاعنا 
االأول يف دول���ة االإم����ارات على م���دار اأك���رث م��ن ع��ام��ني دون 
ا�ضتجابتها  يف  الدولة  حققت  اجلهود  ه��ذه  وبف�ضل  توقف، 
ت�ضدرت  مثالية،  واإدارة  عاملية  جهودا  كوفيد19-  ملكافحة 
 ، التعايف  ملرحلة  الو�ضول  يف  ا�ضتثنائية  مراكز  خاللها  من 
الوطنية  احلملة  يف  هدفها  حتقيق  يف  ال��دول��ة  جنحت  كما 
للقاح من حالل تطعيم وحت�ضني 100 يف املائة من الفئات 

امل�ضتهدفة.
واأكد اأن التهاون واال�ضتهتار يف اتباع االإجراءات االحرتازية، 
ال�ضحة  على  املحافظة  يف  املجتمعي  ال���دور  يف  والتق�ضري 
العامة واملناعة املكت�ضبة، ينتج عنه ارتفاع يف عدد االإ�ضابات، 

وموجات جديدة من الفريو�س.
اال�ضتمرار  ب�ضرورة  الكرمي  جمهورنا  نو�ضي  اننا  واأ���ض��اف 
ب��االل��ت��زام ب����االإج����راءات ال��وق��ائ��ي��ة واالح���رتازي���ة م��ن لب�س 
املزدحمة،  االأم��اك��ن  وجتنب  املغلقة،  االأم��اك��ن  يف  الكمامات 
اجراءات  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال�ضفر  عند  واحل���ذر  واأخ���ذ احليطة 
الوجهة املراد ال�ضفر لها من خالل من�ضات وزارة اخلارجية 
الفحو�ضات  ب���اإج���راء  ال��ت��ه��اون  وع����دم  ال�����دويل،  وال���ت���ع���اون 

الدورية.
واأكد الدكتور طاهر الربيك العامري اأن كوفيد19- مازال 
موجودا، ومازال خط دفاعنا االأول يقف م�ضتجيبا له بهدف 
اأفراد  حماية  وبغر�س  الوطنية،  واملكت�ضبات  االأرواح  حماية 
ما  على  املحافظة  هو  اليوم  وواجبنا  انت�ضاره،  من  املجتمع 
اإليه الدولة من جهود كبرية وجبارة ال يجب اأن ال  و�ضلت 

تذهب �ضدى.
كما اأكد يف ختام االإحاطة االإعالمية على اأهمية التزام اأفراد 
اجلهات  من  ال���واردة  التعليمات  بجميع  وتقيدهم  املجتمع 
االحرتازية،  االإج��راءات  بكافة  وااللتزام  واملعنية،  ال�ضحية 
الوطنية  للجهود  الداعمة  العوامل  اأه��م  م��ن  يعد  م��ا  وه��و 
املجتمع  م��ن��اع��ة  ت��ق��وي��ة  ب��ه��دف  االأف�����راد  و���ض��الم��ة  ول�ضحة 

ووقايته.

الإحاطة الإعالمية ل�)كوفيد - 19(: 

حتديث نظام املرور االأخ�ضر وتقلي�س مدة �ضريانه اإىل 14 يوما
درهم   3000 اإىل  ت�ضل  بغرامة  مرتكبها  عليها  يعاقب  خمالفة  يعد  بذلك  والتهاون  اإلزامي  املغلقة  االأماكن  يف  الكمامات  • ارتداء 

الدكتور طاهر الربيك العامري املتحدث الر�ضمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: 
.2022 يونيو   15 املوافق  االأربعاء  يوم  من  بدءا  التحديث  هذا  • تفعيل 

االختبارات. بفرتة  الرتباطهم  نظرا   2022 يونيو   20 املوافق  االأثنني  يوم  من  اعتبارا  والطلبة  التعليمي  للقطاع  التحديث  • تفعيل 
بالدولة. بكوفيد19-  االإ�ضابات  عدد  يف  ملحوظا  ارتفاعا  ال�ضابقة  الفرتة  يف  • �ضهدنا 

املخت�ضة   اجلهات  قبل  من  القانونية  للم�ضاءلة  معر�س  الفريو�س  بتف�ضي  يت�ضبب  �ضخ�س  • اأي 

درا�ضة: جراحات ال�ضمنة مرتبطة بانخفا�س 
خطر الوفاة ب�ضبب ال�ضرطان بن�ضبة 48 %

•• اأبوظبي-وام:

اأظهرت درا�ضة اأجرتها منظومة الرعاية ال�ضحية العاملية "كليفالند كلينك" اأن 
فقدان الوزن الناجم عن جراحات عالج ال�ضمنة لدى البالغني ارتبط بانخفا�س 
الناجمة  الوفاة  خطر  وبانخفا�س  املئة  يف   32 بن�ضبة  بال�ضرطان  االإ�ضابة  خطر 
عن ال�ضرطان بن�ضبة 48 يف املئة مقارنًة بالبالغني الذين مل يخ�ضعوا لهذا النوع 
"جاما"  ُن�ضرت نتائج الدرا�ضة البحثية هذه يف جملة �ضبكة  من اجلراحات. وقد 
الطبية. وكانت منظمة ال�ضحة العاملية قّدرت يف العام 2016 اأن اأكرث من 650 
يعانون من مر�س  العامل  اأنحاء  اأك��رب يف جميع  اأو  عاًما   18 �ضن  بالغ يف  مليون 
ال�ضمنة ويف الواليات املتحدة قالت مراكز ال�ضيطرة على االأمرا�س والوقاية منها 
اإن ال�ضمنة تزيد من خطر االإ�ضابة ب� 13 نوًعا من ال�ضرطان متثل 40 يف املئة من 
جميع اأنواع ال�ضرطان التي يجري ت�ضخي�ضها �ضنوًيا يف هذا البلد. وقال الدكتور 
علي اأمينيان مدير معهد ال�ضمنة والتمثيل الغذائي لدى كليفالند كلينك ورئي�س 
فريق و�ضع التقرير البحثي للدرا�ضة اإن جراحات عالج ال�ضمنة ُتعّد حالًيا "العالج 
االأكرث فاعلية لل�ضمنة" م�ضرًيا اإىل اأنه باإمكان املر�ضى اأن يفقدوا ما بني 20 و40 
يف املئة من الوزن بعد اجلراحة واأن فقدان الوزن ميكن اأن ي�ضتمر لعقود وت�ضري 
النتائج املذهلة لهذه الدرا�ضة اإىل اأنه كلما زاد فقدان الوزن قلت اأخطار االإ�ضابة 
بال�ضرطان. وتو�ضف درا�ضة كليفالند كلينك باأنها بحث يف االإجراءات اجلراحية 
والفاعلية طويلة االأمد يف حاالت االإ�ضابة ب��االأورام والوفاة وهي درا�ضة جماعية 

متطابقة �ضملت اأكرث من 30،000 مري�س من مراجعي كليفالند كلينك.
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الوقاية وال�ضالمة يف ال�ضارقة تطلق حملة »التزم .. ت�ضلم«
•• ال�شارقة-وام:

اأطلقت هيئة الوقاية وال�ضالمة بال�ضارقة اأم�س حملة " التزم .. ت�ضلم " 
لوقاية مرتادي امل�ضابح من خماطر الغرق و ذلك بالتزامن مع االإجازة 

ال�ضيفية.
بهيئة  والتفتي�س  التدقيق  فريق  م�ضوؤول  هنية  ط��ارق  املهند�س  وق��ال 
توفرها  ال��واج��ب  اال���ض��رتاط��ات  م��ن  العديد  هناك  وال�ضالمة  الوقاية 
ل�ضمان  القيا�ضية  للموا�ضفات  امتثالها  من  للتاأكد  ال�ضباحة  ب��رك  يف 
للم�ضابح  خا�س  �ضياج  بوجود  وتتلخ�س  امل�ضابح  مرتادي  واأم��ن  �ضالمة 
ملنع االأطفال من االق��رتاب دون مرافقة ذويهم و وجود لوحات تو�ضح 
عمق احلو�س مع وجود �ضلم على اأطراف احلو�س و التاأكد من نظافة 

املياه و من �ضالمة االأجهزة و التو�ضيالت الكهربائية وعزلها ب�ضكل اآمن 
ووجود منقذ ب�ضكل دائم مع توفري معدات االإنقاذ واالإ�ضعافات االأولية و 

اأخريا توفري اإنارة كافية يف املكان.
املعايري  اإدارة  مدير  نائب  امل��اج��دي  ع��ب��داهلل  املهند�س  �ضدد  جهته  م��ن 
عند  ذويهم  قبل  من  االأط��ف��ال  مراقبة  اأهمية  على  بالهيئة  واملطابقة 
اأن اأدوات  ارتياد اأحوا�س ال�ضباحة لتفادي اأي حوادث قد تقع .. موؤكداً 

ال�ضالمة ال تكفي بدون رقابة.
واأو�ضح اأن هناك بع�س اخلطوات الهامة لتاليف وقوع حوادث ماأ�ضاوية 
يتعني  التي  باالحتياطات  االأ�ضر  وعي  زي��ادة  منها  امل�ضابح  يف  لالأطفال 
ال��غ��رق وت��دري��ب االأط��ف��ال على  اأط��ف��ال��ه��ا م��ن  ات��خ��اذه��ا حلماية  عليها 
اإ�ضراف مدرب حمرتف والتاأكد من وجود �ضخ�س بالغ  ال�ضباحة حتت 

 .. اخل��ط��رة  احل���االت  يف  ال�ضريع  للت�ضرف  االأح���وا����س  ا���ض��ت��خ��دام  عند 
حمذراً االأ�ضر من ترك االأطفال برفقة عامالت املنازل الالتي ال يجدن 

ال�ضباحة يف االأغلب.
منها  مراعاتها  يجب  الت�ضغيل  اأثناء  �ضالمة  ا�ضرتاطات  هناك  واأ�ضاف 
و  االأ�ضخا�س  من  اال�ضتيعابية  امل�ضبح  لطاقة  االأعلى  احلد  جت��اوز  عدم 
اأن يخ�ض�س ما ال يقل عن منقذ واحد كل فرتة ي�ضتخدم فيها امل�ضبح 
وال يجوز تكليفه باأعمال اأخرى تتعلق بالتدريب اأو االإ�ضراف اأو االإدارة 
كما يجب اأن يكون حا�ضاًل على دورة يف االإ�ضعافات االأولية معتمدة من 
للمراقبة  مرتفع  خا�س  مقعد  للمنقذ  يخ�ض�س  معتمد  تدريب  مركز 
وتوفري  امل���درب  اإ���ض��راف  حت��ت  اإال  الغط�س  �ضلم  با�ضتخدام  ي�ضمح  وال 
املعدات واالأدوات اخلا�ضة باالإنقاذ مثل طوق النجاة بعدد كاٍف و توفري 

و  االإنعا�س  جهاز  مع  اأك�ضجني  واأ�ضطوانة  االأولية  لالإ�ضعافات  �ضندوق 
ف�ضل املنطقة العميقة ب�ضريط حتذيري عائم والعمل على اإ�ضالح اأي 
اللوحة  تعليق  و  امل�ضبح  م�ضتخدمي  على  خطرا  ي�ضكل  قد  ظاهر  خلل 
اأر���ض��ي��ة مانعة  االأرب����ع وع��م��ل  امل�ضبح  االإر���ض��ادي��ة بكل جهة م��ن ج��ه��ات 

لالنزالق حول احلو�س.
من جهتها اأ�ضارت زبيدة عبدالعزيز رئي�س ق�ضم االت�ضال احلكومي اإىل 
اأن الهيئة خ�ض�ضت من�ضة لزوار املراكز التجارية لتوعيتهم باإجراءات 
لف�ضل  لالإ�ضتعداد  متخ�ض�ضة  توعوية  وب��رام��ج  امل�ضابح  يف  ال�ضالمة 
التي  ال�ضحية  للنوادي  امليدانية  الزيارات  من  عدد  جانب  اإىل  ال�ضيف 
با�ضرتاطات  املعنيني  ت��وع��ي��ة  ب��ه��دف  ال�ضباحة  اأح���وا����س  ع��ل��ى  حت��ت��وي 

ال�ضالمة.

حاكم ال�ضارقة ي�ضتقبل نورة الكعبي ووفد دائرة الثقافة وال�ضياحة باأبوظبي

•• ال�شارقة-وام:

القا�ضمي ع�ضو  بن حممد  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة �ضباح اأم�س االإثنني يف دارة الدكتور �ضلطان 
ووفد  وال�ضباب  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  القا�ضمي، 
املبارك  خليفة  حممد  معايل  برئا�ضة  باأبوظبي  وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة 

رئي�س الدائرة.
املحتويات  ت�ضم  التي  ال���دارة  يف  باحل�ضور  اللقاء  ب��داي��ة  يف  �ضموه   ورحب 
العربي  واخل��ل��ي��ج  ال�����ض��ارق��ة  ب��ت��اري��خ  واملتعلقة  ب�ضموه  اخل��ا���ض��ة  واملقتنيات 
ال�ضهادات  م��ن  ب�ضموه  اخل��ا���ض��ة  االإجن�����ازات  م��ن  جمموعة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
والدروع واجلوائز والقالئد وغريها من االإجنازات واالكت�ضافات والوثائق 

واملخطوطات.

وتناول اللقاء احلديث حول تاريخ دولة االإمارات العربية املتحدة ومنجزاتها 
املتنوعة يف كافة املجاالت الثقافية والتاريخية واالجتماعية، واأهمية توثيق 
هذه املنجزات من خالل الدرا�ضات واملتاحف واملعار�س واالأن�ضطة الثقافية.

الدوائر  كافة  ب��ني  الثقافية  ال�ضراكات  ح��ول  احل��دي��ث  اللقاء  ت�ضمن  كما 
الثقافة  على  بالنفع  يعود  مبا  تعزيزها  واأهمية  بالثقافة  املعنية  والهيئات 

العربية واال�ضالمية واالإ�ضهام يف اإثرائها باالأبحاث والدرا�ضات العلمية.

الدكتور  دارة  اأروق��ة  يف  الوفد  رفقة  ال�ضارقة  ال�ضمو حاكم  �ضاحب  وجت��ول 
من  القيمة  مقتنياتها  اأب����رز  ع��ل��ى  ال��وف��د  ت��ع��رف  ح��ي��ث  القا�ضمي  �ضلطان 
ت��اري��خ اخلليج العربي وال��ع��دي��د من  وث��ائ��ق ول��وح��ات و���ض��ور واأف���الم توثق 
التي  التذكارية  والهدايا  االأو�ضمة  قاعات  اإىل  اإ�ضافة  واكت�ضافاته،  اإجنازاته 
الدول واملنظمات  روؤ�ضاء  ال�ضارقة من خمتلف  ال�ضمو حاكم  تلقاها �ضاحب 

واجلامعات العاملية.

Date 14/ 6/ 2022  Issue No : 13569
Notification by publication of a defendant

Sharjah federal court- civil executive court - Adel Mohamed Saleh Argwany
Payment notice in lawsuit No. SHCEXCICIV-S2016/M0002530 - CIVIL

To : The convicted: Adel Mohamed Saleh Argwany
Address : Sharjah Industrial 13, behind National Point Paints, Doral Aluminum Factory, next 
to Enma Al Madina Supermarket / 0558722228 
As dated the attached judgment has been issued against you in favor of the plaintiff Samer 
Qasim Abdullah Al Saudi, Iraqi national
Ibrahim Hassan Murad Ibrahim Al Mazmy, Emirates national
In the aforementioned lawsuit
And since the aforementioned plaintiff has submitted an application for the execution of the 
aforementioned judgment and the fee specified for that has been paid, and since the judgment 
requested to be executed is as follows :
Total amount including fees and expenses : 130.000 AED
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date of your 
announcement. In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah federal court - civil executive court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392Date 14/ 6/ 2022  Issue No : 13569
Dubai Courts of First Instance 

Payment Order Notification by Publication
Execution No. 207/2022/2581 - Commercial Execution
Heard before Second Execution Circuit No. 184
Subject of Execution To execute the judgment issued in Case no. 4586/2021 Payment Order, 
ordering to pay the adjudged amount of AED 20,006,161.06 including fees and expenses.
The claimant Emirates NBD Bank (PJSC)
Address  Emirate of Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates and Legal Consultants, Al Ghanem 
Business Centre -6th floor - office no. 606 - Tel no : 065289955 - Fax : 065289922. 
Represented by Ali Ismail Ibrahim Al Jarman
The Notified  parties:
1. Emirates Trading Agency (LLC), Capacity: Execution Debtor
2. Associated Constructions and Investment LLC, Capacity: Execution Debtor
Notification Subject   The notifier has filed the above execution case against you requesting 
to order you to pay the adjudged amount of (AED 20006161.06) to the claimant or the court 
treasury. Therefore, the court will initiate the execution procedures against you in the event 
of not complying with the said decision within 15 days as from the publication date of this 
notification.
Prepared by : Aliya Ali Al Haj Al Maidoor Al Muhairi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 14/ 6/ 2022  Issue No : 13569
Dubai Court of First Instance

NOTIFICATION BY PUBLICATION (APPEAL)
Appeal No. : 719/2022/305, Commercial- Appeal
Considered by : Fourth Commercial- Appeal Circuit No.201
Appeal Subject:  Appeal statement: 
The Appealed Judgment: The Judgment issued by Dubai Court of First Instance In case No 
4616/2021, Commercial -Partial; dated 28/02/2022.
Verdict: the court ruled as in-presence: lack of jurisdiction to consider the case, and obligated 
the plaintiff to pay the Expenses. 
Appellant : AESG Project Development Consultancy
Address : UAE, Dubai, Deira, Al Ittihad St., Business Avenue Building, Office No. 311,
Notified Party : Lamar Capital (L.L.C). (Its' Capacity: Appellee)
Notification Subject : The Judgment issued In case No 4616/2021, Commercial -Partial has 
been appealed. In view of the official mourning leave regarding the death of His Highness 
Sheikh Khalifa, President of the State, it was decided to postpone the case administratively, 
and the had Court set a session for it on Monday corresponding to 20/06/2022 at 10:00 am, 
at the Remote Litigation Chamber. Therefore, you must attend in person or by your legal 
attorney, and in the case of your absence; the court will consider the case in absentia.
Prepaerd by: Maryam Muhammad Al Syousi 
Approved date : 17/05/2022

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 14/ 6/ 2022  Issue No : 13569
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No : 18/2021/1040- partial real estate 
Considered at : 7th Partial Real Estate Department No. 248
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (306.529), fees, 
expenses, attorneys" fee and interest of 12% from the date of claim till full payment Inclusion 
of the judgment with expedited enforcement without guarantee.
Plaintiff  : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - 
Business Point Building - Mezzanine - Office No. 9 - Tel : 0506767616 -  Email : info3@omalc.ae 
Makkani : 3244594826 -  IBAN: AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Igor Valitov, his capacity : Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its 
session held on 04-10-2021 in the said case by obliging the Defendant to pay to the Plaintiff 
an Amount of (AED 206.529) and legal interest of 5% annually from the date of Judicial 
claim until full payment and obliged the Defendant to pay the fees, Expenses and five hundred 
dirhams as attorneys' fee and rejected other requests. Such judgment is in presence subject to 
appeal within thirty days with effect from The next day of publication of this notification. Issued 
in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and 
has been publicly announced.
Prepared by/Youssef Ali Al-Hamoudi. 
Date of approval/ 13-06-2022 09:22:07
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•• دبي -وام:

وّق���ع���ت امل���در����ض���ة ال���رق���م���ي���ة، اإح����دى 
را�ضد  ب��ن  حممد  موؤ�ض�ضة  م��ب��ادرات 
تعاون  ات��ف��اق��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
ا�ضرتاتيجي لل�ضنوات الثالث املقبلة، 
االإ�ضالمية  اجلمهورية  حكومة  م��ع 
التهذيب  ب����وزارة  ممثلة  املوريتانية 
التعليمي،  النظام  واإ���ض��الح  الوطني 
الرقمية  امل��در���ض��ة  ب���رام���ج  ل��ت��و���ض��ي��ع 
ودع����م م�����ض��اري��ع ال��ت��ع��ل��م ال��رق��م��ي يف 
100 األف طالب  موريتانيا، لت�ضمل 
و1000 معلم رقمي وجتهيز 200 
مركز تعلم، يف خطوة توؤ�ض�س ملرحلة 
جديدة يف تو�ضيع التعاون يف التعليم 
تطبيقها  من  وامل�ضتفيدين  الرقمي 

يف موريتانيا.
ي���اأت���ي ذل����ك يف اإط������ار دع����م اأه�����داف 
املدر�ضة يف تزويد مليون طالب حول 
املتقدمة  وال��ع��ل��وم  ب��امل��ع��ارف  ال��ع��امل 
املقبلة،  اخل��م�����س  ال�������ض���ن���وات  خ����الل 
وتقنيات  مبتكرة  ممار�ضات  واعتماد 
ذكية الإيجاد حلول مبتكرة للتحديات 

وبناء م�ضتقبل اأف�ضل.
مت توقيع االتفاقية خالل لقاء عرب 
بح�ضور  ب��ع��د،  ع��ن  االت�����ض��ال  تقنية 
م��ع��ايل ع��م��ر ���ض��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزير 
دولة للذكاء اال�ضطناعي واالقت�ضاد 

بعد،  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
رئي�س جمل�س اإدارة املدر�ضة الرقمية، 
ومعايل حممد ماء العينني ولد اأييه 
واإ�ضالح  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ه��ذي��ب  وزي����ر 
با�ضم  وال���ن���اط���ق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال��ن��ظ��ام 
وح�ضر  م���وري���ت���ان���ي���ا،  يف  احل���ك���وم���ة 
مرا�ضم التوقيع كل من الدكتور وليد 
واأمني  االإدارة  علي ع�ضو جمل�س  اآل 
زينب  و�ضعادة  الرقمية،  املدر�ضة  عام 
التهذيب  العام لوزارة  االأمني  ال�ضيخ 
التعليمي  النظام  واإ���ض��الح  الوطني 
بالوكالة، واالإمام حمود املن�ضق العام 

للمدر�ضة الرقمية يف موريتانيا.
واأكد معايل عمر �ضلطان العلماء وزير 
دولة للذكاء اال�ضطناعي واالقت�ضاد 
بعد،  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
رئي�س جمل�س اإدارة املدر�ضة الرقمية، 
بقيادة  االإم�������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة  اأن 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
م�ضتقبل  تطوير  تتبنى  اهلل"،  "رعاه 
التعليم واالنتقال به اإىل اآفاق اأو�ضع، 
باالعتماد على التكنولوجيا املتطورة 
والرقمنة، ال�ضتك�ضاف فر�س جديدة 
املجاالت  يف  اإيجابي  تغيري  واإح���داث 
لتعزيز  االإن�������ض���ان  ب��ح��ي��اة  امل��رت��ب��ط��ة 
و�ضناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ض��رية 

م�ضتقبل اأف�ضل.
ال�ضراكات  تعزيز  اأهمية  اإىل  واأ���ض��ار 
ال���ه���ادف���ة م����ع احل���ك���وم���ات وال������دول 
والعاملية،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  وال�������ض���رك���ات 
وتعزيز  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ق��ط��اع  ل��الرت��ق��اء 
م�ضتوى التعلم الرقمي، وبناء قدرات 
وم��ه��ارات اجليل اجلديد يف خمتلف 
من  احلديثة  التكنولوجيا  جم��االت 
خالل توفري حلول تعليمية مبتكرة، 
التقنيات  اأح������دث  م���ن  ب��اال���ض��ت��ف��ادة 
وتطبيقات الذكاء اال�ضطناعي لدعم 
ومتكني االأجيال اجلديدة وحتفيزهم 
على العمل لت�ضكيل مالمح امل�ضتقبل 

وبناء اقت�ضاد معريف م�ضتدام.
امل�ضرتك  التعاون  اتفاقية  اإن   : وقال 
الرقمية"  "املدر�ضة  م��ب��ادرة  لتنفيذ 
فر�س  توفري  يف  ت�ضهم  موريتانيا  يف 
جديدة لتعليم الطالب يف موريتانيا 
م���ا يعك�س  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل،  واإع����داده����م 
ت�ضميم  يف  الرقمية  املدر�ضة  اأه��داف 
على  ت��ق��وم  ج��دي��دة  تعليمية  من����اذج 
حلول التكنولوجيا احلديثة وحتقيق 
تزويد  اإىل  ال���و����ض���ول  م�����ض��ت��ه��دف��ات 
املجتمعات،  مليون طالب يف خمتلف 
ب��امل��ع��ارف وال��ع��ل��وم امل��ت��ق��دم��ة خالل 
كا�ضتثمار  املقبلة  اخلم�س  ال�ضنوات 
وحت�ضني  للم�ضتقبل  ا���ض��رتات��ي��ج��ي 

حياة الب�ضر.

نقلة  ت��ع��د  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
الرقمية  امل��در���ض��ة  م�ضرية  يف  نوعية 
للمدر�ضة  ات��ف��اق��ي��ة  اأول  اأن���ه���ا  ح��ي��ث 
دولة  خ���ارج  تطبيقها  ي��ت��م  ال��رق��م��ي��ة 
االإم���ارات على م�ضتوى وطني، حيث 
�ضت�ضهم يف دعم تطوير ا�ضرتاتيجية 
اأن  موؤكدا  للتعليم،  الرقمي  التحول 
ال�ضراكة اجلديدة تعك�س مدى تقدم 
املدر�ضة الرقمية يف حتقيق روؤيتها يف 
قيادة م�ضتقبل التعليم الرقمي وبناء 
ال�����ض��راك��ات االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة يف 

تو�ضيع فر�س التعليم اجليد.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د م��ع��ايل حم��م��د ماء 
التهذيب  وزي����ر  اأي���ي���ه  ول���د  ال��ع��ي��ن��ني 
التعليمي  النظام  واإ���ض��الح  الوطني 
والناطق با�ضم احلكومة يف موريتانيا، 
خ��ط��وة جديدة  االت��ف��اق��ي��ة مت��ث��ل  اأن 
تعليم  لتوفري  املهم  امل�ضروع  ه��ذا  يف 
وثمرة  املوريتانيني،  للطالب  نوعي 

جلهد كبري من فريق عمل متميز.
وقال اإن هذه االتفاقية وهذا امل�ضروع 
تربوي  اإ���ض��الح  برنامج  مع  يتما�ضى 
رئا�ضة  م���������ض����روع  ي��ت�����ض��م��ن��ه  ك���ب���ري 
اجلمهورية، وتعهد انتخابي لفخامة 
رئ��ي�����س م��وري��ت��ان��ي��ا، ون���ع���ول يف هذا 
الرقمي  التعلم  الربنامج كثريا على 
ملا ميكنه من ك�ضب الوقت والو�ضول 
ب��ت��ك��ل��ف��ة اأق�������ل الأع���������داد ك����ب����رية من 

التالميذ خا�ضة يف املناطق البعيدة.
بهذه  "نعتني  اأي���ي���ه:  ول���د  واأ����ض���اف 
امل���ب���ادرة ك��ل ال��ع��ن��اي��ة، ون��ع��ول عليها 
كثريا لتكون رافعة الإ�ضالح املنظومة 

الرتبوية الوطنية يف موريتانيا".
وت��ت��ي��ح ال�������ض���راك���ة ال���ت���ي مت��ت��د على 
ت��و���ض��ي��ع خدمات  ����ض���ن���وات،   3 م����دى 
توفرها  ال����ت����ي  ال���رق���م���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
»امل����در�����ض����ة ال���رق���م���ي���ة« ل��ل��ط��ل��ب��ة يف 
التكنولوجيا  با�ضتخدام  موريتانيا 
ودعم  احل��دي��ث��ة  التقنية  واالأن��ظ��م��ة 
وتطوير ا�ضرتاتيجية وزارة التهذيب 
التعليمي  النظام  واإ���ض��الح  الوطني 
اإ�ضافة  التعليم،  يف  الرقمي  للتحول 
قاعات  وجتهيز  بناء  يف  التعاون  اإىل 
وتعزيز  ال��رق��م��ي  للتعلم  خم�ض�ضة 
الرقمي  التعلم  جم��االت  يف  التعاون 
والو�ضول ل 100 األف طالب خالل 
االأعوام  على  موزعة  املحددة  الفرتة 
االإثرائية  امل���واد  وت��وف��ري  ال��درا���ض��ي��ة، 
التعليمية الرقمية وتوفري التدريب 
ومنحهم  واملعلمني  للطالب  ال���الزم 
لتعزيز  الرقمي"  "املعلم  رخ�����ض��ة 
م�ضاركتهم امل�ضتقبلية يف دعم التنمية 

يف موريتانيا.
ومت خ����الل ال���ف���رتة امل��ا���ض��ي��ة اإجن����از 
املهمة يف م�ضرية  عدد من اخلطوات 
الرقمي  ل���ل���ت���ح���ول  اأ�����ض����ا�����س  و�����ض����ع 

الرتبية  وزارة  بني  بالتعاون  للتعليم 
�ضملت  و�ضركائها،  الرقمية  واملدر�ضة 
تدريب وتاأهيل فريق متخ�ض�س من 
ال��وزارة وتعيني من�ضق عام للمدر�ضة 
الرقمية يف موريتانيا، وتدريب عدد 
من املعلمني يف مناطق متعدد �ضمن 
تدريب  برنامج  عرب  االأوىل  املرحلة 
جامعة  مع  بالتعاون  الرقمي،  املعلم 
والي����ة اأري���زون���ا االم��ري��ك��ي��ة، ك��م��ا مت 
رقمي  تعلم  مراكز   6 وافتتاح  اإن�ضاء 
ل��ل��م��در���ض��ة ال��رق��م��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ضاهم  ما  االم��ارات��ي  االحمر  الهالل 
التعليم  جت��رب��ة  وت��ع��زي��ز  ت��وف��ري  يف 

الرقمي.
التي  الرقمية"  "املدر�ضة  وت���وف���ر 
متكاملة،  رق��م��ي��ة  م��در���ض��ة  اأول  ت��ع��د 
"املدمج"،  و  ُبعد"  "عن  ال��ت��ع��ل��ي��م 
بطريقة ذكية ومرنة، وحتر�س على 
واملعلِّمني  التعلُّم  جمتمعات  متكني 
وللقيادات  ل��ه��م  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ط��وي��ر 
التعليميني من  رين  واملي�ضِّ الرتبوية 
خالل برنامج تدريبي متكامل، حيث 
يعتمد نظام املدر�ضة على 6 مكونات 
الرقمي  امل���ح���ت���وى  ه�����ي:  رئ��ي�����ض��ي��ة 
التفاعلي، وتكنولوجيا التعّلم املنا�ضبة 
املهني  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ط��ب��ي��ق،  لبيئة 
التعليميني،  �����ض��ري��ن  وامل��يِّ للمعلِّمني 
وال�ضراكات املحلية والدولية لتحقيق 

والنموذج  الرقمي،  التعليم  ا�ضتدامة 
مهارات  تعزيز  على  القائم  الرتبوي 
والتقييم  والقيا�س  امل�ضتقل،  التعلم 

امل�ضتمرين با�ضتخدام البيانات.
وي���دع���م امل���در����ض���ة ال��رق��م��ي��ة جمل�س 
ن��خ��ب��ة من  ي�����ض��م  دويل  ا���ض��ت�����ض��اري 
موؤ�ض�ضات  م���ن  ال��ع��امل��ي��ني  اخل������رباء 
م��ث��ل منظمة  م��رم��وق��ة  وم��ن��ظ��م��ات 
االأمم املتحدة للطفولة "اليون�ضيف"، 
للرتبية  امل���ت���ح���دة  االأمم  وم��ن��ظ��م��ة 
"اليون�ضكو"،  وال���ث���ق���اف���ة  وال���ع���ل���م 
ومنظمة "جيل طليق" التابعة لالأمم 
امل��ت��ح��دة، وج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد، ومعهد 
ما�ضا�ضو�ضت�س للتكنولوجيا، وجامعة 
�ضيدين، وجامعة والية  ويلز  �ضاويث 
وحتظى  ب��روك��ي��ن��ز،  ومعهد  اأري���زون���ا، 
التعّلم  م�����ض��ت��ق��ب��ل  "حتالف  ب���دع���م 
 30 اأكرث من  الذي ي�ضم  الرقمي"، 

منظمة دولية وموؤ�ض�ضة اأكادميية.
"املدر�ضة  اأن   ، ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 

م����ب����ادرات  اإح�������دى  ه����ي  الرقمية"، 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة 
خا�ضة  للطلبة  تتيح  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
خيارات  والنامية  النائية  املناطق  يف 
ال��ت��ع��ل��م ال���رق���م���ي، واال����ض���ت���ف���ادة من 
وتطبيقات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح���ل���ول 
لتعزيز  اال�����ض����ط����ن����اع����ي  ال�������ذك�������اء 
كانوا  اأي��ن��م��ا  رق��م��ي��اً  تعلمهم  ف��ر���س 
منهج  وف����ق  ال���ظ���روف  خم��ت��ل��ف  ويف 
لكل  ال�ضخ�ضية  االحتياجات  يراعي 
م��ت��ع��ّل��م وي���ط���ّور امل���ع���ارف وامل���ه���ارات 
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد 
قيا�ضية  م��ع��اي��ري  وي��ر���ض��خ  امل��ت��ق��دم��ة، 
�ضراكات  وي��ح��ق��ق  ال��رق��م��ي،  للتعليم 
ن��وع��ي��ة م���ع خمتلف  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
اجلهات املحلية واالإقليمية والدولية 
م�ضتقبل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  احل��ري�����ض��ة 
اأجيال  ومت���ك���ني  ال���رق���م���ي،  ال��ت��ع��ّل��م 
حلول  با�ضتخدام  وامل��ع��ارف  بالعلوم 

التقنية.

تعاون ا�ضرتاتيجي بني املدر�ضة الرقمية وحكومة موريتانيا 
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اأخبـار الإمـارات
دبي اخلريية تفتتح قرية النور يف النيجر 

•• دبي-وام: 

افتتحت جمعية دبي اخلريية "قرية النور" يف جمهورية 
النيجر على نفقة اأحد املتربعني الذي تكفل ببنائها بعد 
قبوله مقرتحاً قدمته له اجلمعية ونال اإعجابه وحما�ضه 
درهم،  امل��ل��ي��ون  تكلفته  جت����اوزت  ال���ذي  امل�����ض��روع  لتنفيذ 
وتخدم القرية 100 اأ�ضرة، وت�ضم امل�ضاكن وم�ضجداً وبئراً 

ارتوازياً ومدر�ضة وحمال جتارية وم�ضتو�ضفاً طبياً.
وذكر خالد العلماء اأمني ال�ضر العام للجمعية، اأن امل�ضروع 
الذي مت افتتاحه موؤخرا ، مت تنفيذه بالتعاون مع جمعية 
التعاون للخدمات االإن�ضانية يف النيجر، عبارة عن 100 

م�ضقف  م��رب��ع��اً،  م���رتاً   40 مب�ضاحة  ال��ط��ني  م��ن  م�ضكن 
باخل�ضب مع باب خارجي واحد، ونوافذ حديدية، �ضاماًل 

غرفة و�ضالة وحماماً.
بال�ضقف الزنكي مع خدماته  كما ي�ضمل امل�ضروع م�ضجداً 
ملئتي  100 مرت مربع ويت�ضع  تبلغ  اإجمالية  ، ومب�ضاحة 
مب�ضاحة  ال��ط��اب��وق  م��ن  م�ضتو�ضف  اإىل  اإ���ض��اف��ة   ، م�����ض��لٍّ
70مرتاً مربعاً بال�ضقف الزنكي ي�ضمل ثالث غرف وقاعة 

ا�ضتقبال ودورة مياه.
وي�ضم اأي�ضاً بئراً ارتوازياً مع م�ضخة كهربائية بالطاقة 
قرابة  منه  ي�ضتفيد  لرت،  اآالف   5 �ضعة  وخ��زان  ال�ضم�ضية 
األ��ف��ي ن�����ض��م��ة، زي����ادة ع��ل��ى م��در���ض��ة بال�ضقف ال��زن��ك��ي مع 

للتدريب  ف�ضالن  منها  ف�ضول   6 م��ن  مكونة  التاأثيث، 
واحلالقة  والن�ضيج  اخلياطة  على  القرية  الأه���ل  املهني 
وغريها، مب�ضاحة اإجمالية 300 مرت مربع تت�ضع لنحو 
240 طالباً، ويلتحق بامل�ضروع كذلك 3 حمالت جتارية 
من الطابوق واال�ضمنت و�ضقف زنكي م�ضاحة الواحد منها 

مربعاً. مرتاً   30
امل�ضتحقة  االأ�ضر  تنقذ  القرية  اأن  العام  ال�ضر  اأم��ني  وق��ال 
من الت�ضرد، وي�ضون كرامتها، ويحميها من �ضبح اجلهل 
واملر�س، مثلما يعزز دور جمعية دبي اخلريية يف حتقيق 
االأمن املجتمعي التالحم بني اأفراد املجتمع، ون�ضر ثقافة 

املبادرات االإن�ضانية.

الوطني االحتادي ي�ضارك يف موؤمتر حول الدعم الربملاين ل�ضحايا االإرهاب باإيطاليا
•• اأبوظبي-وام:

البحر  برملان  يف  الربملانية  ال�ضعبة  ع�ضو  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  ع�ضو  الفال�ضي  بالهول  �ضرار  �ضعادة  �ضارك 
البحر  برملان  نظمة  ال��ذي  االإره���اب،  ل�ضحايا  الربملاين  الدعم  حول  امل�ضتوى  رفيع  املوؤمتر  يف  املتو�ضط،  االأبي�س 
املتو�ضط بالتعاون مع مكتب مكافحة االإرهاب التابع لالأمم املتحدة، واجلمعية الربملانية ملنظمة االأمن والتعاون يف 

اأوروبا، واالحتاد الربملاين االأفريقي يف اجلمهورية االإيطالية.
وقدم �ضعادة �ضرار بالهول الفال�ضي ب�ضفته ممثل برملان البحر االأبي�س املتو�ضط املعني باالأطفال والنزاع امل�ضلح 
واالأطفال  الن�ضاء  �ضد  املرتكبة  اجلرائم  تناول  ال��ذي  املدنية،  احلقوق  اختطاف  حول  تقريرا  االإره���اب،  و�ضحايا 

واالجتار بالب�ضر يف حاالت النزاع والعمليات االإرهابية.
العامل  بهم حول  االجت��ار  يتم  الذين  واالأطفال  الن�ضاء  اأن عدد  اإىل  الفال�ضي  �ضعادة  الذي عر�ضه  التقرير  واأ�ضار 

يتجاوز 30 مليونا، واأن مكافحة هذه اجلرائم تتطلب التعاون االإقليمي والدويل على جميع امل�ضتويات.

نهيان بن مبارك ي�ضتقبل وفدا طالبيا من جامعة دم�ضق
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان وزير الت�ضامح والتعاي�س  ا�ضتقبل معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
وفدا طالبيا من كلية االإعالم بجامعة دم�ضق والذين يزورون الدولة �ضمن 
مبادرة دعم ال�ضباب العربي املتميز يف جمال االإعالم. ورحب معايل ال�ضيخ 

نهيان بن مبارك اآل نهيان بالوفد الطالبي والدكتورة اأمل ملحم موؤ�ض�ضة 
�ضركة AM Media �ضاحبة املبادرة والدكتور حممد العمر نائب عميد 

كلية االإعالم بجامعة دم�ضق وعدد من القيادات االأكادميية.
بقيادة  االإم����ارات  دول��ة  اأن  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�ضيخ  واأك���د معايل 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 

جعلت من قطاع االإعالم اأداة مهمة يف دفع م�ضرية التنمية امل�ضتدامة التي 
دولة  اأن  معاليه  واأ�ضاف  واملجاالت.  القطاعات  الدولة يف خمتلف  ت�ضهدها 
اإعالمي م�ضوؤول  اإعالمية ملهمة من خالل قطاع  االإم��ارات قدمت جتربة 
يف  االإن�ضانية  واالأخ���وة  والتعاي�س  الت�ضامح  مبادئ  ن�ضر  يف  اأ�ضهم  وم��وث��وق 
املجتمع والعامل وجميعها مبادئ وقيم را�ضخة جعلت من االإمارات منوذجاً 

عامليا رائدا يف التعاي�س ال�ضلمي والتاآزر والتاآخي والت�ضامن االإن�ضاين. ومن 
اأن االإم��ارات تعد من ال��دول الرائدة يف  اأم��ل ملحم  اأك��دت الدكتورة  جانبها 
جمال االإعالم من خالل التنوع الذي ي�ضهده القطاع اإ�ضافة اإىل اإنها مقر 
الأهم املوؤ�ض�ضات االإعالمية املرئية وامل�ضموعة واملقروءة على م�ضتوى العامل 

ما يجعلها تت�ضدر اهتمام ال�ضاب من خريجي االإعالم.

بيت اخلري تطور مهام منفذها التمويلي يف حّت�اهيئة النقل تدرب 396 �ضائقًا خالل الربع االأول من عام 2022
•• عجمان -الفجر:

عن  -عجمان  النقل  هيئة  ك�ضفت 
اأجرة  مركبة  �ضائق   ٣٩٦ ت��دري��ب 
خالل الربع االأول من عام ٢٠٢٢، 
و ذلك من منطلق حر�س الهيئة 
على توفري خدمات نقل ذات جودة 
متكني  خ��الل  من  عالية  كفاءة  و 
العاملة  االأج��رة  مركبات  �ضائقني 
لربامج تدريبية  االم��ارة وفقاً  يف 
مع  تتنا�ضب  ع��ام��ة  و  متخ�ض�ضة 

بيئة العمل و امل�ضلحة العامة .
التدريبية  ال������دورات  ت�ضمنت  و 
٥برامج  االأج��رة  ل�ضائقي مركبات 
باالأ�ضاليب  لتعريفهم  متخ�ض�ضة 
اجلمهور  م��ع  للتعامل  وال��ط��رق 
وال�������رك�������اب الئ�����ح�����ة امل���خ���ال���ف���ات 
واالن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني  يف الهيئة 
من  امل�ضتجدات  ح��ول  تعريفهم  و 
انظمة  اجل���دي���دة يف  ال�����ق�����رارات  
ال�ضالمة املرورية ، واهم االماكن 
وا�ضا�ضيات  ال��دول��ة  يف  ال�ضياحية 
واالتيكيت  و   ، االإجنليزية  اللغة 

وفن التعامل مع العمالء .
ال�������ض���ي���دة ر�����ض����ا خلف  وا�����ض����اف����ت 

 ••  دبي –الفجر:

بتطوير   اخلري"  "بيت  ق���ام���ت 
حتا،  مدينة  يف  التمويلي  منفذها 
ال�ضرقي  اجل��ن��وب  اإىل  ت��ق��ع  ال��ت��ي 
م�����ن اإم����������ارة دب�������ي، ومت����ت����د حتى 
لي�ضيف  ُع���م���ان،  ���ض��ل��ط��ن��ة  ح�����دود 
واالإن�ضانية  اخل��ريي��ة  مهامه  اإىل 
املتعففة  االأ����ض���ر  اح��ت��ي��اج��ات  دع���م 
وحم����دودة ال��دخ��ل يف امل��دي��ن��ة وما 
ح��ول��ه��ا م��ن ق���رى وب���ل���دات نائية، 
وتقدمي امل�ضاعدة للفئات ال�ضعيفة 
واملر�ضى  واالأي����ت����ام  االأرام������ل  م���ن 
الهمم  واأ�ضحاب  املواطنني  وكبار 
وغريهم من الفئات التي ت�ضتحق 

الدعم االإن�ضاين.
االجتماعي  البحث  لفريق  ووفقاً 
اجلمعية  اإدارة  اإليه  اأ�ضندت  ال��ذي 
اخلريي  العطاء  وتطوير  تقدير 
الفرع،  ي��ق��دم��ه  اأن  مي��ك��ن  ال�����ذي 
لطبيعة  درا�ضته  بعد  تو�ضل  فقد 
املنفذ  يتلقاها  ك��ان  التي  الطلبات 
ال�ضابقة،  ال�����ض��ن��وات  يف  التمويلي 
ي�ضل عدد  اأن  املتوقع  اأن��ه من  اإىل 
ت�ضتفيد من  اأن  الني ميكن  االأ�ضر 

يف جمال التدريب و التاأهيل من 
املتاحة  اخل��ربات  ا�ضتغالل  خالل 
تعزيز  و  احلكومي  القطاع  ل��دى 
ال�ضراكة يف تنظيم عمليه النقل و 

التنقل يف االإمارة .
وا�ضارت ان الهيئة تهتم يف تدريب 
�ضائقي مركبات االأجرة من خالل 
انتهاج اأ�ضاليب متطورة و متقدمة 

لهيئة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال�����ض��ام�����ض��ي 
ال���ن���ق���ل – ع���ج���م���ان ب���ال���ن���دب ان 
الركاب  ن��ق��ل  ت��دري��ب  خ�ضخ�ضة 
الهيئة  حر�س  منطلق  م��ن  ت��اأت��ي 
ال��ن��ق��ل يف  ت��ط��وي��ر منظومة  ع��ل��ى 

االمارة.
لتبني  ت�ضعى  الهيئة  ان  اك���دت  و 
املتبعة  العاملية  املمار�ضات  اف�ضل 

ال�ضائقني  ت��اأه��ي��ل  و  ت���دري���ب  يف 
ل�ضمان حتقيق روؤية االمارة.

التدريب  باأهمية  الهيئة  توؤمن  و 
اعداد  يف  ت�ضعم  التي  التطوير  و 
فنياً  ت���ط���وي���ره���م  و  ال�������ض���ائ���ق���ني 
و  قدراتهم  تنمية  من  لتمكينهم 
و  اليومية  مهامهم  اأداء  حت�ضني 

امل�ضوؤوليات املوكلة اليهم .

املحلي،  املجتمع  "بيت اخلري" مع 
خمتلف  مع  تعاون  �ضراكات  ون�ضج 
املوؤ�ض�ضات والهيئات احلكومية التي 
خدماته  لتفعيل  امل��دي��ن��ة،  ت��خ��دم 
روح  وتعزيز  واالإن�ضانية  اخلريية 
تعود  ال��ت��ي  املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة 
ي�ضعدهم  مب���ا  امل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
االإن�ضانية.  ب��اأح��وال��ه��م  وي��ن��ه�����س 
ل��ي��ع��زز م�ضرية  وي���اأت���ي ف����رع ح��ت��ا 
الفرع  اخلري" ويكون  "بيت  اأف��رع 
ن�ضاطها  ي��غ��ط��ي  ال����ذي  اخل��ام�����س 
داخ�����ل ال����دول����ة، ال�����ذي ب�����داأ بفرع 

 200 ع���ن  ي���زي���د  م���ا  اإىل  ال���ف���رع 
ال�ضهري،  ال��دع��م  ت�ضتحق  اأ����ض���رة 
وع����دد امل�����ض��اع��دات ال��ع��اج��ل��ة التي 
لنجدة  ال��ف��رع  ي��ق��دم��ه��ا  اأن  مي��ك��ن 
االأ���ض��ر واحل���االت ال��ت��ي ت��ع��اين من 
اأزمة اأو عجز مايل طارئ قد ت�ضل 
�ضوف  وح��ال��ة،  اأ���ض��رة   2000 اإىل 
وتلبية  بفك كربتها  الفرع  ي�ضاهم 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ال���ط���ارئ���ة. وج���رى 
حتا  لفرع  االإداري  الطاقم  تعزيز 
و   ، واملدربات  املوؤهالت  بالباحثات 
مت توجيه اإدارته بتن�ضيط عالقات 

 ،1989 ع��ام  انطالقتها  مع  دب��ي 
عام  ال��ف��ج��رية  ف��رع  تاأ�ضي�س  تبعه 
ال�ضرقي  ال�ضاحل  ليخدم   1998
ل���دول���ة االإم���������ارات، وب���ع���د عامني 
مت ت���ع���زي���ز ن�������ض���اط اجل���م���ع���ي���ة يف 
فرع  بتاأ�ضي�س  ال�ضمالية  االإم���ارات 
راأ�س اخليمة عام 2000، ويف عام 
2013  مت اتاأ�ضي�س فرع عجمان 
الذي يعمل على تقدمي اخلدمات 
ت�ضدي  ال���ت���ي  واحل�������االت  ل���الأ����ض���ر 
اإمارتي  يف  امل�ضاعدة  اجلمعية  لها 

عجمان واأم القيوين.

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :مطعم فرن ال�ضيعة 

رخ�ضة رقم : CN 3830108 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم فرن ال�ضيعة

FORN ALDAYAA RESTAURANT

اإىل/ حما�ضي وك�ضري التحرير

  MAHASHI AND KOSHARY ELTAHRIR 

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

التنمية االقت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جنم اجلبانة لتجارة االملنيوم والنحا�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب والبطاريات امل�ضتعملة  رخ�ضة رقم:1180011 
وكيل  من  الهاملى  رم�ضان  عبدالرحمن  �ضعيد  حمد   / وبيع  تنازل  ال�ضركاء  تعديل 

خدمات اإىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حمد �ضعيد عبدالرحمن رم�ضان الهاملى من ٠% اإىل ٥1%

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / خالد عثمان قا�ضم خان من مالك اإىل �ضريك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / خالد عثمان قا�ضم خان من 1٠٠ % اإىل %4٩

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
والبطاريات  والنحا�س  االملنيوم  لتجارة  اجلبانة  جنم  من/  جتاري  اإ�ضم  تعديل 

امل�ضتعملة
AL JABANA STAR ALUMINIUM COPPER AND BATTERIES TRADING - L.L.C

اإىل/ جنم اجلبانة لتجارة االملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�ضتعملة - ذ.م.م
AL JABANA STAR ALUMINIUM COPPER & BATTERIES TRADING  

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

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

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
للمقاوالت  بارترنز  ال�ض�����ادة/تيكنيكال  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م   رخ�ضة رقم:3807208 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ تيكنيكال بارترنز للمقاوالت العامة ذ.م.م

TECHNICAL PARTNERS GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ الدرع ال�ضخري للمقاوالت العامة ذ.م.م
ALDERA ELSAKHRY GENERAL CONTRACTING L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاوالت م�ضاريع املبانى بانواعها  41٠٠٠٠٢
 تعديل ن�ضاط / حذف املقاوالت وال�ضيانة واالأعمال املتعلقة بها  ٥٠٠4٢

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/خطاط الكرة االر�ضية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:1183341 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ماني�س مانوج دهوت %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد �ضرحان �ضعيد حمد ال�ضعيبى
تعديل مدير / حذف ماجنو�ضا مانوج كومار دوت

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ خطاط الكرة االر�ضية 

GLOBAL SIGN CALLIGRAPHY 

اإىل /خطاط الكرة االر�ضية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
GLOBAL SIGN CALLIGRAPHY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اعالن بالن�شر 

 448/2022/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  انتغرايتد توبوالرز & اويلفيلد �ضباليز �س.م.ح 

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد - فرع

وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)4٥8٩٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 70021

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
 251/2022/440 طعن مدين 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
ال�ضريك  وب�ضفته  ب�ضخ�ضه  ب��دري  حممد  عبدالعزيز  �ضده/1-   املطعون  اىل 

واملدير احلايل ل�ضركة ايالت كريتيف الدارة العالقات العامة �س.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/فالح ح�ضن مو�ضى 
وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�ضمي 

نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�ضور 
اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم . 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن بالن�شر        
 272/2022/486 تعيني خربة 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املتنازع �ضدهما : 1- اأمري �ضفيق خان �ضفيق احمد خان ٢- نافني اأمري اأمري �ضفيق خان 

  جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :�ضركة اخلط االمامي الدارة اال�ضتثمار �س.ذ.م.م

وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 
ال��دور يف اجل��دول تكون  اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:ب��ن��دب اح��د اخل��رباء احل�ضابني �ضاحب  قد 
التعاقدية بني  العالقة  �ضند  البيع  بها من م�ضتندات وعقد  الدعوى وما  اوراق  االط��الع على  بعد  مهمته 
االطراف وبيان ثمن االر�س املتعاقد عليها وبيان الدفعات امل�ضددة وامل�ضتحقة من الثمن وبيان مدة التاأخري 
عليها  املتفق  للن�ضبة  وفقا  التاأخري  غرامة  واح�ضتاب  ا�ضتحقاقها  موعد  حل  التي  الثمن  اأق�ضاط  �ضداد  يف 
املتنازع  للمتنازعة بدمة  امل�ضتحقة  املبالغ  الطرفني وبيان اجمايل  وبالنتيجة ت�ضفية احل�ضاب بني  بالعقد 
ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  �ضدها  املتنازع  ثانيا:الزام   - التقرير  اع��داد  تاريخ  حتى  للعقد  وفقا  �ضدهما 
اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق ٢٠٢٢/٦/٢٩ ال�ضاعة ٠٩:٠٠ �ضباحا يف قاعة التقا�ضي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اعالن بالن�شر        

 427/2022/460 نزاع مدين 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املتنازع �ضده : 1- ف�ضبار فرياف �ضينوي - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :باب املدينة لتاأجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م 

اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  قد 
وقدره )81٦٠( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٩% 
من ٢٠٢1/11/٥ وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
ال�ضاعة   ٢٠٢٢/٦/٣٠ املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت   . كفالة 
٠٩:٠٠ �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197
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اأخبـار الإمـارات

اأكدت تاأقلم دول اخلليج مع التحولت العاملية

درا�ضة حديثة ل� »تريندز « تقراأ حتوالت العالقات ال�ضينية - اخلليجية.. من االقت�ضاد اإىل االأمن
•• ابوظبي-الفجر:

حديثة،  ب��ح��ث��ي��ة  درا�����ض����ة  اأك�������دت 
للبحوث  تريندز  مركز  اأ�ضدرها 
العالقات  اأن  واال�����ض����ت���������ض����ارات، 
التعاون  جمل�س  ل��دول  اخلارجية 
اخل��ل��ي��ج��ي مل ت�����ض��ه��د ت���ط���ورات 
العالقات  نوعية كما �ضهدت هذه 
م���ع ال�������ض���ني، ح��ي��ث ج�����اءت هذه 
ال����ت����ح����والت حم�������ض���ل���ة ل���ت���واف���ق 
وهي  اجلانبني،  م�ضالح  يف  كبري 
على  �ضخمة  ل��ت��ح��والت  حم�ضلة 
العاملي، وكان لها  النظام  م�ضتوى 
ال�ضرق  اإق��ل��ي��م  ع��ل��ى  ان��ع��ك��ا���ض��ات��ه��ا 
توجهات  م�ضتوى  وعلى  االأو�ضط، 
ال�ضينية،  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ة 
وال���ت���ي ج����اءت ه���ي االأخ�����رى - يف 
بع�س جوانبها - امتداداً لتحوالت 
���ض��ي��ن��ي��ة داخ���ل���ي���ة ت��ع��م��ق��ت خالل 

ال�ضنوات االأخرية.
وب���ي���ن���ت ال�����درا������ض�����ة امل���ع���ن���ون���ة ب� 
"العالقات ال�ضينية - اخلليجية: 

م����ن ه�����ذا ال����ت����ع����اون، م��ب��ي��ن��ة اأن 
امل���راج���ع���ة االأم���ري���ك���ي���ة اجل���اري���ة 
الع�ضكرية  ال��ت��زام��ات��ه��ا  لطبيعة 
اإقليم  جت��اه  وم�ضتواها  واالأم��ن��ي��ة 
االأ�ضا�ضي  هدفها  االأو�ضط  ال�ضرق 
ال�ضيني،  ل��ل��ت��ه��دي��د  ال��ت��ف��رغ  ه���و 
الواليات  تقبل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
احل����ال����ة ملء  ه�����ذه  امل���ت���ح���دة يف 
حمتمل  اأم��ن��ي  ف���راغ  الأي  ال�ضني 
املراجعة،  ه��ذه  نتيجة  االإقليم  يف 
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ف��اإن��ه برغم 
ا�ضتغالل  ع��ل��ى  ال�����ض��ني  ح���ر����س 
م�ضتوى  على  اجل��اري��ة  التحوالت 
ال�ضرق  واإق��ل��ي��م  ال����دويل  ال��ن��ظ��ام 
كفاعل  نف�ضها  لتقدمي  االأو���ض��ط 
متزايد  ب��دور  ي�ضطلع  ب��ات  دويل 
يف حماية االأمن العاملي، لكن هذا 
الدور ال يزال حتى االآن حمكوماً 
وباملرحلة  ال��دول��ي��ة،  ب��ال��ت��وازن��ات 

يف  مهمة  حت���والت  ت�ضهد  ال�ضني 
راأ�ضها  وع��ل��ى  امل���ج���االت،  خم��ت��ل��ف 
ال��ع��الق��ات االأم��ن��ي��ة ال��ت��ي حظيت 
العامني  خ��الل  متزايدة  باأهمية 
التحوالت  ه��ذه  لكن  االأخ���ريي���ن، 
تظل مرهونة بعدد من التطورات 
العاملي،  النظام  هيكل  يف  اجلارية 
و���ض��ت��ع��ت��م��د اال����ض���ت���ف���ادة م���ن هذه 
ق����درة اجلانبني  ع��ل��ى  ال��ت��ح��والت 
على قراءة دقيقة لهذه التحوالت، 
من  امل�����ض��رتك��ة  امل��ك��ا���ض��ب  وتعظيم 
ع���الق���ات اجلانبني  و���ض��ع  خ���الل 
يف اإطار غري �ضفري مع الواليات 
اأن  متوقعة  االأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 
تنعك�س التحوالت املهمة يف جمال 
العالقات االأمنية بني دول جمل�س 
على  وال�ضني  اخلليجي  التعاون 
للحوار  امل�ضرتك  العمل  "خطة 
اجلانبني  ب����ني  اال����ض���رتات���ي���ج���ي 
 ")2025-2022( امل��دة  خالل 

ع قريباً. والتي �ضُتوقَّ
اأو�ضحت  اأخ���������رى،  ن���اح���ي���ة  م����ن 

االأمن"،  اإىل  االق����ت���������ض����اد  م�����ن 
وال���ت���ي اأع����ده����ا ال���دك���ت���ور حممد 
املقيم  غري  الباحث  فرحات  فايز 
مركز  م����دي����ر   - "تريندز"  يف 
ال�ضيا�ضية  ل��ل��درا���ض��ات  االأه�������رام 
جمل�س  دول  اأن  واال�ضرتاتيجية، 
اأب�����دت درجة  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي 
التاأقلم  ال��ق��درة ع��ل��ى  ك��ب��رية م��ن 
العاملية، من خالل  مع التحوالت 
وتنويع  املختلفة،  اأوراقها  تعظيم 
وحماولة  اخل��ارج��ي��ة،  ���ض��راك��ات��ه��ا 
على  االع��ت��م��ادي��ة  ح��ال��ة  تخفيف 
اخلارج، وقد احتلت ال�ضني موقعاً 
مهماً يف هذا ال�ضياق، حيث �ضهدت 
ال��ع��الق��ات ب��ني اجل��ان��ب��ني تعميق 
التقليدية،  ال���ت���ع���اون  م�����ض��اح��ات 
"م�ضاحات  خ��ل��ق  م���ع  ب���ال���ت���وازي 

جديدة".

حتولت مهمة
دول  اأن عالقات  الدرا�ضة  وذك��رت 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي مع 

العمل  ا���ض��ت��ئ��ن��اف  اأن  ال���درا����ض���ة 
ب����االت����ف����اق ال�����ن�����ووي م����ع اإي�������ران 
�ضيا�ضياً  واق��ع��اً  �ضك  ب��ال  �ضيخلق 
االأو�ضط،  ال�ضرق  اإقليم  يف  جديداً 
قد يدفع دول املنطقة اإىل تطبيق 
�ضيا�ضات خمتلفة مع اإيران، بعيداً 
ت���رتاوح بني  امل��واج��ه��ة معها،  ع��ن 
ال���ردع وال��دم��ج االأم��ن��ي املح�ضوب 
ع��ل��ى حزمة  امل��ب��ن��ي  االإق���ل���ي���م،  يف 
اأن  دون  الثقة  بناء  اإج����راءات  م��ن 
اإطار  ب��ن��اء  اإىل  ب��ال�����ض��رورة  ت�ضل 
اأمني اإقليمي على االأقل يف املدى 
املنظور، وال يعني ذلك اأن التعاون 
االأمني بني ال�ضني ودول جمل�س 
يواجه  ال  اخل���ل���ي���ج���ي  ال����ت����ع����اون 

حتديات �ضخمة.

حتديات التعاون الأمني
وا����ض���ت���ع���ر����ض���ت ال����درا�����ض����ة ع�����دداً 
م���ن حت���دي���ات ال���ت���ع���اون االأم���ن���ي 
اخل��ل��ي��ج��ي-ال�����ض��ي��ن��ي، م��ن��ه��ا ما 
املتحدة  ال��والي��ات  مبوقف  يتعلق 

اأبدت  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
االنفتاح  يف  امل��رون��ة  م��ن  درج�����ة 
ملرحلة  وخ����الف����اً  ال�������ض���ني،  ع��ل��ى 
م���ا ب��ع��د اإع�����الن م���ب���ادرة احل����زام 
بغياب  ات�ضمت  والتي  والطريق، 
وا����ض���ح  ت���ف���اع���ل  اأو  ف���ع���ل  ردود 
احتماالت  ت����زاي����د  ف������اإن  م���ع���ه���ا، 
ال���ن���ووي،  االت����ف����اق  اإىل  ال����ع����ودة 
االأمريكية  ال��ع��الق��ات  وت��ط��ب��ي��ع 

ال���ع���الق���ات  ال����راه����ن����ة يف م�������ض���ار 
تزال  ال  اإذ  ال�ضينية-االأمريكية، 
حتى  حري�ضة  ال�ضينية  ال�ضيا�ضة 
املبا�ضر  ال�ضدام  جتنب  على  االآن 
مع الواليات املتحدة خارج مناطق 

ز م�ضاحلها احليوية. تركُّ

حوار خليجي �ضيني
دول  اأن  اإىل  ال���درا����ض���ة  وخ��ل�����ض��ت 

اإي����������ران، وت��خ��ف��ي�����س حجم  م����ع 
االأمريكي  ال��ع�����ض��ك��ري  ال����وج����ود 
املبا�ضر يف املنطقة، واإعادة توزيع 
الدفاعية  واالأع���ب���اء  االل��ت��زام��ات 
وحلفائها  املتحدة  ال��والي��ات  بني 
الرئي�ضيني يف االإقليم - كل ذلك 
�ضوف يخلق فر�ضة كبرية حلوار 
ق�ضايا  ح����ول  خ��ل��ي��ج��ي-���ض��ي��ن��ي 

االأمن االإقليمي.

بلدي ال�ضارقة يناق�س جهود تعزيز املظهر اجلمايل لالإمارة
•• ال�شارقة-وام:

اأم�س مع بلدية  ناق�س املجل�س البلدي ملدينة ال�ضارقة خالل اجتماعه 
التنمية  ودائ����رة  ال�ضارقة  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة  ال�ضارقة  مدينة 
املوا�ضيع  خمتلف  يف  امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون  تعزيز  االقت�ضادية 
التي تعك�س حر�س كافة اجلهات يف تقدمي اأف�ضل اخلدمات للجمهور 
والق�ضاء على كافة ال�ضلوكيات ال�ضلبية واحلفاظ على املظهر اجلمايل 
للعي�س  جاذبة  كمدينة  االإم��ارة  دور  على  ال�ضوء  لت�ضليط  واحل�ضاري 
وكافة  املثالية  البيئة  وزواره���ا  ل�ضكانها  توفر  وال�ضياحة  واال�ضتثمار 
رئي�س  املهريي  علي  �ضامل  �ضعادة  االجتماع  ح�ضر  ال�ضعادة.  مقومات 

ال�ضام�ضي  ال��زري  �ضيف  اللواء  و�ضعادة  ال�ضارقة  ملدينة  البلدي  املجل�س 
جلنة  رئي�س  النمر  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  و  ال�ضارقة  ل�ضرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
املخالفات واخلدمات ال�ضحية وحماية البيئة يف املجل�س البلدي وخالد 
بن فالح ال�ضويدي م�ضاعد املدير العام لقطاع خدمة املتعاملني يف بلدية 
الت�ضجيل والرتخي�س يف  اإدارة  ال�ضارقة وفهد اخلمريي مدير  مدينة 
دائرة التنمية االقت�ضادية اإىل جانب اأع�ضاء املجل�س البلدي وعدد من 

امل�ضوؤولني من اجلهات امل�ضاركة يف االجتماع.
املوا�ضيع  من  العديد  ناق�س  االجتماع  اأن  املهريي  علي  �ضامل  واأو���ض��ح 
اإزعاجاً  ت�ضبب  ق��د  ال��ت��ي  ال�ضلبية  ال�ضلوكيات  بع�س  منها  امل�ضرتكة 
للقاطنني كقيادة الدراجات النارية غري املرخ�ضة اأو الدراجات الهوائية 

يف مناطق متفرقة من املدينة الفتا اإىل اأن االجتماع ياأتي �ضمن اجلهود 
امل�ضرتكة ملناق�ضة �ضبل الق�ضاء على مثل هذه ال�ضلوكيات وتعزيز املظهر 
كافة اجلهات  تبذل  دائمة حيث  ب�ضورة  لالإمارة  واجلمايل  احل�ضاري 
االإجراءات  واتخاذ  ال�ضلبية  ال�ضلوكيات  ر�ضد  يف  كبرية  جهوداً  املعنية 

الالزمة حيالها.
التعاون  اأهمية  ال�ضام�ضي  ال���زري  �ضيف  ال��ل��واء  �ضعادة  اأك��د  جانبه  م��ن 
امل�����ض��رتك وع��ق��د االج��ت��م��اع��ات ب��ني اجل��ه��ات املعنية ل��ر���ض��د م��ث��ل هذه 
لها  املنا�ضبة  احل��ل��ول  وو���ض��ع  عليها  الق�ضاء  �ضبل  لبحث  ال�ضلوكيات 
بها كافة اجلهود  العمل �ضمن منظومة متكاملة ت�ضرتك  مبا ي�ضمن 

خلدمة االإمارة واحلفاظ على اأمن واأمان و�ضالمة املجتمع.

ا�ضت�ضاري ال�ضارقة يختتم دورته 
احلالية ب�ضوؤال برملاين للبلدية

•• ال�شارقة -وام:

يختتم املجل�س اال�ضت�ضاري الإمارة ال�ضارقة دور انعقاده العادي الثالث من 
�ضيعقدها مبقره  التي  ع�ضرة  ال�ضابعة  بجل�ضته  العا�ضر  الت�ضريعي  الف�ضل 
16 يونيو اجلاري برئا�ضة �ضعادة علي ميحد ال�ضويدي رئي�س املجل�س  يف 
اال�ضت�ضاري . ويوجه املجل�س خالل جل�ضته االأخرية �ضوؤاال برملانيا مقدما 
ب�ضاأن  ال�ضارقة  مدينة  بلدية  اإىل  الكعبي  �ضامل  �ضهيل  املجل�س  ع�ضو  من 
اإن�ضاء مبنى ملعهد ال�ضارقة لل�ضياقة بح�ضور �ضعادة عبيد �ضعيد الطنيجي 
اأعماله بتالوة مر�ضوم  املجل�س  ال�ضارقة، ويختتم  بلدية مدينة  مدير عام 

ف�س دور االنعقاد العادي الثالث من الف�ضل الت�ضريعي العا�ضر.

اينوك حتظر املواد البال�ضتيكية ذات اال�ضتخدام الواحد 
•• دبي -وام:

ذات  البال�ضتيكية  امل��واد  ا�ضتعمال  حظر  عن  اأم�س  اينوك  جمموعة  اأعلنت 
وذلك  الرئي�ضي  م��ق��ره��ا  ويف  عملياتها  ام��ت��داد  ع��ل��ى  ال��واح��د  اال���ض��ت��خ��دام 
االقت�ضاد  منهجية  لرت�ضيخ  ال��رام��ي��ة  االإم����ارات  دول���ة  روؤي���ة  م��ع  ان�ضجاماً 

االأخ�ضر ال�ضاملة.
2020 ع��ن تطبيق ح��ظ��ر تدريجي  اأع��ل��ن��ت يف م��ار���س  اي��ن��وك ق��د  وك��ان��ت 
اإىل  ال��ي��وم  لت�ضل  ال��واح��د  اال�ضتخدام  ذات  البال�ضتيكية  امل���واد  ال�ضتعمال 
 100% امل��واد البال�ضتيكية بن�ضبة  اإىل بيئة خالية من  ي��وؤدي  حظر كامل 
�ضمن كافة وحدات اأعمالها واإداراتها. ومنذ ذلك احلني جنحت املجموعة 
بتجنب و�ضول اأكرث 14 طناً من النفايات البال�ضتيكية اإىل مكبات النفايات 
املواد  نتيجة حظر  دره��م  األ��ف   400 وف��ورات بقيمة ما تزيد عن  وحققت 

بتعزيز  اينوك  التزام  مع  ومتا�ضياً  ال��واح��د.  اال�ضتخدام  ذات  البال�ضتيكية 
التي  القائمة  اال�ضتدامة على امتداد �ضبكة عملياتها ك�ضفت املجموعة عن 
حظرتها من املواد البال�ضتيكية ذات اال�ضتخدام الواحد وت�ضمل: ق�س ال�ضرب 
واأكيا�س  ال��واح��د  اال�ضتخدام  ذات  املياه  وزج��اج��ات  البال�ضتيكية  واالأك���واب 
الت�ضوق البال�ضتيكية واأغطية الزجاجات البال�ضتيكية ومواد تغليف الطعام 
واالأغطية البال�ضتيكية واأدوات حتريك امل�ضروبات ال�ضاخنة وعلب الوجبات 
خف�ضت  ذل��ك  جانب  واإىل  البال�ضتيكية.  ال��رغ��وة  م��ن  امل�ضنوعة  اجل��اه��زة 
اأكد �ضعادة �ضيف حميد الفال�ضي الرئي�س  ا�ضتهالكها للورق. و  اينوك من 
التنفيذي ملجموعة اينوك حر�س املجموعة على دعم التزام دولة االإمارات 
العربية املتحدة لرت�ضيخ اال�ضتدامة يف �ضتى اأرجائها ،منوها بتبني املجموعة 
اأف�ضل ممار�ضات اال�ضتدامة على امتداد عملياتها مبا ي�ضمل التخل�س من 

ال�ضادة/ م�ضاهمني �ضركة انفرا كابيتال لال�ضتثمار �ش.م.خ)حتت الت�ضفية(                      املحرتمني ،،املواد البال�ضتيكية ذات اال�ضتخدام الواحد.
العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�ضور  ال�ضركة  م�ضاهمي  كافة  الت�ضفية(  )حتت  )���س.م.خ(  لال�ضتثمار  كابيتال  انفرا  ل�ضركة  القانوين  امل�ضفي  يدعو 
لل�ضركة واملقرر انعقاده عن بعد )دون احل�ضور ال�ضخ�ضي(، حيث �ضيتمكن جميع ال�ضادة امل�ضاهمني للتوا�ضل خالل االجتماع عن طريق تطبيق برنامج 
اأدناه والذي  اأي�ضا عرب التطبيق ا�ضتخدام الرابط  زووم وذلك الإتاحة الفر�ضة لالإجابة عن جميع اال�ضتف�ضارات واال�ضئلة ، و�ضي�ضتطيع امل�ضاهمون 

�ضنوؤكده لكم قبل االجتماع لالإدالء باأ�ضواتكم قبل االجتماع مبدة 24 �ضاعة.
رقم )971503372543+(  والهاتف   )yehiaafifi80@hotmail.com( االلكرتوين الربيد  التوا�ضل عن طريق  اأي�ضا  كما ميكنكم 
يوليو/2022    /01 املوافق  يوم اجلمعة  �ضباحا(   10( ال�ضاعة  �ضيعقد يف متام  وال��ذي  االأول  االجتماع  بخ�ضو�س  ا�ضتف�ضاراتكم  على جميع  للرد 

وبح�ضور ممثل عن وزارة االقت�ضاد وذلك ملناق�ضة البنود املدرجة يف جدول االعمال املبني اأدناه 
لالأ�ضوات وجامع  لالجتماع  �ضر  واأمني  االجتماع  لرياأ�س  رئي�ضاً  العمومية  اجلمعية  اجتماع  بداية  فى  امل�ضاهمون  يختار   -  1

عليه. والت�ضديق  االجتماع  عقد  تاريخ  وحتى  تعيينه  تاريخ  من  بنوده  يف  جاء  ما  ومناق�ضة  القانوين  امل�ضفي  تقرير  �ضماع   -  2
بناء  االدارية(  واال�ضت�ضارات  احل�ضابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  – مكتب  عفيفي  حممد  )يحيى  املعني  القانوين  امل�ضفي  ا�ضتقالة  قبول   -  3

على طلبه وابراء ذمته والت�ضديق عليه.
للقيام  العدل  �ضنة ميالدية وتفوي�ضه لدى كاتب  الت�ضفية ملدة  باأعمال  للقيام  امل�ضاهمني  امل�ضفي اجلديد مبعرفة  بتعيني وت�ضمية  الت�ضويت   -  4

مبهامه، مقابل اأتعاب )�ضهريا/�ضنويا( والت�ضديق عليه.
اأعمال من  ي�ضتجد  ما   -  5

املالحظات :
جدول  بنود  كافة  على  والت�ضويت  احل�ضور  لت�ضجيل  �ضاعة   24 مبدة  االجتماع  موعد  قبل  تفعيله  �ضيتم  الذي  اأدناه  الرابط  ا�ضتخدام  يتم   -  1

االعمال اأعاله.
تتعلق  اأ�ضئلة  اأي  طرح  امل�ضاهمني  من  الي  ويجوز   ، الرابط  طريق  عن  ح�ضوره  وت�ضجيل  النقال  هاتفه  رقم  حتديث  م�ضاهم  كل  من  يرجى   -  2
ببنود جدول االعمال خالل اليوم ال�ضابق النعقاد االجتماع من خالل الرابط، و�ضيقوم امل�ضفي املعني بالرد على جميع ا�ضتف�ضاراتكم و�ضيتم ت�ضجيل 

وقائع االجتماع.
من  عنه  ينيب  اأن  وله  الكرتونيا  لل�ضركة  العمومية  اجلمعية  ح�ضور  حق   2022/07/01 بتاريخ  ال�ضركة  �ضجالت  يف  م�ضجل  م�ضاهم  لكل   -  3
يختاره من غري ال�ضادة اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة حل�ضور االجتماع اأعاله مبوجب توكيل خا�س  لتمثيل امل�ضاهم يف اجلمعية العمومية ويجب 
امل�ضاهمة  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  عن  املمثلني  منها  وي�ضتثنى  ال�ضركة  مال  راأ���س  من   )%  5( من  اأك��رث  على  ال�ضفة  بهذه  حائزا  الوكيل  يكون  ال  اأن 
التاريخ املحدد لالجتماع وذلك لتدوينه يف  االأق��ل من  اأدن��اه قبل يومني على  املبني  التوكيل عن طريق الربيد االلكرتوين  اإي��داع  ال�ضركة ويتم  يف 

ال�ضجالت اخلا�ضة و�ضيكون للوكيل احلق يف الت�ضويت على حم�ضر اجلمعية العمومية 
امل�ضاهم  قبل  من  وكتابيا  �ضراحة  الغاوؤها  يتم  امل  ما  الحقة  اجتماعات  الي  ونافذة  �ضحيحة  االجتماع  حل�ضور  ال�ضادرة  التوكيالت  تعترب   -  4

باإ�ضعار يوجه اىل امل�ضفي وذلك قبل يومني على االأقل من موعد االجتماع الالحق
%( من ح�ض�س  ن�ضبة )75  العمومية بح�ضور م�ضاهمني ميلكون ما ال يقل عن  انعقاد اجتماع اجلمعية  القانوين ل�ضحة  الن�ضاب  -  يتحقق   5

راأ�ضمال ال�ضركة، طبقاً لعقد التاأ�ضي�س.
 ) ال�ضركة  مال  راأ�س  ح�ض�س  % من   75 بواقع   ( ال�ضابقة  الفقرة  فى  املبني  النحو  على  االأول  االجتماع  يف  القانوين  الن�ضاب  يتوفر  مل  اإذا   -  6
، �ضوف يتم اعادة دعوة اجلمعية العمومية الجتماع ثان بحيث ينعقد خالل مدة ال تقل عن )5( اأيام وال تزيد عن )15( يوم من تاريخ االجتماع 

االأول بنف�س طريقة االنعقاد  امل�ضار اليه اأعاله مبن ح�ضر.
لالأ�ضوات وجامع  لالجتماع  �ضر  واأمني  االجتماع  لرياأ�س  رئي�ضاً  العمومية  اجلمعية  اجتماع  بداية  فى  امل�ضاهمون  يختار   -  7

. فيه  احلا�ضرة  االأ�ضوات  باأغلبية  االجتماع  هذا  فى  القرارات  ت�ضدر   -  8
املداولة  اأثناء االجتماع وقائع خطرية تقت�ضي  اإذا تبني  اإال  االأعمال  الواردة يف جدول  امل�ضائل  اأن تتداول يف غري  العمومية  9 - ال يجوز للجمعية 
اإجابة الطلب بعد الت�ضويت عليه  اإدراج م�ضاألة معينة على جدول االأعمال وجب على امل�ضاهمني  اأحد امل�ضاهمني يف بداية االجتماع  فيها واإذا طلب 

باالأغلبية.
لكل م�ضاهم حق مناق�ضة املو�ضوعات املدرجة يف جدول االأعمال، ويكون امل�ضفي ملزم باالإجابة على اأ�ضئلة امل�ضاهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�ضالح 

ال�ضركة لل�ضرر فاإذا راأى اأحد امل�ضاهمني اأن الرد على �ضوؤاله غري كاف احتكم اإىل اجلمعية العمومية وكان قرارها واجب النفاذ.
رابط االجتماع 

لال�ضتثمار كابيتال  انفرا  ل�ضركة  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حم�ضر   :Topic •
Time: Jul 1، 2022 10:00 AM Dubai •

https://us05web.zoom.us/j/6393979865?pwd=RXlTeTBSaTBlWnZpdTNzZkpmZzlqZz09 •
Meeting ID: 639 397 9865 •

Passcode: 3gEVJZ •
التوا�ضل الرجاء  ا�ضتف�ضارات  • لي 

)yehiaafifi80@hotmail.com(اللكرتوين الربيد  •  على 
)+971503372543( رقم  • الهاتف 

املحدد  املوعد  فى  باحل�ضور  اللتزام  امل�ضاهمني  ال�ضادة  جميع  من  نرجو   .. الخري  • وفى 

امل�ضفي القانوين لل�ضركة
يحيى حممد عفيفي

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية 
�ضركة انفرا كابيتال لال�ضتثمار �س.م.خ )حتت الت�ضفية(

ف��ق��د امل���دع���و / ف��اط��م��ة هبه 
الهند     ، بارامبيل  ب��اراجن��اث 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)5992318P(  رق�������م 

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

    0508164220

فقدان جواز �ضفر
بينا�س    حممد   / املدعو  فقد 
الهند    ب��ارام��ب��ي��ل،  ب���اراجن���اث 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)5992317P(  رق�������م 

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

0508164220

فقدان جواز �ضفر
ه���دي���ل زكى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
االردن   ، ال����ب����ك����رى  �����ض����الح 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)O929154(يرجى ممن 
بال�ضفارة  ت�ضليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق�������رب  او  االردن������ي������ة 

�ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د امل��دع��و / اح��م��د حممد 
م�ضر   ، ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م  ع���ل���ى 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)A23887934( - يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�ضرية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر

جلنة ب�الوطني تعقد حلقة نقا�ضية حول خدمات الكهرباء واملاء وحتقيق ا�ضتدامتها الأفراد املجتمع

»اأمنية« متنح الرمي حريتها يف غرفة نوم مثالية 

•• دبي-وام:

الوطني  املجل�س  يف  املعدنية  وال���رثوة  وال��ط��اق��ة  التقنية  ���ض��وؤون  جلنة  تعقد 
االحتادي، حلقة نقا�ضية افرتا�ضية بعنوان " خدمات الكهرباء واملاء وحتقيق 
ا�ضتدامتها الأفراد املجتمع"، يوم اخلمي�س املقبل يف مقر االأمانة العامة بدبي، 
برئا�ضة �ضعادة الدكتورة ن�ضال حممد الطنيجي رئي�ضة اللجنة، وذلك �ضمن 
خدمات  ا�ضتدامة  يف  احلكومة  �ضيا�ضة  مو�ضوع  ملناق�ضة  اللجنة  عمل  خطة 

الكهرباء واملاء.
حول  واجل��م��ه��ور  املخت�ضني  اآراء  ا�ضتطالع  اإىل  النقا�ضية  احللقة  وت��ه��دف 
يف  املجتمع  اأف���راد  ت��واج��ه  التي  التحديات  حم��وري  �ضيتناول  ال��ذي  امل��و���ض��وع 
حتقيق  يف  املجتمعية  وامل�ضوؤولية  وامل��اء،  الكهرباء  من  لهم  املقدمة  اخلدمات 

ا�ضتدامة خدمات الكهرباء واملاء، و�ضيتم ت�ضمني اأبرز املالحظات واملقرتحات 
بح�ضور ممثلي  املجل�س  مناق�ضته يف  �ضيتم  ال��ذي  للجنة  النهائي  التقرير  يف 

احلكومة.
�ضاأن  التحتية يف  الطاقة والبنية  النقا�ضية جهود وزارة  �ضتناق�س احللقة  كما 
تطوير خدمات الطاقة واملاء، والتحديات التي تواجه املواطنني يف اخلدمات 
املقدمة لهم من الكهرباء واملاء، والتعرف على جهود التن�ضيق والتعاون بني 
القطاعات احلكومية واملحلية املعنية ل�ضمان ا�ضتدامة خدمات الكهرباء واملاء. 
وت�ضم جلنة �ضوؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية يف ع�ضويتها �ضعادة كل 
وعائ�ضة  امل��ه��ريي،  اأحمد  وجميلة  اللجنة،  مقررة  العليلي  بخيت  عفراء  من 
را�ضد ليتيم، وحممد عي�ضى الك�ضف، ومرمي ماجد بن ثنية، ويو�ضف عبداهلل 

البطران اأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�ضتطاعت موؤ�ض�ضة "حتقيق اأمنية"، اأن حُتّقق اأمنية الطفلة الرمي "12 عاماً" 
يف احل�ضول على ا�ضتقالليتها من خالل منحها غرفة نوم مّت ت�ضميمها وفقاً 
"تعاين الرمي  املوؤ�ض�ضة:  االأمنيات يف مكتب  لرغباتها. وقالت م�ضوؤولة حتقيق 
من مر�س ُي�ضعف قدراتها وكان حلمها يف احل�ضول على حريتها وخ�ضو�ضيتها 
داخل غرفة نوم طاملا حلمت بتفا�ضيلها الدقيقة من �ضرير علوي وا�ضع يرتّبع 
فوق خزائٍن ومكتب للدرا�ضة. كانت ال�ضعادة والفرح واالبت�ضامة الدائمة ترافق 
التي حتّول حلمها  الغرف  االإنرتنت عن ت�ضاميم  البحث على  الرمي يف رحلة 
اإىل حقيقة، وقد قامت   املوؤ�ض�ضة بتحقيق كافة هذه التفا�ضيل مع جنار لتكون 
اإليها  ت��اأوي  اإم��ارة عجمان حديقة االأم��ل التي  غرفتها داخ��ل املنزل اجلديد يف 
املراهقة  ف��رتة  "ُتعّد  بالقول:  حديثها  امل�ضوؤولة  واختتمت  وتفاوؤل".  ببهجة 
النف�ضية  التغريات  العديد من  واأدّق��ه��ا، حتدث خاللها  النمو  اأه��م مراحل  من 
ترتك  ومتالحقة  �ضريعة  التغريات  ه��ذه  وت��ك��ون  والفزيولوجية،  واجل�ضدية 
ب�ضماتها على تكوين الفتاة و�ضخ�ضيتها مدى احلياة. وُي�ضعدنا اأن نتمّكن من 
اأمنية الرمي لنحمل لها الفرح واالأم��ل والتفاوؤل مب�ضتقبل يحمل بني  حتقيق 

ة". طياته ال�ضعادة واالأحالم اجلميلة داخل غرفتها اخلا�ضّ
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العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
اك�ضكيو�ضن  :باور  ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لت�ضليح ال�ضيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم : 1028206 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة امنه ح�ضن عبداللطيف ال علي %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبدالرزاق حممود حميدان حماد

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

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

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
للهواتف  :الفي�ضل  ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: املتحركة رخ�ضة رقم : 1056501 
تعديل تنازل وبيع

حذف جميل مبارك �ضحى مبارك النوفلى
تعديل تنازل وبيع

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

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

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
و  لغ�ضيل  :فالمينكو  ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

تلميع ال�ضيارات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم : 4482333 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة فاطمه را�ضد احمد ح�ضن احلمادى%1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل را�ضد احمد ح�ضن احلمادى

تعديل مدير / حذف عبداهلل را�ضد احمد ح�ضن احلمادى
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

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

CN كافيه  رخ�ضة رقم:2663853 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

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

�ضكاي للمقاوالت وال�ضيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2264795 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

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

للمنتجات الطبيعه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4105032 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

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

الروعة - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1050389 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

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

لال�ضت�ضارات الهند�ضيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3728345 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

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

الزعابي لتنظيف اال�ضماك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2924934 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

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

فيدا للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3650653 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

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

الرتا لتغليف املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3681774 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جالك�ضي تاير لالطارات والزيوت

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:2692846 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ا�ضد اهلل جميل حممد جميل �ضودرى %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ا�ضد دو اهلل جميل حممد جميل �ضودرى
تعديل وكيل خدمات / حذف خالد حممد عبيد بن ثالث ال�ضميلى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ٥٠٠٠٠
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ جالك�ضي تاير لالطارات والزيوت
GALAXY TYRES TYRES AND OIL

اإىل/ جالك�ضي تاير لالطارات والزيوت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
GALAXY TYRE TYRES AND OIL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ليدي خلدمات التنظيف

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:1034395 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد مبارك �ضيف على ال�ضاحلى %1٠٠

تعديل وكيل خدمات / حذف خليفه حممد عبدالقادر حممد املال
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف الهام مفكري

تعديل اإ�ضم جتاري من/ ليدي خلدمات التنظيف
LADY CLEAN SERVICE

اإىل/ �ضيملي�س لالمدادات معدات حقول النفط
  SEAMLESS OILFIELD EQUIPMENT SUPPLIES

وقطع  الطبيعي  والغاز  النفط  اآبار  واجهزة  معدات  جتارة  اإ�ضافة   / ن�ضاط  تعديل 
غيارها - باجلملة )4٦٥٩٩٠1

 تعديل ن�ضاط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين  81٢1٠٠1
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

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

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املرافى لتاأجري احلافالت

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:1064042 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة انور ا�ضنارو كوجنو %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد �ضرحان �ضعيد حمد ال�ضعيبى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 1٥٠٠٠٠

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ املرافى لتاأجري احلافالت

AL MARAFI RENTAL BUS

اإىل/ املرايف لنقل الركاب باحلافالت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL MARAFI TRANSPORT PASSENGER BUS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الوايف للتجارة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:2315700 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد ريا�س حممد على كوتابوالن %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف ليديا اوباكو درايا
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد عو�س بدر جعفر الكثريى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضاجى ارميبور
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ضاحة ٠.٥٠*٠.٣٠ اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ الوايف للتجارة ذ.م.م

AL WAFI TRADING L.L.C
اإىل/ الوايف للتجارة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

AL WAFI TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جولدن بي�س للنقليات العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:1010068 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ا�ضجد حممود احمد خان %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد �ضرحان �ضعيد حمد ال�ضعيبى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ جولدن بي�س للنقليات العامه
GOLDEN PEACE GENERAL TRANSPORT

اإىل/ جولدن بي�س للنقليات العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
GOLDEN PEACE GENERAL TRANSPORT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
�ضركة   - للديكور  :اإلي�ضيان  ال�ضادة   / باأن  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم : 2994936 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة هيام حامد عبدالف�ضيل حامد  %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل ابراهيم عبداهلل احمد احلو�ضنى

تعديل اإ�ضم جتاري من/ اإلي�ضيان للديكور - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ELYSIAN DECOR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / الي�ضيان للديكور - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ELYSIAN DECOR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�ضادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري 
م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

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

CN كافيه رخ�ضة رقم:3653085 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
الكهربائية  االدوات  لتجارة  ال�ض�����ادة/كاكرا�س  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�ضحية ذ.م.م  رخ�ضة رقم:1374954 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ماني�س مانوج دهوت من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ماني�س مانوج دهوت من 4٩ % اإىل %1٠٠
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد �ضرحان �ضعيد حمد ال�ضعيبى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�ضم جتاري من/ كاكرا�س لتجارة االدوات الكهربائية وال�ضحية ذ.م

 KAKARAS ELECT & SANITARY WARE TRADING L.L.C

اإىل /كاكرا�س لتجارة االدوات الكهربائية وال�ضحية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
KAKARAS ELECT & SANITARY WARE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كلمة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:1095876 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة انور ا�ضنارو كوجنو %1٠٠

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد �ضرحان �ضعيد حمد ال�ضعيبى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

 اإ�ضم جتاري من/ كلمة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
KALIMA PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES 

اإىل/كلمة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
 KALIMA PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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يف  لتهديدات  لبنان  يف  املوقتة  املتحدة  االأمم  لقوة  دوري��ة  تعر�ضت 
اللبناين   اجلي�س  دع��وة  اإىل  قيادتها  دفع  ما  لبنان،  بجنوب  منطقة 

اأم�س االأول االأحد ل�ضمان اأمن قواتها يف املنطقة.
عام  منذ  “يونيفيل”  لبنان  يف  املوقتة  املتحدة  االأمم  ق��وة  ن�ضرت 
ال��ذي يعد معقاًل مليلي�ضيا حلزب اهلل على  1978 يف جنوب لبنان 
حالة  يف  ر�ضمياً  ي��زاالن  ال  واإ�ضرائيل  ولبنان  اإ�ضرائيل.  مع  احل��دود 
حرب. وقال املتحدث با�ضم اليونيفيل اأندريا تيننتي اإن دورية روتينية 
لقوة حفظ ال�ضالم اعرت�ضتها اأول اأول اأم�س  ال�ضبت “جمموعة من 
لبنان،  بجنوب  اللويزة  ع��رب  قرية  ق��رب  مدنية”  ثياب  يف  الرجال 
م�ضيفاً اأن هوؤالء “املدنيني هددوا جنود حفظ ال�ضالم وحاولوا نزع 
اأ�ضلحتهم«. وتابع تيننتي يف بيان اأن “الهجمات والتهديدات واأعمال 
قلق  م�ضدر  لليونيفيل...  التابعني  ال�ضالم  حفظة  �ضد  التخويف 
ودعا املتحدث “القوات امل�ضلحة اللبنانية اإىل �ضمان �ضالمة  بالغ”، 
اأي  االآن  حتى  ي�ضدر  ومل  اليونيفيل«.  ق��وات  حركة  وح��ري��ة  واأم���ن 

تعليق لل�ضطات اللبنانية على احلادث.
وتتكرر احلوادث بني دوريات اليونيفيل واأن�ضار حزب اهلل وحلفائه 
النافذ،  ال�ضيعي  التنظيم  عليها  ي�ضيطر  التي  احلدودية  املناطق  يف 
اللبنانية  ال�ضلطات  حتتويها  م��ا  و���ض��رع��ان  تتفاقم  م��ا  ن���ادراً  لكنها 

واالأطراف املعنية.

يربط  ج�ضرا  ن�ضفت  الرو�ضية  ال��ق��وات  اإن  حمليون  م�ضوؤولون  ق��ال 
�ضوارع  ح���رب  ت�ضهد  ال��ت��ي  االأوك���ران���ي���ة  �ضيفريودونيت�ضك  م��دي��ن��ة 
مبدينة اأخرى عرب النهر، مما اأدى اإىل قطع طريق اإجالء حمتمل 
لل�ضيطرة  امل��ع��رك��ة  حم���ور  �ضيفريودونيت�ضك  و���ض��ارت  للمدنيني. 
لوجان�ضك  من  واملوؤلفة  ال�ضرق  يف  ال�ضناعية  دونبا�س  منطقة  على 
من  بع�س  خ��الل  للدمار  املدينة  من  اأج��زاء  وتعر�ضت  ودونيت�ضك. 

اأعنف املعارك منذ اأن بداأ الكرملني الغزو يف 24 فرباير- �ضباط.
امل�ضورة  كلمته  زيلين�ضكي، يف  فولودميري  االأوك��راين  الرئي�س  وقال 
امل�ضائية اليومية، “الهدف التكتيكي الرئي�ضي للمحتلني مل يتغري: 
اإنهم ي�ضغطون يف �ضيفريودونيت�ضك، والقتال العنيف م�ضتمر هناك، 
م�ضيفا اأن اجلي�س الرو�ضي يحاول ن�ضر قوات  حرفيا يف كل مرت”، 
احتياط يف دونبا�س. وقال زيلين�ضكي اإن �ضورة طفل يبلغ من العمر 
12 عاما اأ�ضيب يف غارة رو�ضية اأ�ضبحت االآن الوجه الدائم لرو�ضيا 
يف جميع اأنحاء العامل. وقال “هذه احلقائق بالذات �ضتوؤكد الطريقة 
االأك��رب وال  “لي�س بطر�س  واأ�ضاف  العامل لرو�ضيا«.  التي ينظر بها 
هجمات  يف  وقتلوا  اأ�ضيبوا  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  ولكن  تول�ضتوي  ليف 
الرو�ضي  الرئي�س  ت�ضريحات  اإىل  يبدو  ما  على  اإ���ض��ارة  “يف  رو�ضية 
الع�ضكرية  احلملة  ق��ارن��ت  التي  املا�ضي  االأ���ض��ب��وع  بوتني  ف��الدمي��ري 
التي  لالأرا�ضي  االأك��رب  بطر�س  الرو�ضي  االإم��رباط��ور  بغزو  ملو�ضكو 

كانت ت�ضيطر عليها ال�ضويد يف القرن الثامن ع�ضر.
 

�ضارعت ال�ضلطات يف العا�ضمة ال�ضينية بكني  اأم�س االثنني الحتواء 
تف�س لكوفيد-19 يعود اإىل حانة �ضاخبة اأبوابها مفتوحة طيلة اليوم 
ال�ضخمة،  وح�ضودها  الرخي�ضة  الكحولية  مب�ضروباتها  ومعروفة 
مل��الي��ني وع���زل االآالف يف عمليات  اإل��زام��ي��ة  اإج���راء فحو�س  وق���ررت 
اإ�ضابة بفريو�س   200 ال�ضلطات  ال��ه��دف. ور���ض��دت  اإغ��الق حم��ددة 
تخفيف  ج��رى  عندما  للعمل  ع��ادت  التي  باحلانة  مرتبطة  ك��ورون��ا 
املا�ضي، مما ي�ضلط ال�ضوء  قيود مكافحة املر�س يف املدينة االأ�ضبوع 
بينما  كوفيد(  )�ضفر  �ضيا�ضة  تطبيق  يف  ال�ضني  جن��اح  �ضعوبة  على 
تختار باقي دول العامل تعلم كيفية التعاي�س مع الفريو�س. وجددت 
عودة اإ�ضابات كوفيد للظهور املخاوف املتعلقة بثاين اأكرب اقت�ضاد يف 
العامل. وما زالت ال�ضني حتاول التخل�س من اأثر اإغالق دام �ضهرين 

يف �ضنغهاي مما اأ�ضر اأي�ضا ب�ضال�ضل االإمداد العاملية.
وبداأ حي ت�ضاويانغ، اأكرث اأحياء بكني كثافة �ضكانية وحيث تقع احلانة 
اأم�س االثنني  االأخ��ري، حملة فحو�س جماعية  التف�ضي  �ضهدت  التي 
مليون   3.5 نحو  ع��دده��م  البالغ  �ضكانه  ب��ني  اأي���ام  لثالثة  وت�ضتمر 
ن�ضمة. ور�ضدت ال�ضلطات نحو ع�ضرة اآالف من املخالطني ملن ترددوا 
حتت  فيها  يقطنون  التي  ال�ضكنية  البنايات  وو�ضعت  احل��ان��ة  على 

اإجراءات اإغالق واأجلت ا�ضتئناف الدرا�ضة يف بع�س املدار�س هناك.

عوا�شم

بريوت

كييف

بكني

اجلي�س االإ�ضرائيلي
 ُيهدد لبنان بحرب مدمرة

•• القد�س-وكاالت

“مدمرة  ب��ح��رب  لبنان  ك��وخ��ايف،  اأف��ي��ف  االإ�ضرائيلي  االأرك����ان  رئي�س  ه��دد 
رداً على تهديدات زعيم ميلي�ضيا حزب اهلل  وقا�ضية وغري غري م�ضبوقة”، 

ح�ضن ن�ضراهلل.
وقال كوخايف: “ بلورنا اآالف االأهداف لتدمريها من منظومة ال�ضواريخ 
وال��ق��ذائ��ف ال��ت��ي ميلكها ال��ع��دو، ك��ل االأه�����داف م��وج��ودة يف خ��ط��ة هجوم 
ذلك  كل  والراجمات،  ال�ضاروخية،  والقذائف  القيادة،  مقرات  ال�ضتهداف 

ح�ضب ما ذكر موقع »i24 news« االإ�ضرائيلي. �ضي�ضرب يف لبنان”، 
و�ضدد كوخايف على اأن “مهمة اجلي�س الرئي�ضية هي حماية املواطنني، واأن 
الذي اختار املدنيني دروعاً ب�ضرية هو العدو”، موؤكداً توجيه �ضربات كربى 
باملغادرة،  لهم  وال�ضماح  ال�ضكان  “حتذير  م��ع  لكن  املقبلة  احل��رب  خ��الل 

واأن�ضحهم باملغادرة باكرا الأن مناطقهم �ضت�ضهد هجوماً غري م�ضبوق«.

�ضتعرف  احل���رب  ه��ذه  اأن  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  اأرك����ان  هيئة  رئي�س  واأك���د 
“تدمري كل مكان �ضرت�ضد فيه راجمة �ضواريخ، وتدمري كل راجمة داخل 
منزل، اأو م�ضتودع، اأو خمزن، اأو �ضرداب، وكل مبنى متعدد الطوابق ي�ضم 
مقر قيادة، واأي اأهداف ثنائية اال�ضتخدام، جميعها �ضتعترب هدفاً ع�ضكرياً 

�ضي�ضتهدف«.

اخل�ضومات التاريخية بني الأحزاب تعاود الظهور 

توترات كرد�ضتان تعرقل تطلعات االإقليم لت�ضدير الغاز 

فاقمها اإعالن مقتدى ال�ضدر وكتلته الن�ضحاب من الربملان

العراق...عودة اإىل املجهول و�ضط دوامة �ضيا�ضية جديدة

متمردون يف الكونغو ي�ضيطرون على بلدة حدودية االأرجنتني حتتجز طائرة فنزويلية تقل اإيرانيني 
•• جوما-رويرتز

الكوجنو  اإم23 يف  اإن متمردي حركة  االثنني  اأم�س  ن�ضطاء حمليون   قال 
الدميقراطية �ضيطروا على بلدة بوناجانا على احلدود مع اأوغندا يف انتكا�ضة 
للقوات الكوجنولية التي قالت قبل يوم اإنها اأجربت املتمردين على الفرار. 
23 خالل فرتة ع�ضيان م�ضلح يف  اإم  و�ضكلت بلدة بوناجانا معقال حلركة 
2012، ومتكنت احلركة خالله من اجتياح مدينة جوما الرئي�ضية قبل اأن 
تطاردها القوات الكوجنولية وقوات االأمم املتحدة وت�ضطر للفرار لرواندا 
اإىل  كيلومرتا   55 نحو  بعد  على  البلدة  وتقع  ال��ت��ايل.  ال��ع��ام  يف  واأوغ��ن��دا 
وقال  اأوغندا.  مع  الرئي�ضية  املعابر  اأحد  وتعد  جوما  من  ال�ضرقي  ال�ضمال 
جان-بابتي�س تويزيري، وهو رئي�س جماعة جمتمع مدين حملية، لرويرتز 

اأم�س االثنني من بوناجانا “نحن بالفعل حتت �ضيطرة حركة اإم23«.

االإيرانيني، لكن ال�ضلطات قالت اإن باإمكانهم ا�ضتعادتها اإذا غادروا البالد 
اأثناء ا�ضتمرار التحقيقات. وعلمت وكالة فران�س بر�س  يف رحلة جمدولة 
ثامورا  دي  لوما�س  مدينة  يف  الفدرايل  “الق�ضاء  اأن  ر�ضمية  م�ضادر  من 
املدين  الطريان  واإدارة  املطار  و�ضرطة  الهجرة  منظمة  من  تقريراً  طلب 
اإيزيزا  يف  الفنزويلية  الطائرة  احتجاز  ق�ضية  ح��ّل  اأج��ل  م��ن  واجل��م��ارك 
واإعادة جوازات ال�ضفر اإىل الطاقم االإيراين مبوجب مذكرة اإح�ضار قدمها 
ال�ضفارتني  اإن  ذات��ه��ا  امل�����ض��ادر  وق��ال��ت  ب��ري��رن«.  ري�ضنيك  رفائيل  املحامي 

االإيرانية والفنزويلية اأبلغتا باالإجراءات “عرب القنوات الدبلوما�ضية«.
اإيرانيني يف رحالت جتارية  االأرجنتني تعترب وجود م�ضافرين  زالت  وما 
اأمًرا ح�ضا�ًضا ب�ضبب الن�ضرات احلمراء ال�ضادرة عن االإنرتبول �ضد اإيرانيني 
متهمني باأن لهم عالقة بتفجري مركز تابع للجالية اليهودية االأرجنتينية 
85 قتياًل و300 جريح. وبح�ضب ال�ضحافة املحلية،  1994 خّلف  عام 

فاإن الطائرة تابعة ل�ضركة اإمرتا�ضور الفنزويلية التي ا�ضرتتها يف �ضباط-
الواليات  يف  للتحقيق  اخلا�ضعة  االإيرانية  اإي��ر  ماهان  �ضركة  من  فرباير 
الطائرة  وح��اول��ت  االإي���راين.  باجلي�س  املفرت�ضة  �ضالتها  ب�ضاأن  املتحدة 
8 حزيران-يونيو لكنها مل تعط االإذن لذلك  الهبوط يف االأوروغ��واي يف 
وعادت اإىل االأرجنتني. وردا على �ضوؤال حول هذه امل�ضاألة، قال وزير دفاع 
وزارة  تلقتها  “معلومات  على  ح�ضل  اإن���ه  غار�ضيا  خافيري  االأوروغ�����واي 

الداخلية من وكاالت اأجنبية«.
ومل يحدد غار�ضيا تلك املعلومات لكن وفقا لل�ضحافة املحلية، فاإن االأمر 
قد يكون مرتبطا بعقوبات وزارة اخلزانة االأمريكية �ضد فنزويال واإيران.
“و�ضط”  قرطبة  مدينة  يف  حزيران-يونيو   6 يف  هبطت  الطائرة  وكانت 
احرتازيا ب�ضبب ال�ضباب الذي �ضاد العا�ضمة االأرجنتينية، ثم توجهت اإىل 

اإيزيزا.

•• بوينو�س اأير�س-اأ ف ب

اأفادت م�ضادر ر�ضمية وكالة فران�س بر�س باأن طائرة فنزويلية من طراز 
بوينغ 747 تقل طاقما من 14 فنزويليا وخم�ضة اإيرانيني حمتجزة منذ 

االثنني يف جنوب االأرجنتني ب�ضبب �ضكوك حول اأ�ضباب دخولها البالد.
والطائرة التي حتمل قطع غيار �ضيارات راب�ضة يف مطار اإيزيزا.

واأو�ضحت ال�ضلطات امل�ضوؤولة عن ق�ضايا الهجرة يف بيان اأنه “عندما يكون 
تختلف عن  “البالد”  النّية احلقيقية وراء دخ��ول  ب��اأن  هناك �ضّك م��رّبر 
االأرا�ضي  بدخولها  ُي�ضمح  ال  التاأ�ضرية...  املعلنة وقت احل�ضول على  تلك 

االأرجنتينية ويجب اأن تبقى يف مرافق نقطة الدخول«.
الطاقم  عنا�ضر  واأن  �ضخ�س  اأي  توقيف  يتم  مل  اأن���ه  ال�ضلطات  واأك����دت 
اإق��ام��ة موقتة. و���ض��ودرت ج���وازات �ضفر  ف��ن��ادق بت�ضاريح  اإي��واوؤه��م يف  مت 

•• ال�شليمانية -رويرتز

كرد�ضتان  اإقليم  وزراء  رئي�س  ي��روج 
الإمكانات  ب���رزاين،  م�ضرور  ال��ع��راق، 
ت�����ض��دي��ر ال���غ���از م���ن االإق���ل���ي���م ال���ذي 
يتمتع بحكم ذاتي كبديل لالإمدادات 
الرو�ضية، لكن االنق�ضام بني احلزبني 

اأن هذه اخلطة حلم  اإىل  املنطقة ي�ضري  الرئي�ضيني يف 
بعيد املنال يف الوقت احلايل.

وب��ي��ن��م��ا ي��ط��رح ح��زب��ه ال�����ض��ي��ا���ض��ي امل�����ض��روع ك��ج��زء من 
�ضريكه  فعليا  عطله  فقد  اأوروب���ا،  يف  الغاز  مل�ضاكل  حل 
املفاو�ضات  من  ا�ضتبعاده  من  ا�ضتكى  اأن  بعد  االإقليمي 

مع ال�ضركات وامل�ضرتين املحتملني.
الغاز  م��ن  يكفي  م��ا  حتى  ك��رد���ض��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ميلك  وال 
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع  اأن  اإذ  اح��ت��ي��اج��ات��ه،  لتلبية 

ظاهرة يومية.
احلاكم  الكرد�ضتاين  الدميقراطي  احل��زب  ويتناف�س 
ب��زع��ام��ة ب����رزاين م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ع��ل��ى ال��ن��ف��وذ مع 
�ضريكه االأ�ضغر يف االئتالف احلكومي، االحتاد الوطني 

الكرد�ضتاين، بقيادة عائلة طالباين.
ب�ضبب  االأخ��رية،  االأ�ضهر  يف  التوترات  هذه  وت�ضاعدت 
اخلالف حول الغاز وبعد اأن قدم احلزب الدميقراطي 
الكرد�ضتاين مر�ضحه لرئا�ضة العراق، وهو املن�ضب الذي 
الكرد�ضتاين  االأك��راد من االحت��اد الوطني  ي�ضغله عادة 

مبوجب ترتيب لتقا�ضم ال�ضلطة.
وقال خم�ضة م�ضوؤولني اأكراد من اجلانبني اإنه على مدى 
اأ�ضهر، مل ُتعقد حمادثات ُتذكر بني كبار امل�ضوؤولني من 
احلزبني، ومل يناق�ضوا حتى االأمن واالنتخابات املقررة 
يف اأكتوبر ت�ضرين االأول. وقال دبلوما�ضيون غربيون اإن 
اجتماعات يف االآونة االأخرية مل ت�ضفر عن نتائج تذكر. 
عالقة  الكرد�ضتاين  الغاز  ت�ضدير  خطط  ه��ذا  وي��رتك 
يف الوقت احل��ايل، مما يوجه �ضربة لتطلعات االإقليم 
لالأ�ضواق  �ضغري  دعم  وتقدمي  الطاقة  عائدات  لزيادة 

العاملية التي تكافح لتنويع االإمدادات.
اال�ضتقرار  تقوي�س  اإىل  اأي�ضا  امل��اأزق  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
العائلتني  م���ن  ك���ل  ال����ع����راق، ح��ي��ث مت��ت��ل��ك  ���ض��م��ال  يف 

احلاكمتني قوات اأمن خا�ضة بها.
ال�ضباب  ب��ني  املتف�ضية  االقت�ضادية  ال�ضعوبات  ك��ان��ت 
املهاجرين  اأزم��ة  وراء  الرئي�ضية  العوامل  اأح��د  االأك��راد 
ع��ل��ى ح���دود رو���ض��ي��ا ال��ب��ي�����ض��اء يف اأواخ�����ر ع���ام 2021 

واأوائل عام 2022.
وقال رئي�س االحتاد الوطني الكرد�ضتاين بافل طالباين 
نقرر  اأن  فيجب  ائتالفية،  حكومة  كنا  “اإذا  ل��روي��رتز 

االأمور معا«.
ومل يرد احلزب الدميقراطي الكرد�ضتاين على طلبات 
كرد�ضتان،  اإقليم  حكومة  لكن  اخل��الف.  على  للتعليق 
ا�ضتخدام موارد  اإنها تريد  التي يقودها احل��زب، قالت 

النفط والغاز ل�ضالح اجلميع.
للغاز  حقلني  اأك��رب  وينتج  اجلانبان.  يتفق  اأن  وينبغي 
450 مليون  العراق، خور مور وجمجمال، حوايل  يف 
قدم مكعبة من الغاز يوميا ويقعان يف اأرا�ضي االحتاد 

الوطني الكرد�ضتاين.
اأ�ضهل  ف��اإن  العراق،  خ��ارج  االأ�ضواق  اإىل  الغاز  والإي�ضال 
ط��ري��ق ه��و ال�����ض��م��ال اإىل ت��رك��ي��ا، ع��رب االأرا����ض���ي التي 

ي�ضيطر عليها احلزب الدميقراطي الكرد�ضتاين.

•• عوا�شم-وكاالت

دخل العراق يف دوامة �ضيا�ضية جديدة، بعد تاأجيل ت�ضكيل 
احلكومة اجلديدة منذ اأكرث من 8 اأ�ضهر، فاقمها اإعالن 
االن�ضحاب  وكتلته  ال�ضدر  مقتدى  ال�ضدري  التيار  زعيم 
االثنني،  اأم�س  �ضادرة  عربية  ووف��ق �ضحف  ال��ربمل��ان.  من 
بت�ضكيل  مطالبته  رف�س  على  رداً  ال�ضدر  ا�ضتقالة  ت��اأت��ي 
ميلي�ضيا  بحل  ومطالبته  تكتله،  بقيادة  اأغلبية  حكومة 

احل�ضد ال�ضعبي، ونزع �ضالحها.

خيارات �ضعبة
اإن  اإن  االأو�ضط”  “ال�ضرق  �ضحيفة  قالت  االإط���ار  ه��ذا  يف 
قرار ال�ضدر �ضي�ضع اجلميع اأمام خيارات �ضعبة. فرتكيبة 
75 نائباً رمبا يكونون من  الربملان �ضتتغري بعد ان�ضمام 
االأخري  �ضحب  بعد  ال�����ض��در  تناف�س  اأخ���رى  �ضيعية  ق��وى 
ت�ضكيل  بعد  �ضتتغري  ال�ضيا�ضية  اخلريطة  اأن  كما  ن��واب��ه. 
حتالفات جديدة بديلة للتحالفني اللذين ي�ضيطر عليهما 

ال�ضيعة عرب التيار ال�ضدري واالإطار التن�ضيقي.
اأ�ضتاذ  ال��دع��م��ي  غ��ال��ب  ال��دك��ت��ور  ع��ن  ال�ضحيفة  ون��ق��ل��ت 
اأن مطالبة ال�ضدر بنزع  االإعالم يف جامعة “اأهل البيت”، 
�ضالح احل�ضد ال�ضعبي، ميكن اأن تدفع اإىل مواجهة م�ضلحة 
�ضمن البيت ال�ضيعي نف�ضه، ذلك اأن “القوة التي تتحرك 
فيها الف�ضائل االآن، حتى يف اجلانب ال�ضيا�ضي، هي قوتها 
األوية احل�ضد ال�ضعبي التي تعترب  اإىل  امل�ضتندة  الع�ضكرية 
ال�ضعبي هو �ضمانة لها ولوجودها والتحديات  اأن احل�ضد 

التي تواجهها«.
دعوة  ق��ب��ول  ح��ج��ة  اأي  حت��ت  ال�ضهل  م��ن  “لي�س  واأ����ض���اف 
ال�ضدر من قبل هذه الف�ضائل، علماً اأنهم لن يعلنوا رف�ضاً 
الناحية العملية يرف�ضونها الأن معظم  معلناً، لكنهم من 
احل�ضد  هيئة  �ضمن  وج��وده��ا  على  تخ�ضى  الف�ضائل  ه��ذه 
ال�ضعبي من دعوات ال�ضدر، وهو ما يوؤخر ت�ضكيل احلكومة 
ال  النهاية  يف  الأنها  بذلك،  اخلا�ضة  امل�ضارات  كل  ويعرقل 
ال�ضدري،  التيار  زع��ي��م  روؤي���ة  وف��ق  حكومة  ت�ضكيل  ت��ري��د 

مقتدى ال�ضدر«.

حلقة مفرغة
ف�ضل  �ضبب  اأن  عربية”،  “اإندبندنت  م��وق��ع  نقل  ب���دوره 

�ضفافية حول كيفية منح كار جروب عقد  اأو  مناق�ضة 
بناء خط االأنابيب.

وقال م�ضوؤول كبري يف كار جروب اإنها وقعت عقدا مع 
وزارة املوارد الطبيعية باالإقليم يف دي�ضمرب كانون االأول 

2021 لتحديث ومد �ضبكة اأنابيب الغاز اإىل دهوك.
واأحالت ال�ضركة االأ�ضئلة املتعلقة بالعملية اإىل الوزارة 

التي مل ترد على طلب للتعليق.
كما عرقل حزب االحت��اد الوطني حتى املرحلة االأوىل 
املحلية،  ال�ضوق  خدمة  اإىل  تهدف  التي  التو�ضعة  من 
بعدما منع الفنيني من دخول حقول الغاز يف املناطق 

الواقعة حتت �ضيطرته.
ومما يقو�س خطط الت�ضدير اأي�ضا موقف اإيران، التي 
اإنها  لها نفوذ كبري على جارتها. وقال بع�س املحللني 
املنطقة. ةومل  تعار�س م�ضروعا قد يقو�س نفوذها يف 

ترد وزارة اخلارجية االإيرانية على طلب للتعليق.
رئي�س  ب�����رزاين،  ن��ي��ج��ريف��ان  زار  امل��ا���ض��ي،  ال�����ض��ه��ر  ويف 
كرد�ضتان وابن عم م�ضرور برزاين، ال�ضليمانية والتقى 
بكبار م�ضوؤويل االحتاد الوطني الكرد�ضتاين، وهو اأول 
اجتماع رفيع امل�ضتوى ي�ضارك فيه اجلانبان منذ �ضهور. 
وعقدت عدة اجتماعات اأخرى يف اأعقاب الزيارة ناق�س 
املقرر  الربملانية  واالن��ت��خ��اب��ات  االأم���ن  ال��ق��ادة  خاللها 

ل انفراجة حتى الآن
ميتلك كون�ضورتيوم بريل، اململوك بن�ضبة االأغلبية لكل 
اأبوظبي و�ضركة نفط الهالل  من دانة غاز املدرجة يف 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، احل���ق يف ا���ض��ت��غ��الل احل��ق��ل��ني. ويخطط 
ال�ضعفني  من  اأكرث  اإىل  االإنتاج  لزيادة  الكون�ضورتيوم 
القليلة  ال�ضنوات  يوميا يف  قدم مكعبة  مليار  نحو  اإىل 
املحلية.  االحتياجات  لتغطية  يكفي  م��ا  وه��و  املقبلة، 
ومع وجود احتياطيات موؤكدة تقدر بنحو 15 تريليون 
مليار   1.5 اإىل  االإن��ت��اج  يرتفع  اأن  ميكن  مكعبة،  ق��دم 
ي���رتك ك��م��ي��ة ك��ب��رية متاحة  ي��وم��ي��ا، مم��ا  ق���دم مكعبة 

للت�ضدير.
ويف العام املا�ضي، وقعت حكومة االإقليم بقيادة احلزب 
ال��دمي��ق��راط��ي ع��ق��دا م��ع ���ض��رك��ة ال��ط��اق��ة امل��ح��ل��ي��ة كار 
اإىل عا�ضمة  اأنابيب للغاز من احلقول  جروب ملد خط 
االإقليم اأربيل ومدينة دهوك يف ال�ضمال، قرب احلدود 

الرتكية.
ومب���ج���رد و����ض���ول خ���ط االأن���اب���ي���ب اإىل ده�����وك، ميكن 
ب�ضهولة متديده لب�ضعة كيلومرتات اأخرى لي�ضل اإىل 

تركيا، مما ميهد الطريق لت�ضدير الغاز اإىل اأوروبا.
الدميقراطي  احل���زب  اأن  م��ن  ا���ض��ت��ك��ى  ط��ال��ب��اين  ل��ك��ن 
ع��دم وج��ود عملية  وم��ن  املحادثات،  ا�ضتبعد حزبه من 

يف  ال�ضيا�ضي  االأف��ق  ان�ضداد  تخطي  اأن  اإىل  املوقع،  وي�ضري 
جديدة،  انتخابات  ونظمت  الربملان  ُحل  اإذا  ممكن  العراق 
النواب  ب��ق��رار م��ن جمل�س  اإال  ال��ربمل��ان  لكن ال ميكن ح��ل 
ب�ضكله  الربملان  اأو رغبة  ال�ضكوك يف قدرة  ُيثري  ما  نف�ضه، 
احل��ايل على الرغبة يف اخل��روج من احللقة املفرغة التي 

تردى فيها العراق.

تركيا واإيران
اأنه  ال��ك��وي��ت��ي��ة،   “اجلريدة”  �ضحيفة  نقلت  جهتها  م��ن 
احلكومة  ت�ضكيل  تعوق  �ضيا�ضية  اأزم��ة  العراق  يعاين  فيما 
اجلديدة على خلفية تعنت القوى املوالية الإيران، دعا زعيم 
التيار ال�ضدري مقتدى ال�ضدر اإىل ف�ضل احل�ضد ال�ضعبي 
عن الف�ضائل امل�ضلحة،  قال وزير اخلارجية العراقي فوؤاد 
من  “تاأتي  االأ�ضا�ضية  اخلارجية  بالده  م�ضاكل  اإن  ح�ضني، 
الأن العراق “فقد �ضيادته منذ عقود بقرار  اإيران وتركيا”، 

اأممي بعد غزو الكويت«.
وتطرق الوزير اإىل الق�ضف االإيراين الإقليم كرد�ضتان، يف 

 8 م��رور  رغم  ت�ضكيل حكومة عراقية  الربملانية يف  الكتل 
اأ�ضهر على تنظيم االنتخابات املبكرة “املعار�ضات الداخلية 
اإنقاذ  يراأ�س حتالف  الذي  ال�ضدري  فالتيار  الربملان”،  يف 
وطن مع كتلة تقدم ال�ضنية بزعامة رئي�س الربملان حممد 
احل��ل��ب��و���ض��ي، واحل����زب ال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��رد���ض��ت��اين، يريد 
يف  االأك���رب  ه��ي  كتلته  اأن  ب��دع��وى  اأغلبية،  حكومة  ت�ضكيل 
الربملان، 155 نائباً، اأما االإطار التن�ضيقي 83 نائباً فيدفع 
ال�ضيعية، كما  االأط��راف  نحوحكومًة توافقية ت�ضم جميع 

جرى عليه التقليد ال�ضيا�ضي يف العراق منذ �ضنوات.
�ضيزيد  ال��ربمل��ان  م��ن  ال�ضدر  ان�ضحاب  اأن  امل��وق��ع،  وي��وؤك��د 

امل�ضهد ال�ضيا�ضي يف العراق تعقيداً و�ضبابية.
ال��د���ض��ت��وري��ة لهذه  ال��ت��ب��ع��ات  ب��ع��د  واأن����ه مل تت�ضح  خ��ا���ض��ة 
حمزة  العراقي  ال�ضيا�ضي  املحلل  وبح�ضب  لكن  اخل��ط��وة، 
ال  لال�ضتقاالت،  ال��ربمل��ان  رئي�س  قبول  “رغم  فاإنه  ح��داد، 
يزال على الربملان الت�ضويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد 
حتقيق الن�ضاب”، الفتاً يف تغريدة اإىل اأن الربملان يف عطلة 

مدة �ضهرين منذ 9 يونيو -حزيران.

اإجراوؤها يف اأول اأكتوبر ت�ضرين االأول.

»زواج �ضيء«
ياأتي احلديث عن ال�ضادرات على الرغم من اأن اإقليم 
كرد�ضتان يواجه �ضعوبة الإنتاج ما يكفي من الكهرباء.

هناك  ك��رد���ض��ت��ان،  يف  للكهرباء  حمطة   13 ب��ني  وم��ن 
خم�س حمطات تعمل بالغاز، وتعمل فقط بحوايل 50 
وانقطاع  النق�س.  ب�ضبب  طاقتها  م��ن  باملئة   70 اإىل 
العاجلة  االأول��وي��ة  اأن  يعني  مم��ا  �ضائع،  اأم��ر  الكهرباء 

�ضتكون على االأرجح للتو�ضع املحلي.
اتفاق مع تركيا  اأي  وفيما يتعلق بال�ضادرات، مل ُيربم 

حتى االآن، بح�ضب ما ذكره م�ضوؤولون اأكراد.
ومل ترد احلكومة الرتكية على طلب للتعليق.

غري اأن رحالت برزاين اإىل اخلارج، والتي �ضملت زيارة 
االحتاد  اأزعجت  الغاز،  ق�ضية  ُطرحت  حيث  اإ�ضطنبول 
و�ضف  م�ضوؤولني،  لثالثة  وفقا  الكرد�ضتاين،  الوطني 
“زواج  باأنها  الكرديني  احلزبني  بني  العالقة  اأح��ده��م 

�ضيء للغاية«.
ي�ضيطر  التي  جمجمال  منطقة  قائمقام  اأُبلغ  وعندما 
كانون  يناير  يف  الكرد�ضتاين  الوطني  االحت���اد  عليها 
لتو�ضعة  عقدا  ج��روب  ك��ار  منحت  احلكومة  اأن  الثاين 
مطلع  م�ضدر  ق��ال  املحلية،  االأن��اب��ي��ب  خ��ط��وط  �ضبكة 
اإبالغ احلزب  اإن هذه كانت املرة االأوىل التي يتم فيها 

ر�ضميا.
الكرد�ضتاين  الوطني  االحت���اد  عرقل  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
�ضريكا  يكون  اأن  يريد  احل��زب  اأن  اإىل  م�ضريا  اخلطة، 
م�ضعى  يف  بالغاز،  املتعلقة  االأم���ور  جميع  يف  ال��ق��رار  يف 

لتجنب ما يعتربه اأخطاء املا�ضي.
امل��ب��ا���ض��رة اإىل  ال��ن��ف��ط  اإق��ل��ي��م ك��رد���ض��ت��ان مبيعات  وب����داأ 
اتهم  بعدما   2015 عام  منت�ضف  يف  العاملية  االأ�ضواق 
احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة يف ب���غ���داد ب��ح��رم��ان االإق��ل��ي��م من 
واجلي�س،  العموميني  املوظفني  روات��ب  لدفع  االأم��وال 

رغم اأنه كان له دور فعال يف هزمية تنظيم داع�س.
وت���اأت���ي م��ع��ظ��م اإي�������رادات ح��ك��وم��ة ك��رد���ض��ت��ان م���ن تلك 
ال�ضادرات النفطية، والتي يقول حزب االحتاد الوطني 
الدميقراطي  ي�ضيطر عليها احلزب  التي  اإن احلكومة 

ُتوزعها ب�ضكل غري عادل بني املحافظات.
ومل يرد احلزب الدميقراطي على طلب للتعليق على 

هذه الق�ضية.
وقال طالباين “لن يخرج الغاز من كرد�ضتان بالطريقة 
�ضوء  امل�ضتوى من  النفط، يف ظل هذا  بها  التي يخرج 

االإدارة وانعدام ال�ضفافية- على جثتي«.

حوار تلفزيوين بث، م�ضاء اأم�س االأول، قائاًل اإن بالده “مل 
تلم�س اأي دليل على اأن املوقع الذي ق�ضفه احلر�س الثوري 
املو�ضاد  م��ن  ي�ضتخدم  امل��ا���ض��ي  -اآذار  م��ار���س  يف  االإي�����راين 

االإ�ضرائيلي«.
واأ�ضار اإىل اأن طهران اقرتحت اإر�ضال وفد اأمني للتعاون مع 
لكنه قال:  بالده للتحقيق يف “ق�ضف للمو�ضاد يف اأربيل”، 
واأعرب عن ا�ضتغرابه  اأن هذا الوفد �ضياأتي”.  “مل نلم�س 

الختيار اإيران للرد على اإ�ضرائيل يف اإقليم كرد�ضتان.

عجائب العراق
يف موقع “ميدل اإي�ضت اأونالين” يقول فاروق يو�ضف، اإن 
ما يحدث يف العراق ال يحدث يف اأي مكان اآخر على وجه 
الطرف  “يتقدم  اأن  ذل��ك  وم��ن عجائب  االأر���ض��ي��ة.  ال��ك��رة 
املنت�ضر يف االنتخابات الت�ضريعية بطلب اإعادة االنتخابات 
ال ل�ضيء اإال الأنه عاجز عن تاأليف حكومة جديدة. ذلك ما 

ميكن اأن يفعله مقتدى ال�ضدر يف اأي حلظة«. 
اأخ��رى، دلياًل على  الكاتب، لقد قدم ال�ضدر مرة  واأ�ضاف 
اأنه لي�س موؤهاًل الأن يكون رجل دين اأو �ضيا�ضياً، معترباً اأن 
ال “�ضيا�ضي �ضوياً يفوز يف االنتخابات ويهدد ب�ضحب نوابه 
اأي  بها  �ضمع  ل��و  ���ض��وداء  فكاهة  اإن��ه��ا  ال�ضعب.  م��ن جمل�س 

اإن�ضان العتربها حدثا يقع على امل�ضرح ولي�س يف الواقع«.
اأن ال�ضعب الذي و�ضع  ويو�ضح الكاتب قائاًل:”من املوؤكد 
اإال  يفكر  مل  االنتخابات  يف  املنت�ضرين  راأ���س  على  ال�ضدر 
باإحلاق الهزمية باأتباع اإيران. ذلك ما كان على ال�ضدر اأن 
ي�ضعه يف ح�ضبانه ليثبت لل�ضعب جدارته بذلك االنت�ضار. 
اإىل  القبيل ح��ني جل��اأ  ذل��ك  م��ن  �ضيئاً  يفعل  اأن���ه مل  غ��ري 
املبارزات اخلائبة. مرة يدعو خ�ضومه اإىل تاأليف احلكومة 
ليذهب هو اإىل املعار�ضة، ومرة اأخرى يهدد ب�ضحب نوابه 
من جمل�س ال�ضعب، وقد يعتزل احلياة ال�ضيا�ضية كما فعل 

ذلك من قبل مرات عديدة«.
“العراق  اأن  لتاأكيد  يكفي  م��ا  ذل��ك  يف  اأن  الكاتب  واع��ت��رب 
التهريج  ع�����راق  ال�������ض���در.  ع�����راق م��ق��ت��دى  اجل���دي���د ه���و 
والفكاهات ال�ضوداء واأوالد ال�ضوارع وذكريات جي�س املهدي 
القانون  وك��راه��ي��ة  دول���ة  ق��ي��ام  وتعطيل  العبثية  وال��ن��زع��ة 
والهمجية التي ال حتتاج اإىل خدمات كالتعليم والكهرباء 
اأو  ال�ضناعة  اأو  ال��زراع��ة  اإىل  وال  ال�ضرب  وم���اء  وال�ضحة 

اجلي�س القوي«.

• رئي�ش وزراء كرد�ضتان يروج لالآمال يف �ضادرات الغاز من الإقليم العراقي
• اخلطط ملد خطوط اأنابيب اإىل تركيا و�ضلت اإىل طريق م�ضدود

• الغزو الرو�ضي لأوكرانيا جعل اأوروبا بحاجة اإىل مزيد من م�ضادر الغاز
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عربي ودويل

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• روموالد �شيورا

    اإنه لي�س �ضبًحا يخّيم على وا�ضنطن العا�ضمة، 
كما ك��ان احل���ال يف اأوروب����ا زم��ن م��ارك�����س، ولكنها 
�ضائعة... وميكن اأن تكون ال�ضائعة اأكرث فتًكا مّما 

هو جلّي وظاهر.
   تقول هذه ال�ضائعة، اأّن جو بايدن قد يغادر البيت 
االأبي�س قبل �ضيف 2023 من اأجل اإف�ضاح املجال 
لنائبه، وبالتايل فتح طريق �ضيارة لها لالنتخابات 

الرئا�ضية لعام 2024.
   ميكن اأن تكون الفكرة ذكية. ولنتخيل للحظة: 
التجديد  ان��ت��خ��اب��ات  خ�����ض��روا  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  اأن 
الن�ضفي، واأعلن ترامب تر�ّضحه. وكل ا�ضتطالعات 

الراأي مذعورة ل�ضاحله.
بايدن،  تاأثري، جو  اأي  وب��دون     فقد م�ضداقيته، 
ت��ق��اع��ده من  ع��اًم��ا، يعلن   80 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ 
احل��ي��اة ال��ع��ام��ة الأ���ض��ب��اب �ضحية -���ض��دق��وين، لن 
و�ضحاها،  ع�ضية  -وب���ني  كلمته  يف  اأح���د  ي�ضكك 
املكتب  ت�ضغل  ام����راأة  اأول  ه��اري�����س  ك��ام��اال  ت�ضبح 
و�ضتكون  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة...  �ضتتاأ�ّض�س  ال��ب��ي�����ض��اوي. 
بالن�ضبة  ف�ضحة  جم���ّرد  التمهيدية  االن��ت��خ��اب��ات 
معار�ضة  يريد  ج��اد  دميقراطي  يوجد  ول��ن  لها، 
نوفمرب  يف  منتخبة  ه��ي  وه��ا  امل��ب��ا���ض��رة،  الرئي�ضة 
بالبيت  احل��م��ار  ح���زب  يحتفظ  وه��ك��ذا   .2024
ي�ضتعيد ما خ�ضره يف  وبقليل من احلظ  االأبي�س 

الكونغر�س عام 2022.
   �ضيناريو لي�ش �ضيئا على الورق...

 لكني ل اأ�ضدق ذلك.
    لي�س الن االمر �ضيزعجني، على العك�س متاما. 
اأكرث  منذ  دميقراطية  رئا�ضة  اأ���ض��واأ  ال��ي��وم  ن�ضهد 
م��ن ق���رن، وي��ج��ب ال��ع��ودة اإىل ج��روف��ر كليفالند 
بطل  وكاأنه  يبدو  كارتر  وحتى  كهذا،  �ضيًئا  لرنى 
امام بايدن. من الت�ضخم، االأ�ضواأ منذ عقود، اإىل 
البالد،  الذي ت�ضهده  امل�ضبوق  العنف غري  انفجار 
“حوايل  كوفيد-19  ل��وب��اء  املوؤ�ضفة  االإدارة  اإىل 
مار�س”،  حتى  يومًيا  اأخ���رى  وف��اة  حالة   2000
لالأمريكيني انطباع باأنه مل يعد يوجد اأي �ضخ�س 
يف القيادة، ناهيك عن التناق�ضات املتكررة للبيت 

االأبي�س يف االأزمة االأوكرانية.
   اإىل هرني كي�ضنجر، الذي اأعلن قبل اأيام قليلة 
اأن احلل الوحيد الإنهاء احلرب هو تقدمي تنازالت 
اأنه  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأج���اب  لرو�ضيا،  اإقليمية 
�ضيفكر، الأنه يجب دائما االخذ بعني االعتبار اأفكار 
يف  ولكنه  وروؤاه،  ال�ضابق  نيك�ضون  خارجية  وزي��ر 
ل اال�ضتمرار يف ت�ضليم االأ�ضلحة  نف�س الوقت، ف�ضّ
اإىل كييف ... �ضخ�ضًيا، اأعتقد اأنه كان عليه تفادي 
القول منذ البداية اإن الواليات املتحدة لن تتدخل 

ع�ضكرًيا باأي حال من االأحوال، يا له من خطاأ!

    اخريا، وباخت�ضار، كل هذا الأقول اإنني ال اأمانع 
جونيور  بايدن  روبينيت  جوزيف  ال�ضيد  روؤي��ة  يف 
لن  االأق����ل  ع��ل��ى  ه��اري�����س.  ك��ام��اال  ل�ضالح  ينحني 
ي�ضطر دافع ال�ضرائب االأمريكي اإىل متويل فرقة 
مكافحة اخطاء البيت االبي�س امللت�ضقة بالرئي�س 
46 للواليات املتحدة. لكن هذا لن يحدث... ويف 

كل االحوال، لي�س بهذه الطريقة.
   وذلك بب�ضاطة الأن بايدن ودائرته الداخلية ال 

ي�ضتطيعان تاأطري هاري�س.
كثري  يف  وامل���ربرة  العنيفة،  الهجمات  تركت  لقد   
التمهيدية  االنتخابات  االأحيان، خالل حملة  من 
ندوًبا  اأوباما  لباراك  ال�ض����ابق  الرئي�س  نائب  �ضد 

عميقة. 
ا�ضت�ضالمه  ل��ن��ف�����ض��ه  ب���اي���دن  ي��غ��ف��ر  مل  وم���ن���ذئ���ذ، 
عن  املنتخبة  اختيار  اإىل  دف��ع��وه  ال��ذي��ن  ل�ضغوط 

كاليفورنيا كنائب للرئي�س يف االنتخابات.
مت  “التي  ت��دف��ع  ان  ه��ي  التعليمات  ف���اإن  ل��ذل��ك   
اختيارها فقط الأنها تنتمي اإىل االأقليات” الثمن 
عن طريق اإخراجها من مراكز �ضنع القرار وعزلها 

قدر امل�ضتطاع عن امل�ضهد ال�ضيا�ضي الداخلي.
ب�ضفتها ع�ضًوا  ���ض��واء  الأن����ه  م���وؤ����ض���ف...  وه����ذا     
لوالية  ع���ام���ة  ك��م��دع��ي��ة  اأو  ال�����ض��ي��وخ  جم��ل�����س  يف 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، اأظ����ه����رت ك���ام���اال ه���اري�������س يف عدة 
باالإ�ضافة  منوذجية،  و�ضجاعة  مثابرة  منا�ضبات 
لي�ضت  �ضفات  وه���ذه  حقيقي.  �ضيا�ضي  ح�س  اإىل 

�ضائعة جًدا يف االإدارة االأمريكية احلالية.
    لذا، اإذا كان من غري املحتمل يف راأيي اأن يكون 
بايدن،  رحيل  �ضائعات  وراء  االأبي�س  البيت  فريق 
فمن اأين ميكن اأن تاأتي؟ هل من اأعداء خمتبئون 
باإبراز حالته ال�ضحية  اإذالل الرئي�س  اإىل  ي�ضعون 
املتدهورة؟ هل من الدميقراطيني الذين يخ�ضون 
قبل كل �ضيء روؤية بايدن ي�ضرع يف حملة رئا�ضية 
جديدة ال ميكنه اإال اأن يخ�ضرها، والذين ياأملون 
الزائفة عن  املعلومات  ه��ذه  تكرار  خ��الل  اأن��ه من 
التقاعد املبكر املحتمل، ينتهي االأمر بالتاأثري على 
الواقع -بعد كل �ضيء وكما قيل من قبل، وحتى اإن 
واقعية،  دائًما و�ضع خطط غري  ك��ان بال ج��دوى 
اأعاله  الك�ضف عنه  ال�ضيناريو الذي مت  فقد يبدو 

مبثابة “خطة جيدة” -؟
    وم��ه��م��ا ك���ان االأم�����ر، ���ض��ي��ق��ول ل��ك��م ك���ل الذين 
اعتادوا على ماآدب الع�ضاء يف املدينة، من ُطقو�س 
بني  جامعا  �ضبكاته  امل���رء  ين�ضج  حيث  وا�ضنطن، 
الر�ضمية  غري  احلملة  ان  واالأ�ضدقاء،  املناف�ضني 
لالنتخابات الرئا�ضية لعام 2024 بداأت، وجميع 

ال�ضربات والطعنات م�ضموحة.
   للمتابعة اإذن... وحتى ذلك احلني، �ضيف رائع 

للجميع!
ترجمة خرية ال�ضيباين

كماال هاري�س رئي�ضة بداية من عام 2023...؟

باحث م�ضارك يف معهد العالقات الدولية واال�ضرتاتيجية بفرن�ضا. اأّلف عدة كتب عن 
االأمم املتحدة، ن�ضر موؤخًرا مع اآن �ضي�ضيل روبرت “من يريد موت االأمم املتحدة؟ “، 

اأحدث من�ضوراته، “جو امل�ضكني! اأمريكا كوفيد-19 كما يراها مطلع«.

�ضتندلع. لكن كا�ضيانوف اأدرك اأن بوتني جدي يف تهديداته قبل 
�ضباط-فرباير،   24 ب��داأ يف  ال��ذي  الغزو  اأي��ام فقط من  ثالثة 
عندما ا�ضتدعى الرئي�س الرو�ضي القيادة العليا يف جمل�س االأمن 

اإىل اجتماع بث مبا�ضرة عرب التلفزيون.
واأو�ضح “عندما راأيت اجتماع جمل�س االأمن الرو�ضي، علمت اأن 

حربا �ضتندلع«.
يفكر بطريقة �ضحيحة  يكن  بوتني مل  ب��اأن  �ضعر  اأن��ه  واأ���ض��اف 
اإليهم،  النظر  االأ���ض��خ��ا���س ومب��ج��رد  ه���وؤالء  اأع���رف  “اأنا  وق���ال 
راأيت اأن بوتني مل يعد هو نف�ضه. لي�س باملعنى الطبي لكن من 

الناحية ال�ضيا�ضية«.
الرو�ضية  املعار�ضة  اإىل  كا�ضيانوف  ان�ضم  بوتني،  اأقاله  بعدما 
حزب  يتزعم  االآن  وه��و  الكرملني.  منتقدي  اأ�ضد  اأح��د  واأ�ضبح 

وُقتل حليفه املقرب وزميله ال�ضيا�ضي املعار�س بوري�س نيمت�ضوف 
بالر�ضا�س قرب الكرملني عام 2015.

كذلك، تعر�س املعار�س االأ�ضر�س لبوتني األيك�ضي نافالني -46 
عاما- ملحاولة الت�ضميم بغاز نوفيت�ضوك عام 2020 وهو االآن 

يقبع وراء الق�ضبان.
وتوقع كا�ضيانوف اأن ت�ضتمر احلرب مدة ت�ضل اإىل عامني وقال 
اإنه من ال�ضروري اأن تنت�ضر اأوكرانيا مو�ضحا اأنه “اإذا �ضقطت 

اأوكرانيا، فاإن دول البلطيق �ضتكون التالية«.
م�ضتقبل  اأي�����ض��ا  �ضتحدد  احل���رب  نتيجة  اأن  اإىل  اأي�����ض��ا  واأ����ض���ار 

رو�ضيا.
الرئي�س  ف��ك��رة  م��ع  “متاما”  يختلف  اأن���ه  ك��ا���ض��ي��ان��وف  وت��اب��ع 

الفرن�ضي اإميانويل ماكرون باأنه ال ينبغي اإذالل بوتني.

••  باري�س-اأ ف ب

رغم اأنه كان اأول رئي�س وزراء لفالدميري بوتني، فاإن ميخائيل 
حربا  �ضي�ضن  ال�ضابق  رئي�ضه  اأن  مطلقا  يتخيل  مل  كا�ضيانوف 

وا�ضعة النطاق على اأوكرانيا.
يف مقابلة عرب الفيديو مع وكالة فران�س بر�س، توّقع كا�ضيانوف 
الذي كان رئي�ضا للحكومة الرو�ضية بني عاَمي 2000 و2004، 
اأن ت�ضتمر احلرب ملدة ت�ضل اإىل عامني، لكنه قال اإنه مقتنع باأن 

رو�ضيا ميكن اأن تعود اإىل امل�ضار الدميوقراطي.
واأ�ضاف رئي�س الوزراء الرو�ضي االأ�ضبق البالغ 64 عاما والذي 
كان يف  الغرب عندما  وثيقة مع  اإقامة عالقات  اأج��ل  عمل من 
من�ضبه، اأنه، على غرار الكثري من الرو�س، مل يعتقد اأن احلرب 

“حرية ال�ضعب” املعار�س )بارنا�س(. وقال كا�ضيانوف اإن بوتني، 
وهو عميل �ضابق يف اال�ضتخبارات ال�ضوفياتية �ضيبلغ 70 عاما يف 
ت�ضرين االأول-اأكتوبر، متكن على مدار الع�ضرين عاما املا�ضية 

من بناء نظام قائم على االإفالت من العقاب والرتهيب.
“هذا ما حققه نظام بداأ، بت�ضجيع من بوتني كرئي�س  واأ�ضاف 
واأك��رث وح�ضية مما كان عليه يف  اأق�ضى  العمل بطريقة  للبالد، 

املراحل االأخرية من االحتاد ال�ضوفياتي«.
واأو�ضح “اإنه نظام يذكر بنظام اال�ضتخبارات ال�ضوفياتية القائم 

على انعدام القانون. من الوا�ضح اأنهم ال يتوقعون اأي عقاب«.
الهجوم  معار�ضته  ب�ضبب  رو�ضيا  غ���ادر  اأن���ه  كا�ضيانوف  وروى 
ك�ضف  رف�����س  لكنه  اأوروب����ا  يف  ويعي�س  اأوك��ران��ي��ا  على  ال��رو���ض��ي 

موقعه خوفا على �ضالمته.

 رئي�س وزراء رو�ضي اأ�ضبق: بوتني مل يعد كما كان 

•• وا�شنطن-وكاالت

ح��������ول اآخ���������ر ت�������ط�������ورات احل������رب 
كتبت  ال����رو�����ض����ي����ة-االأوك����ران����ي����ة، 
بو�ضت”  “وا�ضنطن  ���ض��ح��ي��ف��ة 
االأوكرانية  الن�ضوة  اأن  االأمريكية 
املبكرة  االنت�ضارات  �ضاحبت  التي 
القوات  مواجهة  يف  املتوقعة  غ��ري 
اآخ����ذة يف ال��ت��ب��دد بعدما  ال��رو���ض��ي��ة 
وثبتت  تكتيكاتها  م��و���ض��ك��و  كيفت 
قوتها  ت���ف���وق  واأك�������دت  خ��ط��وات��ه��ا 

النارية �ضد القوات االأوكرانية.
يدافعون،  االأوك��ران��ي��ون  ي���زال  وال 
ويتكبدون  ت��ن��ف��د  ذخ��ريت��ه��م  ل��ك��ن 
خ�ضائر اأعلى بكثري منها يف املراحل 
االأوىل للحرب. ويف الوقت احلا�ضر، 
يقتل 200 جندي اأوكراين يومياً، 
ال�ضهر  ال��ق��ت��ل��ى  م��ع��دل  ك���ان  بينما 
املا�ضي، مئة جندي كل يوم، وفق ما 
االأوكراين  للرئي�س  م�ضاعد  �ضرح 
لهيئة  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي  ف���ول���ودمي���ري 
االإذاعة الربيطانية “بي بي �ضي” 
يتم حتييد  اأنه  يعني  اجلمعة-مما 
اأوكراين  األ��ف جندي  اإىل  ما ي�ضل 

يومياً، مبن فيهم اجلرحى.

اأخطاء الرو�ش
كما اأن الرو�س ال يزالون يرتكبون 
اأي�����ض��اً رجااًل  اأخ���ط���اًء وي��خ�����ض��رون 
وع�����ت�����اداً، ل���ك���ن ب��ن�����ض��ب��ة اأق������ل مما 
للنزاع.  االأوىل  االأ�ضهر  يف  تكبدوه 
ويف عالمة على معاناتهم نق�ضاً يف 
العتاد، �ضرت على و�ضائل التوا�ضل 
االإجتماعي ت�ضجيالت تظهر اإخراج 
مئات الدبابات القدمية من طراز 
احلقبة  اإىل  العائدة   ”62- “تي 

ال�ضوفياتية، من امل�ضتودعات.
تغري  قد  للحرب  العام  امل�ضار  لكن 
قوة  ت��ظ��ه��ر  ال��ت��ي  رو���ض��ي��ا  مل�ضلحة 
اأ�ضد، بعد االنك�ضارات االأولية غري 

املتوقعة التي واجهتها.

•• كراماتور�شك -اأ ف ب

ال�ضعوبة”  غ��اي��ة  “يف  و���ض��ع  ي�����ض��ود 
تخ�ضى  فيما  �ضيفريودونيت�ضك  يف 
قواها  كل  رو�ضيا  حت�ضد  اأن  اأوكرانيا 
الثالثاء  اأو  االث���ن���ني  م���ن  اع���ت���ب���ارا 
اال�ضرتاتيجي  املدينة  هذه  الحتالل 

يف منطقة دونبا�س يف �ضرق البالد.
لوغان�ضك  م��ن��ط��ق��ة  ح���اك���م  واأع���ل���ن 
االأوكراين �ضريغي غايداي االأحد اأن 
“العدو يريد عزل �ضيفريودونيت�ضك 
كليا مبنع عبور اأي رجال اأو ذخائر” 
ت�ضتخدم  اأن  م���ن  خم�����اوف  م��ب��دي��ا 
لال�ضتيالء  احتياطاتها  “كل  رو�ضيا 

على املدينة” خالل 48 �ضاعة.
غاية  “يف  باأنه  فيها  الو�ضع  وو�ضف 

ال�ضعوبة«.
اجلي�س  ق�����ائ�����د  اأك���������د  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
االأوك������راين ف��ال��ريي زال��وج��ن��ي “ما 
زلنا ن�ضيطر على مواقعنا” يف �ضمال 
منطقة لوغان�ضك حتى االآن، موؤكدا 
“كل م��رت م��ن االأر�����س... مك�ضو  اأن 

بالدماء، لكن لي�س بدمائنا فقط، بل 
كذلك بدماء املحتل«.

“ت�ضتخدم  رو����ض���ي���ا  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
ولالأ�ضف  وا�ضع  نطاق  على  املدفعية 
مقابل  ع�����ض��رة  بن�ضبة  ت��ف��وق  ل��دي��ه��ا 

واحد«.
واأفاد الرئي�س االأوكراين فولودميري 
الفيديو  ر����ض���ال���ت���ه  يف  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي 
ال��ي��وم��ي��ة م�����ض��اء االأح����د ع��ن معارك 
“عنيفة جدا” يف �ضيفريودونيت�ضك، 
قوات  تن�ضر  م��و���ض��ك��و  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
غري مدربة ب�ضكل كاف وت�ضتخدمها 
ال�ضيطرة  وتفتح  للحرب«.  “وقودا 
ملو�ضكو  ���ض��ي��ف��ريودون��ي��ت�����ض��ك  ع���ل���ى 
اأخرى  ك��ربى  مدينة  نحو  ال��ط��ري��ق 
يف دون��ب��ا���س ه��ي ك��رام��ات��ور���ض��ك، ما 
من  رو���ض��ي��ا  ت��ق��رب  حم��ط��ة  �ضي�ضكل 
حتقيق هدفها وهو ال�ضيطرة الكاملة 
باملناجم  الغنية  املنطقة  ه���ذه  ع��ل��ى 
بالرو�ضية  ال��ن��اط��ق��ون  ي�ضكل  ال��ت��ي 
غالبية �ضكانها وي�ضيطر انف�ضاليون 
م��وال��ون ل��رو���ض��ي��ا ع��ل��ى اأج����زاء منها 

غ���داة  دب��ل��وم��ا���ض��ي��ا،   .2014 م��ن��ذ 
الوعد الذي قطعته رئي�ضة املفو�ضية 
مفاجئة  زي������ارة  خ����الل  االأوروب�����ي�����ة 
نهاية  “بحلول  رد  ب��اإع��ط��اء  لكييف 
االأ�ضبوع املقبل” ب�ضاأن طلب اأوكرانيا 
ال�ضروع باآلية ان�ضمامها اإىل االحتاد 
االأوروب����ي، اأق���رت اأور���ض��وال ف��ون دير 
يف  )ي��ك��م��ن(  “التحدي  ب����اأن  الي����ني 
اخلروج من املجل�س االأوروبي “املقرر 
عقده يف 23 و24 حزيران-يونيو” 
مبوقف موّحد يكون مب�ضتوى حجم 

هذه القرارات التاريخية«.
الدول  اج��ت��م��ع��ت  اآخ����ر،  �ضعيد  ع��ل��ى 
االأع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية 
االأحد يف جنيف ويف طليعة اأهدافها 
امل�������ض���اع���دة يف اإي����ج����اد ح����ل ل���الأزم���ة 
الغذائية اخلطرية التي تهدد العامل 
بفعل الهجوم الرو�ضي على اأوكرانيا 
وت���ع���ذر ت�����ض��دي��ر احل���ب���وب م���ن هذه 
الدولة التي تعترب من كبار املنتجني 

يف العامل.
وخ��ي��م ال��ت��وت��ر خ��الل اج��ت��م��اع مغلق 

ح����ني ن�����دد ع�����دد م����ن امل���ن���دوب���ني يف 
وقال  الرو�ضي.  بالغزو  مداخالتهم 
دان  ال��ت��ج��ارة  منظمة  با�ضم  الناطق 
بروزين اأن املجتمعني �ضفقوا وقوفا 
األقى  ح���ني  االأوك���������راين  ل��ل��م��ن��دوب 

كلمته.
ح����واىل ثالثني  اأن  ب���روزي���ن  وت���اب���ع 
مندوبا “غادروا القاعة” قبيل اإلقاء 
الرو�ضي  االقت�ضادية  التنمية  وزي��ر 

ماك�ضيم ري�ضيتنيكوف كلمته.
امل��ف��رو���ض��ة عليها،  ال��ع��ق��وب��ات  ورغ���م 
ح��ق��ق��ت رو����ض���ي���ا خ����الل االأي�������ام املئة 
عائدات  اأوك��ران��ي��ا  غ���زو  م��ن  االأوىل 
من  ي�������ورو  م���ل���ي���ار   93 م����ق����داره����ا 
�ضادرات الطاقة االأحفورية وال �ضيما 
اإىل االحتاد االأوروبي، بح�ضب تقرير 
اأ�ضدره مركز اأبحاث م�ضتقل االإثنني 

وي�ضري ب�ضورة خا�ضة اإىل فرن�ضا.
ميدانيا، اأعلنت وزارة الدفاع الرو�ضية 
كبري  “م�ضتودع  ت���دم���ري  ب���ي���ان  يف 
للدبابات  م�ضادة  �ضواريخ  الأنظمة 
حممولة  ج�������وي  دف��������اع  واأن�����ظ�����م�����ة 

املتحدة  الواليات  بها  زودت  وقذائف 
ن���ظ���ام كييف”  االأوروب�����ي�����ة  وال������دول 
على  اأوك��ران��ي��ا  بغرب  ت�ضورتكيف  يف 
م�ضافة 140 كيلومرتا من احلدود 

مع رومانيا.
التي  املدينة  على  ال�ضربة  واأ�ضفرت 
عن  ن�ضبيا  مب��ن��اأى  االآن  ح��ت��ى  ك��ان��ت 
�ضخ�ضا   22 اأ����ض���اب���ة  ع���ن  امل����ع����ارك 

بجروح، بح�ضب حاكم املنطقة.
اأعلنت  �ضرقا،  دونيت�ضك  منطقة  ويف 
القوات  اأن  االأوك����ران����ي����ة  ال��رئ��ا���ض��ة 
لتدمري  “جهودها  تكثف  الرو�ضية 

البنى التحتية االأ�ضا�ضية«.
توقف  اجل��ن��وب،  يف  ميكوالييف  ويف 
م�ضارف  عند  الرو�ضية  القوات  تقدم 
امل����دي����ن����ة م�����ع حت������ول امل�����ع�����ارك اإىل 
اأف��اد فريق  ح��رب خنادق، بح�ضب ما 
بر�س  فران�س  وكالة  من  �ضحافيني 
على االأر�س، م�ضريا اإىل اأن ال�ضلطات 
تعاين االأ�ضرار الناجمة عن الق�ضف 

الرو�ضي للبنى التحتية.
االأوك�������راين خنادق  وح��ف��ر اجل��ي�����س 

وي���اأم���ل االأوك���ران���ي���ون وال���والي���ات 
االإم����������دادات  ت���ت���ي���ح  اأن  امل����ت����ح����دة، 
الغربية،  االأ���ض��ل��ح��ة  م��ن  اجل��دي��دة 
الأوك���ران���ي���ا ا���ض��ت��ع��ادة امل���ب���ادرة واأن 
تتمكن يف نهاية املطاف من حترير 
التي  االأر�����ض����ي  م���ن  امل���ئ���ة  يف   20
فرباير   24 منذ  رو���ض��ي��ا  احتلتها 
)���ض��ب��اط(. لكن ه��ذه االآم���ال تبدو 
���ض��اب��ق��ة الآوان�����ه�����ا، وف����ق م���ا يقول 
م�ضت�ضار  دانيليوك  ف.  اأولك�ضندر 
ل�ضوؤون  االأوك����ران����ي����ة  احل���ك���وم���ة 

الدفاع واالإ�ضتخبارات.
“االإ�ضرتاتيجيات  اإن  واأ�����ض����اف 
الرو�س  يتبعها  ال��ت��ي  والتكتيكات 
اأكرث  اإنهم  متاماً.  خمتلفة  حالياً، 
جن�����اح�����اً... ه����م مي��ت��ل��ك��ون م�����وارد 
عجلة...  يف  ول��ي�����ض��وا  م��ن��ا  اأك�����رث 
للتفاوؤل  ���ض��ئ��ي��ل��ة  م�����ض��اح��ة  ه��ن��اك 
و�ضارفت  احل���ا����ض���ر«.  ال���وق���ت  يف 

ال��ذخ��ائ��ر االأوك��ران��ي��ة ال��ع��ائ��دة اإىل 
النفاد،  ع��ل��ى  ال�����ض��وف��ي��ات��ي  ال��ع��ه��د 
التي  ال�ضرقية  اأوروب���ا  دول  اأن  كما 
ل��دي��ه��ا االأ���ض��ل��ح��ة ن��ف�����ض��ه��ا مل تعد 
متلك ما تتربع به، وفق دانيليوك. 
التحول  اإىل  بحاجة  اأوك��ران��ي��ا  اإن 
اأك���رث  ت�����ض��ل��ح غ��رب��ي��ة  اأن���ظ���م���ة  اإىل 
اأر�ضل  م��دى، لكن ما  واأبعد  تطوراً 
م��ن��ه��ا ح��ت��ى االآن ه���و ك��م��ي��ات غري 
النارية  القوة  مع  لتتما�ضى  كافية 

الرو�ضية الهائلة.

األف قذيفة مدفعية  50
رو�ضيا  ف����اإن  دان��ي��ل��ي��وك،  وب��ح�����ض��ب 
 50 م���ا ي�����ض��ل اإىل  ت��ط��ل��ق ي��وم��ي��اً 
القوات  على  مدفعية  قذيفة  األ��ف 
االأوكرانية، بينما االأخرية ت�ضتطيع 
فقط الرد مبا ي��رتاوح بني خم�ضة 
اآالف اإىل �ضتة اآالف قذيفة يومياً. 

تزويد  املتحدة  ال��والي��ات  وتعهدت 
قذيفة  األ�����ف   220 ب����  اأوك����ران����ي����ا 
القوات  مل��واج��ه��ة  م��دف��ع��ي��ة-ت��ك��ف��ي 

الرو�ضية ملدة اأربعة اأيام.
“اإم  ال��ه��اوت��زر  م��داف��ع  غالبية  اإن 
م�ضوؤولون  ق�����ال  ال���ت���ي   ”777
اوكرانيا  �ضتوؤهل  اإن��ه��ا  اأم��ري��ك��ي��ون 
القوة  م�����ض��ت��وى  ع���ل���ى  ت���ك���ون  ك����ي 
الرو�ضية، يجري ا�ضتخدامها اليوم 
البنتاغون.  اإىل  ا�ضتناداً  امليدان،  يف 
ومع ذلك، يوا�ضل الرو�س التقدم.

الرو�س  ت��ب��ن��ى  ن��ف�����ض��ه،  ال��وق��ت  ويف 
ميتلكون  ج���ع���ل���ت���ه���م  ت���ك���ت���ي���ك���ات 
االأف�ضلية الكاملة لقوتهم النارية، 
اإب��ق��ائ��ه��ا ع��ل��ى م�ضافة  م���ن خ���الل 
ب��ع��ي��دة م���ن امل����واق����ع االأوك���ران���ي���ة، 
وق�����ض��ف��ه��ا ب����ال رح����م����ة، وم�����ن ثم 
التقدم لل�ضيطرة على االر�س بعد 
اأن يكون االأوكرانيون قد ان�ضحبوا 

منها. كما اأن الرو�س يوؤدون عماًل 
ج���ي���داً م���ن خ����الل ال��ت��ن�����ض��ي��ق بني 
اجلوي  الدعم  با�ضتخدام  قواتهم، 
القريب ون�ضر قوات امل�ضاة، بح�ضب 
قوات  ال�ضابق يف  امل�ضوؤول  يقول  ما 
الذي  يل  روب  االأمريكية  امل��اري��ن��ز 
اأبحاث  موؤ�ض�ضة  م��ع  ح��ال��ي��اً  يعمل 
وتعاين  اخل����ارج����ي����ة.  ال�����ض��ي��ا���ض��ة 
القوات الرو�ضية نق�ضاً يف االأفراد، 
منيت  التي  الفادحة  اخل�ضائر  بعد 
بها يف االأيام االأوىل للحرب. ويقدر 
اجلنود  قتلى  الغربيون  امل�ضوؤولون 
ال��رو���س مب��ا ي���رتاوح ب��ني 15 األفاً 
بات  بعدما  االآن،  حتى  األ��ف��اً  و20 
ال���غ���ازي���ة غ���ري �ضالح  ال���ق���وة  ث��ل��ث 
االإ�ضابات  ب�ضبب  املعركة  ملوا�ضلة 
واخل�ضائر  االأ�����ض����ر  يف  وال�����وق�����وع 
ال�ضهرين  يف  امل���ع���دات  يف  ال��ك��ب��رية 

االأولني من احلرب.

حاكم منطقة لوغان�ضك: العدو يريد عزل املدينة 

�ضيفريودونيت�ضك اال�ضرتاتيجية تتوقع هجوما رو�ضيا و�ضيكًا

العفو الدولية تتهم رو�ضيا بارتكاب جرائم حرب يف اأوكرانيا 
•• كييف-اأ ف ب

اأم�����س االث��ن��ني رو���ض��ي��ا بارتكاب  ال��دول��ي��ة   ال��ع��ف��و  ات��ه��م��ت منظمة 
التي  خاركيف  على  الهجمات  اإن  قائلة  اأوكرانيا،  يف  ح��رب  جرائم 
اإىل مقتل  اأدت  ا�ضُتخِدمت يف كثري منها قنابل عنقودية حمظورة 
مئات املدنيني. وقالت املنظمة احلقوقية يف تقرير عن ثاين اأكرب 
مدينة يف اأوكرانيا اإن عمليات “الق�ضف املتكررة لالأحياء ال�ضكنية 
املدنيني  مئات  وجرحت  قتلت  ع�ضوائية  هجمات  هي  خاركيف  يف 

وبالتايل ت�ضكل جرائم حرب«.
با�ضتخدام  ن��ف��ذت  ال��ت��ي  ال�����ض��رب��ات  ع��ل��ى  ه���ذا  “ينطبق  واأ���ض��اف��ت 
ُن��ف��ذت با�ضتخدام  -ذخ���ائ���ر- ع��ن��ق��ودي��ة وك��ذل��ك ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ت��ي 
املدفعية غري  وق��ذائ��ف  املوجهة  ال�ضواريخ غري  اأخ��رى من  اأن���واع 

املوجهة«.
وتابعت اأن “ا�ضتمرار ا�ضتخدام اأ�ضلحة متفجرة غري دقيقة كهذه يف 
مناطق مدنية ماأهولة، مع العلم باأنها تت�ضبب ب�ضكل متكرر بوقوع 
اإىل ح��د توجيه  ي��رق��ى  امل��دن��ي��ني، ق��د  اأع����داد ك��ب��رية م��ن ال�ضحايا 

هجمات �ضد ال�ضكان املدنيني«.
وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��ف��و اإن���ه���ا ك�����ض��ف��ت ع���ن اأدل�����ة يف خ��ارك��ي��ف على 
العنقودية  الرو�ضية للقنابل  القوات  املتكرر من جانب  اال�ضتخدام 
9N210 و9N235 واالألغام االأر�ضية املتناثرة وكلها حمظورة 

ع�ضرات  العنقودية  القنابل  تطلق  ال��دول��ي��ة.  االت��ف��اق��ات  مبوجب 
م�ضاحة  على  ع�ضوائي  ب�ضكل  وت�ضتتها  اجل��و  يف  ال�ضغرية  القنابل 
االألغام  اإن  الدولية  العفو  منظمة  وق��ال��ت  املربعة.  االأم��ت��ار  مئات 
االأر�ضية املتناثرة جتمع بني “اأ�ضواأ خ�ضائ�س الذخائر العنقودية 

واالألغام االأر�ضية امل�ضادة لالأفراد«.
ل التقرير الذي يحمل عنوان “ميكن الأي �ضخ�س اأن ميوت  ويف�ضّ
مناطق  ا�ضتهداف  يف  الرو�ضية  ال��ق��وات  ب���داأت  كيف  وقت”،  اأي  يف 
مدنية يف خاركيف يف اليوم االأول من الغزو يف 24 �ضباط/فرباير 
وكيف ا�ضتمر الق�ضف الذي “ال هوادة فيه” ملدة �ضهرين، حمِدثا 

“دمارا �ضامال” باملدينة البالغ عدد �ضكانها 1.5 مليون ن�ضمة.
يف  لالأزمات  اال�ضتجابة  م�ضت�ضاري  كبرية  روفريا  دوناتيال  وقالت 
ال�ضوارع  ويف  منازلهم  يف  اأ�ضخا�س  “ُقتل  الدولية  العفو  منظمة 
واأثناء وقوفهم يف طوابري للح�ضول على  املقابر  ويف املالعب ويف 

امل�ضاعدات االإن�ضانية اأو الت�ضوق ل�ضراء الطعام واالأدوية«.
املحظورة  العنقودية  للذخائر  املتكرر  اال�ضتخدام  “اإن  واأ���ض��اف��ت 
على نطاق وا�ضع اأمر مروع ويظهر جتاهال تاما باأرواح املدنيني”، 
الهجمات  ه��ذه  ع��ن  امل�ضوؤولة  الرو�ضية  “القوات  اأن  على  م�ضددة 

املروعة يجب اأن حتا�ضب«.
اإن  الدولية  العفو  ملنظمة  خاركيف  يف  الع�ضكرية  االإدارة  وق��ال��ت 

606 مدنيني ُقتلوا و1248 ُجرحوا يف املنطقة منذ بدء النزاع.

رو�ضيا واأوكرانيا لي�ضتا طرفني يف االتفاقيات الدولية التي حتظر 
العفو  لكن منظمة  امل�ضادة لالأفراد.  واالألغام  العنقودية  الذخائر 
الدولية �ضددت على اأن “القانون االإن�ضاين الدويل يحظر الهجمات 

الع�ضوائية وا�ضتخدام االأ�ضلحة الع�ضوائية بطبيعتها.
اإ�ضابة  اأو  مقتل  اإىل  ت���وؤدي  ع�ضوائية  هجمات  “�ضن  اأن  وذك���رت 

مدنيني، اأو اإحلاق اأ�ضرار باأهداف مدنية، ي�ضكل جرائم حرب«.
وفتح الق�ضاء االأوكراين اأكرث من 12 األف حتقيق يف جرائم حرب 

يف البالد منذ بدء الغزو الرو�ضي.
اأغاييفا  تيتيانا  العفو، �ضهادة  التي جمعتها منظمة  ال�ضهادات  من 
املمر�ضة البالغة 53 عاما التي كانت تقف عند مدخل املبنى حيث 
ت�ضكن، عندما انفجرت قنابل عنقودية عدة يف 15 ني�ضان-اأبريل. 
وقالت “كان هناك دوي مفاجئ ملفرقعات يف كل مكان. راأيت نفثات 
باأنف�ضنا على  األقينا  االنفجارات.  االأ�ضود حيث وقعت  الدخان  من 
االأر�س وحاولنا االختباء. ابن جرياننا البالغ من العمر 16 عاما 

ُقِتل على الفور«.
اليمنى  اآذار-مار�س فقدت فريونيكا ت�ضرييفيت�ضكو �ضاقها   12 يف 
اأ�ضاب �ضاروخ غراد ملعبا خارج منزلها. وقالت ربة املنزل  عندما 
البالغة 30 عاما “كنُت جال�ضة على مقعد عندما وقع االنفجار. 
اأتذكر اأنني �ضمعت �ضفريا قبل االنفجار مبا�ضرة. ثم ا�ضتيقظت يف 

امل�ضت�ضفى من دون رجلي اليمنى«.

الرو�ش يخ�ضرون بن�ضبة اأقل مما تكبدوه يف الأ�ضهر الأوىل للنزاع

وا�ضنطن بو�ضت: ذخرية اأوكرانيا تنفد وحما�ضة الن�ضر تتبدد

مب��واج��ه��ة ال��ق��وات ال��رو���ض��ي��ة. واأكد 
ع����ام����ا(   54( �����ض����ريغ����ي  ال���ن���ق���ي���ب 
اأع�����داده�����م  ي������راوغ������ون.  “الرو�س 
االأ�ضلحة  من  الكثري  ولديهم  كبرية 
لي�ضوا  لكنهم  واجل���دي���دة،  ال��ق��دمي��ة 

جنودا«.
الدولية  ال��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  وات���ه���م���ت 
االثنني رو�ضيا بارتكاب جرائم حرب 
اأوك���ران���ي���ا، م���ن���ددة مب��ق��ت��ل مئات  يف 
املدنيني يف الهجمات املتوا�ضلة على 

العديد  ا�ضتخدمت يف  التي  خاركيف 
منها قنابل عنقودية حمظورة.

وذكرت منظمة العفو اأنها ك�ضفت بعد 
اأدل���ة يف خاركيف  ع��ن  حتقيق معمق 
جانب  م��ن  املتكرر  اال���ض��ت��خ��دام  على 
العنقودية  للقنابل  الرو�ضية  القوات 
واالأل���غ���ام   9N235و  9N210
حمظورة  وكلها  امل��ت��ن��اث��رة  االأر���ض��ي��ة 

مبوجب االتفاقات الدولية.
روف�������ريا كبرية  دون����ات����ي����ال  وق����ال����ت 

يف  ل��الأزم��ات  اال�ضتجابة  م�ضت�ضاري 
منازلهم  يف  اأ�ضخا�س  “ُقتل  املنظمة 
ويف ال�ضوارع واملالعب واملقابر واأثناء 
على  للح�ضول  ط��واب��ري  يف  وقوفهم 
ل�ضراء  اأو  االإن�����ض��ان��ي��ة  امل�������ض���اع���دات 

الطعام واالأدوية«.
من  اأك��رث  االأوك����راين  الق�ضاء  وفتح 
األ����ف حت��ق��ي��ق يف ج���رائ���م حرب   12
الرو�ضي،  ال��غ��زو  ب��دء  ال��ب��الد منذ  يف 

بح�ضب النيابة العامة.
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عربي ودويل
�ضباب على �ضفاف نهر ال�ّضني:

الت�ضريعية الفرن�ضية: فازت االأغلبية الرئا�ضية ومل تنت�ضر
•• الفجر –خرية ال�شيباين

كان متوقعا اأن تكون النتخابات الت�ضريعية الفرن�ضية 
ا منذ 30 عاًما. ويبدو اأن هذه الفر�ضية  الأكرث غمو�ضً

قد تاأكدت.
م�ضاء اجلولة الأوىل من النتخابات الت�ضريعية، فازت 

الأغلبية الرئا�ضية )معا( باأغلبية الأ�ضوات )25 فا�ضل 
ال�ضعبي  الحت��اد  عن  جدا  �ضئيل  بفارق  باملائة(،   75
 25 على  ح�ضل  ال��ذي  اجلديد،  والجتماعي  البيئي 
66 باملائة من الأ�ضوات، ومتقدمة على التجمع  فا�ضل 

الوطني بن�ضبة 18 فا�ضل 68 باملائة من الأ�ضوات. 
مفاتي�����ح  هي  ما  النتائ�����ج،  ه��ذه  �ض������وء  يف  اإذن، 

ق�������راءة ه����ذه اجلول����ة الأول��������ى؟
الت�ضريعية  النتخابات  هذه  من  الأوىل  اجلولة  انتهت 
52.61 باملائة،  اأوًل بامتناع مرتفع عن الت�ضويت، بلغ 
امل�ضتوى  وهذا   .2017 عام  عن  نقطة   1.3 بزيادة  اأي 
اأ�ضا�ضي،  اجتاه  من  جزء  هو  الت�ضويت  عن  المتناع  من 
عام  الت�ضريعية  النتخابات  منذ  م�ضتمرة  زي��ادة  مع 

المتناع  زيادة معدلت  اأ�ضباب  اأحد  يكون  1993. قد 
عن الت�ضويت يف النتخابات الت�ضريعية موؤ�ض�ضيًا. فقد 
عزز اعتماد ولية اخلم�ش �ضنوات عام 2000، وتوحيد 
عك�ش  جانب  اإىل  والت�ضريعية،  الرئا�ضية  التفوي�ضات 
الت�ضريعية(،  ت�ضبق  )الرئا�ضية  النتخابي  التقومي 

عزز البعد الرئا�ضي للنظام واإ�ضعاف مكانة الربملان.

اجلمهوريون يف انهيار بطيءمارين لوبان ك�ضبت الرهان

اقت�ضاديا.  ي��ك��ون  ق��د  اآخ����ر  ���ض��ب��ب 
ك���م���ا ي�����ذّك�����ر ال�������ض���ح���ف���ي ج�����ريار 
1981، فر�س  ع��ام  ك��ورت��وا، منذ 
مع  متا�ضًيا  اأن��ه  ال�ضيا�ضي  املنطق 
االنتخابات الرئا�ضية، يجب اإعطاء 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  يف  اأغ���ل���ب���ي���ة 
ل��ل��رئ��ي�����س امل��ن��ت��خ��ب ح��دي��ًث��ا )ق���ام 
اجلمعية  بحل  م��ي��رتان  ف��ران�����ض��وا 
الوطنية بعد االنتخابات الرئا�ضية 
ومع  و1988(.   1981 مرتني، 
املع�ضكران  قاد  العام،  ذلك، يف هذا 
ال������ل������ذان ت���������ض����درا االن����ت����خ����اب����ات 
اىل  اجلمهورية  )ح��زب  الرئا�ضية 
النه�ضة،  اأ����ض���ب���ح  ال�����ذي  االم�������ام، 
والتجمع الوطني( حملة ت�ضريعية 
ن��اح��ي��ة، يبدو  �ضبه م��ع��دوم��ة. م��ن 
اختار  ق���د  م���اك���رون  ال��رئ��ي�����س  اأن 
من  الكلوروفورم”  “ا�ضرتاتيجية 
خالل عدم لفت االأنظار خالل هذه 
��ا ع��ن طريق  احل��م��ل��ة، ول��ك��ن اأي�����ضً
تاأخري تعيني حكومة جديدة )بعد 
ثالثة اأ�ضابيع من اإعادة انتخابه(. 
ومن ناحية اأخرى، يبدو اأن مارين 
من  بالهزمية  اعرتفت  قد  لوبان 
خالل و�ضع هدف ح�ضول التجمع 
نائباً  �ضتني  ح���وايل  على  الوطني 
اأقل  واأ�ضبحت  ال��ربمل��ان،  يف  فقط 
ح�����ض��ورا يف و���ض��ائ��ل االإع�����الم، اىل 

درجة طرح ال�ضوؤال اين اختفت.  
ونتيجة لذلك، اأثارت هذه احلملة 
ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة اه���ت���م���ام ن�����ض��ب��ة 15 
ومل  الفرن�ضيني  م��ن  فقط  باملائة 
ت��ت��م��ّي��ز مب��و���ض��وع م���رك���زي خالل 

املناق�ضات.

من يت�ضّدر؟
اأعاد اإن�ضاء االحتاد ال�ضعبي البيئي 
واالج����ت����م����اع����ي اجل�����دي�����د، ذك����رى 
املوحد  للي�ضار  العظيمة  ال�ضاعات 
اأو   1936 عام  ال�ضعبية  )اجلبهة 
 ،)1972 عام  امل�ضرتك  الربنامج 
ج���دي���دة يف هذه  روح  ب���ث  وح�����اول 
و�ضعار  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة.  االن��ت��خ��اب��ات 
رئي�س  م��ي��ل��ي��ن�����ض��ون  ل����وك  “جان 
االئتالف،  تبناه  ال��ذي  للوزراء”، 
واأمّمها،  االنتخابات  هذه  �ضخ�ضن 
ا�ضرتاتيجية  اّت��ب��ع��ت  النهاية  ويف 
منطق رئا�ضية  الثالثة”  “اجلولة 

النظام.
)خا�ضة  ال��ق��وي��ة  للتعبئة  مي��ك��ن 
قام  ال���ت���ي  االإع���������الم(  و����ض���ائ���ل  يف 
البيئي  ال�������ض���ع���ب���ي  االحت��������اد  ب���ه���ا 
جانب  اإىل  اجل��دي��د،  واالجتماعي 
االأغلبية  ق��ب��ل  م���ن  ب��اه��ت��ة  ح��م��ل��ة 
هذه  مفاجاأة  تف�ضر  اأن  الرئا�ضية، 
ظل  يف  م����رة  الأول  االن���ت���خ���اب���ات: 
يح�ضل  مل  اخلام�ضة،  اجلمهورية 
اأغلبية  ع��ل��ى  ال��رئ��ا���ض��ي  امل��ع�����ض��ك��ر 
املُ���دىل بها  وا�ضحة م��ن االأ���ض��وات 
االنتخابات  من  االأوىل  اجلولة  يف 

التعاي�س  اح��ت��م��ال  ف����اإن  ه��ن��ا،  م��ن 
كرئي�س  ميلين�ضون  ل��وك  ج��ان  مع 
للحكومة بات غري وارد. ي�ضار اىل 
املتمردة يف  ان تعيني زعيم فرن�ضا 
البيئي  ال�ضعبي  حالة فوز االحت��اد 
واالج��ت��م��اع��ي اجل���دي���د ل���ن يكون 
الد�ضتور  ان  مب���ا  اوت��وم��ات��ي��ك��ي��ا 
)امل��ادة 8( ال يحدد معايري تعيني 
رئي�س الوزراء. ومع ذلك، يجب اأن 
االأغلبية من  االأخ��ري  ه��ذا  ي�ضمن 
اأج���ل ت��ف��ادي الئ��ح��ة ل���وم م��ن قبل 

اجلمعية الوطنية )املادة 49(.
حتى ما وراء االأغلبية، فاإن اخلطر 
البيئي  ال�����ض��ع��ب��ي  االحت�������اد  ع���ل���ى 
واالج��ت��م��اع��ي اجل���دي���د، ه���و ثورة 
جانب  م���ن  ميلين�ضون”  “�ضد 
االأخ���رى،  ال�ضيا�ضية  الت�ضكيالت 
ومواقفه  زعيمه  �ضخ�ضية  ب�ضبب 
فيما  املثال  �ضبيل  على  اخلالفية، 
املعاهدات  ع��ل��ى  ب��ال��ت��م��رد  ي��ت��ع��ل��ق 
رو�ضيا،  م��ن  وم��وق��ف��ه  االوروب���ي���ة، 
ب�ضاأن  االأخ�������رية  ت�����ض��ري��ح��ات��ه  اأو 

ال�ضرطة.
الدور،  لعب هذا  التحالف  اأراد  اإذا 
ف�����ض��ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه احل����ف����اظ على 
الرغم  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  مت��ا���ض��ك��ه يف 
من اخلالفات الربناجمية وغياب 

جمموعة برملانية واحدة.
اخلال�ضة: خرج اإميانويل ماكرون 
االأوىل من  اجل���ول���ة  م���ن  ���ض��ع��ي��ًف��ا 
وميكن  الت�ضريعية.  االن��ت��خ��اب��ات 
اأن يكون للرئي�س الفرن�ضي اأغلبية 
اجلولة  ن��ه��اي��ة  يف  ف��ق��ط  ن�����ض��ب��ي��ة 
ال���ث���ان���ي���ة... ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء ه���ّب���ة من 

ناخبيه. 

املحتمل  م��ن  ل��ذل��ك،  الت�ضريعية. 
باأغلبية  “املاكرونية”  تتمّتع  اأال 
من  الثانية  اجلولة  م�ضاء  مطلقة 

هذه االنتخابات.

اأي افاق احلياة ال�ضيا�ضية؟
ح�����ض��ل اجل���م���ه���وري���ون ع��ل��ى اأق���ل 

اأغ��ل��ب��ي��ة مطلقة  ع��ل��ى  احل�������ض���ول 
)289 مقعًدا(.

ال�ضعبي  االحت������اد  ره�����ان  ي��ع��د  مل 
اجل��دي��د هو  واالج��ت��م��اع��ي  البيئي 
احل�ضول على االأغلبية، ولكن على 
اأك���رب ع��دد م��ن امل��ق��اع��د للعب دور 
اجلمعية.  يف  م��ع��ار���ض��ة  كتلة  اأول 

“حزب اإقليمي”. ومع ذلك، ت�ضري 
نواب  ع��دد  تقّل�س  اإىل  التقديرات 
اجلمهوريني من حوايل مائة اإىل 

حوايل 50 اإىل 80 مقعًدا.
على  ال��وط��ن��ي،  للتجمع  بالن�ضبة 
ال��ع��ك�����س م��ن ذل���ك، ���ض��ريت��ف��ع عدد 
نوابه بني 20 و45 بح�ضب النتائج 

الت�ضريعية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ن�ضبة 
باملائة.   6 ف��ا���ض��ل   13 ب���ح���وايل 
اأخ������رى، ك���ان���ت احلملة  ه��ن��ا م����رة 
اأكرث هدوًء على امل�ضتوى الوطني، 
وكانت اال�ضرتاتيجية املختارة هي 
الرتكيز على م�ضتوى الدوائر من 
خالل تقدمي احلزب نف�ضه على اأنه 

املع�ضكر  فاإن  التقديرات،  وبح�ضب 
ال��رئ��ا���ض��ي ���ض��ي��ح��ظ��ى ب��اأغ��ل��ب��ي��ة يف 
اجلمعية الوطنية، باأقل من 300 
نائب بقليل، وهو ما ميثل تراجعا 
مب���ا اأن����ه ك����ان م���ن ن�����ض��ي��ب��ه 346 

مقعًدا حتى االآن.
 ق������د ي�����ك�����ون اخل�����ط�����ر ه������و ع����دم 

التي �ضتاأتي االأ�ضبوع املقبل.
بطيًئا  انحدارا  باخت�ضار، نالحظ 
حل�����زب اجل���م���ه���وري���ني م���ن���ذ عام 
 )2012 ي��ك��ن  مل  )ان   2017
“التجمع  ل�����  م�����وؤك�����ًدا  وت���ث���ب���ي���ًت���ا 
اجلمعية  مقاعد  على  الوطني” 

الوطنية.

لأول مرة يف ظل اجلمهورية اخلام�ضة، مل يح�ضل املع�ضكر الرئا�ضي على اأغلبية وا�ضحة من اجلولة الأوىل من الت�ضريعية

 اأثارت احلملة الت�ضريعية اهتمام ن�ضبة 15 باملائة فقط من الفرن�ضيني ومل تتمّيز مبو�ضوع مركزي للنقا�ش
انتهت هذه املحطة االنتخابية بامتناع مرتفع عن الت�ضويت اجلولة االأوىل بني عدم االهتمام االنتخابي واإعادة الرتتيب ال�ضيا�ضي

ميلين�ضون ابرز امل�ضتفيدينرئي�ضة الوزراء انقذت كر�ضيها

من املحتمل اأن املاكرونية لن تتمتع باأغلبية مطلقة م�ضاء اجلولة الثانية من هذه االنتخابات

بالن�ضبة للمع�ضكر الرئا�ضي، االأغلبية املطلقة غري 
الفر�ضية  هي  الن�ضبية  االأغلبية  اأن  ويبدو  موؤكدة 
املحتملة ب�ضكل متزايد. ولتفادي هذا املاأزق، بحلول 
تعبئة  اإع��ادة  اإىل  املاكرونيون  �ضي�ضعى  يونيو،   19
اللعب  خ���الل  م��ن  ق��اع��دت��ه��م  وت��و���ض��ي��ع  مع�ضكرهم 
على اخلوف داخل الناخبني اليمينيني من انت�ضار 
جان لوك ميلين�ضون. بعبارة اأخرى، بعد حملة على 
الي�ضار يف اجلولة الثانية من االنتخابات الرئا�ضية، 
يتعني على اإميانويل ماكرون االآن اأن يقوم بحملة 
على اليمني للفوز يف اجلولة الثانية من االنتخابات 

الت�ضريعية.
يف املقابل، فاإن االأمل يف اأن يح�ضل حزبه اجلمهورية 

اىل االمام مبفرده على االأغلبية املطلقة اأ�ضبح �ضبه 
م�ضتحيل، حيث يتعني على حزب ماكرون االعتماد 
اإدوارد فيليب على  امل��ودم وخا�ضة قوات  على قوات 

اأمل الو�ضول اإىل 289 مقعًدا.
فاإن  النتائج اجليدة،  الرغم من  من جانبه، وعلى 
اجلديد،  واالج��ت��م��اع��ي  ال��ب��ي��ئ��ي  ال�ضعبي  االحت����اد 
اأغلبية  ميلك فر�ضة �ضئيلة للغاية للح�ضول على 
اأو مطلقة يوم االأح��د املقبل. ومع ذلك، مل  ن�ضبية 
اأّن االحت��اد ال�ضعبي  اأي �ضيء حتى االآن مبا  يح�ضم 
ح��ا���ض��ًرا يف  �ضيكون  اجل��دي��د  واالج��ت��م��اع��ي  البيئي 
300 دائ��رة انتخابية  اأكرث من  اجلولة الثانية يف 

ماكرون... االغلبية يف خطرتقريبا. 

ماذا �ضيحدث يف اجلولة الثانية...؟

تقارير غربية عن اأ�ضلحة رو�ضية »تاريخية« يف اأوكرانيا •• عوا�شم-وكاالت

يف  برية  اأه��داف  على  اأطلقت  رو�ضية  قاذفات  اإن  الربيطانية  الدفاع  وزارة  قالت 
التي  وهي  ال�ضتينيات،  حقبة  اإىل  تعود  لل�ضفن  م�ضادة  ثقيلة  �ضواريخ  اأوكرانيا 
كانت معّدة لتدمري حامالت طائرات ذات روؤو�س نووية. واأو�ضحت وزارة الدفاع 
يف تقرير ا�ضتخباراتي ن�ضرته عرب �ضل�ضلة تغريدات على تويرت، اأن �ضواريخ “كيه 
برية  ا�ضتخدامها يف هجمات  عند  تكون  5.5 طن  وزنها  يبلغ  التي  اإت�س-22” 
جانبية  اأ���ض��رارا  ت�ضبب  اأن  وميكن  للغاية  دقيقة  غري  تقليدية  حربية  ب��روؤو���س 
اأن رو�ضيا ت�ضتخدم على االأرجح مثل هذه االأ�ضلحة  وخ�ضائر فادحة، م�ضرية اإىل 

الأنها تعاين نق�ضا يف ال�ضواريخ احلديثة االأكرث دقة.
بداأ  ال�ضواريخ والدبابات  الرو�ضية من  القوات  ت�ضليح  اأن  وك�ضفت تقارير غربية 
ينفد يف ظل الق�ضف العنيف للعديد من املدن �ضرق اأوكرانيا واخل�ضائر املتوا�ضلة 

ذلك،  على  وتعقيبا  ال��راب��ع.  ال�ضهر  منت�ضف  دخلت  التي  الع�ضكرية  العملية  يف 
راد�ضيو�ضيني  ليون  واال�ضرتاتيجية  االأمنية  ال�ضوؤون  يف  املتخ�ض�س  املحلل  قال 
التقديرات كانت تتوقع هزمية �ضريعة الأوكرانيا بعد فرتة  “مو�ضكو خانتها  اإن 
وجيزة من االجتياح، بالنظر اإىل تفوقها الع�ضكري، ومع ذلك، ف�ضلت قواتها يف 
كل  اأخ��رى،  رئي�ضية  م��دن  يف  �ضعوبات  وواجهت  كييف  العا�ضمة  على  ال�ضيطرة 

خطوة تقوم بها القوات الرو�ضية قوبلت مبقاومة �ضديدة من االأوكرانيني«.
اإخفاقات  “تاأتي  عربية”:  نيوز  ل�”�ضكاي  ت�ضريحات  يف  راد�ضيو�ضيني،  واأ�ضاف 
يف  اخل�ضائر  حيث  وم��ن  املالية  الناحية  من  اجلي�س،  على  باهظة  بتكلفة  رو�ضيا 
االأرواح، على الرغم من اأن الكرملني كان مرتدًدا يف الك�ضف عن اأرقام اخل�ضائر 

الع�ضكرية، ووفق تقديرات ل�ضركات ا�ضت�ضارية فاإن اخل�ضائر املبا�ضرة من احلرب 
وا�ضعة  خ�ضائر  اأوق��ع��ت  “اأوكرانيا  اأن  واأو���ض��ح  امل��ل��ي��ارات«.  ع�ضرات  رو�ضيا  كلفت 
الطراد  ب��اإغ��راق  اأب��ري��ل  االأق����وى يف  ال�ضربة  وك��ان��ت  ال��رو���ض��ي  مب��ع��دات اجلي�س 
الرو�ضي مو�ضكفا، كما اأن هناك دالئل على اأن القوات الرو�ضية مل ت�ضرب اأهدافها 
املق�ضودة ب�ضواريخ دقيقة التوجيه ما يعد خ�ضارات جمانية ويف املقابل بالتاأكيد 

ا تكلفة اقت�ضادية باهظة ب�ضبب االجتياح الرو�ضي«. تواجه اأوكرانيا اأي�ضً
واأ�ضار اإىل اأن “معهد التمويل الدويل اأكد على اأن الناجت املحلي االإجمايل لرو�ضيا 
15 باملئة هذا العام وهو ما �ضينعك�س �ضلبا على  اأن ينخف�س بن�ضبة  من املرجح 
االأركان  هيئة  قالت  وال�ضبت،  الع�ضكرية«.  ال�ضوؤون  وبينها  ال�ضرف  اأوج��ه  كافة 

العامة للجي�س يف اأوكرانيا اإن قواتها قتلت نحو 32 األفا و50 جنديا رو�ضيا يف 
الفرتة من 24 فرباير املا�ضي واحلادي ع�ضر من �ضهر يونيو اجلاري.

1419 دبابة و3466  املدافعون االأوكرانيون  “دمر  الهيئة، يف بيان:  واأ�ضافت 
عربة قتال مدرعة و712 قطعة مدفعية و222 نظم اإطالق �ضاروخية متعددة 

و97 نظم م�ضادة للطائرات، و212 طائرة حربية و178 طائرة مروحية«.
واأ�ضارت اإىل اأنه “مت اأي�ضا تدمري 579 مركبة م�ضرية عملياتية وتكتيكية و125 
�ضاروخ كروز و13 قطعة بحرية و2448 عربة اأخرى و�ضاحنات �ضهاريج و54 
يف  اخل�ضائر  اأك��رب  تكبدوا  “الرو�س  اأن  اإىل  الفتة  اخلا�ضة”،  املعدات  من  قطعة 

منطقتي �ضيفريودونتي�ضك وباخموت«.
فيما كان اآخر بيان لهيئة االأركان العامة الرو�ضية عن خ�ضائر قواتها �ضدر يف 25 
مار�س املا�ضي، حيث اأعلنت مقتل 1351 جنديا رو�ضيا واإ�ضابة 3825 اآخرين 

فيما تطلق عليها “العملية اخلا�ضة” باأوكرانيا.
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وو:  ج��وزي��ف 
»م���ا ح���دث يف 
اأوكرانيا ميكن 
ي��ح��دث  اأن 
م��ن��ط��ق��ة  يف 
واملحيط  اآ�ضيا 
ا« اأي�ضً الهادي 

اأو�ضنت: »ال نريد حرًبا باردة اأو حلف �ضمال اأطل�ضي
 اآ�ض���يوًيا اأو منطق�ة منق�ض���مة بني ك�تل معادي��ة«

الرئي�ضة التايوانية ت�ضاي اإنغ وين ترف�س اأي فكرة الإعادة التوحيد

لقاء جمع وزير الدفاع ال�ضيني اجلرنال وي فنغي بنظريه االمريكي يف املنتدى

ال�ضني تهدد باال�ضوا

وزير خارجية تايوان واملخاطر املتزايدة للنزاع

اال�ضتعداد للحرب كانها غدا

وي فنغي: »اإذا جتراأ اأي �ضخ�ش على ف�ضل تايوان عن ال�ضني، فلن يرتدد اجلي�ش ال�ضيني للحظة يف بدء حرب«

يف مواجهة اجلي�ش ال�ضيني، يتعّزز حتالف حول الوليات املتحدة ي�ضم اليابان وكوريا اجلنوبية واأ�ضرتاليا والهند 

ال�����وزي�����ران  ان حت�����دث  ����ض���ب���ق      
والتقيا  اأب���ري���ل،  يف  ال��ه��ات��ف  ع��رب 
لويد  ت��وىل  اأن  منذ  االأوىل  للمرة 
العام  اأوائ�����ل  يف  من�ضبه  اأو����ض���ن 
املا�ضي، على هام�س منتدى حوار 
���ض��ان��غ��ري��ال االأم���ن���ي ال�����ض��ن��وي، يف 
اللتني  و2021   2020 ن�ضختي 
اإلغائهما  اإىل  �ضنغافورة  ا�ضطرت 

ب�ضبب الوباء.
اخلالف  نقاط  ت�ضاعفت  لقد      
يف ال�ضنوات االأخرية بني القوتني 
العظميني: بحر ال�ضني اجلنوبي، 
اآ�ضيا  يف  امل��ت��زاي��د  ال�����ض��ني  ون���ف���وذ 
وامل���ح���ي���ط ال�����ه�����ادي، واحل�������رب يف 
ت���اي���وان، وهذه  اأو ح��ت��ى  اأوك��ران��ي��ا 
يف  االأك����رث ح�ضا�ضية  ه��ي  امل�����ض��األ��ة 
ال��ع��الق��ات امل�����ض��ط��رب��ة ب���ني بكني 

ووا�ضنطن.
ال�����ض��ني ه���ذه اجلزيرة،  ت��ع��ت��رب     
ال����ت����ي ي���ب���ل���غ ع������دد ����ض���ك���ان���ه���ا 24 
مقاطعاتها  اإح��دى  ن�ضمة،  مليون 
تكن  ل����و مل  ح���ت���ى  ال���ت���اري���خ���ي���ة، 
بكني  وزادت  ع���ل���ي���ه���ا.  ت�����ض��ي��ط��ر 
ال�ضنوات  يف  تايبيه  على  ال�ضغط 
االأخ������رية، و���ض��ن��ت ح��م��الت توغل 
متكررة يف منطقة حتديد الدفاع 

اجلوي التايوانية. 
وال  ال�ضينية،  ال�ضلطات  ه��ددت     
���ض��ي��م��ا ال��رئ��ي�����س ���ض��ي ج���ني بينغ، 
اإذا  ب��ال��ق��وة  ت��اي��وان  ب��غ��زو  بانتظام 
فورموزا  ا�ضتمرت  اإذا  االأم���ر،  ل��زم 
“اإعادة  رف�����������س  يف  ال�������ض���اب���ق���ة 
الرئي�ضي  ال����رب  م���ع  التوحيد” 
ال�����ض��ي��ن��ي. واأك�����د ���ض��ي ج���ني بينغ 
مراًرا، اأّن “اإعادة التوحيد” يجب 
اأن تتم خالل اجليل احلايل. غري 
اإنغ  ت�ضاي  التايوانية  الرئي�ضة  ان 
“اإعادة  ل���  فكرة  اأي  ترف�س  وي��ن، 
تايوان  اأن  وت��ع��ل��ن  التوحيد”، 
م�����ض��ت��ق��ل��ة ب��ح��ك��م االأم������ر ال���واق���ع، 
اإع����الن  وب���ال���ت���ايل ال �����ض����رورة يف 

ا�ضتقاللها ر�ضمًيا.
ال�ضني  ن���ف���ذت  م���اي���و،   30 يف     
اأك���رب ت��وغ��ل لها ه��ذا العام،  ث��اين 
بينها  م���ن  ط���ائ���رة،   30 ب���دخ���ول 
20 مقاتلة، اإىل اجلزيرة، بح�ضب 
تايبيه. وبحلول 23 يناير، دخلت 
39 طائرة منطقة حتديد الدفاع 
وزير  وراأى  ب���اجل���زي���رة.  اجل����وي 
اأنتوين  االأم���ري���ك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 

يعتربونه جمال نفوذهم«.
ال�ضني  تعتمد  ل��ه��ا،  وبالن�ضبة      
“ال  املنطقة  ه��ذه  اأن  حقيقة  على 
حتدي  ع���ل���ى  ع����اج����زة  اأو  ت���رغ���ب 
لل�ضني”.  احل����ي����وي����ة  امل�������ض���ال���ح 
بكني  ي����ج����ع����ل  ال����������ذي  ال���������ض����ب����ب 
ت�����ض��ت��خ��دم م���زي���ًج���ا م���ن االإك������راه 
الدبلوما�ضي  وال�ضغط  وال��ع��ق��اب 
لتحقيق  والع�ضكري  واالقت�ضادي 
هدفها، معتقدة اأن هذه االإجراءات 
���ض��ت��ك��ون ق������ادرة ع��ل��ى ج��ع��ل هذه 
وا�ضنطن  ت��ت��اب��ع  ت��ن��ح��ن��ي،  ال����دول 
امل�ضدر:  نف�س  ع��ن  ن��ق��اًل  ب��و���ض��ت، 
ان  ال�ضني  تنوي  اأ�ضا�ضي،  “ب�ضكل 
ت�����ض��ب��ح م���ن ال���ق���وة اىل درج����ة اأن 
بداًل  حلكمها  �ضتخ�ضع  املنطقة 

من مواجهة العواقب«.
    لقد تكررت التهديدات ال�ضينية 
ب��غ��زو ت��اي��وان ل��ع��ق��ود م��ن الزمن، 
ب�ضكل  ح���دت���ه���ا  ازدادت  ل��ك��ن��ه��ا 
م��ل��ح��وظ م��ن��ذ و���ض��ول ت�����ض��اي اإنغ 
 .2016 ع����ام  ال�����ض��ل��ط��ة  اإىل  ون 
ويواجه النظام ال�ضيني يف الواقع 
غزو  عن  يتخلى  اأن  اإم��ا  مع�ضلة: 
اجلزيرة، ويف نف�س الوقت، يخ�ضر 
ال��ت��ي و�ضعها  امل��ط��ل��ق��ة  ال�����ض��رع��ي��ة 
بنف�ضه، اأو يحاول مهاجمة تايوان، 
خم��اط��را ب��خ�����ض��ارة احل����رب، ومن 
�ضيا�ضية  النتكا�ضة  ال��ت��ع��ر���س  ث��م 
الداخلي،  امل�ضتوى  على  خ��ط��رية 
وخ��ا���ض��ة ج��ي��و���ض��رتات��ي��ج��ي��ة على 

امل�ضتوى الدويل.
ال�ضني  م��راق��ب��ي  معظم  يعتقد     
على  ل���ت���اي���وان  ال�������ض���ني  غ�����زو  اأن 
املدى الق�ضري واملتو�ضط اأمر غري 
االأم����ر تعقيدا  م��رج��ح. و���ض��ي��زداد 
مع مرور الوقت، الأنه يف مواجهة 
حتالف  ي��ت��ع��ّزز  ال�ضيني،  اجلي�س 
حول الواليات املتحدة يف املقدمة، 
��ا م��ع ال��ي��اب��ان وكوريا  ول��ك��ن اأي�����ضً
على  والهند  واأ�ضرتاليا  اجلنوبية 

وجه اخل�ضو�س.
موؤلف حوايل خم�ضة ع�ضر 

كتاًبا خم�ض�ضة لل�ضني واليابان 
والتبت والهند والتحديات 
الآ�ضيوية الرئي�ضية. من 
موؤلفاته كتاب “الزعامة 

العاملية حموره، ال�ضدام بني 
ال�ضني والوليات املتحدة” عن 

من�ضورات لوب. 

هذه  التوغل  عمليات  يف  بلينكني 
ون�ضاط  “خطاب  ع���ل���ى  ع���الم���ة 
قبل  م��ن  متزايد”  ب�ضكل  متحّد 

بكني.
   وخ��الل زي���ارة لليابان يف مايو، 
يقطع  بايدن  جو  الرئي�س  اأن  ب��دا 
االأمريكية  ال�ضيا�ضة  م��ن  ع��ق��وًدا 
ال����ق����ائ����م����ة ع����ل����ى م������ا ي�������ض���م���ى ب� 
اال�ضرتاتيجي”  “الغمو�س 
اإىل  ���ض��وؤال،  رًدا على  اأ���ض��ار،  عندما 
اأّن وا�ضنطن �ضتدافع ع�ضكرًيا عن 
تايوان يف حالة حدوث غزت بكني 
�ضّدد  احلني  ذلك  ومنذ  اجلزيرة. 
البيت االأبي�س على اأن “الغمو�س 
املفهوم الغام�س  اال�ضرتاتيجي”، 
�ضيا�ضة  ح���ك���م  ال��������ذي  امل���ع���ت���م���د 
من  لعقود  تايوان  جتاه  وا�ضنطن 

الزمن، مل يتغري.
����ا بني  اأي���������ضً     وه����ن����اك خ�����الف 
ب�ضاأن  املتحدة  وال��والي��ات  ال�ضني 
ال��غ��زو ال��رو���ض��ي الأوك��ران��ي��ا، حيث 
تتهم وا�ضنطن بكني بتقدمي دعم 
ال�ضني  وت��دع��و  مل��و���ض��ك��و.  �ضمني 
الإن����ه����اء  حم�����ادث�����ات  اإج���������راء  اإىل 
رو�ضيا،  ت���دن  مل  ان��ه��ا  اال  احل����رب 
االأ�ضلحة  ت�ضدير  م��رارا  وانتقدت 
الأوك����ران����ي����ا. وخالل  االأم���ري���ك���ي���ة 
اأبريل،  يف  الهاتفية  حمادثتهما 
ال�ضيني من  ال��دف��اع  وزي���ر  ط��ل��ب 
“الت�ضهري  عدم  االأمريكي  نظريه 
ال�ضغط  اأو  التهديد  اأو  االإيقاع  اأو 

على ال�ضني«.
    ب���ح���ر ال�������ض���ني اجل���ن���وب���ي، هو 
تطالب  ل���ل���ت���وت���ر.  اآخ������ر  م�������ض���در 
باأكمله  امل���ائ���ي  ب��امل��ج��رى  ال�����ض��ني 
تقريًبا الذي متر عربه تريليونات 
الدوالرات من التجارة كل عام. كما 
تطالب بروناي وماليزيا والفلبني 
التي  باملنطقة  وف��ي��ت��ن��ام  وت���اي���وان 
4 ماليني  تبلغ م�ضاحتها ح��وايل 

كلم مربع.
املحكمة  ق���رار  بكني  وتتجاهل      
 ،2016 ال��دول��ي��ة يف اله���اي ع���ام 

ا. ولهذا ال�ضبب نريد اأن نكون  اأي�ضً
قادرين على الدفاع عن اأنف�ضنا اإذا 
كانت دولة، يف هذه احلالة ال�ضني، 
اأخ���رى. هذا  دول��ة  تنوي مهاجمة 
بالنظر  للغاية  حقيقي  االحتمال 
بحر  يف  ال�ضينيون  يفعله  م��ا  اإىل 
ير�ضلون  ان��ه��م  ال�����ض��رق��ي.  ال�ضني 
التي  امل���ن���اط���ق  اإىل  اأ����ض���ط���ول���ه���م 
تطالب بها اليابان وتايوان كل يوم 
تقريًبا، واأثار هذا ردود فعل قوية 
اليابانيني.  اأ�ضدقائنا  من  للغاية 
ال�ضني  ت�ضرفات  اإىل  نظرنا  واإذا 
يف ب��ح��ر ال�����ض��ني اجل��ن��وب��ي، فهذا 
يطالبون  اإن���ه���م  ك����ارث����ي:  ���ا  اأي�������ضً

باملنطقة باأكملها«.
   اأح�����د اأ����ض���ب���اب ال��ق��ل��ق االأخ�����رى 
هو  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��والي��ات  بالن�ضبة 
الع�ضكري  لال�ضتخدام  ميناء  بناء 
ل��الأ���ض��ط��ول ال�����ض��ي��ن��ي يف ري����ام يف 
ح�ضب  ت��اي��الن��د  بخليج  ك��م��ب��ودي��ا 
م�ضادر غربية نقلت عنها وا�ضنطن 
بو�ضت. و�ضيتيح هذا امليناء و�ضول 
املحيط  اإىل  ال�ضيني  االأ���ض��ط��ول 
االفتتاح  حفل  اأّن  ويبدو  الهندي. 
ان��ت��ظ��م يف االأي������ام االأخ������رية، غري 
ب�ضدة  ن��ف��ت��ا  ب��ن��ه  وب���ن���وم  ب��ك��ني  ان 
�ضت�ضتخدم  ال�ضينية  ال��ق��وات  اأن 
ال��ت��اأك��د من  واإذا مت  امل��ي��ن��اء.  ه���ذا 
ال�ضينية،  امل��ن�����ض��اآت  ه����ذه  وج�����ود 
ع�ضكرية  قاعدة  لل�ضني  ف�ضيكون 
ا�ضرتاتيجية ثانية مع املوجودة يف 

جيبوتي، يف القرن االأفريقي.
املحيطني  منطقة  اأن  »ن��ع��ت��ق��د     
ال��ه��ن��دي وال���ه���ادئ ه��ي ج���زء مهم 
للقادة ال�ضينيني الذين يعتربونها 
منطقة نفوذهم التاريخية، ح�ضبما 
ذكرت ال�ضحيفة االأمريكية، نقاًل 
عن م�ضدر مل تك�ضف عن هويته، 
ال�ضني  �ضعود  اأن  يعتقدون  اإنهم 
ه��و ج��زء م��ن اجت��اه عاملي الإن�ضاء 
ع������امل م���ت���ع���دد االأق������ط������اب حيث 
على  ق��ادرة  العظمى  القوى  تكون 
اأكرث فيما  تاأكيد م�ضاحلها بعنف 

التغيريات  ومعار�ضة  “تايوان”، 
االأح���ادي���ة ل��ل��و���ض��ع ال���راه���ن ودعا 
“ال�ضني” اإىل االمتناع عن املزيد 
املزعزعة لال�ضتقرار  االأعمال  من 
للم�ضدر  وف���ًق���ا  تايوان”،  جت���اه 

نف�ضه.
اأن  البنتاغون،  رئي�س  واأ���ض��اف     
ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة ال���ق���درة على 
ن�ضعى  “نحن  العدوان”.  “ردع 
العدوان  م��ن  خالية  منطقة  اإىل 
اأو االإك����راه، ون��ت��وق��ع ع��امل��ا يحرتم 
واال�ضتقالل  االإقليمية  ال�ضالمة 
ال�ضيا�ضي. وهذا مهم ب�ضكل خا�س 
نهًجا  تتخذ  التي  “ال�ضني”  م��ع 
مطالبها  جت��اه  وع��دوان��ًي��ا  ق�ضرًيا 
اأ�ضدقاوؤنا  يدرك  االآن  االإقليمية. 

ادع����اءات����ه����ا  اأن  وج�������دت  وال�����ت�����ي 
ل���ه���ا من  اأ����ض���ا����س  ال���ت���اري���خ���ي���ة ال 
وزراء  م��ع  اج��ت��م��اع  ال�����ض��ح��ة. ويف 
دفاع جنوب �ضرق اآ�ضيا، ناق�س لويد 
الواليات  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اأو����ض���ن 
املتحدة “للحفاظ على بيئة اأمنية 
وقائمة  و�ضاملة  منفتحة  اإقليمية 
وفًقا لبيان �ضادر  على القانون”، 

عن حكومة �ضنغافورة.
    وق���ال وزي���ر ال��دف��اع االأمريكي 
لنظريه ال�ضيني وي فنغه، اإن على 
عمل  اأي  ع���ن  “االمتناع”  ب��ك��ني 
اآخ���ر ل��زع��زع��ة اال���ض��ت��ق��رار يف هذه 
امل��ن��ط��ق��ة، وف���ق ال��ب��ن��ت��اغ��ون. واأكد 
لويد اأو�ضن “جمدًدا على اأهمية 
م�ضيق  يف  واال����ض���ت���ق���رار  ال�����ض��الم 

يف تايوان يف اأعقاب الغزو الرو�ضي 
الأوكرانيا الذي بداأ يف 24 فرباير. 
اإن احتمال ن�ضوب حرب يف تايوان 
“التايوانيون”  يطرحه  “�ضوؤال 
منذ ف��رتة طويلة، اأك��د ال��وزي��ر يف 
اآ�ضيا  نيكاي  �ضحيفة  م��ع  مقابلة 
اأفهمه  ما  لكن  اليابانية،  اليومية 
ا هو اأن العديد من اأ�ضدقائنا  اأي�ضً
حول العامل ي�ضاألون نف�س ال�ضوؤال، 
ويدر�ضون  بتايوان،  يهتمون  اإنهم 
حرًبا  ال�ضني  �ضن  اإمكانية  ا  اأي�ضً
على تايوان... وهذا و�ضع ال يطاق 

على االإطالق«.
“ما حدث     وت��اب��ع ج��وزي��ف وو: 
يف اأوك��ران��ي��ا مي��ك��ن اأن ي��ح��دث يف 
الهادئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���ض��ي��ا  م��ن��ط��ق��ة 

اأن الدول ال�ضغرية لها  و�ضركاوؤنا 
�ضلمًيا  خ��الف��ات��ه��م  ح���ل  يف  احل���ق 
م���ع ج��ريان��ه��م االأك������رب، واأن�����ا هنا 
الأن ال��ن��ظ��ام ال����دويل ال��ق��ائ��م على 
���ض��واب��ط م��ه��ّم مت��اًم��ا يف منطقة 
كما  وال���ه���ادئ  ال��ه��ن��دي  املحيطني 

هو احلال يف اأوروبا«.
    واأ�ضاف لوييد اأو�ضن، مع ذلك، 
تبحث  ال  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  اأن 
نريد  “ال  ال�ضني:  مع  �ضراع  عن 
حرًبا باردة اأو حلف �ضمال اأطل�ضي 
بني  منق�ضمة  منطقة  اأو  اآ���ض��ي��وًي��ا 

كتل معادية«.
اأو������ض�����ح وزي�����ر      م�����ن ج����ان����ب����ه، 
وو،  جوزيف  التايواين  اخلارجية 
ل��ل��ن��زاع امل�ضلح  امل��ت��زاي��دة  امل��خ��اط��ر 

يف هذه احلالة:

ال�ضني تهدد بحرب �ضاملة يف تايوان...!
•• الفجر -بيري انطوان دونيت 

ترجمة خرية ال�شيباين
“وي  ال�ضيني  الدفاع  وزير  لّوح  يونيو،   11 ال�ضبت     
اإذا  تايوان  يف  �ضاملة  حرب  ب�ضن  بالتهديد  فنغه”، 
جانبه،  ومن  ا�ضتقاللها.  املتمردة  اجلزيرة  اأعلنت 

ندد نظريه الأمريكي لويد اأو�ضنت، بالن�ضاط ال�ضيني 
واملزعزع  “ال�ضتفزازي  ال�ضابقة  ف��ورم��وزا  ق��رب 
بني  احتدت  اللهجة  اأن  الوا�ضح  ومن  لال�ضتقرار”. 
حوار  منتدى  هام�ش  على  التقيا  اللذين  الرجلني 
وكان  �ضنغافورة.  احت�ضنته  الذي  الأمني  �ضانغريال 
ال�ضنوي  املنتدى  هذا  ذروة  املرتقب،  الجتماع  هذا 

الذي انتهى اأم�ش الأول الأحد 12 يونيو.
وو  ال�ضينية  الدفاع  وزارة  با�ضم  املتحدث  وح��ذر     
ت�ضيان، من خالل نقل كلمات الوزير وي فنغي: “اإذا 
فلن  ال�ضني،  عن  تايوان  ف�ضل  على  �ضخ�ش  اأي  جتراأ 
مهما  حرب،  بدء  يف  للحظة  ال�ضيني  اجلي�ش  يرتدد 
اجلي�ش  اأن  املتحدث،  ه��ذا  واأ���ض��اف  الثمن”.  ك��ان 

حماولة  اأي  قطعة”  األ��ف  اىل  “�ضيحطم  ال�ضيني 
ل�ضتقالل اجلزيرة.

   ورد قائد البنتاغون لويد اأو�ضنت قائاًل: “اإننا ن�ضهد 
اإكراًها متزايًدا من بكني، وزيادة م�ضتمرة يف الن�ضاط 
بالقرب  لال�ضتقرار  واملزعزع  ال�ضتفزازي  الع�ضكري 

من تايوان«.

حتليل
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عربي ودويل
اإعادة التمو�ضع االإيراين رهان اأمريكي خفي يف املفاو�ضات النووية

•• وا�شنطن-وكاالت
قال الربوف�ضور امل�ضاعد للدرا�ضات اال�ضرتاتيجية واالأمنية يف الكلية العاملية 
للرتبية الع�ضكرية املهنية يف الواليات املتحدة ناتان غونزالي�س مينديلجي�س، 
اأواالتفاق النووي مع  اأن يجف حرب خطة العمل ال�ضاملة امل�ضرتكة  اإنه قبل 

اإيران يف2015، رف�س ال�ضقور يف اأمريكا االتفاق “ال�ضيق«.
وركزت انتقادات هوؤالء على اأن االتفاق مل يعالج القدرات غري النووية الإيران، 
مثل �ضواريخها البالي�ضتية اأو دعمها للجماعات املت�ضددة يف ال�ضرق االأو�ضط، 
على �ضبيل املثال. اأما احلمائم االأمريكيون، من جهتهم، فنظروا اإىل االتفاق 
بو�ضفه الطريقة الواقعية الوحيدة ملنع حتول اإيران اإىل دولة نووية، وبالتايل 

خف�س احتماالت احلرب.
لكن ال�ضقور واحلمائم اأخفقوا يف روؤية النتيجة االأكرث اأهمية الأي اتفاق، وهو 

احتمال تطوير �ضيغة لعالقة عمل مع املر�ضد االأعلى املقبل الإيران. فاملر�ضد 
احلايل علي خامنئي، 82 عاماً، ميكن اأن ميوت اأو يتنحى عن املن�ضب خالل 
على  االأب��رز  املناف�س  رئي�ضي،  اإبراهيم  احل��ايل  الرئي�س  ويعترب  وقت ق�ضري. 
من�ضب املر�ضد االأعلى املقبل. وهو الذي حتاول القوى العظمى يف ظل رئا�ضته 

التو�ضل اإىل اتفاق معه.
وراأى الكاتب يف مقاله مبجلة “نا�ضونال اإنرت�ضت” اأن تطوير ثقة متبادلة 

بني رئي�ضي والواليات املتحدة، قد يعود بفوائد ا�ضرتاتيجية �ضريعاً.
يف �ضياق النقا�س حول القدرات الع�ضكرية الإيران، يعترب كثريون اأن من امل�ضلم 

به اأن اإيران ال م�ضلحة لها يف تغيري موقفها من الواليات املتحدة.
ومع ذلك، ال تزال اإيران عبارة عن نظام �ضاب، حتى باملعايري ال�ضرق اأو�ضطية. 
ومن املحتمل اأن تتغري  وت�ضعى اإىل عالقات اأف�ضل مع دول اأخرى، متاماً كما 

فعلت اأنظمة مفعمة بالعقائدية يف الذاكرة احلديثة.

ولعل اأف�ضل مثال على التغيري يف اأنظمة ال�ضرق االأو�ضط، كان عندما و�ضل 
اأنور ال�ضادات يف م�ضر اإىل ال�ضلطة يف 1970. خلف ال�ضادات نظام جمال عبد 
ورغم و�ضف  العلماين يف م�ضر.  القومي  النظام  موؤ�ض�س  العقائدي  النا�ضر 
ال�ضادات  ف��اإن  االأمريكي،  للنفوذ  ومعار�س  الإ�ضرائيل  معاٍد  باأنه  النظام  هذا 
كان قادراً على اإعادة التمو�ضع دون تغيري للنظام. وهو مل يتقرب من اأمريكا 
ديبلوما�ضياً فح�ضب واإمنا اأ�ضفى مرونة على مواقفه من االإ�ضالميني، ومن 
اإ�ضرائيل  �ضالم مع  اإىل معاهدة  الطريق  املطاف، ما مهد  نهاية  اإ�ضرائيل يف 

يف 1979.
اأم���ر مم��ك��ن، واالت��ف��اق ال��ن��ووي يقدم  اإي���ران  اإع���ادة متو�ضع النظام يف  ول��ع��ل 

للواليات املتحدة النافذة االأف�ضل للتوا�ضل مع املر�ضد املقبل.
وع��ن��دم��ا ان�ضحب ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي ال�����ض��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب اأح���ادي���اً من 
انتخاب  وم��ع  االأوران���ي���وم.  تخ�ضيب  تدريجياً  اإي���ران  زادت  ال��ن��ووي،  االت��ف��اق 

الدميوقراطي جو بايدن رئي�ضاً، عادت املفاو�ضات للعودة اإىل االإتفاق النووي 
النتيجة  اأن  مالحظة  يجب  العملية،  ه��ذه  خ�ضم  يف  لكن  ي�ضبهه.  ما  اإىل  اأو 
االأهم هي تطوير عالقة عمل ونوع من الثقة املتبادلة بني الواليات املتحدة 

واملر�ضد االأعلى االإيراين املقبل.
ورغم ذلك، وحتى ولو و�ضل رئي�ضي اإىل املن�ضب االأعلى يف القيادة، وحتى لو 
اإدارت��ه، فاإن ذلك ال  جنحت الواليات املتحدة يف اإطالق نوع من العالقة مع 

يعني اأن اإيران �ضتغري لهجتها اأو �ضيا�ضتها مع الواليات املتحدة.
يف الواقع، يبدو �ضهاًل تف�ضري �ضعود رئي�ضي يف النظام على اأ�ضا�س اأنه �ضخ�ضية 

“مبدئية” يف معاداة اأمريكا.
يعيد  اأن  ميكن  اجل��دي��د  االأع��ل��ى  املر�ضد  اأن  لالعتقاد  �ضبب  ثمة  ذل��ك،  وم��ع 
التمو�ضع بطريقة يعجز عنها خامنئي، ب�ضبب اخلوف من اأن ُيفهم خطاأً، اأو 

ب�ضبب مقارنته مع �ضلفه اخلميني.

على الكابيتول هيل«.
اإىل وزارة     وع��ن��دئ��ٍذ يعود االأم���ر 
ال�����ع�����دل االأم����ري����ك����ي����ة ل���ل���ن���ظ���ر يف 

الق�ضية.
   ع��الوة على ذل��ك، ي�ضري اخلبري 
اأن��ه ال ي��زال هناك الكثري من  اإىل 
املعلومات املهمة التي يجب الك�ضف 
ا�ضتماع  جل�ضة  اأول  يف  الأننا  عنها، 
ا�ضتماع  جل�ضات   7 ب��ني  م��ن  فقط 

مقررة.
من  ال��ن�����������������وع  ه�����ذا  يف  »ع�����������������ادة     
يحتفظ  اال���ض��������������ت��م��اع،  ج��ل�����ض��ات 
اأف�ضل  ب��ب��ع�����س  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������ض���اء 
تدريجيا.  ك�ضفها  ليتم  اوراق���ه���م 
‘قنابل’  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ق���د  ل��ذل��ك 
القادمة”،  اجلل�ضات  يف  �ضتنفجر 

يرى الباحث.

-لعب دونالد ترامب   1
دوًرا رئي�ضًيا

   بعد ما يقرب من عام من العمل، 
�ضهادة،  األ������ف  م����ن  اأك������رث  وج���م���ع 
وحتليل 140 األف وثيقة، تو�ضلت 
بالكوجنر�س  ال���ت���ح���ق���ي���ق  جل���ن���ة 
املوؤلفة من جمهوريني  االأمريكي، 
اإىل  دمي����ق����راط����ي����ني،  و7  اث����ن����ني 
ترامب  دونالد  اأن  مفاده  ا�ضتنتاج 
لعب دوًرا رئي�ضًيا يف اقتحام مبنى 

الكابيتول االمريكي.
اأن  على  اللجنة  ت�ضّدد  وه��ك��ذا،      
االنتفا�ضة مل تكن “فعال عفوًيا”، 
بل تتنّزل يف حماولة انقالبية قام 
ب��ه��ا ال��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري ح��ت��ى ال 

يعرتف بانت�ضار جو بايدن.
التي  االأوىل  امل���رة  ه��ي  و”هذه      

يرف�س فيها رئي�س اأمريكي قبول 
فيكتور  يذّكر  االنتخابات”،  نتائج 

باردو بورجوا.

2 -نائب من اجلمهوريني 
توجه التهمة

   ك��ان��ت ال��ن��ائ��ب اجل��م��ه��وري��ة عن 
هي  ت�ضيني،  ليز  واي��وم��ن��غ،  والي���ة 
ال��ت��ي وج��ه��ت اأع��ن��ف خ��ط��اب يدين 
الرئي�س ال�ضابق من خالل توجيه 

عدة تهم �ضده.
ع��ل��ى وج���ه اخل�ضو�س،  وق��ال��ت     
ح�ضًدا  ع��ّب��اأ  ت��رام��ب  “دونالد  اإن 
اخلطاب  اإىل  اإ����ض���ارة  يف  عنيًفا”، 
الرئي�س قبل  األ��ق��اه  ال��ذي  ال��ن��اري 
واأ�ضافت  الغزو،  من  قليلة  دقائق 
ترامب  “الرئي�س  اأن  اجلمهورية، 

بورجوا، االأوت���ار.    » يف احلقيقة، 
اللجنة  يف  املوجودان  اجلمهوريان 
ال ميثالن التفكري ال�ضائد للحزب، 
وقد ترباأ اجلمهوري من انتقادهما 

ال�ضديد لدونالد ترامب. 
    كما يذّكر ال�ضيد باردو بورجوا، 
ل��دى قطاع  اللجنة  اإىل  ُينظر  اأن��ه 
ع��ري�����س ع��ل��ى اأن���ه���ا ح��زب��ي��ة، واأن 
االأمريكي  اليمني  كبرًيا من  ج��زًء 

املحافظ ال يعطيها اأهمية تذكر.

ترامب  -اإيفانكا   3
تناأى بنف�ضها

كانت  التي  ترامب،  دونالد  ابنة     

جانب  اإىل  الهجوم”،  فتيل  اأ�ضعل 
عدم قيامه باأّي �ضيء طيلة �ضاعات 

الإنهاء العنف.
اأح���د  ���ض��ه��ادة  اإىل  اأ�����ض����ارت     ك��م��ا 
الرئي�س،  ب���اأن  ل��رتام��ب  امل��راف��ق��ني 
كانوا  امل�����ض��اغ��ب��ني  اأن  ع��ل��م  ع��ن��دم��ا 
بن�س!  م��اي��ك  “اأعدموا  ي��ه��ت��ف��ون 
باأنها  رّد  بن�س”،  م��اي��ك  اأع���دم���وا 

“فكرة جيدة«.
“مايك بن�س  اأ���ض��اف     ويبدو ان��ه 

ي�ضتحق ذلك«.
   وم��ع ه��ذا، ال ينبغي اأن ن��رى يف 
�ضفوف  يف  قطيعة  امل���واق���ف  ه���ذه 
باردو  فيكتور  يعّدل  اجلمهوريني، 

االأبي�س،  بالبيت  م�ضت�ضارة  اآن��ذاك 
مل ت���رف�������س ف���ق���ط دع�����م وال���ده���ا 
ع���ن���دم���ا ادع������ى ه�����ذا االأخ��������ري اأن 
االن��ت��خ��اب��ات ق��د مت ت��زوي��ره��ا، بل 

انها قالت ما هو عك�س ذلك.
   ومن بني اأ�ضياء اأخ��رى، عر�ضت 
اللجنة مقابلة بالفيديو مع وليام 
وحليف  ال�ضابق  العام  املدعي  ب��ار، 
ت��رام��ب، حيث ق��ال م���راًرا وتكراًرا 
االنتخابات  ت����زوي����ر  م����زاع����م  اأن 
كانت  ال���رئ���ي�������س  وت�������ض���ري���ح���ات 

“هراء«.
اإي��ف��ان��ك��ا ترامب  ���ض��ه��ادة ق��ال��ت     

عالنية اأنها “تقبلها«...

ترامب  -ح�ضد   4 
اليمني املتطرف

اأع���ط���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ك��ل��م��ة ملخرج     
ب���ري���ط���اين تابع  اأف������الم وث��ائ��ق��ي��ة 
اأع�����ض��اء جم��م��وع��ت��ني م��ن اليمني 
�ض�����بق  ال���ذي  الي���وم  يف  امل��ت��ط��رف 
ينتمون  وك���ان���وا  ال���ه���ج���وم.  وي�����وم 
جمموعتني:  اإىل  رئ��ي�����ض��ي  ب�ضكل 
تعترب  ال�������ذي  بويز”،  “براود 
ك����ن����دا،  اإره�����اب�����ي�����ة يف  جم����م����وع����ة 

و”حرا�س الق�ضم«.
   واأظ������ه������رت ال���������ض����ور ال����ت����ي مت 
التقاطها اأن العديد من امل�ضاغبني 
ب��ن��اء على  وا���ض��ن��ط��ن  اإىل  ان��ت��ق��ل��وا 

امل��ل��ي��اردي��ر، ح��ي��ث خاطبهم  ط��ل��ب 
خالل مناظرة رئا�ضية طالًبا منهم 

“البقاء يف اخللف واملراقبة«.
    كما اأ�ضار ا�ضتجواب ع�ضو اآخر يف 
جماعة “براود بويز” اإىل اأّن قوات 
التنظيم املتطرف “رمبا ت�ضاعفت 
بعد تعليق الرئي�س  ثالث مرات” 

هذا.

الكثري  -تظل   5
من الأ�ضياء جمهولة

   وي��و���ض��ح ف��ي��ت��ور ب����ورج����وا: “ال 
مت��ل��ك ال��ل��ج��ن��ة ���ض��ل��ط��ة االت���ه���ام، 
وه�����دف�����ه�����ا خ����ا�����ض����ة ه������و ت���ق���دمي 
االأمريكي منذ  للجمهور  احلقائق 
دونالد  فيها  خ�ضر  ال��ت��ي  اللحظة 
ترامب االنتخابات، وحتى الهجوم 

يف احللقة الأوىل من م�ضل�ضل ب�ضبع حلقات:

اتهام ترامب باالنقالب: 5 اأ�ضياء يجب معرفتها...!
اجلمهوريان املوجودان يف اللجنة ل ميثالن التفكري ال�ضائد داخل احلزب اجلمهوري

ال متلك اللجنة �ضلطة االتهام، وهدفها
 هو تقدمي احلقائق للجمهور االأمريكي

ابنة دونالد ترامب تنكرت الأبيها وقبلت 
ب�ضهادة املدعي العام ال�ضابق وليام بار

ليز ت�ضيني اأمام جلنة التحقيق بالكوجنر�س ، 9 يونيو 2022

ترامب الغائب احلا�ضر عن اللجنة

اليمني املتطرف طرف يف العملية

جماعة براود بويز وحرا�س الق�ضم اأبرز الفاعلني يف الهجوم

•• الفجر -غابرييل اأوميت 
ترجمة خرية ال�شيباين

ملحاولة  “تتويًجا  الكابيتول  مبنى  اقتحام  كان     
جلنة  وف��ق  ت��رام��ب،  دون��ال��د  دب��ره��ا  انقالبية” 
على  ال�ضوء  باإلقاء  املكلفة  بالكونغر�ش  التحقيق 
بورجوا،  ب��اردو  فيكتور   .2021 يناير   6 اأح��داث 
راوؤول داندوراند واملتخ�ض�ش يف  الباحث يف كر�ضي 
الأ�ضياء  روؤية  على  ي�ضاعدنا  الأمريكية،  ال�ضيا�ضة 

ب�ضكل اأكرث و�ضوًحا.

قد تكون هناك »قنابل« �ضتنفجر يف اجلل�ضات القادمة

حزب »املحافظني« يبحث تعجيل رحيل جون�ضون.. 5 بدائل بالقائمة •• لندن-وكاالت

رغم جناة رئي�س الوزراء الربيطاين، بوري�س جون�ضون، من اقرتاع حجب الثقة، 
اإال اأنه يواجه �ضغوطاً داخل احلزب للرحيل خ�ضية خ�ضارة االنتخابات العامة، وقد 

يتحدد م�ضريه خالل االأيام القليلة املقبلة من خالل انتخابات فرعية مرتقبة.
ومبوجب القواعد احلالية، لن ي�ضمح لنواب حزب املحافظني باإجراء اقرتاع على 
الثقة مرة اأخرى ملدة عام، ومع ذلك، كانت هناك تكهنات باأن البع�س قد يحاول 
�ضري  النائب  �ضئل  اآخ��ر يف وقت قريب، وعندما  القواعد الإج��راء ت�ضويت  تغيري 
غراهام برادي، الذي ي�ضرف على العملية عن االأمر، قال: “من الناحية الفنية، 
هذا ممكن«. ومت اإجراء االقرتاع ال�ضري بعد اأن كتب ما ال يقل عن 54 نائباً من 
حزب املحافظني ر�ضائل، يقولون فيها اإنهم مل يعودوا يدعمون جون�ضون، اإال اأنه 
جنا منها، اإذ ح�ضل على دعم 211 من نواب حزب املحافظني، مقابل 148 نائًبا 

طالبوا بتنحيه.
والنتيجة تعني اأن جون�ضون ح�ضل على دعم 59 باملئة من نوابه، وهذه النتيجة 
التي ح�ضلت  م��اي،  ال�ضابقة، ترييزا  ال��وزراء  رئي�ضة  التي حققتها  تلك  اأق��ل من 

على دعم 63 باملئة من نواب حزب املحافظني يف 2018، لكن انتهى بها االأمر 
يواجه  جون�ضون  ي��زال  ال  الت�ضويت،  يف  ف��وزه  ورغ��م  اأ�ضهر.   6 بعد  باال�ضتقالة 
حتديات كبرية، اإذ من املقرر اإجراء انتخابات فرعية يف 23 يونيو، الختيار نواب 

جدد يف ويكفيلد وتيفرتون وهونيتون.
وكان كال املقعدين ي�ضغل يف ال�ضابق من قبل املحافظني، واإذا خ�ضر مر�ضحا احلزب 

احلاكم اأمام اأحزاب املعار�ضة، فقد يجد جون�ضون نف�ضه حتت �ضغط متجدد.
االأكادميي املتخ�ض�س بال�ضوؤون الدولية، �ضمري الكا�ضف، قال اإن جون�ضون يواجه 
وبات   ،2019 يوليو  يف  احلكم  اإىل  و�ضوله  منذ  م�ضبوقة  غري  متتالية  اأزم��ات 
البديل  البحث عن  اإىل  احل��زب  وه��و ما قد يدفع  �ضعبيته،  انهيار يف  يعاين من 

�ضريعاً، خ�ضية اأن ينعك�س ذلك على نتائج االنتخابات.
حزب  زعماء  “غالبية  عربية”:  نيوز  ل�”�ضكاي  ت�ضريحات  يف  الكا�ضف،  واأ�ضاف 
املحافظني الذين مروا باقرتاع داخلي بحجب ثقة، اإما خ�ضروا االنتخابات العامة 

بعدها، واإما ا�ضطروا لال�ضتقالة من زعامة احلزب ورئا�ضة احلكومة«.
باأنه قدم للربيطانيني مكا�ضب كبرية  اأعتقد  اإيجابية،  اأكرث  بنظرة  لكن  وتابع: 
االحتاد  بريطانيا من  خ��روج  اإنهاء  اأو  كورونا  �ضواء يف جائحة  ل��ل��وزراء،  كرئي�س 

االأوروبي اأو موقفه من احلرب يف اأوكرانيا.
واأ�ضار اإىل اأن “بريطانيا تواجه حالّياً حتديات كبرية بينها الطاقة، واأعتقد باأن 
عدم اال�ضتقرار الذي ينجم عن تغيري رئي�س ال��وزراء االآن لن يكون يف م�ضلحة 

الربيطانيني«.
ووفق �ضبكة “�ضي اإن اإن” االأمريكية، فاإن الذين يتطلعون اإىل خالفة جون�ضون، 
بدوؤوا بالفعل يف تعزيز قواعد قوتهم وي�ضتعدون الإطالق حمالتهم االنتخابية 

لرئا�ضة الوزراء يف الوقت املنا�ضب.
ومن بني املر�ضحني ملناف�ضة جون�ضون يف االنتخابات القادمة هو جريميي هانت، 
املناف�س االأك��رث �ضهرة  وه��و  “ال�ضحة”،  ت��وىل ع��دة منا�ضب وزاري��ة بينها  ال��ذي 

االأوروب���ي. ومن بني  املعتدل واملوؤيد لبقاء بريطانيا �ضمن االحت��اد  من اجلانب 
ال�ضوؤون  الذي يرتاأ�س جلنة  ال�ضابق  الع�ضكري  توجندهات،  توم  ا  اأي�ضً املر�ضحني 

اخلارجية، وكذلك وزير التعليم احلايل ندمي الزهاوي.
ومن ال�ضيدات، هناك ليز ترا�س، وزيرة اخلارجية، التي �ضوتت على البقاء �ضمن 
االحتاد االأوروبي عام 2016، لكنها حتولت منذ ذلك احلني اإىل واحدة من اأكرث 

االأ�ضوات امل�ضككة يف احلكومة االأوروبية.
باتيل، ووفق  الداخلية احلالية بريتي  واأك��رث مناف�ضي ترا�س و�ضوحاً هو وزي��رة 
عام”  نحو  منذ  وب�ضورة منظمة  بهمة  “تعمل  اخلفية  باتيل  ف��اإن حملة  تقارير 

للفوز مبن�ضب رئي�س الوزراء.
وحتظى باتيل ب�ضعبية كبرية بني القاعدة ال�ضعبية للحزب واجلناح االأكرث حتفًظا 
داخله، وهي واحدة من امل�ضككني يف اأوروبا منذ فرتة طويلة، ولها خطب طويلة 

حول الهجرة واجلرمية واالقت�ضاد، وا�ضتهرت بدعمها الإعادة عقوبة االإعدام.
ومن اأجل الرت�ضح يف �ضباق القيادة، يحتاج املر�ضحون اإىل دعم ثمانية نواب اآخرين 
من حزب املحافظني، ويف حالة تر�ضيح اأكرث من مر�ضحني، �ضيجري نواب حزب 

املحافظني �ضل�ضلة من الت�ضويت حتى يتبقى اثنان فقط.
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املال والأعمال
مالية دبي: �ضداد ر�ضوم املعامالت احلكومية ببطاقات اخل�ضم املبا�ضر

�ضاحنة حمملة يومياً.
2021 مت  ي��ن��اي��ر  اإن����ه يف  ي���ذك���ر، 
املناف�ضة  ب����اب  ف��ت��ح  ع���ن  االإع������الن 
اأبوظبي  يف  االأوىل  املحطة  الإن�ضاء 
ب��ن��ظ��ام امل��ن��ت��ج امل�����ض��ت��ق��ل، ت����رتاوح 
ع��ل��ى معاجلة  ال�����ض��ن��وي��ة  ق��درت��ه��ا 
و900  األ���ف   600 ب��ني  النفايات 
األ���������ف ط������ن ي���ن���ت���ج ع���ن���ه���ا ط���اق���ة 
ت��ك��ف��ي ل��ت��وف��ري ال��ك��ه��رب��اء حلوايل 
22،500 منزل يف دولة االإمارات، 
خف�س  يف  امل����ح����ط����ة  و����ض���ت�������ض���ه���م 
اأوك�����ض��ي��د الكربون  ث��اين  ان��ب��ع��اث��ات 
مبقدار 1.5 مليون طن �ضنوياُ ما 
ي��ع��ادل اإزال���ة اأك��رث م��ن 300 األف 

�ضيارة من الطريق.
تنفيذ  ي��ت��وا���ض��ل  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ويف 
النفايات  معاجلة  حمطة  م�ضروع 
البديل  ال���وق���ود  واإن���ت���اج  ال�����ض��ل��ب��ة 
اإىل  االإج��م��ال��ي��ة  كلفة  ت�ضل  ال���ذي 
ويهدف  دره��م،  مليون   132 نحو 
ال�ضلبة  البلدية  النفايات  ملعاجلة 
اإم���ارت���ي ع��ج��م��ان واأم  امل��ت��ول��دة يف 
القيوين وا�ضتغاللها يف اإنتاج وقود 
ا���ض��ت��خ��دام��ه لتوفري  ب��دي��ل مي��ك��ن 
ال��ط��اق��ة مل�����ض��ان��ع االأ���ض��م��ن��ت التي 
عملياتها  يف  ال��ف��ح��م  ع��ل��ى  تعتمد 

الت�ضغيلية.
وت�����وا������ض�����ل اجل�����ه�����ات وال���ه���ي���ئ���ات 
املخت�ضة يف الدولة على امل�ضتويني 
درا�ضات  باإعداد  واملحلي  االحت��ادي 
ب��ه��دف تطوير  ���ض��ام��ل��ة وم��ف�����ض��ل��ة 
اخل����ط����ط وات������خ������اذ االإج�������������راءات 
املناخي  للحياد  للو�ضول  الالزمة 
�ضمان  م���ع   2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول 

النمو االقت�ضادي امل�ضتدام.

••دبي-وام: 

للحكومات  مواتية  الفر�ضة  ُت��ع��د 
جمال  يف  ال���ط���م���وح���ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
التغرّي املناخي بف�ضل االإرادة القوية 
واال�ضرتاتيجيات  والتكنولوجيا 
االإع���الن  وي��اأت��ي  ال��ت��ط��ور،  �ضريعة 
لتحقيق  االإم���������ارات  م����ب����ادرة  ع���ن 
 2050 احل���ي���اد امل��ن��اخ��ي ب��ح��ل��ول 
امتدت  م�ضرية  يف  ف��ارق��ة  كعالمة 
العمل  يف  ل���ل���دول���ة  ع���ق���ود  ث���الث���ة 
املناخي وروؤية ا�ضرتاتيجية لثالث 

عقود مقبلة.
اال�ضرتاتيجية  امل����ب����ادرة  ومت���ث���ل 
حمركاً  امل��ن��اخ��ي  احل��ي��اد  لتحقيق 
خف�س  اإىل  ي������ه������دف  وط�����ن�����ي�����اً 
االنبعاثات واحلياد املناخي بحلول 
اأول  االإم��ارات  2050، مما يجعل 
ال�����ض��رق االأو���ض��ط و�ضمال  دول���ة يف 
لتحقيق  تعلن عن هدفها  اأفريقيا 

احلياد املناخي.
��در م��وؤخ��راً عن  لتقرير ���ضُ ووف��ق��اً 
للحكومات  العاملية  القمة  موؤ�ض�ضة 
حتت عنوان: “الطريق اإىل احلياد 
يوؤكد  املناخي � اأولويات حكومية”، 
اأولوية  ميثل  الكربوين  احلياد  اأن 
اأ���ض��ا���ض��ي��ة، ب��اع��ت��ب��اره هدفا  ع��امل��ي��ة 
ع���امل���ي���ا ل���ال����ض���ت���دام���ة ال���ت���زم���ت به 
ال���دول وع��ل��ى راأ���ض��ه��م دولة  معظم 
االإمارات، ودعا التقرير احلكومات 
ل���ل���وف���اء  اجل�����ه�����ود  ت���ك���ث���ي���ف  اإىل 
بتعهداتها يف �ضبيل حتقيق اأهداف 
عرب  الكربونية  االنبعاثات  خف�س 

القطاعات الرئي�ضية.
الطاقة  ح��ل��ول  ا���ض��ت��خ��دام  ومي��ث��ل 

ما �ضيمكنها من بلوغ هدفها املتمثل 
بحلول  كربونية  انبعاثات  ب�ضفر 
حمطة  ت��ع��د  ك��م��ا   ،2050 ال���ع���ام 
اأك����رب  م����ن  واح��������دة  “�ضم�س1” 
الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  م�ضاريع 
با�ضتخدام ويهدف م�ضروع الطاقة 
يف   7 ل��ت��وف��ري  امل���رك���زة،  ال�ضم�ضية 
املائة من احتياجات اإمارة اأبو ظبي 

من الطاقة املتجددة.
اأك����رب  ع����ن  االإع��������الن  دب�����ي مت  ويف 
املركزة  ال�ضم�ضية  للطاقة  م�ضروع 
امل�ضتقل  امل��ن��ت��ج  ب��ن��ظ��ام  ال���ع���امل  يف 
بقدرة  امل��رك��زة  ال�ضم�ضية  ال��ط��اق��ة 
ع���ام  ح���ت���ى  م����ي����غ����اواط   1،000
اأك���رب  امل��ج��م��ع  وي��ع��ت��رب   ،  2030
املركزة  ال�ضم�ضية  للطاقة  م�ضروع 
ي��ت��ف��وق يف ذلك  وه����و  ال����ع����امل،  يف 
ال���ع���امل الإنتاج  ب���رج يف  اأك����رب  ع��ل��ى 
الطاقة ال�ضم�ضية املركزة يف املغرب 
كما  ميغاواط،   150 تبلغ  بطاقة 
اآل  را����ض���د  ب���ن  اأن جم��م��ع حم��م��د 
م��ك��ت��وم ل��ل��ط��اق��ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة، يعد 
املتجددة  الطاقة  م�ضروعات  اأك��رب 
العامل يف موقع واحد مب�ضاحة  يف 
منطقة  يف  م��رب��ع،  كيلومرت   4.5
���ض��ي��ح ال���دح���ل ع��ل��ى ط��ري��ق دب���ي - 

العني.
ال�ضارقة  حم��ط��ة  اف��ت��ت��اح  وي���اأت���ي 
لتحويل النفايات، كمرحلة جديدة 
الطاقة  اإن���ت���اج  ت��ع��زي��ز  م�����ض��رية  يف 
للحياد  الو�ضول  وجهود  النظيفة 

واط  كيلو  اأول  اإن��ت��اج  ع��رب  املناخي 
م��ن ال��ك��ه��رب��اء م��ن خ��الل معاجلة 
والتي  ط��اق��ة،  م��ع  وذل���ك  النفايات 
تعد االأوىل من نوعها على م�ضتوى 

ال�ضرق االأو�ضط .
و�ضت�ضهم املحطة يف حتويل ما ي�ضل 
النفايات  من  طن  األ��ف   300 اإىل 
ع���ن امل���ك���ب���ات ���ض��ن��وي��اً، ل��ت��ن��ت��ج 30 
ميجاواط من الكهرباء منخف�ضة 
الكربون، ما يكفي لتزويد نحو 28 
األف منزل يف االإم��ارات بالكهرباء، 
م���رت مكعب  م��ل��ي��ون   45 وت���وف���ري 
من الغاز الطبيعي يف كل عام، كما 
انبعاث  ت��ف��ادي  يف  امل�ضروع  ي�ضاهم 
األ��ف ط��ن من   450 اإىل  م��ا ي�ضل 
وهو  �ضنوياً،  الكربون  اأك�ضيد  ثاين 
لتنفيذ  ال��دول��ة  م�ضاعي  يدعم  م��ا 
اخلا�ضة  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  امل���ب���ادرة 
بتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 
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وت���وا����ض���ل االإم��������ارات ال��ع��م��ل على 
حمطات  م��ن  ع��دد  وتطوير  اإن�ضاء 
حت��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات اإىل ط��اق��ة ومن 
ملعاجلة  دبي  مركز  م�ضروع  اأبرزها 
الور�ضان،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ن��ف��اي��ات 
اإحدى  ت�ضغيله  عند  �ضي�ضكل  الذي 
لتحويل  ال���ع���امل  حم���ط���ات  اأك�����رب 
نحو  بتكلفة  ط��اق��ة،  اإىل  النفايات 
وفقاً  وتطويره  دره��م،  مليارات   4
للمعايري البيئية الدولية، وبطاقة 
 1000 ن���ح���و  ت��ب��ل��غ  ا���ض��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

الرئي�ضة  ال��رك��ائ��ز  اأح���د  النظيفة 
ل�ضمان  االإم��������������ارات،  من�������وذج  يف 
االحتياجات  ب��ني  ال��ت��وازن  حتقيق 
البيئية  واالأه�������داف  االق��ت�����ض��ادي��ة 
مليار   600 ت��ب��ل��غ  ب��ا���ض��ت��ث��م��ارات 
درهم حتى 2050، ل�ضمان تلبية 
كفاءة  ورف��ع  الطاقة،  على  الطلب 
واملوؤ�ض�ضي  ال���ف���ردي  اال���ض��ت��ه��الك 
م�ضاهمة  ورف�����ع   ،40% ب��ن�����ض��ب��ة 
اإج����م����ايل  ال���ن���ظ���ي���ف���ة يف  ال����ط����اق����ة 
الدولة  يف  املنتجة  ال��ط��اق��ة  م��زي��ج 
طاقة   44% م��ن��ه��ا   50% اإىل 
ن���ووي���ة،  ط���اق���ة  و6%  م���ت���ج���ددة 
وحتقيق توفري يعادل 700 مليار 
درهم حتى عام 2050 ، باالإ�ضافة 
الكربونية  االنبعاثات  خف�س  اإىل 
بن�ضبة  الكهرباء  اإن��ت��اج  عملية  م��ن 
الثالثة  ال���ع���ق���ود  خ�����الل   70%

املقبلة.
وحت������ر�������س ح����ك����وم����ة االإم�������������ارات 
تنفيذ  ع���ل���ى  ج���ه���ات���ه���ا  مب��خ��ت��ل��ف 
امل���ب���ادرات ال��ه��ادف��ة اإىل احل���د من 
االنبعاثات، مبا يتما�ضى مع اأف�ضل 
املمار�ضات العاملية وذلك عرب تبني 
وتطوير  امل��ب��ت��ك��رة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال���ت���ي تدعم  امل�����ض��ت��دام��ة  احل���ل���ول 

التحول االأخ�ضر.
الطاير  �ضعيد حممد  وقال معايل 
رئي�س جمل�س دبي مل�ضتقبل الطاقة 
والع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي، يف ت�ضريح 

وتوفري  يتجزاأ من هذا اجلهد،  ال 
ال�ضريع والفعال واملريح  املمر  هذا 
خطوة  يعد  الكهربائية  للمركبات 
حا�ضمة يف انتقال الطاقة، وي�ضمح 
باملراقبة  والتحكم  ال��ق��ي��ادة  ن��ظ��ام 
جلميع  ال����ك����ام����ل����ني  وال����ت����ح����ك����م 
الوحدات ويوفر االأ�ضا�س للمرحلة 
ال��ت��ال��ي��ة م���ن امل�������ض���روع، وه���ي بناء 
اإىل  ل��ل��و���ض��ول  لل�ضائقني  تطبيق 

اأجهزة ال�ضحن وحجزها.
لال�ضتثمار  مبادلة  �ضركة  وك��ان��ت 
و�ضركة �ضيمن�س للطاقة، قد وقعت 
املا�ضي  العام  نهاية  تفاهم  مذكرة 
ا�ضرتاتيجية  ���ض��راك��ة  عقد  ب��ه��دف 
وتطوير  اال����ض���ت���ث���م���ار  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
خالل  من  املتقدمة،  التكنولوجيا 
اإن�����ت�����اج ال����ه����ي����دروج����ني االأخ�������ض���ر 
والوقود اال�ضطناعي، حيث �ضيكون 
الرتكيز االأويل لن�ضاط ال�ضركتني 
هذا  يتو�ضع  اأن  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
لي�ضمل  ال���وق���ت  مب����رور  ال��ن�����ض��اط 

االأ�ضواق الدولية االأخرى.
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  تلتزم  كما 
ال���ت���ح���ت���ي���ة ب����ت����ط����وي����ر اق���ت�������ض���اد 
ال��ه��ي��دروج��ني يف دول���ة االإم�����ارات، 
النا�ضئ  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ذا  وااله��ت��م��ام 
الطاقة  وزارة  ك�ضفت  حيث  امل��ه��م، 
ال���ض��ت��ه��داف احل�ضول  ن��ي��ت��ه��ا  ع���ن 
على ح�ضة %25 من �ضوق طاقة 
الهيدروجني يف االأ�ضواق الرئي�ضية 
يف العامل على مدار العقد اجلاري 

“ اإن  “ وام  اأنباء االإم���ارات  لوكالة 
زيادة ح�ضة الطاقة النظيفة ت�ضكل 
املحلي  الطاقة  مزيج  اإجمايل  من 
دولة  ج��ه��ود  ل��دع��م  رئي�ضة  رك��ي��زة 
االإم�����ارات مل��واج��ه��ة حت���دي التغري 
لتعزيز  عملها  ومنظومة  املناخي، 
االأخ�ضر  االقت�ضاد  نحو  التحول 
منخف�س الكربون، وحتقيق تنمية 
يواكب  مب��ا  م�ضتدامة  اق��ت�����ض��ادي��ة 
م�����ض��ت��ه��دف��ات م����ب����ادرة االإم��������ارات 
اال�ضرتاتيجية لل�ضعي نحو حتقيق 

احلياد املناخي 2050.
يف  للطاقة  االأع��ل��ى  املجل�س  و���ض��رع 
الكربونية  االنبعاثات  بتقييم  دبي 
القادمة مب�ضاركة  الع�ضر  لل�ضنوات 
للو�ضول  دب���ي  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
اإىل االج��راءات املطلوبة للحد من 
زي�����ادة االن��ب��ع��اث��ات وم���ن ث���م ر�ضم 
خ���ارط���ة ال���ط���ري���ق ل��ل��و���ض��ول اإىل 
اأه����داف احل��ي��اد ال��ك��رب��وين بحلول 

عام 2050.
وتوؤكد الدولة التزامها بثقة للحد 
من الب�ضمة الكربونية، من خالل 
امل�ضتقبلية  التقنيات  على  العمل 
حيث  الكربونية،  الب�ضمة  لتقليل 
ت��ب��ن��ت ال��ع��دي��د م���ن امل�������ض���ارات كان 
عاملية  �ضركات  مع  التعاقد  اآخرها 
وطنية من حمطات  �ضبكة  الإن�ضاء 
لل�ضيارات  ال�ضرعة  فائقة  ال�ضحن 

الكهربائية.
جزءا  الكهربائية  املركبات  وتعترب 

2030 �ضمن  ع���ام  ح��ل��ول  وح��ت��ى 
الطاقة  م�����ض��ادر  ل���ري���ادة  خ��ط��ت��ه��ا 
اجلديدة وتعزيز جهود العامل نحو 
وحتقيق  امل�ضتقبل  لطاقة  التحول 

متطلبات مواجهة تغريات املناخ.
وو�������ض������ع������ت ال�������������������وزارة خ����ط����ط����اً 
تلك  ل���ت���ن���ف���ي���ذ  ا�����ض����رتات����ي����ج����ي����ة 
الرئي�ضيني  ال�����ض��رك��اء  م��ع  ال���روؤي���ة 
و»مبادلة«  »اأدن�����وك«  ومبقدمتهم 
القاب�ضة«  »اأب����وظ����ب����ي  و����ض���رك���ة 
و»دي����������وا« و»ب����ي����ئ����ة« وغ����ريه����ا من 
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، مب���ا ي�����ض��رع من 
امل�ضتهدفة  للن�ضبة  الو�ضول  وترية 
الطاقة  ن��ح��و  ال��ت��و���ض��ع  وحت��ق��ي��ق 

امل�ضتحدثة.
وت���ع���د حم���ط���ات ب���راك���ة اأح�����د اأهم 
امل�����ض��اري��ع ال��داع��م��ة ل��ت��ع��زي��ز تبني 
ا�ضتخدام الطاقة النظيفة، لدورها 
انبعاثات  معدل  خف�س  يف  الفاعل 
خف�س  وب��ال��ت��ايل  الدفيئة،  غ���ازات 
يوؤكد  ما  وهو  الكربونية،  الب�ضمة 
على التزام الدولة يف دعم وتعزيز 
امل��ن��اخ��ي، و حتقيق  ال��ع��م��ل  ج��ه��ود 
املناخي  احل���ي���اد  م����ب����ادرة  اأه�������داف 
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ال�ضم�ضية،  ال��ط��اق��ة  جم��ال  يف  اأم���ا 
اأعلنت �ضركات عاملية مزودة للطاقة 
امل�ضتدامة التي تتخذ من االإمارات 
و�ضيانة  وت�ضغيل  لبناء  لها،  مقًرا 
عدة حمطات للطاقة ال�ضم�ضية يف 
املنطقة احلرة يف جبل علي بدبي، 

الطريق اإىل احلياد املناخي.. »زيرو كربون« اأولوية اإماراتية بحلول 2050

واأّكد جمال حامد املري املدير التنفيذي لقطاع احل�ضابات املركزية يف دائرة 
�ضبل  اأف�ضل  املتعاملني و�ضمان  التخفيف عن  الدائرة على  املالية، حر�س 
الراحة واملالءمة واالأم��ان يف تعاملهم مع احلكومة عرب القنوات الذكية، 
اأن الدائرة رفعت عدد البنوك التي ميكن لعمالئها ا�ضتخدام  اإىل  م�ضرًيا 
املعامالت  خمتلف  ر�ضوم  �ضداد  يف  بهم  اخلا�ضة  املبا�ضر  اخل�ضم  بطاقات 

واخلدمات احلكومة عرب بوابة �ضداد دبي، اإىل خم�ضة ع�ضر بنًكا.
املربوطة  بطاقاتهم  ا���ض��ت��خ��دام  ال��ب��ن��وك  ه��ذه  ع��م��الء  “باإمكان  واأ����ض���اف: 
ب��ح�����ض��اب��ات��ه��م امل�����ض��رف��ي��ة اجل���اري���ة وال��ت��وف��ريي��ة ل�����ض��داد ر���ض��وم املعامالت 
احلكومية، ومن دون عمولة، بعد اأن تعاونت الدائرة مع م�ضرف االإمارات 
املركزي لرفع عدد البنوك من 4 فقط اإىل 15 من خالل الربط مع من�ضة 
م�ضرف االإمارات العربية املتحدة املركزي لبنوك اخل�ضم املبا�ضر، لت�ضمل 

معظم البنوك املحلية، وبعد اأن األغت عمولة ال�ضداد البالغة 3 دراهم«.

موارد ال�ضارقة ت�ضتمر يف تاأهيل الباحثني عن عمل يف قطاع امل�ضارف 
•• ال�شارقة-الفجر:

اط��ار احلر�س على  االأف��ق اجلامعية يف  كلية  بالتعاون مع  بال�ضارقة  الب�ضرية  امل��وارد  دائ��رة  نظمت 
ا�ضتمرار  تاأهيل الباحثني عن عمل وتعزيز قدراتهم ل�ضوق العمل ، الربنامج التاأهيلي “للعمل يف 
البنوك والقطاع امل�ضريف” عرب دفعات تاأهيلية . وت�ضتهدف الدفعة احلالية “ 35 “ باحثاً وباحثة 
عن عمل من حملة موؤهل الثانوية العامة املدرجني يف نظام الباحثني عن عمل يف الدائرة وذلك 
بالقطاع  العمل  توؤهلهم لاللتحاق يف  التي  والعملية  االأ�ضا�ضية  باملهارات  و�ضقلهم  تاأهيل  اأجل  من 
Microsoft Teams بواقع  االإلكرتوين عرب من�ضة   التدريب  امل�ضريف، ويعقد الربنامج بنظام 
36 �ضاعة تدريبية . ويهدف الربنامج الذي ياأتي يف اإطار النهج اال�ضرتاتيجي الذي ر�ضخته دائرة 
املوارد الب�ضرية من اجل تاأهيل الكوادر الوطنية  اإىل متكني امل�ضاركني من اكت�ضاب معارف عامة عن 
البيئة التي تعمل فيها امل�ضارف ، واإعطاء امل�ضاركني نظرة �ضاملة عن التنظيم املوحد للم�ضارف وعن 

اأن�ضطتها واإجراءاتها االأ�ضا�ضية يف خمتلف املجاالت امل�ضرفية الرئي�ضية. 

•• دبي-وام:

قالت دائرة املالية يف حكومة دبي اإنه باإمكان املتعاملني مع جميع اجلهات يف 
حكومة دبي اال�ضتفادة من التطوير الذي اأحدثته يف �ضداد ر�ضوم املعامالت 
بح�ضاباتهم  املرتبطة  املبا�ضر  اخل�ضم  ببطاقات  احلكومية  واخل��دم��ات 

امل�ضرفية، �ضواء اجلارية اأو التوفريية، وذلك عرب “بوابة �ضداد دبي«.
وكانت الدائرة األغت يف وقت �ضابق من العام املا�ضي العمولة التي يتحملها 
املتعاملون عند �ضداد ر�ضوم املعامالت احلكومية من ح�ضاباتهم امل�ضرفية 
اجلارية والتوفريية با�ضتخدام بطاقات اخل�ضم املبا�ضر، عرب “بوابة �ضداد 
والبالغة 3 دراهم. واأّكدت الدائرة اإلغاء حت�ضيل العمولة عند �ضداد  دبي”، 
املتعاملني لر�ضوم اخلدمات املقدمة من جميع اجلهات احلكومية يف اإمارة 

دبي عرب بوابة “�ضداد دبي«.

% منو �ضادرات اأع�ضاء غرفة جتارة دبي يف 5 اأ�ضهر  15.8 بروج تن�ضم اإىل �ضل�ضلة موؤ�ضرات »فوت�ضي« العاملية لالأ�ضهم

باأغلبية  الرئي�ضيني  امل�ضاهمني  ميتلكها  التي  واخل��ربة  القوة  نقاط  بني 
االأ�ضهم يف ال�ضركة، �ضركتي اأدنوك وبوريالي�س، من خالل من�ضاآتها الإنتاج 
�ضنغافورة.  يف  واملبيعات  الت�ضويق  وم��راك��ز  اأبوظبي  يف  البرتوكيماويات 
الرائدة يف توفري حلول  العاملية  ال�ضركات  اأك��رب  واح��دة من  ب��روج  وتعترب 
البنية  منها  ع��دة  قطاعات  خلدمة  واملتنوعة  املبتكرة  اأوليفينات  البويل 
التحتية والطاقة والزراعة وال�ضيارات والرعاية ال�ضحية والتغليف املطور. 
يعمل لدى ال�ضركة اأكرث من 3،100 موظف وتوفر خدماتها لعمالئها يف 

اأكرث من 50 دولة يف اآ�ضيا وال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا.

•• اأبوظبي-وام:

املدرجة  “بروج”  �ضي  ال  ب��ي  ب���روج  �ضركة  ان�ضمت 
ال�ضركة   - امل���ال���ي���ة  ل����������الأوراق  اأب����وظ����ب����ي  ����ض���وق  يف 
البويل  حلول  توفري  يف  املتخ�ض�ضة  البرتوكيماوية 
موؤ�ضرات  �ضل�ضلة  اإىل   - واملتنوعة  املبتكرة  اأوليفينات 
“فوت�ضي را�ضل” لالأ�ضهم العاملية والتي ت�ضم ثالثة 
“فوت�ضي”  موؤ�ضر   - وه��ي  عاملياً  معروفة  م��وؤ���ض��رات 
راأ�س  ل�ضركات  العاملي  “فوت�ضي”  وموؤ�ضر  النا�ضئ، 
العاملي،  القيا�ضي  “فوت�ضي”  وموؤ�ضر  الكبري،  امل��ال 

وذلك اعتباراً من 10 يونيو 2022.
اأن���ح���اء العامل  امل�����ض��ت��ث��م��رون يف ج��م��ي��ع  وي�����ض��رت���ض��د 
بقرارات  يتعلق  فيما  را�ضل”  “فوت�ضي  مب��وؤ���ض��رات 

تخ�ضي�س االأ�ضول وبناء املحافظ اال�ضتثمارية.
الرئي�ضية  املوؤ�ضرات  اإىل هذه  ان�ضمام بروج  و يعك�س 
املتنوع  ال��ع��امل��ي  وح�����ض��وره��ا  ال��رائ��دة  ال�ضركة  مكانة 
وم�ضرية منوها القوية، وي�ضاهم يف دعم تنويع قاعدة 
امل�ضتثمرين من جميع  املزيد من  م�ضاهميها وجذب 
اأنحاء العامل. ويف 3 يونيو2022، ا�ضتكملت اأدنوك 
وبوريالي�س بنجاح اإدراج ح�ضة من اأ�ضهم �ضركة بروج 

والتي متثل %10 من اإجمايل راأ�س املال امل�ضدر يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق 
مليار   2 عن  تزيد  اإجمالية  عائدات  االأويل  العام  االكتتاب  وحقق  املالية. 
اأويل على االإط��الق يف تاريخ  اأكرب طرح عام  اأمريكي لي�ضبح بذلك  دوالر 
اأبوظبي واالأكرب ل�ضركة برتوكيماويات يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط. و�ضهد 
الطرح اإقبااًل كبرياً من امل�ضتثمرين االأفراد وامل�ضتثمرين املوؤهلني يف دولة 
االإمارات، حمققاً اأعلى م�ضتويات التغطية من قبل امل�ضتثمرين االأفراد يف 
االإمارات على مدى عقدين تقريباً. وجتمع بروج التي تاأ�ض�ضت عام 1998 

عامليني  �ضركاء  ت�ضم  التي  املت�ضعبة  �ضبكة عالقاتها  على  الغرفة  اعتماد  اإىل  دبي 
ومكاتب خارجية لالرتقاء باأداء قطاع التجارة، الذي يعترب من الركائز االأ�ضا�ضية 
االأ�ضهر  خالل  الغرفة  الأع�ضاء  التجاري  االأداء  اأن  اإىل  م�ضرياً  االإم��ارة،  القت�ضاد 
دبي ومرونة جتار  اقت�ضاد  قوة  ويعك�س  ا�ضتثنائياً ومميزاً  يعترب  االأوىل  اخلم�ضة 
االإمارة، وحجم اجلهود التي بذلتها الغرفة لتوفري قيمة م�ضافة الأع�ضائها، كما 
تقرير  وك�ضف  تناف�ضيته.  وتعزيز  التجاري  القطاع  حتفيز  يف  الغرفة  دور  ي��ربز 
اإىل دول جمل�س  الغرفة  اأع�ضاء  ���ض��ادرات  واإع���ادة  ���ض��ادرات  اأن  دب��ي  غرفة جت��ارة 
درهم،  55.5 مليار  بلغت   2022 يناير- مايو  الفرتة  التعاون اخلليجي خالل 
بنمو بن�ضبة %11.1 مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2021، يف حني بلغت ن�ضبة 
النمو يف �ضهر مايو 2022 حوايل %12.1 مقارنًة ب�ضهر اأبريل 2022، حيث 

بلغت قيمة ال�ضادرات واإعادة ال�ضادرات 12.6 مليار درهم يف مايو 2022.

•• دبي-وام :

اأع�ضائها  اأن ���ض��ادرات واإع���ادة ���ض��ادرات  ك�ضفت غرفة جت��ارة دب��ي 
اأغ�ضط�س  منذ  لها  �ضهرية  قيمة  اأعلى   2022 مايو  يف  �ضجلت 
ن�ضبته  من���واً  م�ضجلًة  دره����م،  م��ل��ي��ار   23.1 ببلوغها   ،2018
اآنذاك  بلغت  والتي   2021 مايو  يف  بقيمتها  مقارنًة   28.3%
النمو  ا���ض��ت��دام��ة  18 مليار دره���م وذل���ك يف دالل���ة ج��دي��دة على 
االقت�ضادي يف دبي، وتناف�ضية القطاع التجاري باالإمارة ومرونته 
رغم التحديات العاملية ويف �ضوء تطبيق ا�ضرتاتيجية غرف دبي 
اجلديدة لتنويع التجارة واالأ�ضواق امل�ضتهدفة، ولفتت الغرفة اإىل 
اأن �ضادرات واإعادة �ضادرات اأع�ضائها خالل الفرتة يناير - مايو 
2022 �ضجلت منواً بن�ضبة %15.8 مع بلوغ قيمتها 104.3 
مليار درهم مقارنًة ب� 90.1 مليار درهم خالل نف�س الفرتة من 
2021. وو�ضل عدد �ضهادات املن�ضاأ التي اأ�ضدرتها خالل االأ�ضهر 
اخلم�ضة االأوىل من العام احلايل اإىل اأكرث من 291 األف �ضهادة 
بن�ضبة منو بلغت %7.1 مقارنًة بعددها خالل نف�س الفرتة من 
العام 2021. واأو�ضح معايل عبد العزيز الغرير، رئي�س جمل�س 

ال��ذي حتققه ���ض��ادرات واإع���ادة ���ض��ادرات االأع�ضاء ياأتي  اأن النمو  اإدارة غ��رف دب��ي 
اأعلنها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ  ترجمًة الأهداف خطة دبي للتجارة اخلارجية التي 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  حممد بن را�ضد 
لرفع قيمة جتارة االإمارة اإىل تريليوين درهم بحلول العام 2026،  “رعاه اهلل”، 
اأن ُغَرف دبي تركز يف ا�ضرتاتيجيتها اجلديدة على تنويع اأ�ضواق �ضادرات  موؤكداً 
االأع�ضاء مبا يخدم اخلطط التنموية لالإمارة. ولفت الغرير اإىل اأن الت�ضهيالت 
نا�ضئة  اأ�ضواق  يف  الت�ضدير  فر�س  على  للتعرف  دبي  لتجار  الغرفة  وفرتها  التي 
وجديدة، اأ�ضهم بدور كبري يف تنويع �ضبكة العالقات التجارية لالإمارة، وفتح اآفاٍق 
داً التزام الغرفة العمل عرب قنوات متنوعة لتعزيز تناف�ضية  جديدة للتجار، جُمدِّ
اأ�ضار �ضعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف  جتارة دبي اخلارجية. بدوره، 

•• دبي -وام:

تتوىّل اإدارة النقل البحري يف موؤ�ض�ضة 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  ال��ع��ام��ة يف  امل���وا����ض���الت 
ت��وف��ري خدمات  دب���ي  وامل���وا����ض���الت يف 
النقل البحري يف االإمارة والتي تتنوع 
م��ا ب��ني خ��دم��ات ن��ق��ل رك����اب جماعية 
اأكرب  ت��خ��دم  ح��ي��ث  �ضياحية  وخ��دم��ات 
امل���ن���اط���ق ال�����ض��ي��اح��ي��ة وامل�������ض���اري���ع ذات 
االإط��الل��ة اخل��اّلب��ة يف االإم����ارة وذلك 
ب�  ��ل��ة  امل��ت��م��ِثّ الهيئة  روؤي����ة  اإىل  ا���ض��ت��ن��اداً 
ال�ضهل  ال��ت��ن��ق��ل  يف  ال��ع��امل��ي��ة  “الريادة 

وامل�ضتدام«.
وق���ال حم��م��د ال��ه��ا���ض��م��ي، م��دي��ر اإدارة 
لوكالة  البحري يف حوار خا�س  النقل 
اأك���رث  اإن   “ وام   “ االإم���������ارات  اأن����ب����اء 
دبي  خ��ور  منطقة  يف  ترتكز  خدماتنا 
والقناة املائية ومر�ضى دبي، اإ�ضافة اإىل 
العامل  جل��زر  �ضياحية  رح��الت  توفري 
جمريا،  نخلة  يف  امل���وج���ودة  وال��ف��ن��ادق 
ورب���ط���ه���ا م����ع اخل�����دم�����ات وال���ف���ن���ادق 
والوجهات ال�ضياحية املوجودة يف القناة 
املائية.. الفتا اإىل اأن عدد املحطات 53 
موزعة  البحري  للنقل  ومرفاأ  حمطة 

املائية وممتدة  يف خور دبي وقناة دبي 
على طوال �ضاحل االإمارة. واأ�ضاف اأنه 
مليون   12 من  اأك��رث  نقل  �ضنوياً  يتم 
راكب على من و�ضائل النقل البحري، 
واأغلبهم  ال�����ض��ي��اح  م��ن  م��ن��ه��م   60% 
ومر�ضى  اخل���ور  منطقة  يف  ي��رتك��زون 
املَُقّدمة  الهيئة  خ��دم��ات  وت��ب��داأ   ، دب��ي 
لهم من تخطيط الرحالت من خالل 
خدمات  رب��ط  ويتم  “�ضهيل”  تطبيق 
ال��ب��ح��ري م���ع خ���دم���ات و�ضائل  ال��ن��ق��ل 
الهدف  اأن  واأو����ض���ح  االأخ�����رى.  ال��ن��ق��ل 
الطرق  هيئة  حت��ر���س  ال���ذي  الرئي�س 

تكامل  ه��و  حتقيقه  على  وامل��وا���ض��الت 
ب��ي��ن��ه��ا لتقدمي  ال��ن��ق��ل ف��ي��م��ا  و����ض���ائ���ل 
خدمات �ضل�ضة يف تنّقل االأفراد ما بني 
انطالقهم  نقاط  وم��ن  النقل  و�ضائل 
ال�ضياح  فاأغلب  النهائية  وجهاتهم  اإىل 
النقل  و�ضائل  ا�ضتخدام  على  ُيقِبلون 
ال��ب��ح��ري الأن��ه��ا مت��ر ع��رب اأم��اك��ن ذات 
ربط  اإىل  م�ضريا   .. جميلة  اإط����الالت 
املناطق الرتاثية فيما بينها مثل ربط 
منطقة ديرة القدمية ومنطقة بر دبي 
�ضياحية يف منطقة  والتنّزه يف جوالت 

املر�ضى واملارينا ومنطقة الغبيبة.

ول��ف��ت اإىل ت��واف��ر خ��ط��وط ت��رب��ط ما 
مثل  واجلديدة،  القدمية  املناطق  بني 
دبي  املركزية يف خور  االأعمال  منطقة 
مب���ر����ض���ى دب�����ي يف رح������الت ع���ل���ى من 
وتتوفر  ي��وم��ي  ب�ضكل  ت�ضري  ال��ف��ريي 
التي  دب��ي  ف��ريي  با�ضتخدام  اخل��دم��ات 
راك����ب وبها   100 م���ن  ت��ت�����ض��ع الأك����رث 
م��ن�����ض��اأة ت��ل��ب��ي ج��م��ي��ع اح��ت��ي��اج��ات��ه��م يف 
اأن الهيئة تقدم خدمات  التنقل. وذكر 
ال�ضياحية  واليخوت  املراكب  الأ�ضحاب 
واأ�����ض����ح����اب ال���ي���خ���وت ال�����زائ�����رة وهي 
خدمة تاأجري املرا�ضي البحرية ، حيث 

خ�ض�ضت ما يقارب 28 حمطة ومر�ضى 
بحري موزعة على جميع املناطق ذات 
االإط��������الالت ال��ب��ح��ري��ة وم����وج����ودة يف 
توفر  وه��ي  ال�ضياحية،  املناطق  اأغ��ل��ب 
الأ�ضحاب  وخ����ربات  خ��دم��ات  ب��ال��ت��ايل 
وا�ضتخدامها  املرا�ضي  لتاأجري  اليخوت 
يف زيارة املناطق ال�ضياحية على �ضفاف 
القناة املائية. واأو�ضح اأن هذه اخلدمات 
تبداأ من ال�ضاعة 6 �ضباحاً وحتى 11 
�ضاعة  والتاأجري يبداأ من ن�ضف  م�ضاء 
اإىل ي���وم ك��ام��ل ب��ر���ض��وم رم��زي��ة ح�ضب 
طول املركب املوجود وباإمكان اأ�ضحاب 

ال���ي���خ���وت وال�����ق�����وارب ال���ت���ق���دمي على 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  بوا�ضطة  اخل��دم��ة 
لهيئة الطرق واملوا�ضالت وعرب اجلزء 

اخلا�س بخدمات النقل البحري .
من  اأن���ه  اإىل  الها�ضمي  حم��م��د  واأ����ض���ار 
بني اخلدمات التي تقدمها اإدارة النقل 
القوارب  وت��ن��زي��ل  رف���ع  ه���ي  ال��ب��ح��ري 
التي  املتكاملة  التحتية  البنية  بف�ضل 
�ضيانة  جم�����ال  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  مت��ت��ل��ك��ه��ا 
اخلدمات  وه����ذه  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ق���وارب 
خم�ض�ضة الأ�ضحاب اليخوت والقوارب 
لو�ضائلهم  �ضيانة  اإج��راء  يف  الراغبني 

البحرية من خالل رفع هذه الو�ضائل 
البحري  ال���ر����ض���ي���ف  ع���ل���ى  ور����ض���ف���ه���ا 
امل��وج��ود يف ور���ض��ة ال��ق��ره��ود خلدمات 

النقل البحري.

هيئة الطرق واملوا�ضالت .. خدمات نقل بحري متميزة الإ�ضعاد �ضائحي وزائري دبي
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املال والأعمال
ال�ضارقة الإدارة االأ�ضول تطلق م�ضاريع ا�ضتثمارية جديدة

اأن هيئة كهرباء و مياه و غاز ال�ضارقة التزمت ب�ضراء الكهرباء من 
امل�ضروع اجلديد .. الفتا اإىل اأن هذا امل�ضروع �ضيجذب العديد من 

االإ�ضتثمارات االأجنبية لالإمارة .
اإطالق  تعتزم   2016 اأعمالها يف  انطلقت  التي  ال�ضركة  اأن  واأك��د 
ال��غ��ذائ��ي خا�ضة يف ظل  االأم���ن  و  ال�ضحة  امل�ضاريع يف  م��ن  م��زي��د 
التغريات التي ي�ضهدها العام حاليا و من منطلق حر�س احلكومة 
الر�ضيدة على توفري م�ضاريع و خدمات يف “ القطاعات الدفاعية 
ال�ضحي  القطاع  تعزيز  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�ضركة  تعتزم   “

باإطالق خدمات �ضحية �ضمن مراحل متعددة.
اإط��الق م�ضاريع يف االأم��ن الغذائي و  اأن ال�ضركة تعمل على  وذك��ر 
حتقيق االإكتفاء الذاتي من خالل اإطالق م�ضاريع يف قطاع زراعة 
ال�ضركة  متتلك  حيث  التمور  م�ضروع  و  اخل�����ض��روات  و  الفواكهة 

التو�ضع اجلغرايف  ن�ضتهدف حاليا  اإ�ضافة خدمات جديدة حيث  و 
لهذه ال�ضركات لتقدمي خدمات اأ�ضمل لقطاعات حكومية و خا�ضة 
.. فيما ت�ضم املحفظة اخلارجية م�ضاريع يف قطاع العقارات و البنية 
التحتية يف اأ�ضرتاليا و اأمريكا. ولفت اإىل اأن ال�ضركة حتر�س على 
تنويع ا�ضتثماراتها وم�ضادر دخلها يف قطاعات متنوعة و خمتلفة و 

اقتنا�س الفر�س املنا�ضبة ذات العائد اال�ضتثماري الناجح .
بال�ضارقة  الب�ضرية  امل��وارد  هيئة  مع  بالتعاون  و  ال�ضركة  اإن  وق��ال 
التوطني  ن�ضبة  وزي����ادة  ل��ل��م��واط��ن��ني  وظ��ائ��ف  ت��وف��ري  ع��ل��ى  تعمل 
هي  و  املقيمني  و  للمواطنني  امل�����ض��ت��وى  ع��ال��ي��ة  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 
تعمل  ال�ضركة  اأن  م�ضيفا   .. م�ضتمرة  ب�ضفة  بتطويرها  ملتزمة 
على الرتويج مل�ضاريعها من خالل امل�ضاركة يف املعار�س اال�ضتثمارية 

املتخ�ض�ضة .

•• ال�شارقة -وام:

�ضركة  التجارية اجلديدة يف  امل�ضاريع  بو رحيمة مدير  را�ضد  قال 
ال�ضارقة الإدارة االأ�ضول – الذراع الت�ضتثماري حلكومة ال�ضارقة .. 
اإن ال�ضركة و�ضمن توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان 
وروؤية  ال�ضارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن 
ال�ضركة امل�ضتقبلية �ضتطلق خالل يوليو املقبل املرحلة االأوىل من 
م�ضروع ا�ضتثماري جديد يف البنية التحتية يوفر 1800 ميغاوات 
كهرباء و يخدم م�ضاحة �ضكنية كبرية و ذلك بالتعاون مع �ضركات 
امل�ضروع  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ي��اب��ان��ي��ة..  و  اأمريكية 

�ضتنتهي يف مايو من العام املقبل 2023.
واأ�ضاف بورحيمة يف حوار خا�س مع وكالة اأنباء االإمارات “ وام “ 

 “ “ تاأ�ضيل  �ضركة  اأخ��رى  بالتعاون مع جهة  يف حمفظتها حاليا 
با�ضم جتاري يحمل “ فروج الذيد “ .. الفتا اإىل اأن ال�ضارقة الإدارة 
توجيهات  ت��واك��ب  غذائية  منظومة  اإدارة  على  �ضتعمل  االأ���ض��ول 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
اأغذية  امل�ضتهلك  بتزويد  املتمثلة  ال�ضارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
مدير  واأو���ض��ح   . الكيماوية  وامل���واد  ال�ضوائب  م��ن  خالية  ع�ضوية 
اأن  االأ�ضول  الإدارة  ال�ضارقة  �ضركة  يف  اجلديدة  التجارية  امل�ضاريع 
ت�ضم  الداخلية   ، خارجية  و  داخلية  حمفظتني  متتلك  ال�ضركة 
“ للتحول  “ �ضحاب  �ضركة  و  امل��رك��ب��ات  “ حل��ل��ول  “ راف���د  �ضركة 
الرقمي و “ �ضاند “ خلدمة املرافق و “ �ضوق احلراج “ و “ �ضوق 
متابعة  نعمل على  “ و  ال�ضناعية  ال�ضجعة  “ واح��ة  “ و  اجلبيل 
�ضري العمل بها و احلر�س على رفع االإي��رادات و تقليل امل�ضاريف 

اتخاذ خطوات متقدمة لتن�ضيق اجلهود وتعزيز اآفاق التعاون

»حرة احلمرية« و»حرة مطار ال�ضارقة الدويل« و»غرفة ال�ضارقة«
 ي�ضت�ضرفون حلوال مبتكرة مل�ضاعفة تدفقات اال�ضتثمار اخلارجي لالإمارة

با�ضتحواذها على »جمموعة بريجي ميفار« الرتكية الرائدة لالأدوية 

حة وعلوم احلياة  »القاب�ضة« »ADQ« تعّزز حمفظة ا�ضتثماراتها يف قطاع ال�ضّ

توقعات عاملية اإيجابية لنمو 
االقت�ضاد الوطني يف 2022

•• اأبوظبي-وام:

توقعت جمموعة من املوؤ�ض�ضات والهيئات الدولية االقت�ضادية املرموقة، اأن ي�ضهد 
االقت�ضاد الوطني االإماراتي، منواً، خالل الفرتة املقبلة، وذلك نتيجة لل�ضيا�ضات 
مكانة  تر�ضيخ  يف  �ضاهمت  التي  اال�ضرتاتيجية،  النوعية  وامل��ب��ادرات  احلكومية 
الدولة كعن�ضر رئي�س يف منظومة االقت�ضاد العاملية. وتر�ضد وكالة اأنباء االإمارات 
اأهم التوقعات االقت�ضادية التي �ضدرت من خالل املوؤ�ض�ضات  »وام«، يف تقريرها، 
ال�ضمات  اأهم  باأرقامها وتوقعاتها،  الوطني، وعك�ضت  العاملية حول منو االقت�ضاد 
واملزايا التي تتمتع بها املنظومة االقت�ضادية الوطنية، والتي �ضكلت عن�ضراً جاذباً 
لال�ضتثمارات االأجنبية. فقد توقع البنك الدويل، يف تقرير اآفاق االقت�ضاد العاملي 
العام عند  ال�ضادر خ��الل �ضهر يونيو اجل��اري، منو اقت�ضاد دول��ة االإم���ارات ه��ذا 
اأ�ضواق راأ�س املال وزيادة مرونة �ضوق  %4.7، م�ضتنداً على التطور املتوا�ضل يف 
العمل وت�ضريع وترية االبتكار التكنولوجي، م�ضرياً اإىل توقعاته باأن يبلغ النمو يف 

العامني 2023، و2024 نحو %3.4 و%3.6 على التوايل.
من جهته، ووفقاً لتقرير �ضندوق النقد الدويل، ال�ضادر خالل مايو املا�ضي، رفع 
ال�ضندوق توقعاته للنمو يف الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي لالإمارات هذا العام 
اإىل %4.2، بينما اأ�ضار التقرير اإىل اأنه من املتوقع، اأن تبلغ ن�ضبة فائ�س احل�ضاب 
اجلاري لالإمارات اإىل ناجتها املحلي االإجمايل %18.5 يف نهاية 2022، وذلك 
نظراً لقوة االقت�ضاد الوطني وقدرته على اقتنا�س الفر�س االقت�ضادية املتاحة 
عاملياً. بدورها، اأكدت منظمة الدول امل�ضدرة للنفط “ اأوبك”، توقعاتها االإيجابية 
ب�ضاأن االنتعا�س االقت�ضادي لدولة االإمارات، وذلك يف تقريرها ال�ضهري ال�ضادر 
اجلاري،  للعام  االقت�ضادية  توقعاتها  م�ضتجدات  ح��ول  امل��ا���ض��ي،  ال�ضهر  خ��الل 
املوؤ�ضرات  ب�ضبب حت�ضن  االإيجابية  التوقعات  اإىل  االإ�ضارة  التقرير،  ت�ضمن  حيث 
 “ بجائحة  املتعلقة  القيود  تخفيف  م��ن  بدعم  االإم����ارات،  دول��ة  يف  االقت�ضادية 
ما  امل��وؤ���ض��رات،  ه��ذه  وتعك�س  االأح��ف��وري.  ال��وق��ود  اأ���ض��ع��ار  وحت�ْضن   ،”19 كوفيد 
على  ق��ادرة  م�ضتقرة،  واقت�ضادية  ا�ضتثمارية  بيئة  من  االإم���ارات  دول��ة  به  تتميز 
العاملي عرب  االقت�ضاد  ي�ضهدها  التي  التحديات  رغم  االقت�ضادي  النمو  موا�ضلة 
فرتات خمتلفة، حيث تتمتع دولة االإم��ارات مبوقع ا�ضرتاتيجي هام بني مراكز 
االأعمال الرئي�ضية يف اأوروبا واآ�ضيا واملحيط الهادئ واإفريقيا واأمريكا ال�ضمالية، 
كما حتوز دولة االإمارات على �ضبكة موا�ضالت برية وجوية ممتازة ت�ضاعدها على 
االت�ضال مع خمتلف دول العامل. وحتتفظ دولة االإمارات باحتياطات مالية قوية 
وقطاع م�ضريف قوي، ي�ضاعدها على توفري بيئة ا�ضتثمارية اآمنة، تكفي احلكومة 
لال�ضتمرار يف توفري التمويل الالزم لكافة م�ضاريعها، والوفاء بالتزاماتها املالية، 

واالإنفاق يف موازناتها العامة دون تعرثات مالية.

جلنة الوطني املوؤقتة توا�ضل مناق�ضة 
م�ضروع قانون تنظيم الوكاالت التجارية

•• دبي-وام:

قانون  م�ضروع  مناق�ضة  االحت���ادي  الوطني  للمجل�س  امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  وا�ضلت 
احتادي ب�ضاأن تنظيم الوكاالت التجارية مناق�ضة امل�ضروع خالل اجتماعها الذي 
عقدته اأم�س يف مقر االأمانة العامة للمجل�س بدبي، برئا�ضة �ضعادة ناعمة عبداهلل 
وزارة  ممثلي  بح�ضور  اللجنة،  رئي�ضة  املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  ال�ضرهان 
اللجنة �ضعادة كل  اأع�ضاء  امل�ضتهلك. ح�ضر االجتماع  االقت�ضاد وجمعية حماية 
ال�ضويدي،  بو�ضهاب  حمد  واأحمد  اللجنة،  مقرر  اليماحي  حممد  نا�ضر   : من 

وخلفان را�ضد النايلي، و�ضمية عبداهلل ال�ضويدي، وحممد عي�ضى الك�ضف .

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت هيئة املنطقة احلرة باحلمرية 
احلرة  املنطقة  وهيئة  ال�ضارقة،  يف 
وغرفة  ال�������دويل،  ال�������ض���ارق���ة  مل���ط���ار 
ال�����ض��ارق��ة ممثلة  جت�����ارة و���ض��ن��اع��ة 
بقطاع االت�ضال واالأعمال، عن اتخاذ 
اآفاق  تعزيز  جت��اه  متقدمة  خطوات 
وتن�ضيق  اال�ضرتاتيجية  ال��ع��الق��ات 
اجل��ه��ود امل�����ض��رتك��ة وت��وح��ي��ده��ا، مبا 
االقت�ضادية  امل��ت��غ��ريات  م��ع  يتالئم 
ت�ضجيع  على  العمل  بهدف  العاملية، 
وزي����������ادة ت����دف����ق����ات اال����ض���ت���ث���م���ارات 
من  ال�ضارقة،  اإم���ارة  اإىل  اخلارجية 
مل��زاي��ا اال�ضتثمار يف  ال��رتوي��ج  خ��الل 
املناطق احلرة والت�ضهيالت االإدارية 

واللوج�ضتية املقدمة للم�ضتثمرين.
اج��ت��م��اع تن�ضيقي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
املنطقة  انعقد موؤخرا يف مقر هيئة 
�ضعادة  ح�����ض��ره  ب��احل��م��ري��ة،  احل����رة 
م��دي��ر هيئة  امل��زروع��ي  ���ض��امل  �ضعود 
ب��احل��م��ري��ة وهيئة  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
ال�ضارقة  مل����ط����ار  احل�������رة  امل���ن���ط���ق���ة 
الدويل، وعبد العزيز حممد �ضطاف 
م�ضاعد املدير العام لقطاع االت�ضال 
واالأعمال يف غرفة ال�ضارقة، بح�ضور 

جماالت  تو�ضيع  يف  ال�ضارقة  غرفة 
التباحث  ف��ر���س  واإت���اح���ة  ال��ت��ع��اون 
اال���ض��ت��ف��ادة من  وال��ت��ح��اور يف كيفية 
الأ�ضحاب  ت�ضمح  ال��ت��ي  الت�ضهيالت 
القطاعات  يف  اال�ضتثمارية  امل�ضاريع 
االقت�ضادية املختلفة بتعزيز جناحها 

يف ال�ضارقة. 

حلقة و�ضل
من جانبه قال عبد العزيز �ضطاف: 
وامل�ضانع  ال�ضركات  اأع��داد  تزايد  اإن 
امل��ن��ط��ق��ت��ني وارت����ف����اع  ال���ع���ام���ل���ة يف 
املحلي  االق��ت�����ض��اد  يف  م�����ض��اه��م��ات��ه��ا 
الإم�����ارة ال�����ض��ارق��ة ودول�����ة االإم�����ارات 
تعزيز م�ضاهمة  اإىل  يدفعنا  عموما، 
اال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  يف  الغرفة 
القيام  خ��الل  ل��الإم��ارة من  النوعية 
املناطق  ب��ني  و���ض��ل  كحلقة  ب��دوره��ا 
امل�ضتهدفة،  العاملية  احلرة واالأ�ضواق 
التعاون  اأوج����ه  حت��دي��د  ج��ان��ب  اإىل 
االأجنبية  اال���ض��ت��ث��م��ارات  ال���ض��ت��دام��ة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ب���ا����ض���رة 
اإم����ارة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  االق��ت�����ض��ادي��ة، 
ال�������ض���ارق���ة ت��ع��د م�����ض��اه��م رئ��ي�����س يف 
الوطنية  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  لل�ضناعة 

ال�ضارقة  م��ط��ار  ح���رة  اأن  وم���وؤك���دا 
ت�ضكالن  احل��م��ري��ة  وح����رة  ال�����دويل 
مكانة  ت���ع���زي���ز  يف  ال�����زاوي�����ة  ح���ج���ر 
من  متتلكانه  مل��ا  �ضناعيا  ال�����ض��ارق��ة 
التقدم والنمو  ركائز متينة لتمكني 
ال�ضناعي، من خالل تقدمي احللول 
املبتكرة واملرافق احليوية واخلدمات 
امل�ضتوى، ف�ضال عن احلوافز  عاملية 
اال���ض��ت��ث��م��اري��ة امل�����ض��ج��ع��ة ال���ت���ي من 
االإقليمية  ال�ضركات  متكني  �ضاأنها 
النمو  فر�س  توظيف  من  والدولية 
الهائلة �ضمن قطاع ال�ضناعة الذي 
ن�ضبة  م��ت��زاي��دا يف  ارت��ف��اع��ا  ي�����ض��ه��د 

اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�ضرة.
وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى و���ض��ع خطة 
لتنظيم  م��ت��ك��ام��ل��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ح��م��الت ت��روي��ج��ي��ة ل��ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
العام اجلاري  املنطقتني حتى نهاية 
تعتزم  كما  ال��ع��امل،  ق���ارات  مبختلف 
غ���رف���ة ال�������ض���ارق���ة ت��ن��ظ��ي��م زي������ارات 
م���ي���دان���ي���ة ل��ل�����ض��رك��ات ال���ق���ائ���م���ة يف 
املنطقتني للوقوف على احتياجاتها 
ت�����ض��ب يف �ضالح  وت��ط��وي��ر خ��دم��ات 
العمل  ي�����ض��م��ن  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن ومب����ا 
اأعلى املمار�ضات العاملية يف هذا  وفق 

املجال.

بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم��م��د 
اإىل  الرامية  ال�ضارقة،  االأعلى حاكم 

تعزيز النمو االقت�ضادي امل�ضتدام.
واأ������ض�����اف امل�����زروع�����ي: ي����ن����درج هذا 
اال�ضرتاتيجية  اإط����ار  يف  االج��ت��م��اع 
الت�ضويقية التي تنتهجها حرة مطار 
ال����دويل وح���رة احلمرية،  ال�����ض��ارق��ة 
ال���ك���ربى التي  خ��ا���ض��ة يف االأ�����ض����واق 
الهند  ج��م��ه��وري��ة  م��ث��ل  ت�ضتهدفها 
ا�ضتثمارا  االأعلى  �ضركاتها  تعد  التي 
 4000 م���ن  ب���اأك���رث  امل��ن��ط��ق��ت��ني  يف 
���ض��رك��ة مب��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات منها 
“اأر�ضيلور  م���ث���ل  ك�����ربى  ����ض���رك���ات 
التابعة لل�ضركة  ميتال بروجكت�س” 
جروب”،  ميتال  “اأر�ضيلور  العاملية 
والتي تعد واحدة من اأكرب ال�ضركات 
ال�ضلب  جم������ال  يف  ال����ع����امل  ح������ول 
ا�ضتقطاب  ع���ن  ف�����ض��ال  وال��ت��ع��دي��ن، 
�ضباي�ضز”  وال��ه��ن��د  “العرب  ���ض��رك��ة 
يف امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ب��احل��م��ري��ة من 
لتخزين  م�ضتودعا   12 بناء  خ��الل 
االأول من  امل�����ض��روع  وي��ع��د  احل��ب��وب 
االأو�ضط  ال�����ض��رق  منطقة  يف  ن��وع��ه 
اأف��ري��ق��ي��ا ك��م��خ��زن للحبوب  و���ض��م��ال 
جهود  على  مثنيا  ال��ك��ث��ري،  وغ��ريه��ا 

التي  التناف�ضية  واملزايا  اال�ضتثنائية 
بال�ضارقة،  املناطق احلرة  بها  تتمتع 
وال���ت���ي جت��ع��ل م��ن��ه��ا اخل���ي���ار االأول 
لكربى امل�ضانع وال�ضركات مبختلف 
والتجارية،  ال�ضناعية  ال��ق��ط��اع��ات 
ف�ضال عن تو�ضيع الرقعة اجلغرافية 
لل�ضادرات االإماراتية وتعزيز ح�ضور 

عالمة “�ضنع يف االإمارات” عامليا.

تن�ضيق اجلهود
واأعرب �ضعادة �ضعود �ضامل املزروعي، 
الذي  ب��ه��ذا االج��ت��م��اع،  ع��ن ترحيبه 
نتيجة  االأهمية  بغاية  وقت  يف  ياأتي 
باحلمرية  احلرة  املنطقة  ت�ضهده  ملا 
ال�ضارقة  مل���ط���ار  احل�����رة  وامل��ن��ط��ق��ة 
الدويل، من ارتفاع يف عدد ال�ضركات 
باملنطقتني  ت�ضتثمر  التي  االأجنبية 
من  اأك���������رث  اإىل  و�����ض����ل����ت  وال������ت������ي 
دولة   163 م��ن  ���ض��رك��ة   14،500
ح��ول ال��ع��امل، وذل���ك ب��ه��دف تن�ضيق 
بني  للتفاهم  اأ�ض�س  وو���ض��ع  اجل��ه��ود 
اجل��ان��ب��ني ل��ت��ط��وي��ر م����ب����ادرات ذات 
ا�ضتقطاب  يف  ت�ضهم  م�ضرتكة  قيمة 
املزيد من اال�ضتثمارات االأجنبية اإىل 
التزام  من  انطالقا  ال�ضارقة،  اإم��ارة 
�ضاحب  روؤي���ة  حتقيق  يف  ال��ط��رف��ني 

املدير  ن��ائ��ب  اجل�����روان  �ضعيد  ع��ل��ي 
وهيا  التجارية،  لل�ضوؤون  التنفيذي 
اخل��ي��ال م��دي��رة ال��رتاخ��ي�����س وعلي 
االأعمال  تطوير  تنفيذي  الزرعوين 
جانب  وم������ن  احل����م����ري����ة،  ح������رة  يف 
الغرفة اأجمد عو�س الكرمي اإدري�س 
العمل  جم���م���وع���ات  ق�����ض��م  رئ���ي�������س 
القطاعية، و�ضلطان عبد اهلل اآل علي 
تنفيذي اأول خدمة امل�ضدرين واإدارة 
االأ�ضواق، وعدد من ممثلني االإدارات 
من  ع��دد  االجتماع  وناق�س  املعنية. 
امل���وا����ض���ي���ع ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ح����ول طرح 
اإىل  الهادفة  والتو�ضيات  الت�ضورات 
الرتويج ملحفظة املنطقتني احلرتني 
املبتكرة من حلول االأعمال املتكاملة 
ل���دف���ع عجلة  امل�����ض��م��م��ة خ�����ض��ي�����ض��ا 
ومتعددة  ال��دول��ي��ة  ال�����ض��رك��ات  من���و 
اجلن�ضيات �ضمن االأ�ضواق االإقليمية، 
اأبرز الالعبني  اإىل جانب ا�ضتقطاب 
االأعمال  جمتمع  �ضمن  الرئي�ضيني 
ال�������دويل، ب���االأخ�������س م���ن االأ�����ض����واق 
�ضراكات  جتمعها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع دول����ة االإم������ارات 
اأفريقيا  ودول  وت��رك��ي��ا  ال��ه��ن��د  م��ث��ل 
من  ل��ال���ض��ت��ف��ادة  وم�����ض��ر،  واالأردن 
والفر�س  اال�ضتثمارية  الت�ضهيالت 

اأكرب �ضركة  بيولوجيك�س ليمتد”، 
لالأدوية البيولوجية يف الهند.  

اأن اإمت��ام هذه  وجت��در االإ�ضارة اإىل 
ال�ضفقة يخ�ضع ل�ضروط االإغالق 
احل�ضول  تت�ضمن  والتي  املعتادة، 

على املوافقات التنظيمية.

على “اأ�ضينو”، وهي �ضركة ت�ضنيع 
وتتميز  ���ض��وي�����ض��را  م��ق��ره��ا  اأدوي�����ة 
بح�ضورها القوّي يف اأكرث من 90 
دولة حول العامل. ويف عام 2021، 
 )ADQ( »ا�ضتحوذت “القاب�ضة
على �ضركة “فارماك�س”” الرائدة 

دول�����ة  يف  االأدوي�������������ة  ت�������ض���ن���ي���ع  يف 
االإمارات، وعلى “اأمون لل�ضناعات 
اإحدى �ضركات االأدوية  الدوائية”، 
قامت  ك���م���ا  م�������ض���ر.  يف  ال�����رائ�����دة 
ب�ضراء   )ADQ( “القاب�ضة« 
“بيوكون  ���ض��رك��ة  اأق��ل��ي��ة يف  ��ة  ح�����ضّ

•• اأبوظبي-الفجر: 

 ،»ADQ« “القاب�ضة«  اأع��ل��ن��ت 
قاب�ضة  ا���ض��ت��ث��م��اري��ة  ���ض��رك��ة  وه���ي 
اأم�����س االثنني  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف 
لال�ضتحواذ  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ع��ن 
ميفار«  ب��ريج��ي  “جمموعة  ع��ل��ى 
الرائدة  امل��راك��ز  اأح���د   ،»BMG«

الإنتاج احلقن املعقمة يف تركيا.  
وتقّدم “جمموعة بريجي ميفار” 
عملّيات متكاملة لتطوير وت�ضنيع 
االأدوية، باالإ�ضافة اإىل قدراتها يف 
اإنتاج احلقن املعقمة، والتي ت�ضمل 
االأنبوبية  ال��زج��اج��ي��ة  احل���اوي���ات 
واالأمبوالت واحلقن املعباأة م�ضبًقا 
لتقدمي  غ���ال���ًب���ا  ت�����ض��ت��خ��دم  ال���ت���ي 
“جمموعة  تنتج  كما  ال��ّل��ق��اح��ات. 
اأولية  ع���ب���وات  ميفار”  ب���ريج���ي 

واأمبوالت وقوارير للحقن املعقمة 
وهي متخ�ض�ضة يف توفري تقنيات 
ب��ال��ت��ج��م��ي��د التي  ح��ف��ظ االأدوي�������ة 
وت�ضدر  ع��ل��ي��ه��ا.  ال��ط��ل��ب  ي��ت��زاي��د 
30 دول����ة  ال�������ض���رك���ة الأك������رث م����ن 
اأن��ه��ا تتمتع  واآ���ض��ي��ا كما  اأوروب����ا  يف 
ب��اأك��رث م��ن 50 ع��اًم��ا م��ن اخلربة 
االتفاقية،  ه��ذه  وح���ول  وال��ت��م��ي��ز. 
قال فهد القا�ضم، املدير التنفيذي 
يف  احلياة  وعلوم  ال�ضحة  ملحفظة 
»متّثل   :)ADQ(»القاب�ضة“
املنتجات وقدرات الت�ضنيع املتنوعة 
“بريجي  جمموعة  تقدمها  التي 
اإىل  اإ�ضرتاتيجية  اإ�ضافة  ميفار” 
حمفظة ا�ضتثماراتنا املتنامية التي 
ة  من�ضّ تعزيز  نوا�ضل من خاللها 
��ح��ة وع���ل���وم احل���ي���اة يف دولة  ال�����ضّ
الرتكية  ال�ضوق  تعترب  االإم����ارات. 

يف  ه�����ام�����ة  خ�����ط�����وة   )ADQ(
من  متكننا  والتي  �ضركتنا  م�ضرية 
الربحّية  ذات  االأ���ض��واق  يف  التو�ّضع 
االإمارات،  دولة  �ضوق  مثل  العالية 
و�ضمال  االأو�ضط  ال�ضرق  ومنطقة 
اإفريقيا. وعلى مدى اأكرث من 50 
بتقدمي  املجموعة  ال��ت��زم��ت  ع��اًم��ا 
ذات اجل����ودة  ال�����ض��ح��ّي��ة  ال���ّرع���اي���ة 
“القاب�ضة«  م��ن  وب��دع��م  العالية، 
قدرتنا  م��ن  ���ض��ن��ع��زز   ،)ADQ(
تعاقدات  اإن�����ض��اء  يف  ال��ت��م��ّي��ز  ع��ل��ى 
املعّقمة  املنتجات  لت�ضنيع  دول��ي��ة 
النمو  ���ض��ت�����ض��ه��م يف حت��ق��ي��ق  ال���ت���ي 

امل�ضتدام.«
وت�����اأت�����ي ه�����ذه اخل����ط����وة يف اإط�����ار 
 )ADQ( “القاب�ضة«  ج���ه���ود 
متكاملة  ة  من�ضّ الإن�����ض��اء  ال��ه��ادف��ة 
ل��ل�����ض��ّح��ة وع���ل���وم احل���ي���اة يف دولة 

اال�ضتثمارية،  االأ����ض���واق  اأه���م  م��ن 
“بريجي  جم��م��وع��ة  تتمتع  ح��ي��ث 
على  ق��وّي  بح�ضور  فيها  ميفار” 
امتداد �ضل�ضلة توريد الدواء؛ بدًءا 
الدوائية  امل��ن��ت��ج��ات  ت��ط��وي��ر  م���ن 
والتعبئة  الت�ضنيع  اإىل  وو���ض��واًل 
التربيد.  �ضل�ضلة  ع��رب  وال��ّت��وزي��ع 
املتكاملة،  ال��ق��درات  ه��ذه  وبف�ضل 
دولة  اإم��ك��ان��ات  تطوير  لنا  يت�ضنى 
االإمارات ودعم اخلربات املحلّية يف 
ال�ضحّية  املنتجات  وتوزيع  ت�ضنيع 
مكانتها  وتر�ضيخ  اجل���ودة،  عالية 
لل�ضناعات  رائ����ًدا  م��رك��ًزا  لت�ضبح 
الدوائية على امل�ضتوى االإقليمي.«

ف��ائ��ق �ضومر،  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
لدى”جمموعة  التنفيذي  املدير 
االن�ضمام  “يعّد  بريجي ميفار”: 
“القاب�ضة«  حم����ف����ظ����ة  اإىل 

ح�ضور  ُي�����ع�����زز  مب�����ا  االإم��������������ارات، 
�ضوق  يف   )ADQ( “القاب�ضة« 
القيمة  عالية  والعالجات  احلقن 
مثل  مت�ضارًعا،  من���ًوا  ت�ضهد  ال��ت��ي 
ال��ل��ق��اح��ات وغ���ريه���ا، ف�����ض��اًل عن 
وا�ضعة  �ضبكة عمالء  اإىل  الو�ضول 
ورّواد  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��رك��ات  ت�����ض��م��ل 
كما  واالإقليمي.  املحلي  القطاعني 
�ضيمّكن اال�ضتحواذ على “جمموعة 
ان�ضمامها  م��ن  ميفار”  ب��ريج��ي 
حة وعلوم احلياة  اإىل حمفظة ال�ضّ
يف “القاب�ضة« )ADQ(، والذي 
يهدف اإىل تعزيز قدرات الت�ضنيع 
ذلك  يف  مبا  والت�ضويق،  والتوزيع 
املعقمة  ال�ضحية  املنتجات  توفري 

واملحاليل القابلة للحقن.  
العام،  ه����ذا  م���ن  ���ض��اب��ق  وق����ت  ويف 
 )ADQ( »ا�ضتحوذت “القاب�ضة

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اعالن بالن�شر 

 3697/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة احلبتور للم�ضاريع الهند�ضية ذ.م.م ، �ضابقا - �ضركة بي اي 

�ضي للمقاوالت ذ.م.م ، حاليا - اجلن�ضية االمارات  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مورانو االنارة �س.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )٦٣٢٥4٣.٩٩( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن بالن�شر        
 3437/2021/465 نزاع جتاري 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل املتنازع �ضدهما : 1- تهاين اخلليج للتجارة العامة �س.ذ.م.م ٢- بيرت براكني بن باول 

- جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :فا�ضت لتاجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م

وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�ضى 
قررنا مبثابة احل�ضوري الزام املتنازع �ضدهما بان يوؤديا بالت�ضامن والتكافل للمتنازعة مبلغ 
ثالثة واربعون الف واربعمائة ت�ضعة و�ضتون درهم وع�ضرون فل�ضا والفائدة القانونية بواقع 
٥% من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف ٢٠٢1/1٢/٣٠ وحتى متام ال�ضداد وبالزامهما 
بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم   املوافق  ال�ضاعة     
�س ب لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70392 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
 اعالن بالن�شر

314/2022/322 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل امل�ضتاأنف �ضده /1- ليلى بنت خمي�س بن �ضعيد الذهلي - ب�ضفتها من 
ورث��ة املتويف/�ضامل حممد غامن )زوج��ه( - جمهول حمل االقامة مبا ان 
امل�ضتاأنف / �ضهيله احمد غامن ال�ضيخ �ضامل - وميثله:حممد �ضلمان ح�ضن 
عقاري   ٢٠٢1/٥44 رقم  بالدعوى  ال�ضادر  ا�ضتاأنف/احلكم  قد   - ال�ضابري 
جزئي -  وحددت لها جل�ضه يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٢/٦/٢1 ال�ضاعة 1٠.٠٠ 
او من ميثلكم  يقت�ضي ح�ضوركم  وعليه  بعد  التقا�ضي عن  بقاعة  �ضباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن بالن�شر 
 253/2022/3279 تنفيذ �شيكات 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1- �ضيخه حممد كنجي علي البلو�ضي
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )٢٠4٠4٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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املال والأعمال

العربية،  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون 
مكتب  مدير  الزعابي  حمد  وال�ضيد 
م��ع��ايل وزي���ر دول���ة ل��ل�����ض��وؤون املالية، 
وال�ضعادة  املعايل  اأ�ضحاب  اإىل جانب 
املجل�س، واالأمني  املالية بدول  وزراء 
اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العام 

العربية.
اأك������د معايل  ع���ل���ى ذل������ك،  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
اأهمية  احل�ضيني  ه���ادي  ب��ن  حم��م��د 
تعقدها  التي  ال��دوري��ة  االجتماعات 
العمل  م�ضتجدات  ملناق�ضة  اللجنة 
امل�ضرتك  اخل��ل��ي��ج��ي  االق���ت�������ض���ادي 
وتذليل العقبات التي تواجه حتقيق 
الوحدة االقت�ضادية بني دول جمل�س 
وقال  2025م،  عام  التعاون بحلول 
االإم����ارات  دول���ة  “حتر�س  م��ع��ال��ي��ه: 
العربية املتحدة على موا�ضلة العمل 
االع�����ض��اء من  ال���دول  م��ع  والتن�ضيق 
وطموحات  ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ي��ق  اأج����ل 
اأ����ض���ح���اب اجل���الل���ة وال�����ض��م��و ق���ادة 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول 
وزارة  تقوم  حيث  و�ضعوبها،  العربية 

•• الريا�س-الفجر: 

ت�����راأ������س م����ع����ايل حم���م���د ب����ن ه����ادي 
احل�ضيني وزير دولة لل�ضوؤون املالية، 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  وفد  موؤخراً 
املتحدة امل�ضارك يف االجتماع ال� 116 
واالقت�ضادي  امل���ايل  ال��ت��ع��اون  للجنة 
التعاون لدول اخلليج  بدول جمل�س 
الريا�س  ع��ق��د يف  وال����ذي  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال�ضعودية.  العربية  اململكة  عا�ضمة 
وناق�س االجتماع التو�ضيات والنتائج 
التح�ضريي  االج��ت��م��اع  يف  ال������واردة 
املالية  وزراء  وك���الء  للجنة   65 ال���� 
التعاون لدول اخلليج  بدول جمل�س 
العربية، ف�ضاًل عن عدد من املوا�ضيع 

املعرو�ضة على جدول االأعمال.
و���ض��م وف��د دول���ة االإم�����ارات امل�ضارك 
معاليه،  ج���ان���ب  اإىل  االج���ت���م���اع  يف 
���ض��ريف الوكيل  ���ض��ع��ادة علي  ك��اًل م��ن 
املالية  ال���ع���الق���ات  ل��ق��ط��اع  امل�����ض��اع��د 
اإبراهيم  وال�ضيد  ب��االإن��اب��ة،  الدولية 
�ضوؤون جمل�س  اإدارة  اجل��روان مدير 

عملية  م����راح����ل  مب���ت���اب���ع���ة  امل���ال���ي���ة 
اخلليجي  االق���ت�������ض���ادي  ال���ت���ك���ام���ل 
االقت�ضادية  االت���ف���اق���ي���ة  وت��ن��ف��ي��ذ 
امل��وح��دة ، ومت��ث��ي��ل ال��دول��ة يف جلنة 
التعاون املايل واالقت�ضادي ، ومتابعة 
ال��وزارات والهيئات واجلهات  تطبيق 
املعنية على م�ضتوى الدولة للقرارات 
ا�ضحاب  ع��ن  ال�����ض��ادرة  االقت�ضادية 
جمل�س  دول  ق��ادة  وال�ضمو  اجل��الل��ة 

التعاون.«
التعاون  جل��ن��ة  ن��اق�����ض��ت  وت��ف�����ض��ي��اًل، 
االجتماع  خ��الل  واالقت�ضادي  امل��ايل 
للجنة   )78( االج����ت����م����اع  ن���ت���ائ���ج 
حم��اف��ظ��ي ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة بدول 
امل��ج��ل�����س، ون��ت��ائ��ج االج��ت��م��اع )10( 
االإدارات  وم�������دراء  روؤ�����ض����اء  ل��ل��ج��ن��ة 
ونتائج  امل��ج��ل�����س،  ب���دول  ال�ضريبية 
االحت�����اد  ه���ي���ئ���ة   )28( االج����ت����م����اع 
امل��ج��ل�����س، وتقرير  ب����دول  اجل��م��رك��ي 
اخلطوات  ب�����ض��اأن  ال��ع��ام��ة  االأم����ان����ة 
اجلمركي  االحت�����اد  ل��ق��ي��ام  امل��ت��ب��ق��ي��ة 
وف�����ق ب���رن���ام���ج زم���ن���ي حم�����دد قبل 

نهاية عام 2024، ف�ضاًل عن نتائج 
و34،و35(   ،33( االج���ت���م���اع���ات 
امل�ضرتكة،  اخلليجية  ال�ضوق  للجنة 
للفريق  ال��ث��ال��ث  االج��ت��م��اع  ون��ت��ائ��ج 
لبحث  امل��ال��ي��ة  وزارات  م���ن  امل�����ض��غ��ر 

مبادرات G20 امل�ضار املايل.
كما اطلع اأ�ضحاب املعايل وزراء املالية 
خ��الل االج��ت��م��اع ع��دد م��ن املذكرات 
متابعة  ب��اآل��ي��ات  املتخ�ض�ضة  ك��ت��ل��ك 
االقت�ضادية  الوحدة  حتقيق  برنامج 
بحلول  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  ب���ني 
التوقيع  وم�ضتجدات   ،2025 ع��ام 
املدفوعات  رب��ط  نظام  اتفاقية  على 
حت�ضيل  وتقرير  املجل�س،  دول  ب��ني 
ال�ضارة  امل��م��ار���ض��ات  مكافحة  ر���ض��وم 
اإ���ض��اف��ة اإىل  يف ال��ت��ج��ارة ال���دول���ي���ة، 
اأ�ضحاب  مبوافقة  املتعلقة  امل��ذك��رات 
املجل�س  دول  ق��ادة  وال�ضمو  اجلاللة 
على اإن�ضاء الهيئة اخلليجية لل�ضكك 
احل�����دي�����دي�����ة، وامل�������ض���ت���ج���دات ح���ول 
اإعدادها  متابعة  يتم  التي  الدرا�ضات 

من قبل االأمانة العامة.

امل��ي��اه املحالة  مليون ج��ال��ون م��ن 
“مبنى  ال��داع��م��ة  امل���ب���اين  وب���ن���اء 
للعمليات  ومبنى  فرعية  حمطة 
ومبنى حفظ  للتجهيزات  ومبنى 
ال��ك��ي��م��اوي��ة وم��ب��ن��ى توليد  امل����واد 
ومتديد  الكلور”  اأك�����ض��ي��د  ث���اين 

اأنابيب املداخل واملخارج.
 واك���ت���م���ل���ت اأع������م������ال االأ�����ض����ا�����س 
االإن���������ض����ائ����ي����ة جل���م���ي���ع امل����ب����اين 
 ..  100% بن�ضبة  واخل����زان����ات 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ن�����ض��ب��ة االك���ت���م���ال يف 
االأع���م���ال ف���وق االأر���ض��ي��ة 27% 

••حتا-وام: 

م�ضروع  يف  االإجن����از  ن�ضبة  بلغت 
خ����زان امل���ي���اه ال����ذي ت��ن��ف��ذه هيئة 
كهرباء ومياه دبي يف منطقة حتا 
امل�ضروع  اإجمايل  %36.25 من 
باملقارنة مع 32.6 % م�ضتهدف 

بح�ضب جدول امل�ضروع املعتمد.
اال�ضتيعابية  ال���ط���اق���ة  وت���ب���ل���غ 
جالون  م��ل��ي��ون   30 ل��ل��م�����ض��روع 
درهم،  مليون   86 تقارب  بتكلفة 
اأبريل   7 يف  بامل�ضروع  ال��ب��دء  ومت 
االنتهاء  امل��ت��وق��ع  وم���ن   2021

منه يف اأبريل من العام القادم.
اإن�ضاء  ع��ل��ى  امل�������ض���روع  وي�����ض��ت��م��ل 
خزانني بقدرة تخزينية تبلغ 30 

ي��ق��ارب من  م��ا  اأي�ضا متديد  ومت 
%35 من االأنابيب.

����ض���ع���ي���د حممد  م�����ع�����ايل  وق���������ال 
الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
العمل  �ضري  - خ��الل تفقده  دب��ي 
لالطالع  املياه  خ��زان  م�ضروع  يف 
االإن�ضائية  االأع���م���ال  ت��ق��دم  ع��ل��ى 
حتقيق  اإىل  “ ن�ضعى   :  - املدنية 
اخلطة التنموية ال�ضاملة ملنطقة 
ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقها  التي  حّتا 
ال�������ض���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ض����د اآل 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
التنمية  اأ���ض�����س  وت��ر���ض��ي��خ  اهلل” 
ومكانة  املنطقة  لتلك  امل�ضتدامة 
كمثال  املنطقة  يف  ال���رائ���دة  دب���ي 
البنى  وكفاءة  فعالية  يف  يحتذى 
واملياه  الكهرباء  ل�ضبكات  التحتية 
احلالية  ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات  ي��ف��ي  مب���ا 
وامل�ضتقبلية لكافة نواحي التنمية 

يف االإمارة«. 
 وتابع : “ ندعم كذلك روؤية دبي 
ال�ضاملة بالن�ضبة ال�ضتدامة موارد 

اال�ضرتاتيجية  اإط������ار  يف  امل���ي���اه 
يف  املائية  امل���وارد  الإدارة  املتكاملة 
على  ت��رك��ز  وال���ت���ي   2030 دب���ي 
وا�ضتخدام  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  تعزيز 
اأح����������دث ال���ت���ق���ن���ي���ات واحل�����ل�����ول 

املبتكرة. 
للهيئة  االإنتاجية  ال��ق��درة  وتبلغ 
من  ج��ال��ون  مليون   490 حالياً 
املياه املحالة يومياً. وتنفذ الهيئة 
املحطة  ح��ت��ا  م��ن��ط��ق��ة  يف  اأي�������ض���اً 
الكهرومائية التي تعد االأوىل من 
العربي  نوعها يف منطقة اخلليج 

برئا�ضة حممد بن هادي احل�ضيني

االإمارات ت�ضارك يف االجتماع ال� 116 للجنة التعاون املايل واالقت�ضادي بدول جمل�س التعاون 

جمموعة بن حم: نعمل على تعزيز مكانتنا االإقليمية ب�ضراكات اقت�ضادية
••العني - الفجر

�ضراكات  ع��ق��د  نيتها  ع��ن  ب��ن ح��م  اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة 
تعزيز  ب��ه��دف  املنطقة  دول  م��ن  ع��دد  م��ع  اقت�ضادية 
وذلك  والعاملي  املحلي  ال�ضعيد  املجموعة على  موقع 
م�ضادر  تنويع  يف  الر�ضيدة  القيادة  نهج  مع  متا�ضياً 
جماالت  يف  اال�ضتثمارات  زي��ادة  على  والعمل  الدخل 
ال�ضناعة وال�ضياحة مع دول املنطقة والعامل ، وبهذا 
امل�ضاريع  من  ع��دداً  حم  بن  جمموعة  تدر�س  ال�ضدد 
العربية  ال�ضركات  وال�ضياحية مع عدد من  التنموية 

والعاملية .

اخلم�ضني  لل�ضنوات  ا���ض��ت��ع��داداً  ل��ل��دول��ة  التناف�ضية 
املقبلة .

واأك���د ب��ن ح��م : اإن االإم�����ارات م��رك��ز اق��ت�����ض��ادي مهم 
خمتلف  الحت�ضان  مثالية  بيئة  وت��وف��ر  املنطقة،  يف 

االأن�ضطة االقت�ضادية وممار�ضة االأعمال .
اال�ضرتاتيجية  ال�����ض��راك��ات  وت���اأت���ي  ح���م:  ب���ن  وت���اب���ع 
والتجارية  واالق��ت�����ض��ادي��ة  اال�ضتثمارية  امل��ج��االت  يف 
وال�ضناعية والتكنولوجية التي تقوم بها الدولة مع 
كمركز  العاملية  مكانتها  لتوؤكد  العامل  دول  خمتلف 

عاملي للريادة .
وحت��ر���س ال���دول���ة م��ن خ���الل ه���ذه ال�����ض��راك��ات على 

وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال�����ض��ي��خ اأح��م��د ب��ن م�ضلم ب��ن حم 
العامري املدير التنفيذي ملجموعة بن حم “ اإن دولة 
مت�ضارعة  تر�ضم بخطوات  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
عاملية  ب�����ض��راك��ات  م�ضرق  م�ضتقبل  م��الم��ح  طموحة 
ع��امل��ي، حيث  امل��ح��وري كمركز جت���اري  دوره���ا  تر�ضخ 
تعمل الدولة بظل قيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدول��������ة -حفظه اهلل- على 
واالبتك������ار  التكنولوجيا  قط���اعات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
واملتو�ض�����طة  ال�ضغرية  وال�ض������ركات  االأعمال  وري��ادة 
اال�ضطناعي  وال��ذك��اء  والتقنية  امل��ال��ي��ة  واخل��دم��ات 
املكانة  م��ن  ي��ع��زز  رق��م��ي مب��ا  اقت�ضاد  واالجت����اه نحو 

اال�ضتثمار يف م�ضادر اقت�ضادية متنوعة، واالنخراط 
يف الفر�س العاملية امل�ضتحدثة، لرت�ضيخ مكانة الدولة 
رواد  وك��ب��ار  للم�ضتثمرين  اآم��ن��ة  اقت�ضادية  كوجهة 

االأعمال .
“ ب��اأن دولة  التنفيذي ملجموعة بن حم  املدير  واأك��د 
االإمارات بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، �ضتم�ضي بروؤيته 
الثاقبة وحنكته املعهودة على اأن تكون دوماً االأف�ضل 
عاملياً يف خمتلف املجاالت االقت�ضادية واالجتماعية، 
على  واإ����ض���راق���اً  ت��ق��دم��اً  اأك����رث  م�ضتقبلها  ي��ك��ون  واأن 

خمتلف امل�ضتويات » .

تقدم ملحوظ يف اإجناز م�ضروع خزان املياه يف حتا ب�ضعة 30 مليون جالون
ب��ن��ح��و مليار  ب��ا���ض��ت��ث��م��ارات ت��ق��در 
و�ضت�ضل  دره����م.  م��ل��ي��ون  و421 
اإىل  للمحطة  االإنتاجية  ال��ق��درة 
تخزينية  ب�ضعة  ميجاوات   250
�ضاعة.”  م����ي����ج����اوات   1،500
واأ�ضاف ياأتي امل�ضروع �ضمن جهود 
ال�ضعة  زي��ادة  اإىل  الرامية  الهيئة 
التخزينية الإمارة دبي لت�ضل اإىل 
7212 مليون جالون خالل عام 
احلالية  بال�ضعة  مقارنًة   2025
جالون.  مليون   822 تبلغ  التي 
وتعمل الهيئة على حت�ضني كفاءة 
واع��ت��م��ادي��ة ���ض��ب��ك��ات امل���ي���اه ورفع 
كميات التدفق املائي لتلبية النمو 
امل���ي���اه يف خمتلف  امل��ت�����ض��ارع ع��ل��ى 
م���ن���اط���ق دب�����ي وزي��������ادة امل���خ���زون 
االح��ت��ي��اط��ي ل��ل��م��ي��اه يف دب���ي مبا 
التنمية  تعزيز م�ضرية  ي�ضاهم يف 

امل�ضتدامة. 
الهيئة  اأن  الطاير  واأو�ضح معايل 
تعمل حالياً على تنفيذ م�ضروعني 
رائدين اآخرين يف حتا هما “قمة 
حتا  و”�ضالالت  اجلبلية”  دب���ي 
هذه  �ضت�ضهم  حيث  امل�ضتدامة” 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة حتا  امل�����ض��اري��ع يف 
اأب��رز مناطق اجلذب  كواحدة من 

ال�ضياحي يف اإمارة دبي.

اأبوظبي االأول يعلن اإمتام الدمج 
القانوين الأ�ضول بنك »عودة - م�ضر«

•• اأبوظبي- وام:

بنك عودة م�ضر،  الأ�ضول  القانوين  الدمج  اإمت��ام  االأول  اأبوظبي  بنك  اأعلن 
وبدء العمل  اأبوظبي االأول - م�ضر”،  “بنك  اإىل  وتغيري عالمته التجارية 
بالهوية اجلديدة للبنك يف جميع فروعه يف جمهورية م�ضر العربية، وذلك 
ذلك  يف  مب��ا  الرقابية،  اجل��ه��ات  م��ن  النهائية  امل��واف��ق��ات  على  ح�ضوله  بعد 
موافقة البنك املركزي امل�ضري والهيئة العامة لال�ضتثمار فيما �ضيتم الدمج 

الكامل لعمليات البنك واأنظمته يف الربع االأخري من العام احلايل.
وبعد انتهاء مرحلتي دمج االأ�ضول وتغيري العالمة التجارية احلالية، يتبقى 
اإمتامه  مرحلة دمج عمليات واأنظمة الكيانني يف نظام واحد والذي يتوقع 
الكيان اجلديد  ال��ع��ام احل���ايل، بحيث ميكن لعمالء  م��ن  االأخ���ري  ال��رب��ع  يف 
اإجراء معامالتهم البنكية واإمتام خدماتهم امل�ضرفية يف اأي فرع من فروع 
البنك جميعها حتت الهوية اجلديدة “بنك اأبوظبي االأول م�ضر«. وباإمتام 
البنوك  اأك��رب  اأح��د  م�ضر   - االأول  اأبوظبي  بنك  اأ�ضبح  القانوين،  االن��دم��اج 
االأجنبية العاملة يف ال�ضوق امل�ضري باأ�ضول تبلغ قيمتها 185 مليار جنيه 
31 مار�س  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  اأم��ري��ك��ي/  10 مليارات دوالر  ي��ع��ادل  م�ضري /م��ا 
اأجهزة  م��ن  و207  ف��رع��اً   69 ع��رب  ف��روع��ه يف م�ضر  انت�ضار  م��ع   ،  2022
بنك  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  الر�ضتماين،  وقالت هناء  االآيل.  ال�ضراف 
القانوين،  الدمج  لعملية  الناجح  باالإمتام  فخورون  “نحن  االأول:  اأبوظبي 
اإحدى  باعتبارها  م�ضر  يف  الت�ضغيلية  عملياتنا  تو�ضيع  يف  �ضت�ضاهم  والتي 
االأ�ضواق اال�ضرتاتيجية الواعدة؛ ما يعك�س مدى ثقتنا باالقت�ضاد امل�ضري، 
ا�ضتثماري مالئم،  اإىل توفري مناخ  خا�ضة يف ظل اجلهود احلثيثة الرامية 
وال �ضك باأن هذه اخلطوة متثل اإجنازاً �ضيعزز مكانتنا على امل�ضتوى االإقليمي 
اأفريقيا وال�ضرق االأو�ضط، وهو  والدويل باعتبار م�ضر بوابة لال�ضتثمار يف 
ما يدعم خططنا لت�ضريع وترية النمو يف الفرتة املقبلة، حيث نتطلع قدماً 
عالوة على  اإىل م�ضاركة م�ضر يف ا�ضرتاتيجيتها التنموية “روؤية 2030”، 
العالقات بني  ملوا�ضلة توطيد  امل�ضريف؛  القطاع  املتبادلة يف  زيادة اخلربات 

جمهورية م�ضر العربية ودولة االإمارات العربية املتحدة«.

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/5481 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- العنود عبد احلكيم �ضالح حممد حم�ضن اجلنيدي

جمهول حمل االقامة
���س.م.ب )م( االم��ارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�ضرق االو�ضط( 

�ضركة امريكان اك�ضرب�س )ال�ضرق االو�ضط( �س.م.ب )�ضابقا(
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
مبلغ  اىل  باال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٢7484( وق��دره 

ر�ضوم خلزينة املحكمة. 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:1070/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 7٥7
الفا  وثالثون  اثنان  دره��م   )٣٢.٩٩٩.4٠( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  ال��زام   : املنازعة  مو�ضوع 
وت�ضعمائة وت�ضعة وت�ضعون درهما و 4٠ فل�ضا - والفوائد القانونية امل�ضتحقة بن�ضبة ٥% من تاريخ املطالبة 

وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:املدينة للتغليف ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة ال�ضارقة - املنطقة ال�ضناعية رقم 1٣ - �ضارع خلف �ضارع ال�ضيخ حممد بن زايد - 
مبنى ملك م�ضنع االمارات الوطني - بالقرب من مدر�ضة ال�ضعله اخلا�ضة - وميثله:علي ا�ضماعيل ابراهيم 

اجلرمن 
املطلوب اإعالنه :  1- املرا�ضيم لل�ضيافة  -  �ضفته : متنازع �ضده 

للمدعية مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ال���زام  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د    : االإع���الن  مو�ضوع 
)٣٢.٩٩٩.4٠( درهم اثنان وثالثون الفا وت�ضعمائة وت�ضعة وت�ضعون درهما و 4٠ فل�ضا - والفوائد القانونية 
امل�ضتحقة بن�ضبة ٥% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة- 
التقا�ضي عن بعد لذا  بقاعة  ال�ضاعة:٠٩:٠٠ �ضباحا  امل��واف��ق:٢٠٢٢/٦/٢٢  وح��ددت لها جل�ضة يوم االربعاء 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:719/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�ضتئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠1

دبي  حمكمة  م��ن  ال�����ض��ادر  احلكم  امل�ضتاأنف  احلكم  اال�ضتئناف  �ضحيفة   : اال�ضتئناف  مو�ضوع 
والقا�ضي منطوقه  ب��ت��اري��خ:٢٠٢٢/٢/٢8  رقم 4٦1٦/٢٠٢1 جتاري جزئي  الدعوى  االبتدائية يف 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بعدم اخت�ضا�س املحكمة والئيا بنظر الدعوى والزمت املدعية 

امل�ضاريف. 
امل�ضتاأنف:ايه اي ا�س جي ال�ضت�ضارات تطوير امل�ضاريع

ام��ارة دبي - دي��رة - دبي - �ضارع االحت��اد - مبنى بناية بزن�س افنيو - �ضقة  عنوانه:االمارات - 
مكتب ٣11

املطلوب اإعالنه :  1- ملار كابتال ذ.م.م  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده
مو�ضوع االإعالن :  قد اأ�ضتاأنف القرار/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم:٢٠٢1/4٦1٦ جتاري جزئي.

نظرا لوفاة ال�ضيخ خليفة بن زايد )طيب اهلل ثراه( تقرر تاأجيل الدعوى اداريا وحددت لها جل�ضة 
يوم االثنني  املوافق  ٢٠٢٢/٦/٢٠  ال�ضاعة 1٠.٠٠ �س بقاعة التقا�ضي عن بعد ، وعليه يقت�ضى 

ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70533

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:811/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 1٣

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٦4٢.٦٠٠.٠٠( درهم �ضتمائة اثنني واربعون الف 
و�ضتمائة درهم والفوائد القانونية التاأخريية بواقع ٥% �ضنويا من تاريخ اال�ضتحقاق حتى ال�ضداد التام الزام املدعي 

عليها بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�ضركة الروابي لالألبان �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - اخلوانيج االوىل - دبي - �ضارع �ضارع العيا�س - مبنى �ضركة الروابي لالألبان - �ضقة 
الروابي لاللبان - بالقرب من دوار اخلوانيج وم�ضجد اخلوانيج

املطلوب اإعالنه :  1- دلتا وينجز للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢٢/٥/1٩ قررت املحكمة يف مادة جتاريه 
انتهائية الزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )٦4٢.٦٠٠.٠٠( درهم �ضتمائة اثنني واربعون الف و�ضتمائة 
درهم ، والفائدة القانونية بواقع ٥% �ضنويا من ٢٠٢٢/٣/٣٠ وحتى متام ال�ضداد والزمتها امل�ضاريف وخم�ضمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 

هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7693/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/٦11 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )4٢.٥4٣.484/٦٢( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : حبيب بنك ايه جي زيوريخ

عنوانه:امارة دبي - ابوهيل - ديرة - ميدان بني يا�س - رقم مكاين:٢٩٣٦٥٩٥8٢٠
املطلوب اإعالنه : 1- درمي انف�ضتمنت ليمتد - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/٦/٦ اخطاركم ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
ال�ضقق  عن  )عبارة  العقار  بيع  واال  التبليغ  تاريخ  من  يوم   1٥ خالل  دره��م   )4٢٥4٣484.٦٢( وق��دره 
املقامة على االر�س رقم ٣٠٠٢ مبنطقة جبل علي رقم البلدية ٥٩1-٠ وعددها ٦٦ �ضقة والعائدة لكم 
املحكمة  ف��ان  ، وعليه  املدنية  االج���راءات  قانون  امل��ادة 1٥٢ من  ملقت�ضيات ن�س  امل��زاي��دة وفقا  بطريق 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من  �ضتبا�ضر االج��راءات 

تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2581/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4٥8٦/٢٠٢1 امر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)٢٠.٠٠٦.1٦1.٠٦( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .

طالب التنفيذ : بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع
عنوانه:امارة ال�ضارقة - اخلان - مكتب بر�ضتيج للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية - مركز الغامن لالعمال 

- الطابق ال�ضاد�س - مكتب ٦٠٦ - هاتف:٠٦٥٢8٩٩٥٥ - فاك�س:٠٦٥٢8٩٩٢٢
وميثله:علي ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن

املطلوب اإعالنهما : 1- �ضركة االمارات للوكاالت التجارية ذ.م.م ٢- �ضركة االحتاد للبناء واال�ضتثمار ذ.م.م 
- �ضفتهما : منفذ �ضدهما

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٢٠٠٠٦1٦1.٠٦(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3475/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم ٢٠٢1/11٢1 جتاري م�ضارف جزئي ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )14٣1٣11.٣٢( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : م�ضرف ابوظبي اال�ضالمي

ابوظبي  م�ضرف  بناية   - ل��الن��رتن��ت  دب��ي  مدينة   - زاي���د  ال�ضيخ  ���ض��ارع   - ب��ردب��ي   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
رقم   - م��ت��ح��رك:٠٥٠٢4٢٩874   - ت:٠41٦1111٦/٠4٣4818٦٩   - االمريكية  اجلامعة  خلف   - اال�ضالمي 

مكاين:14٢877٦٣٢٠
املطلوب اإعالنهم : 1- اتوجيت لتاأجري ال�ضيارات )موؤ�ض�ضة فردية( ٢- مهند يو�ضف �ضادق كراجه - ب�ضفته 
كفيل �ضامن ملديونية اتوجيت لتاأجري ال�ضيارات ٣- طارق �ضعيد جمعه الهويدي الغفلي - ب�ضفته مالك 

وكفيل �ضامن ملديونية اتوجيت لتاأجري ال�ضيارات - �ضفتهم : منفذ �ضدهم
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14٣1٣11.٣٢(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13569 بتاريخ 2022/6/14 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:1174/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات ال�ضابعة رقم 7٥٦
مو�ضوع املنازعة : يلتم�س املتنازع من املركز املوقر 1-:الت�ضريح بهذه الدعوى وحتديد اقرب جل�ضة ممكنة 
لنظرها واعالن املتنازع �ضدها بها ٢- احلكم بالزام املدعي املتنازع �ضدها بان توؤدي للمتنازع مبلغ وقدره 
املتنازع �ضدها بالر�ضوم وامل�ضاريف  الزام  )٩.8٢7( درهم ت�ضعة االف وثمامنائة و�ضبعة وع�ضرون درهم ٣- 

ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:حور�س لتاأجري ال�ضيارات

عنوانه:االمارات - امارة دبي - اأبوهيل - ديره - دبي بناية اأبويو�ضف لالعمال - مكتب رقم ٥ - الدور االر�ضي 
- وميثله:�ضماء م�ضبح �ضعيد خلف الكعبي 

املطلوب اإعالنه :  1- اأكرام نعيم  -  �ضفته : متنازع �ضده 
1-:الت�ضريح  املوقر  املركز  من  املتنازع  يلتم�س  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع���الن  مو�ضوع 
املدعي  بالزام  احلكم   -٢ بها  �ضدها  املتنازع  واع��الن  لنظرها  ممكنة  جل�ضة  اق��رب  وحتديد  الدعوى  بهذه 
وع�ضرون  و�ضبعة  وثمامنائة  االف  ت�ضعة  دره��م   )٩.8٢7( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ت��وؤدي  ب��ان  �ضدها  املتنازع 
درهم ٣- الزام املتنازع �ضدها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء 
املوافق:٢٠٢٢/٦/٢٢ ال�ضاعة:٠٩:٠٠ �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

فقد املدعو / يو�ضف علي حممد 
، بنجالدي�ضي   الرا�ضد  مامون 
�ضفره  ج��������واز   - اجل���ن�������ض���ي���ة 
)EF0202914(  رق�����م 

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

0502631707

فقدان جواز �ضفر
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•• ال�شارقة-وام:

والثقافة،  لل�ضطرجن  دبي  نادي  العب  �ضلطان  اإبراهيم  فاز 
والتي  الدولية،  وفّكر"  "خطط  يونيو  �ضهر  بطولة  بلقب 
لل�ضطرجن على مدار يومني  الثقايف  ال�ضارقة  نادي  نظمها 

مب�ضاركة 140 العبا والعبة من 16 دولة.
5 الع��ب��ني يف  و���ض��ه��دت اجل��ول��ة االأخ����رية للبطولة ت��ع��ادل 
املركز االأول بر�ضيد 7.5 نقطة. وبعد االحتكام لنظام ك�ضر 
التعادل ، فاز الدويل اإبراهيم �ضلطان بلقب البطولة ، وحل 
الدويل  ثم  ال��ث��اين،  باملركز  ط��ارق جارين  الهندي  ال��دويل 
الفل�ضطيني راجي �ضايل والدويل زايد الطاهر العب نادي 

ال�ضارقة الثقايف لل�ضطرجن والدويل الفلبيني دولريو نوللي 
يف املراكز الثالثة التالية على الرتتيب.

و�ضهد ختام البطولة ومناف�ضات اليوم الثاين جمال عي�ضى 
املدفع االأمني العام لنادي ال�ضارقة الثقايف لل�ضطرجن وعمر 
نعمان اآل علي االأمني العام امل�ضاعد واملدير التنفيذي للنادي 

رجائي نعمان ال�ضو�ضي.
واأو�ضح جمال عي�ضى املدفع اأن البطولة نظمت طبقاً للنظام 
ال�ضوي�ضري من ت�ضع جوالت بنظام الوقت ال�ضريع 10 دقائق 
لكل العب مع اإ�ضافة 5 ثوان لكل نقلة ملعوبة. واأ�ضار اإىل 
اأن البطولة اأقيمت �ضمن �ضل�ضلة الربامج والبطوالت التي 
ينظمها النادي وخطة وا�ضرتاتيجية اجلهاز الفني لتطوير 

بال�ضكل  وحت�ضريهم  املواهب  واكت�ضاف  ال�ضغار  الالعبني 
املطلوب للمناف�ضة يف البطوالت املحلية والدولية القادمة.

خا�ضة  ج��وائ��ز  ر���ض��دت  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 
���ض��اري�����س �ضيتي العب  ال�����ض��ن��ي��ة، وح�����ض��ل  ال��ف��ئ��ات  الأب���ط���ال 
اأف�ضل  جائزة  على  لل�ضطرجن  الدولية  ال�ضارقة  اأكادميية 
العب حتت 12 �ضنة، وزميله را�ضد ح�ضني احلمادي العب 
العب  اأف�ضل  جائزة  على  لل�ضطرجن  الثقايف  ال�ضارقة  نادي 
اأكادميية  العب  �ضافار  �ضافني  والهندي  �ضنوات،   10 حتت 
ال�ضارقة الدولية لل�ضطرجن على جائزة اأف�ضل العب حتت 
8 �ضنوات، وفازت �ضاك�ضي كو�ضال العبة نادي فتيات ال�ضارقة 

على جائزة اأف�ضل العبة حتت 6 �ضنوات.

•• دبي-وام:

العام  االأم����ني  ال��ط��اه��ر  �ضعيد  اأك����د 
الحت��������اد االإم���������������ارات ل���ل���ري���ا����ض���ات 
�ضيجهز  االحت����اد  اأن  االإل��ك��رتون��ي��ة 
املتاأهلني  ال��وط��ن��ي  املنتخب  الع��ب��ي 
لكرة  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل 
من  "فيفا"،  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال���ق���دم 

مدته  ق���وي  اإع�����داد  مع�ضكر  خ���الل 
اأ���ض��ب��وع��ان م���ن اأج����ل خ��و���س غمار 
�ضتقام  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة 
 30 اإىل   27 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
ب��ال��دمن��ارك بتنظيم  امل��ق��ب��ل  ي��ول��ي��و 
م��ن االحت����اد ال����دويل ل��ك��رة القدم. 
اأم�س  اأنهى  الوطني  منتخبنا  وك��ان 
التي  الت�ضفيات  يف  م�ضاركته  االأول 

التاأهل  " اأون الين" بح�ضم  اأقيمت 
املباراة  يف  امل��غ��رب  على  ال��ف��وز  عقب 
مبجموع   ،1  -  4 بنتيجة  النهائية 
فاز  واالإي��اب، فيما  الذهاب  مباراتي 
 1-2 بنتيجة  الكويت  على منتخب 
يف ن�ضف النهائي مبجموع مباراتي 
اأي�������ض���ا. و�ضمت  واالإي�������اب  ال���ذه���اب 
قائمة منتخبنا الوطني امل�ضاركة يف 

الت�ضفيات كال من اأحمد ال�ضويدي 
الف�ضية يف  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  احل��ائ��ز 
موؤخرا  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  االأل����ع����اب  دورة 
ب��ال��ك��وي��ت، و���ض��امل احل��م��ادي، وعلى 
احلمادي، اإ�ضافة اإىل اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب �ضيد �ضلمان، وحممود 
ال���ك���رب���ي م���دي���ر ال���ف���ري���ق. واأو����ض���ح 
امل����درب  ال��ت��ع��اق��د م���ع  اأن  ال���ط���اه���ر 

الباك�ضتاين �ضيد �ضلمان واملتخ�ض�س 
يف لعبة كرة القدم االإلكرتونية كان 
�ضاهمت يف دعم  التي  االأ�ضباب  اأح��د 
الت�ضفيات،  م�����ض��وار  خ��الل  العبينا 
م�ضريا اإىل اأنه يتمنى اأن ي�ضهم ذلك 
خالل  االأف�ضل  النتيجة  حتقيق  يف 
املناف�ضة  �ضتكون  حيث  العامل،  كاأ�س 
قوية بني جميع املنتخبات امل�ضاركة". 

العامل  لكاأ�س  التاأهل  اأن  اإىل  ولفت 
بهذه النتيجة خالل الت�ضفيات يعد 
انطالقة مب�ضرة لالحتاد وللعبة يف 
العديد  لدينا  اأن  خا�ضة  االإم����ارات، 
من املواهب املوؤهلة لتحقيق االألقاب 
واملناف�ضة يف كافة البطوالت لي�س يف 
لعبة الفيفا فقط، ولكن يف خمتلف 
االأل����ع����اب االإل���ك���رتون���ي���ة، واالحت�����اد 

يوا�ضل العمل من اأجل اإقامة املزيد 
ال����دول����ة، حيث  ال���ب���ط���والت يف  م���ن 
�ضهدت االأيام املا�ضية تنظيم اجلولة 
االإلكرتونية  ل��ل��ري��ا���ض��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
وا�ضعة  م�������ض���ارك���ة  ظ����ل  يف  دب�����ي  يف 
وح�����ض��ور ج��م��اه��ريي الف����ت، وذلك 
للريا�ضات  العاملي  االحت��اد  با�ضراف 
االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، وب����ال����ت����ع����اون مع 

اأقيمت  الريا�ضي حيث  دبي  جمل�س 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  امل��ن��اف�����ض��ات يف 

العاملي مب�ضاركة 8 فرق عاملية.

•• اأبوظبي-وام:

يف  منه  املنتظر  االأداء  املا�ضي،  املو�ضم  لقب  حامل  اجلزيرة  فريق  يقدم  مل 
دوري اأدنوك للمحرتفني مو�ضم 2021 - 2022 ، فخالل رحلته للدفاع 
عن لقبه تعرّث، وفقد العديد من النقاط، ليبتعد ب�ضكل كبري عن املناف�ضة 
مل  املو�ضم  هذا  املباريات  بها  خا�س  التي  ت�ضكيلته  اأن  برغم  ال�ضدارة،  على 

تختلف كثريا عن ت�ضكيلته التي خا�س بها املو�ضم املا�ضي وحقق بها اللقب.
وعن م�ضوار الفريق يف بطولة الدوري ملو�ضم 2021 - 2022 فقد جاءت 

�ضربة البداية اإيجابية حيث فاز بثنائية على ح�ضاب الظفرة، ثم �ضرعان ما 
تفاوتت النتائج بعد ذلك، بني تعادل وخ�ضارة، حتى ختم الدور االأول بر�ضيد 
7 مواجهات، والتعادل يف 2،  23 نقطة يف املركز الثالث؛ ح�ضيلة الفوز يف 

واخل�ضارة يف 4.
اأن يعود  ال��ث��اين، حقق اجل��زي��رة ف��وزي��ن متتاليني، قبل  ال���دور  ب��داي��ة  وم��ع 
جوالت   4 يف  االنت�ضارات  ع��ودة  وم��ع   ،16 باجلولة  الن�ضر  اأم��ام  للخ�ضارة 
متتالية، بداأ اجلزيرة ي�ضتعيد الكثري من م�ضتواه، اإال اأنه تعر�س للخ�ضارة 
يف اآخر 4 جوالت، ليتواجد يف النهاية يف املركز الرابع، بر�ضيد 45 نقطة، 

ح�ضيلة الفوز يف 14 مباراة، واخل�ضارة يف 9، والتعادل يف 3، م�ضجاًل 42 
هدًفا، وا�ضتقبل مرماه 34 هدفاً.

االأرقام  ع��دد من  تفوق يف  الفريق  اأن  اإال  ال��راب��ع  املركز  يف  ت��واج��ده  وبرغم 
ال��ق��دم، فهو  اإح�����ض��اءات راب��ط��ة املحرنفني االإم��ارات��ي��ة لكرة  مل��ا ورد يف  وفقا 
االأكرث متريراً ب� 14970، وبلغت دقة التمريرات 87.6؛ وهي االأعلى يف 
الدوري، واأعلى االأندية متريرا يف ملعب املناف�س ب� 6419 متريرة، واالأكرث 

ا�ضتحواذا ب� 62%.
وعلى �ضعيد االأرقام الفردية، جاء علي مبخوت يف املركز الرابع بر�ضيد 10 

اأهداف، كما �ضنع 6 اأهداف، فيما احتل الثنائي؛ توالين �ضرييرو وعبداهلل 
ل��الأول، و2292 للثاين، كما  ب�2296  مل�ًضا للكرة،  رم�ضان �ضدارة االأكرث 

تواجد الالعبان يف �ضدارة قائمة االأكرث متريرا �ضحيحا.
ح�ضل   ..  2022  2021- للمحرتفني  اأدن���وك  دوري  اجل��زي��رة يف  اأرق���ام 
ف��وزا و9 خ�ضائر و3  26 مباراة و14  45 نقطة من  ب�  الرابع  املركز  على 
تعادالت .. وحقق 42 هدفاً وا�ضتقبل يف �ضباكه 34 هدفاً و118 ت�ضديدة 
مراوغة  و200  املناف�س  ملعب  يف  ناجحة  مت��ري��رة  و6419  امل��رم��ى  على 

ناجحة .. وحقق ن�ضبة اال�ضتحواذ بلغت 62 % .

اإبراهيم �ضلطان يفوز ببطولة ال�ضارقة الدولية لل�ضطرجن

�ضعيد الطاهر: التاأهل للمونديال دافع كبري لتحقيق اإجناز عاملي

مع�ضكر ملنتخبنا للريا�ضات االإلكرتونية ا�ضتعدادا للمونديال

ح�ضاد اجلزيرة يف دوري املحرتفني..»9« خ�ضائر جترد الفريق من لقب 2021 

•• اأبوظبي –الفجر: 

و�ضلت بعثة املنتخب الوطني للجوجيت�ضو اإىل الواليات املتحدة االأمريكية 
الإقامة مع�ضكر تدريبي خارجي مكثف يف اإطار اال�ضتعدادات للم�ضاركة يف 
دورة االألعاب العاملية 2022 مبدينة برمنجهام بوالية اأالباما االأمريكية 
خالل الفرتة من 7-17 يوليو املقبل، مب�ضاركة اأكرث من 3600 العب 
30 ريا�ضة خمتلفة  اأكرث من  100 دول��ة، للمناف�ضة �ضمن  والعبة من 
وواحد  للرجال  منها  ثالثة  خمتلفة  اأوزان   4 يف  اجلوجيت�ضو  بينها  من 

لل�ضيدات. 
ويرتاأ�س بعثة املنتخب الوطني للجوجيت�ضو مبارك �ضالح املنهايل مدير 
الفني  امل��دي��ر  ليمو�س  ورام���ون  م��ن  ك��ال  وت�ضم  ل��الحت��اد،  الفنية  االإدارة 
كجم،   85 وزن  يف  يناف�س  ال��ذي  الكتبي  في�ضل  وال��الع��ب��ون  للمنتخب، 
وحممد العامري يف وزن 77 كجم، وحممد ال�ضويدي يف وزن 69 كجم، 
و�ضّما الكلباين يف وزن 63 كجم، اإ�ضافة اإىل جمموعة اأخرى من العبي 

املنتخب الذين ي�ضتعدون اإىل امل�ضاركة يف اال�ضتحقاقات القادمة. 
ويف تعليقه على م�ضاركة املنتخب الوطني يف االألعاب العاملية بقول �ضعادة 
حممد �ضامل الظاهري نائب رئي�س احتاد االإمارات للجوجيت�ضو:" ي�ضتعد 
من  انطالقا  الدولية  ال�ضاحة  على  جم��ددا  للتاألق  اجلوجيت�ضو  اأب��ط��ال 
بطولة االألعاب العاملية، اإحدى اأبرز بطوالت اللجنة االأوملبية الدولية، وهم 
يدركون جيدا اأهمية هذا اال�ضتحقاق وامل�ضوؤولية املرتتبة عليهم يف متثيل 
الدولة وال�ضعود بعلم االإمارات اإىل من�ضة التتويج يف اإجناز جديد ي�ضاف 

اإىل قائمة االإجنازات التي حتققت يف كافة امل�ضاركات القارية والعاملية".
يتمتع  واأ���ض��ب��ح  م�ضتمرا  ت��ط��ورا  االإم����ارات  جوجيت�ضو  "ي�ضهد  واأ���ض��اف: 
بح�ضور بارز على ال�ضاحة العاملية، وتوا�ضل عا�ضمة اجلوجيت�ضو اأبوظبي 
ريادتها كمركز اإ�ضرتاتيجي لتطوير الريا�ضة و�ضنع القرار انطالقا من 
الر�ضيدة  القيادة  من  تلقاه  ال��ذي  الالحمدود  والدعم  امل�ضتنرية  الروؤية 
على  العاملية  وريادتها  للدولة  الريا�ضي  بامل�ضهد  االرتقاء  على  احلري�ضة 
وجناحها  وتفوقها  االإم���ارات  بنت  بتاألق  الظاهري  ون��ّوه  اللعبة.   �ضعيد 

قدمته  ال��ذي  الكبري  ب��االأداء  م�ضيدا  العاملية،  التتويج  من�ضات  اعتالء  يف 
الالعبة �ضّما الكلباين خالل م�ضاركاتها املحلية الدولية، وتاألقها الالفت 
الذهبية يف  امليداليات  العديد من  املا�ضية وجناحها يف ح�ضد  الفرتة  يف 
ال�ضاحة الدولية، مما اأهلها عن جدارة وا�ضتحقاق اإىل اأن تكون اأول العبة 
امل�ضتوى،  ه��ذا  االإم���ارات يف بطولة من  دول��ة  �ضرف متثيل  تنال  اإماراتية 

متمنيا لها التوفيق والنجاح يف تعزيز �ضجلها من االإجنازات العاملية. 
الدعم للجهاز  االإم��ارات للجوجيت�ضو كل  الظاهري:" يّوفر احتاد  وتابع 
لهذا  ا�ضتعداداتهم  وتكثيف  الالعبني  لتاأهيل  الوطني  للمنتخب  الفني 
لو�ضولهم  االأوىل  اللحظة  منذ  الالعبون  دخل  وقد  الكبري،  اال�ضتحقاق 
اإىل الواليات املتحدة يف مع�ضكر حت�ضريي يواكب اأهمية احلدث، ويعمل 
املدرب رامون ليمو�س على و�ضع برنامج خم�ض�س  الفني بقيادة  اجلهاز 
امل�ضاركني يف البطولة كل بح�ضب فئته ووزن��ه، ف�ضال  لكل من الالعبني 
اأعلى  على  املناف�ضة  اإىل  يوؤهلهم  ال���ذي  والنف�ضي  ال��ب��دين  االإع����داد  ع��ن 
امل�ضتويات يف �ضبيل حتقيق الهدف من امل�ضاركة واإثراء ر�ضيد الدولة من 

االإجنازات".    
واختتم الظاهري بالقول:" ميلك العبو املنتخب الوطني اإمكانات كبرية 
على  بقدرتهم  ثقة  وكلنا  العاملية،  املناف�ضات  خو�س  يف  وا�ضعة  وخ���ربات 

تقدمي االأداء الذي يواكب حجم االآمال والتطلعات املعقودة". 
الر�ضمي  االف��ت��ت��اح  يف  ال��دول��ة  علم  �ضريفعون  املنتخب  الع��ب��ي  اأن  ي��ذك��ر 
موعد  حتى  التدريبات  ت�ضتمر  �ضوف  بعده  ومن  يوليو،   7 يوم  للبطولة 

 . نف�ضه  ال�ضهر  من  و16  املناف�ضات يومي 15 
وتعترب االألعاب العاملية اإحدى البطوالت املهمة التي تن�ضوي حتت مظلة 
العبي  واأق���وى  اأف�ضل  م��ن  جمموعة  وت�ضم  ال��دول��ي��ة،  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
العامل امل�ضنفني يف كل وزن، وامل�ضاركة يف البطولة تقت�ضر على الالعبني 
الذين ح�ضلوا على النقاط التاأهيلية يف البطوالت املختلفة لكل العب يف 
وزنه، وبذلك فاإن البطولة ت�ضكل اختبارا قويا لنخبة من العبي املنتخب 
و�ضنع  الفارق  اإح��داث  على  القادرين  والكفاءة  اخلربة  اأ�ضحاب  الوطني، 

االإجناز.

منتخب اجلوجيت�ضو يبداأ مع�ضكره اخلارجي يف الوليات املتحدة ا�ضتعدادا لالألعاب العاملية

الظاهري: ثقتنا بال حدود يف الالعبني لتمثيل الدولة باأف�ضل �ضورة و�ضعود من�ضات التتويج 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

حممد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س جمل�س 
و�ضركات  االأن��دي��ة  اأن  الريا�ضي  دب��ي 
ت��ل��ع��ب دوراً حم���وري���اً يف  ك���رة ال��ق��دم 
القدم  وكرة  الريا�ضة عموماً  تطوير 
خ�����ض��و���ض��اً يف دول���ة االإم������ارات كونها 
مركزاً الختيار الالعبني وتطويرهم 
واإ�ضراكهم يف املناف�ضات على م�ضتوى 
م���ن خاللهم  ي��ت��م  ب��ي��ن��م��ا  ال����دول����ة، 

ت�ضكيل املنتخبات الوطنية.
وقال �ضمّوه: "وجود فرق قوية ميهد 
منتخبات  وي���وؤه���ل  ق��وي��ة  مل��ن��اف�����ض��ات 
قادرة على اإحراز االألقاب... واالأندية 
واأ�ضا�ضياً يف تطوير  تلعب دوراً كبرياً 
ال��ري��ا���ض��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���دول���ة... 
حتقيق  يف  ت��ن��ج��ح  ل���ن  واالحت���������ادات 
اأهدافها دون وجود اأندية وفرق ت�ضم 
العبني موهوبني وقادرين على رفع 

�ضقف االأداء يف املناف�ضات اىل امل�ضتوى 
الذي نتطلع اإليه جميعاً".

ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��اء ���ض��م��ّو ال�ضيخ 
م��ن�����ض��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
اإدارات  م��ك��ت��وم م��ع روؤ����ض���اء جم��ال�����س 
االأن��دي��ة و���ض��رك��ات ك��رة ال��ق��دم بدبي، 
يف مقر املجل�س بح�ضور معايل مطر 
ال��ط��اي��ر، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 

الريا�ضي.
اأهمية  ال��ل��ق��اء  ���ض��م��وه خ���الل  اأك����د  و 
الريا�ضي  للمو�ضم  اجليد  اال�ضتعداد 
املقبل واختيار اأف�ضل العنا�ضر لتويل 

امل�ضتويات  ع��ل��ى  ال��ف��رق  م�����ض��وؤول��ي��ات 
واختيار  والطبية  والفنية  االإداري����ة 
الالعبني  م���ن  االأف�������ض���ل  ال��ع��ن��ا���ض��ر 
واملقيمني،  واملحرتفني  االإم��ارات��ي��ني 
مع منح الفر�ضة لالعبني املوهوبني 
من فرق ال�ضباب والرديف لالن�ضمام 
اأنديتهم  ومتثيل  االأول  الفريق  اىل 
ال�ضيما  امل��ق��ب��ل  امل��و���ض��م  مناف�ضات  يف 
لالعبني  الفر�ضة  منح  جت��رب��ة  واأن 
قد  االأول  الفريق  مع  للعب  ال�ضباب 
اأث��م��رت ظ��ه��ور ال��ع��دي��د م��ن املواهب 
يف  مكانها  ا�ضتحقت  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 

يف  وك���ذل���ك  ل��ل��ن��ادي  االأول  ال��ف��ري��ق 
املنتخب الوطني االأول.

و�ضدد �ضمّو ال�ضيخ من�ضور بن حممد 
ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ت��ف��ع��ي��ل ال���ت���ع���اون بني 
"التناف�س  وق��ال:  االإدارات،  جمال�س 
واإحراز  الفوز  لتحقيق  االأن��دي��ة  بني 
االأل�����ق�����اب اأم������ر م���ط���ل���وب ول���ك���ن���ه ال 
مي��ن��ع وج�����ود ت���ع���اون وت��ن�����ض��ي��ق، الأن 
القدم  ك��رة  و�ضركات  االأن��دي��ة  اإدارات 
واملكا�ضب  الفوائد  من  الكثري  حتقق 
اأن جناح  ك��م��ا  مب�����ض��اف��رة ج��ه��وده��ا، 
منها  ك��ل  واإظ��ه��ار  االإدارات  جمال�س 

ب�ضكل كبري  العمل، يعتمد  التميز يف 
يف  القيادية  ال�ضخ�ضيات  ق��درة  على 
اال�ضتفادة  وحتقيق  النفقات  تر�ضيد 
م�ضتوى  على  امل��وارد  من  النموذجية 
الب�ضرية  وامل������وارد  امل��ال��ي��ة  امل���وازن���ات 
وامل��واه��ب التي حتتاج اىل اخل��ربة يف 
انتقاء املميز منها من داخل اأو خارج 
ليكون  االأول  للفريق  و�ضمه  النادي 
ط���رف���اً م����وؤث����راً يف ف���ري���ق ق�����ادر على 

املناف�ضة والفوز".
ح�����ض��ر ال���ل���ق���اء ���ض��ع��ي��د ح�����ارب اأم���ني 
وحممد  الريا�ضي  دب��ي  جمل�س  ع��ام 

جمل�س  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  الكمايل 
تطوير  جلنة  رئي�س  الريا�ضي  دب��ي 
���ض��رك��ات ك���رة ال���ق���دم، ون��ا���ض��ر اأم���ان 
العام  االأم������ني  م�����ض��اع��د  رح���م���ة،  اآل 
ل��ل��م��ج��ل�����س، وم�����ن ����ض���رك���ات اأن����دي����ة 
مروان   : بدبي  ال��ق��دم  ك��رة  و�ضركات 
بن غليطة، رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
ال�ضعفار،  واأح��م��د  الريا�ضي،  الن�ضر 
الإدارة  االن��ت��ق��ال��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
واإبراهيم  ال��ري��ا���ض��ي،  ال��و���ض��ل  ن���ادي 
عبد امللك، ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة 
���ض��ب��اب االأه���ل���ي ل��ك��رة ال���ق���دم، وعلي 

اإدارة  البدواوي، رئي�س جمل�س  عبيد 
نادي حّتا.

وتقّدم روؤ�ضاء جمال�س اإدارات االأندية 
و�ضركات كرة القدم بال�ضكر اإىل �ضمو 
ال�ضيخ من�ضور بن حممد بن را�ضد اآل 
اللقاء  لهذا  الفر�ضة  الإت��اح��ة  مكتوم 
للمرحلة  ���ض��م��ّوه  ت��وج��ي��ه��ات  ل��ت��ل��ّق��ي 
املقبلة، وحلر�س �ضموه على اال�ضتماع 
احتياجاتهم،  ع��ل��ى  واالط������الع  ل��ه��م 
تام  بان�ضجام  يعملون  اأنهم  موؤكدين 
م���ع جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���ض��ي ووف���ق 
ال��ل��وائ��ح وال��ن��ظ��م واالإج������راءات التي 

تطوير  ب���ه���دف  امل��ج��ل�����س  ي���ح���دده���ا 
العمل يف االأندية و�ضركات كرة القدم 
من  املطلوب  امل�ضتوى  اىل  والو�ضول 
ع��ل��ى م�ضتوى  واالإجن�������ازات  ال��ن��ج��اح 
مت  والنتائج.  والفني  االإداري  العمل 
ا�ضتاد  و���ض��ع  مناق�ضة  ال��ل��ق��اء  خ���الل 
وا�ضتاد  االأهلي  �ضباب  ن��ادي  يف  را�ضد 
زع��ب��ي��ل يف ن���ادي ال��و���ض��ل، ك��م��ا مت يف 
املالية  ال��الئ��ح��ة  ا���ض��ت��ع��را���س  ال��ل��ق��اء 
احلكومي  بالدعم  اخلا�ضة  املعتمدة 
ومكافاآت الفوز يف البطوالت املختلفة 
تتاأهل  التي  ال��ف��رق  دع��م  بينها  وم��ن 
املناف�ضات  يف  امل��ت��ق��دم��ة  االأدوار  اىل 
االآ�ضيوية والتي �ضينالها فريق �ضباب 
ال�ضتة  دور  اىل  ت��اأه��ل  ال���ذي  االأه��ل��ي 
للمو�ضم  اآ�ضيا  اأب��ط��ال  دوري  يف  ع�ضر 
االجتماع  ا���ض��ت��ع��ر���س  ك��م��ا  اجل�����اري. 
ال�ضلة  ذات  امل��وا���ض��ي��ع  م���ن  ال��ع��دي��د 
القدم  ك��رة  و���ض��رك��ات  االأن��دي��ة  بعمل 

واتخاذ القرارات املنا�ضبة ب�ضاأنها.

•• دبي-وام:

اأكد الدكتور حممد املر رئي�س احتاد 
االإمارات الألعاب القوى، اأن اخلطة 
االإ�ضرتاتيجية لالحتاد ترتكز على 
الوطنية  املنتخبات  جاهزية  تعزيز 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م���ن امل��ن��اف�����ض��ة ب���ق���وة يف 
وحتقيق  اخل����ارج����ي����ة  ال����ب����ط����والت 
الوقت  نف�س  ويف  ال��ن��ت��ائ��ج،  اأف�����ض��ل 
ال��ت��ج��ه��ي��ز ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى اأرق�����ام 
االأوملبية  االأل��ع��اب  ل���دورة  تاأهيلية 

املقبلة باري�س 2024.
وك��������ان م���ن���ت���خ���ب األ������ع������اب ال���ق���وى 
اإيجابية  نتائج  حقق  قد  لل�ضيدات، 
دورة  مناف�ضات  يف  م�ضاركته  خ��الل 

اأقيمت  ال��ت��ي  االأل���ع���اب اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 
الكويت،  دول����ة  يف  امل��ا���ض��ي  ال�����ض��ه��ر 
ميداليات   9 خ���الل���ه���ا  وح�������ض���د 
وف�ضيتني  ذهبيتني  ب��واق��ع  ملونة 
الالعبات  ومثلته  ب��رون��زي��ات،  و5 
البلو�ضي،  وفاطمة  الكعبي،  لطيفة 
املرزوقي،  وج��واه��ر  روب�����اري،  وداد 
وفاطمة  ال���رح���ي���م،  ع��ب��د  وم���ه���رة 
احل��و���ض��ن��ي، وم����رية غ���ل���وم، وعبري 

البلو�ضي، ورقية املرزوقي.
لوكالة  ت�����ض��ري��ح��ات  امل����ر، يف  وق����ال 
" اإن   : " " وام  االإم���������ارات  اأن����ب����اء 
منتخب  حققها  ال��ت��ي  االإجن������ازات 
ب�����دورة  ال�������ض���ي���دات يف م�������ض���ارك���ت���ه 
االألعاب اخلليجية، متثل دافعاً قوياً 

وم�ضاعفة  العمل  م��ن  امل��زي��د  نحو 
اجلهد يف املرحلة املقبلة، لالرتقاء 
امللفات  والعمل على جميع  باللعبة 
ال��ت��ي ت��ع��زز ال��و���ض��ول اإىل اأه����داف، 
وا�ضتدامة روؤية التطور ال�ضت�ضراف 

امل�ضتقبل".
احت���اد  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأو�����ض����ح 
ال��ق��وى احلالية  االإم�����ارات الأل��ع��اب 
مبختلف  االه����ت����م����ام  ع���ل���ى  ت����رك����ز 
بفئاتها  ال���وط���ن���ي���ة  م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا 
غرب  لبطولة  ا���ض��ت��ع��دادا  ال�ضنية، 
ل��ل��ن��ا���ض��ئ��ني وال�����ض��ب��اب التي  اآ����ض���ي���ا 
املقبل،  العام  االإم���ارات  ت�ضت�ضيفها 
وت���ع���د واح������دة م���ن ال���ب���ط���والت يف 
اأج��ن��دة م�����ض��ارك��ات االحت����اد الإع���داد 

لتحقيق  وجت���ه���ي���زه���م  ال���الع���ب���ني 
طموحات األعاب القوى االإماراتية.

العديد  يف  امل�ضاركة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
والعربية  البطوالت اخلليجية  من 
ذات��ه يف  تعد ه��دف��اً مرحلياً يف ح��د 
اإك�ضاب  اأج���ل  ال��وق��ت ال���راه���ن، م��ن 
ال���الع���ب���ني اخل�������ربة واالح���ت���ك���اك 
املميزة،  النتائج  لتحقيق  الالزمني 
ريا�ضة  ال��ق��وى  األ���ع���اب  اأن  خ��ا���ض��ة 
اإال  ال��ت��ق��دم فيها  رق��م��ي��ة، ال مي��ك��ن 
باملقارنة مع اأرقام ونتائج االأخرين، 
امل�ضاركة يف مثل  اإىل  وهو ما يدفع 
اأرقام  على  لتعرف  البطوالت  ه��ذه 

العبينا.
اأن  اإىل  امل��ر  ال��دك��ت��ور حممد  ولفت 

هناك تركيزا على منتخب الرجال 
العديد  �ضفوفه  ب��ني  ي�ضم  ال���ذي 
اأ�ضحاب  امل��م��ي��زي��ن  ال��الع��ب��ني  م��ن 
اخل����ربة، وال���ق���ادري���ن ع��ل��ى حتقيق 
النتائج املرجوة، مبزيد من اجلهد 
واالهتمام والرعاية، وهي العنا�ضر 
االحتاد  اإدارة  جمل�س  ي�ضعى  التي 

اإىل توفريها بكل ال�ضبل املتاحة.
خالل  ج��اه��دي��ن  " ن�ضعى   : وق����ال 
اإي���ج���اد خطط  اإىل  ال�����ض��ي��ف  ف���رتة 
ملع�ضكرات  جتمعات  الإق��ام��ة  بديلة 
ال���الع���ب���ني ن���ظ���راً الرت����ف����اع درج���ة 
ن�����ض��اأت فكرة  احل�������رارة، وب���ال���ت���ايل 
خو�س مع�ضكرات تدريبية يف بع�س 
اأف�ضل  بطق�س  متتع  التي  البلدان 

اأجل رفع  التوقيت، من  خالل هذا 
بامل�ضتوى  واالرتقاء  االأداء  معدالت 
ا�ضتعدادا للمو�ضم املقبل وامل�ضاركات 

العديدة التي تنتظرنا " .
الفرتة  يف  ح��ر���ض��ن��ا   " واأ������ض�����اف: 
املو�ضم  ب�����داي�����ة  خ������الل  امل���ا����ض���ي���ة 
احل����ايل ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��دي��د من 
عالقتنا  تعزيز  وبحثنا  البطوالت، 
اال�����ض����رتات����ي����ج����ي����ة م������ع االأن������دي������ة 
لتقدمي  الرئي�ضي  املنبع  باعتبارهم 
الوطنية،  للمنتخبات  ال��الع��ب��ني 
الرغبة  ومل�ضنا  امل��واه��ب،  واكت�ضاف 
القوية من اجلميع يف العمل معاً".

ينفذ  االحت�����������اد  اأن  امل�������ر  واأك�����������د 
ق�ضرية  اإح��داه��م��ا  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 

امل�ضاركات  برنامج  تت�ضمن  االأج��ل، 
احل�����ال�����ي�����ة واإع����������������داد ال����الع����ب����ني 
طويلة  وال���ث���ان���ي���ة  وجت���ه���ي���زه���م، 
العبني  ت���اأه���ل  اإىل  ت��ه��دف  االأج�����ل 
اأرق���ام  حتقيق  ع��رب  االأومل��ب��ي��اد  اإىل 
دعوات  طريق  عن  ولي�س  تاأهيلية، 

امل�ضاركة.
بالكوادر  االه��ت��م��ام  اأن  اإىل  ون����وه 
االإداري�������ة ي��ت�����ض��م��ن ���ض��ق��ل خربات 
امل���درب���ني واحل���ك���ام واالرت���ق���اء بهم 
مل�����ض��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة، مب��ا ي��ت��الءم مع 
التناف�ضي  ب��امل�����ض��ت��وى  االه���ت���م���ام 
اأن����ه يف هذا  وال��الع��ب��ني، م��و���ض��ح��اّ 
حكمان  ح���ال���ي���ا  ي�������ض���ارك  ال�������ض���دد 
ومدرب يف بطوالت خارجية، عالوة 

على م�ضاركة 3 حكام ال�ضهر املا�ضي 
يف الدوري املا�ضي الألعاب القوى.

واأ�ضاف: "يدرك احتاد األعاب القوى 
جيداً اأهمية الدور الذي ينتظره يف 
اأف�ضل  اإىل  اللعبة  ب��ه��ذه  ال��و���ض��ول 
برفع  اأه��داف��ه  لتحقيق  امل�ضتويات 
امليادين  خم��ت��ل��ف  يف  ال��وط��ن  راي����ة 
والدولية،  وال���ق���اري���ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
ب�ضرورة  قادتنا  توجيهات  وحتقيق 
مع  يتنا�ضب  مبا  االأول  املركز  تبوء 

ا�ضم ومكانة االإمارات".

•• ال�شارقة-وام:

ا�ضتعدادا  االأرب���ع���اء  غ��دا  الهند  اإىل  ل��ل��دراج��ات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  بعثة  ت��غ��ادر 
 18 من  الفرتة  خ��الل  تقام  التي  للم�ضمار  االآ�ضيوية  البطولة  يف  للم�ضاركة 
22 يونيو اجلاري، حيث ميثل منتخبنا الوطني 5 العبني والعبات يف  وحتى 

فئتي الرجال وال�ضيدات.
واأكد يا�ضر الدوخي االأمني العام الحتاد االإمارات للدراجات اأن الفرتة املا�ضية 
بالكويت  اخلليجية  االأل��ع��اب  دورة  يف  الوطني  منتخبنا  م�ضاركة  �ضهدت  والتي 
من  ف��رتة  تالها  حيث  االآ���ض��ي��وي��ة،  البطولة  يف  للم�ضاركة  اإع���داد  اأف�ضل  كانت 
الراحة للدراجني قبل ال�ضفر اإىل الهند ا�ضتعدادا للم�ضاركة يف االآ�ضيوية، حيث 

�ضهدت تدريبات داخلية خفيفة على الطريق.
 11 االألعاب اخلليجية باحل�ضول على  ال��ذي حتقق يف دورة  اإن االإجن��از  وق��ال 
ميدالية ملونة من اأ�ضل 14 �ضيكون دافعا كبريا للدراجني خالل م�ضاركتهم 

االآ�ضيوية التي تنطلق يوم ال�ضبت املقبل.
من  ت�ضم  اأنها  اأو���ض��ح   .. الهند  اإىل  املغادرين  ال��دراج��ني  بقائمة  يتعلق  وفيما 
منتخب الرجال كال من يو�ضف مريزا، واأحمد املن�ضوري، و�ضيف معيوف، فيما 
ت�ضم قائمة منتخبنا لل�ضيدات كال من �ضيخة عي�ضى، وهدى ح�ضني، و�ضتكون 
مرافقة  الن�ضائية  اللجنة  رئي�س  االحت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  الظاهري  خلود 
وفني  ���ض��وي��دان،  اهلل  عبد  امل���درب  بقيادة  الفني  الطاقم  اإىل  باالإ�ضافة  للبعثة 
امليكانيكا اأحمد معيوف. واأكد االأمني العام الحتاد االإمارات للدراجات اأن بطولة 
امل�ضمار لها ح�ضابتها اخلا�ضة، و اأهمها التعرف على م�ضتوى دراجي االإمارات 

على النطاق االآ�ضيوي، من اأجل اال�ضتحقاقات املقبلة، اإ�ضافة اإىل توفري فر�س 
االح��ت��ك��اك لهم م��ع نخبة دراج���ي ال��ق��ارة لتكون ال��ف��ائ��دة م��زدوج��ة م��ن ناحية 
اخلربة، وكذلك يف حال التتويج بامليداليات. وفيما يتعلق باال�ضتعداد للم�ضاركة 
يف دورة الت�ضامن االإ�ضالمي والتي �ضتقام يف تركيا خالل �ضهر اأغ�ضط�س املقبل 
بالتاأكيد  لكن  للبطولة  اال�ضتعداد  برامج  االآن حتديد  يتم حتى  اأنه مل  ذكر   ..

�ضيكون هناك مع�ضكرا خا�ضا قبلها، من اأجل جتهيز الدراجني للم�ضاركة.
اإدارة  ملجل�س  �ضيعقد  اجتماعا  هناك  اإن  ق��ال   .. اجلديد  املو�ضم  انطالقة  وع��ن 
من  حيث  اجل��دي��د،  املو�ضم  تفا�ضيل  �ضيت�ضمن  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  االحت���اد 
ت�ضجيل  عملية  ت��ب��داأ  اأن  على  املقبل،  �ضبتمرب  �ضهر  خ��الل  ينطلق  اأن  املتوقع 

الالعبني خالل �ضهر يوليو املقبل.
تطوير  مناق�ضة  �ضيت�ضمن  املقبل  االإدارة  جمل�س  اجتماع  اأن  الدوخي  واأو�ضح 
ال��الئ��ح��ة الفنية م��ن خ��الل امل��ق��رتح��ات امل��ق��دم��ة م��ن االأن��دي��ة اأث��ن��اء اجلمعية 
حيث  والدراجة،  لالعب  �ضامل  تاأمني  نظام  اعتماد  تت�ضمن  والتي  العمومية، 
مت بالفعل توقيع مذكرة تفاهم مع اإحدى �ضركات التاأمني يف هذا ال�ضاأن بحيث 
ي�ضمن الدراج احلفاظ على نف�ضه وعلى دراجته، وكذلك توفري بطاقتي اإ�ضعاد 
اخلا�ضة  واملالب�س  الدراجات  �ضراء معدات  الدراجني متكنهم من  لكل  وفزعة 
ال�ضباقات  الئ��ح��ة  على  �ضنعمل  ذل��ك  اإىل  اإ���ض��اف��ة  واأ���ض��اف  خمف�ضة.  ب��اأ���ض��ع��ار 
الثالث،  الريا�ضية  املجال�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��دول��ة،  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املجتمعية 
باأف�ضل  تخرج  حتى  االحت��اد،  من  كامل  اإ�ضراف  حتت  منظم،  ب�ضكل  لتطبيقها 
�ضورة، خا�ضة يف ظل انت�ضار ريا�ضة الدراجات بني اأفراد املجتمع ووجود البنية 

التحتية املوؤهلة لذلك.

القدم  لكرة  االإم����ارات  منتخب  ت��اأه��ل 
االإلكرتونية اإىل نهائيات بطولة كاأ�س 
بعد   ،2022 ال���دمن���ارك  يف  ال���ع���امل 
فوزه اأم�س االأول على منتخب املغرب 
مبجموع مباراتي الذهاب واالإياب ) 4 
(، يف املباراة النهائية للت�ضفيات   1 –
املوؤهلة للمونديال العاملي على من�ضة 

."Playstation"
االأو�ضط  ال�����ض��رق  و���ض��ه��دت جم��م��وع��ة 
املغرب  تاأهل منتخبا  واأفريقيا كذلك 
"الثالث"  وك��ازاخ�����ض��ت��ان  "الثاين" 
مل��ون��دي��ال ال��ك��رة االإل��ك��رتون��ي��ة، املقرر 
اإق���ام���ت���ه يف ���ض��ه��ر ي���ول���ي���و امل���ق���ب���ل يف 

العا�ضمة الدمناركية كوبنهاجن.
وكان منتخب االإمارات قد خا�س دور 
مناف�ضاته  انطلقت  ال��ذي  املجموعات 
على  واأقيم  املا�ضي،  دي�ضمرب  �ضهر  يف 
ثالثة مراحل، وجنح يف التاأهل للدور 
ن�ضف النهائي من الت�ضفيات املوؤهلة 

ومواجهة  ال����ع����امل،  ك���اأ����س  ل��ب��ط��ول��ة 
واأ�ضتطاع  ال�ضقيق،  الكويتي  املنتخب 
مباراتي  مب��ج��م��وع  ال��ف��وز  حتقيق  يف 

الذهاب واالإياب بهدفني مقابل هدف. 
مناف�ضات  يف  الوطني  منتخبنا  ومثل 
الت�ضفيات ثالثة العبني، وهم، اأحمد 

ال�����ض��وي��دي، و���ض��امل احل���م���ادي، وعلي 
ال��ك��رب��ي مديًرا  احل���م���ادي، وحم��م��ود 

اإدارًيا للمنتخب.

املر: املنتخبات الوطنية وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل على راأ�س 
اأولويات »احتاد القوى«

منتخبنا للدراجات يغادر اإىل الهند االأربعاء للم�ضاركة يف البطولة االآ�ضيوية  بعد ت�ضدره ملجموعة ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا

منتخب االإمارات يتاأهل ملونديال كرة القدم االإلكرتونية »كوبنهاجن 2022«

• الأندية و�ضركات كرة القدم تلعب دورًا حموريًا يف تطوير الريا�ضة يف الدولة 
اأف�ضل العنا�ضر لتويل م�ضوؤوليات الفرق واختيار  املقبل  الريا�ضي  للمو�ضم  اجليد  ال�ضتعداد  • اأهمية 

بني الأندية .. ومن اأ�ض�ش النجاح ال�ضتثمار الأمثل للموارد التعاون  مينع  ل  • التناف�ش 

خالل لقائه مع روؤ�ضاء جمال�ش اإدارات الأندية و�ضركات كرة القدم بدبي

من�ضور بن حممد: وجود فرق قوية ميّهد ملناف�ضات قوية ويوؤّهل منتخبات قادرة على اإحراز االألقاب

اأول يف الن�ضخة احلالية من  اأملانيا واإنكلرتا تبحث عن فوز  ال زالت كل من 
دوري االأمم االأوروبية لكرة القدم، و�ضتحاول االوىل حتقيق ذلك على اأر�ضها 
اأمام غرميتها اإيطاليا والثانية �ضد املجر العنيدة الثالثاء �ضمن مناف�ضات 

اجلولة الرابعة من املجموعة الثالثة للم�ضتوى االول.
واكتفت اأملانيا بثالثة تعادالت بالنتيجة ذاتها "1-1" حتى االآن، كانت اأّولها 
بهدف  قاتال  تعادال  اإنكلرتا  منها  تخطف  اأن  قبل  بولونيا  يف  اإيطاليا  �ضد 
متاأخر لهاري كاين يف اجلولة الثانية وتكون حمظوظة اأمام املجر التي كانت 

قادرة على اخلروج بالفوز يف املباراة االخرية.
وتت�ضدر اإيطاليا، بطلة اأوروبا، جمموعة "املوت" بر�ضيد 5 نقاط متقدمة 

بنقطة عن املجر واثنتني عن اأملانيا وثالث عن اإنكلرتا.
نظًرا  املجموعة  للمناف�ضة على �ضدارة  تر�ضيًحا  االقل  املجر  بدت  ويف حني 
لنوعية اخل�ضوم، اأكدت اأن نتائجها يف كاأ�س اأوروبا ال�ضيف الفائت مل تتحقق 
�ضدفة رغم خروجها من الدور االول، بعد اأن فر�ضت التعادل على كل من 
"بورو�ضيا بارك" يف  املباراة على ملعب  اأملانيا وفرن�ضا بطلة العامل. �ضتكون 

ل�ضالح  الكفة  ومتيل  اللدودين،  املنتخبني  بني   37 الرقم  مون�ضنغالدباخ 
 12 15 فوًزا مقابل 9 الأملانيا، يف حني ح�ضم التعادل النتيجة  اإيطاليا مع 
مرة. ويبحث ال� "اأتزوري" عن فوزه االأول على "دي مان�ضافت" منذ ن�ضف 
نهائي كاأ�س اأوروبا 2012. وبعد ف�ضلها يف التاأهل اىل كاأ�س العامل 2022 
يف قطر نهاية العام احلايل لتغيب عن النهائيات العاملية للمرة الثانية توالًيا، 
تاأمل اإيطاليا يف التعوي�س بع�س ال�ضيء يف البطولة القارية امل�ضتحدثة التي 

انطلقت منذ اأربع �ضنوات فقط لتحّل بداًل من املباريات الودية.
تختتم  والتي  اأ�ضبوعني  غ�ضون  يف  احلالية  النافذة  يف  مباريات  اأرب��ع  وبعد 
دور  اآخر جولتني يف  اأيلول-�ضبتمرب ال�ضتكمال  املنتخبات يف  تعود  الثالثاء، 
الثالث  املركز  وحتديد  النهائي  )ن�ضف  النهائيات  تقام  اأن  على  املجوعات، 
تت�ضدر  ال��ت��ي  املنتخبات  اأن  ي��ذك��ر   .2023 ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  يف  وال��ن��ه��ائ��ي( 

املجموعات االربع يف امل�ضتوى االأّول تتاأهل اىل النهائيات التي �ضتقام يف اأر�س 
"مولينو" يف  ملعب  على  امل��ب��اراة  اىل  اإنكلرتا  وتدخل  املنتخبات.  تلك  اأح��د 
افتتاًحا يف بوداب�ضت �ضفر1-،  اأن خ�ضرت  للثاأر بعد  ولفرهامبتون متطلعة 
عندما حققت املجر فوزها االأول على "اال�ضود الثالثة" منذ 1962. وبعد 
من  ث��اأره��ا  حتقيق  عن  اإنكلرتا  عجزت  الثانية،  امل��ب��اراة  يف  اأملانيا  يف  تعادلها 
اإيطاليا التي حرمتها ال�ضيف املا�ضي من لقبها االأول يف كاأ�س اأوروبا عندما 
تعادلها  بعد  لندن،  يف  وميبلي  ملعب  على  الرتجيح  بركالت  عليها  تفوقت 
�ضلًبا ال�ضبت يف اجلولة الثالثة. ويف مبارياتها ال�25 االخرية، خ�ضرت اإنكلرتا 
مباراة وحيدة كانت تلك اأمام املجر )الهزمية بركالت الرتجيح ُتعّد تعاداًل(. 
ا يف التعادل اأمام اإيطاليا اأمام ثالثة  وبعد اأن لعبت على ملعب "مولينو" اأي�ضً
اآالف متفرج فقط من االأوالد الذين ال تتجاوز اأعمارهم ال�14 عاًما ب�ضبب 

ال�ضغب يف نهائي كاأ�س اأوروبا على ملعب "وميبلي"، �ضتعود اجلماهري ملوؤازرة 
اإنكلرتا لعّلها ت�ضاعدها يف ح�ضد النقاط الثالث للمرة االوىل.

وكما جرت العادة يف هذه النافذة الدولية التي فر�ضت على املنتخبات خو�س 
اأربع مباريات يف فرتة زمنية ق�ضرية، من املتوقع اأن ي�ضتمر املدربون يف الزج 
بت�ضكيالت خمتلفة، ومن املتوقع اأن يعود الهداف هاري كاين اىل الت�ضكيلة 

اال�ضا�ضية بعد اأن دخل من مقاعد البدالء �ضد اإيطاليا.
ت�ضتقبل  عندما  بال�ضدارة  للت�ضبث  هولندا  ت�ضعى  ال��راب��ع��ة،  املجموعة  يف 
ويلز على ملعب "دي كويب" يف روتردام. وكادت "الطواحني" حتافظ على 
العالمة الكاملة حتى االآن لو مل يهدر ممفي�س ديباي ركلة جزاء يف الوقت 
بعد فوزين  بولندا )2-2(،  اأم��ام �ضيفتها  االخ��رية  املباراة  ال�ضائع يف  بدل 

.)1-2( ويلز  ويف  افتتاحني يف بلجيكا )1-4( 
عن  غيابه  بعد  العاملية  النهائيات  اىل  العائد  الربتقايل  املنتخب  ويت�ضدر 
 ،)4( بلجيكا  اأم���ام  نقاط   7 بر�ضيد  املجموعة   ،2018 رو�ضيا  م��ون��دي��ال 

بولندا )4( وويلز التي متلك نقطة واحدة.

اأملانيا واإنكلرتا لفوز اأول اأمام اإيطاليا واملجر 
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•• اأبو ظبي-وام:

على  اأك��رب  ب�ضكل  احلديثة  الكرة  اعتماد  برغم 
واالإمكانيات  املهارات  اأكرث من  االأداء اجلماعي 
بن�ضيب  املراكز حتظى  بع�س  تزال  الفردية، ال 

االأ�ضد من اإنفاق االأندية على تدعيمها.
بالتاأكيد مركز  امل��راك��ز  ه��ذه  وي��اأت��ي يف مقدمة 
الهجوم  وم���راك���ز  خ��ا���س  ب�ضكل  احل��رب��ة  راأ�����س 
املراكز  ه��ذه  تدعيم  ي�ضتنزف  حيث  ع��ام  ب�ضكل 

اأك���رب م��ن باقي  م��ي��زان��ي��ات االأن��دي��ة ب�ضكل 
املراكز االأخرى.

�ضوق  يف  االإح���������ض����ائ����ي����ات  وت�������ض���ري 
ا�ضتمرار  اإىل  احلالية  االنتقاالت 
االأن���دي���ة يف ه���ذا ال��ن��ه��ج ح��ي��ث ال 
الهجوم  خ��ط��وط  ت��دع��ي��م  ي����زال 

ي���ح���ظ���ى ب���االه���ت���م���ام االأك��������رب من 
االأن������دي������ة وب����ال����ق����در االأك���������رب من 

اأموالها.
وق��ب��ل اأي����ام ق��ل��ي��ل��ة، ان��ط��ل��ق ن�ضاط 

���ض��وق االن���ت���ق���االت ل��ه��ذا ال�����ض��ي��ف، ول��ك��ن اأب���رز 
فعليا  ح�ضمت  االآن  حتى  مت��ت  التي  ال�ضفقات 
ح��ت��ى ق��ب��ل ف��ت��ح ب���اب االن��ت��ق��االت ر���ض��م��ي��ا حيث 
تدعيم  و�ضك  على  االإ�ضباين  مدريد  ري��ال  ك��ان 
حاليا  ال��ع��امل  مهاجمي  اأف�ضل  ب��اأح��د  �ضفوفه 
وهو الفرن�ضي كيليان مبابي، ولكن باري�س �ضان 
جريمان الفرن�ضي جنح يف االإبقاء على الالعب 
بعد االتفاق بينهما على مقابل مادي كبري يلبي 

طموحات الالعب.
ح�ضم  نف�ضه،  ال��وق��ت  ويف 
�ضيتي  م��ان�����ض�����ض��رت 
االإجن����������ل����������ي����������زي 
ال�ضباق االأوروبي 
مهاجم  ع���ل���ى 
بنف�س  اآخ�������ر 
ال���ق���در من 

االإم��ك��ان��ي��ات وه���و امل��ه��اج��م ال��رنوي��ج��ي ال�ضاب 
االإجنليزي  ال��ن��ادي  �ضدد  حيث  ه��االن��د  اإيرلنج 
قيمة ال�����ض��رط اجل���زائ���ي يف ع��ق��د ال��الع��ب مع 
بورو�ضيا دورمتوند االأملاين والبالغة 75 مليون 

يورو.
العاملي  ماركت"  "تران�ضفري  م���وق���ع  واأ�����ض����ار 
اأن  اإىل  واالأندية  الالعبني  واأرق��ام  الإح�ضائيات 
خطف  يف  وجن��ح  مبكرا،  امل�ضهد  ق��راأ  يوفنتو�س 
ال�ضيفية  االن��ت��ق��االت  �ضوق  جنون  قبل  �ضالته 

املتاألق  ال�����ض��رب��ي  امل��ه��اج��م  ���ض��م  ح��ي��ث 
دو�ضان فالهوفيت�س يف يناير املا�ضي 

 81.6 م���ق���اب���ل  ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا  م����ن 
مليون يورو.

واأ�ضبح فالهوفيت�س بهذا �ضاحب 
تتم يف فرتات  �ضفقة  اأك���رب  ث��ال��ث 
االن���ت���ق���االت ال�����ض��ت��وي��ة ع��ل��ى مدار 

عليه  ي���ت���ق���دم  ح���ي���ث  ال����ت����اري����خ 

من  انتقل  عندما  كوتينيو  فيليب  ال��ربازي��ل��ي 
االإ�ضباين  بر�ضلونة  اإىل  االإجن��ل��ي��زي  ليفربول 
يورو  م��ل��ي��ون   135 م��ق��اب��ل   2018 ي��ن��اي��ر  يف 
انتقل  عندما  داي��ك  ف��ان  فريجيل  والهولندي 
مقابل  اأي�����ض��ا   2018 يناير  يف  ليفربول  اإىل 

يورو. مليون   84.6
فاإن  وفالهوفيت�س،  وه��االن��د  مبابي  وب��خ��الف 
معظم اجلدل يف �ضوق االنتقاالت حاليا ين�ضب 
ب��ع��دم��ا ر�ضدت  امل��ه��اج��م��ني  ع��ل��ى ���ض��ف��ق��ات 
ميزانياتها  يف  ق���در  اأك����رب  االأن���دي���ة 

لدعم خطوط الهجوم.
ا�ضتحوذ  امل���ث���ال،  �ضبيل  وع��ل��ى 
بنفيكا  مهاجم  نونيز  داروي���ن 
الربتغايل ومنتخب اأوروجواي 
ع��ل��ى ق����در ك��ب��ري م���ن اجل���دل 
والتوقعات خالل االأيام القليلة 
ليفربول  رغبة  ب�ضبب  املا�ضية 

االإجنليزي يف �ضمه لتعوي�س الرحيل املحتمل 
لل�ضنغايل �ضاديو ماين عن �ضفوف الفريق.

ات��ف��اق��ه مع  اأع��ل��ن بنفيكا ام�����س ع��ن  وب��ال��ف��ع��ل 
مليون   100 مقابل  ال�ضفقة  على  ليفربول 
يورو منها 75 مليون يورو ب�ضكل فوري، و25 

مليون طبقا الأداء الالعب وبنود خمتلفة.
وق���د ت�����ض��ب��ح ال�����ض��ف��ق��ة االأع���ل���ى ق��ي��م��ة يف �ضوق 
االن���ت���ق���االت ه����ذا ال�����ض��ي��ف، ح����ال ع����دم ظهور 
علما  املقبلة،  االأ�ضابيع  يف  قيمة  اأك��رب  �ضفقات 

باأن القيمة ال�ضوقية لالعب تقت�ضر على 
مليون يورو.  55

وق����د ت�����ض��اه��م ���ض��ف��ق��ة ن��ون��ي��ز يف 
اإمت�������ام ���ض��ف��ق��ة ان���ت���ق���ال ماين 
االأمل�����اين  م��ي��ون��خ  ب���اي���رن  اإىل 
املهاجم  ل�����ض��م  ي��ت��ط��ل��ع  ال����ذي 
الرحيل  لتعوي�س  ال�ضنغايل 
البولندي  مل��ه��اج��م��ه  امل��ح��ت��م��ل 

روبرت ليفاندوف�ضكي.
وت�ضري التقارير اإىل اأن �ضفقة �ضاديو ماين قد 
اأن املتبقي  50 مليون يورو رغم  حت�ضم مقابل 
يف ع��ق��د ال��الع��ب م��ع ال��ف��ري��ق االإجن��ل��ي��زي هو 
مو�ضم واحد، فيما ينتظر اأن تبلغ قيمة �ضفقة 
ليفاندوف�ضكي ، الذي يتبقى يف عقده مع بايرن 

مو�ضم واحد اأي�ضا ، نحو 40 مليون يورو.
جريمان  �ضان  باري�س  اأن  اإىل  االإ���ض��ارة  وجت��در 
�ضفقة  يف  اخل�����ط  ع���ل���ى  دخ�����ل  ال���ف���رن�������ض���ي 
الوجهة  ك��ان��ت  بعدما  ليفاندوف�ضكي 
بر�ضلونة  ه����ي  ل���الع���ب  االأق���������رب 

االإ�ضباين.
النتقال  املحتملة  ال�ضفقة  وت���ربز 
مهاجم  ج���ي�������ض���و����س  ج����اب����ري����ي����ل 
مان�ض�ضرت �ضيتي اأي�ضا اإىل ت�ضيل�ضي 
اأكرب  ب��ني  االإجنليزيني  اأر���ض��ن��ال  اأو 
فرتة  ت�ضهدها  قد  التي  ال�ضفقات 
اأال  ينتظر  حيث  احلالية  االنتقاالت 

تقل قيمتها عن 50 مليون يورو.

•• اأبو ظبي-مان�ش�شرت-وام:

�ضيتي  م��ان�����ض�����ض��رت  ن������ادي  اأع����ل����ن 
ا�ضتكمال  ع���ن  ام�����س  االإجن���ل���ي���زي 
اإج�����������راءات ���ض��ف��ق��ة ال���ت���ع���اق���د مع 
اإيرلنج  ال�ضاب  الرنويجي  املهاجم 
اإىل  عاما" لين�ضم   21 " ه��االن��د 
���ض��ف��وف ال��ف��ري��ق ب���داي���ة م���ن اأول 
خلم�س  ميتد  وبعقد  املقبل  يوليو 

�ضنوات.
انتقاله  عقد  على   ، ه��االن��د  ووق��ع 
ملان�ض�ضرت �ضيتي حتى 2027 بعد 
م�ضرية مميزة مع كل من ريد بول 
وبورو�ضيا  ال��ن��م�����ض��اوي  ���ض��ال��زب��ورج 

دورمتوند االأملاين.
واأح����رز ه��االن��د 86 ه��دف��ا يف 89 
مباراة خا�ضها مع دورمتوند على 
املو�ضم  ون�����ض��ف  م��و���ض��م��ني  م�����دار 
ب��ل��ق��ب كاأ�س  ال��ف��ري��ق  وت����وج م���ع   ،
العب  اأف�ضل  بلقب  ف��از  كما  اأملانيا 
"بوند�ضليجا"  ال��دوري االأمل��اين  يف 

مو�ضم 2020 - 2021 .
واأعرب هاالند عن فخره باالنتقال 
�ضيتي  م���ان�������ض�������ض���رت  ل���������ض����ف����وف 
طاملا  اأن���ه  اإىل  م�ضريا  االإجن��ل��ي��زي 
متنى االنتقال اإليه. وقال الالعب 
امل���وق���ع  ن�������ض���ره���ا  ت�������ض���ري���ح���ات  يف 
االإجنليزي  ل��ل��ن��ادي  االإل���ك���رتوين 
للفخر  ي��دع��و  ي����وم  "هذا  اأم�������س: 

بالن�ضبة يل ولعائلتي".
تابعت  "لطاملا  ه���االن���د:  واأو����ض���ح 
م��ان�����ض�����ض��رت ���ض��ي��ت��ي ب�����ض��غ��ف ومبا 
قدمه يف املوا�ضم االأخرية. ال متلك 
اإنه  لعبه.  باأ�ضلوب  االإعجاب  �ضوى 
ي�ضنعون  حيث  مثري  لعب  اأ�ضلوب 
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ف��ر���س ، وه���و اأمر 

مثايل لالعب مثلي".
من  ال���ك���ث���ري  "هناك   : واأ������ض�����اف 
الالعبني العامليني يف هذا الفريق 
اأعظم  اأحد  ، وجو�ضيب جوارديوال 

املدربني على االإطالق. اأرى اأنني يف 
املكان املنا�ضب لتحقيق طموحاتي.. 
والفوز  االأه������داف  ت�����ض��ج��ي��ل  اأري�����د 
ب��االأل��ق��اب واأحت�����ض��ن ك��الع��ب كرة. 
بذلك  القيام  اأ�ضتطيع  باأنني  اأث��ق 
هنا. هذه خطوة رائعة بالن�ضبة يل 
وال اأطيق االنتظار لبدء اال�ضتعداد 

للمو�ضم".
وت���������ض����رتك ع����ائ����ل����ة ه�����االن�����د مع 
م��ان�����ض�����ض��رت ���ض��ي��ت��ي ب���راب���ط قدمي 
األ���ف���ي ه���االن���د، والد  ؛ ح��ي��ث ك���ان 
مطلع  يف  للفريق  ق��ائ��دا  اإي��رل��ن��ج، 

القرن احلايل.
"نتابع  وقال ت�ضيكي بيجري�ضتني: 
�ضنوات،  ع����دة  م��ن��ذ  ه���االن���د  اأداء 
ون���ح���ن ����ض���ع���داء ب��ان�����ض��م��ام��ه اإىل 
���ض��ف��وف م��ان�����ض�����ض��رت ���ض��ي��ت��ي. فهو 
مي��ت��ع مب��وه��ب��ة ه��ائ��ل��ة، وي��ع��د من 
اأف�ضل الهدافني يف اأوروبا، ويتميز 
ب�ضجله املبهر يف ت�ضجيل االأهداف 
واأدائ��ه الرائع خالل فرتة لعبه يف 
بورو�ضيا دورمتوند، وخا�ضة خالل 
مثبًتا  االأب���ط���ال،  دوري  م��واج��ه��ات 
ق��درت��ه ع��ل��ى امل��ن��اف�����ض��ة ع��ل��ى اأعلى 

امل�ضتويات".
بجميع  ه��االن��د  "يتمتع  واأ���ض��اف: 
امل����زاي����ا ال���ت���ي ن��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا لدى 
العبي خط الهجوم، ونثق بقدرته 
الفريق  ���ض��ف��وف  ال��ت��م��ي��ز يف  ع��ل��ى 
�ضعوده  ك���ان  ال��ل��ع��ب.  وم��ن��ظ��وم��ة 
رائ���ًع���ا، ول��ك��ن ع��م��ره ال ي����زال 21 
عاًما. ولهذا ، فاإن ال�ضنوات القادمة 
اأكرب،  ب�ضكل  اأدائ���ه  تطور  �ضت�ضهد 
جوارديوال  اإ����ض���راف  حت��ت  خ��ا���ض��ة 
متحم�ضون  ال���ن���ادي  يف  ن��ح��ن   ...
باأن  وم��ت��اأك��دون  ه��االن��د،  الن�ضمام 
جمهور الفريق �ضي�ضتمتع باأدائه".

يف ال�ضياق .. عندما كان املهاجمان 
رونالدو  ك��ري�����ض��ت��ي��ان��و  ال��ربت��غ��ايل 
واالأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ض��ي يف 
االحرتافية،  م�ضريتيهما  ب��داي��ة 
اإيرلنج  ال��رنوي��ج��ي  امل��ه��اج��م  ك���ان 
هاالند ال يزال يف مرحلة الطفولة 

يحاول مداعبة الكرة بقدميه.
�ضريعا على  ب��ره��ن  ه��االن��د  ول��ك��ن 
القيا�ضية  االأرق���ام  م��ن  العديد  اأن 
التي حققها رونالدو ومي�ضي على 
قد  وامل��ن��ت��خ��ب��ات  االأن���دي���ة  م�ضتوى 

اأم��ام��ه وه���و يف منت�ضف  ت��ت��ه��اوى 
ب�ضرط  االح����رتاف����ي����ة،  م�����ض��ريت��ه 
القوة  بنف�س  االأداء  يف  ا���ض��ت��م��راره 
قدمها  التي  التهديفية  والقدرات 

حتى االآن.
يف  ي������زال  ال  ه����االن����د  اأن  وب����رغ����م 
احل���ادي���ة وال��ع�����ض��ري��ن م���ن عمره، 
اأك��رث من ب�ضمة على  اأن��ه ترك  اإال 
لها،  ل��ع��ب  ال��ت��ي  االأن���دي���ة  م�ضتوى 
وك��ذل��ك م��ع منتخب ب���الده، حيث 
جنح يف اجتياز اأكرث من رقم مهم 

لال�ضطورتني مي�ضي ورونالدو.
�ضفوف  اإىل  ال����الع����ب  وان���ت���ق���ل 
مان�ض�ضرت �ضيتي االإجنليزي قادما 
ليبداأ  دورمت����ون����د  ب��ورو���ض��ي��ا  م���ن 
ه��االن��د ف�ضال ج��دي��دا ومهما من 
االحرتافية  م�ضريته  يف  التحدي 
اعتماده  اأوراق  اأن قدم  بعد  خا�ضة 
والنجومية  ال�����ض��ه��رة  ع����امل  اإىل 
خالل املوا�ضم الثالثة املا�ضية من 

م�ضريته االحرتافية.
و�ضجل هاالند اأم�س االأول هدفني 
يف م����ب����اراة م��ن��ت��خ��ب ب�����الده اأم����ام 
امل��ن��ت��خ��ب ال�����ض��وي��دي ب�����دوري اأمم 

اأوروبا لريفع ر�ضيده اإىل 4 اأهداف 
مباراتني  يف  ال�����ض��وي��د  م���رم���ى  يف 
فقط خالل 8 اأي��ام. حيث كان قد 
الذهاب  م��ب��اراة  يف  ه��دف��ني  �ضجل 
من  االأوىل  باجلولة  ال�ضويد  اأم��ام 
املنتخب  ليفوز  البطولة  مباريات 
اأم�س  �ضجل  ث��م   1-2 ال��رنوي��ج��ي 
املنتخب  ل��ي��ف��وز  اآخ���ري���ن  ه��دف��ني 
�ضنع  باأنه  علما   ،2-3 الرنويجي 
مباراة  يف  لفريقه  الثالث  ال��ه��دف 

االأم�س.
ورف���ع ه��االن��د ب��ذل��ك ر���ض��ي��ده اإىل 
ت�ضعه على راأ�س قائمة  اأهداف   5
دوري  من  الثالثة  الن�ضخة  ه��دايف 
ا�ضتكمال  ب��ان��ت��ظ��ار  اأوروب��������ا  اأمم 
يف  امل����ج����م����وع����ات  دور  ف����ع����ال����ي����ات 
الالعب  رف��ع  كما  املقبل.  �ضبتمرب 
ال�ضاب، الذي يحتفل بعيد ميالده 
ال�22 يف 21 يوليو املقبل، ر�ضيده 
اإىل 20 هدفا يف 21 مباراة دولية 
ب���الده حتى  م��ع منتخب  خ��ا���ض��ه��ا 
تدريجيا  ال��الع��ب  وي��ق��رتب  االآن. 
من حتطيم رقم قيا�ضي للمنتخب 
 88 لنحو  �ضامدا  الرنويجي ظل 

ي���زال  ال  ح��ي��ث  االآن،  ح��ت��ى  ع���ام���ا 
ال��ن��ج��م ال��راح��ل ي��ورج��ن ي���ويف هو 
للمنتخب  ال���ت���اري���خ���ي  ال����ه����داف 
هدفا   33 ب��ر���ض��ي��د  ال���رنوي���ج���ي 
 1929 �ضجلها خالل الفرتة من 

اإىل 1934 .
نف�س  ع��ل��ى  ه���االن���د  ا���ض��ت��م��ر  واإذا 
يبلغ نحو  ال��ذي  التهديفي  معدله 
للمنتخب،  م���ب���اراة  ك���ل  يف  ه����دف 
يف  القيا�ضي  ال��رق��م  ه��ذا  �ضيحطم 
اأن  املرجخ  للغاية من  قريب  وق��ت 

يكون يف 2023 .
تفوق  الالعب  اأن  بالذكر  اجلدير 
�ضواء  ورون��ال��دو  مي�ضي  على  اأي�ضا 
�ضرعة  يف  اأو  ال��ت��ه��دي��ف  م��ع��دل  يف 
ال����و�����ض����ول ل����ه����ذا ال���ر����ض���ي���د من 
على  واح��د  �ضهر  وقبل  االأه����داف. 
ال�22،  م���ي���الده  ب��ع��ي��د  اح��ت��ف��ال��ه 
 21 ه��دف��ا يف   20 ال��الع��ب  �ضجل 
م���ب���اراة دول���ي���ة ف��ي��م��ا ك����ان ر�ضيد 
م��ي�����ض��ي يف ن��ف�����س ه����ذه ال�����ض��ن مع 
املنتخب االأرجنتيني هو 12 هدفا 
يختلف  وال  م���ب���اراة،   36 اأول  يف 
لرونالدو  بالن�ضبة  ك��ث��ريا  احل���ال 

الذي اأح��رز 15 هدفا يف اأول 43 
الربتغايل  املنتخب  مع  له  م��ب��اراة 

قبل اأن يكمل عامه ال�22 .
االأن�����دي�����ة، يبدو  م�����ض��ت��وى  وع���ل���ى 
�ضجل  حيث  اأي�ضا  وا�ضحا  ال��ف��ارق 
ميالده  بعيد  احتفاله  قبل  مي�ضي 
على   2009 ي���ون���ي���و  يف  ال�22 
لرب�ضلونة  االأول  الفريق  م�ضتوى 
موا�ضم،   5 غ�ضون  يف  هدفا   80
55 هدفا  ���ض��ج��ل  رون���ال���دو  وك����ان 
5 موا�ضم -اأح��ده��ا مع  على م��دار 
و4  ال��ربت��غ��ايل  ل�ضبونة  �ضبورتنج 
يونايتد  م��ان�����ض�����ض��رت  م���ع  م��وا���ض��م 
ن��ه��اي��ة مو�ضم  االإجن���ل���ي���زي- ح��ت��ى 
2006 - 2007 اأي بعد 4 �ضهور 

من احتفاله بعيد ميالده ال�22 .
فتبدو  ل���ه���االن���د  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  اأم�������ا 
حيث  بالفعل  مثرية  االإح�ضائيات 
مع  واح��دا  مو�ضما  الالعب  خا�س 
الفريق االأول لرباين الرنويجي مل 
اأه��داف، فيما �ضجل  اأي  يحرز فيه 
خا�ضها  مباراة   50 يف  هدفا   20
مدار  على  الرنويجي  مولدي  مع 
مو�ضمني قبل انتقاله اإىل ريد بول 

منت�ضف  يف  النم�ضاوي  �ضالزبورج 
لي�ضتكمل معه ذلك  الثاين  املو�ضم 
امل��و���ض��م ث��م ن�����ض��ف امل��و���ض��م التايل 
االنتقال  قبل   2020  -  2019

لبورو�ضيا دورمتوند االأملاين.
اللذين  امل���و����ض���م  ن�����ض��ف��ي  وخ�����الل 
ق�����ض��اه��م��ا م��ع ���ض��ال��زب��ورج ، �ضجل 
مباراة،   27 يف  هدفا   29 ه��االن��د 
ثم �ضجل مع دورمتوند 86 هدفا 
يف 89 مباراة على مدار مو�ضمني 
ون�ضف املو�ضم قبل توقيعه موؤخرا 

لفريق مان�ض�ضرت �ضيتي.
وب���ه���ذا، ي��ك��ون ال���الع���ب ���ض��ج��ل يف 
الفرق  م����ع  م���وا����ض���م   6 غ�������ض���ون 
-باحت�ضاب  لها  لعب  التي  االأرب��ع��ة 
م���ع براين-  ل���ه  ال��وح��ي��د  امل��و���ض��م 
ما  م���ب���اراة   166 يف  ه��دف��ا   135
تعاقد  �ضيتي  مان�ض�ضرت  اأن  يعني 
ت���زال  ال  اأهداف"  "ماكينة  م���ع 

اأمامها �ضنوات يف اأوج العطاء.
هاالند،  اأن  اإىل  االإ�����ض����ارة  جت����در 
ال������ذي ول�����د يف ل���ي���دز ب���اإجن���ل���رتا، 
النا�ضئني  م��ن��ت��خ��ب��ات  ل��ك��ل  ل��ع��ب 
وال�����ض��ب��اب يف ال���رنوي���ج ب��داي��ة من 
عاما   15 حتت  النا�ضئني  منتخب 
 21 حتت  ال�ضباب  منتخب  وحتى 
ال�ضباب  منتخب  م��ع  وت���وج  ع��ام��ا، 
ب��ل��ق��ب هداف  ع���ام���ا-   20 -حت����ت 
 2019 ع��ام  لل�ضباب  العامل  كاأ�س 
ب��ب��ول��ن��دا ح��ي��ث اأح�����رز 9 اأه�����داف 
جاءت جميعها يف مباراة واحدة قاد 
فيها الفريق للفوز على هندورا�س 
املركز  يف  هاالند  وي��اأت��ي   .0-12
ال����ث����اين ب����ني الع���ب���ي ال����ع����امل من 
تبلغ  حيث  ال�ضوقية  القيمة  حيث 
قيمته ال�ضوقية 150 مليون يورو 
بفارق 10 ماليني يورو فقط عن 
مهاجم  مبابي  كيليان  الفرن�ضي 
باري�س �ضان جريمان ، والذي ياأتي 

يف ال�ضدارة.

ان�ضم ر�ضميا ملان�ض�ضرت �ضيتي بعقد ملدة 5 اأعوام

هاالند يحطم اأرقام مي�ضي ورونالدو وي�ضتعد للمجد مع مان�ض�ضرت �ضيتي

مبابي ونونيز وليفاندوف�ضكي.. االأندية تفتح خزائنها لتدعيم خط الهجوم

•• الفجرية -وام:

عهد  ويل  ال�ضرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
ال��ف��ج��رية يف ا�ضت�ضافة  ال��ع��امل��ي��ة الإم�����ارة  امل��ك��ان��ة  ال��ف��ج��رية، ع��ل��ى 
البطوالت الريا�ضية وتنظيمها، منوها اإىل حر�س �ضاحب ال�ضمو 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  ال�����ض��رق��ي  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  ال�ضيخ 
الفجرية، على توفري املوارد الداعمة الإجناح االأحداث الريا�ضية 

التي تعزز ح�ضور االإمارة يف املجال الريا�ضي حمليا وعامليا.
االأمريي،  بالديوان  مكتبه  يف  �ضموه،  ا�ضتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اأع�ضاء اللجنة املنظمة لبطولة الفجرية الدولية لبناء االأج�ضام 
"للمحرتفني"، بح�ضور ال�ضيخ عبداهلل بن حمد بن �ضيف ال�ضرقي 

رئي�س احتاد االإمارات لبناء االأج�ضام والقوة البدنية، نائب رئي�س 
االحتاد الدويل للعبة.

العمل  اللقاء، على خطة  الفجرية، خالل  �ضمو ويل عهد  واطلع 
وتفا�ضيل التح�ضري للبطولة التي تقام حتت رعاية �ضموه خالل 
20 نوفمرب املقبل يف جممع زايد الريا�ضي  اإىل  الفرتة من 17 
بالفجرية، باإ�ضراف االحتاد الدويل لبناء االأج�ضام، وبالتعاون مع 

احتاد اللعبة االإماراتي.
البطولة  يف  املقررة  االألعاب  برنامج  املنظمة  اللجنة  وا�ضتعر�ضت 
وفئاتها املعتمدة، حيث ت�ضتهدف م�ضاركة دولية وا�ضعة ل� 1200 

العب حمرتف من الن�ضاء والرجال من خمتلف بلدان العامل.
العمل  بتكثيف  املنظمة،  اللجنة  الفجرية،  عهد  ويل  �ضمو  ووج��ه 

وموا�ضلة اجلهود خالل املراحل القادمة ل�ضمان حتقيق اأهداف 
التنظيمية  االإم��ك��ان��ي��ات  ت�ضخري  ع��ل��ى  ���ض��م��وه  م��وؤك��دا  ال��ب��ط��ول��ة، 
ودولة  ال��ف��ج��رية،  اإم����ارة  �ضمعة  لتعزيز  ال��داع��م��ة  واللوج�ضتية 
اأع�����ض��اء اللجنة املنظمة  االإم�����ارات، يف امل��ج��ال ال��ري��ا���ض��ي. وت��ق��دم 
على  واالمتنان  بال�ضكر  الفجرية،  عهد  ويل  �ضمو  اإىل  للبطولة، 
اإ�ضافة  اال�ضتقبال، ورعاية �ضموه لهذا احلدث الهام الذي ي�ضكل 
العاملية،  ال��ري��ا���ض��ي��ة  امل��ح��اف��ل  ال��ف��ج��رية يف  اإم����ارة  ل�ضجل  ن��وع��ي��ة 
املرجوة.  امل�����ض��رف��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  لتحقيق  ال��ع��م��ل  م��وا���ض��ل��ة  م��وؤك��دي��ن 
ح�ضر اللقاء .. �ضعادة �ضامل الزحمي مدير مكتب �ضمو ويل عهد 
الفجرية، و�ضعادة املهند�س حممد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة 

ال�ضناعة واالقت�ضاد بالفجرية، رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة.

حممد ال�ضرقي ي�ضتقبل اللجنة املنظمة لبطولة الفجرية الدولية لبناء االأج�ضام



ح�ضد غا�ضب ي�ضرب رجال حتى املوت 
ر  �ضرب ح�ضد غا�ضب حتى املوت رجال متهما مبحاولة خطف ق�ضّ
ال�ضلطات املحلية  اأعلنت  املك�ضيك، على ما  يف والية بويبال و�ضط 
لي�ضت  "هذه  بيان  يف  هوات�ضينانغو  بلدية  وقالت  بيان.  يف  االأح��د 
ما  يف  التحقيق  با�ضرت  املخت�ضة  ال�ضلطات  همجية.  ب��ل  ع��دال��ة 
 31 البالغ  بيكازو  دانيال  وتعر�س  امل�ضوؤوليات".  لتحديد  ح�ضل 
مئتي  نحو  ي�ضم  ح�ضد  ي��د  على  اجلمعة  واحل���رق  لل�ضرب  عاما 
�ضخ�س، يف منطقة باباتالزولكو على بعد حوايل 180 كيلومرتا 
اإىل  البلدية  واأ���ض��ارت  عينه.  امل�ضدر  وفق  مك�ضيكو،  العا�ضمة  من 
اإنقاذ الرجل من خالل و�ضعه داخل  ال�ضرطة حاولوا  اأن عنا�ضر 
�ضيارة تابعة لهم، غري اأن �ضّكان املنطقة اأخرجوه بالقوة اإىل ملعب 
ريا�ضي حيث �ضربوه ور�ضوا عليه البنزين واأحرقوه فيما كان ال 

يزال حياً. و�ُضحبت اجلثة بعد ترك ال�ضكان املكان.
وجتمع احل�ضد الغا�ضب بعد اتهامات انت�ضرت يف حق بيكازو على 
مفرت�ضا  جمرما  اأن  مفادها  الهواتف  ع��رب  مرا�ضلة  جمموعات 

ر، وفق البيان. يتنقل يف املدينة خلطف ق�ضّ

توقيف 9 اأ�ضخا�س اإثر االعتداء ال�ضر�س على ن�ضاء املطعم
قيامهم  يف  لال�ضتباه  اأ���ض��خ��ا���س   9 ال�ضينية  ال�ضلطات  اأوق��ف��ت 
باالعتداء العنيف على عدد من الن�ضاء باأحد املطاعم بعد اأن اأثارت 
وا�ضع  املراقبة، غ�ضبا  التقطتها كامريات  والتي  للهجوم،  لقطات 
النطاق. واأظهرت لقطات من مطعم يف مدينة تانغ�ضان مبقاطعة 
خبي �ضمايل ال�ضني، والتي التقطت يف ال�ضاعة الثانية و40 دقيقة 
اأحد الرجال يقرتب من طاولة  �ضباح اجلمعة بالتوقيت املحلي، 
حيث كانت جتل�س جمموعة من اأربع ن�ضاء وي�ضع يده على ظهر 
اإحداهن. زجرت املراأة الرجل عدة مرات قبل اأن ي�ضت�ضيط غ�ضبا 
حيث  �ضجار،  ذل��ك  اإث���ر  على  وان��دل��ع  ل��ل��رد.  دفعها  م��ا  وي�ضفعها، 
و�ضريكاتها  امل��راأة  وهاجموا  املطعم  الرجال  من  جمموعة  دخلت 
على مائدة الطعام بوح�ضية، وقاموا بدفعهن اإىل االأر�س وركلهن، 
وو�ضل االأمر اإىل اإلقاء مقعد عليهن. كما اأظهرت لقطات من خارج 
املطعم املهاجمني وهم يقومون بجر املراأة التي رف�ضت يف البداية 
اأمام  املربح  لل�ضرب  املطعم قبل تعر�ضها  الرجل خارج  حم��اوالت 
اأعني املارة ورواد املكان. وانت�ضرت على االإنرتنت �ضور للمراأة وهي 
باالإ�ضافة  بالدماء،  وملطخ  متورم  ووجهها  نقالة  على  م�ضتلقية 
اإىل لقطات للهجوم. كما اأ�ضيبت امراأتان بجروح ال ت�ضكل خطرا 
حالتهما  اإن  وقيل  م�ضت�ضفى.  يف  العالج  وتتلقيان  حياتهما  على 

م�ضتقرة. بينما اأ�ضيبت اثنتان اأخريان باإ�ضابات طفيفة.

ملكة بريطانيا حتقق رقما جديدا
ملوك  اأط���ول  ث��اين  الثانية،  اإليزابيث  بريطانيا،  ملكة  اأ�ضبحت 

العامل احلديث جلو�ضا على العر�س.
بريطانيا  ملكة  احتفال  على  اأي��ام  بعد  اجلديد  الرقم  ه��ذا  وج��اء 
باليوبيل البالتيني، اأي جلو�س امللكة على عر�س البالد ملدة �ضبعة 
القيا�ضي يف  الرقم  اإليزابيث حطمت  امللكة  عقود متتالية. وكانت 
اجللو�س على عر�س بريطانيا يف عام 2015، عندما اجتازت رقم 

جدتها امللكة فيكتوريا التي حكمت ملدة 63 عاما.
واأفادت �ضبكة "�ضكاي نيوز" اأم�س االأول االأحد باأن ملكة بريطانيا 
تفوقت على ملك تايالند، بوميبول اأدولياديج، الذي توىل العر�س 

ملدة 70 عاما و126يوما بني عامي 1946 و2016.
وال يزال لوي�س الرابع ع�ضر، ملك فرن�ضا، �ضاحب املدة االأكرب يف 
اجللو�س على العر�س، بواقع 72 عاما و 110اأيام، وحكم بني عامي 

1643 و1715.
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عائلة يتحول جلدها للون االأزرق ب�ضبب حالة نادرة
اإىل اللون االأزرق ومييل لون دمهم  اأفرادها يتحول  اأمريكية من حالة وراثية نادرة جعلت لون جلد  اأ�ضرة  تعاين 

للون البني.
كانت عائلة فوغات من مدينة تروبل �ضم كريك يف والية كنتاكي تتزاوج بانتظام مع اأقاربهم حيث كانوا يعي�ضون 
يف جمتمع ريفي منعزل. وبداأ زواج االأقارب يف عام 1820 عندما اجتمع مارتن فوغات وزوجته اإليزابيث �ضمارت يف 

منطقة منعزلة من اأباالت�ضيا، يف مقاطعة بريي كنتاكي.
و كان لدى ال�ضيد فوغات عيب جيني نادر جًدا وغري عادي ي�ضمى ميتهيموغلوبينية الدم، والذي يوؤثر فقط على 
0.0035 يف املائة من ال�ضكان على م�ضتوى العامل. وهذه احلالة تعني اأن الدم ال يحمل كمية كافية من االأك�ضجني 
حول اجل�ضم كما ينبغي عادة، ونتيجة لذلك، يتحول الدم اإىل اللون البني ب�ضبب نق�س خاليا الدم احلمراء التي 

حتمل االأك�ضجني.
ويتحول لون ب�ضرة املر�ضى البي�س اإىل اللون االأزرق وتتحول ال�ضفاه اإىل اللون االأرجواين عند بع�س االأ�ضخا�س. و 
عندما اأجنب مارتن واإليزابيث �ضبعة اأطفال، ولد اأربعة منهم بجلد اأزرق ب�ضبب اجلني املتنحي. ومع ذلك، نظًرا الأن 

اجلني كان متنحًيا، فلن توؤثر احلالة على اأطفال امل�ضتقبل لو مل يتزوجوا داخل اأ�ضرهم.
ونظًرا الأن العائلة كانت تعي�س يف منطقة نائية ريفية، مل يختلط اأفراد العائلة ويلتقون باأ�ضخا�س اآخرين وا�ضتمروا 

يف الزواج من اأبناء عمومتهم.
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لبنان.. جمعيات دعم الالجئات متد يدها للن�ضاء املعيالت اأي�ضا
تقدم جمعيات اأهلية غري حكومية يف لبنان مبادرات عدة مل�ضاعدة الن�ضاء يف 
خميمات الالجئني، واإ�ضراكهن يف تنمية املجتمع املحلي، واإعطائهن فر�س 
عمل اأو اإك�ضابهن مهارات كي ي�ضعرن باأنهن منتجات وموؤثرات يف املجتمع.

املخيمات فح�ضب،  داخل  الن�ضاء  تقت�ضر على  تعد  املبادرات مل  اأن هذه  اإال 
بحاجة  هن  اللواتي  اللبنانيات  بني  دجم��ت  لبنان  يعي�ضها  التي  ف��االأزم��ة 

ما�ضة للدعم املعيالت الأ�ضرهن، مع ن�ضاء املخيمات.
االإغاثية والتنموية  العي�س يف احتاد اجلمعيات  وتقول مديرة قطاع �ضبل 
اجلمعيات  يف  عملنا  اأولويات  "من  اإن  غزال،  دميا   "URDA" يف لبنان 
املعيالت  الن�ضاء  متكني  اأج��ل  من  االجتماعية  امل��ب��ادرات  تقدمي  االإغاثية 
ودعمهن". وتابعت يف حديث ملوقع "�ضكاي نيوز عربية": "مع بداية االأزمة 
االقت�ضادية التي تع�ضف بلبنان، طورنا املبادرات لت�ضمل الن�ضاء اللبنانيات 
خا�ضة  مهارات  واإك�ضابهن  متكينهن  خالل  من  لهن،  عمل  فر�س  وتاأمني 

جتعلهن منتجات يف املجتمع".
الهدف  وكان   ،2011 عام  والتنموي  االجتماعي  العمل  "بداأنا  واأو�ضحت: 
الرئي�ضي الرتكيز مع الالجئني يف املخيمات التي اأقيمت لهم على االأرا�ضي 
امل�ضتدام من خالل  الدعم  �ضوريا، وتقدمي  املحاذية للحدود مع  اللبنانية 
الالجئني،  واإن��ت��اج  ق���درات  زي���ادة  بهدف  اأي�ضا،  امل���ادي  وال��دع��م  التدريبات 

خ�ضو�ضا للن�ضاء املعيالت بعد وفاة اأزواجهن يف احلرب".

نوبة هلع تدفع اأ�ضرتالية اإىل اإن�ضاء �ضركة ناجحة
املالب�س  اخل��ا���س يف جم���ال  ب����داأت عملها  ك��ي��ف  اأ���ض��رتال��ي��ة  ام����راأة  ك�ضفت 
الذين  لالأ�ضخا�س  ال�ضنوية  اأرباحها  من  بجزء  التربع  بهدف  الريا�ضية 

يعانون من م�ضاكل يف ال�ضحة العقلية.
اأ�ضيبت �ضاريل فيكتور 35- عاماً- من �ضيدين ب�ضيق يف ال�ضدر و�ضعوبة 
يف التنف�س ونوبة هلع، اأثناء تقدمي اأحد امتحاناتها املدر�ضية وهي يف �ضن 
ال�ضاد�ضة ع�ضرة. ويف املدر�ضة الثانية كانت تعاين من القلق واالكتئاب، ومل 

جتروؤ على مناق�ضة االأمر مع �ضديقاتها يف املدر�ضة.
املالب�س  ت�ضويق  لبدء  داف��ع��اً  امل��ري��رة  جتربتها  كانت  كيف  �ضاريل  وك�ضفت 
الريا�ضية  للمالب�س  جتارية  عالمة  واإن�ضاء  واالك�ض�ضوارات،  الريا�ضية 
العقلية  ال�ضحة  ل�ضالح  للجمعيات اخلريية  التربعات  تفخر بجمع  التي 
لالأطفال وال�ضباب. وجنحت �ضاريل يف ك�ضب قرابة مليون دوالر يف ال�ضنة 
% من اأرباح �ضركتها  االأوىل، مما �ضجعها على العمل بجد، وتخ�ضي�س 10 
للجمعيات اخلريية التي تعنى بال�ضحة العقلية لل�ضباب، اإ�ضافة اإىل جمع 
على  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  مل�ضاعدة  ال��ع��ام  م��دار  على  االإ�ضافية  ال��ت��ربع��ات 
االزدهار. وقالت �ضاريل متحدثة عن جتربتها: “ التمرين والريا�ضة هو 
جزء مهم من ال�ضحة العقلية. عندما اأم�ضي اأ�ضعر بتح�ضن، وعندما اأكون 

متوترة اأمار�س اجلري ملدة 20 دقيقة واأ�ضعر بالتح�ضن. 

يا�ضمني عبد العزيز حت�ضم 
ال�ضكوك حول طالقها 

يا�ضمني  امل�ضرية  املمثلة  اأق��دم��ت 
ح�ضاب  متابعة  ع��ل��ى  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
العو�ضي  عرب  املمثل  اأحمد  زوجها 

موقع التوا�ضل االجتماعي.
هوليوود:  يف  ال���زي���ج���ات  اأق�������ض���ر 
�ضاعة   55 تزّوجت  �ضبريز  بريتني 
القائمة  تدخل  اأندر�ضون  وباميال 

مرتني
الذين  امل���ت���اب���ع���ون  ت���ف���اع���ل  وق�����د 
الح���ظ���وا ه����ذا ال���ف���ع���ل، وت����داول����وا 
اخل����رب ع��ل��ى ن���ط���اق وا����ض���ع ج���دا، 
���ض��ع��ادت��ه��م وحبهم  ع���ن  م��ع��ربي��ن 
امل�ضكلة  اأن  ب��اع��ت��ب��اره��م  ل��ل��ث��ن��ائ��ي. 

التي حّلت بينهما قد انتهت.
طلبة  ب��دري��ة  املمثلة  ���ض��ارك��ت  كما 
وقالت:  اخل��رب وعلقت عليه،  ه��ذا 

حلوين". يا  "مربوك 
وك��ان��ت ي��ا���ض��م��ني ع��ب��د ال��ع��زي��ز قد 
اأث��������ارت ال�������ض���ك���وك م����وؤخ����را حول 
العو�ضي،  اأح���م���د  ع���ن  ان��ف�����ض��ال��ه��ا 
اإلغاء متابعته، ون�ضرها  وذلك بعد 
الأق������وال ت��ع��رب ع���ن ال����وح����دة، من 
اأ�ضباب. وجاء ذلك بعد  دون ك�ضف 
امل�ضت�ضفى،  يف  جم�����دداً  ظ��ه��وره��ا 
وخ�ضوعها لعملية جراحية دقيقة 

يف �ضوي�ضرا باأيام قليلة.

كل ما تريد معرفته عن 
مر�س جا�ضنت بيرب النادر

الكندي  ال�����ب�����وب  م���غ���ن���ي  ك�������ض���ف 
املا�ضي  اجل���م���ع���ة  ب���ي���رب  ج���ا����ض���ن 
اإ�ضابته  ���ض��خ�����ض��وا  االأط����ب����اء  اأن 
التي  هانت"،  "رامزي  مبتالزمة 
ب�ضلل  وج���ه���ه  اإ����ض���اب���ة  اإىل  اأدت 
ن�ضفي، واأجربته على اإلغاء بع�س 

احلفالت للرتكيز على التعايف.
م�ضور  م���ق���ط���ع  يف  ب���ي���رب  وق�������ال 
اأ�ضيب  اإن�����ه  "اإن�ضتغرام"،  ع��ل��ى 
التي  هانت"  رام���زي  ب�"متالزمة 

اأثرت على اأع�ضاب اأذنه ووجهه.
واأ�ضار اإىل اأن عينه اليمنى مل تكن 
اأ�ضتطيع  "ال  م�����ض��ي��ف��ا:  ت��رم�����س، 
اأن اأب��ت�����ض��م ع��ل��ى ه���ذا اجل��ان��ب من 
وج����ه����ي. ف��ت��ح��ة االأن�������ف ه�����ذه لن 
كامل  �ضلل  يوجد  لذلك  تتحرك. 

يف هذا اجلانب من وجهي".
وقال بيرب �ضاحب ال�28 عاما، اإنه 
اأداء حفالته  غري قادر بدنيا على 
متارين  مي����ار�����س  ل��ك��ن��ه  امل���ق���ب���ل���ة، 

الوجه ومن املتوقع اأن يتعافى.
طبيعتها.  اإىل  "�ضتعود  وت���اب���ع: 
ن��ع��رف ك��م م��ن ال��وق��ت �ضيكون  ال 

ذلك".
"متالزمة رام��زي هانت" اأو  تن�ضاأ 
"الهرب�س النطاقي االأُُذين" عندما 
النطاقي،  الهرب�س  م��ر���س  ي��وؤث��ر 
ال�������ذي ي���ظ���ه���ر ع���ل���ى ����ض���ك���ل طفح 
جلدي، على الع�ضب الوجهي قرب 

اإحدى االأذنني.
امل����وؤمل  ال��ط��ف��ح  اإىل  وب���االإ����ض���اف���ة 
النطاقي،  ال��ه��رب�����س  ع���ن  ال���ن���اجت 
ميكن اأن ت�ضبب "متالزمة رامزي 
وفقدانا  وج���ه���ي���ا  ���ض��ل��ال  هانت" 

لل�ضمع يف االأذن امل�ضابة.

اأمين زيدان ي�ضيد بن�ضرين طاف�س
املمثلة  باأداء  ال�ضوري  اأمين زيدان   املمثل  اأ�ضاد 
ال�ضورية  ن�ضرين طاف�س  مبدياً اإعجابه باأدائها 
من  اأن��ه��ا  عزيزة" م��وؤك��داً  "جوقة  م�ضل�ضل  يف 
اأهم الفنانات واأن النقد الذي تعر�ضت له غري 

منطقي.
وكتب زيدان عرب �ضفحته على مواقع التوا�ضل 
االجتماعي: "ل�ضت ب�ضدد كتابة مداخلة نقدية 
لكنني راأيت من واجبي ان اأهم�س لك على املالأ 
بكلمة واحدة ….التكرتثي …اإن ماقدمتيه 
يف م�ضل�ضل جوقة عزيزة كان حماولة ت�ضتحق 
لك  اأقولها  "ياعزيزتي  واأ���ض��اف:  االهتمام". 
ك��ن��ت م��ده�����ض��ة ب���ج���راأة حم��اول��ت��ك يف تقدمي 
�ضخ�ضية حتمل كل هذا التنوع، التكرتثي لكل 
لالأ�ضف  والتي  البع�س  مار�ضها  التي  الق�ضوة 
الترمى  ..وت��ذك��ري  ال�ضخ�ضي  اجلانب  طالت 
و�ضتظلني  املثمرة  االأ���ض��ج��ار  ���ض��وى  ب��احل��ج��ارة 

واحدة من زهرات الدراما ال�ضورية".

فيل يقتل �ضيدة وينتقم منها يف جنازتها!
موؤخرا،  الهند  �ضرق  يف  ال��واق��ع��ة  ال��ق��رى  اإح���دى  �ضهدت 
مبقتل  ت�ضبب  عمالق،  فيل  بطلها  غريبة،  وف��اة  حادثة 

�ضيدة تبلغ من العمر 70 عاما.
اخلمي�س  ي��وم  فيل،  م��ن  لهجوم  م��ورم��و  مايا  وتعر�ضت 

الفائت، بينما كانت تنقل املاء ملنزلها يف قرية رايبال.
واأ�ضفر الهجوم عن وفاة مورمو ده�ضا، بعد ف�ضل الفريق 
"ديلي ميل"  اإنقاذها، ح�ضبما نقلت �ضحيفة  الطبي من 
اإع����الم ه��ن��دي��ة اأن الفيل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. وذك����رت و���ض��ائ��ل 
مرا�ضم  اإق��ام��ة  ملوقع  ع��اد  م��ورم��و، حيث  بقتل  يكتف  مل 
جثتها،  حرق  و�ضك  على  عائلتها  كانت  وبينما  جنازتها، 

دا�س عليها ثانية.
اأ�ضخا�س  تعر�س  ع��ن  تفا�ضيل  اأي  التقارير  تذكر  ومل 

اآخرين الأذى من الفيل الذي هرب من موقع اجلنازة.
من  ه��ارب��ا  الفيل  ي��ك��ون  اأن  الهندية  ال�ضلطات  وتعتقد 
حممية دملا للحياة الربية يف والية جهارخاند، على بعد 

200 كيلومرت من رايبال.
االأفيال  م��ن ح���وادث  الهندية احل���ّد  وحت���اول احل��ك��وم��ة 
واإر�ضال ر�ضائل ن�ضية  اأط��واق ال�ضلكية عليها،  عرب و�ضع 
ق�ضرية للمواطنني، وذلك عند جتول هذه احليوانات يف 
املناطق املاأهولة بال�ضكان. جدير بالذكر اأن االأفيال تقتل 
وفقا الإح�ضائيات  �ضنويا،  الهند  �ضخ�س يف   100 حوايل 

ال�ضندوق العاملي للحياة الربية.

تكت�ضف اأن حبيبها يعي�س مع زوجته 
واأطفاله بعد حملة بحث دولية

اأطلقت حملة  ال��ذي  اأن حبيبها  اأمريكية  ام��راأة  اكت�ضفت 
بحث عنه بعد اأن اختفى فجاأة يعي�س مع زوجته واأطفاله 

يف مدينة نوريت�س الربيطانية.
لع�ضيقها  يائ�ًضا  ن��داًء  عاًما-   -26 ووت��رز  را�ضيل  ون�ضرت 
املفقود على في�س بوك، ليتم اإخبارها اأن بول ماجي 40- 

عاماً- لن يعود اإليها اأبدا.
عالمة  كمديرة  ال�ضني  جنوب  مدينة  يف  را�ضيل  وتعمل 
جتارية، وكانت قد خا�ضت عالقة رومان�ضية عا�ضفة مع 
بول خالل عمليات االإغالق التي فر�ضت ب�ضبب فريو�س 
نورفولك  اإىل  ب���ول  ع���اد  -ن��ي�����ض��ان  اأب���ري���ل  ويف  ك���ورون���ا. 
اأن  لزيارة العائلة، كما اأخرب را�ضيل، وكان من املفرت�س 
ميل  ديلي  �ضحيفة  بح�ضب  ال�ضني،  اإىل  ذل��ك  بعد  يعود 

الربيطانية.
وكتبت را�ضيل يف من�ضور على اإحدى جمموعات في�س بوك 
'لدي طلب غري عادي. اأنا وحبيبي بول ماجي نعي�س يف 
يف  نورويت�س  يف  موطنه  اإىل  عاد  لقد  بال�ضني.  �ضينزين 
بداية اأبريل للزيارة وكان من املفرت�س اأن يكون قد عاد 
اأخبار عنه موؤخًرا  اأي  اأ�ضمع  ذل��ك، مل  ال�ضني. ومع  اإىل 
اأي  اأي �ضخ�س يعرف  ك��ان  اإذا  م��ا.  �ضيء  واأخ�ضى ح��دوث 

�ضيء عن، يرجى التوا�ضل معي".
علق  حيث  ال�ضادمة،  االأخ��ب��ار  را�ضيل  تلقت  ما  و�ضرعان 
�ضخر  كما  واأطفال".  زوج���ة  "لديه  ب��ول  اأ���ض��دق��اء  اأح���د 
�ضديقة  �ضامانثا  وردت  املن�ضور،  من  امل�ضتخدمني  بع�س 
واأطفال  االأم��ر م�ضحكاً. لديه زوج��ة  "لي�س  ب��ول  زوج��ة 

واأنا اأ�ضعر مبا تعانيه حقاً".

الأجل ال�ضحة النف�ضية.. تيك توك �ضي�ضيف خا�ضية جريئة
"تيك  اأعلن تطبيق  اإ�ضادة كبرية،  نالت  يف خطوة 
توك" اأنه �ضي�ضيف خا�ضية جديدة تهدف لتقليل 

مدة الوقت الذي يق�ضيه امل�ضتخدمني.
الطرق،  ب�ضتى  والتطبيقات  املواقع  تعمل  وبينما 
الإب����ق����اء امل�����ض��ت��خ��دم الأط������ول ف����رتة مم��ك��ن��ة على 
�ضفحاتها، الأن زيادة مدة اال�ضتخدام تعني زيادة 
���ض��ي��ح��ارب هذه  "تيك توك" اأن���ه  اأع��ل��ن  امل��ع��ل��ن��ني، 

الظاهرة.
وانت�ضر تطبيق "تيك توك" ب�ضكل كبري يف االأعوام 
الت�ضفح  التطبيق وطريقة  �ضكل  املا�ضية، ويحفز 
زاحم  مما  طويلة،  ل�ضاعات  امل�ضتخدم  الإبقاء  فيه 

اأكرب التطبيقات مثل اإن�ضتغرام و�ضناب�ضات.
ميزة  اإ���ض��اف��ة  ع��ن  توك"  "تيك  تطبيق  واأع���ل���ن 
من  التقليل  ع��ل��ى  امل�ضتخدمني  ت�ضاعد  ج��دي��دة 

الوقت الذي مي�ضونه يوميا يف ت�ضفح من�ضته.
واأو�ضح القائمون على التطبيق اأن امليزة اجلديدة 
املقبلة،  القليلة  االأ���ض��اب��ي��ع  خ���الل  �ضتتوفر  ال��ت��ي 

�ضت�ضاعد امل�ضتخدمني على التحكم بالوقت الذي 
مي�ضونه يف ت�ضفح التطبيق، عرب اإر�ضال اإ�ضعارات 
وحتذيرات يف حال ق�ضوا وقتا طويال يف ا�ضتعمال 

املن�ضة.
ف��اإذا كنت ال ترغب يف ق�ضاء اأك��رث من 10 اأو 20 
توك" يف  "تيك  على  دقيقة   50 اأو   40 اأو   30 اأو 
اإخبارك  التطبيق  اأن تطلب من  كل مرة، ميكنك 

عندما تكون قد ق�ضيت هذا الوقت.
حتكم  توك" ل��وح��ة  "تيك  ت��ث��ب��ي��ت  ع��ل��ى  ع����الوة 
جديدة لوقت ال�ضا�ضة، تتيح لك معرفة املدة التي 
تق�ضيها على التطبيق بال�ضبط كل اأ�ضبوع، حيث 
ميكنك من خالل لوحة التحكم اجلديدة تق�ضيم 
الوقت اخلا�س بك نهارا وليال، وهو اأمر مفيد اإذا 

كنت تبحث عن تقليل وقت ال�ضا�ضة قبل النوم.
وميكنك اأن تطلب من "تيك توك" مراجعة لوحة 
ت�ضبح  ال  حتى  اأ���ض��ب��وع،  ك��ل  ب��ك  اخلا�ضة  التحكم 

مهمة روتينية اأخرى ي�ضهل ن�ضيانها.

هايدي كلوم خالل ح�ضورها العر�ش الأول لفيلم  Jurassic World Dominion  يف لو�ش اأجنلو�ش. ا ف ب

اأجنيلينا جويل تخو�س جتربة 
االإخراج والبطلة �ضلمى حايك

خالل  من  جديدة  �ضينمائية  جتربة  جويل  اأجنلينا  االأمريكية  النجمة  تخو�س 
اأخرى بعد  فيلم »Without Blood«، والذي ميثل عودتها اإىل االإخ��راج مرة 
جتربتها يف فيلم »First They Killed My Father«، عام 2017، كما ت�ضارك 

يف كتابة الفيلم الذي ي�ضارك يف بطولته  �ضلمى حايك  ودمييان ب�ضري.
فيلم »Without Blood« ماأخوذ من رواية الكاتب االإيطايل األي�ضاندرو باريكو، 
االأكرث مبيًعا والتي حتمل اال�ضم نف�ضه، ويتطرق اإىل احلقائق املتعلقة باحلرب 
 : ل�"فارايتي" قائلًة  اأجيلينا  وكانت قد �ضرحت  وال�ضفاء.  والذاكرة  وال�ضدمات 
"ي�ضرفني اأن اأكون هنا يف اإيطاليا الإح�ضار هذه املادة املميزة جًدا اإىل الفيلم، وقد 
عهد اإلي�ضاندرو باريكو بتكييف كتابه لل�ضينما، ب�ضعره الفريد وعاطفته وطريقة 
اأن الفيلم يتطرق اإىل ما نبحث عنه  النظر اإىل احلرب واالأ�ضئلة"، واأ�ضارت اإىل 

بعد ال�ضدمة اأو الفقد اأو الظلم.


