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كرم املوؤ�ص�صات احلا�صلة على عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س توغو عالقات ال�صداقة والتعاون 
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
رئي�س  غنا�شينغبي  ف��ور  فخامة   - ال�شاطئ  ق�شر  يف   - اأم�����س  اهلل  حفظه 

جمهورية توغو ال�شديقة.  
ورحب �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بزيارة فخامة رئي�س توغو الذي قدم 

تعازيه وموا�شاته اإىل �شموه و�شعب دولة الإمارات يف وفاة املغفور له ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل م�شيداً بدور الفقيد يف م�شرية التنمية 
فور  فخامة  هناأ  كما  الإم����ارات.  دول��ة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  احل�شارية 
غنا�شينغبي..�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان بتوليه رئا�شة 
دولة الإمارات العربية املتحدة متمنياً ل�شموه التوفيق يف قيادة الدولة نحو 
اآفاق جديدة من التطور والتنمية يف خمتلف املجالت. )التفا�شيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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رئي�س الدولة خالل ا�شتقباله رئي�س جمهورية توغو    )وام(

الدخان يت�شاعد بعد ق�شف عنيف على مدينة �شيفريودونت�شك يف منطقة دونبا�س ب�شرق اأوكرانيا )ا ف ب(

بريت�س خالل اجل�شة الفتتاحية للحوار ال�شوداين يف اخلرطوم

تراأ�س اأول اجتماع ملجل�س الوزراء يف عهد جديد لالإمارات حتت قيادة رئي�صها الثالث 
حممد بن را�صد: جمل�س الوزراء كان و�صيبقى �صندا 

وع�صيدا وفريقا لرئي�س الدولة يف مهمته الوطنية الكربى
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف اأول اجتماع ملجل�س الوزراء 
اهلل  نهيان حفظه  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  ت��ويل  بعد 
رئا�شة دولة الإمارات اأن دولة الإمارات تبداأ عهدا جديدا ومرحلة تاريخية 

جديدة، واأن روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف بناء 
الدولية  املكانة  وتعزيز  القت�شاد  وتر�شيخ  الوطني  الب�شري  امل��ال  راأ���س 
الحتادية  املوؤ�ش�شات  لكافة  واأ�شا�س  طريق  خارطة  �شت�شكل  وال�شيا�شية 

خالل الفرتة املقبلة.
ال��وزراء ال��ذي عقد يف ق�شر الوطن يف  جاء ذلك خالل اجتماع جمل�س 

العا�شمة اأبوظبي.                      )التفا�شيل �س3(

حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�س الوزراء    )وام(

�صيفريودونت�صك تقرتب من قب�صة الرو�س.. وتلويح اأوكراين باالن�صحاب

رو�صيا تتعهد ب�صمان اأمن �صفن احلبوب من مرافىء اأوكرانيا
بريت�س: نريد اإحداث تغيري حقيقي من خالل التحاور 

انطالق احلوار.. واملبعوث الأممي يعترب القرار بيد ال�صودانيني

م��رك��ل ت��رف�����س الع��ت��ذار 
بوتن م��ع  ع��الق��ت��ه��ا  ب�����ص��اأن 

•• برلني-وكاالت:

مغادرتها  منذ  الأوىل  مقابلتها  يف 
من�شبها كم�شت�شارة لأملانيا، رف�شت 
اأنغيال مريكل العتذار عن عالقتها 
ال���رو����ش���ي فالدميري  ال��رئ��ي�����س  م���ع 

بوتن.
وتتهم مريكل مب�شاهمتها يف و�شول 
اأوكرانيا،  يف  اإليه  هو  ما  اإىل  احل��ال 
ب�شبب ا�شرت�شائها الرئي�س الرو�شي 
ال�شغط  وع�����دم  ب���وت���ن  ف���الدمي���ري 
ق�شتها  ���ش��ن��ة   16 ط������وال  ع���ل���ي���ه، 

م�شت�شارة لأملانيا.
مقابلة  خ�����الل  م����ريك����ل  وداف�����ع�����ت 
ب��رل��ن، عن  اأم���ام جمهور يف م�شرح 
ا�شتخدامها للدبلوما�شية مع بوتن، 
بالرئي�س  امل��ط��اف  انتهى  واإن  حتى 

الرو�شي اإىل الهجوم على اأوكرانيا.
اأعمل  اأن  ح��اول��ت  م��ريك��ل:  وق��ال��ت 
والدبلوما�شية  الكارثة،  تفادي  على 
ل��ي�����ش��ت خ���ي���ارا خ��اط��ئ��ا ح��ت��ى ل���و مل 

تنجح بنهاية الأمر.
واأ�شافت: ل اأرى اأنه يجب اأن اأقول 
خاطئة  كانت  الدبلوما�شية  اأن  الآن 

)مع بوتن(، ولذا لن اأعتذر.

اليوم، تبداأ اأوىل جل�صات اال�صتماع:
حادثة اقتحام مبنى الكابيتول تعود للواجهة من جديد

•• الفجر -خرية ال�شيباين

اأوىل جل�شات ال�شتماع العلنية للفاعلن وال�شهود  تبداأ اليوم اخلمي�س 
على الهجوم على مبنى الكابيتول يف 6 يناير 2021.

التحقيق الربملانية عام  اأثناء جلنة  اإع��ادة خلق ما حدث  اأم��ل يف  هناك 
1973، بالن�شبة اإىل �شيمون جريفيه، موؤرخ الوليات املتحدة يف جامعة 
ليل، خالل تلك اللحظة التلفزيونية اخلارقة، علمنا اأن الرئي�س ريت�شارد 
نيك�شون امر بت�شجيل جميع حمادثات املكتب البي�شاوي، والتي اأدت اإىل 
ال�شهرية يف ذلك الوقت. فهل �شن�شاهد قريًبا مثل  ف�شيحة ووترغيت 

هذا العر�س، اأو حتى مثل هذا النقالب؟       )التفا�شيل �س10(

•• عوا�شم-وكاالت:

الرو�شي  اخل����ارج����ي����ة  وزي�������ر  ق�����ال 
���ش��ريغ��ي لف�������روف، الأرب�����ع�����اء، اأن 
مو�شكو م�شتعدة بالتعاون مع اأنقرة 
اأمن ال�شفن املحملة حبوبا  ل�شمان 

التي تبحر من املرافئ الأوكرانية.
واأو�����ش����ح لف������روف، خ����الل موؤمتر 
مولود  الرتكي  نظريه  مع  �شحفي 
اأتى  اأن��ق��رة حيث  اأوغ��ل��و يف  ت�شاو�س 
بحرية  مم������رات  اإق����ام����ة  مل��ن��اق�����ش��ة 
نحن  احل���ب���وب:  ت�����ش��دي��ر  لت�شهيل 
ال�شفن  اأم����ن  ل�����ش��م��ان  م�����ش��ت��ع��دون 
 )...( الأوك��ران��ي��ة  للموانئ  امل��غ��ادرة 

بالتعاون مع زمالئنا الأتراك.
واأ�شار اإىل اأنه ياأمل يف حل امل�شكالت 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ش��ح��ن��ات احل����ب����وب من 
م���وان���ئ يف اأوك���ران���ي���ا ���ش��ري��ط��ة نزع 
املحيطة  امل���ي���اه  يف  ل��الأل��غ��ام  ك��ي��ي��ف 

بتلك املوانئ.
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
يف  رو���ش��ي��ا  تنفذها  ال��ت��ي  اخلا�شة" 
للمخطط  وف���ق���ا  ت�����ش��ري  اأوك���ران���ي���ا 
ل�شتئناف  ح��اج��ة  ه��ن��اك  واأن  ل��ه��ا 
يكون  اأن  ق��ب��ل  ال�����ش��الم  حم���ادث���ات 
هناك اأي فر�شة لعقد حمادثات بن 
بوتن  ف��الدمي��ري  الرو�شي  الرئي�س 
فولودميري  الأوك��������راين  ون���ظ���ريه 

•• عوا�شم-وكاالت:

اجلل�شة  الأرب�������ع�������اء،  ان���ط���ل���ق���ت، 
ال�شودان.  يف  ل��ل��ح��وار  الفتتاحية 
فيما اأكد املبعوث الأممي لل�شودان، 
فولكر بريت�س، يف كلمته، اأن القرار 

يف النهاية بيد ال�شودانين.
نحدث  اأن  نريد  بريت�س:  واأ���ش��اف 
تغيريا حقيقيا من خالل احلوار، 
ودورنا هو ت�شهيل احلوار، والقرار 

مرتوك لل�شودانين.
اإىل  املبعوث الأمم��ي: ن�شعى  وق��ال 
روؤي����ة ن��ت��ائ��ج احل����وار خ���الل الأي���ام 
م�شاورات  خ�شنا  اأن  بعد  القادمة، 
املا�شية  الأ���ش��اب��ي��ع  خ���الل  ك��ث��ي��ف��ة 

لت�شهيل احلوار.
ال�����ش��ودان لالأنباء  وك��ال��ة  واأف�����ادت 
بن  املبا�شرة  امل��ح��ادث��ات  بانطالق 
من  بت�شهيل  ال�شودانية  الأط���راف 
الآلية الثالثية التي ت�شم الحتاد 
الإفريقي ومنظمة اليجاد والبعثة 
بح�شور  )ي��ون��ي��ت��ام�����س(،  الأمم��ي��ة 
ال�شيا�شية  ال��ق��وى  م��ن  كبري  ع��دد 

وغياب قوى اأخرى.
وذكرت الوكالة اأن املحادثات تهدف 
اإىل اإيجاد حلول لالأزمة ال�شودانية 
املتبقي  اإدارة  كيفية  والتوافق على 

من الفرتة النتقالية.
احلرية  ق�����وى  ائ����ت����الف  وق����اط����ع 
اأحزابا  ي�����ش��م  ال����ذي   - وال��ت��غ��ي��ري 
احتجاجية  وح����رك����ات  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
- الج��ت��م��اع. وق����ال الئ���ت���الف اإن 
لإقامة  ت���وؤدي  اأن  امل��ح��ادث��ات يجب 

�شلطة دميقراطية مدنية.
كما انتقد م�شاركة جماعات موالية 
للجي�س والإ�شالمين الذين كانوا 
ال�شابق  ال��رئ��ي�����س  ح��ك��وم��ة  ح��ل��ف��اء 

عمر الب�شري.
ودعا الئتالف اإىل تنفيذ اإجراءات 
ل��ب��ن��اء ال��ث��ق��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا اإط����الق 
العنف �شد  واإنهاء  املعتقلن  �شراح 

املتظاهرين.
بريت�س،  ذك�����ر  ����ش���اب���ق،  وق�����ت  ويف 
الو�شع  ا���ش��ت��م��رار  اأن  الأرب�����ع�����اء، 
احل���ايل وزي����ادة الن��ت��ه��اك��ات وعدم 
ما  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ال�شتقرار ميكن 
هو اأخطر يف التمهيد لعودة النظام 

ال�شابق.
�شحايف  مقال  يف  بريت�س  واأ���ش��اف 
ن�شرته البعثة الأممية: ل يجب اأن 
الذين  للمف�شدين  الفر�شة  نتيح 
ي���ح���اول���ون خ���دم���ة اأه�������داف ع���ودة 
النظام القدمي، عرب اإ�شعال العنف 
اأو ال�شتمرار يف ارتكاب النتهاكات 

اأو تبني املواقف املتعنتة.

�شحيفة  ا�شت�شافتها  فعالية  خالل 
الربيطانية:  ت���امي���ز  ف��اي��ن��ان�����ش��ال 
النا�س،  م��ن  الكثري  بالفعل  فقدنا 
وبب�شاطة لي�س بو�شعنا التنازل عن 

اأرا�شينا.
خياراً  ل��ي�����س  اجل���م���ود  اأن  واأ����ش���اف 

علينا حترير كامل اأرا�شينا.
للرد  زيلين�شكي  ت�شريحات  ج��اءت 
بقوة على اقرتاحات بتنازل اأوكرانيا 
لإنهاء  اأرا�شيها  بع�س  عن  لرو�شيا 

احلرب التي دخلت �شهرها الرابع.
اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  وق��ال 
م���اك���رون يف م��ق��اب��ل��ة ���ش��ح��اف��ي��ة اإن 
من املهم جتنب اإهانة مو�شكو، وهو 
بع�س  بقبول  اأوك��ران��ي��ا  ف�شرته  م��ا 

املطالب الرو�شية.
قال  م��اك��رون،  تعليق  ع��ن  وب�شوؤاله 
اأح�������داً، نرد  ن��ه��ن  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي: ل 

باملثل.
اإن كييف  وق��ال الرئي�س الأوك���راين 
ت���ري���د اأن ت��ن��ت�����ش��ر ع��ل��ى رو���ش��ي��ا يف 
�شاحة املعركة قبل اأي تفاو�س على 

ال�شالم.
وقال زيلن�شكي لل�شحيفة: يجب اأن 
يكون الن�شر قبل كل �شيء يف �شاحة 
ب��الده يف حاجة  اأن  م��ك��رراً  املعركة، 
الأق��ل تلك  ت��وازي على  اأ�شلحة  اإىل 

املتوافرة للرو�س.

زيلين�شكي.
اخلارجية  وزي��ر  �شرح  جانبه،  م��ن 
طلب  اأن  تعترب  ب���الده  اأن  ال��رتك��ي 
مو�شكو رفع العقوبات عن ال�شادرات 
لت�شهيل  ال����رو�����ش����ي����ة  ال�����زراع�����ي�����ة 

ال�شادرات الأوكرانية م�شروع.
اإذا  الرتكي:  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
الأوكرانية  ال�شوق  فتح  علينا  ك��ان 
العقبات  اإزال��ة  اأن  فنعتقد  الدولية، 

اأم������ام ال���������ش����ادرات ال���رو����ش���ي���ة اأم���ر 
م�شروع.

منطقة  ح���اك���م  ����ش���رح  ذل������ك،  اإىل 
م��ن��ط��ق��ة ل��وغ��ان�����ش��ك الأرب�����ع�����اء اإن 
ت�شطر  ق���د  الأوك����ران����ي����ة  ال����ق����وات 
م���دي���ن���ة  م������ن  الن�����������ش�����ح�����اب  اإىل 
ال�شرتاتيجية  ���ش��ي��ف��ريودون��ت�����ش��ك 
 24 التي تق�شف  اأوكرانيا  �شرق  يف 
�شاعة على 24 اإىل مواقع حم�شنة 

ب�شكل اأف�شل.
ل�شبكة  غ����اي����داي  ����ش���ريغ���ي  وق������ال 
ال�شروري  من  يكون  قد  اإنه   1+1
الرو�س  �شيطر  بينما  الن�����ش��ح��اب 

جزئًيا على املدينة منذ اأيام.
وكان الرئي�س الأوكراين فولودميري 
اأوكرانيا  اإن  ق����ال  ق���د  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي 

�شتقاتل ل�شتعادة كل اأرا�شيها.
فيديو،  ع����رب  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  وق�������ال 

اإيران تتحدى اجلميع.. وتزيل 
كامرتي مراقبة من من�صاأة نووية

•• طهران-وكاالت:

اأعلنت اإيران، الأربعاء، اأنها اأزالت كامريتي مراقبة تابعتن للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، من اإحدى من�شاآتها النووية، يف خطوة من املرجح اأن تزيد من التوتر مع 

الوكالة التابعة لالأمم املتحدة.
وقال التلفزيون الر�شمي الإيراين: حتى الآن، مل تتجاهل الوكالة الدولية للطاقة 
اإي���ران فح�شب، ب��ل اع��ت��ربت ذل��ك واجبا  ال��ذري��ة ال��ت��ع��اون ال���ذي ي��ع��ود حل�شن نية 
اأي�شا. اعتبارا من اليوم، اأمرت ال�شلطات املعنية باإغالق كامريات املراقبة ملقيا�س 

التخ�شيب عرب الإنرتنت.
وقال املتحدث با�شم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، للتلفزيون 
اإي��ران متعاونة يف وقت تت�شرف فيه الوكالة الدولية  اأن تكون  الر�شمي: ل ميكن 
للطاقة الذرية بطريقة غري منطقية. ناأمل اأن تعود الوكالة اإىل ر�شدها وت�شتجيب 

بالتعاون مع اإيران، وفق وكالة رويرتز.

�ص 07

�ص 14

�ص 19

الإمارات تر�سل طائرة 
م�ساعدات اإىل جنوب اأفريقيا

اأخبار الإمارات

بعد »انت�سار « بوري�ص 
جون�سون، بداأت حرب اخلالفة

عربي ودويل

رونالدو... حمفز اجليل 
اجلديد يف املنتخب الربتغايل 

الفجر الريا�سي

رئي�س الربملان الليبي يدعو جلل�صة ر�صمية ب�صرت دعمًا لبا�صاغا

وليامز: نقا�صات قيمة بتون�س ب�صاأن وقف النار ونزع ال�صالح بليبيا
•• تون�س-وكاالت:

دع���ا رئ��ي�����س ال���ربمل���ان ال��ل��ي��ب��ي ع��ق��ي��ل��ة ���ش��ال��ح، كافة 
الأع�شاء اإىل احل�شور يف جل�شة ر�شمية يوم الثالثاء 
و�شط  الواقعة  �شرت،  مبدينة  الربملان  مبقر  املقبل، 

البالد.
التي كانت تعقد  ال��ربمل��ان نقل جل�شاته  ق��رار  وي��اأت��ي 
اإىل مدينة �شرت، دعما  يف مدينة طربق �شرق ليبيا 
حلكومة فتحي با�شاغا، التي بداأت ر�شميا يف ممار�شة 
امل��دي��ن��ة، بعد ف�شل حم��اولت��ه��ا يف  مهامها م��ن ه��ذه 
دخول العا�شمة طرابل�س، اأي تتمركز حكومة الوحدة 
الوطنية بقيادة عبد احلميد الدبيبة وترف�س ت�شليم 

ال�شلطة قبل اإجراء انتخابات يف البالد.
بدورها، قالت امل�شت�شارة الأممية اإىل ليبيا �شتيفاين 
العمل  اجتماع جمموعة  اإن  الأرب��ع��اء،  اأم�س  وليامز، 
الأمنية يف تون�س، �شهد نقا�شات قيمة ب�شاأن مراقبة 

وقف اإطالق النار يف ليبيا ونزع ال�شالح.
وكتبت وليامز عرب ح�شابها على تويرت: �شاركت يوم 
اأم�س يف تون�س بالتعاون مع فرن�شا يف رئا�شة اجلل�شة 
ال��ع��ام��ة مل��ج��م��وع��ة ال��ع��م��ل الأم��ن��ي��ة م��ن اأج����ل ليبيا، 

امل�شرتكة  الع�شكرية  اللجنة  اأع�شاء  جميع  بح�شور 
اململكة  ع��ن  امل�����ش��ارك��ن  امل��ج��م��وع��ة  وروؤ����ش���اء   )5+5(

املتحدة وتركيا واإيطاليا والحتاد الإفريقي.
ب�شاأن مراقبة وقف  نقا�شات قيمة  اأجرينا  واأ�شافت: 
امل�شي  و�شبل  والت�شريح  ال�شالح  ون��زع  النار  اإط��الق 
امل�شرتكة  الع�شكرية  اللجنة  لعمل  بالن�شبة  ق��دم��اً 

.)5+5(
�شمان  اأهمية  على  اأي�شاً  "�شّددت  وليامز:  وتابعت 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ال���ش��ت��ق��رار وال���ه���دوء ع��ل��ى الأر������س، 
الع�شكرية  اللجنة  لأع�����ش��اء  تهنئتي  ع��ن  واأع���رب���ت 

امل�شرتكة )5+5( على ما مت اإجنازه حتى الآن.
كما اأو�شحت اأنه قبل انطالق اجتماع جمموعة العمل 
الأمنية، التقت كبار امل�شوؤولن يف حكومات الوليات 
املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة وفرن�شا واإيطاليا 
واأملانيا وم�شر وتركيا حول اآخر التطورات يف ليبيا. 
واأعربت وليامز لهوؤلء امل�شوؤولن عن امتنانها على 
الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم النتخابات يف 
اأقرب فر�شة ممكنة على اأ�شا�س متن واإطار د�شتوري 
يف  الليبي  ال�شعب  تطلعات  حتقيق  �شبيل  يف  توافقي 

انتخاب من ميثلهم.

يف درا�صة �صملت �صت دول:
الدعم الأوروبي لأوكرانيا ل يتاآكل »با�صتثناء اأملانيا«!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

الأوروبين  اأن  ايفوب،  جوري�س  ج��ان  موؤ�ش�شة  اأجرته  ا�شتطالع  اأظهر 
ال�شباب فقط  ن�شبًيا... لكن يف فرن�شا، يدعم ن�شف  زال��وا متحدين  ما 

�شحنات الأ�شلحة.
ب��ع��د ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر م���ن ب���دء احل�����رب، مل ي�����ش��ع��ف ال���دع���م ال��ه��ائ��ل من 
ال��در���س الرئي�شي لدرا�شة  ب��ال��ك��اد. ه��ذا ه��و  اأو  الأوروب��ي��ن لأوك��ران��ي��ا، 
اأجرتها ايفوب ملوؤ�ش�شة جان جوري�س اأجريت يف مايو يف �شت دول )فرن�شا 
ن�شرها  املقرر  من  والتي  واإيرلندا(،  واإ�شبانيا  وال�شويد  وبولندا  واأملانيا 

اليوم اخلمي�س 9 يونيو.                                  )التفا�شيل �س13(

حتقيقات باجلملة يف احداث الكابيتول بولندا ا�شد املوؤيدين لوكرانيا
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ولبالده التقدم والزدهار.
اللقاء  خ������الل  اجل����ان����ب����ان  وب����ح����ث 
التعاون  وفر�س  ال�شداقة  عالقات 

امل�شرتكة مع دولة الإمارات.
من جانبه عرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان عن �شكره 

كما تبادل وجهات النظر ب�شاأن عدد 
م���ن ال��ق�����ش��اي��ا وامل���و����ش���وع���ات حمل 

الهتمام امل�شرتك.

اآفاق جديدة من التطور والتنمية يف 
تطلع  امل��ج��الت..وع��رب عن  خمتلف 
امل�شالح  ق��اع��دة  تو�شيع  اإىل  ب���الده 

القت�شادية  امل����ج����الت  يف  خ��ا���ش��ة 
والتي  املتجددة  والطاقة  والتنموية 
البلدين.. يف  التنمية  عملية  تخدم 

م�شاعر  م��ن  اأب���داه  مل��ا  توغو  لرئي�س 
طيبة جت��اه دول��ة الإم���ارات و�شعبها 
وال�شعادة  ال�شحة  له موفور  ومتنى 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
اأم�س - يف ق�شر  الدولة حفظه اهلل 
غنا�شينغبي  فور  فخامة   - ال�شاطئ 

رئي�س جمهورية توغو ال�شديقة.
ورحب �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
ب��زي��ارة ف��خ��ام��ة رئ��ي�����س ت��وغ��و الذي 
�شموه  اإىل  وم��وا���ش��ات��ه  ت��ع��ازي��ه  ق���دم 
و�شعب دولة الإمارات يف وفاة املغفور 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن  له 
يف  الفقيد  ب���دور  م�شيداً  اهلل  رح��م��ه 
ال�شاملة  التنمية احل�شارية  م�شرية 

التي ت�شهدها دولة الإمارات.
غنا�شينغبي.. ف��ور  فخامة  هناأ  كما 

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
دولة  رئا�شة  بتوليه  نهيان  اآل  زاي��د 
متمنياً  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ل�شموه التوفيق يف قيادة الدولة نحو 

حمدان  ال�شيخ  اللقاء..�شمو  ح�شر 
بن حممد بن زايد اآل نهيان وال�شيخ 
حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 
اخلا�شة يف  ال�شوؤون  م�شت�شار  نهيان 
وزارة �شوؤون الرئا�شة ومعايل ال�شيخ 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن  �شخبوط 
الدكتور  وم��ع��ايل  دول��ة  وزي��ر  نهيان 
امل�شت�شار  ق��رق��ا���س  ب��ن حم��م��د  اأن����ور 
ال�شمو رئي�س  الدبلوما�شي ل�شاحب 

الدولة.
جمهورية  ج��ان��ب  م��ن  ح�شره  فيما 
للرئي�س  امل�����راف�����ق  ال����وف����د  ت����وغ����و 
اأت�شاه  اأف����وه  ي�����ش��م..م��ع��ايل  وال����ذي 
وال�شكك  ال���ن���ق���ل  وزي������ر  دي����دج����ي   �
اأبالمبا  الوزيرة  ومعايل  احلديدية 
اأهويفايف جون�س اأمن عام يف رئا�شة 
اجلمهورية ومعايل �شاين يايا وزير 
القت�شاد واملال و�شعادة حممد �شعد 
امل��ق��ي��م يف  غ���ري  ت���وغ���و  ���ش��ف��ري  اأورو 

الدولة.

رئي�س الدولة يكرم املوؤ�ص�صات احلا�صلة على عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين

•• اأبوظبي-وام:

"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  كرم �شاحب 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى ع��الم��ة اجل����ودة لبيئة ع��م��ل داعمة  اهلل" اأم�����س 
للوالدين �شمن املبادرة التي اأطلقتها هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة يف دورتها 
الأوىل و التي ت�شتهدف املوؤ�ش�شات العاملة يف القطاع �شبه احلكومي والقطاع 
اخلا�س والقطاع الثالث يف اإمارة اأبوظبي لت�شجيعها على تبني ممار�شات عمل 
و�شيا�شات داعمة للوالدين العاملن فيها ومتكينهم من تعزيز جودة الرعاية 
العمل  بن  التوازن  وحتقيق  وتطورهم  منوهم  لدعم  اأطفالهم  اإىل  املقدمة 
والأ�شرة.. وذلك بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ذي��اب بن حممد بن  ال�شيخ  �شمو  و  الظفرة  يف منطقة 

ديوان ويل عهد اأبوظبي رئي�س الهيئة.
ال��ذي جرى يف ق�شر  التكرمي  الدولة - خالل  ال�شمو رئي�س  ورح��ب �شاحب 
من  الأوىل  ال��دورة  يف  العالمة  على  احلا�شلة  املوؤ�ش�شات  مب�شاركة   - البحر 
املوؤ�ش�شات ودوره��ا يف دعم اجلهود  اإ�شهام جميع  اأهمية  اإىل  .. م�شرياً  املبادرة 
وازدهارهم  منوهم  ل�شمان  ومتكينهم  واإعدادهم  الن�سء  تربية  اإىل  الرامية 

ال�شراكة  ت��ع��زي��ز  اإىل  و���ش��وًل  متطلباتهم  لتلبية  املنا�شبة  البيئة  وتهيئة 
املجتمعية بن خمتلف القطاعات والنهو�س باإ�شهاماتها يف دفع م�شرية تنمية 
�شمن  الدولة  تنتهجها  والتي  للم�شتقبل،  واإع���داده  الطفل  ومتكن  املجتمع 

اإ�شرتاتيجيتها الوطنية للخم�شن عاماً القادمة.
و وجه �شموه بتعميم املبادرة على جميع املوؤ�ش�شات يف الدولة وفتح باب امل�شاركة 
�شمن  للوالدين  الداعمة  وال�شيا�شات  املمار�شات  تطبيق  يف  والتو�شع  اأمامها 
الإيجابية  املوؤ�ش�شية  الثقافة  من  اأ�شا�شياً  ج��زءاً  كونها  العمل،  بيئات  خمتلف 
والبناءة وخطوة نحو تر�شيخ ثقافة جمتمعية متجذرة تركز على دعم الطفل 

و�شون جميع حقوقه.
وحث �شموه املوؤ�ش�شات احلا�شلة على العالمة يف دورتها الأوىل على موا�شلة 
اتباعها اأف�شل املمار�شات التي تنعك�س ب�شكل اإيجابي على الطفل للحفاظ على 

العالمة والرتقاء للم�شتوى الأعلى منها. 
من جهته اأكد �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان..اأن بيئة العمل 
تعزيز  يف  بفاعلية  الإ�شهام  على  قدرتهما  تعزز  العاملن  للوالدين  الداعمة 
يف  املحورية  ال�شنوات  خ��الل  لأطفالهما  وال�شلوكي  واملعريف  العاطفي  النمو 
التوازن  حتقيق  خ��الل  من  والأ�شرية  الجتماعية  ال��رواب��ط  وتقوي  حياتهم 

بن العمل واحلياة ال�شخ�شية..بجانب ت�شجيع املوظفن على زيادة امل�شاركة 
والإنتاجية وتعزيز رفاهيتهم و�شعادتهم اإ�شافة اإىل تعزيز قدرة املوؤ�ش�شة على 
ا�شتقطاب الكفاءات واخلربات وحت�شن جودة خمرجات العمل وبالتايل تعزيز 

منو املوؤ�ش�شة.
و اأ�شاف �شموه اأن املبادرة �شت�شهم يف تقليل الفجوة بن القطاعن احلكومي 
واخلا�س فيما يتعلق ب�شيا�شات العمل واملزايا املقدمة للوالدين، وتعزز جاذبية 
العمل يف القطاعن �شبه احلكومي واخلا�س للمواطنن، ف�شاًل عن دورها يف 
ر�شم مالمح م�شتقبل اقت�شادي اأكرث اإ�شراًقا وازدهاًرا، وتر�شخ مكانة اأبوظبي 
مدينًة �شديقًة للطفل، من خالل ت�شجيع املوؤ�ش�شات على تبني ثقافة البتكار 
يف بيئة العمل وخلق بيئات عمل م�شتقبلية مبتكرة تراعي خمتلف اجلوانب 
اأق�شى  اإىل  للو�شول  الطفل ودعمه  بتنمية  بها  التنموية وخا�شة ما يرتبط 

اإمكاناته.
عمل  لبيئة  اجل��ودة  عالمة  على  حل�شولها  كرمت  التي  املوؤ�ش�شات  ت�شمنت 
الوالدين  تدعم  مبتكرة  وممار�شات  �شيا�شات  من  تتبناه  ملا  للوالدية  داعمة 
 " �شت موؤ�ش�شات وهي   .. اأطفالهم  التزاماتهم جتاه  لديها وتراعي  العاملن 
بنك اإت�س اإ�س بي �شي " و " �شركة م�شدر " و " جمعية الإمارات للطبيعة " و " 

�شركة اأبو ظبي لإدارة ريا�شة ال�شيارات " و"طريان الحتاد" و"�شركة �شالل". 
يذكر اأن الدورة الأوىل من "مبادرة عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين 
2022 – 2024 " ا�شتهدفت اأكرث من 70 موؤ�ش�شة وطنية واأجرت درا�شة 
احل�شول  و�شروط  ملعايري  ا�شتيفائها  من  والتاأكد  الطلبات  جلميع  وتدقيق 
للوالدين وبيئة  داعمة  بيئة عمل  والثاين /  الأول  العالمة مب�شتوييها  على 
عمل داعمة للوالدين "بل�س" / وتقييم جميع الطلبات من قبل جلنة م�شتقلة 

ل�شمان ال�شفافية واحليادية و�شوًل اإىل منح العالمة اإىل �شت موؤ�ش�شات.
اأك��رث من  على حياة  اإيجاباً  بالتاأثري  املبادرة  الأوىل من  ال��دورة  اأ�شهمت  كما 
6600 طفل والو�شول لأكرث من 20 األف موظف ممن يعملون يف املوؤ�ش�شات 

امل�شاركة.
يف  الأطفال  ودع��م جميع  اإىل حتفيز  املبكرة  للطفولة  اأبوظبي  هيئة  وت�شعى 
ال�شناعات  خمتلف  يف  املوؤ�ش�شات  متكن  خ��الل  م��ن  الزده����ار  على  اأب��وظ��ب��ي 
والقطاعات والدعوة لتطوير �شيا�شات ومرافق واأ�شاليب عمل تدعم الوالدين 
بال�شحة  �شغري  طفل  كل  يتمتع  اأن  يف  املتمثلة  لروؤيتها  حتقيقاً  العاملن.. 
والعافية ويتحلى بالثقة بالنف�س واأن يكون حمباً لالطالع قادراً على التعلم 

وتنمية قيم متينة يف بيئة اآمنة وداعمة لالأ�شرة يف اأبو ظبي.

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س توغو عالقات ال�صداقة والتعاون 
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ال�صارقة للوثائق حتتفل باأ�صبوع الأر�صيف العاملي

•• ال�شارقة -وام:

اأطلقت هيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف تزامًنا مع فعاليات الأ�شبوع العاملي 
اأفراد  خمتلف  خاللها  م��ن  م�شتهدفة  الأر�شيف"  "اأنت  حملة  لالأر�شيف 
عنها  م�شرقة  واقعية  �شورة  وتقدمي  الإم���ارة  تاريخ  كنوز  ل�شون  املجتمع 
عرب رواية ق�شتها املتفردة بالفكر والأ�شالة والثقافة يف خطوة تعيد حلقة 

الو�شل بن الأجيال وتر�شخ ذاكرة الوطن يف نفو�شهم وعقولهم.
تعك�س احلملة جهود الهيئة يف جمع وحفظ اأر�شدة اأر�شيف اإمارة ال�شارقة 
والدولة وتعزيز اإتاحتها ملتخذي القرار واملجتمع من خالل دعوة اجلمهور 
الأر�شيفي  الر�شيد  ت��رثي  ال��ت��ي  اخلا�شة  بوثائقهم  الهيئة  م�شاركة  اإىل 
لالإمارة وتعك�س ما�شيها، وتدفع مب�شرية حا�شرها لدفع عجلة م�شتقبلها 

نحو مزيد من التطور والنماء والزدهار.

و قالت اأ�شماء نا�شر مدير اإدارة الوثائق والأر�شيف اإن الهيئة ت�شري على نهج 
املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
والتاأريخ  والتوثيق  احلفظ  مناهج  اأف�شل  تبني  يف  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 
والأر�شفة ، من خالل حفظ تاريخ وهوية وجذور الإمارة عرب جمع الوثائق 
التاريخية بجميع اأنواعها موؤكدة اأن الهيئة تلتزم بحفظها بطريقة ت�شمن 
احلماية  توفري  على  وتعمل  والتاريخية  والفكرية  املادية  قيمتها  �شالمة 

الالزمة والظروف املناخية والبيئية املالئمة حلفظ الأر�شيف.
اأفراد  دعم  �شرورة  الأر�شيف" اإىل  "اأنت  دعوتها عرب حملة  الهيئة  وجتدد 
باأر�شيفهم اخلا�س  وم�شاركتنا  لالإمارة  الأر�شيفي  الر�شيد  لإثراء  املجتمع 
تك�شف  وتاريخية  علمية  قيمة  وذات  الوطنية  للذاكرة  دع��ام��ة  يعد  ال��ذي 
امليدانية  واحلياة  ال�شارقة  جمتمع  واق��ع  والباحثن  والدار�شن  للمعنين 

التي عا�شرها اأهل الإمارة يف الفرتات ال�شابقة.

ال�صحة جتري 279,163 فح�صا ك�صفت عن 867 اإ�صابة 
جديدة بفرو�س كورونا و637 حالة �صفاء 

•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت 
19" واملخالطن لهم  "كوفيد -  امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 
جديدا  فح�شا   279،163 اإج���راء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت   .. وعزلهم 
املجتمع  ف��ئ��ات خمتلفة يف  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي��ة   24 ال����  ال�����ش��اع��ات  خ���الل 

با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
   و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
867 حالة اإ�شابة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 912،953 حالة.
واأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة يف 
الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالت.  2،305
637 حالة جديدة مل�شابن بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
كورونا امل�شتجد كوفيد - 19 وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�شحية  الرعاية  تلقيها 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 895،736 حالة.

تراأ�س اأول اجتماع ملجل�س الوزراء يف عهد جديد و تاريخ جديد لدولة االإمارات حتت قيادة رئي�صها الثالث 

حممد بن را�صد: جمل�س الوزراء كان و�صيبقى �صندا وع�صيدا وفريقا لرئي�س الدولة يف مهمته الوطنية الكربى تر�صيخ اأ�ص�س الحتاد ومتكني موؤ�ص�صاته
جمل�س الوزراء يف اأول انعقاد له بعد تويل رئي�س الدولة حفظه اهلل يجدد املباركة و املبايعة و النتظام خلفه لقيادة املرحلة التاريخية اجلديدة يف دولة المارات

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اأول  يف  اهلل"  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
تويل  بعد  ال���وزراء  ملجل�س  اجتماع 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان "حفظه اهلل" رئا�شة 
دول��ة الإم����ارات اأن دول��ة الإم���ارات 
ومرحلة  ج�����دي�����دا  ع����ه����دا  ت�����ب�����داأ 
تاريخية جديدة، واأن روؤية �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الب�شري  امل��ال  راأ���س  بناء  نهيان يف 
الوطني وتر�شيخ القت�شاد وتعزيز 
املكانة الدولية وال�شيا�شية �شت�شكل 
لكافة  واأ����ش���ا����س  ط���ري���ق  خ���ارط���ة 
املوؤ�ش�شات الحتادية خالل الفرتة 

املقبلة.
ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع جمل�س 
الوزراء الذي عقد يف ق�شر الوطن 
بح�شور  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
بن  ال�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو 
دبي،  نائب حاكم  اآل مكتوم،  را�شد 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
املالية، والفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  ب��ن زاي���د 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �شوؤون الرئا�شة.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
"تراأ�شت   : م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال�������وزراء يف  مل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع  اأول 
لدولة  جديد  وت��اري��خ  جديد  عهد 
رئي�شها  ق����ي����ادة  حت����ت  الإم����������ارات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال���ث���ال���ث 
حفظه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
مباركته  امل���ج���ل�������س  وج��������دد  اهلل 
الغايل  ب��ذل  ومعاهدته  ومبايعته 
�شموه  خلف  والن��ت��ظ��ام  والنفي�س 
ليقود املرحلة التاريخية اجلديدة 

يف دولة المارات".
" ن���وؤك���د عرب  ���ش��م��وه :  واأ�����ش����اف 
�شاحب  روؤي����ة  اأن  اأي�����ش��ا  امل��ج��ل�����س 
راأ�س  بناء  الدولة يف  ال�شمو رئي�س 
وتر�شيخ  الوطني،  الب�شري  مالنا 
اقت�شادنا الوطني، وتعزيز مكانتنا 
والرتقاء  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 
والت�شريعية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ببنيتنا 
والرقمية .. �شت�شكل خارطة طريق 
وا�شرتاتيجيات  خلطط  واأ���ش��ا���ش��ا 

خالل  الحتادية  موؤ�ش�شاتنا  كافة 
الفرتة القادمة".

وقال �شموه : " وجه املجل�س كافة 
واملوؤ�ش�شات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال������وزارات 
منهجية  ب��ا���ش��ت��ل��ه��ام  الحت�����ادي�����ة 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه 
اهلل يف كافة خططهم واأعمالهم .. 
امليدان  �شموه عهده من  بداأ  حيث 
من  م�شاريعه  يبداأ  اأن  وحر�س   ..
واأك����د  امل���ج���ت���م���ع..  واإىل  امل��ج��ت��م��ع 
تر�شيخ  م�����ش��رية  ه��ي  م�شريته  اأن 
التالحم والتوا�شل والتعا�شد بن 

كافة اأرجاء الوطن".
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ����ش���اف 
حممد ب��ن را���ش��د :" اأك��دن��ا خالل 
امل���رح���ل���ة  اأن  الأوىل  ج���ل�������ش���ت���ن���ا 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  ال��ق��ادم��ة 
ت��ت��ط��ل��ب م�����ش��اع��ف��ة ل���ل���ج���ه���ود .. 
الوطنية  ل��ل��م�����ش��اري��ع  وت�����ش��ري��ع��اً 
كافة  م����ن  ون���ط���ل���ب   .. ال����ك����ربى 
رفع  ال��وزارات واجلهات الحتادية 
ملجل�س  ال��ت��ط��وي��ري��ة  م��ق��رتح��ات��ه��ا 
يوماً  اخل��م�����ش��ن  خ����الل  ال�������وزراء 

القادمة".
اأك��دن��ا خالل  " كما  وق��ال �شموه : 
كان  ال�����وزراء  جمل�س  اأن  جل�شتنا 
وفريقاً  وع�شيداً  �شنداً  و�شيبقى 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
اخلم�شن  ق���ي���ادة  يف  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
الوطنية  م��ه��م��ت��ه  ويف  ال���ق���ادم���ة 
اأ���ش�����س الحتاد  ال��ك��ربى ل��رت���ش��ي��خ 
ومت���ك���ن م���وؤ����ش�������ش���ات���ه ..وت���ع���زي���ز 
احل���ي���اة  وت�����وف�����ري   .. م���ن���ج���زات���ه 
حفظ   .. الحت���اد  ل�شعب  الكرمية 
ورئي�شها  الم����������ارات  دول�������ة  اهلل 

م�شريتها التاريخية اجلديدة نحو 
قمم عاملية جديدة.

اأن روؤي����ة  امل��ج��ل�����س  ي���وؤك���د  ث���ان���ي���اً: 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان حفظه اهلل لتطوير 
راأ�س املال الب�شري لدولة الإمارات، 
الوطني،  اق���ت�������ش���اده���ا  وت���ر����ش���ي���خ 
وتعزيز مكانتها الدولية، وتطوير 
والرتقاء  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ع��الق��ات��ه��ا 
والقانونية  الت�شريعية  ببنيتها 
الأ�شا�س  ه���و  ���ش��ي��ك��ون  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
الوزارات  لكافة  الطريق  وخريطة 
الحتادية  واجل���ه���ات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

خالل الفرتة القادمة.
الوزراء  جمل�س  يدعو  كما  ثالثاً: 
كافة الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات 
منهجية  ل���ش��ت��ل��ه��ام  الحت�����ادي�����ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ك��اف��ة خططها  ن��ه��ي��ان يف  اآل  زاي���د 
بداأ  حيث  و�شيا�شاتها..  واأعمالها 
اأبناء  ب��ن  امل��ي��دان  يف  عهده  �شموه 
اأن  على  �شموه  وح��ر���س  ال��وط��ن.. 
واإىل  املجتمع  م��ن  م�شاريعه  ي��ب��داأ 
اأن م�شريته  املجتمع.. واأكد �شموه 
هي م�شرية زايد وخليفة يف تر�شيخ 
التوا�شل والتالحم والتعا�شد بن 

كافة اأرجاء الوطن .
اأن  ال�����وزراء  ي��وؤك��د جمل�س  راب���ع���اً: 
تتطلب م�شاعفة  القادمة  املرحلة 
للم�شاريع  وت�����ش��ري��ع��اً  ل��ل��ج��ه��ود.. 
ومتكيناً  ال������ك������ربى..  ال���وط���ن���ي���ة 
لتحمل  اجل������دي������دة  ل�����الأج�����ي�����ال 
طموحات  وحت���ق���ق  م�����ش��ئ��ول��ي��ات��ه��ا 
ويدعو  الإم����������ارات،  دول�����ة  ق���ي���ادة 
ال����������وزارات لرفع  ك���اف���ة  امل��ج��ل�����س 

مقرتحاتها التطويرية للمرحلة 
خالل  ال����وزراء  ملجل�س  اجل��دي��دة 

اخلم�شن يوماً القادمة.
خام�شاً: يوؤكد جمل�س الوزراء اأن 
ال�شاغل  و�شغله  الأ�شا�شية  غايته 
�شيبقى على الدوام كما كان دائماً 
ومتكن  الحت���اد..  اأ�ش�س  تر�شيخ 
موؤ�ش�شاته والبناء على منجزاته.. 
وفريق  وع�����ش��ي��د  ك�شند  وال��ع��م��ل 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ل�شاحب 
امل�شرية  ت��ط��وي��ر  يف  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
�شعب  بحياة  والرتقاء  الحتادية 
تفاوؤله  املجل�س  ويوؤكد  الحت��اد.. 
مب�شتقبل الحتاد، وتفاوؤله بقيادة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
للخم�شن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
دولتنا  ع��م��ر  يف  اجل���دي���دة  ع���ام���اً 
وجل  عز  امل��وىل  �شائلن  املجيدة، 
يف  وال�شداد  والتاأييد  التوفيق  له 

مهامه الوطنية الكربى.

و�صيا�صات  م��ب��ادرات  اعتماد 
اجتماع  �صمن  وت�����ص��ري��ع��ات 

جمل�س الوزراء.
الوزراء  جمل�س  اجتماع  �شمن  و 
ال�شيا�شات  م��ن  ع���دد  اع��ت��م��اد  مت 
والبيئية  ال�شحية  والت�شريعات 
املجل�س  اع��ت��م��د  ك��م��ا  اجل����دي����دة، 
التعليم  جم��ل�����س  ت�����ش��ك��ي��ل  اإع������ادة 
�شمو  برئا�شة  الب�شرية  وامل����وارد 
ال�������ش���ي���خ ع����ب����داهلل ب����ن زاي�������د اآل 
اللجنة  ت�شكيل  واإع������ادة  ن��ه��ي��ان، 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  خل��دم��ات  العليا 
تنمية  وزي���رة  برئا�شة  ال��دول��ة  يف 
الدكتور  معايل  وتعين  املجتمع، 
العور  ع��ب��دامل��ن��ان  ع��ب��دال��رح��م��ن 
رئي�شاً ملجل�س اأمناء كليات التقنية 

العليا.
���ش��ي��ا���ش��ة جديدة  اع��ت��م��اد  ك��م��ا مت 
احلكومة  اإي����������رادات  ل��ت��ح�����ش��ي��ل 
البنوك  ب���وا����ش���ط���ة  الحت�����ادي�����ة 
اإىل  ب��ال��دول��ة،  العاملة  التجارية 
تنظيمي  ق������رار  اإ������ش�����دار  ج���ان���ب 
امل�شاهمة العامة  ي�شمح لل�شركات 

يف ال��دول��ة ب��اإ���ش��دار ف��ئ��ات اأخرى 
من الأ�شهم يف الأ�شواق املحلية.

الوطني  النظام  اعتماد  مت  كما   .
اإماراتية  فنية  ول��وائ��ح  للقيا�س 
امل�شادقة  ج���ان���ب  اإىل  ق��ي��ا���ش��ي��ة، 
على اتفاقيات مع عدد من الدول 

ال�شديقة واملنظمات الدولية.

و�شعبها".
واأكد جمل�س الوزراء خالل جل�شته 
خالل  اأ�شا�شية  نقاط  خم�س  على 

الفرتة القادمة :.
ال��������وزراء  جم���ل�������س  ي����ج����دد  اأوًل: 
ل�شاحب  وم���ب���اي���ع���ت���ه  م���ب���ارك���ت���ه 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
الإم���ارات  ل��دول��ة  رئي�شاً  نهيان  اآل 
يف  والنفي�س  الغايل  ببذل  ويتعهد 
احلكومة  وتنتظم  الوطن،  خدمة 
خلفه  موؤ�ش�شاتها  بكافة  الحتادية 
ل��ي��ق��ود ���ش��م��وه دول����ة الإم�������ارات يف 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

زايد  ب��ن  حممد  "جائزة  با�شرت 
لأف�شل معلم" يف دورتها الرابعة، 
تقييم الأعمال امل�شاركة باجلائزة 
اوىل،  املكتبي" كمرحلة  "التقييم 
م��ق��اب��الت �شخ�شية مع  ث��م  وم��ن 
لتحديد  امل���ر����ش���ح���ن،  امل��ع��ل��م��ن 
قائمة باأف�شل امل�شاركات املقدمة، 
الذي  ال��ن��ه��ائ��ي  التقييم  واأخ����ريا 
يت�شمن اإر�شال ا�شتبيان، ومقابلة 
املعلم  وزم�����الء  امل����دار�����س  م�����دراء 

املر�شح وطلبته.
التقييم  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  وي�����ش��رف 
اأع�شاوؤها  يتمتع  حتكيمية  جل��ان 
ب����اخل����ربة وال������دراي������ة وال���ك���ف���اءة 
الوا�شعة يف جمال العمل الرتبوي، 
وت����ت����م ع���ل���ى خ����ط����وات وم����راح����ل 
املكتبي"  " التقييم  مرحلة  اأولها 
املعلمن  ط��ل��ب��ات  ت��خ�����ش��ع  ح��ي��ث 
التقييم  اإىل  للجائزة  املتقدمن 
اإلكرتونيا لتحقيق اأق�شى درجات 
العملية  وفعالية  وك��ف��اءة  ال��دق��ة 

التقييمية.
وت��ن��ت��ق��ل اجل���ائ���زة ب��ع��د ذل���ك اإىل 
اإجراء مقابالت �شخ�شية  مرحلة 
مقابلة  ت��ت��م  اإذ  امل�������ش���ارك���ن،  م���ع 
وبعد   ، دول����ه����م  يف  امل���رت����ش���ح���ن 
باملعلمن  قائمة  اإع���داد  يتم  ذل��ك 
تربوية  جت�����ارب  مي��ت��ل��ك��ون  مم���ن 
ملهمة ومميزة، يلي ذلك املرحلة 
الأخرية والتي يتم وفقها اختيار 
اأف�شل امل�شاركات للمعلمن الذين 
مت���ي���زت م�����ش��ارك��ات��ه��م ب����الإب����داع 
وحتقيق الأثر الرتبوي الإيجابي 

�شمن و�شطهم الرتبوي.
الدرمكي  ح��م��د  ال���دك���ت���ور  وق����ال 
اجلائزة  اإن  اجل���ائ���زة،  ع���ام  اأم���ن 
ب���خ���ط���ى ح���ث���ي���ث���ة نحو  مت�������ش���ي 
الريادة من خالل اأهدافها ل�شيما 
املعلمن  يف  امل�شتقبلي  ال�شتثمار 
التعليم  ���ش��ل��ك  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ش��ب��ن 
، وحتفيزهم  امل�����ش��ارك��ة  ال���دول  يف 
ال��ع��م��ل والإب��������داع، وتقدمي  ع��ل��ى 
على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  اأداء  اأف�شل 
بيئة  وتوفري  املدر�شية  املجتمعات 
ح��ا���ش��ن��ة ل����الإب����داع، م��و���ش��ح��ا اأن 
ال��ت��ط��وي��ر و�شيظل  رك��ي��زة  امل��ع��ل��م 
ل��ي��ب��ق��ى دائما  ب��ال��رع��اي��ة  ي��ح��ظ��ى 
والتقدم  الإب���داع  مفاتيح  ممتلكا 
اجلائزة  فل�شفة  وه��ذه  ال��رتب��وي، 

التي انبثقت عنها.
واأكد اأن اجلائزة و�شعت حمددات 
امل�شتوى وحتاكي  رفيعة  ومعايري 
اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات وال���ت���ج���ارب 

ال����رتب����وي����ة ال���ع���امل���ي���ة ������ش�����واء يف 
وعملية  وامل�����ش��ارك��ة  الأداء  نوعية 
تخ�شع  ال��ت��ي  ال�����ش��ام��ل��ة  التقييم 
مبراحل  متر  التي  امل�شاركات  لها 
املعيارية  وامل��ق��ارن��ات  التقييم  من 
ت�شمن  التي  املختلفة  الأ�شا�شية 

انتقاء الأف�شل منها.
ترتجم  اجل���ائ���زة  ه���ذه  اأن  وذك����ر 
الر�شيدة  القيادة  واإميان  تطلعات 
نحو  م��رت��ك��زا  التعليم  ي��ظ��ل  ب���اأن 
متبوعا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اأج���ي���ال  ب���ن���اء 
مرتكزاته  ت��ط��وي��ر  يف  ب��اه��ت��م��ام 
نكن  الذي  الكفء  املعلم  واأ�شا�شها 
ل���ه الح�������رتام وال���ت���ق���دي���ر، حيث 
اإر�شاء جوانب  اإىل  ت�شعى اجلائزة 
جمتمعات  ل��ب��ن��اء  ت��ر���ش��خ  م��ه��م��ة 
مدر�شية تت�شم بالبتكار والبداع 
وت�����رثي احل������راك ال����رتب����وي من 
خالل �شحذ همم املعلمن للتميز 
اأ�شحاب  وم����ك����اف����اأة  ال���وظ���ي���ف���ي 

الأعمال الرائدة والبارزة.
على  حر�شت  اجلائزة  اأن  واأو�شح 
ت��و���ش��ي��ع م�����ش��ت��ه��دف��ات��ه��ا يف جمال 
م�شتوى  ع��ل��ى  ����ش���واء  امل�������ش���ارك���ة، 
ما  وه����و  امل�������ش���ارك���ات،  اأو  ال������دول 
مت��خ�����س ع����ن ن��ق��ل��ة ك���ب���رية من 
اإىل  ع��رب��ي��ة  دول  ان�����ش��م��ام  ح��ي��ث 
اجلائزة، والتو�شع عامليا بحيث مت 
الدول  م�شاركة  اأم���ام  امل��ج��ال  فتح 

الأجنبية اأي�شا.
واأ�شار اإىل اأن فرق العمل حر�شت 
والعمل  والتن�شيق  التوا�شل  على 
املتناغم مع املعنين ب�شكل مبا�شر 
امليدانية  ال�����زي�����ارات  خ����الل  م���ن 
جوانب  وتعزيز  امل�شاركة  ل��ل��دول 
ال���ع���م���ل امل���������ش����رتك وال���ت���ع���ري���ف 
اجلميع  يح�شل  ح��ت��ى  ب��اجل��ائ��زة 
م���ن امل��ع��ل��م��ن ع��ل��ى ف��ر���س اإب����راز 
واأعمالهم مبا  الرتبوية  اأدواره��م 
تطوير  ا�شرتاتيجيات  م��ن  ي��ع��زز 
بتعزيز  ال��ق��ي��ادة  وروؤي�����ة  التعليم 
التعليم  مبقومات  النهو�س  اأط��ر 
فح�شب،  وع���رب���ي���ا  حم��ل��ي��ا  ل��ي�����س 

واإمنا عامليا.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  يف  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ن��ظ��م��ت   
مب�شاركة  ل�������الأورام  ال���ث���اين  امل���وؤمت���ر 
الرعاية  اأخ�����ش��ائ��ي��ي  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد 
ال�����ش��ح��ي��ة يف دول�����ة الإم���������ارات حيث 
ت�شمن الربنامج جل�شات وحما�شرات 
اإىل  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  يهدف  ع��دي��دة. 
للمخت�شن  تفاعلية  من�شة  ت��وف��ري 
يف ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة مل��واك��ب��ة اآخ���ر 
امل�������ش���ت���ج���دات ال���ت���ي م����ن ����ش���اأن���ه���ا اأن 
ال�شحية  اخل��دم��ات  تعزيز  يف  ت�شاهم 
من  بكلمة  املوؤمتر  انطلق  للمجتمع. 
�شعادة  للموؤمتر،  الرئي�شي  املتحدث 
ال��دك��ت��ورة اأم��ن��ي��ات ال��ه��اج��ري،  املدير 
املجتمع  ���ش��ح��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

العامة،  لل�شحة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
دور  على  خاللها  من  ال�شوء  �شلطت 
�شكان  �شحة  على  احل��ف��اظ  يف  امل��رك��ز 
الإمارة و�شمان �شالمة العاملن فيها 
ت��ع��زي��ز م��ف��اه��ي��م ال�شحة  م���ن خ���الل 
اأكدت  كما  الوقائية،  وال�شحة  العامة 
على اأهمية تظافر اجلهود بن جميع 
اجلهات احلكومية واخلا�شة وجمعيات 
النفع العام واأفراد املجتمع للعمل يداً 
والك�شف  ال�شرطان  بيد على مكافحة 
املبكر عنه ودعم الأبطال امل�شابن به 
عليه  واملنت�شرين  معه  واملتعاي�شن 
قدمتها  حم��ا���ش��رة  تلتها  واأ����ش���ره���م. 
ال����واح����دي مدير  م����رمي  ال���دك���ت���ورة 
اإدارة �شحة املجتمع بالإنابة يف مركز 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة ع���ن اآخر 

التطورات يف جمال اخلدمات الوقائية 
كما  للمجتمع.  امل��ق��دم��ة  وال��ع��الج��ي��ة 
تكرمي  على  امل��وؤمت��ر  منظمي  ح��ر���س 
مر�شى  تدعم  التي  اخلريية  اجلهات 
ال�شيخ  ت��ك��رمي  ح��ي��ث مت  ال�����ش��رط��ان، 
ال��دك��ت��ور ���ش��امل ب��ن رك��ا���س العامري 
لل�شرطان  الإم������ارات  جمعية  رئ��ي�����س 
وال�����ش��ي��د ع��ل��ي ال�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر عام 
موؤ�ش�شة رحمة على جهودهم الفعالة 

واملتوا�شلة ملر�شى ال�شرطان.
ق����ال����ت ����ش���ع���ادة ال����دك����ت����ورة اأم���ن���ي���ات 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ه��اج��ري، 
اأبوظبي  م���رك���ز  يف  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��ح��ة 
م�شاركتنا  "تاأتي  ال��ع��ام��ة:  لل�شحة 
لل�شحة  اب���وظ���ب���ي  مل���رك���ز  ك��م��م��ث��ل��ن 
ميديكلينيك  م����وؤمت����ر  يف   ال���ع���ام���ة 

اأبوظبي ال�شنوي الثاين لالأورام كجزء 
من ا�شرتاتيجية املركز ملكافحة مر�س 
ال�شرطان امل�شبب الثاين للوفيات من 
الأم���را����س يف ال���دول���ة وال����ذي يعترب 
اأولوية عاملياً وحمليا ً اإذ يفقد حوايل 
ع�شرة مالين �شخ�س حياتهم �شنوياً 
نتيجة املر�س."  واأ�شافت قائلة: "لذا 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ملكافحة  امل��رك��ز  ي���ويل 
م��ن خالل  وال�����ش��ي��ط��رة عليه  امل��ر���س 
على  مبنية  م�شتدامة  ب��رام��ج  و���ش��ع 
اأ�ش�س علمية ملكافحة عوامل اخلطورة 
ال�شرطانات  ع����ن  امل���ب���ك���ر  وال���ك�������ش���ف 
ماأخوذة من  �شيوعاً  مبعايري  الأك��رث 
اأف�شل املمار�شات العاملية والعمل على 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م��ق��دم��ي  ت���دري���ب 
ع��ل��ى ه����ذه امل���ع���اي���ري، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

الأداء  ج���ودة  ع��ل��ى  امل�شتمر  ال��ت��دق��ي��ق 
وال��ت��اأك��د م��ن ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر واإل����زام 
البيانات  بر�شد  الفحو�شات  مقدمي 
تقيم  ل��ي��ت��م  ل���ل���م���رك���ز  وم�������ش���ارك���ت���ه���ا 
ل���ذا نحث  ب�����ش��ورة م�شتمرة   ال��و���ش��ع 
القيام بفحو�شات  املجتمع على  افراد 
ح�شب  دوري����ة  ب�����ش��ورة  امل��ب��ك��ر  الك�شف 
حياة  اأ���ش��ل��وب  وات��ب��اع  العمرية  الفئة 
ونحن  املر�س.  ه��ذا  للحد من  �شحي 
ك�شريك  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  دور  ن��ث��م��ن 
الأمرا�س  م��ك��اف��ح��ة  يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي 
امل��زم��ن��ة وحت��ق��ي��ق روؤي�����ة امل���رك���ز نحو 
جمتمع يتمتع بال�شحة وال�شالمة." 

التنفيذي  الرئي�س  ه��ي��زل،  ج��و  وق��ال 
للعمليات مليديكلينيك ال�شرق الأو�شط 
املوؤمتر  "يتزامن  اأب��وظ��ب��ي:  اإم���ارة  يف 

اف��ت��ت��اح م��رك��زن��ا لل�شرطان  ف���رتة  م��ع 
ميديكلينيك  يف  واجل���دي���د  ال�����ش��ام��ل 
املخ�ش�س  امل���ط���ار  ����ش���ارع  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
بالطرق  ال�����ش��رط��ان  اأم���را����س  ل��ع��الج 
الأورام  ط���ب  ذل����ك  يف  مب���ا  احل��دي��ث��ة 
النووي  وال���ط���ب  الأورام  وج����راح����ة 
والعالج الإ�شعاعي الذي يقدمه فريق 
طبي ذو خربة عالية. ولأن امل�شت�شفى 
جزء من ميديكلينيك اإنرتنا�شيونال، 
القوية  ال���رواب���ط  م��ن  ي�شتفيد  ف��اإن��ه 
م����ع م���رك���ز ال�������ش���رط���ان ال�������ش���ام���ل يف 
ميديكلينيك م�شت�شفى املدينة يف دبي، 
ومن ثمانية مراكز لل�شرطان يف اأفرع 
ميديكلينيك يف �شوي�شرا   ”. واأ�شاف 
خرباتنا  تقدمي  اإىل  " نتطلع  قائاًل: 
خلدمة مر�شانا يف مركزنا لل�شرطان 

ال�شامل اجلديد يف اأبوظبي وتزويدهم 
ب��ع��الج��ات ال�����ش��رط��ان امل��ت��ق��دم��ة وفقاً 

لأعلى املعايري املعتمدة دولياً." 
ا�شتعرا�س  اأن���ه مت  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
قدمها  حم���ا����ش���رة   20 وم���ن���اق�������ش���ة 

خمت�شون يف جمالت طبية خمتلفة،  
املوؤمتر  م��ع��ادل��ة ج��ل�����ش��ات  ك��م��ا مت���ت 
التعليم  م��ن  م��ع��ت��م��دة  ���ش��اع��ات  ب�شتة 
ال�شحة يف  دائ��رة  امل�شتمر من  الطبي 

اأبوظبي.  

تزامنًا  مع فرتة افتتاح مركز ال�صرطان ال�صامل يف ميديكلينيك م�صت�صفى �صارع املطار

اختتام موؤمتر ميديكلينيك اأبوظبي ال�صنوي لالأورام بح�صور مركز اأبوظبي لل�صحة العامة وعدد 
من جمعيات رعاية مر�صى ال�صرطان واأكرث من 200 �صخ�س من اأخ�صائيي الرعاية ال�صحية

بهدف االرتقاء بجودة احلياة وم�صاركة املجتمع يف طرح اأفكار لتطوير اخلدمات واملرافق

بلدية مدينة اأبوظبي تعقد ملتقى افرتا�صيًا ل�صكان مدينة الريا�س - اأبوظبي

•• دبي -وام:

اأعلنت بلدية دبي دخول م�شروع تنفيذ "مركز دبي ملعاجلة النفايات" الأكرب 
تركيب  البدء يف  مع  متقدمة  .. مرحلة  اإىل طاقة  النفايات  لتحويل  عاملياً 
التوربينة البخارية التي ت�شكل وحدة رئي�شية �شمن منظومة اإنتاج الطاقة 
200 ميغاواط وهو ما ي�شكل  اإنتاجية ت�شل اإىل  النظيفة يف املركز، بقدرة 

اإجنازا مهما يف هذا ال�شاأن. 
واأكد �شعادة املهند�س داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي اأن امل�شروع ياأتي 
للطاقة  دبي  ا�شرتاتيجية  ويدعم  للبلدية  الكربى  امل�شاريع  �شل�شلة  �شمن 
2050، ويعزز من تناف�شية الإم��ارة عاملياً، ويربز نهجها امل�شتمر  النظيفة 

يف تطوير م�شاريع التنمية املُ�شتدامة، وتوظيف اأحدث ابتكارات التكنولوجيا 
حلماية البيئة وتعزيز رفاهية املجتمع.

و حول الإجناز املتحقق يف اإعداد "مركز دبي ملعاجلة النفايات" اأكد الهاجري 
املحدد،  الزمني  للجدول  وفقاً  ال�شخم  امل�شروع  تنفيذ  دبي  بلدية  موا�شلة 
يف  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  و  ال�شرتاتيجين  ال�شركاء  مع  بالتعاون 
تنفيذه .. م�شرياً اإىل اأن بدء تركيب التوربينة البخارية ميثل خطوة بالغة 
اأداًة  ال��ع��امل، كونها ت�شّكل  الأك���رب م��ن نوعه يف  امل�����ش��روع  اإجن���از  الأه��م��ي��ة يف 
اأ�شا�شية يف حتويل نواجت احرتاق النفايات اإىل طاقة كهربائية، وت�شكل حلقة 
اأن  واأو�شح  الكهرباء.  توليد  ونظام  الإح��راق  مراحل  بن  الأ�شا�شية  الربط 
تركيب التوربينة البخارية ميهد الطريق اأمام دخول املركز الطور الت�شغيلي 

الفعلي لتوفري مورد جديد  لبدء ت�شغيله  املقبل، حت�شرياً  العام  التجريبي 
للطاقة امل�شتدامة يف دولة الإمارات وقال اإن هذا امل�شروع ال�شرتاتيجي ميثل 
عاملياً، ولأث��ره يف  لنا كونه الأ�شخم من نوعه والأك��رث تقدماً  م�شدر فخٍر 
حتويل كميات هائلة من النفايات من حتٍد بيئي اإىل مورٍد ُم�شتدام للطاقة 
ل�شمان  الطموحة  الوطنية  ال��روؤى  دعم  دبي يف  بلدية  اإذ مت�شي  النظيفة، 
ال�شتدامة البيئية وزيادة املوارد النظيفة واملُ�شتدامة، وتوفري البنى التحتية 
الكفيلة بتعزيز مكانة دبي حا�شنٍة مثالية لال�شتثمارات، ل �شيما امل�شروعات 
ال�شديقة للبيئة، يف ظل ت�شارع وترية التحول نحو الطاقة النظيفة وتنامي 
الهتمام العاملي بحماية البيئة واملناخ". و �شيتم اإنتاج الطاقة الكهربائية من 
النفايات،  اح��رتاق  الناجم عن  البخار  التوربينة عرب �شغط  خالل حتريك 

ري�س  لتدوير  الح���رتاق  ع��ن  الناجتة  البخارية  الطاقة  �شُت�شتخدم  حيث 
املت�شل  الكهربائي  املولد  بتحريك  كفيلة  دوران  طاقة  واإح��داث  التوربينة، 
بالتوربينة البخارية.. و�شيعقب ا�شتكمال عملية الرتكيب، اإخ�شاع التوربينة 
املقبل،  العام  خالل  جتريبياً  لت�شغيلها  متهيداً  �شاملة،  وفحو�شات  لتجارب 
�شيعالج  املركز  اأن  ُيذكر   .2024 يف  الكامل  الت�شغيل  مرحلة  اإىل  و�شوًل 
5666 طناً من  اأي ما يعادل  1.9 مليون طن من النفايات �شنوياً،  قرابة 
5 خطوط حرق، بحرارة ت�شل  النفايات البلدية ال�شلبة يومياً، من خالل 
اإىل 800 درجة مئوية. و يقع مركز دبي ملعاجلة النفايات يف منطقة ور�شان، 
و�شيقوم معاجلة %45 من حجم نفايات البلدية يف الإمارة وحتويلها اإىل 

طاقة متجددة، ليقلل ب�شكٍل كبري من كمية النفايات البلدية.

بلدية دبي: البدء يف تركيب التوربينة البخارية لأكرب مركز ملعاجلة النفايات يف العامل

•• اأبوظبي –الفجر:

عقدت بلدية مدينة اأبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل ملتقى افرتا�شياً 
لالرتقاء  املجتمع  مع  �شوياً  العمل  بهدف  اأبوظبي  الريا�س-  مدينة  ل�شكان 
واإ�شراك   ، والرتفيهية  العامة  واملرافق   ، اخلدمات  وحت�شن  احلياة،  بجودة 
وم�شتقبلها  املنطقة  حا�شر  نحو  ال��واح��دة  ال��روؤي��ة  يف  الجتماعية  ال�شرائح 
من اأجل حتقيق الهدف النهائي املتمثل يف حر�س البلدية على جت�شيد روؤية 
القيادة الر�شيدة يف اإ�شعاد املجتمع وحتقيق اأعلى معايري ال�شتقرار والرفاهية 

واحلياة الهانئة.
�شعيها  امللتقى  اأع��م��ال  افتتاح  ل��دى  كلمتها  يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأك���دت 
من  احتياجاتهم  على  والتعرف  ال�شكان،  متطلبات  على  ل��الط��الع  امل�شتمر 
خ���الل ه���ذه امل��ل��ت��ق��ي��ات، وب��ال��وق��ت ذات���ه احل��ر���س ع��ل��ى ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اأفكار 
امل�شاركن ومقرتحاتهم وتوظيفها يف دعم م�شاريع البلدية التطويرية التي 
ت�شتهدف الرتقاء بجودة احلياة، وتعزيز قيم ال�شعادة وال�شتقرار والرفاهية 

جلميع مكونات املجتمع.
واأ�شافت البلدية يف كلمتها: نعي�س مرحلة من التفاوؤل الكبري والثقة املطلقة 
بالقدرة على حتقيق املزيد من الإجنازات يف ظل رعاية قيادتنا الر�شيدة، ويف 
اإ�شعاد املجتمع  هذه امللتقيات نعمل على جت�شيد روؤية القيادة وحر�شها على 
وتوفري كل ما من �شاأنه حتقيق رفاهيته، وتقدمي اأف�شل اخلدمات واملرافق 
اخلدمية والرتفيهية، موؤكدين اأن اآراء املجتمع �شتكون حمل احرتام واهتمام 
ومتابعة من قبل قطاعات البلدية ومراكزها ل �شيما و اأن الريا�س من املناطق 
التي حتظى باهتمام كبري من حيث املرافق واخلدمات وتطوير منط احلياة 

مبا يتنا�شب مع النه�شة ال�شاملة التي تعي�شها اأبوظبي على كافة ال�شعد .
تطوير  يف  املتمثلة  ال��روؤي��ة  اأ�ش�س  على  تقوم  منهجيتها  اأن  البلدية  واأك���دت 
تنظيم  ر�شالتنا من خالل  وعلى  احلياة،  ج��ودة  يعزز  متكامل  ونقل  عمراين 
خالل  من  وم�شتدام  متكامل  ب�شكل  والنقل  العمراين  النمو  واإدارة  وتطوير 
توفري بنية حتتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية و�شعادة املجتمع، 
الإنتاجية،  وامل�����ش��ارك��ة،  وال�شفافية  التمكن،  م��ب��ادئ  على  قيمنا  تعرب  كما 

وال�شت�شراف ، والبتكار والإيجابية، ولهذا تاأتي ملتقياتنا املجتمعية لتعزيز 
هذه القيم من خالل م�شاركتكم . 

املنفذة يف  امل�شاريع  اأهم  امللتقى  البلدية خالل  ا�شتعر�شت  ذاته  ال�شعيد  على 
وامل�شاريع  اخلطط  على  ال�شوء  �شلطت  وكذلك  -اأبوظبي،  الريا�س  مدينة 
والبنية  ال��ع��ام��ة  للمرافق  ال��دوري��ة  ال�شيانة  واأع��م��ال  للمدينة  امل�شتقبلية 
اإىل  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  اأه���م  ح��ول  ���ش��رح��اً  البلدية  وق��دم��ت  التحتية، 
ال�شكان، وروؤيتها التطويرية لهذه اخلدمات، وكذلك عر�شت فيلماً ت�شجيلياً 
حول مدينة الريا�س، كما اأو�شحت البلدية موا�شلتها تطوير مكونات البنية 
ت�شهدها  التي  الكبرية  احل�شارية  النه�شة  يعك�س  مب��ا  للمنطقة  التحتية 

اأبوظبي يف كافة املجالت.
كما اأتاح امللتقى ل�شكان مدينة الريا�س فر�شة طرح اآرائهم، ومتطلباتهم من 
خالل حلقة نقا�شية حتر�س البلدية على توثيقها ونقل اأفكار وروؤى املجتمع 
�شاأنها حت�شن منط احلياة وحتقيق  التي من  املقرتحات  ودرا�شتها وتطبيق 

�شعادة املجتمع .

جائزة حممد بن زايد 
لأف�صل معلم تبا�صر 

تقييم امل�صاركات

Date 9/ 6/ 2022  Issue No : 13565
Service of a Judgment Debtor by Publication

Ajman Federal Court - Civil Execution Court  - AL NAKHEEL FILLING & PACKAGING as a 
service agent owned by / Najeh Talal Mahmoud  Najeh Talal Mahmoud Asmeh BROTHERS FOR 

GENERAL TRADING - L.L.C Hanan Khaled Ali Al Shalaby
Payment Notice on Case No. AJCEXCIPOR2022/0001196 -  Commercial, (Restricted Jurisdiction)

To the Judgment Debtors: AL NAKHEEL FILLING & PACKAGING as a service agent owned by / 
Najeh Talal Mahmoud - Address: Ajman Emirate, AL JURF INDUSTRIAL /2 P.O Box. 3142, Ajman- 
Phone: 7411202/06 Fax: 7464642/06 Mobile: 0563366780, 0544339931, 0544339937 
Najeh Talal Mahmoud Asmeh - Address: Ajman Emirate, AL JURF INDUSTRIAL 12 P.O Box. 3142, 
Ajman- Phone: 7411202/06 Fax: 7464642/06 Mobile: 0563366780, 0544339931, 0544339937 
BROTHERS FOR GENERAL TRADING - L.L.C - Address: Ajman Emirate, AL JURF INDUSTRIAL /2 P.O 
Box. 3142, Ajman- Phone: 7411202/06 Fax: 7464642/06 Mobile: 0563366780, 0544339931, 0544339937 
Hanan Khaled Ali Al Shalaby - Address: Ajman Emirate, AL JURF INDUSTRIAL /2 P.O Box. 3142, 
Ajman- Phone: 7411202/06 Fax: 7464642/06 Mobile: 0563366780, 0544339931, 0544339937
On......., a copy of the attached judgment was issued against you in favor of the Plaintiff. 
Execution Applicant: CITY PACK. - on the above-mentioned case. Whereas the mentioned Judgment 
Creditor has made a request for the execution of the judgment and the payment of the specified fees 
therefor, and whereas the judgement to be executed is: The total including the fees and charges 
amounting: 218524.0
Therefore, you are assigned to execute what was stated in the above-mentioned executive deed within 
(15) days from the date of your service of this notice. Should you fail to do so, the court will take the 
legal procedures against you to force you to execute the same. 
Judge/ Ali Hassan Al Foora Al Shamsi
Ajman Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 9/ 6/ 2022  Issue No : 13565
Notice of Judgment by publication

Issued from Sharjah Federal Court, Civil First Instance Court
Case No. SHCFICICPL2022/0001902, payment order

To the Judgment Debtor : ASCENT BLDG.MAT.TR and its owner Riha 
Kumar Ferndane-Service Agent, Address : 9486213
Kindly be informed that a judgment was passed on 16/03/2022 against 
you in the above-mentioned Case in favor of Danube Building Materials 
LLC as follows :

Text of the Judgment
The Court has ruled to order the defendant to pay the plaintiff an amount 
of (56502,77), along with legal interest @ 5% as from the date of filing the 
case until full payment, and to order the defendant to pay expenses.
This judgment is subject to appeal within the legal period of 30 days from 
the next day of its publication.
Judge / Hisham Ahmed Awadin
Sharjah Federal Court
Civil First Instance Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392Date 9/ 6/ 2022  Issue No : 13565
Service of a Judgment Debtor by Publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - RASANA ENG. IND. CO. LLC
Payment Notice

on Case No. SHCEXCICPL2022/0002424 - Commercial, partial jurisdiction 
To the Judgment Debtors : 1- RASANA ENG. IND. CO. LLC
On……, a copy of the attached judgment was issued against you in favor of the 
Plaintiff.
Execution Applicant: National Paints Factories Co. LTD.
- on the above-mentioned case.
Whereas the mentioned Judgment Creditor has made a request for the execution of the 
judgment and the payment of the specified fees therefor, and whereas the judgement to 
be executed is:  The total including the fees and charges amounting: AED 529164
Therefore, you are assigned to execute what was stated in the above mentioned 
executive deed within (15) days from the date of your service of this notice.
Should you fail to do so, the court will take the legal procedures against you to force 
you to execute the same.
Judge
Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 9/ 6/ 2022  Issue No : 13565
Service of Defendant by Publication 

Before the Case Management Office at Sharjah Federal Court, 
Civil Court of First Instance

In Case No. SHCFICIPOR2022/0002908/Commercial (Partial)
To Defendant: AHMED FARAJALLAH PAINTS TR.EST., owned by Ahmed Salman 
Jabr Farajallah - Unknown Domicile
You are hereby ordered to attend the hearing of 15.06.2022 before the Case 
Management Office at Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, Office No. 
(CMO No. 6) in person or by an authorized representative and submit a reply to the 
Case attached therewith all documents within in more than ten days as of the date of 
publication to consider the said numbered Case in your capacity as a Defendant.
The Claimants pleads the Esteemed Court that :
First: the Dispute File No. 489/2022 Commercial would be joined;
Second: the Defendant would be obliged to pay the Claimant AED 171,906.14 (One 
Hundred Seventy-One Thousand Nine Hundred Six Arab Emirates Dirhams and 
Fourteen Fils) plus the legal interest on the claim amount at 12% as of filing the Case 
till complete payment; and - Third: the Defendant would be obliged to pay the charges, 
expenses and attorney's fees.
Court Services Office 
Aisha Ibrahim Al Harmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 9/ 6/ 2022  Issue No : 13565
Dubai Court of First Instance

Notification of reservation minutes by publication
In execution No. 4549/2021/207-commercial execution

In Eighth Execution Circuit No. 229
Lawsuit Subject: implementing the judgment isuued in lawsuit No. 2021/2038 
payment order of paying the executive amount of (2632195 AED) including charges 
and expenses.
The plaintiff: Yousuf A S Abu Rideh
Address : UAE- Dubai- Al Mamzar- Deira- Al Waheeda St
The defendant : ISHAK ABOUNAJMI
Notification subject : We announce to you that your private money has been seized, 
which is the Dubai Financial Market shares (Arabtec Holding Company, the stock 
price is 0.637 and the market value is 23969.03) (Arabtec Holding Company, the stock 
price is 0.530 and the market value is 26,500.53 (Emaar Real Estate Company, the 
stock price is 4.790 and the market value is 95800) The total market value is 146269.56 
dirhams - in fulfillment of the amount claimed and amounted to (2378055 dirhams) in 
the file above, for the knowledge of what was stated and legally enforceable.
Prepared by : Nadia Zahran Al-Jashmi
accreditation date : 08-06-2022 13:36:41

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 9/ 6/ 2022  Issue No : 13565
Dubai Court of first Instance 

Notice of Publication
Lawsuit no.: 198/2022/11- Civil Partial
Presented in: Third Civil Penal District no 27
The subject of the lawsuit: A claim to obligate the Defendant to pay an amount of AED 
1,299,445.95 (one million two hundred ninety-nine thousand four hundred forty-five dirhams 
and ninety-five fils) to the Plaintiff. In addition, the legal interest at the rate of 5% from the due 
date until the date of full payment. To obligate the Defendant to pay the expenses, charges and 
attorney's fees to the Plaintiff.
The Plaintiff : Nellya Abacharaeva - Address: Emirates, Dubai - Business Bay, Dubai - Burj 
Khalifa Street - Prime Tower Building, Apartment in 10th Floor
Represented by : Hisham Khalil Muhammad Al-Mutawa
Person shall be notified : 1. Zakir Abacharaev, as a Defendant
Subject of Notice: please notice that the court judge in the hearing held on 18/05/2022 as if 
in presence of the defendant, subject to appeal within thirty days starting from the next day of 
publishing this Notice on the lawsuit mentioned above for the Plaintiff. The court obligates the 
Defendant to pay an amount of AED 238780 against value of repairs and installation works, and 
an amount of AED 297.250 against the Defendant usufruct of the disputed premises as mentioned 
in Expert's report. In addition, legal interests of 5% from the date of the legal claim until the full 
payment. The court also obligated the Defendant to pay expenses and one thousand dirhams 
against attorney's fees, and it refused other requests.  Issued on behalf of H.H Sheikh Mohammed 
bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and read in public.
Prepared by : Rawda Mosbeh Ahmed Al Qaizi Al Falasi 
Accreditation date: 08/06/2022, 14:22:22

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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•• اأبوظبي-وام:

والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  الأك��ادمي��ي  العتماد  مفو�شية  تنظم 
اجلامعة  يف  الإل����ك����رتوين  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن����دوة  "اخلمي�س"  ال���ي���وم 
 150 م�شاركة  ت�شهد  اأن  يتوقع  التي  و  بال�شارقة  الأمريكية 
موؤ�ش�شات  من  واخل��رباء  املتحدثن  من  نخبة  ميثلون  �شخ�شا 
على  ال�شوء  لت�شليط  وذل��ك  والعاملية،  املحلية  العايل  التعليم 

خرباتهم، وجتاربهم يف التعليم الإلكرتوين.
احلديثة  والأنظمة  الأ�شاليب  على  الرتكيز  اإىل  الندوة  تهدف 
واملبتكرة يف تطوير منظومة التعليم الإلكرتوين، يف موؤ�ش�شات 
املمار�شات  واأف�����ش��ل  واخل���ربات  الآراء  وت��ب��ادل  ال��ع��ايل،  التعليم 

املتاحة يف هذا املجال، واطالع امل�شاركن على التحديث الأخري 
املوؤ�ش�شية،  واجل��اه��زي��ة  ب��ه،  املتعلقة  والإج������راءات  لل�شيا�شات، 

واأف�شل اأنظمة احلوكمة املبتكرة لهذا النوع من التعليم.
العايل مدير  التعليم  اأكد الدكتور حممد بني يا�س م�شت�شار  و 
الإلكرتوين،  التعليم  اأه��م��ي��ة  الأك���ادمي���ي  الع��ت��م��اد  مفو�شية 
تطبيقه،  م��ن  التعليمية  املوؤ�ش�شات  على  ت��ع��ود  ال��ت��ي  وال��ف��وائ��د 
وتن�شيق اجلهود وتبادل اخلربات حول اأهمية هذا النظام، ودوره 
يف توفري بيئة تعليمية حتقق املواءمة بن املنهج واأ�شلوب التقومي 
وت�شجيع  واملتعلم،  املعلم  وفاعلية  العلمية،  وامل���واد  والتعليم، 
التقنيات  ا�شتخدام  على  التدري�شية  الهيئات  اأع�شاء  وت��دري��ب 
تطبق  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  واأ�شاف  املبتكرة.  التعليمية 

اأف�شل املمار�شات يف جمال التعليم الإلكرتوين، وتطوير املعرفة، 
جمتمع  ومن��و  التعلم،  على  ط���راأت  التي  الأ�شا�شية  وال��ت��غ��ريات 
الرقمي،  الع�شر  يف  املطلوبة  امل��ه��ارات  تنمية  بجانب  امل��ع��رف��ة، 
الوزارة،  ا�شرتاتيجية  مع  يتما�شى  مبا  العمل،  ب�شوق  وربطها 
لتمكن اأف�شل املمار�شات يف طرق التدري�س يف الع�شر الرقمي، 
النرتنت.  ع��رب  وال��ت��ع��ل��م  للتكنولوجيا  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ط��ورات 
التدري�س  بجودة  التعريف  تعزز  الندوات  هذه  مثل  اأن  واأو�شح 
الرقمي، واخلطوات املطلوبة لتحقيق املخرجات النوعية، وبناء 
اأ�شا�س قوي لت�شميم املقرر الدرا�شي، وكيفية دعم املعلمن من 
خالل التدريب، والتطوير وتكنولوجيا التعليم، وال�شرتاتيجية 

املوؤ�ش�شية يف الع�شر الرقمي ل�شت�شراف امل�شتقبل.

مفو�صية العتماد الأكادميي تنظم ندوة التعليم الإلكرتوين اليوم

•• ال�شارقة -وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة خورفكان، اأن العلم و�شروحه هو الطريق 
اإىل التقدم، والذي تعمل من منطلقه ال�شارقة على اإن�شاء اجلامعات وال�شروح 
العلمية واإتاحة الفر�شة لكت�شاب العلم ال�شحيح واملنا�شب لكل بيئة يف كافة 

املدن واملناطق.
افتتاحه جامعة خورفكان �شباح  األقاها خالل  التي  �شموه  كلمة  ذلك يف  جاء 
القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  الأرب��ع��اء،  اأم�س 

نائب حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة.
مل�شاركتنا هذه  بكم يف مدينة خورفكان،  نرحب  كلمته:  بداية  �شموه يف  وق��ال 
املنا�شبة املميزة بافتتاح جامعة خورفكان، والتي نتطلع اأن تكون بداية مرحلة 
يكون  حيث  ال�شارقة،  اإم���ارة  يف  اجلامعي  التعليم  م�شرية  يف  ومميزة  جديدة 
تكون  التي  البيئة  يف  اجلامعة  تلك  بواقع  مرتبطاً  العلمي  والبحث  التعليم 

فيها.

واأ����ش���اف ���ش��م��وه : ج��ام��ع��ة خ��ورف��ك��ان يف بيئة ب��ح��ري��ة، ل��ذل��ك اأ���ش��ف��ن��ا برامج 
البكالوريو�س يف جمال العلوم البحرية، كما اأ�شفنا مركز خورفكان لالأبحاث 
باإذن  القادمة  ال�شنة  يف  �شتفتتح  والتي  كلباء  جامعة  اأم��ا  البحرية،  والعلوم 
الربية،  احليوانات  علوم  جم��ال  يف  البكالوريو�س  برامج  اإليها  �شي�شاف  اهلل 
جامعة  اأم��ا  احل��ي��وان،  علم  لأب��ح��اث  كلباء  مركز  كلباء  جامعة  اإىل  و�شي�شاف 
الذيد والتي �شتفتتح بعد �شنتن من الآن باإذن اهلل، �شي�شاف اإليها بكالوريو�س 
الذيد لعلوم  اإىل ذلك مركز  الزراعية وال��رثوة احليوانية، وي�شاف  العلوم  يف 

ال�شحراء".
واأكد �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة اأهمية التعليم واإن�شاء اجلامعات .. قائاًل : 
" العلم و�شروحه هو الطريق اإىل التقدم، ونحن ناأمل اأن متكننا جامعاتنا من 
موا�شلة طريق التقدم، ونعمل لأجل ذلك فنبني املزيد من اجلامعات، ونفتح 

املجال للتناف�س فيما بينها ".
واختتم �شموه كلمته بقوله : " نحن يف كل ما نقوم به اإمنا نلتزم فهم الإ�شالم 
كتابه  وق��ال اهلل عز وج��ل يف  الأنبياء،  اإىل طبقة  العلماء  ن�شب  ال��ذي  العظيم 
أُويليِ  َماَواتيِ َواْلأَْر�سيِ َواْختيِاَلفيِ اللَّْيليِ َوالنََّهاريِ َلآَياٍت لِّ الكرمي: "اإيِنَّ يفيِ َخْلقيِ ال�شَّ

. " اْلأَْلَبابيِ
جامعة  م��دي��ر  النعيمي  جم��ول  حميد  للدكتور  كلمة  الف��ت��ت��اح  حفل  وتخلل 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  اإىل  فيها  اأ���ش��ار   .. ال�شارقة 
بتحويل فرع اجلامعة بخورفكان اإىل جامعة ذات كيان م�شتقل من خالل اتخاذ 
كافة التدابري والإج��راءات القانونية والإداري��ة والفنية والأكادميية الالزمة 
اإىل اأن تكاملت املتطلبات الأ�شا�شية لهذا الفرع ليكون جامعة م�شتقلة حتمل 

ا�شم "جامعة خورفكان".
خورفكان  جلامعة  الر�شمي  الرتخي�س  على  احل�شول  اإىل  النعيمي  واأ���ش��ار 
للبدء  ف��وراً  لديها  الطلبة  قبول  يبداأ  بحيث  لرباجمها  الأكادميي  والعتماد 
اأن  يف الدرا�شة مع بداية �شهر �شبتمرب من العام الأكادميي اجل��اري، م�شيفاً 
ال�شريعة  وكلية  املعلومات  تقنية  وكلية  والعلوم  الآداب  كلية  �شت�شم  اجلامعة 
يف  العلمية  ال���درج���ات  م��ن��ح  ع��ل��ى  و�شتعمل  الأع���م���ال،  اإدارة  وك��ل��ي��ة  وال��ق��ان��ون 
بالعلوم  خ��ا���ش��ة  كلية  �شت�شم  ك��م��ا  وع��م��ل��ي��ة،  وتطبيقية  ن��ظ��ري��ة  تخ�ش�شات 
مذكرة  بتوقيع  خورفكان  جامعة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وتف�شل  البحرية. 
الدكتور غاريث  التي وقع عنها  اإك�شرت  تفاهم بن جامعة خورفكان وجامعة 

�شتانزفيلدز نائب مدير اجلامعة املدير التنفيذي لكلية الدرا�شات الجتماعية 
والدولية.

الأحياء  علوم  يف  البكالوريو�س  برنامج  واإع���داد  ت�شميم  اإىل  امل��ذك��رة  وتهدف 
البحرية، وبرنامج البكالوريو�س يف علوم البحار، كما تن�س على اإن�شاء مركز 

خورفكان لالأبحاث البحرية.
وتطرح  البحار  علوم  جم��ال  يف  متميزاً  بحثياً  م��رك��زاً  اإك�شرت  جامعة  وتعترب 
املراتب  م��ن  العديد  ن��ال��ت  كما  العلمية،  ال��درج��ات  ملختلف  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج 
املتقدمة يف الت�شنيفات العاملية ومنها املركز احلادي ع�شر على م�شتوى العامل 
يف علوم البيئة البحرية. وكان �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة قد جتول يف اأرجاء 
اجلامعة واطلع على اأحدث القاعات واملختربات الدرا�شية، متعرفاً �شموه على 
تعليمية مميزة  بيئة  ت�شهم يف توفري  ما ت�شمه اجلامعة من مرافق متنوعة 
للطلبة. ح�شر افتتاح اجلامعة ال�شيخ خالد بن ع�شام القا�شمي رئي�س دائرة 
�شمو  مكتب  رئي�س  نائب  القا�شمي  �شقر  بن  �شعيد  وال�شيخ  امل��دين،  الطريان 
احلاكم مبدينة خورفكان، وعدد من كبار امل�شوؤولن روؤ�شاء الدوائر احلكومية 

واأعيان املنطقة واأع�شاء جمل�س اأمناء جامعة ال�شارقة.

•• اأبوظبي-وام:

قالت الهيئة العامة للمعا�شات والتاأمينات الجتماعية اإن ال�شرتاكات التي 
العمل  جهات  قبل  من  امل�شرتك  عليه  املوؤمن  عن  الهيئة  اإىل  �شهرياً  ت��وؤدى 
التي  التاأمينية  احلقوق  وت�شرف  ال���ش��رتاك،  ح�شاب  لراتب  وفقاً  حت�شب 
"متو�شط راتب  اأ�شا�س  اأو مكافاأة نهاية اخلدمة، على  التقاعد  ت�شمل راتب 

ح�شاب ال�شرتاك".
اإن  املعا�شات،  عمليات  اإدارة  مدير  احل��م��ادي،  �شقر  حممد  ق��ال  وتف�شياًل، 
ال�شرتاكات  قيمة  له  يو�شح  ال�شرتاك  ح�شاب  براتب  عليه  املوؤمن  معرفة 
الذي  التقاعدي  املعا�س  قيمة  وكذلك  الهيئة،  اإىل  �شهرياً  عنه  ت�شدد  التي 
�شُي�شرف له عند نهاية خدمته، اأو قيمة مكافاأة نهاية اخلدمة يف حالة عدم 

توافر �شروط ا�شتحقاق املعا�س راتب التقاعد.
واأ�شاف اأن اأول خطوة نحو طريقة احت�شاب راتب التقاعد اأو مكافاأة نهاية 
الراتب الإجمايل، وراتب ح�شاب  بالفرق بن  املوؤمن عليه  اإملام  اخلدمة هو 
راتب  معرفة  اإىل  و���ش��وًل  ال���ش��رتاك،  ح�شاب  رات��ب  ومتو�شط  ال���ش��رتاك، 
ح�شاب املعا�س راتب التقاعد الذي �شيتقا�شاه اأو مكافاأة نهاية اخلدمة عند 

انتهاء خدمته.

عند  عليه  املوؤمن  يتقا�شاه  ما  كل  هو  الإجمايل  الراتب  اأن  احلمادي  وب��ّن 
يف  ال���ش��رتاك  ح�شاب  رات���ب  يتكون  بينما  عمله،  جهة  م��ن  �شهر  ك��ل  نهاية 
القطاع احلكومي من عنا�شر ت�شمل الراتب الأ�شا�شي م�شافاً اإليه العالوات 
املعي�شة  ب��ع��الوة غ��الء  امل��ع��ا���ش��ات  ق��ان��ون  ال��ت��ي ح��دده��ا  ال�شهرية  وال��ب��دلت 
والعالوة الجتماعية لالأبناء والعالوة الجتماعية للمواطن وبدل ال�شكن، 
ي�شمل  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف  بينما  دره����م،  األ���ف   300،000 اأق�����ش��ى  ب��ح��د 
رات���ب ح�����ش��اب ال����ش���رتاك ك��ل م��ا ن�����س عليه ع��ق��د ال��ع��م��ل ب��ح��د اأق�����ش��ى 50 
اأ�شا�شه  ال��ذي ت�شتقطع على  ال��رات��ب ه��و الأ���ش��ا���س  األ��ف دره���م، ويعترب ه��ذا 
وعلى متو�شطه  الهيئة،  اإىل  لتوؤدى  عليه  املوؤمن  ال�شهرية من  ال�شرتاكات 

حت�شب م�شتحقاته التاأمينية عند نهاية خدمته.
واأو�شح اأن متو�شط راتب ح�شاب ال�شرتاك عبارة عن جمموع راتب ح�شاب 
ا�شرتاك املوؤمن عليه يف القطاع احلكومي عن اآخر ثالث �شنوات عمل مق�ّشماً 
على 36 �شهر، ويف القطاع اخلا�س جمموع اآخر خم�س �شنوات عمل مق�شوماً 
على 60 �شهر، اأو على مدة ال�شرتاك يف احلالتن اإن قلت مدة اخلدمة عن 

ذلك.
عليه يف  ملوؤمن  ال���ش��رتاك  رات��ب ح�شاب  ك��ان  اإذا  املثال،  �شبيل  "على  وتابع: 
 15 ث��م  دره���م،  اآلف   10 عمل  �شنوات  ث��الث  اآخ���ر  ع��ن  احلكومي  القطاع 

األ��ف دره��م، ف��اإن حا�شل �شرب 10،000× 12 �شهر  األ��ف دره��م، ثم 20 
 ،180،000  = �شهر   12 ×  15،000 ���ش��رب  وحا�شل   ،120،000  =
هذه  وب��ج��م��ع   ،240،000  = ���ش��ه��ر   12 ×  20،000 ���ش��رب  وح��ا���ش��ل 
درهم،   540،000  =  240،000  180،000+  120،000+ العنا�شر 
دره��م، وهذا   15،000  = �شهراً   36 درهم على   540،000 ُتق�ّشم  وتالياُ 
يف  ذاتها  الحت�شاب  طريقة  وُتطبق  ال���ش��رتاك،  ح�شاب  رات��ب  متو�شط  هو 
القطاع اخلا�س ولكن على متو�شط راتب ح�شاب ال�شرتاك عن اآخر خم�س 

�شنوات عمل".
واأو�شح احلمادي اأن راتب ح�شاب املعا�س /راتب التقاعد/ يتم احت�شابه بناًء 
وفق  ال�شتحقاق  ن�شبة  يف  م�شروباً  ال���ش��رتاك  ح�شاب  رات��ب  متو�شط  على 
�شنوات اخلدمة، اإذ متنح 15 �شنة خدمة املوؤمن عليه املعا�س ن�شبة 60% 
من متو�شط راتب ح�شاب ال�شرتاك كراتب للتقاعد، بينما متنح 20 �شنة 
%2 عن كل �شنة  %70، وت��زداد هذه الن�شبة بواقع  خدمة املعا�س بن�شبة 
للمعا�س باحلد  �شنة خدمة و�شوًل   20 بعد  املوؤمن عليه  اإ�شافية يق�شيها 

الأق�شى، اأي ن�شبة %100، بعد ق�شاء 35 �شنة باخلدمة.
20 �شنة  ووفقاً للمثال ال�شابق فاإن قيمة املعا�س التقاعدي ل�شخ�س ق�شى 
وفق  �شيكون  درهم   15،000 ا�شرتاكه  راتب ح�شاب  ومتو�شط  اخلدمة  يف 

هو  وه��ذا  دره��م   10.500  =70%×15،000 �شرب  فيها  يتم  معادلة 
الراتب التقاعدي للموؤمن عليه عن هذه املدة بعد احت�شاب متو�شط راتب 

ح�شاب ا�شرتاكه.
ويف حال ا�شتحق املوؤمن عليه مكافاأة نهاية خدمة فاإنه يتم احت�شابها على 
الطريقة  ب��ذات  ا�شتخراجه  بعد  ال���ش��رتاك  ح�شاب  رات��ب  متو�شط  اأ���ش��ا���س 
ال�شابقة، مع العلم باأن املوؤمن عليه حت�شب مكافاأته بواقع راتب �شهر ون�شف 
من املتو�شط عن كل �شنة من �شنوات اخلدمة من �شنة حتى خم�س �شنوات، 
وراتب �شهرين عن كل �شنة من خم�س �شنوات اإىل ع�شر �شنوات، وراتب ثالثة 

اأ�شهر عن كل �شنة تتجاوز ع�شر �شنوات.
اإذا ق�شى موؤمن عليه يف اخلدمة ثالثة ع�شر عاماً  ال�شابق،  للمثال  ووفقاً 
فاإن ح�شاب املكافاأة للخم�س �شنوات الأوىل �شييتم وفقاً للمعادلة 15،000 
× 1.5 �شهر ون�شف× 5 �شنوات=  درهم متو�شط راتب ح�شاب ال�شرتاك 
للمعادلة  وفقاً  فتح�شب  التالية  اخلم�س  ال�شنوات  اأما  درهم،   112،500
15،000 درهم × 2 �شهرين × 5 �شنوات = 150،000 درهم، اأما الثالث 
ال�شنوات املتبقية فتح�شب وفقاً للمعادلة 15،000 درهم × 3 ثالث �شهور 
135،000 درهم، لتكون قيمة مكافاأة نهاية اخلدمة عن  × 3 �شنوات = 

جمموع 13 عاماً هي 397،500 درهم.

حاكم ال�صارقة يفتتح جامعة خورفكان

املعا�صات: ا�صرتاكات املوؤمن عليه ونهاية خدمته يح�صبان وفقا لراتب ح�صاب ال�صرتاك

الإح�صان اخلرية تكرم 70 من متطوعيها وم�صريف حملة )اأفطر( 
•• عجمان : الفجر 

 70 تكرمي  الإح�شان اخلريية حفاًل مت خالله  نظمت جمعية 
�شهر  تعاونوا مع اجلمعية خالل  الذين  وم�شرفا من  متطوعاً 
املحتاجه  ال�شر  على  الفطار  وجبات  لتوزيع  الكرمي  رم�شان 
�شمن حملة "اأفطر" يف اأكرث من موقع باإمارة عجمان والفجرية 
وذوي  املحتاجن  تلبية متطلبات  بهدف  وذل��ك  وراأ���س اخليمة، 

الدخل املحدود.
اإجن���ازات  ع��ن  وث��ائ��ق��ي  لفيلم  ع��ر���ش��اً  ال��ت��ك��رمي   وت�شمن حفل 
احلملة واأهدافها ودور املتطوعن فيها، وتقييم العمل التطوعي 
ب�شدد  التى  املقرتحات  من  ع��دداً  اإىل  ال�شتماع  اإىل  بالإ�شافة 

تنفيذها بالعام املقبل، وذلك بح�شور ال�شيخ الدكتور عبد العزيز 
بن علي بن را�شد النعيمي الرئي�س التنفيذي للجمعية والدكتور 

حقي اإ�شماعيل املدير التنفيذي وذلك يف فندق عجمان �شرايا. 
ورحب ال�شيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي باحل�شور 
موجهاً ال�شكر والعرفان للمتطوعن يف حملة " اأفطر" ، موؤكداً 
خدمات  م��ن  ق��دم��وه  مل��ا  النجاح  �شركاء  ه��م  املتطوعن  اأن  على 
الكرمي  ب�شهر رم�شان  التطوعي  العمل  ا�شتثنائية خالل فرتة 
اأفراد  ب��ن  التطوعي  العمل  ثقافة  ن�شر  ���ش��رورة  اإىل  م�شرياً   ،
تقدمي  على  يقت�شر  ل  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  دور  واأن  املجتمع، 
املتعففة  ولالأ�شر  للمحتاجن  واخلريية  الإن�شانية  امل�شاعدات 
ومتكن الأيتام فقط، بل من اأهدافها الدعوة اإىل غر�س مفهوم 

التطوع من خالل بناء ج�شر متن يج�شد روؤى الدولة ويرتجم 
وتاأثريه  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ح���ول  ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ت��وج��ي��ه��ات 

الإيجابي على املجتمع.
حر�س  النعيمي،  علي  بن  العزيز  عبد  الدكتور  ال�شيخ  وا�شاف 
املحتاجن  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  على  اخل��ريي��ة  الإح�����ش��ان  جمعية 
خالل  من  املحدود،  الدخل  وذوي  والأي��ت��ام  املتعففة  الأ�شر  من 
اخلري  اأهل  دور  مثمناً  مل�شتحقيها،  واملعونات  امل�شاعدات  تقدمي 
واأ�شحاب الأيادي البي�شاء يف اجناح م�شاريع اجلمعية اخلريية 

والإن�شانية. 
"اأفطر"  ح��م��ل��ة  امل��ت��ط��وع��ن يف  ت��ك��رمي  احل��ف��ل مت  ن��ه��اي��ة  ويف 

بالإ�شافة اإىل التقاط ال�شور التذكارية.

حاكم ال�صارقة ي�صدر مر�صوما اأمريا ب�صاأن 
اإن�صاء جامعة خورفكان

•• ال�شارقة -وام:

ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
مر�شوماً اأمريياً ب�شاأن اإن�شاء جامعة خورفكان.

ون�س املر�شوم رقم 40 ل�شنة 2022 م ، على اأن ُتن�شاأ مبوجب هذا املر�شوم موؤ�ش�شة علمية اأكادميية عربية 
 University غري ربحية يف اإمارة ال�شارقة ت�شمى "جامعة خورفكان" وتعرف باللغة الإجنليزية با�شم
اأهدافها  لتحقيق  الالزمة  القانونية  والأهلية  العتبارية  بال�شخ�شية  وتتمتع   of Khorfakkan
تكون جامعة خورفكان  للمر�شوم  ووفقاً  والإداري.  املايل  ال�شتقالل  لها  ويكون  اخت�شا�شاتها،  ومبا�شرة 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، حاكم اإمارة ال�شارقة، على اأن ي�شدر 

قانون بتنظيم جامعة خورفكان وكلياتها واأق�شامها واإداراتها وكافة �شوؤونها.

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
ذ.م.م  للتجارة  انرجي  ال�ش�����ادة/�شمارت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3011282 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد ايوب عبداحلى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد ايوب عبداحلى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فا�شل ابراهيم على حممد العفيفى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شمارت انرجي للتجارة ذ.م.م
SMART ENERGY TRADING L.L.C

اإىل/ �شمارت انرجي للتجارة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SMART ENERGY TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

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

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلتم لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1271077 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة زايد خمي�س �شامل م�شلم بالليث %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل خمي�س �شامل م�شلم بالليث
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طارق عو�س عمر عو�س �شميدع

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ اخلتم لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م
AL KHATEM RENT A CAR L.L.C

اإىل/ اخلتم لتاأجري ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALKHATEM RENT A CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
العامة   وال�شيانة  للمقاولت  اك�س  ال�ش�����ادة/تن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2673576 
تعديل مدير / اإ�شافة عادل حممد احمد ال�شعدى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة التميز لدارة امل�شاريع  �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
EXCELLENCE PROJECTS MANAGEMENT SOLE PROPRIETORSHIP L L C 

تعديل مدير / حذف منذر بدر نا�شر عبدالعزيز الكثريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف التميز لدارة امل�شاريع

EXCELLENCE projects management

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ تن اك�س للمقاولت وال�شيانة العامة

TEN X GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

اإىل/ تن اك�س للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
TEN X GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN بال�شم التجاري:�شيدلية بي�شت  رقم : 2278759 
هيلث كري ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

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

•• اأبوظبي-وام:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة  ح���ق���ق���ت 
العام  رائ���دة خ��الل  اإجن���ازات  اأبوظبي 
ا�شتدامة  على  املحافظة  يف   2021
اأبوظبي.  اإم�����ارة  يف  والأم������ان  الأم�����ن 
فار�س  رك��ن طيار  اللواء  وق��ال معايل 
ع�����ام �شرطة  ق���ائ���د  امل�����زروع�����ي  خ���ل���ف 
اأبوظبي اإن عام 2021 �شهد العديد 
التي حتققت  الكبرية  الإجن���ازات  من 
بف�شل متابعة ودعم القيادة الر�شيدة 
"نكون  اأن  يف  توجهاتها  مع  ومتا�شياً 
�شمان  اأج���ل  املقدمة" م��ن  يف  دائ���م���اً 
لتعزيز  ال�شرطية  اخل��دم��ات  اأف�����ش��ل 
اأبوظبي  اإم��ارة  جودة حياة املجتمع يف 
�شرطة  حر�س  واأك��د  م�شتدام.  ب�شكل 
اأبوظبي على تعزيز التعاون امل�شرتك 
وال�شعي  املجتمع  �شرائح  خمتلف  مع 
املزيد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م���ت���وا����ش���ل  ب�����ش��ك��ل 
م��ن الإجن������ازات ال��ت��ي ت��ت��ج��اوز حدود 
اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وق���درات���ه���ا احل��ال��ي��ة من 
وذلك  للم�شتقبل  اجل��اه��زي��ة  خ���الل 
و�شيا�شات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ب��ت��ب��ن��ي��ه��ا 
ومرنه  ا�شتباقية  موؤ�ش�شية  وق���درات 
التحديات  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  وم��ب��ت��ك��رة 
لتعزيز  الع�شر  وت��ط��ورات  امل�شتقبلية 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
اللواء  �شعادة  ثمن  العاملي. من جهته 
م��ك��ت��وم ع��ل��ي ال�����ش��ري��ف��ي م���دي���ر عام 
القيادة  ودع��م  رعاية  اأبوظبي  �شرطة 
احل��ك��ي��م��ة ل�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وال���ذي 
على تعزيز اجلاهزية  اإيجابياً  انعك�س 
ال�شيناريوهات  ل��ك��اف��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
املحتملة يف جمالت العمل ال�شرطي.

التميز ومتطلباته  اأن مفهوم  واأو�شح 
كان وا�شحاً منذ اخلطوة الأوىل التي 
بو�شع  اأبوظبي  �شرطة  خاللها  ب��داأت 
نحو  امل�شتقبلية  ت��وج��ه��ات��ه��ا  م��الم��ح 
خ��الل منظومة  م��ن  العاملية  ال��ري��ادة 
ومتناغمة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ح��ك��وم��ي��ة  ع��م��ل 
ت�شمن تركيز اجلهود على الأولويات 
الوطنية وذلك بخطى واثقة يف �شمان 
ا�شتمرار اإمارة اأبوظبي كمجتمع ينعم 
خدمات  وت��ق��دمي  وال�شالمة  ب��الأم��ن 
للمواطنن  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة  ���ش��رط��ي��ة 
واملقيمن يف الإمارة وزوارها وذلك من 
النوعية لتحقيق  القيمة  اإثراء  خالل 

الأداء لتحقيق روؤية  قفزات نوعية يف 
حكومة اأبوظبي. واأكد اأن عام 2021 
ع��ك�����س جم��م��وع��ة م���ن الإجن��������ازات يف 
التطورات  مل��واك��ب��ة  امل��ج��الت  خمتلف 
نتائج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ت�����ش��ارع��ة 
تقرير  وت�شمن  وم�شتدامة.  متميزة 
الإجنازات 2021 .. اأنه انطالقاً من 
التزام القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي 
بدعم توجهات حكومة اأبوظبي والتي 
 2030 الإم�������ارة  روؤي�����ة  ع��ك�����ش��ت��ه��ا يف 
اأف�شل  م�����ش��اف  يف  الإم��������ارة  ل��و���ش��ع 
منظومة  خ�����الل  م����ن  ال����ع����امل  م�����دن 
على  ت��رت��ك��ز  متكاملة  حكومية  ع��م��ل 
الإمارات  لدولة  الوطنية  الأول��وي��ات 
اأعلى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل���ت���ح���دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
م�شتويات جودة احلياة لأفراد املجتمع 
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  ق��ام��ت  الإم�������ارة،  يف 
بتوظيف النظم والتكنولوجيا الذكية 
القدرة  لتوفري  البتكار  يف  املتكاملة 
املبكر للجرمية ومنع  على الكت�شاف 
وق��وع��ه��ا، وامل�����ش��اه��م��ة ب�شكل ك��ب��ري يف 
مت��ك��ن ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي م��ن حتقيق 
عن  ف�شاًل  ال�شرتاتيجية،  اأه��داف��ه��ا 
الأ�شا�شية  خ��دم��ات��ه��ا  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
لذلك  وك��ان  والوقائية،  وال�شتباقية 
اأنه  اإذ  م��ل��م��و���ش��ة،  وت����اأث����ريات  ن��ت��ائ��ج 
وب���امل���ق���ارن���ة م���ع ال���رب���ع ال����راب����ع لعام 
2020 �شهد معدل البالغات املقلقة 
األ����ف م��ن ال�����ش��ك��ان خالل  ل��ك��ل 100 
انخفا�شاً   2021 م��ن  ال��راب��ع  ال��رب��ع 
وفيات  ع��دد  ا�شتقر  كما   ،3% بن�شبة 
األف   100 ل��ك��ل  امل���روري���ة  احل�����وادث 
ب�  4.39 مقارنة  ال�شكان بنتيجة  من 
عام  من  الرابع  الربع  خالل   4.36
2020 ويف ظل التداعيات املت�شارعة 
حول  /كوفيد19/  فريو�س  جلائحة 
العمليات  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���ش��ه��ا  ال���ع���امل 
احل���ي���وي���ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات واخل���دم���ات 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع، ح��ق��ق��ت �شرطة  امل��ق��دم��ة 
وم��ك��ان��ة متميزة  اإجن������ازات  اأب��وظ��ب��ي 
�شمن  عاملياً،  ال�شرطية  الأجهزة  بن 
ج��ه��وده��ا ال��ري��ادي��ة يف احل��ف��اظ على 
الذين  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن  مكت�شبات 
تنعم بهما دولة الإمارات وذلك خالل 
امل�شتمر  �شعيها  �شمن   ،2021 العام 
يف  الر�شيدة  القيادة  تطلعات  لتحقيق 
اأكرث بلدان العامل  اأن تكون الإم��ارات 

اأمناً وا�شتقراراً.

- ال�صراكة التكاملية ..
اأولت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي 
والتكامل  ال���رتاب���ط  ب��ب��ن��اء  اه��ت��م��ام��ا 
م��ع ���ش��رك��ائ��ه��ا ���ش��م��ن م��ن��ظ��وم��ة عمل 
ال�شركاء  ع����دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث  م��ت��ك��ام��ل��ة 
العامة  القيادة  ووقعت  �شريكاً،   262
واتفاقية  تفاهم  م��ذك��رة   183 نحو 
امل�شرتك  والتن�شيق  للتعاون  تعزيزا 
اأه����م  م����ن   100% ن�����ش��ب��ة  واإجن��������از 
امل�شاريع امل�شرتكة مع خمتلف اجلهات 
الأمنية  ال��ت��وع��ي��ة  م��ث��ل  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اجلامعي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ن��ق��ل  �شبكة  يف 
املخدرات  مكافحة  ومنظومة  للنزلء 
وغ���ريه���ا م���ن امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت�شمل 
يف  واخلدمة  المنية  القطاعات  كافة 

الإمارة.

- التناف�صية العاملية ..
موؤ�شرات  اأب���وظ���ب���ي،  ���ش��رط��ة  ح��ق��ق��ت 
جميع  يف  متنوعة  ومنجزات  اإيجابية 
ق���ط���اع���ات���ه���ا ن��ت��ي��ج��ة جل����ه����ود ودع����م 
العمل  مل��ن��ظ��وم��ة  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
مكت�شبات  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال�����ش��رط��ي 
الأم�����ن وال����ش���ت���ق���رار، وت��ع��زي��ز ري���ادة 
العاملية،  التناف�شية  يف  اأبوظبي  اإم��ارة 
 Numbeo م���وق���ع  اأظ����ه����ر  ف���ق���د 
موؤ�شر  يف  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة  ري�������ادة 
ان���خ���ف���ا����س م�����ش��ت��وى اجل����رمي����ة من 
اىل   2017 ع��ام  ب��داي��ة  يف   15.51
والذي   2022 عام  بداية  يف   6.63
اأكرث من  الأعلى على م�شتوى  يعترب 
اإمارة  لتت�شدر  عامليا.  مدينة   300
الكرث  بو�شفها  العامل  اأبوظبي مدن 
كما  التوايل.  على  �شنوات  ل�شت  اأمانا 
حققت القيادة نتائج ريادية يف العديد 
لتقرير  وفقا  ال�شرطية  املجالت  من 
حيث   ،2021 امل�����دن  اأم�����ن  م���وؤ����ش���ر 
ا�شتخدام  يف   100% القيادة  حققت 
اجلرمية  م����ن  امل�����ش��ت��م��دة  ال���ب���ي���ان���ات 
اأداء  م��ت��و���ش��ط   66.6% ب����  م��ق��ارن��ة 
 100% ال��ع��امل، ون�شبة  امل���دن ح��ول 
املدنية  ال�����ش����ط����راب����ات  ت���ه���دي���د  يف 
املدن  اأداء  م��ت��و���ش��ط   62% م��ق��ارن��ة 
%100 يف  ون�����ش��ب��ة  ال����ع����امل،  ح����ول 
ال�شرطية املخ�ش�شة لكل ن�شبة  القوة 

اأداء  م��ت��و���ش��ط   52.6% ب����  م��ق��ارن��ة 
املدن حول العامل، اإ�شافة اإىل حتقيق 
%100 يف مكافحة انت�شار اجلرمية 
املدن  اأداء  متو�شط   65% ب�  مقارنة 
%100 يف  ال���ع���امل، وحت��ق��ي��ق  ح���ول 
الب�شيطة  اجل��رائ��م  انت�شار  مكافحة 
اأداء  م��ت��و���ش��ط   57.5% ب����  م��ق��ارن��ة 
 100% العامل، وحتقيق  املدن حول 
اخلطرة  اجلرائم  انت�شار  مكافحة  يف 
املدن  اأداء  متو�شط   73% ب�  مقارنة 
امل�شاركة  جم����ال  ويف  ال���ع���امل.  ح����ول 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ن��اف�����ش��ات  يف 
املوؤ�ش�شية  ال�شمعة  لتعزيز  والعاملية 
متكنت القيادة بالفوز ب� 24 جائزة يف 
كح�شول  ال�شرطية  املجالت  خمتلف 
الأوروبية  التميز  جائزة  على  القيادة 
 EFQM Global ال���ع���امل���ي���ة 
 Excellence Award
بت�شنيف 6 جنوم اإ�شافة اإىل ح�شول 
املنظمة  م����ن  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  ال���ق���ي���ادة 
والتكامل  ال�شراكة  جم��ال  يف  نف�شها 
م��ع امل��ج��ت��م��ع، وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى اعتماد 
الأوروبية  الطوارئ  منظمة  موا�شفة 
خلدمة ال�شتجابة للطوارئ وغريها.

- االأمن واالأمان ..
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة  ح���ق���ق���ت 
اأمن  حفظ  يف  نوعية  قفزات  اأبوظبي 
امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل موا�شلة  اأف�����راد 
وال�شتغالل  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��وي��ر 
العمليات  وت��ن��ظ��ي��م  ل��ل��م��وارد  الأم���ث���ل 
امل��الئ��م��ة مل��ك��اف��ح��ة اجل���رمي���ة واحل���د 
الع�شرية  امل�شتجدات  ومواكبة  منها 
والتقنيات  الأدوات  اأف�شل  وا�شتخدام 
احل��دي��ث��ة ل��الرت��ق��اء ب�����الأداء وحتقيق 
اأف�������ش���ل امل����ع����دلت يف جم�����ال الأم�����ن 
والأم�������������ان ون���������ش����ر ال���ط���م���اأن���ي���ن���ة يف 
امل���ج���ت���م���ع، ح���ي���ث ح��ق��ق��ت حت�����ش��ن��اً يف 
م��ع��دل اجل���رائ���م امل��ق��ل��ق��ة امل��ب��ل��غ عنها 
بن�شبة  ال�شكان  من   100.000 لكل 
املبلغ  انخف�شت اجلرائم  كما   ،  3%
ال�شكان  م��ن   100.000 لكل  عنها 
درج����ة  وب���ل���غ���ت   ،9.37% ب��ن�����ش��ب��ة 
اإمارة  يف  والأم���ان  ب��الأم��ن  الإح�شا�س 
وانخف�س   ،97.8% اإىل  اأب��وظ��ب��ي 
الطرق  مل�شتخدمي  ال��وف��ي��ات  م��ع��دل 
%16.وذلك نتيجة تطبيقها  بن�شبة 

والعمليات  امل���ب���ادرات  م��ن  جم��م��وع��ة 
يف  متطورة  اأ�شاليب  وفق  ال�شتباقية 
جمال مكافحة اجلرمية مثل برنامج 
العمليات  م�شروع  ال�شامل،  املخدرات 
احلدث  اإدارة  م��رك��ز  ان�����ش��اء  ال�����ش��ري��ة، 
تطوير  امل��خ��درات،  مبكافحة  اخلا�س 
النظام  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة  الإج���������راءات 
اجلنائي ونظام التنبوؤ ب�شلوك ال�شائق 
ميكن  التي  املخالفات  وتوقع  اخلطر 
املنتهية  املركبات  ور�شد  بها  يقوم  اأن 
منظومة  عرب  اآيل  ب�شكل  ال�شالحية 

ال�شبط الذكية وغريها.

- جودة احلياة ورفاهية املجتمع  
عملت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي 
املجتمع  يف  احل��ي��اة  ج��ودة  تعزيز  على 
وذل����ك بتحقيق  الإي��ج��اب��ي��ة  وحت��ق��ي��ق 
نتائج وخمرجات ت�شعد كافة املعنين 
وت�شاهم ب�شكل فاعل يف حتقيق �شعادة 
الأفراد واملجتمع وتعزز جودة حياتهم 
ب�شكل م�شتدام، حيث بلغت ن�شبة ر�شا 
ر�شا  ن�شبة  وبلغت   ،89% املتعاملن 
ن�شبة  وب��ل��غ��ت   ،93.4% امل����وردي����ن 
بلغت  كما   .96.9% ال�شركاء  �شعادة 
للخدمات  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ن�����ش��ب��ة 
كما   ،100% ل��ل��م��ج��ت��م��ع  امل���ق���دم���ة 
امل�شكالت  اأبوظبي بحل  �شرطة  قامت 
%89.5، وبلغت  بن�شبة  الجتماعية 
تدابري  ع����ن  امل���ج���ت���م���ع  ر����ش���ا  ن�����ش��ب��ة 
%99.2، ون�شبة  اخلدمة املجتمعية 
الإلكرتوين  بال�شوار  املحكومن  ر�شا 
العود  ن�شبة  بلغت  ح��ن  يف   ،95%
امل�شتفيدين من  عدد  وبلغ   5.61%
مبادرة ل تراكم نقاطك 696،458 
ون�شبة ر�شا املنت�شبن لربنامج النقاط 
كلنا  اأع�شاء  و�شارك   ،96% املرورية 
نحو163،275  ب��ت��ق��دمي  ���ش��رط��ة 
���ش��اع��ة ت��ط��وع��ي��ة. ك��م��ا ن��ف��ذت �شرطة 
اأبوظبي جمموعة من املبادرات لدعم 
ن�شبة  بلغت  حيث  الوظيفية،  ال�شعادة 
ون�شبة   ،90.9% الوظيفية  ال�شعادة 
وبلغت   ،91.2% امل���وظ���ف���ن  ر����ش���ا 
ن�شبة التوطن يف القيادة 93.02%، 
كما ارتفع عدد املوظفن من اأ�شحاب 
 5.94% بن�شبة  ال��ق��ي��ادة  يف  ال��ه��م��م 
وارتفعت ن�شبة املواطنات من اإجمايل 
 .7.09% بن�شبة  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ق���وى 

ا�شتجابة  ع��ن  ال��ر���ش��ا  ن�شبة  ب��ل��غ  ك��م��ا 
كما   96.8% وت��وا���ش��ل��ه��ا  ال�����ش��رط��ة 
ج���اء يف ت��ق��ري��ر ج���ودة احل��ي��اة لإم���ارة 
ح�شلت  ك��م��ا   2020 ع����ام  اأب���وظ���ب���ي 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى اأع��ل��ى ن�شبة يف 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  الثقة  موؤ�شر 
�شمن التقرير ال�شنوي جلودة احلياة 

يف اإمارة اأبوظبي .
اإن �شعي القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي 
لتحقيق اأف�شل امل�شتويات الريادية يف 
دائماً  وال�شالمة موجه  الأم��ن  جمال 
لدعم توجهات حكومة اإمارة اأبوظبي 
والتزامات �شرطة اأبوظبي يف احلفاظ 
على م�شتويات �شعور املجتمع بالأمن 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  واحلماية  والأم���ان 
مرتفعة  مب�شتويات  عنه  عرب  وال��ذي 
القيادة  يف  وثقته   ،97.8% و�شلت 
كانت  والتي  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  بن  من  الأوىل 
ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ك��م��ا   .99.5% بن�شبة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ع���ن  امل��ج��ت��م��ع  ر����ش���ا 
ون�شبة   ،98.6% اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
القيادة  خ��دم��ات  ع��ن  املتعاملن  ر�شا 
العام  ال��ر���ش��ا  ن�شبة  وبلغت   ،90%
للجمهور عن خدمات �شرطة ابوظبي 

.98.5%

- االبتكار واجلاهزية للم�صتقبل..
واجل����اه����زي����ة  الب����ت����ك����ار  جم������ال  ويف 
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  ن��ف��ذت  للم�شتقبل 
تعمل  وه���ي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  رادار  م��ن�����ش��ة 
قبل  من  وت��دار  ال�شطناعي  بالذكاء 
يف  متخ�ش�شن  واأك��ادمي��ي��ن  خ���رباء 
امل�شتقبل وت�شاعد  ا�شت�شراف  منهجية 
من  ال�شت�شراف  عملية  حت�شن  على 
خ���الل ح�����ش��ر ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة /
امل�شتقبلية/  وال��ت��ح��دي��ات  ل��ل��ف��ر���س 
ويوفر  ال�����ش��رط��ي.  بالعمل  امل��رت��ب��ط��ة 
ب���ي���ان���ات يف خمتلف  ق���اع���دة  ال��������رادار 
من  ويتكون  ال�شت�شرافية،  امل��ج��الت 
25 توجها م�شتقبليا مثل: اأخالقيات 
النقل،  جمال  يف  ال�شطناعي  الذكاء 
ال�شبكة املظلمة �شحايا حوادث الطرق 
التعرف على  نظام  املركبات،  واإ�شالح 
طورت  كما  وغريها.  ال��وج��وه،  ب�شمة 
ملركز  تفاعلية  اأبوظبي من�شة  �شرطة 
ال�شرتاتيجي  هدفها  لتعزيز  الأفكار 

والبتكار  الإب���داع  تر�شيخ  يف  املتمثل 
واجلاهزية للم�شتقبل، وذلك باإ�شراك 
العاملن واملتعاملن، واأفراد املجتمع، 
اأفكار  لتقدمي  وامل��وردي��ن  وال�����ش��رك��اء 
ت�شهم  م�شافة  قيمة  ذات  تطويرية 
تواجهها،  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ح���ل  يف 
الطموحة  ال���ق���ي���ادة  روؤي�����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
عدد  وبلغ  ال��ري��ادي،  موقعها  وتعزيز 
الأف���ك���ار الب��ت��ك��اري��ة يف امل��ن�����ش��ة 48 
ف��ك��رة اب��ت��ك��اري��ة خ��الل ع��ام 2021. 
ك��م��ا ق��ام��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
اأب����وظ����ب����ي ب�����اإط�����الق جم���م���وع���ة من 
امل�شاريع ال�شت�شرافية لتعزيز القدرة 
التناف�شية واجلاهزية للم�شتقبل مثل 
نظام الذكاء ال�شطناعي للتعامل مع 
الفح�س  ال�شيربانية ونظام  اجلرائم 
امل���راق���ب���ة ثالثة  واأن���ظ���م���ة  امل����رك����زي 
الب�شرية  امل���وارد  ادارة  ونظام  الب��ع��اد 
الب�شري  ال��ذك��اء  ال��ذك��ي وخم��ت��ربات 

ونظام ادارة املباين الذكي.

- التكنولوجيا املتقدمة ..
اأبوظبي  ����ش���رط���ة  مل���ئ���وي���ة  حت��ق��ي��ق��ا 
حم����اور  ت��ت�����ش��م��ن  وال����ت����ي   2057
العمليات  ج����وان����ب  ك���اف���ة  ل��ت�����ش��م��ل 
القيادة  نفذت  امل�شتقبلية  ال�شرطية 
ت��ق��ن��ي��ا لدعم  م�����ش��روع��ا   84 ال��ع��ام��ة 
ال��ت��وج��ه��ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة الأم��ن��ي��ة يف 
العمليات  نظام  منها  اأبوظبي،  اإم��ارة 
املتفجرات،  م�����ش��ح  ون���ظ���ام   ،I999
ملج�شات  ال��ب��ي��اين  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ون���ظ���ام 
الأ�شلحة،  فح�س  ون��ظ��ام  ال�����ش��ب��اب، 
ال�شموم  فح�س  ن��ت��ائ��ج  رب���ط  ون��ظ��ام 
امل����خ����درات، ونظام  م��ك��اف��ح��ة  ب��ن��ظ��ام 
الأمنية،  للمعلومات  الأمني  املنظور 
ونظام التدقيق على املركبات املزورة، 
وم�شروع  الرقمية،  املخالفات  ونظام 

الدورية الذكية، وغريها.

- اال�صتباقية يف اإدارة االأزمات.
املنظومة  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  وف��ع��ل��ت 
الأمنية واملرورية املعلوماتية املتكاملة 
الآمنة" للحد من  " املدينة  واملبتكرة 
ان��ت�����ش��ار ف���ريو����س ك���ورون���ا م���ع بداية 
الوطني،  ال��ت��ع��ق��ي��م  ب��رن��ام��ج  اإط�����الق 
وا�شع  ج��غ��رايف  اخت�شا�س  نطاق  على 
الدولة  م�����ش��اح��ة  م���ن   87% مي��ث��ل 
يف اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ن وال��ظ��ف��رة، وحقق 
متميزة  اإي���ج���اب���ي���ة  ن���ت���ائ���ج  ال��ت��ف��ع��ي��ل 
التباعد  م�����ش��ت��وى  ت��ق��ل��ي��ل  م���ن خ���الل 
اجل�شدي بن اجلمهور والقوة العاملة 
اأي�شا  ال��ن��ت��ائ��ج  وم���ن   ،  90% بن�شبة 
اجلمهور  ال����ت����زام  ل��ن�����ش��ب��ة  ال���و����ش���ول 
التعقيم  برنامج  باحلظر خالل فرتة 
نتيجة  وذل��ك   ،  98% ن�شبة  الوطني 
ا�شتباقية للتعامل مع  تبنيها م�شاريع 
الأزمات  اإدارة  يف  املت�شارعة  املتغريات 
بالتن�شيق  املبكر  الإن���ذار  م�شروع  مثل 
مع /NCEMA/ الذي يقوم على 
باأوقات  وت��ذك��ريه��م  ال�����ش��ك��ان  حت��ذي��ر 
الوطني حيث ي�شدر  التعقيم  برنامج 
اإنذار ب� 4 لغات وذلك بناء على املناطق 
ن���ظ���ام ر�شد  اجل���غ���راف���ي���ة، وم�������ش���روع 
املخالفن الذي يقوم مبتابعة احلركة 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق��ات  يف 
تكنولوجيا  ب��ا���ش��ت��خ��دام   ، وال�����ش��ري��ع��ة 
ول�شمان  ال����ش���ط���ن���اع���ي.  ال�����ذك�����اء 
للجمهور  املقدمة  اخلدمات  ا�شتدامة 
اخلدمات  اإدارة  م��ن��ظ��وم��ة  و���ش��ع  مت 
ب��ن��اء على  اأزم���ة /كوفيد19/  ظ��ل  يف 
التحليالت ال�شتباقية ودرا�شة الو�شع 
ال�شحي يف الدولة وبيانات املتعاملن 
وف����رق عمل  ت�شكيل جل���ان  ع��ن��ه��ا  ن��ت��ج 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع الأزم���������ة ع���ل���ى ثالثة 
ال�شتمرارية يف  اأ�شهمت يف  م�شتويات، 
العامة  لقيادة  خدمات  جميع  تقدمي 

ل�شرطة اأبوظبي بن�شبة 100%.

•• اأبوظبي-وام:

ل�شوؤون  الدولة  وزير  البواردي  اأحمد  بن  �شهد معايل حممد 
قادة  لكبار  الثالثة  احل���رب  دورة  تخريج  حفل  اأم�����س  ال��دف��اع 
والأركان  القيادة  بكلية  عقدت  التي  امل�شلحة  قواتنا  و�شباط 
ثاين  حممد  حمد  ال��رك��ن  الفريق  معايل  بح�شور  امل�شرتكة 
اأركان القوات امل�شلحة وعدد من كبار �شباط  الرميثي رئي�س 
القوات امل�شلحة. بداأ الحتفال بال�شالم الوطني ثم تالوة اآيات 
عطرة من الذكر احلكيم بعدها األقى العميد الركن مهند�س 
اأحمد املعال نائب قائد كلية احلرب كلمة رحب فيها مبعايل 
وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع راعي احلفل واحل�شور .. موؤكدا 
اأنه بناء على املر�شوم الحتادي ال�شادر عن املغفور له ال�شيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان "طيب اهلل ثراه، باإن�شاء كلية احلرب، 
جهود  م��ع  تزامنا  للخم�شن،  ال�شتعداد  ع��ام  يف  ج��اء  وال���ذي 
ا�شت�شرافية  روؤي��ة  ج��دي��دة، و�شمن  واإع��داده��ا حلقبة  ال��دول��ة 
ومعينا  واملعرفة،  للعلم  منارة  الكلية  ه��ذه  لتكون  للم�شتقبل 
رافدا لقواتنا امل�شلحة.. فقد اأدركت قيادتنا الر�شيدة اأن القوة 
بالتكامل  توظيفها  على  القادر  الب�شري  بعن�شرها  الع�شكرية 
مع اأدوات القوى الوطنية الأخرى هي �شمام الأمان للدولة، 
فحر�شت وزارة الدفاع على اإن�شاء هذه الكلية، وا�شتثمرت فيها 
اجلهد والوقت واملوارد، لت�شبح كلية حرب ذات كيان م�شتقل؛ 

لتقوم مبهامها بكل كفاءة واقتدار.
بتفان  �شار  الكلية  يف  العمل  اأن  اإىل  الكلية  قائد  نائب  واأ���ش��ار 
م�شتمر لإجناز هذه املهمة، فر�شمت الكلية روؤية وا�شرتاتيجية 

رائدة  تعليمية  ع�شكرية  موؤ�ش�شة  لت�شبح  امل��ع��امل،  وا���ش��ح��ة 
النزاهة  م��ن  تنتهج  ال��ع��ل��ي��ا،  الع�شكرية  ال��ق��ي��ادات  ت��اأه��ي��ل  يف 
اليجابية  التعليمية  والبيئة  والتميز،  وال��ري��ادة  وال�شفافية، 

واحلرية الأكادميية ذات امل�شوؤولية البحثية قيما لها.
اخلريجن  ال�شباط  كلمته  ختام  يف  الكلية  قائد  نائب  هناأ  و 
" اأيه��ا الأخ��وة اخلريجون.. لقد ب�ذلتم جهدا مقدرا  وقال : 
يف حتقيق متطلبات الدورة الأرقى يف حياتكم املهنية، عملتم 
بالنج�اح،  م�شاعيكم  تكللت  حتى  وا�شتفدمت،  اأف��دمت  فاأبدعتم، 

فكنتم عند ح�شن الظن".
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ق����ام م��ع��ايل حم��م��د ب���ن اأح���م���د ال���ب���واردي 
بتوزيع  الكلية  قائد  جانبه  واإىل  الدفاع  ل�شوؤون  الدولة  وزير 

ال�شهادات واجلوائز على اخلريجن.

البواردي ي�صهد حفل تخريج دورة احلرب الثالثة لكبار القادة وال�صباط

�صرطة اأبوظبي .. اإجنازات رائدة يف املحافظة على ا�صتدامة الأمن والأمان خالل 2021

•• اأبوظبي-وام: 

الب�شرية  امل����������وارد  وزارة  اأع����ل����ن����ت 
الأعمال  تاأدية  حظر  بدء  والتوطن 
التي توؤدى حتت ال�شم�س و يف الأماكن 
املك�شوفة، من ال�شاعة الثانية ع�شرة و 
الن�شف ظهراً و حتى ال�شاعة الثالثة 
م���ن ب��ع��د ال��ظ��ه��ر اع���ت���ب���ارا م���ن 15 
�شبتمرب   15 وح��ت��ى  اجل���اري  يونيو 
وكيل  الن�شي  حم�شن  ق��ال  و  املقبل. 
والتوطن  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  وزارة 
بالإنابة  التفتي�س  ل�����ش��وؤون  امل�شاعد 
الذي  الظهرية  العمل وقت  اإن حظر 
ي��ط��ب��ق ل���ل���ع���ام ال���ث���ام���ن ع�����ش��ر على 
التوايل ياأتي يف اإطار موا�شلة الوزارة 
لل�شحة  املتكاملة  منظومتها  تطبيق 
ت�شتهدف  التي  و  املهنية  وال�شالمة 
الآمنة  ال��ع��م��ل  بيئة  وت��ع��زي��ز  ت��وف��ري 
وجتنيبهم  العمل  �شوق  يف  للعاملن 
لالإ�شابات ل�شيما  التعر�س  خماطر 
احلرارة  درج��ات  ارتفاع  عن  الناجمة 
اأن  اإىل  اأ����ش���ار  و  ال�����ش��ي��ف.  اأ���ش��ه��ر  يف 
ح��ظ��ر ال��ع��م��ل خ���الل ف���رتة الظهرية 
يعترب �شمة رئي�شية من �شمات �شوق 
الإماراتي وال��ذي حقق خالل  العمل 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  ال�����ش��اب��ق��ة  ال�����ش��ن��وات 
من  لف��ت  ب�شكل  احل��د  اأهمها  كثرية 
لالإنهاك  ال���ع���م���ال  ت��ع��ر���س  ح�����الت 
ما  ال�شم�س، وهو  احل��راري و�شربات 
ال�شلة  ذات  الدورية  التقارير  توؤكده 

ال�شحية  اجل���ه���ات  ت�����ش��دره��ا  ال���ت���ي 
بالدور  ال��ن�����ش��ي  اأ����ش���اد  و  ال���دول���ة.  يف 
مل��ن�����ش��اآت ال��ق��ط��اع اخلا�س  الإي��ج��اب��ي 
ال�شنوات  م������دار  ع���ل���ى  اأب�������دت  ال���ت���ي 
بتطبيق  ك���ب���ريا  ال���ت���زام���ا  امل���ا����ش���ي���ة 
����ش���واب���ط واإج����������راءات احل���ظ���ر وهو 
ركائز  من  اأ�شا�شية  ركيزة  يعترب  اأمر 
ال��ن��ج��اح ال��ت��ي حتققت ب��ال��ت��وازي مع 
امل�شاركة املجتمعية الفاعلة ملوؤ�ش�شات 
يعك�س  ال��ذي  الأم���ر  املجتمع  واأف����راد 
الإماراتي  للمجتمع  الإن�شاين  البعد 
ومبا يوؤكد اأن �شحة و�شالمة العمال 
تعترب اأولوية يف �شوق العمل. و اأو�شح 
اأن����ه ب��ال��ت��زام��ن م���ع ت��ط��ب��ي��ق احلظر 
فعاليات  من  كبري  عدد  تنفيذ  �شيتم 
وم���ب���ادرات ال��ت��وع��ي��ة والإر����ش���اد التي 
واأ�شحاب  العمال  تثقيف  على  ترتكز 
العمل  بحظر  التقيد  باأهمية  العمل 

يف الأوق���ات امل��ح��ددة، وذل��ك بالتعاون 
واملوؤ�ش�شات  اجل���ه���ات  م���ن  ع����دد  م���ع 
احلكومية واخلا�شة مبختلف مناطق 
واإم���ارات ال��دول��ة. جت��در الإ���ش��ارة اإىل 
والتوطن  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  اأن 
عن  املجتمع  اأف���راد  بالغات  ت�شتقبل 
اأية حالة خمالفة حلظر العمل وقت 
الت�شال  مركز  خ��الل  من  الظهرية 
على الرقم 600590000 والذي 
اإىل  الث���ن���ن  م���ن  امل��ك��امل��ات  ي�شتقبل 
�شباحا  الثامنة  ال�شاعة  من  ال�شبت 
ح���ت���ى ال���ث���ام���ن���ة م�������ش���اء ب���ل���غ���ات عدة 
عرب  ال��ب��الغ��ات  ا�شتقبال  ج��ان��ب  اإىل 
ي�شتثنى  و  ل��ل��وزارة.  الذكي  التطبيق 
الظهرية  وق�����ت  ال���ع���م���ل  ح���ظ���ر  م����ن 
ب��ع�����س الأع���م���ال ال��ت��ي ي��ت��ح��ت��م فيها 
دون  العمل  ا���ش��ت��م��رار  فنية  لأ���ش��ب��اب 
اخللطة  فر�س  اأعمال  ومنها  توقف، 

اإذا كان  الأ�شفلتية و�شب اخلر�شانات 
خالل  تكملتها  اأو  تنفيذها  ي�شتحيل 
والأعمال  ال��ظ��ه��رية،  ب��ع��د  م��ا  ف���رتة 
الالزمة لدرء خطر اأو جرب اأو اأ�شرار 
طارئة  عر�شية  خ�شائر  اأو  اأعطال  اأو 
لإ�شالح  ال��الزم��ة  الأع��م��ال  وت�شمل 
قطع خطوط تغذية املياه، وخطوط 
وحركة  الكهربائي،  والتيار  املجاري، 
اأو تعويقها يف الطرق العامة،  ال�شري 

وخطوط اأنابيب الغاز اأو البرتول.
و ت�شتثنى اأي�شا الأعمال التي يتطلب 
تنفيذها ت�شريحا من جهة حكومية 
خمت�شة ب�شبب تاأثريها على ان�شياب 
امل���رور واخل��دم��ات م��ا يتطلب  حركة 
اإجن���ازه���ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى م���دار ال�شاعة 
الرئي�شية  ال�شري  خطوط  قطع  مثل 
الكهربائي  التيار  وقطع  حتويلها  اأو 

وخطوط الت�شالت.

املوارد الب�صرية والتوطني تعلن حظر العمل وقت الظهرة من 15 يونيو اإىل 15 �صبتمرب

ف��ق��د امل���دع���و / ط��ي��ب جميد 
ب���اك�������ش���ت���ان     ، ع����ب����دامل����ج����ي����د 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)CB0574442(  رق����م 

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

    0502530439

فقدان جواز �صفر
امل���دع���و / جن����اح احمد  ف��ق��د 
م�شر     ، اح������م������د  ب����خ����ي����ت 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)29018965A(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0501057969

فقدان جواز �صفر
�شاريكه بت  املدعو /اكه  فقد 
�شاردى كارتيجان ، اندوني�شيا   
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)C6910654(  رق�������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0501114459

فقدان جواز �صفر

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م 
يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً يوم الأربعاء املوافق 15 يونيو 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع 

اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM ويف حالة العرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
2020  2541/2022   73162 16 80000      

2016  2526/2022   18198 F 14000    
2018  2521/2022   57530 V 60000        
2017  2524/2022   74961 C 37000    
2019  2525/2022   89699 H 105000         

2018   2518/2022   36722 W 55000    
2021  2519/2022   12144 1 115000    
2017  2522/2022   22974 R 26000    

2013 35   2516/2022   49805 12 25000   
2017  2523/2022   96286 W 20000 (    )   

CRV 2019 2517/2022   51381 6 65000      
2017  2520/2022   40342 12 21000     

XF 2015 2543/2022   48735 Q 30000   
2020  2542/2022   57625 G 55000     
A8 2015 2908/2022   88333 C 50000       
F 150 2015 2932/2022   50011  A 60000     

2016  2934/2022   65825  A 32000   
2013  2933/2022   29450 2 11000       

2017  2935/2022   83149 W 19000     
2014  2947/2022   70699  C 22000    
2015   2957/2022   94318 7 85000     

2014  2956/2022   79146 V 16000 .  
ASX 2017 2954/2022   92914 N 30000    
2015  2952/2022   66575  60000     

2014   2955/2022   78186 L 25000   
2020  2953/2022   26620 L 150000     
2015  2958/2022   81583 18 45000     
2014  2959/2022   28896 2 20000   

2015  2540/2022   30813 u 24000     
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

اأكدت موؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي على اأهمية م�شروع "مدار�س الأجيال" 
الذي مت اعتماده من جمل�س الوزراء لتطوير احللقة الأوىل من قطاع التعليم 
�شاأنها  نوعية مهمة من  نقلة  ي�شّكل  كونه  بالدولة  ع�شر مدار�س  احلكومي يف 
تعزيز العملية التعليمية. واأ�شارت املوؤ�ش�شة اإىل اأن طبيعة امل�شروع حتتم وجود 
بع�س التنقالت بن بع�س املعلمن مبا يتنا�شب مع متطلبات النموذج اجلديد 

واأهدافه، موؤكدًة اأن هذه التنقالت لن توؤثر على العاملن يف الكادرين التعليمي 
للمناهج  املعلمن  تدري�س عدد من  �شي�شتمر  للموؤ�ش�شة، حيث  التابع  والإداري 
املواد  تدري�س  يف  نف�شها  ال��دور  اآخ��ري��ن  ملعلمن  و�شيكون  الوطنية،  الدرا�شية 
التعليمية يف مدار�س اأخرى و�شد ال�شواغر ودعم الفريق التعليمي دون اأي تاأثري 
اأو �شرر عليهم اأو على و�شعهم الوظيفي. واأكدت املوؤ�ش�شة اأن حقوق العاملن 
حمفوظة بالكامل ول يوجد اأي تاأثري اأو �شرر على العاملن يف الكادر التعليمي 
والإداري، فيما اأ�شارت اإىل اأنه لن يتم اإقالة اأي موظف اأو ال�شتغناء عن خدمات 

اأحد، كما �شددت املوؤ�ش�شة على اأنها تبذل ق�شارى جهدها لتلبية متطلبات جميع 
العاملن واحلر�س على م�شاحلهم، موؤكدًة اأنه لن يكون هناك مت�شرر من هذا 
امل�شروع الوطني الهام لأجيال امل�شتقبل. كما نوهت موؤ�ش�شة الإم��ارات للتعليم 
ا�شتمراراً  وذل��ك  الطالب،  م�شاريف  كافة  �شتتحمل  احلكومة  اأن  اإىل  املدر�شي 
لنهج دولة الإمارات الهادف اإىل توفري كافة �شبل الدعم للطالب الإماراتين 
�شاخن  خ��ط  وف���رت  اأن��ه��ا  اإىل  املوؤ�ش�شة  واأ���ش��ار  التعليمية.  امل��راح��ل  خمتلف  يف 
للراغبن الت�شال للح�شول  ال�شتف�شارات، وميكن  على  للرد   80037322

ال�شاأن  اأن  املوؤ�ش�شة  واأك��دت  بامل�شروع.  املتعلقة  والتفا�شيل  املعلومات  كافة  على 
بتوجيهاتها  توا�شل  التي  الر�شيدة  القيادة  بالغ من  باهتمام  التعليمي يحظى 
املوؤ�ش�شة تدعو كل ذوي  الوطنية ولذلك فان  التعليمية  املنظومة  دعم تطوير 
تداول  يف  ال��دق��ة  وت��وخ��ي  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  مبا�شرة  بال�شرت�شاد  العالقة 
وتوؤكد  الإرب����اك،  لتجنب  وذل���ك  املعتمد  م�شدرها  م��ن  وا�شتقائها  املعلومات 
املوؤ�ش�شة على التزامها ب�شراكتها الوثيقة مع خمتلف مكونات املجتمع للم�شي 

قدما يف حتقيق ر�شالتها مبا يتوافق مع تطلعات الدولة امل�شتقبلية.

تخ�صي�س اخلط ال�صاخن للموؤ�ص�صة للرد على كافة اال�صتف�صارات واملالحظات  

موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي توؤكد اأن م�صروع مدار�س الأجيال نقلة نوعية تعزز خمرجات العملية التعليمية

•• اأبوظبي-وام:

ام�س طائرة م�شاعدات  الإم��ارات  دولة  اأر�شلت 
حتمل  اأفريقيا  جنوب  يف  دي��رب��ان  مدينة  اإىل 
الغذائية  الإم���دادات  من  50 طناً  متنها  على 
ال���������ش����روري����ة، ب���ه���دف ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن حدة 
الفي�شانات  ك��ارث��ة  خلفتها  ال��ت��ي  ال��ت��داع��ي��ات 
ال��ت��ي اج��ت��اح��ت ال�����ش��واح��ل ال�����ش��رق��ي��ة جلنوب 
اأفريقيا والتي خّلفت خ�شائر كبرية يف الأرواح 
وتقدميها  جهودها  اإط��ار  يف  وذل��ك  واملمتلكات 
وال�شقيقة.  ال�شديقة  للدول  الإغ��اث��ي  الدعم 

�شفري  ال��ه��ام��ل��ي  �شعيد  ���ش��ع��ادة حم�����س  اأك����د  و 
اأفريقيا  دولة الإم��ارات لدى جمهورية جنوب 
تفعيل  على  ال��دائ��م  الإم�����ارات  دول���ة  "حر�س 
جمهورية  مع  الثنائي  التعاون  اأط��ر  وتطوير 
جنوب اأفريقيا يف املجالت كافة مبا يت�شق مع 
العالقات القوية التي تربط البلدين. و اأ�شار 
"دولة الإم��ارات ت�شاند وتقف  اأّن  اإىل  الهاملي 
اإىل جانب الأ�شدقاء يف جنوب اأفريقيا يف هذه 
الظروف ال�شعبة و تاأمل اأن ي�شاهم هذا الدعم 
يف التخفيف من حدة التداعيات والآث��ار التي 

جنمت عن الفي�شانات.

املعلمني، وال يوجد اأي تاأثري اأو �صرر على العاملني يف الكادر التعليمي واالإداري  بع�س  بني  التنقالت  بع�س  وجود  حتتم  امل�صروع  • طبيعة 
والعاملني يف املدار�س حمفوظة بالكامل ولن يتم اإقالة اأي موظف اأو اال�صتغناء عن خدمات اأحد املعلمني  كافة  حقوق  اأن  توؤكد  • املوؤ�ص�صة 

الإمارات تر�صل طائرة م�صاعدات اإىل جنوب اأفريقيا

•• اإ�شطنبول-وام:

����ش���ارك م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
من  الفرتة  يف  والفرو�شية  لل�شيد 
5 يونيو اجلاري يف فعاليات  اإىل   2
"برو  معر�س  من  التا�شعة  ال��دورة 
ال�شيد  لأ�شلحة  اإ�شطنبول  هنت" 
وال��ري��ا���ش��ات اخل��ارج��ي��ة ال���ذي يعد 
الأك����رب م��ن ن��وع��ه يف ت��رك��ي��ا واأحد 
الأوروبية  ال��ق��ارة  يف  املعار�س  اأه��م 
والذي اأقيم على م�شاحة تزيد عن 
16 األف مرتمربع مب�شاركة 150 
جتارية  ع���الم���ة  و550  ع���ار����ش���اً 

دولية.
م�شاركته  م��ن  امل��ع��ر���س  ا���ش��ت��ه��دف 
الت�شويق والرتويج للحدث وتطوير 
ال�شراكات مع اأهم املعار�س الدولية 
الرتكية  ال�������ش���رك���ات  وا���ش��ت��ق��ط��اب 
لتنظيم  ال����ش���ت���ع���دادات  اإط�����ار  ويف 
الدورة ال� 19 من املعر�س اأبوظبي 

.2022
تتمثل اأهمية امل�شاركة الإماراتية يف 
عاملية  اأبوظبي وجهة  تعزيز مكانة 
على  والط��الع  الكربى  للفعاليات 
اجلديد يف عامل ال�شيد والفرو�شية 

ورحالت ال�شفاري .
الفعاليات  اأهم  وُي�شكل احل�شور يف 
الدولية فر�شة مهمة لبحث فر�س 
املُ��ن��ّظ��م��ن وحمطة  ال���ت���ع���اون م���ع 
ال�شركات  م��ن  امل��زي��د  ل���ش��ت��ق��ط��اب 
الأوروبية والعاملية ملعر�س اأبوظبي 
مع  للتعاون  فر�س  خلق  وب��ال��ت��ايل 
ُتقّدم  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ش��رك��ات 

ُمناف�شة  عالية  جودة  ذات  ُمنتجات 
اإقليمياً ودولياً.

هنت"  "برو  م����ع����ر�����س  ُي�����ع�����د  و 
اأه��م ح��دث من نوعه يف  اإ�شطنبول 
ُت��ع��ّد م��ن اأكرب  تركيا ال��دول��ة ال��ت��ي 
ال�شيد  ب��ن��ادق  وُم�����ش��ّدري  ُمنتجي 
يف ال���ع���امل وح�������ش���ره ال���ع���دي���د من 
رج����ال الأع����م����ال وال�������رّواد يف هذه 
ال�شيد  ه��واة  وا�شتقطب  ال�شناعة 
عالية  منتجات  ع��ن  الباحثن  م��ن 
اجلودة و�شركاء الأعمال املنا�شبن.

اأبوظبي  معر�س  جناح  وا�شت�شاف 
"برو هنت" العديد من  لل�شيد يف 
املُبا�شرة  وال��ل��ق��اءات  ال��ع��م��ل  ور����س 
الرتكية  ال�������ش���رك���ات  مم��ث��ل��ي  م����ع 
والأوروبية وغريها للبحث يف �ُشبل 
حتقيق املزيد من التعاون والتن�شيق 
مبا من �شاأنه اأن ُيثمر بالفائدة على 

جميع الأطراف.

والرماية  ال�شيد  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
اإ�شطنبول  م��ع��ر���س  ن��ط��اق  ي�شمل 
ا الأن�شطة الريا�شية الرتاثية  اأي�شً
و�شيد  وال��ت��خ��ي��ي��م  وال���رتف���ي���ه���ي���ة 

الأ�شماك.
و تفقد معايل ماجد علي املن�شوري 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
لل�شيد  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  مل��ع��ر���س 
لنادي  ال��ع��ام  الأم���ن  الفرو�شية  و 
اأع�شاء  ُيرافقه  الإم����ارات  �شقاري 
برو  ملعر�س"  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
ال�شركات  اأجنحة  هنت"اإ�شطنبول 
املُ�شاركة والتقى العديد من مدراء 
واأن  �شبق  التي  الرتكية  ال�شركات 
ال��دورة القادمة  اأك��دت تواجدها يف 

من معر�س اأبوظبي.
م����ن ممثلي  ك���م���ا ا���ش��ت��ق��ب��ل ع�������دداً 
ال�������ش���رك���ات اجل����دي����دة ال���ت���ي اأب����دت 
اه���ت���م���ام���اً وا�����ش����ع����اً ب���املُ�������ش���ارك���ة يف 

الدورات القادمة نظراً ملا يتمتع به 
عوائد  م��ن  اأبوظبي  يف  العار�شون 

اقت�شادية م�شجعة.
و حر�شت اإدارة املعر�س على تقدمي 
�شروحات وافية للعار�شن الأتراك 
والأوروبين حول معر�س اأبوظبي 
لهم  اأهميته  م��ن  انطالقاً  لل�شيد 
�شواء،  ع��ل��ى ح����ّد  ال�����ش��ي��د  ول���ه���واة 
بقوة  اأبوظبي  معر�س  يتمّيز  حيث 
ع��ال��ي��ة وحت��ق��ي��ق مبيعات  ���ش��رائ��ي��ة 

كبرية للُم�شاركن فيه.
و مُتّثل الدورة القادمة من معر�س 
الأ�شخم  لل�شيد  ال��دويل  اأبوظبي 
لت�شليط  رائ��ع��ة  فر�شة  تاريخه  يف 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
الرائدة لل�شركات الدولية يف عامل 
الريا�شات  و  وال��ف��رو���ش��ي��ة  ال�شيد 
اخلارجية وزيادة ولء الُعمالء من 
خالل احلدث واحلمالت الت�شويقية 

والرتويجية اخلا�شة به خا�شة مع 
الدويل  ال�شياحي  ال��ط��ل��ب  ارت��ف��اع 
ملا  م��ت��وا���ش��ل  ب�شكل  اأب��وظ��ب��ي  ع��ل��ى 
الإم��ارات��ي��ة من  العا�شمة  به  متتاز 
جاذبة  �شياحية  ت��راث��ي��ة  ُم��ق��ّوم��ات 

وبنية حتتية فائقة اجلودة.
وت��ق��ام ال���دورة ال��� 19 م��ن املعر�س 
ال���������دويل ل���ل�������ش���ي���د وال���ف���رو����ش���ي���ة 
الفرتة  خالل   "2022 "اأبوظبي 
اأكتوبر   2 اإىل  �شبتمرب   26 م���ن 
َمن بتنظيم من نادي �شقاري  القاديِ
الإمارات و برعاية من هيئة البيئة 
اأب���وظ���ب���ي - ال�����ش��ن��دوق ال����دويل   -
احل����ب����ارى ومركز  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

اأبوظبي الوطني للمعار�س .
قطاع  ب���رع���اي���ة  احل�������دث  ُي����ق����ام  و 
كاراكال  �شركة  ال�شيد"  "اأ�شلحة 
الزائر  ���ش��ري��ك جت��رب��ة  و  ال��دول��ي��ة 
�شركة بولري�س للُمعّدات الريا�شية 

املتخ�ش�شة وال�شريك الداعم غرفة 
جتارة و�شناعة اأبوظبي.

وتوّجه معايل ماجد علي املن�شوري 
املُنظمة  ال���ُع���ل���ي���ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
للمعر�س بخال�س ال�شكر والتقدير 
ل���ل���دع���م ال���ك���ب���ري ال�������ذي ُي���ق���ّدم���ه 
للمعر�س  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 
التي  امل���ح���ل���ي���ة  اجل����ه����ود  ول���ك���اف���ة 
الإماراتي  الرتاث  ُت�شهم يف حماية 
نفو�س  يف  وت��ك��ري�����ش��ه  والإن�������ش���اين 
اأّن ثمار هذه  اأف��راد املجتمع موؤكداً 

اجلهود جتاوزت النطاق املحلي.
ال��ت��واج��د يف  اأه��م��ي��ة  اأك���د معاليه  و 
املتخ�ش�شة  الدولية  املعار�س  اأب��رز 
وت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا وت���ب���ادل 
ُي�����ش��اه��م يف حتقيق  اخل�����ربات مب���ا 
اأبوظبي  مل��ع��ر���س  املُ�����ش��ت��م��ر  ال��ن��م��و 
وت�����ع�����زي�����ز م����ك����ان����ت����ه الإق���ل���ي���م���ي���ة 

والدولية.

معر�س اأبوظبي لل�صيد ي�صارك يف معر�س ا�صطنبول لأ�صلحة ال�صيد و الريا�صات اخلارجية

جمل�س االدارةيت�صرف جمل�س اإدارة م�صرف دبي �س.م.ع. )"امل�صرف"( بدعوة ال�صادة امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية، وذلك يف متام 
ال�صاعة 9 �صباحًا بتوقيت االإمارات من يوم اجلمعة 10 يونيو 2022 يف الطابق االأول، مبنى رقم 6، اإعمار �صكوير، داون تاون، دبي، دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
% من ال�صركاء قد اتفقوا ووافقوا على عقد اجتماع اجلمعية العمومية خالل فرتة زمنية اأقل من 21 يوما بح�صب ما يتيحه  حيث اأن اأكرث من 95 

القانون )املادة 175 من املر�صوم بقانون احتادي رقم 32 ل�صنة 2021 ب�صاأن ال�صركات التجارية(.
كما ي�صتطيع ال�صادة امل�صاهمون امل�صاركة عن طريق تقنية احل�صور والت�صويت عن بعد )الفيديو كونفرن�س( من خالل رابط �صيتم اإر�صاله لل�صادة 

امل�صاهمني عن طريق الر�صائل الق�صرية اأو الربيد االإلكرتوين، وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل:
1 - مراجعة تقرير جمل�س االإدارة عن ن�صاط امل�صرف وعن مركزه املايل وتقرير مدققي احل�صابات لل�صنة املالية 2021 واملوافقة عليهم؛ 

2 - مراجعة ميزانية ال�صركة وح�صاب االأرباح واخل�صائر لل�صنة املالية 2021 واملوافقة عليهم؛
3 - قبول ا�صتقالة اأع�صاء جمل�س االإدارة احلايل؛

4 - اعتماد اأع�صاء جمل�س االإدارة اجلدد؛
5 - تعيني مدققي احل�صابات لل�صنة املالية 2022 وحتديد اأتعابهم؛

6 - اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س االإدارة عن اأعمالهم خالل �صنة 2021
7 - اإبراء ذمة مدققي احل�صابات عن ال�صنة املالية 2021؛

قرارات خا�صة:
8 - املوافقة على زيادة را�س مال امل�صرف من )256،258،000( درهم اإماراتي اإىل )1،250،000،000( درهم اإماراتي وذلك عن طريق اإ�صدار اأ�صهم 

جديدة مبقدار )99،374،200( �صهم وبقيمة تبلغ )993،742،000( درهم اإماراتي بقيمة اإ�صمية تبلغ )10( لكل �صهم وذلك كما يلي:
) اأ( اإ�صدار عدد )10،117،400( �صهم منحة بقيمة )101،174،000( درهم اإماراتي، بقيمة ا�صمية )10( دراهم لكل �صهم؛

) ب( اإ�صدار عدد )89،256،800( �صهم اإ�صايف بقيمة )892،568،000( درهم اإماراتي، بقيمة ا�صمية )10( دراهم لكل �صهم،
وذلك امتثااًل ملتطلبات م�صرف االإمارات العربية املتحدة املركزي مبوجب املوافقة ال�صادرة عنه يف تاريخ 20 اأكتوبر 2021؛

9 - تعديل واإعادة �صياغة النظام االأ�صا�صي للم�صرف؛ و
10 - املوافقة على تغيري ا�صم امل�صرف من م�صرف دبي �س.م.ع. اإىل زاند بنك �س.م.ع. 

مالحظات:
ويجب  بالكتابة  ثابت  خا�س  توكيل  مبقت�صى  االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  غري  من  يختاره  من  عنه  ينيب  اأن  اجلمعية  ح�صور  حق  له  ملن  يجوز   -  1
اأال يكون الوكيل لعدد من امل�صاهمني حائزا بهذه ال�صفة على اأكرث من )%5( خم�صة باملئة من راأ�س مال ال�صركة، وميثل ناق�صي االأهلية وفاقديها 
اإدارة الهيئة رقم  2 من املادة رقم )40( من قرار رئي�س جمل�س  1 و  اأن يتم مراعاة اال�صرتاطات الواردة بالبندين  النابئون عنهم قانونًا. )على 

)3/ر.م( ل�صنة 2020 ب�صاأن اعتماد دليل حوكمة ال�صركات امل�صاهمة العامة(.
ليمثله يف اجلمعية  اأو من يقوم مقامه،  اإدارته  اإدارته مبوجب قرار من جمل�س  القائمني على  اأو  اأحد ممثليه  اأن يفو�س  لل�صخ�س االعتباري   - 2

العمومية لل�صركة، ويكون لل�صخ�س املفو�س ال�صاحليات املقررة مبوجب قرار التفوي�س.
3 - ميكن للم�صاهمني االطالع على البيانات املالية لل�صركة من خالل ملف اجلمعية العمومية املر�صل لل�صادة امل�صاهمني.

من  باملائة  خم�صون   )50%( عن  يقل  ال  ما  بالوكالة  ميثلون  اأو  ميلكون  م�صاهمون  ح�صره  اإذا  اإال  �صحيحًا  العمومية  اجلمعية  انعقاد  يكون  ال   -  4
راأ�صمال ال�صركة، فاإذا مل يتوافر هذا الن�صاب يف االجتماع االأول فاإنه �صيتم عقد االجتماع الثاين بتاريخ16 يونيو 2022 يف نف�س املكان والزمان. 
)االجتماع الثاين يعقد بعد م�صي مدة ال تقل عن )5( خم�صة اأيام وال جتاوز )15( خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ االجتماع االأول ويعترب االجتماع 

املوؤجل �صحيحًا اأيُا كان عدد احلا�صرين(.
اجلمعية  اجتماع  يف  املمثلة  االأ�صهم  اأرباع  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  ميلكون  الذين  امل�صاهمني  اأ�صوات  باأغلبية  ال�صادر  القرار  هو  اخلا�س:  القرار   -  5

العمومية لل�صركة امل�صاهمة.
6 - ميكنكم االطالع على دليل حقوق امل�صتثمرين يف االأوراق املالية واملتوفر بال�صفحة الرئي�صية على موقع الهيئة الر�صمي ح�صب الرابط التايل:  

 https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
رئي�س جمل�س االدارة

دعوة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوي مل�صرف دبي �س.م.ع 
العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اعالن عن حتول ال�صكل القانوين ل�صركة ذات 
م�صئولية حمدودة اىل �صركة م�صاهمة خا�صة

�شركة  وه��ي  ذ.م.م،  الغذائية  لل�شناعات  الإم���ارات  �شركة  تعلن 
رقم جت��اري��ة  رخ�شة  وحت��م��ل  م�شجلة  حم���دودة  م�شوؤولية  ذات 

القت�شادية  التنمية  دائرة  عن  �شادرة   ،  CN-1199776
باأبوظبي )"ال�شركة"(، لدائنيها باأن اجلمعية العمومية لل�شركة 
واملنعقدة بتاريخ 6 يونيو 2022 قد وافقت مبوجب قرار خا�س 
ب��امل��راع��اة لأح��ك��ام امل���ادة 275 م��ن القانون الحت���ادي رق��م 32 
)"قانون  وتعديالته  التجارية  ال�شركات  ب�شاأن   2021 ل�شنة 
ذات  �شركة  من  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  بتحول  ال�شركات"(، 

م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة م�شاهمة خا�شة.

وب��ن��اًء ع��ل��ي��ه، ف��اإن��ه وف��ق��اً ل��ّن�����س امل����ادة 279 وامل����ادة 280 من 
جتاوز  ل  ف��رتة  خ��الل  دائنيها،  ال�شركة  تدعو  ال�شركات،  قانون 
)30( ث��الث��ن ي��وم��اً م��ن ت��اري��خ ه��ذا الإع����الن، يف ح��ال��ة وجود 
جميع  ال�شركة  لت�شليم  يتقدموا  ب��اأن  ال��ت��ح��ول،  علي  اع��رتا���س 
امل�شتندات املثبتة لديونهم لعناية الإدارة القانونية على الربيد 
 ،024996999 تليفون:   ،legal@efi.ae الل��ك��رتوين: 
ع��ن��وان: ب��رج ال��ه��ي��ل، ����س.ب: -12900 اأب���و ظ��ب��ي- الإم����ارات 

العربية املتحدة. 

�صركة االإمارات لل�صناعات الغذائية ذ.م.م

 Conversion of the legal form of a Limited Liability

  Company to a Private Joint Stock Company

Emirates Food Industries L.L.C, a limited liability 
company duly registered with trade license No. CN-
1199776, as issued by the Abu Dhabi Department 
of Economic Development (the ”Company”) hereby 
notifies its creditors that the general assembly of the 
Company held on 6 June 2022 has approved, by way 
of a special resolution, and in accordance with Article 
275 of the Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning 
Commercial Companies (”CCL”), to convert the 
Company’s legal form from a limited liability 

company to a private joint stock company. 
Therefore, and in accordance with Article 279 and 
280 of the CCL, the Company invites its creditors, 
in case of any objection on the conversion, to send 
all the documents supporting their debts within a 
period not exceeding (30) thirty days from the date of 
this announcement to the Legal Department through 
E-mail: legal@efi.ae, Tel:  024996999, Address: Al Heel 
Tower, PO Box 12900, Abu Dhabi, UAE. 

Emirates Food Industries LLC

جي�شو   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اث���ي���وب���ي���ا   ، ج����و�����ش����و  ت�����اف�����ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP5343545(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

امل����دع����و / ط���اه���ر خان  ف���ق���د 
باك�شتان   ، خ����ان  دراز  ���ش��ري 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)PF4144542( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

امن  ح�شرت   / امل��دع��و  فقد 
باك�شتان   ، خ����ان  ب����ات  واىل 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)DJ1203692( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
 انذار عدىل بالن�شر

)2021/7350(
بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.م.ع( 

 �ش���������������د 
املنذر اإليهم / 1- حممد ا�س هار عبد اللطيف )هندي اجلن�شية(   2- هركولي�س جلوبال للتجارة العامة  )ذ.م.م (

4- هريكوليز انرتنا�شيونال انرتبراي�شيز ليمتد )ذ.م.م( )�س.ذ.م.م(   ليمتد  �شمارت  يوين  ريل   -3
املو�ش����������������������������������������وع / تكليف بالوفاء ب�شداد مبلغ وقدره 4،834،978.13 درهم فقط اأربعة مالين وثمامنائة واأربعة وثالثون 

األفاً ت�شعمائة وثمانية و�شبعون درهماً وثالثة ع�شر فل�شاً بالإ�شافة ايل الفائدة القانونية %12
واأربعة  وثمامنائة  مالين  اأربعة  فقط  درهم   4،834،978.13( مبلغ  البالغة  املديونية  قيمة  ب�شداد  يخطركم  املخطر  فاإن 
وثالثون األفاً ت�شعمائة وثمانية و�شبعون درهماً وثالثة ع�شر فل�شاً( وذلك خالل مدة )30( ثالثون يوماً من تاريخ اإ�شتالمك هذا 
الإخطار  وبخالف ذلك  �شي�شطر املخطر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم مبا فيها الطلب من قا�شي التنفيذ مبا�شرة 
اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون )قطعة ار�س رقم 170-مكتب رقم 1 – ا�شم املبنى west burry tower1- رقم الطابق 
704 – منطقة اخلليج التجاري – رقم البلدية 518-346 – امل�شاحة باملرت املربع 135.09 – امارة دبي (  رقم  – وحدة   7
والعقار  ) قطعة ار�س رقم 170-مكتب رقم 1 – ا�شم املبنى west burry tower1- رقم الطابق 7 – وحدة رقم 705 – 
منطقة اخلليج التجاري – رقم البلدية 518-346 – امل�شاحة باملرت املربع 138.32 – امارة دبي ( و العقار )قطعة ار�س رقم 
170-مكتب رقم 1 – ا�شم املبنى west burry tower1- رقم الطابق 7 – وحدة رقم 706 – منطقة اخلليج التجاري 
– امل�شاحة باملرت املربع 135.32 – امارة دبي(  وبيعة باملزاد العلني وفاًء  للمديونية  مع الإحتفاظ   346-518 البلدية  – رقم 

بحق املخطر بالرجوع عليك للمطالبة باأية فروقات لإ�شتيفاء كامل املديونية ودون امل�شا�س باأي من حقوق موكلنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
انذار عديل بالن�شر

)2021/2628(
بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.م.ع( 

 �ش���������������د - املنذر اإليهم /
 1.  اي ار اي ا�س للخدمات ال�شحية �س.ذ.م.م -رخ�شة جتارية رقم )568389( )مدين اأ�شلي (
�شفر رقم () Z3674038 ( )كفيل عيني( جواز   - اجلن�شية(  )هندي  ناير  انيل  راجناناتان   .2

اجلن�شية - جواز �شفر رقم )Z4979487(  )كفيل عيني( هندية   - جاكوب  اليزابيث  ان   .3
املو�ش����������������������������������������وع / املطالبة ب�شداد مبلغ وقدره 1،358،727.42 درهم فقط مليون وثالثمائة وثمانية وخم�شون األفاً 

و�شبعمائة و�شبعة وع�شرون درهماً و اثنان واأربعون فل�شاً
وخم�شون  وثمانية  وثالثمائة  مليون  فقط  درهم   1،358،727.42 مبلغ  البالغة  املديونية  قيمة  ب�شداد  يخطركم  املخطر  فاإن 
هذا  اإ�شتالمك  تاريخ  من  يوماً  ثالثون   )30( مدة  خالل  وذلك  فل�شاً  واأربعون  اثنان  و  درهماً  وع�شرون  و�شبعة  و�شبعمائة  األفاً 
الإخطار  وبخالف ذلك  �شي�شطر املخطر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم مبا فيها الطلب من قا�شي التنفيذ مبا�شرة 
اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون وبياناته )قطعة ار�س رقم 170-مكتب رقم 1 – ا�شم املبنى west burry tower1- رقم 
الطابق10 – وحدة رقم 1004 – منطقة اخلليج التجاري – رقم البلدية 518-346 – امل�شاحة باملرت املربع 135.09 – 
امارة دبي( والعقار )قطعة ار�س رقم 170-مكتب رقم 1 – ا�شم املبنى west burry tower1- رقم الطابق10 – وحدة 
رقم 1005 – منطقة اخلليج التجاري – رقم البلدية 518-346 – امل�شاحة باملرت املربع 138.32– امارة دبي( وبيعة باملزاد 
العلني وفاًء  للمديونية  مع الإحتفاظ بحق املخطر بالرجوع عليك للمطالبة باأية فروقات لإ�شتيفاء كامل املديونية ودون امل�شا�س 

باأي من حقوق موكلنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :هايتك لالبواب

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1441548 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل عبداهلل �شامل ح�شن احلو�شني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

 CN ايفانكا   رخ�شة رقم:3014894 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

لال�شت�شارات الجتماعية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3004048 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

ال�شعادة �شويت�س
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2969312 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

ال�شرق للمقاولت العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2961219 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

ارك للمقاولت اللكرتوميكانيكية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3671280 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

حممد ح�شن للمقاولت العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1187072 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3678532 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

املكنون للعود والدخون
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4087130 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�شة رقم:1002081 

تعديل راأ�س املال/من 377500000

اىل/310000000

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة 

دائرة التنمية القت�شادية خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر 

او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا 

دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

 CN اعجاز احمد   رخ�شة رقم:1195712 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

 CN ومنتجع ريفون   رخ�شة رقم:2841220 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ام فايف اي تي لال�شت�شارات ذ.م.م
 -  15 رقم  مكتب   -  22 قطعة   - امليناء   - ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

املالك/جمعية ابوظبي التعاونية ل�شيادي ال�شماك
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1183449 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
2 - تعين ال�شادة/الدرة للمراجعة والتدقيق )�شليمان احمد �شامل( ، كم�شفي 
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/5/30 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205020774
تاريخ التعديل:2022/6/8

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:باري�س افينيو لتجارة الزياء ذ.م.م
ال�شيخ  ال�شمو  4-0.2 مبنى �شاحب  �شرق   - ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

حممد بن زايد بن �شلطان
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1289272 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
اأبوظبي  فرع   - احل�شابات  لتدقيق  عبيد  را�شل  ال�شادة/باركر  تعين   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/3  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،  1
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/6/8  - بالرقم:2022/1/142664 
املعن  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب العن الوطني لال�شت�شارات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الهند�شية رخ�شة رقم:1514292 

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مكتب العن الوطني لال�شت�شارات الهند�شية

AL AIN ALWATANY ENGINEERING CONSULTAION OFFICE

اإىل/ مكتب العن الوطني لال�شت�شارات الهند�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ALAIN ALWATANY ENGINEERING CONSULTAION OFFICE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
للحدادة  �شكيل�س  تيكنو  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN واللحام  رخ�شة رقم:2699142 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة عبدالقادر بريك عبدالقادر حممد العامرى

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد خالد حممد على%100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مبارك بالل مبارك �شامل الرميثى

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

فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب باملريا للكتابة والت�شوير

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1053895 
تعديل وكيل خدمات / حذف زايد �شعود دوا�س حممد املرزوقى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل نوع رخ�شة / من حرفية اإىل جتارية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مكتب باملريا للكتابة والت�شوير

PALMIRA TYPING & PHOTOCOPYING OFFICE

اإىل/ باملريا خلدمات رجال الأعمال وال�شت�شارات القانونية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
PALMIRA FOR BUSINESSMEN SERVICES AND LEGAL CONSULTATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مكاتب ال�شت�شارات القانونية  6910002
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اخلدمات الأدارية لرجال العمال  8299004

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات متابعة املعامالت  8299003
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كريرت لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1658704 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / راجبري �شينغ �شادو �شينغ من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / راجبري �شينغ �شادو �شينغ من 100 % اإىل %50
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شوخبري �شينغ ري�شام �شينغ %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شوخويندر �شينغ بالديف�شينغ %25
تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل يحيى حممد الذهب اجلنيبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ كريرت لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات

CRATER AUTO ELECTRICAL & AIRCONDITIONER REPAIR
اإىل/ كريرت لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات ذ.م.م

CRATER AUTO ELECTRICAL & AIRCONDITIONER REPAIR L.L.C. - 
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة دهان ور�س املركبات  4520002

تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإ�شالح ميكانيك املركبات  4520003
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/واثق اخلطوة للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2077819 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على �شامل على احمد العامرى  %95

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فاطمه حممد عبداهلل  %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ماجده احمد عبداهلل عبداحلق

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ واثق اخلطوة للمقاولت العامة

WATHQ AL KHATWA GENERAL CONTRACTING

اإىل/ واثق اخلطوة للمقاولت العامة ذ.م.م
WATHQ AL KHATWA GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
�شركة   - التجارية  الفنية  الروابط  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�س الواحد ذ م م  رخ�شة رقم:1018007 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبدالعزيز انور �شما�س خان من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبدالعزيز انور �شما�س خان من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ريله حممد ان�شارى حممد ان�شارى %49

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة الروابط الفنية التجارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

TECHNO-LINKS TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ �شركة الروابط الفنية التجارية ذ.م.م

TECHNO LINKS TRADING COMPANY L.L.C. 

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

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



اخلميس   9  يونيو    2022  م   -    العـدد   13565  
Thursday    9    June    2022   -  Issue No   13565 اأخبـار الإمـارات

09

انتخاب اأع�صاء جمل�س اإدارة ندوة الثقافة والعلوماملنتدى الإ�صالمي يخاطب العامل باأكرث من 100 لغة من ال�صارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

 ك�������ش���ف امل�����ن�����ت�����دى الإ������ش�����الم�����ي 
ال�شتار عن حزمة  بال�شارقة ام�س 
والثقافية  الرقمية  اخلدمات  من 
امل��ب��ت��ك��رة، وال���ت���ي ي��ط��ل��ق��ه��ا �شمن 
الثقافة  ل��دع��م  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ج��ه��ود 
وتطلعاتها  الأ�شيلة،  الإ�شالمية 
النافعة  ب��ال��ع��ل��وم  الأج���ي���ال  ب��رف��د 
وت�����ش��خ��ري امل���ع���رف���ة ال��رق��م��ي��ة، يف 
علمية  وبيئة  ثقافية  من�شة  بناء 
بال�شتمرارية  ت��ت�����ش��م  م��ت��ك��ام��ل��ة 
م�شادر  اإىل  ال���و����ش���ول  لإت����اح����ة 
واملحتوى  ال��رق��م��ي��ة،  امل��ع��ل��وم��ات 
املعرفية ب�شهولة وُي�شر، وبالتزامن 
الدروة  اأنعاقد  اأق��رتاب موعد  مع 
العديد  وت�شخر  ال�شنوي،  العلمية 
لطلبة  التقنية  الإم��ك��ان��ي��ات  م��ن 
ال��ع��ل��وم ال�����ش��رع��ي��ة وال��ب��اح��ث��ن يف 

الثقافة الإ�شالمية . 
بو�شليبي  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
الإ�شالمي،  امل��ن��ت��دى  ع����ام  اأم�����ن 
للدورة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س 
جت���رب���ة  اأن   "  ،22 ال���ع���ل���م���ي���ة 
اأتاحة م�شتويات جديدة  اجلائحة 
الن�شر  يف  ال��ق��ن��ي  ال��ت��وظ��ي��ف  م���ن 

••  دبي-د.حممود علياء

عقدت اجلمعية العمومية لندوة الثقافة والعلوم يف دبي اجتماعها العادي 
يوم الإثنن املوافق 6 يونيو 2022 حيث مت ا�شتعرا�س ومناق�شة التقارير 
ال�شنوات  خالل  وفعاليات  اأن�شطة  من  الندوة  ومنجزات  واملالية،  الإداري��ة 
با�شمه  البدور يف بداية الجتماع،  �شعادة بالل  املا�شية. وقد تقدم  الأرب��ع 
احلارة  بالتعازي  العمومية،  واجلمعية  الندوة  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  وا�شم 
لقيادة و�شعب دولة الإمارات العربية املتحدة يف وفاة ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، كما تقدم بالتهنئة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
باأن  التمنيات  للدولة مع  رئي�شا  نهيان، حفظه اهلل، لنتخابه  اآل  زاي��د  بن 
ل�شاحب  البالغ  �شكره  عن  واأع��رب  واملواطنن،  الوطن  طموحات  تتحقق 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، ملا يقدمه �شموه من دعم وت�شجيع  جمل�س 

للفعل الثقايف ب�شكل عام، ولندوة الثقافة والعلوم ب�شكل خا�س وبارك جناح 
لدعمهم  العمومية  اجلمعية  لأع�شاء  بال�شكر  تقدم  كما   ،2020 اأك�شبو 
الذي  نهجها  على  الندوة  ا�شتمرار  م��وؤك��داً  الفّعال،  وح�شورهم  املتوا�شل 
فيلم  القيادة احلكيمة. ثم مت عر�س  بتوجيهات  وال��رواد  املوؤ�ش�شون  خطه 
الدورة  التي حتققت خالل  الأن�شطة والفعاليات واملنجزات  توثيقي لأهم 
املا�شية، رغم التحديات الكبرية التي واجهت العامل، والعمل الثقايف ب�شكل 

خا�س، ب�شبب جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد.

وع��ل��وم��ه��ا، وي��ك��ر���س امل��ن��ت��دى ُجل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة خ���دم���ًة لهذه  ج���ه���وده 
لهذا  احلكمية،  الثقافية  ال��روؤي��ة 
ع����ك����ف ع����ل����ى ت����ط����وي����ر ن����وع����ي يف 

اخلدمات الرقمية املبتكرة".
" املرحلة  ب����اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأو����ش���ح 
حزمة  تطرح  امل�شروع  من  الأوىل 
من�شة  ت�������ش���ك���ل  اخل�����دم�����ات  م�����ن 
وتنظم  تقدمي  يف  رائ���دة  معرفية 
الرقمي  امل���ع���ل���وم���ات���ي  امل���ح���ت���وى 
جلملة من اأبرز م�شامن وبرامج 
يقدمها  التي  الإ�شالمية  الثقافة 
امل��ن��ت��دى الإ���ش��الم��ي ع��رب ق��ن��اة – 
اإط��ار �شامل  يوتيوب - ، وذل��ك يف 

امل�����ع�����ريف، ه�����ذه امل�������ش���ت���وي���ات غري 
املنتدى  ع���ل���ى  حت���ت���م  امل�������ش���ب���وق���ة 
التحول  ل���واق���ع  ه���ادف���ة،  م��واك��ب��ة 
اأدوات  وت��ق��دمي  امل��ت��زاي��د،  الرقمي 
الثقافة  خل��دم��ة  رق��م��ي��ة  وح��ل��ول 
الإ�شالمية والعلوم ال�شرعية على 

وجه اخل�شو�س".
واأكد على امل�شروع العلمي " الدورة 
لروؤية  اإن��ع��ك��ا���س  " ه���و  ال��ع��ل��م��ي��ة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي،  �شلطان 
الأع����ل����ى ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة، ال���ذي 
جعل من الإمارة اإيقونة ح�شارية 
ال�شمحة  ال�������ش���ري���ع���ة  اأ����ش���ا����ش���ه���ا 

الن�شر  تعزيز  يف  ي�شهم  ومتكامل 
للعلوم  ال��رق��م��ي��ة  ال��ن�����ش��ر  واإع������ادة 
املنتدى،  يطرحها  ال��ت��ي  النافعة 
للمحتوى  ع��امل��ي  ن�شر  يف  وت�شهم 
واأ�شاف  الإنرتنت".  على  الثقايف 
د.ماجد اأن  الهدف ال�شرتاتيجي 
ب���ن���اء من�شة  امل�������ش���روع ه���و  ل���ه���ذا 
معرفية �شاملة ومتكاملة ت�شهم يف 
الالزمة  الرقمية  احللول  توفري 
حلفظ الذاكرة املوؤ�ش�شية واإتاحتها 
على نطاق جغرايف وا�شع النت�شار، 
وم��ع��اجل��ة امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي من 
الرتجمة  اأدوات  اآل����ي����ات  خ����الل 
امل��ن��ت��دى يف  ن��ط��اق ج��ه��ور  لتو�شيع 
جميع اأنحاء العامل، وتوفر املرحلة 
خلم�شة  الرتجمة  خ��دم��ة  الأوىل 
و�شتون مادة علمية ر�شينة والتي 
ميكن ترجمتها اإىل اأكرث من مئة 
البيانات  ت�����ش��اع��د  وب��ال��ت��ايل  ل��غ��ة، 
الو�شفية املرتجمة يف زيادة مدى 
وت�شهيل  ال��ف��ي��دي��و  اإىل  ال��و���ش��ول 
عناوين  تظهر  وق��د  عليه.  العثور 
واأو�شافها  املرتَجمة  الفيديوهات 
للم�شاهدين  ب����ح����ث   ن���ت���ائ���ج  يف 
الذين يتكلمون اللغات الأخرى يف 

.   YouTube

برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�صتمطار يناق�س حتديث املجالت البحثية مل�صاريع منحته املالية بدورتها ال�5
•• اأبوظبي-وام: 

ل��ب��ح��وث علوم  الإم�������ارات  "برنامج  ع���رب  ل���الأر����ش���اد  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ن��ظ��م 
البحثية  وامل��ج��الت  امل�����ش��ارات  وحت��دي��ث  ملناق�شة  عمل  ور���ش��ة  ال�شتمطار" 
امل�شتهدفة للدورة اخلام�شة من منحته املالية للعام 2023. ناق�شت الور�شة 
- التي ا�شتمرت يومن - جمموعة من املجالت البحثية املبتكرة والواعدة 
مقرتحات  تلقي  ب��اب  لفتح  ال��ربن��ام��ج  ا���ش��ت��ع��دادات  �شمن  اأ�شا�شية  كخطوة 
امل�شاريع البحثية للدورة املقبلة وكذلك تو�شيع اجتاهاته املعرفية امل�شتقبلية. 
�شارك يف الور�شة علماء بارزون من موؤ�ش�شات عاملية وحملية بارزة ومتحورت 
نقا�شاتها حول ثالثة حماور رئي�شية هي حتديد الفجوات املعرفية والعلمية 
يف الدورة الكاملة الهيدرولوجية لهطول الأمطار من ال�شحابة اإىل الأر�س، 

نتائج  وترجمة  الأم��ط��ار،  هطول  كميات  لتعزيز  جديدة  وتقنيات  ومناهج 
الإمارات  برنامج  منحة  على  احلا�شلون  طورها  التي  والتقنيات  البحوث 

لبحوث علوم ال�شتمطار، وتنفيذها عرب عمليات وتطبيقات عملية.
و رح���ب ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل اأح��م��د امل��ن��دو���س، م��دي��ر امل��رك��ز الوطني 
لالأر�شاد رئي�س الحتاد الآ�شيوي لالأر�شاد اجلوية بامل�شاركن يف الور�شة، يف 
حن األقت علياء املزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار، 
الكلمة الفتتاحية فيها. وقال �شعادة الدكتور عبداهلل املندو�س: "منذ اإطالق 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  الربنامج 
ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة �شجل برنامج الإم��ارات لبحوث علوم  جمل�س 
العلوم  الرائدة عاملياً يف جمالت  ال�شتمطار جناحات مميزة عززت مكانته 
املتطورة واملبتكرة يف تطبيقات وتقنيات ال�شتمطار، ومتثل ور�شة العمل هذه 

من�شة نقا�شية بن جمموعة مميزة من اخلرباء العاملين ملوا�شلة م�شرية 
دولة  ا�شتثمار  مع  "متا�شياً  �شعادته:  واأ���ش��اف  ال�شتمطار".  علوم  تطوير 
وطنية،  ا�شرتاتيجية  اأولوية  باعتباره  ودعمه  العلمي  البتكار  يف  الإم��ارات 
�شت�شاهم الدورة اخلام�شة من منحة الربنامج يف ابتكار اأفكار جديدة غري 
م�شبوقة ميكن اأن يكون لها اأثر عاملي، خا�شة بعد اأن خ�شعت املحاور البحثية 
الثالثة ملراجعة �شاملة ملا حققه الربنامج من تقدم حتى الآن". و �شتخرج 
ور�شة العمل بوثيقة حمدثة للمجالت البحثية امل�شتهدفة للدورة اخلام�شة 
من الربنامج، بعد مراجعة اأع�شاء جلنة التوجيه ال�شرتاتيجي للربنامج، 
وجمموعة  ال��ربن��ام��ج  اأم��ان��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�شتقبلية،  البحث  لأول���وي���ات 
و�شيتم  لالأر�شاد  الوطني  املركز  وخ��رباء  واملحلين  الدولين  اخل��رباء  من 
الإعالن عنها منت�شف �شهر اأكتوبر 2022، كجزء من ال�شتعدادات للدورة 

اخلام�شة ملنحة الربنامج. وتعليقاً على ور�شة العمل، قالت علياء املزروعي: 
"ملتزمون مبوا�شلة العمل لتعزيز الإجنازات املبتكرة التي حققها الربنامج 
�شتقدم حلوًل  التي  والتقنيات اجلديدة  العلمي  التقدم  الآن، وحتفيز  حتى 
تطوير  يف  حقيقياً  تقدماً  بالفعل  اأحرزنا  لقد  املياه..  اأم��ن  لتعزيز  مبتكرة 
حتفيز  يف  اإيجاباً  التاأثري  وا�شتطعنا  وعاملياً،  حملياً  املجال  هذا  يف  القدرات 
تواكب  وب�����ش��ورة  ع��امل��ي��اً  املخت�شة  الأق��ط��اب  خمتلف  ب��ن  البحثي  ال��ت��ع��اون 
بالذكر  جدير  ال�شتمطار".  علوم  جم��الت  يف  اجلديدة  التطورات  خمتلف 
الإم���ارات لبحوث علوم  ا�شتطاع برنامج  اأع��وام قليلة فقط  اأن��ه ويف غ�شون 
لأكرث  حا�شنة  ومظلة  رائ��دة  دولية  من�شة  مكانته  تر�شيخ  من  ال�شتمطار 
جديدة  وتقنيات  تطبيقات  اإي��ج��اد  اإىل  وامل�شتندة  ت��ط��وراً  العلمية  الأب��ح��اث 

لعمليات ال�شتمطار.

�صقر غبا�س يلتقي �صفراء الكويت واجلزائر واليابان
•• اأبوظبي -وام: 

ا�شتقبل معايل �شقر غبا�س رئي�س 
املجل�س الوطني الحتادي يف مقر 
حده  على  ك��ال  ب��اأب��وظ��ب��ي  املجل�س 
البعيجان  حم��م��د  ���ش��الح  ���ش��ع��ادة 
�شعادة  و  ال���ك���وي���ت  دول������ة  ���ش��ف��ري 
خمي�شي عريف �شفري اجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
اي�����ش��وم��ات��ا �شفري  اأك���ي���و  و����ش���ع���ادة 
عف��راء  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور  ال��ي��اب��ان 
العام  الأم�����ن  ال��ب�����ش�����ط��ي  را���ش�����������د 
الربمل���اين  ل��الت�����ش��������ال  امل�����ش��������اع��د 

للمجل�س.
ب��ح��ث �شبل  ال���ل���ق���اءات،  مت خ����الل 
الثنائية  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز 
تفعيل  �شيما  امل��ج��الت، ل  �شتى  يف 
الربملانية  وال���ع���الق���ات  ال���ت���ع���اون 
ب���ن امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
واملجال�س الربملانية يف هذه الدول 

ال��ي��اب��ان م��ن خ���الل ال��ت��وق��ي��ع على 
برملانية  وت���ع���اون  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
ل����ت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات واخل�������ربات 
املمار�شات،  واأف�������ش���ل  ال��ربمل��ان��ي��ة 
والآراء،  ال��ن��ظ��ر،  وج��ه��ات  وت��ب��ادل 
املحافل  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  وامل���واق���ف 
ومناق�شة  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ربمل��ان��ي��ة 
يف  الرت�شيحات  دعم  تبادل  فر�س 
املحافل الربملانية .. و قدم ال�شفري 
لزيارة  غبا�س  �شقر  مل��ع��ايل  دع���وة 
واأكد معايل �شقر غبا�س  اليابان. 
ال��ت��ع��اون الربملاين  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 
ب���ن امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
الدور  واإب���راز  الياباين  ال��ربمل��ان  و 
تعزيز  يف  ل��ل��ربمل��ان��ات  الأ����ش���ا����ش���ي 
م�شالح  ي����خ����دم  مب����ا  ال����ت����ع����اون، 
اأهمية  تاأكيد  اإىل  اإ�شافة  البلدين 
ع��ق��د اج���ت���م���اع���ات ث��ن��ائ��ي��ة دوري����ة 
لتبادل اخلربات واأف�شل املمار�شات 

الربملانية.

الزيارات واخلربات  واأهمية تبادل 
التن�شيق  وت����ع����زي����ز  ال����ربمل����ان����ي����ة 
الق�شايا  خمتلف  حيال  والت�شاور 
دولة  ب��ن  امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ذات 

الإمارات وهذه الدول .
ف��ق��د ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ���ش��ق��ر غبا�س 
البعيجان  حممد  �شالح  �شعادة   ..

البلدين  ب��ن  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات 
موؤكدا التوا�شل والتن�شيق امل�شتمر 
الكويتي  الأم��ة  جمل�س  رئي�س  مع 
ال���دول���ي���ة  امل����ح����اف����ل  يف خم���ت���ل���ف 
معاليه  ال���ت���ق���ى  و  والإق���ل���ي���م���ي���ة. 
اأي�شا �شعادة خمي�شي عريف و اأكد 
املتميزة  ال��ع��الق��ات  متانة  معاليه 

وعقد  ال����ربمل����ان����ي����ة  ال���������ش����داق����ة 
دورية  ب�شفة  برملانية  اجتماعات 
وق����دم دع����وة مل��ع��ايل ���ش��ق��ر غبا�س 
ل��زي��ارة اجل��م��ه��وري��ة اجل��زائ��ري��ة . 
 .. غبا�س  �شقر  معايل  التقى  كما 
�شعادة اأكيو اإي�شوماتا و اأكد معاليه 
دولة  ب��ن  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اأن 

الدولة  ل��دى  الكويت  دول��ة  �شفري 
ال����ذي ج���اء ل��ل�����ش��الم ع��ل��ى معاليه 
عمله  ف������رتة  ان����ت����ه����اء  مب���ن���ا����ش���ب���ة 
���ش��ف��ريا ل��ل��ك��وي��ت ل����دى ال���دول���ة و 
عمله  م��ه��ام  يف  التوفيق  ل��ه  متنى 
�شقر  م��ع��ايل  واأ����ش���اد   . م�شتقبال 
تقوية  يف  ال�شفري  بجهود  غبا�س 

وال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ن دول����ة الإم�����ارات 
واجلمهورية  وامل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اجل����زائ����ري����ة. و م���ن ج��ان��ب��ه اأك���د 
اأهمية  اجل��زائ��ري  ال�شفري  �شعادة 
ت����ب����ادل  و  ال������ربمل������اين  ال�����ت�����ع�����اون 
ب���ن على  ال�����زي�����ارات  و  اخل������ربات 
وجلان  املجال�س  روؤ���ش��اء  م�شتوى 

الإمارات العربية املتحدة واليابان 
املتبادل  اأ�ش�س الحرتام  تقوم على 
منذ  امل�شرتكة  وامل�شالح  والتعاون 
مت   .1972 ع�����ام  يف  ان���ط���الق���ه���ا 
تعزيز  �شبل  مناق�شة  اللقاء  خالل 
بن  الربملانية  العالقات  وتطوير 
املجل�س الوطني الحتادي وبرملان 

على هام�س م�صاركته الفاعلة 

وفد تريندز يلتقي عددًا من الوفود امل�صاركة.. ويرثي املوؤمتر ال�صنوي الأول ملركز �صالم لدرا�صات التطرف بروؤية بحثية ملكافحة التطرف

"تريندز" امل�����ش��ارك يف  وف���د  وك���ان 
�شالم  ملركز  الأول  ال�شنوي  املوؤمتر 
مر�شد  زار  قد  التطرف  لدرا�شات 
الأزهر ال�شريف ملكافحة التطرف، 
وا���ش��ت��ع��ر���س م���ع م�����ش��وؤول��ي��ه �شبل 
ملواجهة  امل�شرتك  البحثي  التعاون 
الأف�����ك�����ار امل���ن���ح���رف���ة والإره����������اب. 
ريهام  ال����دك����ت����ورة  اأ������ش�����ادت  وق�����د 
ملر�شد  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ب��داهلل 
"تريندز"  ب���دور  ال�شريف  الأزه���ر 
املعرفة  ون�شره  البحثية  وج��ه��وده 

ال�شحيحة.
بورقة  "تريندز"  وف���د  وي�����ش��ارك 
ع���م���ل خ������الل اجل���ل�������ش���ة ال���راب���ع���ة 

حاج  ن��وري��زب��اي  وال�شيخ  الإره����اب، 
العام  املفتي  اأوت��ب��ي��ن��وف  ت��اغ��ان��ويل 
رئي�س  ك���ازاخ�������ش���ت���ان  جل��م��ه��وري��ة 
الإدارة الدينية مل�شلمي كازاخ�شتان، 
واملفتي ال�شابق للبو�شنة والهر�شك 
مركز  ووف���د  ���ش��ريت�����س،  م�شطفى 
والبحوث  ل���ل���درا����ش���ات  الإم��������ارات 

ال�شرتاتيحية.
ال�شخ�شيات  ه���ذه  ال��وف��د  واأط���ل���ع 
على  والدينية  والفكرية  العلمية 
طبيعة عمل "تريندز" واإ�شداراته 
العنف  ن��ب��ذ  يف  وج���ه���وده  البحثية 
احلركات  اأفكار  وتفنيد  والكراهية 
ال���ش��الم��وي��ة وط���روح���ات���ه���ا، وقد 

فيم��ا  التع��اون  وتعزي��ز  التط��رف 
بينها.

عبداهلل  حم���م���د  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
ال���ع���ل���ي ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل� 
"تريندز" اإن م�شاركة املركز يف هذا 
اإثراء  بهدف  العاملي جاءت  املوؤمتر 
واإط����الع امل�����ش��ارك��ن ع��ل��ى خال�شة 
املت�شلة  البحثية  "تريندز"  جهود 
مبو�شوع املوؤمتر وعنوانه، وتعزيز 
ودجمهم  "تريندز"  باحثي  وج��ود 
والعاملية،  ال���ع���رب���ي���ة  امل���ح���اف���ل  يف 
�شنع  يف  اإ����ش���ه���ام���ات���ه���م  وت���ف���ع���ي���ل 

الأحداث وا�شت�شراف امل�شتقبل.
امل��وؤمت��ر حمطة مهمة  اأن  واأ���ش��اف 

مدير مركز الأمم املتحدة ملكافحة 
الإرهاب ومكتب مكافحة الإرهاب، 
اأمن  ال��ب�����ش��اري  وال��دك��ت��ور حممد 
للمجتمعات  ال��ع��امل��ي  املجل�س  ع���ام 
معمر  ب�����ن  وف���ي�������ش���ل  امل�������ش���ل���م���ة، 
امل�شرف العام ملركز �شالم للتوا�شل 
من�شوربيك  و���ش��ع��ادة  احل�����ش��اري، 
جمهورية  ����ش���ف���ري  ك��ي��ل��ي��ت�����ش��ي��ف 

اأوزبك�شتان يف م�شر.
كما التقى الوفد كاًل من الدكتورة 
ع���ق���ي���ل���ة دب���ي�������ش���ي م����دي����ر امل����رك����ز 
الفرن�شي للدرا�شات ال�شرتاتيجية 
وال��دول��ي��ة، وج��ا���ش��م حم��م��د مدير 
املركز الأوروب��ي لدرا�شات مكافحة 

ا�شرتاتيجية  "نحو  ب����  امل��ع��ن��ون��ة 
م��ت��ك��ام��ل��ة مل���واج���ه���ة ال���ت���ط���رف يف 
يف  ي�شارك  كما  الرقمي"،  الع�شر 
ور�شة عمل �شمن فعاليات املوؤمتر 
حتت عنوان: "الإ�شهامات البحثية 
جمال  يف  والإجنليزية(  )العربية 
والإرهاب"،  ال���ت���ط���رف  م��ك��اف��ح��ة 
تتناول اأهمي��ة الإ�ش��هامات البحثي��ة 
التط��رف،  مكافح��ة  جم��������ال  ف��ي 
اأف��راد  لتح�شي��ن  وقائ��ي  كاإج��راء 
و�ش��بل  ال��ت��ط�����رف،  م�����ن  امل��ج��ت��م��������ع 
الإ�ش��هامات  م��������ن  ال����ش�����������ت���ف���ادة 
املوؤ�ش�ش��ات  تطوي��ر  ف��ي  العلمي��ة 
واملراك��ز البحثي��ة املعني��ة مبكافحة 

العاملية  ثّمن اجلميع هذه اجلهود 
املثمرة، واعتربوا اأن "تريندز" بات 
باحث عن  كل  يوؤمها  اليوم من�شة 
مهماً  وم��رج��ع��اً  امل��وث��ق��ة،  احلقيقة 
ال�شيا�شي،  الإ�����ش����الم  ح���رك���ات  يف 
هذا  يف  ال���ر����ش���ي���ن���ة  ب����اإ�����ش����دارات����ه 
ال�شاأن، ول�شيما "مو�شوعة جماعة 
يعكف  ال��ت��ي  امل�شلمن"  الإخ������وان 
"تريندز" على اإعدادها واإ�شدارها، 
حيث تو�شح هذه املو�شوعة حقيقة 
ال�شال.  وف��ك��ره��ا  اجل��م��اع��ة  ه���ذه 
واأع������رب اجل��م��ي��ع ع���ن رغ��ب��ت��ه��م يف 
التعاون مع املركز، وتبادل الزيارات 

والإ�شدارات.

•• القاهرة -الفجر:

ي����وا�����ش����ل وف�������د م�����رك�����ز ت���ري���ن���دز 
امل�شارك  وال���ش��ت�����ش��ارات  ل��ل��ب��ح��وث 
ملركز  الأول  ال�����ش��ن��وي  امل���وؤمت���ر  يف 
���ش��الم ل��درا���ش��ات ال��ت��ط��رف، الذي 
حتت  القاهرة  يف  اأعماله  تتوا�شل 
ال���دي���ن���ي..  "التطرف  ع�����ن�����وان: 
املنطلقات الفكرية وا�شرتاتيجيات 
املواجهة"، بح�شور وفود من نحو 
اأرب��ع��ن دول��ة ي��در���ش��ون على مدى 
اأيام املوؤمتر الثالثة �شبل التن�شيق 
وتفنيد  الديني  التطرف  ملواجهة 

خطاب اجلماعات الإ�شالموية.
املوؤمتر،  وعلى هام�س م�شاركته يف 
برئا�شة  "تريندز"  وف�����د  ب���ح���ث 
العلي،  ع���ب���داهلل  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي، م����ع وف����ود 
و���ش��خ�����ش��ي��ات دي��ن��ي��ة ع��امل��ي��ة �شبل 
واملو�شوعات  ال��ت��ط��رف،  مكافحة 
املطروحة على املوؤمتر، اإ�شافة اإىل 
هذه  بن  والتن�شيق  التعاون  �شبل 
املجالت  "تريندز" يف  اجلهات مع 

البحثية ذات الهتمام امل�شرتك.
كاًل  "تريندز"  وف���د  ال��ت��ق��ى  وق���د 
عالم  �شوقي  الدكتور  الأ�شتاذ  من 
العربية،  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  مفتي 
اإب��راه��ي��م جن��م م�شت�شار  وال��دك��ت��ور 
م��ف��ت��ي اجل��م��ه��وري��ة الأم����ن العام 
ل���دور وه��ي��ئ��ات الإف���ت���اء يف العامل، 
وال�شيخ اأبوبكر اأحمد مفتي الديار 
الهندية، والدكتور جهاجنري خان 

ول�شيما  "تريندز"،  ل���ب���اح���ث���ي 
ل���ل���ت���ع���رف على  ال�������ش���ب���اب م���ن���ه���م، 
جتارب الدول والباحثن الآخرين 
يف حم����ارب����ة ال���ت���ط���رف والأف����ك����ار 
اأن امل���وؤمت���ر مبا  امل��ن��ح��رف��ة، م��ب��ي��ن��اً 
وم�شّرعن  م��ف��ك��ري��ن  م���ن  ي�����ش��م 
و�شيا�شين وعلماء يف الدين ميثل 
ملناق�شة  ومهمة  ا�شتثنائية  فر�شة 
العامل  ي�شغل  بات  حيوي،  مو�شوع 
كله اليوم، واأ�شحى م�شدراً اأ�شا�شياً 
اأم��ن كثري من  تهديد  من م�شادر 
و�شالمها  وامل��ج��ت��م��ع��ات  ال�����ش��ع��وب 

وا�شتقرارها ورفاهيتها.
املوؤمتر  اأن  ال��ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  وذك���ر 
جديدة  ب���ع���ن���اوي���ن  اآف�����اق�����اً  ي��ف��ت��ح 
مواجهة  يف  وجت���ارب  اآراء  وي��ط��رح 
احلقائق  وك�شف  امل��ت��ط��رف،  الفكر 
التنظيمات  اأي���دي���ول���وج���ي���ة  ح����ول 
ه��ة، م�����ش��رياً اإىل  الإره���اب���ي���ة امل�����ش��وَّ
للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  جت���رب���ة 
�شعياً  ي�شعى  ال��ذي  وال���ش��ت�����ش��ارات، 
املجال، ويدعم بقوة  حثيثاً يف هذا 
اجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة ال���ه���ادف���ة اإىل 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ط��رف  حم���ارب���ة 
ال����ع����امل  ال�����ف�����ك�����ري، وخ����ا�����ش����ة يف 
يعكف  املركز  اأن  مو�شحاً  الرقمي، 
ع��ل��ى اإع����داد م��و���ش��وع��ة ت��ت��ك��ون من 
35 كتاباً تتناول جماعات الإ�شالم 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي، وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا جماعة 
وت�شتهدف  امل�����ش��ل��م��ن،  الإخ��������وان 
ت��ف��ك��ي��ك خطاب  امل���و����ش���وع���ة  ه�����ذه 
وف�شح  واأه��داف��ه��ا  اجلماعات  ه��ذه 

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
’ للمالحة  دبي  يف م�شاألة حل ” �صركة 

اإىل جميع دائني ومطالبي �صركة دبي للمالحة، ال�صركة املنحلة ، وجميع االأ�صخا�س املعنيني:
الأ�شول وقائمة مبوجب  الآن ح�شب  �شركة منظمة حتى  ، وهي  �شركة دبي للمالحة  �شهادة حل  اأن  يرجى مالحظة 
قوانن جمهورية جزر مار�شال ، وعنوانها امل�شجل يف Trust Company Complex، �شارع اأجيلتك جزيرة 
اأجيلتك، ماجورو، جزر مار�شال، MH 96960 ، مت تقدميه على النحو الواجب اإىل م�شجل ال�شركات يف 28 اأبريل 
2022 ، واأنه وفقا للقانون يف مثل هذه احلالت املقدمة واملقدمة ، يتعن على جميع الدائنن واملطالبن �شد ال�شركة 
تقدمي مطالباتهم وح�شاباتهم ومطالبهم �شد املوؤ�ش�شة كتابيا وبالتف�شيل اإىل مديريها لدى مكتب ريد �شميث، اأندك�س 
تاور )املدخل ال�شرقي( ، الطابق 25 ، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 506548 ، جهة الت�شال : ماري بوري، الربيد 
 الإلكرتوين: mborye@reedsmith.com ، هاتف: 97147096361+، يف اأو قبل 26 نوفمرب 2022.
واأ�شول  املمتلكات  �شد  �شيتم حظرها مقدًما  التفاقية  لهذه  وفقا  تقدميها  يتم  لن  التي  والطلبات  املطالبات  جميع 

املوؤ�ش�شة ومديريها وم�شاهميها.
اإخالء امل�صوؤولية : ل ي�شكل تقدمي هذا الإ�شعار اعرتافا من قبل املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�س هو دائن منا�شب اأو مدعي، 
باأي  يتعلق  فيما  املطالبة  اأو م�شاد  دفاع  اأي  التنازل عن  اأو  ب�شحة،  كاإقرار  يعمل  اأو  �شاحًلا  اأو جعل  اإحياء  يجوز  ول 
اأي قانون تقادم  اأو م�شاهميها، والتي مت حظرها مبوجب  اأو م�شوؤوليها  اأو مديريها  اأ�شولها  اأو  ال�شركة  مطالبة �شد 
اأي دفاع  اأو م�شاهميها، لديها  اأو م�شوؤوليها  اأو مديريها  باملوؤ�ش�شة  اأو فيما يتعلق  �شبب،  اأ�شبحت غري �شاحلة لأي  اأو 

اأو دعوى م�شادة.

اإعـــــــــــــــــالن     
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عربي ودويل

معظم  ع���ل���ى  خم���ازن���ه���ا  حت����ت����وي 
املحا�شيل الأوكرانية من احلبوب 
والبالغ  ل��ل��ت�����ش��دي��ر  امل��خ�����ش�����ش��ة 

مقاطعتي  م��وان��ئ  ع��رب  الت�شدير 
الأوكرانيتن  ونيكوليف  اأودي�شا 
والتي  الأ���ش��ود،  البحر  �شواطئ  يف 

وزنها نحو 22 مليون طن، ح�شب 
فالدميري  الأوك���������راين  ال��رئ��ي�����س 

زيلين�شكي.

”خدعة”،  ���ش��وى  ول��ي�����ش��ت  ب��اط��ل��ة 
الرئي�س  اأك�����د  اأن  ب��ع��د  ���ش��ي��م��ا  ل 
ا�شتعداد  بوتن  الرو�شي فالدميري 
ت�����ش��دي��ر احلبوب  ل�����ش��م��ان  ب����الده 
اأوكرانيا  م��وان��ئ  م��ن  ع��وائ��ق  دون 
حال قيام كييف باإزالة الألغام من 
ا�شتغالل  بعدم  تعهد  كما  مياهها، 
هجمات  اأي  ل�”�شن  الأل��غ��ام  اإزال���ة 

من البحر«.
 4 وج���������ود  اإىل  ب�����وت�����ن  واأ���������ش��������ار 
احلبوب  لت�شدير  اأخ��رى  م�شارات 

الأوكرانية، وهي:
ل�شيطرة  اخل��ا���ش��ع��ة  امل���وان���ئ  ع��رب 
والبحر  اآزوف  ب���ح���ر  يف  رو����ش���ي���ا 
وبريديان�شك  )ماريوبول  الأ���ش��ود 
مفتوح  امل�شار  وه���ذا  وخ��ري���ش��ون(، 
دون اأي �شروط. عرب نهر الدانوب 
موانئ  اإىل  ال����ربي����ة  وب����ال����ط����رق 

رومانيا على البحر الأ�شود.

اإىل  احل��دي��د  ب�شكك  ب��ول��ن��دا  ع��رب 
موانئ بحر البلطيق.

ليتوانيا،  اإىل  ب��ي��الرو���ش��ي��ا  ع���رب 
لكنه  طريق،  واأرخ�س  اأب�شط  وهو 
يتطلب رفع العقوبات الغربية عن 

مين�شك.
اجتاهات لت�شدير تلك احلبوب

ا�شتخدام  خيار  اأوكرانيا  ورف�شت 
لل�شيطرة  اخل���ا����ش���ع���ة  امل�����وان�����ئ 
الرو�شية، متهمة مو�شكو ب�”�شرقة 

احلبوب«.
فطاقاته  ال�����دان�����وب،  م�����ش��ار  اأم�����ا 
ال�شلطات  واأك�����������دت  حم�����������دودة، 
نقل  اأنه  املا�شي  ال�شهر  الرومانية 
األ����ف ط���ن من   240 ع����ربه ن��ح��و 
اإجمايل  ب��اأن  علما  فقط،  احل��ب��وب 
�شادرات احلبوب من اأوكرانيا قبل 
النزاع الأخري بلغت ما بن 5 و6 

مالين طن �شهريا.

وم�شكلة ”امل�شار البولندي” تتمثل 
بالدرجة الأوىل يف الختالف بن 
اأوكرانيا  ال�شكة احلديد يف  عر�س 
احلديدية  ال�شكك  اأن  اإذ  وبولندا، 
يف اأوك���ران���ي���ا، ك��م��ا يف غ��ريه��ا من 
ال�شابقة،  ال�شوفيتية  اجلمهوريات 
منها  ���ش��ن��ت��ي��م��رتات  ب�10  اأو����ش���ع 
يف ب���ول���ن���دا وال�������دول الأوروب�����ي�����ة، 
اإع��������ادة حتميل  اإم������ا  ي��ت��ط��ل��ب  م����ا 
العربات على احلدود، اأو نقلها اإىل 

العجالت الأخرى.
اإىل  بولنديون  م�شوؤولون  وي�شري 
للمعابر  ال��ت��ق��ن��ي��ة  الإم���ك���ان���ات  اأن 
اأكرث  مب���رور  ت�شمح  ل  احل��دودي��ة 
م���ن م��ل��ي��ون اأو م��ل��ي��وين ط���ن من 

احلبوب �شهريا.
واإذا كان ”امل�شار البولندي” يلبي 
غربية  اأ�شلحة  ت��وري��د  احتياجات 
ي��ع��و���س عن  ف���اإن���ه ل  ك��ي��ي��ف،  اإىل 

الذي  البحري”،  ”امل�شار  خ�شارة 
كانت نحو 90 باملئة من ال�شادرات 
ال��غ��ذائ��ي��ة الأوك���ران���ي���ة مت��ر عربه 

قبل الأزمة الأخرية.
البيالرو�شي”  ”امل�شار  وي��ع��ت��رب 
احلبوب  لنقل  الأف�����ش��ل  ال��ط��ري��ق 
الراهنة، نظرا خللوه  الظروف  يف 
لكن  من م�شكلة ”عر�س ال�شكة”، 
فالدميري  الأوك���������راين  ال��رئ��ي�����س 
بالده  اأن  م��وؤخ��را  اأك���د  زيلين�شكي 
لت�شدير  الآن  م�����ش��ت��ع��دة  ل��ي�����ش��ت 
احل���ب���وب ع���رب ب���ي���الرو����س، واأي����ده 
غيتاغا�س  ال���ل���ي���ت���واين  ال��رئ��ي�����س 
اإن  ق��ائ��ال  امل��وق��ف  ه��ذا  نو�شيدا يف 
ن���ق���ل احل����ب����وب الأوك����ران����ي����ة عرب 
كاليبيدا  م��ي��ن��اء  اإىل  ب��ي��الرو���ش��ي��ا 
�شيا�شية  م��ق��ب��ول لع��ت��ب��ارات  غ��ري 
وب�شبب عقوبات الحتاد الأوروبي.
هي  ”�شخونة”  الأك���رث  والنقطة 

•• مو�شكو-وكاالت

اأثارت م�شكلة ت�شدير احلبوب من 
”جماعة  اأوك���ران���ي���ا خم����اوف م���ن 
حادا  دبلوما�شيا  وخالفا  عاملية”، 
بن رو�شيا والغرب، يف ظل خماوف 
عاملية من اأزمة على غرار جائحة 

كورنا بح�شب خرباء.
امل�شكلة  ه����ذه  اأن  م��و���ش��ك��و  وت����رى 
التهامات  ظ��ل  يف  ت�شخيمها  مت 
ال��غ��رب��ي��ة ل��رو���ش��ي��ا ب��اب��ت��زاز العامل 
يف اأزم��ة ال��غ��ذاء من خ��الل اإغالق 
وعرقلة  الأوك������ران������ي������ة،  امل�����وان�����ئ 
ت����وري����دات الأغ����ذي����ة ع���ربه���ا، مما 
دف��ع م��ن��دوب رو���ش��ي��ا ال��دائ��م لدى 
نيبينزيا  فا�شيلي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ل��الن�����ش��ح��اب م���ن اج��ت��م��اع ملجل�س 

الأمن الدويل الثنن.
التهامات  ه���ذه  م��و���ش��ك��و  وت��ع��ت��رب 

اأزمة حبوب اأوكرانيا وخطر املجاعة.. بوتن يطرح 5 م�صارات للحل

•• لندن-وكاالت

الرو�شي  للمجل�س  العام  املدير  قلل 
كورتونوف  اأندريه  الدولية  لل�شوؤون 
من احتمالت جناح الوليات املتحدة 
قمة  خ�����الل  اأه����داف����ه����ا  يف حت���ق���ي���ق 
الأمريكيتن التي متتد من 6 وحتى 

10 يونيو -حزيران احلايل.
تاميز”  ”غلوبال  �شحيفة  يف  وكتب 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  اأن  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
ا�شت�شافت هذه القمة مرة واحدة يف 
ميامي �شهر دي�شمرب )كانون الأول( 
1994 وكانت تلك اأول مرة يجتمع 

فيها املنتدى.
الهيمنة  ذروة  ال��ف��رتة  ت��ل��ك  �شكلت 
والنت�شارية  ال��دول��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأم��ري��ك��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة مل��ا ب��ع��د احلرب 
مفاجئة،  غ���ري  ب��ط��ري��ق��ة  ال����ب����اردة. 
كامل  ب�شكل  كلينتون  اإدارة  هيمنت 
ع��ل��ى و���ش��ع ج����دول اأع���م���ال احلدث 
التجمع  ل��ه��ذا  ال��ع��ام��ة  والأول����وي����ات 
اجل��دي��د. ح�شل ذل��ك يف وق��ت كانت 
�شريعاً  تنت�شر  الليبريالية  النماذج 
تهمي�س  مت  ال��الت��ي��ن��ي��ة؛  اأم��ري��ك��ا  يف 
ك���وب���ا ال�����ش��ي��وع��ي��ة ع��ل��ى ن���ط���اق �شبه 
ك���ام���ل يف ���ش��ي��ا���ش��ات ال����ق����ارة وب����دت 
ت�شهد  اأن  م��ن  اجل��زي��رة قريبة ج��داً 
امل�شاركون  واف��ق  ال��ن��ظ��ام.  يف  تغيرياً 
يف قمة ميامي بحما�س على تاأ�شي�س 
منطقة التجارة احلرة لالأمريكيتن 
للدميوقراطية  ال��رتوي��ج  على  كما 
والزدهار يف القارة من اأجل مكافحة 

الف�شاد بجميع اأ�شكاله والق�شاء على 
حتى  باملخدرات.  والجت��ار  التهريب 
يف ذل��ك احل���ن، ت��اب��ع ال��ك��ات��ب، تبن 
التحقيق  �شعبة  الأه�����داف  ت��ل��ك  اأن 
للغاية. واجه تطبيق املنطقة احلرة 
العديد من العقبات وف�شل يف الوفاء 
2005؛  ل�����ش��ن��ة  ال��ن��ه��ائ��ي  ب��امل��وع��د 
الرتكيز  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ف�شلت 
على التفاو�س حول اتفاقات جتارية 
ث��ن��ائ��ي��ة م����ع ج������ريان خم���ت���اري���ن يف 
اإجن������از ترتيب  م���ن  ب�����دًل  اجل���ن���وب 
جت����اري م��ت��ع��دد الأط�������راف. مل يتم 
والجتار  الف�شاد  على  ق��ط  الق�شاء 
من  ال��غ��رب��ي  الن�شف  يف  ب��امل��خ��درات 
الأر�س وتبن اأن ال�شّرين اأكرث عناداً 

وتكيفاً مما كان متوقعاً يف ال�شابق.
يف  املدقع  الفقر  اأن  كورتونوف  ذك��ر 
وانت�شر  اليوم  بالرتفاع  اآخ��ذ  القارة 
من   14% ب���ن   2021 ن��ه��اي��ة  يف 
جميع  عك�س  على  ت��ق��ري��ب��اً.  ال�شكان 
برهن  الأب��وك��ال��ي��ب��ت��ي��ة،  ال��ت��وق��ع��ات 
كوبا  يف  ال�شيوعي  ال�شيا�شي  النظام 
ع���ن م���رون���ة لف��ت��ة وجن����ا م���ن تغري 
ذلك،  على  ع��الوة  القيادة.  يف  جيلي 
تغري م��ي��زان ال��ق��وة يف ال��ع��امل ب�شكل 
وعلى   1994 ���ش��ن��ة  م���ن���ذ  درام�������ي 

الكرملن  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  اخل��ا���ش��ة 
الكبرية  ال��ق��وى  مثل  غالبيتها  لكن 
والأرجنتن  وامل��ك�����ش��ي��ك  ك��ال��ربازي��ل 
مرتددة يف فر�س عقوبات اقت�شادية 

قا�شية على مو�شكو.
على العك�س من ذلك، غالباً ما ترى 
املناه�شة  ال��ع��ق��وب��ات  ال���ق���وى  ه����ذه 
ل���رو����ش���ي���ا ك���ف���ر����ش���ة مل������لء ال����ف����راغ 
واحل�����ش��ول ع��ل��ى م���واق���ف اأق�����وى يف 
الأ�شواق الرو�شية. عالوة على ذلك، 
يعلمها  اأن  ب��ب�����ش��اط��ة  حت���ب  ل  ه���ي 
تفعله  اأن  يجب  م��ا  الأب��ي�����س  البيت 
الدولية.  ال�����ش��وؤون  يف  تفعله  األ  اأو 
ويت�شاءل كورتونوف عن قادة الدول 
ال�شيدة الذين �شيحبون اأن ي�شبحوا 
يد  على  يتدربون  مطيعن  ت��الم��ذة 
اأ�شتاذ متطلب. مع ال�شن، اإن فر�س 
لو�س  امل���ت���ح���دة يف  ال����ولي����ات  جن����اح 
اأجن��ل�����س ه��ي اأق���ل ح��ت��ى. خ���الل 28 
عاماً، حتولت ال�شن من كيان غري 
موجود يف اأمريكا الالتينية اإىل قوة 
اإن منو جتارتها  اقت�شادية حقيقية. 
 2000 مع القارة مذهل حقاً: بن 
ال�شن  جت�������ارة  من����ت   ،2020 و 
 1.7% م��ن  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  م��ع 
جتارة  اإج���م���ايل  م��ن   14.4% اإىل 

فنزويال مفاجئة للغاية بالنظر اإىل 
الأبي�س  للبيت  امل�شتمرة  امل��ح��اولت 
يف ال��ت��ح��دث اإل��ي��ه��ا ك��ي ت��ك��ون بدياًل 
اإىل  ب��ارز  نفطي  كم�شدر  رو�شيا  عن 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة. واأ���ش��اف اأن هذه 
الدعوات  يف  التع�شفية  الن��ت��ق��ائ��ي��ة 
اأمريكا  يف  م�شروعة  خم��اوف  اأث���ارت 
ال��الت��ي��ن��ي��ة و���ش��ك��ك��ت ب��ج��اه��زي��ة قادة 
بارزين يف املنطقة للم�شاركة يف القمة 
اأجنلو�س.  ل��و���س  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي 
ل��ك��ن امل�����ش��ك��ل��ة ل��ي�����ش��ت حم�����ش��ورة يف 
قوية  اأ�شباب  ثمة  وح�شب.  امل�شاركة 
�شتحاول  بايدن  اإدارة  ب��اأن  لالعتقاد 
القمة  يف  اأ�شا�شيتن  مهمتن  اإجن��از 
احل�شول  حماولة  الأوىل  التا�شعة. 
على دعم كامل من اأمريكا الالتينية 
ملوقف وا�شنطن �شد مو�شكو. الثانية 
الختيار  اإىل  الالتينية  اأمريكا  دفع 
بن وا�شنطن وبكن ل�شالح الأوىل. 
اأي  اإجن���از  يتم  اأن  املحتمل  غ��ري  م��ن 

من هاتن املهمتن ب�شهولة.
دول  غالبية  تنوي  ل  للكاتب،  وف��ق��اً 
النزاع  حت��وي��ل  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ري���ك���ا 
يف  اأولويتها  اإىل  الرو�شي-الأوكراين 
ال�شيا�شة اخلارجية. قد يكون بع�شها 
الع�شكرية  للعملية  ج����داً  م��ن��ت��ق��داً 

للوليات  امل��ط��ل��ق��ة  ال����ق����وة  ح�������ش���اب 
املتحدة. اأف�شحت الأوهام الرومن�شية 
تعرتف  ل  التي  الليبريالية  للعوملة 
التاريخ”  و”نهاية  ب������احل������دود 
و”العامل الأحادي القطبية” املجال 
بتعددية  ن�شجاً  اأك��رث  توقعات  اأم���ام 
يف  متقدمة  واأقلمة  نا�شجة  قطبية 

اأن  الكاتب  يرى  الدولية.  العالقات 
ق��م��ة الأم��ري��ك��ي��ت��ن ح��ال��ي��اً ي��ج��ب اأن 
وا�شنطن  كانت  اإذا  عما  جواباً  تقدم 
تعلمت درو�س 1994. لكن الإعداد 
جاهزية  ب�شاأن  �شكوكاً  يطرح  للقمة 
تقييم  لإع�������ادة  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
اأمريكا  جت��اه  التقليدية  مقارباتها 

ومع  ���ش��ن��ة،   28 م��ن��ذ  ال��الت��ي��ن��ي��ة. 
الدولية،  القوة  ذروة  يف  بالدها  كون 
من  فقط  كوبا  كلينتون  اإدارة  منعت 
احل�شور اإىل ميامي. اليوم، اإن اإدارة 
كوبا  ا�شتثنت  بكثري  الأ�شعف  بايدن 

وفنزويال ونيكاراغوا.
دعوة  ع��دم  ق�شية  اإن  للكاتب،  وف��ق��اً 

امل��ن��ط��ق��ة وك���ان���ت ق��ري��ب��ة م���ن 450 
من  اأك���رث   .2021 يف  دولر  م��ل��ي��ار 
20 دولة اأمريكية لتينية وكاريبية 
وقعت على مبادرة احلزام والطريق؛ 
البنك  اإىل  م��ن��ه��ا  ����ش���ت  وان�������ش���م���ت 
الآ�شيوي لال�شتثمار والبنية التحتية 
ومقره بكن. جمرد فكرة اأنه ينبغي 
اأمريكا الالتينية الختيار  على دول 
يبدو  املتحدة  والوليات  ال�شن  بن 

غريباً اإن مل يكن غري معقول.
ال���ولي���ات  اأن  يف  ال���ك���ات���ب  ي�����ش��ك  ل 
مهماً  لعباً  كونها  �شتوا�شل  املتحدة 
مع  عالقاتها  الالتينية.  اأمريكا  يف 
ب�شجل  تتمتع  اجلنوبين  ج��ريان��ه��ا 
تزال  ل  هائل.  وبات�شاع  ج��داً  طويل 
تتخطى  الناعمة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وة 
اإقليمي. يف  اآخ��ر غري  ق��وة اأي لع��ب 
اأمريكية  جاليات  املتحدة  ال��ولي��ات 
ي�شاهم  قد  وحيوية.  كبرية  لتينية 
الجتماع يف لو�س اإجنلو�س م�شاهمة 
الن�شف  يف  ال��ه��ج��رة  ب����اإدارة  �شاحلة 
ال���غ���رب���ي م����ن الأر����������س وال����رتوي����ج 
والتكيف  تنموية م�شتدامة  لأه��داف 
لكن من  املناخي.  التغري  مع حتدي 
يتعن على  ن��اج��ح��ة،  ت��ك��ون  اأن  اأج���ل 
عاداتها  ع��ن  تتخلى  اأن  ب��اي��دن  اإدارة 
العظمى  القوة  ا�شتعالء  يف  القدمية 
احل���اج���ات  م����ن  ع�������دداً  ت���ع���ال���ج  واأن 
قال  جلريانها.  احلقيقية  واملخاوف 
ال��ف��ي��ل�����ش��وف ال�����ش��ي��ن��ي ال���ق���دمي لو 
ل��ك��ن ل تكن  ال��رئ��ي�����س،  ”كن  ت�����ش��ي: 

اأبداً ال�شيد«.

منو جتارة ال�صني مع القارة الالتينية مذهل حقًا

اأكادميي رو�صي: فر�س اأمريكا يف جناح قمة الأمريكيتني �صئيلة

 وزيرة اإ�صبانية �صابقة تتهم املغرب بعمليات »تن�صت«
•• مدريد-اأ ف ب

ال�����ش��اب��ق��ة ارانت�شا  ات��ه��م��ت وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال���ش��ب��ان��ي��ة 
ب�”عمليات  ق��ام  باأنه  املغرب  مقابلة  يف  لي��ا  غونزالي�س 
الدبلوما�شي  اخل����الف  خ���الل  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  تن�شت” 
النف�شالين  ل��زع��ي��م  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا  ب�����ش��ب��ب  م���دري���د  م���ع 

ال�شحراوين لأ�شباب طبية.
”ال  امل��ق��اب��ل��ة م��ع �شحيفة  وق��ال��ت غ��ون��زال��ي�����س لي���ا يف 
�شيء  ك��ل  ا�شتخدام  ”مت  اإن���ه  ا�شبانيا”  دي  برييوديكة 
امل�شاعدة  ه����ذه  ����ش���ورة  ل��ت�����ش��وي��ه  الأزم�������ة  ه����ذه  خ����الل 
الإن�شانية” لإبراهيم غايل زعيم جبهة حترير ال�شاقية 

احلكومة  وكانت  )بولي�شاريو(.  الذهب  ووادي  احلمراء 
ال�شبانية حتدثت مطلع اأيار-مايو عن اخرتاق هواتف 
بع�س اأع�شائها مبا يف ذلك رئي�س الوزراء بيدرو �شان�شيز 
بن  الدبلوما�شية  الأزم���ة  ه��ذه  اأث��ن��اء   2021 رب��ي��ع  يف 
الوزيرة  قالت  ال�شاأن،  �شوؤال يف هذا  وردا على  البلدين. 
ال�شابقة ”عندما اأقول كل �شيء اأعني كل �شيء: عمليات 

تن�شت و�شكاوى وخ�شو�شا حمالت �شحفية«.
عمليات  اأن  ال���ش��ب��ان��ي��ة  ال��ي�����ش��اري��ة  احل��ك��وم��ة  واأك������دت 
القر�شنة هذه بوا�شطة الربنامج املعلوماتي ال�شرائيلي 
ذكرت  لكنها  خارجيا”  ”هجوما  متثل  ”بيغا�شو�س” 
اأنها ل تعرف م�شدره بينما حتدثت و�شائل  مرات عدة 

و�شائل  وقالت  للرباط.  �شلوع  عن  عدة  ا�شبانية  اإع��الم 
لغونزالي�س  امل��ح��م��ول  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اإن  امل��غ��رب��ي��ة  اإع����الم 
ال��ت��ي غ���ادرت احل��ك��وم��ة مب��وج��ب تعديل وزاري يف  لي��ا 
2021، تعر�س ملحاولة قر�شنة بربنامج  متوز-يوليو 
على  ال��رد  رف�شت  ال�شابقة  ال��وزي��رة  لكن  ”بيغا�شو�س«. 

�شوؤال يف هذا ال�شاأن.
تامة  ب�شرية  اإ�شبانيا  اإىل  اإبراهيم غايل  و�شول  وت�شبب 
كوفيد-19،  م��ن  ملعاجلته   2021 ن��ي�����ش��ان-اب��ري��ل  يف 
باأزمة دبلوما�شية خطرة بن مدريد والرباط انتهت يف 
اآذار-مار�س املا�شي مع تغري مفاجئ يف موقف مدريد يف 

ق�شية ال�شحراء الغربية.

ال�صني ت�صجل 216 اإ�صابة جديدة بكوفيد 
•• بكني-رويرتز

الرئي�شي �شجل  اإن بر ال�شن  الأربعاء  اأم�س  الوطنية  قالت جلنة ال�شحة 
216 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا يف ال�شابع من يونيو- حزيران منها 

67 م�شحوبة باأعرا�س و149 بدون اأعرا�س.
منها  جديدة  اإ�شابات   209 ال�شابق  اليوم  يف  ر�شدت  ال�شن  اأن  واأ�شافت 
57 ظهرت عليها اأعرا�س و152 بدون اأعرا�س. ومل ت�شجل البالد وفيات 

جديدة وبهذا تظل ح�شيلة الوفيات 5226.
و�شجل بر ال�شن الرئي�شي حتى ال�شابع من يونيو- حزيران 224465 
اإ�شابة موؤكدة بفريو�س كورونا. و�شجلت العا�شمة بكن اأربع حالت حملية 
باأعرا�س يف  ح��الت  اأي  ر�شد  يتم  باأعرا�س يف حن مل  جديدة م�شحوبة 
اليوم ال�شابق، كما �شجلت اأربع حالت جديدة بدون اأعرا�س مقابل حالتن 

يف اليوم ال�شابق، وفقا ملا ذكرته احلكومة املحلية.

اجلمهور  �شيتمكن  بح�شانته،  يتذرع 
الفيديو  م���ق���اط���ع  اك���ت�������ش���اف  م�����ن 
عائلة  م��ن  لأف���راد  م�شجلة  ل�شهادات 
الرئي�س  ابنة  اإيفانكا  منهم  ت��رام��ب، 
جاريد  زوج����ه����ا  وك����ذل����ك  ال�������ش���اب���ق، 
كو�شرن. كما مت ت�شوير �شهادة دونالد 
حديث  ا  اأي�شً هناك  جونيور.  ترامب 
عن �شماع مايك بن�س، نائب الرئي�س 
ال�شابق لدونالد ترامب، ال ان رئي�س 
ال��ل��ج��ن��ة، ال��ن��ائ��ب ال��دمي��ق��راط��ي عن 
طوم�شون،  بيني  م�شي�شيبي،  ولي���ة 
ذل�����ك مل  اإن  امل���ا����ش���ي  ال�������ش���ه���ر  ق�����ال 
ي��ع��د م��ط��روًح��ا ع��ل��ى ال��ط��اول��ة. اإذن، 
دقيقة   187 ال����  �شي�شرح  ال���ذي  م��ن 
ال�شلطة  ج��ان��ب  م���ن  ال��ت��ق��اع�����س  م���ن 
الأخري  يف  ت��ق��رر  اأن  قبل  التنفيذية 
اإر�شال احلر�س الوطني وقوات النظام 
حما�شر  ”كابيتول  لإن��ق��اذ  الأخ����رى 
من قبل اأعداء من الداخل؟ الإجابات 
بحلول نهاية ال�شهر، اإذا �شارت الأمور 

على ما يرام.
عن لو جورنال دي دميان�س

 ه���ل ���ش��رنى م�������ش���وؤوًل م��ن��ت��خ��ًب��ا من 
�شخ�شية  اأو  اجل����م����ه����وري،  احل������زب 
ال�شابق،  للرئي�س  املقرب  احل��زام  من 
ُي����وّرط دون��ال��د ت��رام��ب يف اأح����داث 6 
م���وؤك���د. يف  ���ش��يء  2021؟ ل  ي��ن��اي��ر 
ال�شاعة،  اإن��ه �شباق �شّد  كل الح��وال، 
نوفمرب  يف  الن�شفية  النتخابات  لأن 
خ�شرها  ”اإذا  ب�������ش���رع���ة،  ت����ق����رتب 
الدميقراطيون –ا�شتطالعات الراأي 
�شيء لالأغلبية  الن-اأول  كارثية من 
التخل�س  ه��و  اجل��دي��دة،  اجلمهورية 
م���ن ه����ذه ال��ل��ج��ن��ة ل��ت��ث��ب��ي��ت اأخ�����رى، 
بايدن”،  جو  اب��ن  بت�شرفات  �شتتعلق 

يتكّهن �شيمون جريفيه.

99 اأمر اإح�صار
   ت��ت��ك��ون جل��ن��ة جم��ل�����س ال���ن���واب من 
ت�����ش��ع��ة م�������ش���وؤول���ن م��ن��ت��خ��ب��ن، من 
اآدم  اجل��م��ه��وري��ن،  م��ن  اث��ن��ان  بينهم 
ت�شيني  ول��ي��ز  )اإل��ي��ن��وي(  كينزينجر 
الرئي�س  ن���ائ���ب  اب���ن���ة  )واي����وم����ن����غ(، 
�شغط  وحت��ت  ت�شيني.  دي��ك  ال�شابق 

ق����وي م���ن احل����زب����ن، اأ�����ش����درت 99 
تتعلق  منها  خم�شة  ا�شتدعاء،  مذكرة 
ي�شتبه  ال��ك��وجن��ر���س  يف  بجمهورين 
يف اأنهم لعبوا دوًرا مهًما يف الت�شعيد 
ي���وم 6 ي��ن��اي��ر. وق���د اأ���ش��ار اأرب��ع��ة اإىل 
ال�شتدعاء.  ه����ذا  ي��رف�����ش��ون  اأن���ه���م 
ي�شتجوبون  م��ن��ت��خ��ب��ون،  م�����ش��وؤول��ون 
م�������ش���وؤول���ن م��ن��ت��خ��ب��ن ُي�������ش���ت���ب���ه يف 
الفتنة،  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ح��ري�����س  ق��ي��ام��ه��م 

ب�شرا�شة  يقاتلون  املظاهرة،  منظمو 
فيما يتعلق بظروف ظهورهم.

ينتظره  اأن  مي��ك��ن  ال����ذي  م��ا  اإذن،     
ال�شهادات  لآلف  ملخ�س  اجلمهور؟ 
الأ�شهر  اإل��ي��ه��ا يف  ال���ش��ت��م��اع  ال��ت��ي مت 
اآلف  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  الأخ�����������رية 
والر�شائل  ال���ه���ات���ف���ي���ة  ال�������ش���ج���الت 
ال��ت��ي مت  ال���وث���ائ���ق  واآلف  ال��ن�����ش��ي��ة، 
قانونية  معارك  بعد  عليها  احل�شول 

ال��ن��ائ��ب اجل���م���ه���وري عن  ���ش��ي��م��ا  ول 
الكوجنر�س،  يف  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ولي����ة 
ق���د ي�شبح  ال�����ذي  ك��ي��ف��ن م���ك���ارث���ي، 
رئي�س جمل�س النواب اإذا فاز حزبه يف 
نوفمرب؟ ”مل يحدث هذا من قبل”، 
اأ�شار  ���ش��ي��م��ون غ��ري��ف��ي��ه. ك��م��ا  ي�����ش��دد 
�شهود �شبق ال�شتماع اإليهم يف جل�شات 
الإدلء  يرف�شون  اأن��ه��م  اإىل  مغلقة، 
ب�شهادتهم مرة اأخرى. اآخرون، منهم 

اإىل  و���ش��ل  بع�شها  اأن  حتى  ط��اح��ن��ة، 
ب�شكل  يدور  احلديث  العليا.  املحكمة 
جولياين  رودي  ���ش��ه��ادة  ع���ن  خ��ا���س 
دون��ال��د ترامب.  م��ن  امل��ق��رب  املحامي 
�شهر  يف  ال���ش��ت��م��اع  جل�شات  و���ش��ت��درج 
امل���ن���اق�������ش���ات، عمل  ���ا يف  اأي�������شً ي��ون��ي��و 
خم��ت��ل��ف ف����رق امل��ح��ق��ق��ن ال���ذي���ن مت 
على  نراهن  ملون.  �شكل  يف  تعيينهم 
هو  الذهبي”  ”الفريق  ي���ك���ون  اأن 

الأعلى يف ن�شبة ال�شتماع.
   ان���ه ال��ف��ري��ق ال����ذي ن��ظ��ر يف جهود 
دونالد ترامب وحلفائه لل�شغط على 
وزارة العدل لإبطال نتائج النتخابات 
نافارو،  ب��ي��رت  اأح���ده���م،  ال��رئ��ا���ش��ي��ة. 
ال�شابق  التجاري  امل�شت�شار  عاًما،   72
الأبي�س،  البيت  يف  ت��رام��ب  ل��دون��ال��د 
وجهت اإليه يوم اجلمعة لئحة اتهام 
”عرقلة  من قبل وزارة العدل بتهمة 

التحقيق يف الكوجنر�س”  �شالحيات 
اإليه.  اللجنة  ا�شتماع  رف�س  اأن  بعد 
الن�شط  ال���دور  ب�شاأن  اإل��ي��ه  و�شي�شمع 
ال���ذي ق��ام ب��ه، وت��ب��ّن��اه ع��ل��ًن��ا، لتاأجيل 
النتخابات  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��دي��ق 

الرئا�شية التي فاز بها جو بايدن.

دونالد ترامب غائب
   يف غياب دونالد ترامب نف�شه، الذي 

اليوم، تبداأ اأوىل جل�صات اال�صتماع:

حادثة اقتحام مبنى الكابيتول تعود للواجهة من جديد
�صيتمكن اجلمهور من اكت�صاف مقاطع فيديو ل�صهادات م�صجلة الأفراد من عائلة ترامب

ا�صتدعاء فريق دونالد ترامب للكوجنر�س للرد علنيا اأمام جلنة جمل�س النواب

••   الفجر -خرية ال�شيباين
اال�صتماع  جل�صات  اأوىل  اخلمي�س  اليوم  تبداأ      
مبنى  على  الهجوم  على  وال�صهود  للفاعلني  العلنية 

الكابيتول يف 6 يناير 2021.
اأثناء جلنة  اإع��ادة خلق ما حدث  اأمل يف     »هناك 
اإىل  بالن�صبة   ،”1973 ع��ام  الربملانية  التحقيق 
�صيمون جريفيه، موؤرخ الواليات املتحدة يف جامعة 
اخلارقة،  التلفزيونية  اللحظة  تلك  ”خالل  ليل، 
بت�صجيل  امر  نيك�صون  ريت�صارد  الرئي�س  اأن  علمنا 
اإىل  اأدت  والتي  البي�صاوي،  املكتب  حمادثات  جميع 
فهل  الوقت”.  ذلك  يف  ال�صهرية  ووترغيت  ف�صيحة 
�صن�صاهد قريًبا مثل هذا العر�س، اأو حتى مثل هذا 

االنقالب؟
حتقيقات باجلملة يف احداث الكابيتول�شهادات م�شجلة لإيفانكا ابنة الرئي�س ال�شابق، وكذلك زوجها جاريد كو�شرن
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متورط  فرن�شي  خم��درات  مهرب  توقيف  املغربية  ال�شرطة  اأعلنت   
)الإنرتبول(  الدولية  ال�شرطة  قبل  من  ومطلوب  دولية  �شبكة  يف 

اجلمعة يف مدينة الدار البي�شاء.
وقالت املديرية العامة لالأمن الوطني يف بيان اإن فرن�شيا من اأ�شل 
جزائري �شدرت بحقه مذكرة حمراء عن الإنرتبول اعتقل يف مطار 

حممد اخلام�س يف الدار البي�شاء.
اأو�شحت  الوطني هويته، لكنها  العامة لالأمن  املديرية  ومل تك�شف 
اأنه اعتقل ”ل�شالته ب�شبكة اإجرامية لالجتار الدويل ملخدرات قوية 
ح�شب البيان من دون اأن ت�شيف اي  بن بلجيكا وفرن�شا وهولندا”، 

تفا�شيل.
وذكرت و�شائل اإعالم مغربية اأن املوقوف هو ”نور الدين ب.” وهو 

مهرب خمدرات فار منذ �شنوات.
ع��ن م�شدر يف  نقال  ”لودي�شك”  امل��غ��رب��ي  الإخ���ب���اري  امل��وق��ع  وذك���ر 
يف  احلمراء  مذكرته  اأ�شدر  الن��رتب��ول  اأن  الوطني  الأم��ن  مديرية 
الفرن�شية،  الق�شائية  ال�شلطات  من  بطلب  املا�شي  ني�شان-ابريل 

بتهمة ت�شكيل منظمة اإجرامية وتهريب خمدرات.
اأن��ه متورط  ويعتقد  عاما   33 العمر  يبلغ من  به  امل�شتبه  اإن  وق��ال 
فرن�شا  بن  والكوكاين  الهريوين  تهريب  عمليات  من  العديد  يف 

وبلجيكا وهولندا.
 

قال م�شوؤولون اأفغان اإن وزيرا �شابقا فر من البالد عندما ا�شتولت 
بعد  الأرب��ع��اء  اأم�س  ع��اد  املا�شي  العام  ال�شلطة  على  طالبان  حركة 
لجتذاب  املت�شددة  احلركة  مبادرة  اإط��ار  يف  اأمنية  تطمينات  تلقيه 
يتطلعون  ط��ال��ب��ان  م��ن  م�����ش��وؤول��ون  واأو����ش���ح  ال���ب���ارزة.  ال�شخ�شيات 
لتدعيم حكومتهم التي مل حتظ بعد باعرتاف دويل اأن غالم فاروق 
وردك الع�شو يف حكومات الرئي�شن ال�شابقن حامد كرزاي واأ�شرف 

غني كان الأحدث يف جمموعة امل�شوؤولن ال�شابقن العائدين.
وقال اأحمد واثق املتحدث با�شم جلنة �شكلتها طالبان للتفاو�س على 
عودة ال�شخ�شيات الأفغانية البارزة من اخلارج اإن وردك عاد قادما من 
تركيا. واأ�شاف متحدثا اإىل رويرتز اأن من بن امل�شوؤولن ال�شابقن 
املنتظر عودتهم كذلك املتحدث ال�شابق با�شم وزارة الدفاع والرئي�س 
ال�شابق ل�شركة الكهرباء الوطنية وبع�س امل�شوؤولن الع�شكرين. ومل 
يت�شن لرويرتز التحقق من عود م�شوؤولن اآخرين لكن وردك حتدث 

اإىل و�شائل الإعالم الر�شمية لدى و�شوله اإىل اأفغان�شتان.
يف  يفكرون  امل�����ش��وؤول��ن  ”اأغلب  ال�شابق  التعليم  وزي���ر  وردك  وق���ال 
العودة” م�شيفا اأنه �شعر بالحرتام وال�شعادة يف وطنه واإن كان حذر 

من اأن جمموعة �شغرية قد ل ترغب يف العودة.
 
 

اأعلن وزير اخلارجية الأمريكية اأنتوين بلينكن اأن الوليات املتحدة 
باللغة  امل�شللة  الأخ��ب��ار  ملحاربة  امل�شتخدمة  الو�شائل  م��ن  �شتزيد 
ال�شبانية، حمذًرا من ازدياد الأخبار الزائفة والعنف �شد ال�شحفين 
يف اأمريكا الالتينية. وقال بلينكن ل�شحفين خالل لقاء على هام�س 
قمة الأمريكيتن التي افُتتحت الثنن يف لو�س اأجنلي�س، اإن وزارة 
مبادرة جديدة.  الالتينية  اأمريكا  يف  �شتطلق  الأمريكية  اخلارجية 
ت�شّم من�شات يف  والتي  الرقمي”  للتوا�شل  ”ال�شبكة  وتهدف هذه 
اأوروبا واإفريقيا، اإىل تدريب �شحافين وتاأمن تبادل خربات بينهم. 

ومتّول وزارة اخلارجية امل�شروع لكنها ل تديره.
واأعرب بلينكن عن اأ�شفه لأن الأخبار امل�شللة بلغت مدى ”هائال”، 
وروى كيف انت�شر خرب زائف يّدعي اأن كوفيد-19 �شالح بيولوجي 
التوا�شل  �شبكات  على  م��ّرة  مليون   2،1 لحًقا  ُق��رئ  كندا،  �شنعته 
ح�شلت  املقابل،  يف  فيما،  الأخ���رية،  الثالثة  الأ�شهر  يف  الجتماعي 

من�شورات منظمة ال�شحة العاملية على 25 األف قراءة فقط.
ت�شتقطب  اأن  م�شللة  م��ع��ل��وم��ات  ل��ه��ك��ذا  مي��ك��ن  ك��ي��ف  ”راأينا  وق���ال 
املجتمعات وت�شّمم النقا�س العام وتق�شي على ثقة النا�س يف الأنظمة 

ال�شحية واملوؤ�ش�شات احلكومية والدميوقراطية بذاتها«.

عوا�شم

الرباط

كابول

وا�سنطن

�صاحب مطبعة يف مو�صكو يقاوم 
على طريقته من اأجل »ال�صالم«  

•• مو�شكو-اأ ف ب

اإىل  ”اجلميع يحتاج  ل �شيء يوحي للوهلة الأوىل مب�شكلة تثريها عبارة 
مطبعة  مدخل  عند  بي�شاء  لفتة  على  الأحمر  باللون  املكتوبة  ال�شالم” 
�شغرية يف مو�شكو، لكنها فعلياً مبثابة ثورة يف اجلو القمعي الذي ت�شهده 
رو�شيا توازياً مع غزوها لأوكرانيا. قبل بدء احلملة الع�شكرية الرو�شية يف 
اأوكرانيا، كان �شاحب املطبعة �شريغي بي�شوف جزءا من م�شهد فني مزدهر 

متمركز حوله يف م�شنع مت حتويله اإىل مركز للطباعة يف �شمال مو�شكو.
وبا�شتخدام مطبعة قدمية بالأحرف ال�شرييلية اخل�شبية ال�شخمة وحرب 
مع  امل��ا���ش��ي،  اإىل  باحلنن  مفعمة  مل�شقات  بي�شوف  ابتكر  عتيق،  اأح��م��ر 

�شعارات حمدثة على الطراز ال�شوفياتي.
بعد مرور اأكرث من ثالثة اأ�شهر على دخول القوات الرو�شية اإىل اأوكرانيا 
يف اأواخر �شباط-فرباير، ل يزال بي�شوف م�شتمرا يف عمله، لكن مل�شقاته 

هذه الأيام تتخطى كونها جمرد �شعارات ملفتة للنظر.
ال�شالم”،  اإىل  يحتاج  ”اجلميع  جملة  ق��راءة  ميكن  مل�شقاته،  اأح��د  فعلى 

فوق مدخل مطبعته.
الأوىل للهجوم  الأي��ام  ب��داأ يف  ، اهتماما فوريا عندما  بي�شوف   وا�شتقطب 

الع�شكري الرو�شي يف طباعة مل�شقات ”ل للحرب” يف املتجر.
 3،6 للحرب  مناه�س  مل�شق  اإجن��از  عملية  يظهر  فيديو  مقطع  وح�شد 

مالين م�شاهدة على ”اإن�شتغرام«.
ويقول ”مل يكن وا�شحا ما اإذا كان �شيتم تطبيق الأحكام العرفية... كان 
”ل للحرب”  بي�شوف عن عمل مل�شقات  ذع��ر«. وتوقف  اجلميع يف حالة 
غري  من  جعل  ما  �شارمة،  جديدة  رقابة  قوانن  رو�شيا  اعتمدت  اأن  بعد 
القانوين الإ�شارة اإىل التدخل الع�شكري يف اأوكرانيا على اأنه حرب، وفر�س 

عقوبات بال�شجن على من ثبتت اإدانتهم بت�شويه �شمعة اجلي�س الرو�شي.

موجة ا�صتباكات وتدهور اقت�صادي يف ليبيا.. غ�صب ي�صتعل

نا�صونال اإنرت�صت: الأ�صواأ يف اأوكرانيا مل ياأت بعد!

بلينكن: »نتتبع احلقائق« يف مقتل �صرين اأبو عاقلة 
ق�شية  يف  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  التاريخي  احلليف  ا�شرائيل، 
مقتل اأبو عاقلة. واأجاب بلينكن يف اإ�شارة اىل وقائع الق�شية 

”اأنا اآ�شف، مع كل احرتامي، مل يتم التثبت منها بعد«.
وقال ”نحن نتطلع اىل حتقيق م�شتقل وموثوق به. وعندما 
تقودنا.  حيثما  احلقائق  نتبع  �شوف  التحقيق،  هذا  يح�شل 

الأمر بهذا الو�شوح«.
واأ�شاف بلينكن الذي �شبق واأن حتادث هاتفيا مع عائلة اأبو 
عاقلة ”اأنا اأ�شجب ب�شدة خ�شارة �شريين. لقد كانت �شحافية 

مميزة، ومواطنة اأمريكية«.
قتلت  عاقلة  اأب��و  �شريين  اأن  اىل  فل�شطيني  حتقيق  وخل�س 
كما  قن�س.  بندقية  ا�شتخدم  ا�شرائيلي  ج��ن��دي  بر�شا�س 

اأنها  نقال عن �شهود عيان  اأن”  اأن  ”�شي  ذكر تقرير ل�شبكة 
القوات  ق��ب��ل  م��ن  متعمد  ب�شكل  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
الإ�شرائيلية. ونفت اإ�شرائيل بغ�شب هذه املزاعم وقالت اإنها 
حتقق يف الأم��ر، بينما طلبت من الفل�شطينين امل�شاركة يف 

حتقيق م�شرتك.
قتلت  تكون  قد  عاقلة  اأب��و  ب��اأن  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  وردت 
اأو  املنطقة،  يف  فل�شطيني  م�شلح  اأط��ل��ق��ه  طائ�س  بر�شا�س 
ع�شرات  ودعا  اإ�شرائيلي.  قبل جندي  عن طريق اخلطاأ من 
التحقيقات  مكتب  الدميقراطين  الكونغر�س  اأع�شاء  من 
الفدرايل ”اأف بي اآي” لإجراء حتقيق لل�شعي اىل التو�شل 

لنتيجة حمايدة يف مقتلها.

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

تعهد وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن بال�شعي اىل 
حتقيق املحا�شبة يف مقتل ال�شحفية �شريين اأبو عاقلة حيثما 
تقود احلقائق، و�شط �شجال عنيف بن ال�شلطات ال�شرائيلية 

والفل�شطينية حول مقتلها.
عملية  تغطيتها  خ��الل  ال��ب��ارزة  املرا�شلة  عاقلة  اأب��و  وُقتلت 

للجي�س الإ�شرائيلي يف خميم جنن �شمال ال�شفة الغربية.
وواجه بلينكن الذي كان يح�شر منتدى لطالب ال�شحافة 
�شوؤال  اأجنلي�س  لو�س  الالتينية يف  اأمريكا  على هام�س قمة 
على  الإطالق”  ع��ل��ى  ن��ت��ائ��ج  اأي  ت��رت��ب  ”عدم  �شبب  ح���ول 

•• طرابل�س-وكاالت

الرئا�شي  املجل�س  يف  ال��ن��ائ��ب  ت��راأ���س 
الليبي، عبد اهلل الاليف، لليوم الثاين 
على التوايل، اجتماعات ملف م�شروع 
اإىل  و�شل  ال��ذي  الوطنية،  امل�شاحلة 
م���راح���ل ���ش��ي��اغ��ت��ه الأخ�������رية، و�شط 
نتيجة  ال��داخ��ل��ي  الغ�شب  م��ن  ح��ال��ة 

ال�شتباكات يف العا�شمة طرابل�س.
عقد  مت  اأنه  الرئا�شي  املجل�س  واأعلن 
اأع���ي���ان وحكماء  ل��ق��اء م���ع وف����د م���ن 
الأو�شاع  ت��ط��ورات  لبحث  طرابل�س، 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة والأم����ن����ي����ة خ���ا����ش���ة يف 
العا�شمة؛ حيث ت�شهد البالد بالكامل 
تهدد  القت�شادي  التدهور  حالة من 
ح�شب  ���ش��ي��ا���ش��ي،  ح���ل  اإىل  ال��ت��و���ش��ل 

اخلرباء.

املعادلة ال�شعبة
وت�����ش��ه��د ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، منذ 
اأمنيا،  ت���ده���ورا  امل��ا���ش��ي��ة،  الأ���ش��اب��ي��ع 
و�شل اإىل حد القتتال بن امليلي�شيات 

القت�شادي  التدهور  والنفوذ يف ظل  ال�شيطرة  لب�شط 
الذي تعي�شه البالد.

ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  يقول عبدالعزيز عقيلة،  وهنا 
”املعادلة  اإن  ���ش��رت،  جامعة  يف  الإع���الم  ق�شم  ورئي�س 
م���زي���ًدا من  م��ت��وق��ًع��ا  للغاية”،  ���ش��ع��ب��ة  ال���ب���الد  داخ����ل 
التدهور يف ظل احلالة العاملية نتيجة العملية الرو�شية 

يف اأوكرانيا.
وُي�شيف عبدالعزيز عقيلة، خالل ت�شريحاته ل�”�شكاي 
اإىل  اأدت  رئي�شة  اأ���ش��ب��اب   3 ”هناك  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
املواطن  يعانيه  وم��ا  الآن  البالد  تعي�شها  التي  احلالة 
من ترد يف جميع مناحي احلياة؛ اأولها: اإ�شرار جميع 
الكيانات احلالية على الت�شبث بال�شلطة ل�شمان مزيٍد 
من املكا�شب على ح�شاب الوطن، والدخول يف ال�شراع 

••وا�شنطن-وكاالت

يت�شاءل حمرر �شوؤون الأمن القومي 
اإنرت�شت”  ”نا�شيونال  جم��ل��ة  يف 

لرو�شيا  كانت  اإذا  عما  اأيب�شكوبو�س  م��ارك  المريكية 
اأهداف تتجاوز منطقة الدونبا�س يف �شرق اأوكرانيا.

”نيويورك  �شحيفة  يف  ب���اي���دن  ج���و  ال��رئ��ي�����س  وك��ت��ب 
روؤي���ة  ن��ري��د  وا�����ش����ح....  اأم��ري��ك��ا  ”هدف  اأن  تاميز”، 
ومزدهرة  �شيادة  وذات  وم�شتقلة  دميقراطية  اأوكرانيا 
يف  نف�شها  عن  والدفاع  للردع  الو�شائل  لها  تتوفر  واأن 

مواجهة مزيد من الإعتداءات«.
الأوك��������راين فولودميري  ال��رئ��ي�����س  ب���اي���دن ع���ن  ون��ق��ل 
عرب  ف��ق��ط  ”�شتنتهي  احل����رب  اإن  ق��ول��ه  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي 
لكنه اأ�شاف ”اأن كل تفاو�س  الو�شائل الديبلوما�شية”، 
يعك�س احلقائق على الأر�س. وحتركنا ب�شرعة لإر�شال 
تتمكن  بحيث  وال��ذخ��ائ��ر  ال�شلحة  م��ن  �شخمة  كمية 
اأف�شل  امل��ي��دان، وك��ي تكون يف  القتال يف  اأوك��ران��ي��ا م��ن 

املواقع على طاولة املفاو�شات«.
اأن  ي��ج��ب  ”ماذا  ال��ك��ات��ب:  وت�����ش��اءل 
ت��ك��ون ع��ل��ي��ه احل��ق��ائ��ق ع��ل��ى الأر�����س 
الأبي�س-الذي  البيت  اإىل  بالن�شبة 
ي����وا�����ش����ل دع������م امل����ج����ه����ود احل���رب���ي 
الأوكراين بربنامج غري م�شبوق من 
نقل الأ�شلحة وامل�شاركة يف املعلومات 
اأن  ي�شتنتج  ح��ت��ى  الإ���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة- 
ت�شوية  اإىل  للتو�شل  الوقت قد حان 
اأجوبة  ي��وف��ر  ب��اي��دن  اإن  تفاو�شية؟ 
كييف  �شت�شارع  فهل  ملمو�شة.  قليلة 

اإىل القبول بهذا الإ�شتنتاج؟ ».

اأقل من ن�صر ع�صكري
ويرى الكاتب اأن مقالة بايدن ل تقدر 
الذي  الأق�شى  املوقف  التقدير  متام 
جت����ازف ب���ه احل��ك��وم��ة الأوك���ران���ي���ة. 
وامل�شوؤولن  زيلين�شكي  اأن  وي�شيف 
الكبار يف اإدارته يكررون بو�شوح منذ 
اأ�شهر، اأنهم لن يقبلوا باأقل من ن�شر 

املنتخبة  لل�شلطة  وا�شحة  خطوات  فر�س  مع  الليبي، 
موؤ�ش�شات  وبناء  د�شتور  و�شع  اأج��ل  من  زمني  بجدول 

الدولة، دون ذلك لن حتل اأزمة ليبيا«.

حتديات تزيد اخل�شائر
املرحلة  تلك  يف  ليبيا  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  وح���ول 
الهلباوي،  ف��اروق  القت�شادي،  الباحث  يقول  املعقدة، 
اإن ”التحدي الأكرب اأمام الدولة الليبية الآن هو اإعادة 
بناء البنية التحتية املتهالكة نتيجة احلروب والعمليات 

الع�شكرية املتكررة يف الفرتة املا�شية«.
املايل  الو�شع  ا�شتمرارية  ه��و  حت��دٍّ  اأك��رب  ث��اين  اأن  كما 
وق���ف �شرف  ت�شبب  ”حيث  امل��ت��ح��دث،  وف���ق  ال�����ش��ع��ب، 
التابعة  ال�����ش��رك��ات  م���ن  ع����دد  ال��ع��ام��ل��ن يف  م��رت��ب��ات 
باملوانئ  ال��ع��م��ل  ت��وق��ف  يف  اأ����ش���ه���ر،   5 م���ن  اأك����رث  اإىل 

وتدمري البنية التحتية«.
الإعالم  ق�شم  ورئي�س  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  وت��اب��ع 
العديد من احلكومات  ”ثانًيا: تعاقب  بجامعة �شرت: 
اإه���دار ح��اد يف جميع  اإىل  اأدى  ال��زم��ان،  منذ عقد م��ن 
ب�شكل مرعب؛  وتغلغله  الف�شاد  وانت�شار  البالد  ث��روات 
النفط يف معادلة  الليبين”  ”قوت  وثالًثا: هو دخول 
ال�شراع فنجد بع�س امليلي�شيات تت�شارع حول احلقول 
والبع�س الآخر يغلقها، واآخر ي�شرقها، كل هذا اأدى اإىل 

دمار اقت�شاد البالد«.
واأكد عقيلة اأن ”كل هذا العبث يف اجلانب القت�شادي 
ف��ال يوجد  ��ا،  اأي�����شً ال�شيا�شي  اجل��ان��ب  ت��ده��ور  اإىل  اأدى 
اقت�شاد م�شتقر دون حكومة و�شيا�شة م�شتقرة”، م�شرًيا 
انتخابات  واإج���راء  �شيا�شي  حلل  التو�شل  ���ش��رورة  اإىل 
يتفق عليها جميع الأطراف الدولية املتداخلة يف امللف 

دائمة  �شيطرة  لتعزيز  تخطط  مو�شكو  اأن  اإىل  ت�شري 
امل�شوؤولون  وقال  وخري�شون.  الدونبا�س  منطقتي  على 
ل�شم  ا���ش��ت��ع��دادات  ه��ن��اك  اإن  املنطقتن،  اح��ت��الل  ع��ن 

خري�شون اإىل الأرا�شي الرو�شية.
20 يف املئة  اأن  اإىل  اآخر م�شح لتطورات النزاع  وي�شري 
الرو�شية.  ال�شيطرة  حت��ت  ه��ي  اأوك��ران��ي��ا  اأرا���ش��ي  م��ن 
مدينة  معظم  على  الآن  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ق��وات  وت�شيطر 
يف  لأوك��ران��ي��ا  رئ��ي�����ش��ي  معقل  اآخ���ر  �شيفريدونيت�شك، 
مقاطعة لوغان�شك، وتتقدم نحو مدينة لي�شيت�شان�شك 
يف حماولة لتطويق اأي قوات اأوكرانية مل تن�شحب من 

حمور �شيفريدونيت�شك-لي�شت�شان�شك.

حدود ما قبل احلرب
وقد بات وا�شحاً اأكرث اأن القوات الرو�شية لن ترتاجع 

مفاو�شات  اأن  يعني  مم��ا  رو�شيا،  على  وا���ش��ح  ع�شكري 
ال�شالم �شتبداأ فقط عندما يتحقق هذا ال�شرط.

وقال م�شت�شار الرئي�س الأوكراين ميخائيلو بودولياك 
لرويرتز اإن��ه ”لأمر جيد اأن يفهم الأوروب��ي��ون، اأن��ه ل 
ميكن تركيا رو�شيا يف منت�شف الطريق، لأنها �شتخلق 
ق�شاوة...يجب  اأك��رث  تكون  اأن  وميكن  انتقامياً  مزاجاً 
اإنزال الهزمية بها، هزمية تكون موؤملة، اإىل اأق�شى حد 
و�شرح  ”الن�شر”.  يعنيه  ما  كييف  و�شرحت  ممكن«. 
اأن  ي��رم��اك  اأن��دري��ه  الأوك����راين  الرئي�س  مكتب  رئي�س 
لأرا�شي  ك��ام��ل��ة  ب��اإ���ش��ت��ع��ادة  تنتهي  اأن  ي��ج��ب  ”احلرب 

اأوكرانيا و�شيادتها، هذا هو ن�شرنا«.
اأي رغ��ب��ة يف  ال��غ��ازي��ة ل تظهر  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ق��وات  لكن 
�شرق  يف  عليها  ا���ش��ت��ول��ت  ال��ت��ي  الأرا����ش���ي  ع��ن  التخلي 
اأوكرانيا. وعلى العك�س من ذلك، فاإن العالمات الأولية 

و�شركة  للحفر  الوطنية  وبال�شركة 
للتقنية،  اجل���وف  و���ش��رك��ة  ال��ت��م��وي��ن 
اإفريقيا  �شمال  �شركة  اإىل  بالإ�شافة 
الليبية  وال�������ش���رك���ة  ل��ال���ش��ت��ك�����ش��اف، 
وتعر�س  ل���الأ����ش���م���دة،  ال���رنوي���ج���ي���ة 
�شرقي  ب���رق���ة  يف  ال���������ش����درة  م���ي���ن���اء 
البالد،  النفط يف  اأكرب موانئ  ليبيا، 
خل�����ش��ائ��ر م��ت��ك��ررة ن��ت��ي��ج��ة احل����روب 
عنها  ن��ت��ج  وال���ت���ي   ،201 ع����ام  م��ن��ذ 
ح���رق جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن حظائر 
ما بن عامي  اخلزانات خالل فرتة 
معارك  ���ش��م��ن  و2014،   2013
مل�شراتة،  ت��اب��ع��ة  ميلي�شيات  �شنتها 
منابع  على  ال�شيطرة  بغر�س  غ��رًب��ا، 
ال�شرق  يف  ال��ن��ف��ط  ت�شدير  وم��وان��ئ 

الليبي«.
وي�������ش���ي���ف ف���������اروق ال����ه����ل����ب����اوي، يف 
نيوز  ل�”�شكاي  خ��ا���ش��ة  ت�����ش��ري��ح��ات 
فهو  حت�����دٍّ  ث���ال���ث  ”اأما  عربية”: 
الليبية  النفطية  ال�����ش��ادرات  زي����ادة 
واملناف�شة  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  بعد 
مع الأ�شواق املجاورة، يف ظل الزيادة 
منظمة  م��ن  امل��ت��ك��ررة  وال���ق���رارات  الطلب  يف  امل�شتمرة 

”اأوبك” بزيادة الطلب«.
وتعر�شت البنية التحتية لقطاع النفط يف ليبيا خالل 
لرفع  م�شاٍع  و�شط  ف��ادح��ة،  خل�شائر  املا�شية  ال�شنوات 
يوميًّا، وهو  برميل  1.2 مليون  اأك��رث من  اإىل  الإنتاج 

املعدل الذي تاأمله موؤ�ش�شة النفط الليبية.
دورية  اكت�شفت  النفطية،  اخل�شائر  م�شل�شل  ظ��ل  ويف 
خط  يف  ت�شرًبا  اجل��اري  ال�شهر  مطلع  الليبي  للجي�س 
اأنابيب النفط الوا�شل بن حقل ال�شرير وميناء طربق 
ال��ن��ف��ط��ي ���ش��رق��ي ال���ب���الد، ح��ي��ث ق���در ح��ج��م اخل�شائر 
األف برميل يوميًّا من النفط اخل��ام، وبح�شب  ب�220 
اإىل  الت�شرب  الليبي يعود  الداخل  املخت�شة يف  اجلهات 

تاأخر امليزانيات وتعذر �شيانة خطوط نقل النفط.

اإذا  اإل  احل����رب  ق��ب��ل  م���ا  ح����دود  اإىل 
بالقوة، على رغم  ذل��ك  اأج��ربت على 
اأن الأه�����داف ال��ك��ام��ل��ة ل��رو���ش��ي��ا من 

احلرب ل تزال غري معروفة.
الرو�شية  ال��ق��وات  اإن  اأوك���ران���ي���ون  م�����ش��وؤول��ون  وي��ق��ول 
ال�شرق  يف  ا�شرتاتيجية  م��دن  نحو  هجومها  ا�شتاأنفت 
مثل �شلوفيان�شك وكراماتور�شك، بهدف تعزيز الوجود 
الرو�شي يف منطقة الدونبا�س. لكن على رغم اأن مو�شكو 
الع�شكرية  ”العملية  عليه  اأط��ل��ق��ت  مل��ا  ه��دف��اً  و���ش��ع��ت 
عن منطقتي دونيت�شك ولوغان�شك  اخلا�شة للدفاع” 
اأن  الإنف�شاليتن يف الدونبا�س، فاإن من غري املحتمل 
ال�شيطرة  له  يت�شنى  عندما  هجماته  الكرملن  يوقف 

على هذه املنطقة بكاملها.
التايل  الهدف  اأن  اأ�شهر عن  قبل  تكهنات  �شرت  وكانت 
نحو  غرباً  التقدم  موا�شلة  �شيكون  الرو�شية  للحرب 
م��دي��ن��ة دن���ي���ربو ك���ج���زء م���ن حم���اول���ة ل���ع���زل القوات 
الأوكرانية على طول الأرا�شي ال�شفلى من نهر دنيربو. 
الدوائر  وبع�س  رو�شاً  �شيا�شين  ف��اإن  ذل��ك،  وعلى رغم 
افرت�شت  ال��ك��رم��ل��ن  يف  ال�����ش��ي��ق��ة 
�شت�شن  الرو�شية  القوات  اأن  موؤخراً 
عو�س ذلك، هجوماً �شاماًل يف اجتاه 
النائب  راأي  ويف  ج���ن���وب���اً.  اأودي�������ش���ا 
اأن  زات���ول���ن،  ق�شطنطن  ال��رو���ش��ي 
الرئي�شي  اجل��ن��وب��ي  امل��ي��ن��اء  اأودي�����ش��ا 
لأوكراين، ميثل جائزة ا�شرتاتيجية 
اأث����م����ن ح���ت���ى م����ن كييف  ل���رو����ش���ي���ا 

العا�شمة.
وم��ع م���رور اأك���رث م��ن مئة ي��وم على 
احل���رب، ف���اإن اله����داف ال��ت��ي ي�شعى 
اإليها املتحاربون متناق�شة اأكرث من 
اأي وقت م�شى. ول يظهر اأن رو�شيا 
الغربين،  داعميها  مع  اأوك��ران��ي��ا  اأو 
بت�شوية  ل��ل��ق��ب��ول  ا����ش���ت���ع���داد  ع���ل���ى 
تفاو�شية �شريعة اأو بطرق مقرتحة 
الإقليمي. وت�شري  الت�شعيد  خلف�س 
الوقائع على الأر�س اإىل اأفق مظلم: 

اإن الأ�شواأ مل ياأتيِ بعد.

ملك بلجيكا للكونغو قناعا اثريا من عهد ال�صتعمار  •• كين�شا�شا-اأ ف ب

اأم�س  فيليب  بلجيكا  م��ل��ك  اأع����اد 
الكونغو  جل���م���ه���وري���ة  الأرب������ع������اء 
الدميوقراطية قناًعا اأُخذ من هذه 
ال�شتعمار  ف���رتة  خ���الل  الأخ����رية 
البلجيكي لها، وكّرم جندًيا �شابًقا 
يف  �شابًقا،  البلجيكية  الكونغو  يف 
ال���ي���وم ال���ث���اين م���ن زي�����ارة ل���ه اإىل 
جولة  تتخللها  الأف��ري��ق��ي  ال��ب��ل��د 
على املتحف الوطني وعلى الن�شب 
القدامى  ل��ل��م��ح��ارب��ن  ال��ت��ذك��اري 
وال����ربمل����ان. وت���ه���دف زي���ارت���ه اإىل 
الرئي�س  م���ع  ال�������ش���راك���ة  اإن���ع���ا����س 
وموا�شلة  ت�شي�شكيدي  فيليك�س 
ع�����م�����ل ال���������ذاك���������رة ع�������ن ال�����ف�����رتة 

ال�شتعمارية التي ل تزال حا�شرة 
يف اأذهان النا�س.

وحتمل هذه الزيارة التي ت�شتغرق 
���ش��ت��ة اأي�������ام وج�������اءت ب����دع����وة من 
ت�شي�شكيدي بعداً رمزياً بعد عامن 
اإىل  ر���ش��ال��ة  اع���راب فيليب يف  م��ن 
الرئي�س الكونغويل عن ”بالغ اأ�شفه 
فرتة  بها  ت�شببت  التي  للجروح” 
جلمهورية  البلجيكي  ال�شتعمار 
الكونغو الدميوقراطية، يف �شابقة 
التي  الر�شالة  يف  وج��اء  تاريخية. 
عن  حديث  ال�شحافة  على  وزع��ت 
الثاين  ليوبولد  امللك  �شلفه  حقبة 

بالأكرث  امل���وؤرخ���ون  ال��ت��ي و���ش��ف��ه��ا 
الكونغو  يدير  ك��ان  عندما  دموية 
اخلا�شة  ملكيته  وكاأنها  وثرواتها 
من بروك�شل. وكتب ”يف عهد دولة 
الكونغو امل�شتقلة ”من 1885 اإىل 
1908 عندما تنازل امللك ال�شابق 
ارتكبت  لبلجيكا”  ال��ك��ون��غ��و  ع��ن 
اأعمال عنف وح�شية ل تزال تثقل 

ذاكرتنا اجلماعية«.
بزيارته  البلجيكي  امل��ل��ك  وي��ق��وم 
برفقة زوجته امللكة ماتيلد ورئي�س 
احلكومة األك�شندر دو كرو ووزراء.

الزيارة  م���ن  ال���ث���اين  ال���ي���وم  وب�����داأ 

ال���ت���ذك���اري  ال���ن�������ش���ب  امل���ل���ك���ّي���ة يف 
ل��ل��م��ح��ارب��ن ال��ق��دام��ى ح��ي��ث منح 
امللك و�شاًما لآخر جندي كونغويل 
ل ي��زال على قيد احل��ي��اة ك��ان مع 
يف  البلجيكية  الع�شكرية  ال��ق��وات 
الكونغو الدميوقراطية التي كانت 
”فور�س  العامة”  ”القوة  ت�شمى 
احل����رب  يف  و����ش���ارك���ت  بوبليك” 

العاملية الثانية.
وُج��ّن��د ال��ك��اب��ورال األ��ربت كونيوكو 
ال����ذي اح��ت��ف��ل ل��ل��ت��و ب��ب��ل��وغ��ه مئة 
عام، يف العام 1940 وكان ع�شًوا 
الع�شكري  الطبي  الدعم  وحدة  يف 

التي اأُر�شلت اإىل بورما يف 1945. 
امللك  م�����ع  ال����ع����ج����وز  وت���������ش����اف����ح 

البلجيكي لفرتة طويلة وتكّلما.
اأعطاين  ”لقد  ك��ون��ي��وك��و  وق�����ال 
امللك وعوًدا. هذا جيد جًدا. يجب 
اأن تتحقق«. وذهب امللك يف ما بعد 
جلمهورية  ال��وط��ن��ي  امل��ت��ح��ف  اإىل 
ال���دمي���وق���راط���ي���ة وهو  ال���ك���ون���غ���و 
اأم������وال كورية  م��وؤ���ش�����ش��ة مت��ّول��ه��ا 
ت�شرين  يف  واف���ُت���ت���ح���ت  ج��ن��وب��ي��ة 

الثاين-نوفمرب 2019.
و�شمحت له هذه الزيارة بالتطرق 
اإىل م�شاألة اإعادة القطع الفنية اإىل 

امل�شتعمرة البلجيكية ال�شابقة، وهو 
البلجيكية  احلكومة  له  ما حددت 

خّطة يف العام 2021.
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جموهرات اوبال

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2882016 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة يا�شر احمد حممد ال�شالحى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على مثنى على حم�شن احمد
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ جموهرات اوبال
OPAL JEWELLERY

اإىل/ جموهرات اوبال - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 OPAL JEWELLERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/روز باري�س للزهور و الهدايا

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1413863 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شونيتا غاليبوينا غاليبوينا �شوباراماياه %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عو�شه �شعيد عبداهلل �شعيد النيادى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ روز باري�س للزهور و الهدايا
ROSE PARIS FLOWERS AND GIFTS

اإىل/ روز باري�س للزهور و الهدايا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ROSE PARIS FLOWERS AND GIFTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيالم اثيوبيان للمواد الغذائية ذ.م.م   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3813623 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / تادي�شى كا�شا اليمى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / تادي�شى كا�شا اليمى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف تيج�شت ا�شفاو زوليد

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيالم اثيوبيان للمواد الغذائية ذ.م.م

SELAM ETHIOPIAN FOODSTUFF L.L.C

اإىل/ �شيالم اثيوبيان للمواد الغذائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SELAM ETHIOPIAN FOODSTUFF - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
و�شيانتها    ال�شفن  لإ�شالح  ال�ش�����ادة/ايناين  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4172580 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة دورجا فارا فينكاتا برا�شاد نامى نامى يال راو %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نوال �شامل مبارك هادى العامرى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ايناين لإ�شالح ال�شفن و�شيانتها

ENINE SHIP REPAIR AND MAINTENANCE

اإىل/ ايناين لإ�شالح ال�شفن و�شيانتها - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ENINE SHIP REPAIR AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN    رخ�شة رقم:1040379 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جنيد مول كاريالث ح�شينار %100

تعديل وكيل خدمات / حذف فرحان �شعيد ح�شن فرحان احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ابوبكر عبداهلل عبداهلل

تعديل راأ�س املال / من null  اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ بقالة وردة اليام
WARDAT AL AYYAM GROCERY

اإىل/ بقالة �شيلور جوبلي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SILVER JUBILEE BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بروج الثانية للعقارات - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1153266 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / بروج العقارية ذ م م

BUROOJ PROPERTIES - LLC من �شريك اإىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء / بروج العقارية ذ م م

BUROOJ PROPERTIES - LLC من 99 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�شافة �شديق بن احمد الربكاوى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن ح�شن مظفر
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1.2*6 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بروج الثانية للعقارات - ذ م م

BUROOJ SECOND PROPERTIES - L L C
اإىل/ بروج الثانية للعقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

BUROOJ SECOND PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بروج اخلام�شة للعقارات - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1153273 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / بروج العقارية ذ م م

BUROOJ PROPERTIES - LLC من �شريك اإىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء / بروج العقارية ذ م م

BUROOJ PROPERTIES - LLC  من 99 % اإىل %100
تعديل مدير / اإ�شافة �شديق بن احمد الربكاوى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن ح�شن مظفر
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1.2*6 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بروج اخلام�شة للعقارات - ذ م م

BUROOJ FIFTH PROPERTIES - L L C
اإىل/ بروج اخلام�شة للعقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

BUROOJ FIFTH PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شرة للمفرو�شات ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1019098 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالرحمن روزى خان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على ح�شن حممد املرزوقى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن روزى خان

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شرة للمفرو�شات ذ م م

AL USRA FURNISHING - L L C
اإىل/ ال�شرة للفواكه واخل�شروات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL USRA FRUITS & VEGETABLES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001

تعديل ن�شاط / حذف بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها - بالتجزئة  4763011
 تعديل ن�شاط / حذف بيع ال�شجاد - بالتجزئة  4753002

تعديل ن�شاط / حذف بيع البطانيات والبيا�شات اجلاهزة وال�شرا�شف - بالتجزئة 4751004
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
للمحاماة  احلو�شني  ال�ش�����ادة/زليخه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�شت�شارات القانونية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1057142 

تعديل اإ�شم جتاري من/ زليخه احلو�شني للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - �شركة 
ال�شخ�س الواحد ذ م م

ZELAIKHA ALHOSANI LAWYERS &LEGAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / زليخه ح�شن احلو�شني للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ م م

ZELAIKHA HASAN ALHOSANI LAWYERS & LEGAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شبارتا لتجميل ال�شيدات  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2752664 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة راهيل اكالو بيجى %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة حممد متيم حمدان �شعد الهنائى

تعديل وكيل خدمات / حذف في�شل فريد عبدالرحمن ح�شن البلو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جنوى بو�شالح

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

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

لبيع املرطبات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4250425 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

الزمامي
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1131801 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
ال�شادة :غاف لالمنيوم   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: واملطابخ رخ�شة رقم : 3941427 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل حمد رميله العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �شامل حمد رميله العامري

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شة ال�شفنه 

لبيع الدوات ال�شحية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1110921 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل جمعه �شعيد �شامل النعيمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان �شيف عبداهلل ال�شام�شي

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:جلف �شتار للتجارة اللكرتونيات والدوات املنزلية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�شفح م 9 - ق 20 معر�س 1 - وحدة �شبيب حممد هالل 

واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2339440 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
كم�شفي   ، وال�شت�شارات  للتدقيق  املرزوقي  يو�شف  ال�شادة/مرمي  تعين   -  2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/4/21 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2224000059
تاريخ التعديل:2022/6/8

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

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

بال�س للهدايا
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1035072 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ال�شهم للتخلي�س 

اجلمركي وال�شحن
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 4311537 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة العود حمد العود �شعيد العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل العود حمد العود العامري

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
ليف  :روز  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 4481274 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي عبداهلل �شعيد الق�شعوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي عبداهلل �شعيد الق�شعوري

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم نوتيل لند - �شركة 

ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2633426 

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم نوتيل لند - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
NUTEL LAND RESTURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ كافترييا نكهة الريف - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
NAKAHET AL REEF CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

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

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شروق ال�شم�س لدارة العقارات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1729387 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد مداهلل العبود %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ر�شا حممود حممود ح�شن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد مداهلل العبود
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س 

الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شروق ال�شم�س لدارة العقارات ذ.م.م
SUNRISE REAL ESTATE MANAGEMENT L.L.C

اإىل/ �شروق ال�شم�س لدارة العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SHUROQ   ALSHAMS REAL ESTATE MANAGMENT   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل
يف درا�صة �صملت �صت دول:

الدعم الأوروبي لأوكرانيا ل يتاآكل »با�صتثناء اأملانيا« ...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

جوري�س-  جان  موؤ�ص�صة  اأجرته  ا�صتطالع  اأظهر     
ن�صبًيا...  متحدين  زال��وا  ما  االأوروبيني  اأن  ايفوب، 
�صحنات  فقط  ال�صباب  ن�صف  يدعم  فرن�صا،  يف  لكن 

االأ�صلحة.

   بعد ثالثة اأ�صهر من بدء احلرب، مل ي�صعف الدعم 
بالكاد. هذا هو  اأو  االأوروبيني الأوكرانيا،  الهائل من 
ملوؤ�ص�صة  ايفوب  اأجرتها  لدرا�صة  الرئي�صي  الدر�س 
)فرن�صا  دول  �صت  يف  مايو  يف  اأجريت  جوري�س  جان 
واأملانيا وبولندا وال�صويد واإ�صبانيا واإيرلندا(، والتي 

من املقرر ن�صرها اليوم اخلمي�س 9 يونيو.

  وفًقا لال�صتطالع، ال يزال 79 باملائة من الفرن�صيني 
 82 ب�  مقارنة  اأوكرانيا،  عن  ايجابيا  راأي��ا  يحملون 

باملائة يف مار�س. 
87 باملائة.  يف بولندا املجاورة، ترتفع الن�صبة اىل 
تبلغ  الناتو،  اإىل  االن�صمام  تريد  التي  ال�صويد،  يف 
 86( اإيرلندا  مثل  دواًل  لكن  باملائة.   82 الن�صبة 

التقاليد  ذات  ب��امل��ائ��ة(،   80( واإ�صبانيا  ب��امل��ائ��ة( 
ا  اأي�صً املحايدة، والبعيدة مبدئيا عن ال�صراع، تظهر 

تعبئة قوية الأوكرانيا.
 باملقابل، 14 باملائة فقط من الفرن�صيني لديهم راأي 
ن�صف  تبلغ  وال�صويد،  بولندا  ويف  رو�صيا،  عن  جيد 

الن�صبة )7 باملائة(.

بولندا ا�شد املوؤيدين لوكرانياا�شتعداد ل�شتقبال الالجئن الوكرانين
  »ل ي��زال هناك اإجماع قوي على 
���ش��واء تعلق المر  اأوك��ران��ي��ا،  دع��م 
ت�شليم  اأو  القت�شادية  بالعقوبات 
لجئن”،  ا�شتقبال  اأو  الأ���ش��ل��ح��ة 
يحلل جريوم فوركيه، مدير ق�شم 
”ميكننا  اإي��ف��وب.  ال��ع��ام يف  ال����راأي 
اأوروب������ي  ع����ام  راأي  ع���ن  ال���ت���ح���دث 
ح��ق��ي��ق��ي ح����ول ه����ذا امل���و����ش���وع.يف 
الوقت احل��ايل، مل يتغري الو�شع، 
ه���ي معيار  ال�����ش��راع  م���دة  اأن  م���ع 
الت�شخم  ارت��ف��اع  جانب  اىل  مهم، 
للحظر.  الق��ت�����ش��ادي��ة  وال��ع��واق��ب 
الغرب  اأن  ال����رو�����س  اع��ت��ق��د  ل��ق��د 
عن  ويتخلى  �شيتعب  ال�شتهالكي 

الأوكرانين.
 ول��ك��ن يف ع�����ش��رن��ا، ع�����ش��ر الين 
تبدو  اأن  ح��ي��ث مي��ك��ن  وال��ل��ح��ظ��ة، 
ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر وك��اأن��ه��ا الأب���دّي���ة، ل 
ت���وج���د ح���رك���ة ت��ع��ب و���ش��ج��ر بن 

الأوروبين ».
القت�شادية  ال��ع��ق��وب��ات  دع����م      
يف ف��رن�����ش��ا ي��ب��ق��ى م�����ش��ت��ق��ًرا، حيث 
مار�س  يف  ب��امل��ائ��ة   72 م���ن  م����ّرت 

ي���ع���رف الأ����ش���خ���ا����س ال���ذي���ن تقل 
اإل  العامل  35 عاًما  اأعمارهم عن 
ح�شب  بعد �شقوط جدار برلن”، 

حتليل جريوم فوركيه.
   واأ���ش��ب��ح ف��الدمي��ري ب��وت��ن اأقل 
م�شى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���رث  �شعبية 
فقط  باملائة   8 العجوز.  القارة  يف 
”راأي  ل��دي��ه��م  ال��ف��رن�����ش��ي��ن  م���ن 
ايجابي” عنه ”مقابل 12 باملائة 
يف  ال��رق��م  نف�س  وه��و  مار�س”،  يف 
 4 الن�شبة  تبلغ  بولندا،  يف  اأملانيا. 

باملائة، ويف ال�شويد 3 باملائة.
ت�شنيف  ي���رت���ف���ع  امل����ق����اب����ل،  يف     
موؤيدي  ب���ن  ال���رو����ش���ي  ال��رئ��ي�����س 
اإريك  ح���زب  فرن�شا”،  ”ا�شتعادة 
”راأي  ب��امل��ائ��ة   32 بن�شبة  زم����ور، 
باملائة   10 م���ق���اب���ل  اإيجابي”، 
الوطني  ال��ت��ج��م��ع  م����وؤي����دي  ب���ن 
بزعامة مارين لوبان. اإن ”اليمن 
واأمل��ان��ي��ا هو  ال��رادي��ك��ايل يف فرن�شا 
بوتيني بدرجة اأكرب، وهي ظاهرة 
اأقل تواجًدا يف البلدان الأخرى”، 

يخل�س جريوم فوركيه.

ويوافق  م��اي��و.  يف  باملائة   71 اإىل 
على  الفرن�شين  م��ن  ب��امل��ائ��ة   63
 86 ب���  م��ق��ارن��ة  الأ���ش��ل��ح��ة،  ت�شليم 
باملائة يف بولندا. وبقدر ما يتعلق 
الأوكرانين،  ب��ال��الج��ئ��ن  الأم����ر 
ف����اإن ال��ف��رن�����ش��ي��ن ي���وؤي���دون اأكرث 
الأ�شخا�س  ه��وؤلء  ”توزيع  فاأكرث 
الأوروبية،  ال��ب��ل��دان  خمتلف  ب��ن 
وا�شتقبال فرن�شا لبع�شهم” )من 
 84 اإىل  م���ار����س  يف  ب���امل���ائ���ة   80
باملائة يف مايو( . ا�شتقبال و�شيافة 
اإ�شبانيا،  يف  باملائة   93 اإىل  ترتفع 

و92 باملائة يف ال�شويد.

الختالفات  ع��ن  ��ا  اأي�����شً ج��وري�����س 
يوؤيد  فرن�شا،  ففي  الأج��ي��ال.  ب��ن 
تقل  ال��ذي��ن  م��ن  فقط  باملائة   52
ت�شليم  ع��اًم��ا،   35 ع��ن  اأع��م��اره��م 
باملائة   75 ب���  م��ق��ارن��ة  الأ���ش��ل��ح��ة، 
ب���ن ال���ذي���ن ت��زي��د اأع���م���اره���م عن 
�شلمي  تقليد  ”هناك  ع��اًم��ا.   65
غ��ال��ًب��ا م��ا ي��ك��ون اأق���وى يف �شفوف 
ال�شباب، لكن ذكرى احلرب الباردة 
يقول  ��ا.  اأي�����شً نف�شها  ه��ي  لي�شت 
ك��ب��ار ال�����ش��ن لأن��ف�����ش��ه��م اأن��ن��ا عدنا 
انتهت،  اأنها قد  اإىل فرتة اعتقدنا 
م��ع �شبح ال��دب��اب��ات ال��رو���ش��ي��ة: مل 

    لقد كان النقا�س العام يف اأملانيا، 
خ���الل الأ���ش��اب��ي��ع الأخ������رية، اأكرث 
حيوية من اأي مكان اآخر حول هذا 
اأبريل،  �شهر  ن��ه��اي��ة  يف  امل��و���ش��وع. 
يورغن  ال��ك��ب��ري  الفيل�شوف  ن�شر 
�شود  �شحيفة  يف  مقاًل  هابرما�س 
دوي��ت�����ش��ه ت�����ش��اي��ت��وجن، اأ���ش��اد ف��ي��ه ب� 
وب�����ادرت  ح��ك��وم��ت��ه.  ”ح�شافة” 
امل��داف��ع��ة ع��ن ح��ق��وق امل����راأة، األي�س 
موقعة  مفتوحة  بر�شالة  ���ش��وارزر، 
���ش��خ�����ش��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة مثل  م����ن 
ال��ك��ات��ب��ن م��ارت��ن ف��ال�����ش��ر وجويل 
اأولف  امل�شت�شار  فيها  دع���ت  زي���ه، 

اال�صتثناء االأملاين
  ب���ل���د واح������د ف���ق���ط ي��ت��خ��ّل��ف عن 
ف��ق��ط من  ب���امل���ائ���ة   57 ال����رك����ب: 
الأمل��������ان ي���داف���ع���ون ع����ن الإم�������داد 
 66 م��ق��اب��ل  الع�شكرية،  ب��امل��ع��دات 
تتاآكل  املانيا،  يف  مار�س.  يف  باملائة 
 68( زيلين�شكي  الرئي�س  �شعبية 
 80 م��ق��اب��ل  م���وؤي���دة  اآراء  ب��امل��ائ��ة 
اأن  باملائة يف م��ار���س(. رمب��ا ينبغي 
ن��رى يف ه��ذا ع��ودة قوية للتقاليد 
�شيا�شة  ت����اأث����ري  م���ث���ل  ال�����ش��ل��م��ي��ة، 
اليد  وف��ك��رة  ”الأو�شتبوليتيك”، 

املمدودة اإىل رو�شيا.

نتوقع اأن ت�شلم لنا اأ�شلحة، وهناك 
ت�شليمها  انتظار  م��ن  �شئمنا  دول 
اأملانيا اإىل املجموعة  اإلينا، وتنتمي 
اإىل  الإ�����ش����ارة  وجت����در  الثانية”. 
ركيزتان  وهما  واأملانيا،  فرن�شا  اأن 
الأوروب����ي،  الحت���اد  يف  اأ�شا�شيتان 
للرت�شح  تاأييدا  الأق���ل  ا  اأي�شً هما 
بينما  ب��امل��ائ��ة(،   63( الأوك������راين 
ت��ت��م��ت��ع الأخ������رية ب���دع���م ه���ائ���ل يف 

بولندا )89 باملائة(.

اختالف بني االأجيال
جان  موؤ�ش�شة  ا�شتطالع  يك�شف     

تزويد  ع���ن  ال��ت��وق��ف  اإىل  ���ش��ول��ت��ز 
اأوكرانيا بالأ�شلحة الثقيلة، لتجنب 

خطر ”حرب عاملية ثالثة«.
   وك��ان ه��ذا ال��رتدد اأك��رث و�شوًحا 
ال�شابقة،  ال�����ش��رق��ي��ة  اأمل���ان���ي���ا  يف 
ب��امل��ائ��ة فقط من   42 واف���ق  حيث 
امل�شتجوبن على ت�شليم الأ�شلحة. 
راأي عام متذبذب يف�شر، بال �شك، 
فيما  الأمل��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  مماطلة 
ي��ت��ع��ل��ق ب�����ش��ح��ن��ات الأ����ش���ل���ح���ة، مبا 

يكفي لإثارة غ�شب اأوكرانيا. 
   وقد انتقد وزير اخلارجية دميرتو 
”هناك دول  30 مايو،  كوليبا، يف 

اليمني الراديكايل يف فرن�صا واأملانيا هو بوتيني بدرجة اأكرب، والظاهرة �صعيفة يف البلدان االأخرى

تفاوت يف تاييد ت�شليم ال�شلحةاملوقف الرو�شي ا�شعف يف اوروبا من املوقف الوكراين

يك�صف ا�صتطالع موؤ�ص�صة جان جوري�س
���ا عن اخت�الف��ات بني الأجي��ال  اأي�صً

يف اأملانيا, تتاآكل �صعبية الرئي�س 
زيلين�صكي, وعودة قوية للتقاليد ال�صلمية

زيلين�صكي يعد »بدفاع بطويل« يف معارك �صيفرودونيت�صك 
•• كييف-اأ ف ب

تتوا�شل املعارك العنيفة لل�شيطرة على �شيفريودونت�شك التي توؤكد مو�شكو 
اأنها ”حررت” مناطقها ال�شكنية، بينما اأ�شاد الرئي�س الأوكراين فولودميري 

زيلين�شكي بالدفاع ”البطويل” عن هذه املدينة الكربى يف دونبا�س.
املدينة  ه��ذه  يف  ال�شكنية  املناطق  بالكامل”  ”حرروا  اأنهم  الرو�س  ويوؤكد 
الفحم  ال��غ��ن��ي مب��ن��اج��م  ع��ل��ى ح��و���س دوب��ن��ا���س  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة لل�شيطرة 
�شويغو يف  �شريغي  الرو�شي  الدفاع  وزير  وقال  اأوكرانيا.  �شرق  باأكمله، يف 
ال�شناعية  منطقتها  على  ”ال�شيطرة  اإن  الثالثاء  ن��ادر  تلفزيوين  اإي��ج��از 
وبلدات جماورة م�شتمرة«. لكن كييف نفت ذلك. فقد اأكدت هيئة الأركان 

من  متكنوا  ”جنودنا  اأن  الأربعاء  �شباح  الأوكرانية  العامة 
�شد الهجوم يف مدينة �شيفريودونت�شك”، م�شرية اإىل اأن 

رو�شيا تكثف عملياتها يف باخموت مبنطقة دونيت�شك.
التي  لوغان�شك  منطقة  ح��اك��م  غ��اي��داي  �شريغي  وك���ان 
تطبيق  على  كتب  دونبا�س  حو�س  دونيت�شك  مع  ت�شكل 
لكنه اعرتف  ”اإنهم ل ي�شيطرون على املدينة”.  تلغرام 
باأنه ”من ال�شعب جدا الحتفاظ ب�شفريودونت�شك”، بل 
حتدث عن ”مهمة م�شتحيلة«. وقال غايداي اإن ”العدو، 
الحتياطات  وك��ل  ال��ق��وات  ك��ل  ح�شد  ال��رو���ش��ي،  اجلي�س 
لقطع الطريق الكبري بن لي�شيت�شان�شك- باخموت من 
يق�شفون  اإن��ه��م  �شيفريودونت�شك.  على  ال�شيطرة  اأج��ل 
و�شيفريودونيت�شك  ����ش���دي���د«.  ب��ع��ن��ف  ل��ي�����ش��ي��ت�����ش��ان�����ش��ك 
اآخر  ه��م��ا  ن��ه��ر  بينهما  يف�شل  ال��ل��ت��ان  ولي�شيت�شان�شك 
الأوكرانية يف منطقة  ال�شيطرة  زالتا حتت  مدينتن ما 

اإىل مدينة كراماتور�شك  للرو�س  الطريق  �شقوطهما  و�شيفتح  لوغان�شك. 
الكبرية يف منطقة دونيت�شك. من جهته، اأكد الرئي�س الأوكراين فولودميري 
زيلين�شكي يف كلمته اليومية بالفيديو م�شاء الثالثاء اأنه ”مل يطراأ تغيري 
يذكر على اجلبهة خالل ال�شاعات ال�24 املا�شية” واأن ”الدفاع البطويل 
عن دونبا�س م�شتمر«. لذلك، قال غايداي اإن اجلنود الأوكرانين ”بحاجة 
مطالبا  العدو”،  مدفعية  م��واج��ه��ة  ميكنها  ثقيلة  اأ���ش��ل��ح��ة  اإىل  ح��ي��وي��ة 
باحل�شول على ”مدفعية غربية«. وتوؤكد كييف اأنها اأحلقت خ�شائر فادحة 
جندي  األ��ف   31 من  ”اأكرث  اإن  الثالثاء  م�شاء  زيلين�شكي  وق��ال  بغزاتها. 
واأ�شاف ”منذ 24 �شباط-فرباير تدفع رو�شيا  رو�شي قتلوا يف اأوكرانيا”. 
اأن  وتوقع  يوم”.  كل  جنودها  من   300 حياة  العبثية  احل��رب  ه��ذه  ثمن 
بالن�شبة  واجل��رح��ى  القتلى  ع���دد  ف��ي��ه  ي�شبح  ي���وم  ”ياأتي 
ميكن  اأرق���ام  اأي  تتوافر  ول  مقبول«.  غري  اأم��را  لرو�شيا 
املوالن  النف�شالين  زعيم  لكن  �شحتها.  من  التحقق 
الرو�شي  اجل���رنال  مقتل  اأك��د  بو�شيلن  ديني�س  لرو�شيا 
روم���ان ك��وت��وزوف ال��ث��الث��اء. وق��ت��ل ع��دد م��ن اجلرنالت 
الرو�س منذ �شباط/فرباير لكن مو�شكو نادرا ما تتحدث 

عن خ�شائرها.
موارد  بتدمري  التهامات  املتحاربان  الطرفان  ويتبادل 
فقد  العاملية.  الغذائية  الأزم��ة  مفاقمة  وبذلك  احلبوب 
دانت قيادة العمليات الأوكرانية للجبهة اجلنوبية م�شاء 
الثالثاء ”الذين يزعمون اأنهم قلقون ب�شاأن اأزمة الغذاء 
والبنية  الزراعية  احلقول  الواقع  يف  وي�شربون  العاملية 
يف اإ�شارة  التحتية الزراعية حيث تندلع حرائق وا�شعة”، 

اإىل الق�شف الرو�شي يف حميط ميكولييف -جنوب.

 نظريات املوؤامرة تخيم
 على جهود منظمة ال�صحة

•• جنيف-اأ ف ب

تواجه منظمة ال�شحة العاملية �شيال من املعلومات امل�شللة التي تفيد باأنها 
حماولتها  مع  العامل  يف  الوطنية  ال�شحة  اأنظمة  على  لل�شيطرة  تخطط 

ر�شم الطريق نحو اتفاقية توؤدي اىل جتنب اأوبئة يف امل�شتقبل.
ملناق�شة اخلطوط  الأ�شبوع يف جنيف  هذا  ال�شحة  م�شوؤولو قطاع  يجتمع 
اأف�شل  ب�شكل  ال���ش��ت��ع��داد  على  ال���دول  ي�شاعد  اأن  ميكن  لن�س  العري�شة 
الأخ��ط��اء - مع  ع��دم تكرار  اأم��ل  امل�شتقبل. وذل��ك على  ملواجهة جائحة يف 

عواقب وخيمة يف معظم الأحيان - التي �شهدتها مكافحة كوفيد-19.
ال�شحة  الطوارئ يف منظمة  اإدارة حالت  امل�شوؤول عن  راي��ان  وقال مايكل 
العاملية ”�شيكون علينا مواجهة اأوبئة خطرية يف امل�شتقبل ولدينا م�شلحة 
”من  واأ�شاف  اأف�شل مما نحن عليه الآن”.  اأن نكون م�شتعدين ب�شكل  يف 

اأجل ذلك، يجب على الدول اأن تعمل معا«.
يف الوقت الراهن، ل يزال هناك غمو�س كبري ي�شيطر على ال�شكل الذي 

ميكن اأن ياأخذه هذا التفاق واملناق�شات ما زالت يف البداية.
لكن رغم هذا الغمو�س - اأو رمبا ب�شببه - وعلى الرغم من واقع اأن الدول 
فاإن  تتفاو�س،  التي  ه��ي  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأم��ان��ة  ولي�س  الأع�����ش��اء 

نظريات املوؤامرة ت�شري.
يف الآونة الأخرية، حذر تاكر كارل�شون املقدم املعروف يف قناة فوك�س نيوز 
بانه ين�شر نظريات موؤامرة، مالين امل�شاهدين من اأن الرئي�س الأمريكي 
جو بايدن قريب جدا ”من ت�شليم منظمة ال�شحة العاملية ال�شيطرة على 

جميع اجلوانب، اجلوانب احلميمة من حياتكم«.

قتيال يف انحراف قطار  17
 عن �صكته و�صط اإيران 

•• طهران-اأ ف ب

قتل 17 �شخ�شا على الأقل جراء انحراف قطار عن �شكته قرب مدينة طب�س 
اإيران خالل رحلة بن مدينتي م�شهد -�شمال �شرق ويزد -و�شط �شباح   و�شط 
17 �شخ�شا  ”قتل  الهيئة جمتبى خالدي  با�شم  اأم�س الأربعاء. وقال املتحدث 
ومت نقل 37 جريحا اىل امل�شت�شفى” جراء احلادث، م�شريا اىل احتمال ارتفاع 
الأولية  احل�شيلة  وكانت  اجلرحى.  بن  حرجة  حالت  لوجود  القتلى  ح�شيلة 
واإ�شابة  قتلى  ع�شرة  �شقوط  ع��ن  اأف���ادت  الأرب��ع��اء  �شباح  خ��ال��دي  قدمها  التي 
اآخرين، بينهم 12 على الأقل يف حالة حرجة. وانحرف القطار عن ال�شكة عند 
ال�شاعة اخلام�شة والن�شف فجر الأربعاء بالتوقيت املحلي )الأوىل بعد منت�شف 
الليل بتوقيت غرينيت�س(، وفق ما نقل العالم الر�شمي عن م�شوؤولن يف جمال 
النقاذ. واأكد م�شوؤولون اأن خم�س من العربات ال�11 التي يتاألف منها القطار 
انحرفت عن ال�شكة جراء احلادث. واأو�شح نائب رئي�س �شركة ال�شكك احلديد 
الإيرانية مري ح�شن مو�شوي للقناة الر�شمية اإن ”القطار الذي كان على متنه 

348 راكبا، انحرف بعد احتكاك مع اآلة حفر” كانت قرب ال�شكة.
منقلبة  وه��ي  �شفراء  جمنزرة  حفارة  ”اإي�شنا”  وكالة  ن�شرتها  �شور  واأظ��ه��رت 
على جانبها، بينما لم�س اأ�شفلها عربات من القطار ل تزال على ال�شكة املمتدة 
يف منطقة �شحرواية و�شط البالد. كذلك، اأظهرت م�شاهد ملتقطة من اجلو 
عر�شتها و�شائل اإعالم حملية، اأن اأربع عربات على الأقل انحرفت عن ال�شكة، 
بينها اثنتان انف�شلتا بالكامل عن بقية القطار. وبدا اأن بع�س العربات انقلبت 

على جانبها وتعر�شت لأ�شرار ج�شيمة.
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غيت”،  »ب���ارت���ي     
ب����ع����ب����ارة اأخ�������رى 
االأم�صيات  ف�صيحة 
اخلمرية يف داونينج 
انتهاك  يف  ���ص��رتي��ت 
ك����ام����ل ل���ل���ق���واع���د 
جنحت  ال�����ص��ح��ي��ة، 
عدد  اإقناع  يف  اأخرًيا 
ك�����اٍف م���ن اأع�����ص��اء 
املحافظني  ال��ربمل��ان 
ل���ف���ر����س   )54(
بحجب  ت�����ص��وي��ت 
ال��ث��ق��ة ع��ن احل��زب 

باأكمله.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

لجئون يروون رحلة اخلروج من ماريوبول

النجم ال�شاعد للحزب، توم توجندهاتبوري�س جون�شون... جناة موؤقتة

�صرارة حرب اأهلية يف حزب املحافظني:

بعد »انت�صار« بوري�س جون�صون, بداأت حرب اخلالفة
اإثر الت�صويت بحجب الثقة، رمبا احتفظ جون�صون بوظيفته، لكنه فقد ال�صلطة
حول بوري�س جون�صون, يطمع ما ل يقل عن �صتة من وزرائه يف كر�صّيه

من  ن�����ائ�����ب�����اً   359 ب�������ن  م�������ن   
اأن   180 ع��ل��ى  ك���ان  امل��ح��اف��ظ��ن، 
ي�شوتوا بحجب الثقة عن بوري�س 
جون�شون لإقالته من من�شبه. مل 
ي��ك��ن امل��ت��م��ردون يف الأخ����ري �شوى 
لرئي�س  واج���ه���ة  ان��ت�����ش��ار   .148

الوزراء، وخا�شة ازدراء كبري.
   لأن��ه لئن ف��از بوري�س جون�شون 
اأ�شبحت  اأي��ام��ه  ف���اإن  ح��زب��ه،  بثقة 
بوجود  ال��واق��ع،  يف  الآن.  م��ع��دودة 
اأ�شل  م���ن  ����ش���ده،  ����ش���وًت���ا   148
 41 انقلب  حمافظاً،  نائباً   359

باملائة من نوابه عليه.
فقط،  ����ش���وًت���ا   63 وب���اأغ���ل���ب���ي���ة   
جون�شون  بوري�س  احتفظ  ”رمبا 
ال�شلطة”،  خ�شر  لكنه  بوظيفته، 

علقت املحللة بيث ريجبي.

عذاب بطيء
   بالن�شبة لروري �شتيوارت، الوزير 
يف ح���ك���وم���ت���ي دي���ف���ي���د ك����ام����ريون 
اأخرى  م��اي، هناك ط��رق  وترييزا 
جون�شون  ���ش��د  ال���ت���م���رد  ل��ق��ي��ا���س 
يف  اخ������ذمت  ”اإذا  احل�������زب:  داخ������ل 

�شربة  مب���ث���اب���ة  ذل�����ك  ف�����ش��ي��ك��ون 
”م�شمار  ي��ق��ال،  ك��م��ا  اأو،  ج��دي��دة 
يبقى اأن نرى اأي  اآخر يف النع�س”. 
�شخ�شية حمافظة ميكن اأن توّحد 

هذا احلزب املجزاأ.
 ح���ول ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون، يطمع 
ما ل يقل عن �شتة من وزرائ��ه يف 
�شيما  ول  كر�شّييه،  على  اجللو�س 
وزيرة خارجيته ليز ترو�س، ووزير 
ووزير  ���ش��ون��اك،  ري�شي  الق��ت�����ش��اد 
وزي���ر  اأو  راب  دوم��ي��ن��ي��ك  ال���ع���دل 

دفاعه بن وال�س.
   وم�����ع ذل������ك، ف������اإن ق���رب���ه���م من 
نظر  يف  ي�����ش��ت��ب��ع��ده��م  ج���ون�������ش���ون 
العديد من نواب حزب املحافظن. 
جون�شون  مل��ع��ار���ش��ي  اأن  ���ش��ك  ول 
وزير  مثل  للنجاح،  اأف�شل  فر�شة 
ال�شحة ال�شابق جريميي هانت، اأو 
الو�شطي  للحزب،  ال�شاعد  النجم 
توم  باجلي�س،  ال�شابق  وال�شابط 
ت��وج��ن��ده��ات. ل��ك��ن، ح��ال��ّي��ا م��ا زال 
بوري�س جون�شون يقيم يف داونينج 

�شرتيت.
عن الك�صربي�س

العتبار النواب الذين ل ي�شغلون 
ترتهن  ول  ح���ك���وم���ي���ة،  وظ����ائ����ف 
م�����ش��ريت��ه��م ب�����ش��ك��ل م���ب���ا����ش���ر اىل 
بوري�س جون�ش��ون، فان 75 باملائة 

�شّوتوا �شد رئي�س وزرائهم”.
بوري�س  ن��ه��اي��ة  ”اإنها  ول��ي��ج��زم:   
ج��ون�����ش��ون، وال�����ش��وؤال ال��وح��ي��د هو 

اإىل متى �شي�شتمر الحت�شار«.
وزراء  روؤ����ش���اء  ت��ع��ر���س  ان  �شبق     
حلزب املحافظن ، مثل مارغريت 
تات�شر عام 1990، وجون ميجور 

و�شيكة،  ون��ه��اي��ت��ه  الإ����ش���الح  ع��ل��ى 
ف��ل��ن ي���غ���ادر داون��ي��ن��ج ���ش��رتي��ت اإل 

حتت الإكراه«.

م�صمار يف النع�س
�شتجرى  ي�����ون�����ي�����و،   23 يف     
ان���ت���خ���اب���ات ف���رع���ي���ة، ل ���ش��ي��م��ا يف 
�شوتت  ال��ت��ي  ي��ورك�����ش��اي��ر  منطقة 
 .2019 دي�����ش��م��رب  جل��ون�����ش��ون يف 
واإذا خ�شر املحافظون هذه الدوائر 
�شابًقا(،  العمل  )ح��زب  النتخابية 

اآخر االأوفياء
   نعلم اليوم اأنه مت حتذير بوري�س 
�شاعات  قبل  التمرد  من  جون�شون 
الحتفال  ح�������ش���وره  م����ن  ق��ل��ي��ل��ة 
اإليزابيث  بيوبيل  الكبري  ال�شعبي 

الثانية. 
جانب  اإىل  يبت�شم  ��ا  اأي�����شً وراأي���ن���اه 
دوقة  خلف  جال�شا  ك���اري،  زوج��ت��ه 
كامربيدج. ول بد اأنه كان م�شغوًل 
بالتفكري يف رد حمتمل مل مي�س 
وق���ت ط��وي��ل ل����ريدده، ب��ال توقف، 

عام  م���اي  وت���ريي���زا   ،1995 ع���ام 
بحجب  للت�شويت  ا  اأي�شً  ،2018
الثقة، لكن مل يفز اأي منهم مبثل 
الأغلبية  وب��ه��ذه  ال��ت�����ش��وي��ت  ه���ذا 

ال�شيقة..
 كما مل ينج اأحد من هذه الهجمة 
وبالتايل،  ط��وي��ل��ة.  ل��ف��رتة  الأوىل 
ف���اإن احل���رب الأه��ل��ي��ة داخ���ل حزب 
وبداأت  الآن،  مفتوحة  املحافظن 
ب�شكل  خليفة  ع��ن  البحث  عملية 

غري ر�شمي. 

يلوم  اأن  جلون�شون  ميكن  اأ���ش��ي��اء، 
فقط نف�شه. مع ذلك، اأ�شك يف اأنه 
ماي  مثل  لئ��ق  ب�شكل  �شيت�شرف 
ال�شتقالة،  ���ش��ريف�����س  وت��ات�����ش��ر. 
اأكرث  م��وق��ف  يف  ي�شعنا  وب��ال��ت��ايل 
 .” ب�شدة  منق�شم  حزبنا  �شعوبة. 
مونتجومري،  لتيم  بالن�شبة  ام��ا 
لبوري�س  ال���������ش����اب����ق  امل�������ش���ت�������ش���ار 
يكون  اأن  ي��ري��د  ”انه  ج��ون�����ش��ون، 
الطفولة،  م��ن��ذ  العامل’  ’ملك 
ت�شتع�شي  �شمعته  ك��ان��ت  ملّ��ا  ول��ك��ن 

معرفة  مب����ج����رد  اأت����ب����اع����ه،  اآخ�������ر 
نطقت  ”لقد  ال��ت�����ش��وي��ت:  ن��ت��ائ��ج 
ن�شر  هناك  لي�س  الدميقراطية، 
القو�س،  لنغلق  ف���از،  لقد  �شغري، 

ولنعد اىل العمل. »
ي�شرح  البالغة،  ه��ذه  بعيًدا عن     
حم���اف���ظ���ون اآخ�������رون م��ث��ل روج���ر 
يف  تانيت  �شمال  عن  النائب  جيل، 
كنت مل��ا ي��ق��رب م��ن 40 ع��اًم��ا، اأنه 
�شد  الت�شويت  يقرر  اأن  عليه  كان 
تراكم  ”اإنه  ج��ون�����ش��ون:  ب��وري�����س 

يف  ري����غ����ا  م����ن  ال���ه���ات���ف  ع����رب  وروت 
عائلتها  مع  باتت لجئة  لتفيا حيث 
التوجه  ”�شدمنا لأننا مل نكن نريد 
بلد  اإىل  ن��ت��وج��ه  ك��ي��ف  رو����ش���ي���ا.  اإىل 
يريد قتلنا؟« ومنذ اأ�شابيع عدة تتهم 
بانها  مو�شكو  الأوك��ران��ي��ة  ال�شلطات 
للقانون”  خمالفة  بطريقة  ”نقلت 
اأوك��راين اإىل رو�شيا  اأك��رث من مليون 
اأوكرانيا  ���ش��رق  يف  تقع  مناطق  واإىل 
وي�شيطر عليها النف�شاليون املوالون 
ملو�شكو. واأكد م�شوؤول يف وزارة الدفاع 
ميزينت�شيف  م��ي��خ��ائ��ي��ل  ال���رو����ش���ي 
ه���ذا ال���ع���دد. ل��ك��ن م��و���ش��ك��و ت��وؤك��د اأن 
هدفها الوحيد هو ال�شماح للمدنين 

ب”اخلروج من املناطق اخلطرة«.
وي�شطر بع�س املدنين اأحيانا بحكم 
رو�شيا  اإىل  التوجه  اإىل  الواقع  الأم��ر 
اإذ ان املعارك حتول دون متكنهم من 

اجتياز خط اجلبهة. ف
قد و�شلت يليزافيتا وهي من مدينة 
التي  خ���ارك���ي���ف  م��ن��ط��ق��ة  اإي����زي����وم يف 
بعدما  ا�شتونيا  اإىل  ال��رو���س،  احتلها 
فران�س  لوكالة  وتوؤكد  برو�شيا.  مرت 
بر�س اأن هذا الأمر ح�شل ”لأنه كان 

•• وار�شو-اأ ف ب

مدينة  م���ن  ف����روا  اأوك���ران���ي���ون  روى 
ماريوبول ال�شرتاتيجية التي �شيطر 
ا�شتمر  ب��ع��د ح�����ش��ار  ال���رو����س  ع��ل��ي��ه��ا 
اأنهم  بر�س،  فران�س  لوكالة  اأ�شابيع، 
رو�شيا  ب��اجت��اه  امل��غ��ادرة  اأرغ��م��وا على 
بدل من مناطق اأوكرانية اأخرى من 

دون ”اأن نعطى اأي خيار اآخر«.
 38 البالغة  املحا�شبة  تاتيانا  وروت 
عاما لوكالة فران�س بر�س اأنها بعدما 
اأم�شت اأ�شابيع خمتبئة يف طابق حتت 
الأر�����س يف و���ش��ط م��اري��وب��ول ومقتل 
قررت  ���ش��اروخ��ي��ة،  وال��ده��ا يف �شربة 
البالغة  ابنتها  لنقاذ  املدينة  مغادرة 
ت�شع �شنوات. ويف غياب �شبكات الهاتف 
للتوا�شل،  اأخ��رى  و�شيلة  واأي  النقال 
عمليات  يف  ت��وق��ف  ف��ر���ش��ة  ا���ش��ت��غ��ل��ت 
ن��ق��ط��ة جتمع  اإىل  ل��ل��ت��وج��ه  ال��ق�����ش��ف 
عن  وال���ش��ت��ع��الم  ال�شلطات  ح��ددت��ه��ا 
م�شوؤولون  وابلغها  امل��غ��ادرة.  اإمكانات 
عينتهم  الإج�����������الء  ع���م���ل���ي���ات  ع�����ن 
اأن  عندها  للرو�س  املوالية  ال�شلطات 

املغادرة ممكنة باجتاه رو�شيا فقط.

ماريوبول  ���ش��رق  ك��ي��ل��وم��رتا  اأرب���ع���ن 
اأي���ام يف مدر�شة  اأرب��ع��ة  اأم�����ش��وا  حيث 
���ش��ت��اروب��ي�����ش��ي��ف��ي��ه على  اإىل  ث���م  وم���ن 
80 كيلومرتا �شمال يف املنطقة  بعد 

النف�شالية.
امل��ط��اف يف م��رك��ز ثقايف  وان��ت��ه��ى بهم 
ينامون  ال��ن��ا���س  ك���ان  ”حيث  م��ك��ت��ظ 
ع��ل��ى ما  ق��ط��ع قما�س”  ع��ل��ى  اأر����ش���ا 
اأكدت �شفيتالنا م�شيفة ”اأ�شواأ ما يف 
الأمر رائحة القدام النتنة والأج�شاد 
رغم  مقتنياتنا  لزم���ت  ال��ت��ي  ال��ق��ذرة 

عمليات الغ�شل املتكررة«.
ب��ع��د ث��الث��ة اأي����ام ع��ل��ى ذل���ك خ�شعت 
ت�شكل  ”حتقيق”  جل��ل�����ش��ة  ال��ع��ائ��ل��ة 
العائلة  وا�شطرت  ال��زام��ي��ة.  مرحلة 
النف�شالية  لل�شرطة  تابع  مبنى  يف 
اأ�شئلة  على  ال��رد  اإىل  لرو�شيا  املوالية 
اأقارب  لديهم  ك��ان  اإن  ملعرفة  خطية 
ب�شامتهم  واأخ��ذ  الرو�شي  اجلي�س  يف 

وهواتفهم الذكية للتحقق منها.
اإىل  الرجال  ا�شطر  اأخ��رى  قاعة  ويف 
غياب  م��ن  للتحقق  مالب�شهم  خ��ل��ع 
الإ�شابات خالل  اأو  الوطنية  الأو�شام 

القتال.

من امل�شتحيل التوجه اإىل اأوكرانيا«.
لكن يف حالة تاتيانا وعائلتن اأخرين 
عمليات  ا�شفرت  حيث  ماريوبول  من 
ق�����ش��ف ا���ش��ت��م��رت ث���الث���ة اأ���ش��ه��ر عن 
مقتل ما ل يقل عن 20 األف �شخ�س 
هي  الرو�شية  ال��ق��وات  كييف،  بح�شب 

التي اتخذت القرار نيابة عنها.
�شركة  يف  امل��وظ��ف��ة  �شفيتالنا  فكانت 
مع  �شفلي  ط��اب��ق  يف  ك��ربى  �شناعية 
زوجها ووال��دي��ه يف حي يقع يف �شرق 
ع�شكريون  اأمرهم  عندما  ماريوبول 
منطقة  اإىل  والتوجه  باملغادرة  رو���س 

ت�شيطر عليها القوات الرو�شية.
عاما   46 البالغة  الأوكرانية  واأك��دت 
ال��ت��ي ط��ل��ب��ت ت��غ��ي��ري ا���ش��م��ه��ا حلماية 
رجل  ل���ك  ي���ق���ول  ”عندما  ع��ائ��ل��ت��ه��ا 
ل  م��ا  ب�شيء  القيام  عليك  ان  م�شلح 
وقد متكنت من  ميكنك اأن ترف�س”. 
النتقال بعدها اإىل لفيف يف اأوكرانيا 

قرب احلدود مع بولندا.
وبعد عبور حاجز، نقلت عائلتها اأول 
ال�شغرية  نوفوازوف�شكم  مدينة  اإىل 
انف�شاليون  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��ي��ط��ر  ال���ت���ي 
م���وال���ون ل��رو���ش��ي��ا ع��ل��ى ب��ع��د حواىل 

تباهى بها بوتن.. �صواريخ »بوك اإم 3« الأخطر يف حرب اأوكرانيا

ال�صرطة الهندية تعتقل قياديا �صابا يف حزب مودي 

اأي ق�شف حمتمل، وفقا لتقارير اإخبارية. ويرى الباحث يف ال�شوؤون الع�شكرية 
يف  اجل��وي  ال��دف��اع  منظومات  اأ�شهر  »م��ن   BUK�ال منظومة  اأن  �شامي،  وليد 
 BUK� ال  م��ن  اأن��واع��ا  ال��ط��رف��ان  الأوك��ران��ي��ة، حيث ميتلك  الرو�شية  احل��رب 
والت�شدي  الربية  القوات  وحماية  اجل��وي  الدفاع  يف  بكثافة  ا�شتخدامها  يتم 
لأغلب التهديدات اجلوية من مقاتالت وقاذفات ومروحيات وطائرات م�شرية 
للت�شوي�س  اجل��ي��دة  مبقاومتها  تتميز  اأن��ه��ا  كما  وك����روز،  بال�شتية  و���ش��واري��خ 

الإلكرتوين و�شرعة جاهزيتها القتالية«.
� ال  منظومات  اأن  عربية”  ن��ي��وز  ”�شكاي  مل��وق��ع  وي�شيف 

منظومات  اأه����م  م��ن  ت��ع��ت��رب   BUK-M3 و   BUK-M2
الدفاع اجلوي الرو�شي امل�شاركة يف احلرب بجانب ”تور اإم 

3” و”بانت�شري” و”اإ�س- 400«.
الدفاع  وزارة  با�شم  املتحدث  لت�شريحات  ”وفقا  وي���ردف: 
BUK-� ال  ملنظومات  كانت  كونا�شينكوف،  اإيغور  الرو�شية 
M2  و BUK-M3، ن�شيب الأ�شد يف اإ�شقاط اأكرب عدد من 
و�شواريخ  م�شرية  وطائرات  ومروحيات  وقاذفات  مقاتالت 

بال�شتية اأوكرانية«.
اأما الباحث يف ال�شوؤون الع�شكرية مينا عادل، فيقول: ”اأثبتت 
تلك املنظومة اأنها فتاكة �شمن املنظومات متو�شطة املدى يف 
العامل حيث متتلك املرونة الكافية يف م�شرح العمليات لعمل 
ب�شفة  اأماكنها  املعادية وتغيري  والقاذفات  املقاتالت  كمائن 
وي�شيف  �شعبة«.  عليها  العثور  مهمة  يجعل  مما  م�شتمرة، 
ملوقع ”�شكاي نيوزعربية” اأن ”هذا النوع من املنظومات اأ�شبح خطرا �شديدا 
يهدد اأي �شالح جو يف اأوروبا، وبا�شتثناء �شالح اجلو الأمريكي، فلي�س هناك اأي 
�شالح جو يف حلف الناتو لديه ا�شتطاعة حتييد مثل هذا اخلطر ب�شبب عدم 
امتالك املزيج املطلوب من طائرات ال�شتطالع الإلكرتوين والقاذفات املزودة 

مبنظومات وذخائر قادرة على اإيجاد وتدمري هذا الهدف عايل املرونة«.
عن  ولي�س  باملدفعية  باإ�شابتها  كانت  املنظومة  هذه  خ�شائر  ”اأغلب  وي��ردف: 
طريق الطائرات وهي اإحدى الدرو�س امل�شتفادة من العملية الع�شكرية الرو�شية 
يف اأوكرانيا”، لفتاً اإىل اأن منظومة البوك اأجربت قيادة �شالح اجلو الأوكراين 
على تقييد مهمات القاذفات والهليكوبرت والبريقدار الأوكرانية يف امليدان بعد 

خ�شائر لي�شت قليلة«.

•• عوا�شم-وكاالت

تزال رو�شيا ت�شري على خطتها على  الأوكرانية، ل  مع ت�شاعد وترية احلرب 
اأكرث من حمور، لكن هذه املرة الهدف يبدو خمتلفا، حيث ن�شب اجلي�س منذ 
اأجل  ” للدفاع اجل��وي خ��ارج ح��دوده من   3 اإم  ”بوك  مار�س املا�شي منظومة 

تاأمن اأجواء البالد من اأي هجمات معادية.
والأح���د امل��ا���ش��ي، حت��دث الرئي�س ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري بوتن 
�شواريخ  وبينها  الرو�شية،  اجل��وي  الدفاع  اأنظمة  اإن  قائال 
تعمل بكفاءة عالية يف اإ�شقاط الطائرات دون  ”بوك اإم 3”، 

طيار الأوكرانية.
الرو�شية  ال���دف���اع  وزارة  ن�����ش��رت  امل��ا���ش��ي،  م��اي��و  اأواخ�����ر  ويف 
 ”3 اإم  ”بوك  منظومة  ���ش��واري��خ  ا���ش��ط��ي��اد  ت��وث��ق  ل��ق��ط��ات 
�شواريخ ”توت�شكا-اأو” الأوكرانية وطائرة م�شرية هجومية 

اأوكرانية.
املدى،  متو�شط  الدفع  ذات��ي  �شاروخي  نظام   Buk-M3و  
القدرة على مهاجمة  اأر���س- جو، ولديه  من نظم �شواريخ 
ق��ب��ل رو�شيا،  ت��ط��وي��ره��ا م���ن  اأي�����ش��ا، ومت  اأر���ش��ي��ة  اأه������داف 
��د وم��واج��ه��ة ���ش��واري��خ ك����روز، وال��ق��ن��اب��ل الذكية  ب��ه��دف ���شّ
الأجنحة  ذات  ال���ط���ائ���رات  ع���ن  ف�����ش��ال  ال��ت��وج��ي��ه،  دق��ي��ق��ة 
ال�شبح  وطائرات  طيار،  بدون  والطائرات  وال��دوارة،  الثابتة 

وال�شواريخ البال�شتية. وال�شواريخ ال�شرتاتيجية بوك اإم 3، 
املدى ي�شتطيع  ُمتو�شط  هي نظام  اإم”،  ”البوك  اإ�شدار يف عائلة  اأح��دث  وهي 
اإ�شقاط الأهداف من م�شافة 70 كيلومرتا وعلى ارتفاع اأق�شى 35 األف مرت.

كما يتميز بالقدرة على ال�شتباك مع 24 اإىل 36 هدفا معاديا يف نف�س الوقت، 
تبلغ  �شوتية  ف��وق  �شرعة  ذات  معاد  ج��وي  لهدف  الت�شدي  ي�شتطيع  اأن��ه  كما 
10800 كيلومرت يف ال�شاعة، حيث تبلغ �شرعة ال�شاروخ اجلديد للمنظومة 
5600 كيلومرت يف ال�شاعة. وكان اجلانب الرو�شي اأعلن يف وقت �شابق توفري 

�شاروخ جديد ملنظومة ”بوك اإم 3” مبدى 130 كيلو مرت.
ومت تطويرها عن قبل �شابقتها ”بوك اإم 2” حلمل 6 �شواريخ متطورة ذات 

الإقالع العمودي، كما اأنها امتداد لعائلة �شواريخ ”�شام” ال�شوفيتية.
كما تعمل هذه املنظومة على حماية �شماء اإقليم دونبا�س، �شرقي اأوكرانيا، من 

وقال برا�شانت كومار امل�شوؤول الكبري يف ال�شرطة ”اعتقلنا ال�شيا�شي املحلي 
اأنه مت احتجاز ما ل  م�شيفا  لإدلئه بت�شريحات حتر�س �شد امل�شلمن” 
يت�شن احل�شول  كانبور. ومل  التوترات يف  اأعقاب  50 �شخ�شا يف  يقل عن 

على تعليق من حمامي �شريفا�شتافا.
ووردت اأنباء عن ا�شطرابات متفرقة يف اأجزاء اأخرى من الهند بعدما اأدلت 
نوبور �شارما املتحدثة با�شم حزب بهاراتيا جاناتا بت�شريحات م�شيئة للنبي 

حممد خالل مناظرة تلفزيونية.
اإن��ه مت تعليق ع�شويتها بينما ُط��رد متحدث اآخ��ر هو نافن  وق��ال احل��زب 
كومار جيندال ب�شبب تعليقات اأدىل بها عن الإ�شالم على و�شائل التوا�شل 
التغريدات  اإن  الثنن  يوم  الهندية  اخلارجية  وزارة  وقالت  الجتماعي.  

والتعليقات امل�شيئة ل تعك�س باأي �شكل من الأ�شكال اآراء احلكومة.

 •• نيودلهي-رويرتز

قال م�شوؤولون  اأم�س الأربعاء اإن ال�شرطة يف �شمال الهند األقت القب�س على 
تعليقات معادية  لن�شره  الهندو�شي احلاكم  القومي  �شاب يف احلزب  زعيم 
للم�شلمن على و�شائل التوا�شل الجتماعي وذلك بعد ت�شريحات م�شيئة 
احتجاجات  اإىل  اأدى  النبي حممد، مما  اآخ��ر عن  م�شوؤول حزبي  بها  اأدىل 

دبلوما�شية.
واأُلقي القب�س على هار�شيت �شريفا�شتافا، وهو زعيم �شاب من حزب بهاراتيا 
ال��وزراء ناريندرا م��ودي، يف مدينة كانبور يف  ال��ذي يتزعمه رئي�س  جاناتا 
للم�شلمن  احتجاج  خ��الل  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  الطائفية  ال��ت��وت��رات  اأع��ق��اب 

للتنديد بالتعليقات املعادية لالإ�شالم.

على خطورة التجارب املكثفة التي جتريها كوريا ال�شمالية على اأ�شلحة. 
وزي��ر اخلارجية  لنائب  الأوىل  كوريا اجلنوبية  اإىل  م��وري  زي��ارة  وتعد 
2017 و�شط عالقات ثنائية ي�شوبها التوتر بن  الياباين منذ اأواخر 
البلدين ب�شبب ق�شايا منها الحتالل الياباين ل�شبه اجلزيرة الكورية 

والعمالة الق�شرية وقت احلرب العاملية.
وقال م�شوؤولون يف �شول ووا�شنطن اإن كوريا ال�شمالية جتهز لإجراء اأول 
جتربة نووية لها منذ 2017. وقالت �شريمان اإن مثل هذه التجربة 

�شتوؤدي اإىل رد قوي ووا�شح.
وحث امل�شوؤولون الثالثة بيوجنياجن يف بيان م�شرتك على اللتزام مبا 
التي  الإج���راءات  عن  الفور  على  والتوقف  الدولية  العقوبات  تفر�شه 

”ت�شعد التوتر وتزعزع ا�شتقرار املنطقة«.
مواجهة  يف  دولهم  بن  الثالثي  الأم��ن��ي  التعاون  بتكثيف  تعهدوا  كما 

يف ا�شتعرا�س منهما للقوة ردا على الختبار الذي اأجراه ال�شمال.
وتواجه كوريا ال�شمالية �شعوبات كبرية منذ ال�شهر املا�شي يف التعامل 
مع اأول تف�س موؤكد لديها لفريو�س كورونا. ووردت اأنباء عن وجود اأكرث 
من 4.2 مليون مري�س باأعرا�س حمى بن �شكانها البالغ عددهم 25 
مليون ن�شمة لكنها مل توؤكد اأبدا عدد من جاءت فحو�شهم اإيجابية اإذ 

تفتقر لأدوات الفح�س والإمدادات الطبية.
وقالت �شول ووا�شنطن اإنهما عر�شتا م�شاعدات تتعلق مبكافحة كوفيد-

منظمة  حتذير  م��ن  ال��رغ��م  على  ت��رد،  مل  لكنها  بيوجنياجن  على   19
ال�شحة العاملية من تفاقم و�شع فريو�س كورونا هناك.

واأو�شحت �شريمان يف موؤمتر �شحفي م�شرتك ”الوليات املتحدة تبقى 
م�شتعدة ملالقاة كوريا ال�شمالية دون �شروط م�شبقة ونكرر جمددا اأنه 

لي�س لدينا نية مبيتة حيال كوريا ال�شمالية«.

•• �شول-رويرتز

و�شف م�شوؤولون كبار من كوريا اجلنوبية والوليات املتحدة واليابان  
يف  ال�شمالية  كوريا  اأجرتها  التي  ال�شاروخية  التجارب  الأرب��ع��اء  اأم�س 
وحثوا  قانونية”،  وغ��ري  ”خطرية  ا���ش��ت��ف��زازات  باأنها  الأخ���رية  الآون���ة 
ب�شاأن  امل�شاعدة  ع��رو���س  وق��ب��ول  احل���وار  اإىل  ال��ع��ودة  على  بيوجنياجن 
ت�شو  اجلنوبية  كوريا  خارجية  وزي��ر  نائب  واأدىل  كوفيد-19.  جائحة 
ونائب  �شريمان  ويندي  الأمريكي  وزير اخلارجية  ونائبة  هيون-دوجن 
يف  اجتماعهم  اأثناء  يف  بالتعليق  موري  تاكيو  الياباين  اخلارجية  وزير 
�شول بعد ثالثة اأيام من اإجراء كوريا ال�شمالية جتربة �شاروخية جديدة 
اأجرتها موؤخرا. و�شلط الجتماع  هي الأح��دث يف �شل�شلة من التجارب 
الثالثي، وهو اأول جتمع من نوعه منذ نوفمرب ت�شرين الثاين، ال�شوء 

اللتزامات  على  التاأكيد  �شريمان  واأع���ادت  ال�شمالية  كوريا  تهديدات 
احلوار  م�شار  اأن  على  ”�شددوا  البيان  واأ���ش��اف  الأمريكية.  الدفاعية 
العودة  ع��ل��ى  ال�شمالية  ك��وري��ا  وح��ث��وا  مفتوحا  ي��ظ��ل  وامل�شتمر  اجل���اد 
ب�شورة  �شت�شتجيب  اأنها  يف  اأملهم  اأي�شا عن  تعبريهم  للمفاو�شات مع 

اإيجابية للعرو�س الدولية للم�شاعدة يف مكافحة كوفيد-19«.
ونفذت كوريا ال�شمالية 18 جولة على الأقل من اختبارات الأ�شلحة هذا 
العام مما �شلط ال�شوء على تطور تر�شاناتها من ال�شواريخ والأ�شلحة 
�شواريخ  ثمانية  ال�شمالية  كوريا  اأطلقت  اختبار،  اأح��دث  ويف  النووية. 
بالي�شتية ق�شرية امل��دى، وهو على الأرج��ح اأكرب اختبار اإط��الق منفرد 
لها، بعد يوم واحد من اإنهاء كوريا اجلنوبية والوليات املتحدة تدريبات 

م�شرتكة مب�شاركة حاملة طائرات اأمريكية.
واأطلقت الدولتان احلليفتان ثمانية �شواريخ اأر�س-اأر�س يوم الثنن 

 �صول ووا�صنطن وطوكيو تنتقد جتارب بيوجنياجن النووية
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قنابل نووية، وقال امل�شوؤول للقناة 
”اإيران  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة:  ال�����ش��اب��ع��ة 
اليورانيوم  م��ن  يكفى  م��ا  خ�شبت 

ل�شنع 3 قنابل نووية«.
”املعلومات  اأن  اإىل  امل�شوؤول  واأ�شار 
بنطاق  اخل����ا�����ش����ة  ال��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة 
اإي����ران  ف���ى  ال��ي��وران��ي��وم  تخ�شيب 
اللذين  التقريرين  اأحد  فى  واردة 
الدولية  ال��وك��ال��ة  رئي�س  قدمهما 
جرو�شى  رافائيل  ال��ذري��ة  للطاقة 

اإىل جمل�س املحافظن«.
فح�س  ”التقرير  اأن  واأ������ش�����اف 
وُيظهر  الأ�شلى،  النووى  التفاق 
كميات  لتخ�شيب  مقلقة،  ���ش��ورة 
بن�شبة  ال���ي���وران���ي���وم  م����ن  ك���ب���رية 
%20 و%60، مما ي�شري اإىل ما 

يكفى ل�3 قنابل نووية«.
وي����اأت����ي ذل����ك ف��ي��م��ا اأف�������ادت هيئة 
باأن  ”كان”،  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ب��ث 
اإ�شرائيل  ف��ى  اأم��ن��ي��ن  م�����ش��وؤول��ن 
التقارير  ت��زاي��د  اأن  م��ن  يخ�شون 
ا�شتهداف  اأو  اغتيال  اأن�شطة  ع��ن 
�شتزيد  اإي��ران��ي��ن،  و�شباط  علماء 
وتنفيذ  النتقام  فى  رغبة طهران 
اأبيب.  ت���ل  اأن�����ش��ط��ة م��ع��ادي��ة ���ش��د 
اأن���ه  اإىل  ”كان”  ت��ق��ري��ر  واأ�����ش����ار 
اإ�شرائيل،  فى  اعتقاد  هناك  اأ�شبح 
ب���اأن الإي��ران��ي��ن ي��ح��اول��ون تنفيذ 
اإر����ش���ال طائرات  ع��م��ل��ي��ات خ��ط��ف، 

م�شرية، لالنتقام.
وفى املقابل، اتهم احلر�س الثورى 
الإ�شرائيلي،  امل��و���ش��اد  الإي�������راين، 
الرئي�س  لغ���ت���ي���ال  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 
خارج  رئي�شى  اإب��راه��ي��م  الإي�����راين 
قناة  ن�شرته  تقرير  طهران. وزعم 
للحر�س  التابعة  الثورة”  ”رادار 
الثورى، اإن: ”املو�شاد يريد زعزعة 
النظام يف البالد باغتيال الرئي�س 
خارج  احتفال  يف  رئي�شي  اإبراهيم 
ط��ه��ران، وم��ن خ��الل خلق �شدمة 
لنهيار  ت��وؤدي  مزدوجة  اقت�شادية 
قيمة العملة الوطنية، مما �شيوؤدي 
يف  عارمة  ا�شطرابات  اإح��داث  اإىل 

اإيران«.
واأو�شح التقرير اأن جهاز خمابرات 
احل��ر���س ال���ث���وري الإي������راين، منع 
زي���ارات  ب��ع��دة  ال��ق��ي��ام  رئي�شى م��ن 
احتفالت  وح�����ش��ور  امل���دن  لبع�س 
فى منا�شبات عدة، كما اأ�شار اإىل اأن 
للحكومة  التابعة  املخابرات  وزارة 
ووثائق  تقارير  ق��دم��ت  الإي��ران��ي��ة 

عن موؤامرة اغتيال رئي�شي.

•• عوا�شم-وكاالت

احلكومة  ب��ن  امل��ف��او���ش��ات  و�شلت 
الإي���ران���ي���ة وال���ق���وى ال��غ��رب��ي��ة اإىل 
ط���ري���ق م�������ش���دود، ب���ع���د ع�����ام على 
ال���غ���رب���ي���ة طرح  ال��������دول  ت���اأج���ي���ل 
م�����ش��روع ق����رار ي��دي��ن اإي�����ران اأم���ام 
للوكالة  امل����ح����اف����ظ����ن  جم���ل�������س 
حن  يف  ال��ذري��ة،  للطاقة  الدولية 
مثل امللف النووي الإيراين �شاحة 
طهران  ب��ن  التهديدات  لت�شعيد 

وتل اأبيب.
اأم�س  ووف��ق �شحف عربية �شادرة 
امللف  يف  ط��ه��ران  ت�شري  الأرب���ع���اء، 
الوقت  ا�شتغالل  النووي على نهج 
بالو�شول  ه��دف��ه��ا  حت��ق��ي��ق  ح��ت��ى 
ال����ن����ووي����ة، ف���ي���م���ا حذر  ل��ل��ق��ن��ب��ل��ة 
م�����ش��ئ��ول اإ���ش��رائ��ي��ل��ي ك��ب��ري م��ن اأن 
اإيران متتلك كمية من اليورانيوم 
3 قنابل  ت��ك��ف��ى لإن���ت���اج  امل��خ�����ش��ب 

نووية.

ال�صغط على اإيران
ويف تقرير اإخباري، اأفادت �شحيفة 
”بعد  اأن����ه  الأو�شط”،  ”ال�شرق 
ال����دول الغربية  ت��اأج��ي��ل  ع���ام ع��ل��ى 
ط���رح م�����ش��روع ق���رار ي��دي��ن اإي���ران 
للوكالة  املحافظن  جمل�س  اأم���ام 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة ال����ذري����ة، بات 
اأخ��رياً هذا القرار مبتناول الدول 
م�شيفًة  املجل�س”،  يف  الأع�����ش��اء 
ب�”رّد  اإي��ران  ”ورغم تهديدات  اأن��ه 
ال�����ولي�����ات  مت�������ش���ك���ت  منا�شب” 
الثالث  الأوروبية  والدول  املتحدة 
بطرح م�شروع القرار الذي ل تبدو 
باإحالة  يهدد  ول  مرتفعة،  لهجته 
الأم���ن يف حال  اإىل جمل�س  اإي���ران 
الوكالة  تعاونها مع  ا�شتمرار عدم 
النووية  ن�شاطاتها  عن  الك�شف  يف 

ال�شرية ال�شابقة«.
وق��ال��ت ال���دول الأوروب���ي���ة الثالث 
)ف��رن�����ش��ا واأمل��ان��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا( يف 
بيان اأمام جمل�س املحافظن اأم�س 
اإنه ”نتيجة لأن�شطة اإيران النووية 
التي تنتهك التفاق النووي لأكرث 
برناجمها  ”اأ�شبح  �شنوات،   3 من 
اأي  من  تقدماً  اأك��رث  الآن  ال��ن��ووي 
وقت م�شى”، م�شيفاً: ”هذا يهدد 
بتقوي�س  وي��ه��دد  ال����دويل  الأم����ن 

النظام العاملي لعدم النت�شار«.
اأن  ال�����ث�����الث  ال���������دول  واأ������ش�����اف�����ت 
الإيرانية  ال��ن��ووي��ة  ”الن�شاطات 

ل���ي�������ش���ت ف����ق����ط خ�����ط�����رية وغ����ري 
باإف�شال  تخاطر  اإنها  بل  قانونية؛ 
كامل”،  ب�����ش��ك��ل  ال���ن���ووي  الت���ف���اق 
اإي���ران  زادت  ”كلما  ب��اأن��ه  حم���ذرة 
من  اأ�شبح  ال��ي��وران��ي��وم؛  تخ�شيب 

ال�شعب العودة لالتفاق النووي«.
الذرية  ال���ط���اق���ة  وك���ال���ة  وع�����ربت 
من  العميق  ”قلقها  ع��ن  الدولية 
ب�3  املتعلقة  ال�شمانات  م�شاألة  اأن 
زالت  م��ا  عنها  غ��ري معلن  م��واق��ع 
اإي���ران  ت��ع��اون  ع���دم  ب�شبب  معلقة 
اإي��ران، رغم حماولت  الفعال من 
ودعت  معها”،  امل��ت��ع��ددة  ال��وك��ال��ة 
عاجل  ب�����ش��ك��ل  ”للتحرك  اإي������ران 
دون  م��ن  وال���رد  التزاماتها  ل��وف��اء 
ت����اأخ����ري ع���ل���ى ع���ر����س اأم������ن عام 
م�شاألة  وح����ل  ب��ت��و���ش��ي��ح  ال���وك���ال���ة 

ال�شمانات العالقة«.
الغربية حر�شت  ال��دول  اأن  ويبدو 
على ع��دم ط��رح م�����ش��روع ق���رار قد 
يرفع املواجهة مع اإيران اإىل احلد 
الأق�������ش���ى، واخ����ت����ارت ع���م���داً عدم 
التهديد الفوري باإحالة اإيران اإىل 
جمل�س الأم���ن م��رة ج��دي��دة. لكن 
ذلك ل يعني اأن الدول الغربية لن 
اإيران  اأك��رث، يف ح��ال بقيت  ت�شّعد 
الوكالة،  مع  التعاون  رف�شها  على 

بح�شب ال�شحيفة.

ب�شبب  ت��رام��ب  ال�شابق  الأم��ريك��ي 
 ،2015 ات���ف���اق  م���ن  الن�����ش��ح��اب 
”اخلطة  اأن  م�شرياً  خالفه”،  اأو 
الإيرانية وا�شحة، وكل من تعامل 
ال�شيء  اأن��ه��ا تقول  اإي���ران يعي  م��ع 
النظام  اأن  وي��ع��ي  نقي�شه،  وتفعل 
الإي��راين مبني وم�شمم للو�شول 
اإىل الهدف النووي، ولو قال املر�شد 
ف��ت��وى بتحرمي  اإن ه��ن��اك  الأع��ل��ى 
النووية«.  القنبلة  على  احل�شول 
وطاأة  حتت  تعي�س  ”اإيران  واأردف 
والدولية  الأم��ريك��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات 
ومل  تتغري،  ومل  بعيد،  زم��ن  منذ 
ت��غ��ري م��وق��ف��ه��ا، ول ت���رغ���ب ب���اأن 
دول��ة ع�شوا حت��رتم قوانن  تكون 
هدفا  لديها  لأن  ال���دويل  املجتمع 
حم���ددا وت��ري��د ال��و���ش��ول ل��ه، وهو 
”اإن  مو�شحاً  النووي”،  ال�شالح 
اإي�����ران  ”غ�شب”  ع���ن  احل���دي���ث 
الإعالمي  اخل��ط��اب  يف  وتكري�شه 
على  ���ش��غ��ط  ع��م��ل��ي��ة  اإل  ه����و  م����ا 
اإذا  ال���غ���رب، وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة، 
ت�شريبا  ي��ك��ون  اأو  ال��ن��ي��ات،  اأح�شنا 
غربيا اأمريكيا ملحاولة تربير عدم 

التعامل الغربي اجلاد مع اإيران«.
اإي�����ران  ”غ�شب  ال���ك���ات���ب:  وت���اب���ع 
ل��ق��وة تخريبية  ت��روي��ج  اإل  م��ا ه��و 
اإي��ران��ي��ة وه��م��ي��ة، وت���روي���ج لقرار 

امل�شوؤولون  اأج���م���ع  ط���ه���ران،  ويف 
ات����ه����ام مدير  ع���ل���ى  الإي�����ران�����ي�����ون 
غرو�شي  راف��ائ��ي��ل  ال��ذري��ة  الطاقة 
مبعوث  وق�����ال  ب�”الت�شيي�س”، 
املنظمات  ل����دى  ال�����ش��اب��ق  اإي�������ران 
اإن  اآب���ادي،  ال��دول��ي��ة، كاظم غريب 
�شيا�شية،  م��ي��ول  ل��دي��ه  ”غرو�شي 
من  قّلل  فيما  اإنكارها”،  ميكن  ل 
اأهمية اآثار اليورانيوم التي عرثت 
عليها الوكالة الدولية، قائاًل اإنها 

”كميات �شغرية«.

غ�صب اإيران
وم���ن ج��ه��ت��ه، ي���رى ال��ك��ات��ب طارق 
”ال�شرق  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  احل���م���ي���د، 
الإيراين،  ”النهج  اأن  الأو�شط”، 
للحكم،  اخل��م��ي��ن��ي  و����ش���ول  وم��ن��ذ 
باأي  تلتزم  ل  اإن طهران  لنا  يقول 
قرارات، ول اتفاقات، ول ت�شويات، 
ول مبخرج اأي مفاو�شات، وكل ما 
عامل  ا�شتغالل  ه��و  اإي����ران  تفعله 
للهدف  و����ش���ول���ه���ا  ح���ت���ى  ال����وق����ت 

املن�شود«.
النووي  بامللف  ”الوا�شح  واأ���ش��اف 
اأن طهران ت�شري على نهج ا�شتغالل 
الوقت نف�شه وحتى حتقيق هدفها 
�شواء  النووية،  للقنبلة  بالو�شول 
الرئي�س  اإىل  ال���ل���وم  ت��وج��ي��ه  مت 

•• باري�س-اأ ف ب

ت�شعة  ا����ش���ت���م���رت  ج���ل�������ش���ات  ب���ع���د 
باري�س  يف  الدع������اء  ي���ب���داأ  اأ���ش��ه��ر، 
مرافعات تتوا�شل على ثالثة اأيام 
ال�شالم  ع��ب��د  ���ش��الح  يف حم��اك��م��ة 
الآخرين  ع�شر  الت�شعة  واملتهمن 
ت�شرين   13 اع���ت���داءات  ق�شية  يف 
التي   2015 ال���ث���اين-ن���وف���م���رب 
الإطالق  على  هجمات  اأ�شواأ  كانت 
���ش��ه��دت��ه��ا ف��رن�����ش��ا. وت���ق���رتب هذه 
املاألوف  ع���ن  اخل���ارج���ة  امل��ح��اك��م��ة 
املدنية  الأط���راف  وع��دد  يف مدتها 
املدعية فيها الذي يتجاوز 2500 
�شت  م��ن  اأك���رث  بعد  نهايتها  م��ن   ،
اإىل  اأدت  رع���ب  ليلة  ع��ل��ى  ���ش��ن��وات 
وم���ئ���ات  ق���ت���ي���ال   130 ����ش���ق���وط 
اجلرحى يف باري�س و�شاحيتها �شان 

دوين و�شببت �شدمة يف البالد.
�شي�شعى  اأي���ام،  ثالثة  م��دى  وعلى 
ممثلو مكتب املدعي العام الوطني 
اإث���ب���ات ما  اإىل  مل��ك��اف��ح��ة الإره������اب 
ي��ع��ت��ربون��ه م�������ش���وؤول���ي���ات ك���ل من 
يحاكمون  ال��ذي��ن  عليهم  امل��دع��ى 
خا�شة  جنائية  حمكمة  قبل  م��ن 

منذ الثامن اأيلول-�شبتمرب.
ونيكول  اينيتييه  ك��ام��ي  وي��ح��اول 
ب��راك��وين ون��ي��ك��ول ل��و ب���ري اإع���ادة 
عامة  مرافعة  يف  هائل  ملف  بناء 
اأول ثم لكل من املتهمن الع�شرين 
بينهم  �شتة منهم غيابيا  - يحاكم 
خ��م�����ش��ة م���ن ق����ادة ت��ن��ظ��ي��م داع�س 
الإره���اب���ي ُي��ع��ت��ق��د اأن��ه��م ت��وف��وا يف 
العقوبات  يطلبوا  اأن  قبل  �شوريا- 

لهم اجلمعة.
وقد يحكم على 12 منهم بال�شجن 

الغ�شب، وه��ا هي  اأي  ي��ح��دث،  ل��ن 
ايران تتلقى ال�شفعة تلو الأخرى 
املنطقة،  يف  ولي�س  اإ���ش��رائ��ي��ل،  م��ن 
ب���ل داخ����ل اإي������ران ن��ف�����ش��ه��ا، ول رد 
”ال�شبب  م�شيفاً  يذكر”،  اإي��راين 
تريد  ل  ط���ه���ران  اأن  وه���و  وا����ش���ح 
اأو  اإ���ش��رائ��ي��ل،  م��ع  حقيقية  ح��رب��ا 
لأن  احل���رب،  لتلك  تقود  مواجهة 
الآن هو  ال��رئ��ي�����ش��ي  اإي�����ران  ه���دف 
النووي،  ال�����ش��الح  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
�شيكون  اأنه  وبعدها تعرف طهران 
مبواجهة  ال��دخ��ول  ال�شعوبة  م��ن 

ع�شكرية مع اإ�شرائيل«.
�شتكون  ”بالتايل  ق���ائ���اًل:  وخ��ت��م 
حم�شورة  الإي���ران���ي���ة  ال��ت��ح��رك��ات 
مبنطقتنا، ودولنا العربية، ويكفي 
اأن ي��ع��ي ال���غ���رب در�����س احل����رب يف 
اأوك��ران��ي��ا، و���ش��ع��وب��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
رو���ش��ي��ا، وحينها  اأي  ن��ووي��ة،  دول���ة 
بقنبلة  اأ���ش��ب��ه  منطقتنا  ���ش��ت��ك��ون 
موقوتة، ناهيك من �شباق الت�شلح 
مو�شحاً  احلتمي”،  ال�����ن�����ووي 
اإي�����ران  اأن  ه���و  ال���ق���ول  ”ملخ�س 
لغة  اإل  ت�����ش��ت��وع��ب  ول  ت��ف��ه��م،  ل 
القوة، ف�شاًل عن ذلك هو م�شيعة 
لكارثة  ب��ث��ب��ات  وم�����ش��ي  ل���ل���وق���ت، 
باتت  ب��امل��ن��ط��ق��ة يف ح����ال  حم��ق��ق��ة 

اإيران دولة نووية«.

لهجة تهديد ووعيد
�شحيفة  اأف���ادت  ال�شياق،  ذات  ويف 
”امللف  اأن  ال��ل��ن��دن��ي��ة،  ”العرب” 
�شاحة  م���ث���ل  الإي���������راين  ال����ن����ووي 
طهران  ب��ن  التهديدات  لت�شعيد 
اأب��ي��ب م��ع و���ش��ول املفاو�شات  وت��ل 
ب��ن احل��ك��وم��ة الإي��ران��ي��ة والقوى 

الغربية اإىل طريق م�شدود«.
ونقلت ال�شحيفة عن قائد القوات 
الإي���������راين  ال�����ربي�����ة يف اجل���ي�������س 
اأم�س  ق���ول���ه  ح����ي����دري  ك���ي���وم���رث 
”اإيران �شتدمر  اإن  الثالثاء  الأول 
مدينتي تل اأبيب وحيفا اإذا ارتكبت 
م�شيفاً ”لأي  اإ�شرائيل اأي خطاأ”، 
تل  �شن�شوي  ال��ع��دو،  يرتكبه  خطاأ 
اأب��ي��ب وح��ي��ف��ا ب���الأر����س ب��اأم��ر من 

املر�شد الأعلى«.
”هذه  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأو����ش���ح���ت 
يهدد  ال���ت���ي  الأوىل  امل�����رة  ل��ي�����ش��ت 
فيها القادة الإيرانيون با�شتهداف 
املرة  هذه  لكن  ال�شرائيلي  العمق 
تهديدات  على  رداً  ياتي  الت�شعيد 
اإ�شرائيلية با�شتهداف و�شيك ملواقع 
نووية اإيرانية اذا ف�شلت املفاو�شات 
ال��ت��و���ش��ل اىل  ي��ت��م  ال���ن���ووي���ة ومل 

اتفاق نهائي«.
املو�شاد  م�������راراً  اإي�������ران  وات���ه���م���ت 
تنفيذ  يف  ب��ال��ت��ورط  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

عبد  ���ش��الح  بينهم  احل��ي��اة  م���دى 
ال�������ش���الم ال��ع�����ش��و ال���وح���ي���د ال���ذي 
ب��ق��ي ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة م��ن افراد 
ويف  امل�شلحة.  اجلهادية  املجموعة 
ب���داي���ة امل��ح��اك��م��ة يف ال��ث��ام��ن من 
ال�شالم  عبد  قدم  اأيلول-�شبتمرب، 
نف�شه على اأنه ”مقاتل من داع�س 
”. وقال الفرن�شي البالغ 32 عاما 
تكن  مل  الهجمات  اإن  اأ���ش��ب��وع  بعد 
الفرن�شي  الق�شف  على  رد  ���ش��وى 
�شيء  و”ل  وال����ع����راق  ����ش���وري���ا  يف 

�شخ�شيا” فيها.
اأك�����د الرجل  اأ����ش���ه���ر،  ب�����ش��ع��ة  ب��ع��د 
الذي لزم ال�شمت خالل ال�شنوات 
”تخلى”  اأن���ه  للتحقيق  اخل��م�����س 
تفجري  ع���ن  ”اإن�شاين”  ب���ه���دف 

حزامه النا�شف يف حانة يف الدائرة 
قدم  ث��م  بباري�س.  ع�شرة  الثامنة 

”اعتذاراته” لل�شحايا.
�شكك الدعاء الذي رجح با�شتمرار 
احلزام  يف  ع��ط��ل  ح���دوث  فر�شية 
ال�شالم عن  فكرة تخلي عبد  على 

تفجريه، يف رواية املتهم.
اأن  م��ث��ال  الدع�������اء  مم��ث��ل��و  وراأى 
اأي��ام قليلة فقط من  جتنيده قبل 
كذلك  معقول”.  ”غري  الهجمات 
اعتربوا اأمرا ”غريبا” عجزه عن 
امل�شتهدف  امل��ق��ه��ى  م��ك��ان  حت��دي��د 
والذي ل تظهر يف اأي من الوثائق 
التي تت�شمن ”الأهداف” املكت�شفة 

يف حا�شوب للخلية الإرهابية.
عبد  اأن  ت�����ش��دي��ق  ال�����ش��ع��ب  وم����ن 

كانت  بينما  مبفرده  عمل  ال�شالم 
كل من املجموعات التي ا�شتهدفت 
و����ش���رف���ات مطاعم  ف��رن�����ش��ا  ���ش��ت��اد 
تتاألف  باتاكالن  وم�شرح  باري�شية 
م����ن ث���الث���ة اأ����ش���خ���ا����س، وه�����و مل 
�شوريا  يف  ل��ل��ت��درب  ي��وم��ا  ي��ذه��ب 

خالفا لالآخرين.
�شد  عقوبات  �شيطلبون  واجلمعة 
�شاعدوه  وال��ذي��ن  الرئي�شي  املتهم 
يف ه����رب����ه ال�������ذي ا����ش���ت���م���ر اأرب����ع����ة 
يف  اللوج�شتين  اخل��رباء  اأو  اأ�شهر 
اأبريني  وح��ت��ى حم��م��د  امل��ج��م��وع��ة 
هجمات  يف  القبعة”  ذو  ”الرجل 
”املقرر”  من  ك��ان  ال��ذي  بروك�شل 
اأن ي�شارك يف هجمات 13 ت�شرين 

الثاين-نوفمرب.

مواقع  ط��ال��ت  غام�شة  تفجريات 
نووية اإ�شافة اإىل اغتيال علماء يف 
املجال النووي و�شباط يف احلر�س 

الثوري الإيراين.
وت�شغط الوليات املتحدة وفرن�شا 
وب��ري��ط��ان��ي��ا واأمل��ان��ي��ا ع��ل��ى جمل�س 
ال��ط��اق��ة الذرية  حم��اف��ظ��ي وك��ال��ة 
لتوبيخ اإيران لإخفاقها يف الإجابة 
على اأ�شئلة مثارة منذ فرتة طويلة 
ب�شاأن اآثار يورانيوم يف مواقع غري 
يغ�شب  اأن  امل��رج��ح  وم���ن  م��ع��ل��ن��ة. 
ال�شرر  يلحق  وقد  اإي��ران  التوبيخ 
النووي  الت����ف����اق  اإن����ق����اذ  ب��ف��ر���س 
 .2015 ع�����ام  امل������ربم  الإي���������راين 
ب�شاأن  امل��ب��ا���ش��رة  وامل���ح���ادث���ات غ��ري 
والوليات  اإي��ران  بن  تلك  امل�شاألة 
بح�شب  بالفعل،  متوقفة  املتحدة 
اإ�شرائيل  وت���ع���ت���رب  ال�����ش��ح��ي��ف��ة. 
لأ�شلحة  اإي�����ران  ت��ط��وي��ر  اح��ت��م��ال 
ل��وج��وده��ا، بينما  ن��ووي��ة ت��ه��دي��داً 
النووي  اإن برناجمها  اإي��ران  تقول 

�شلمي.

قنابل نووية واغتيال
”اأخبار  �شحيفة  ذك��رت  وب��دوره��ا، 
اليوم”، اأن م�شوؤول اإ�شرائيلي كبري 
حذر من اأن اإيران متتلك كمية من 
اليورانيوم املخ�شب تكفي لإنتاج 3 

املفاو�صات بني طهران والقوى الغربية اإىل طريق م�صدود 

�صحف عربية: اإيران املارقة تقرتب من القنبلة النووية

اأ�صرتاليا توؤكد جمددا اعرتا�س ال�صني مقاتلة تابعة لها

الدعاء يبداأ مرافعاته يف اعتداءات 13 نوفمرب بفرن�صا »بحر اإيجة« ي�صعل الأجواء بني تركيا واليونان
•• عوا�شم-وكاالت

مع ترقب العامل بحذر لنتائج املباحثات الرو�شية الرتكية التي �شت�شهدها 
واليونان،  تركيا  ب��ن  العالقة  خ��ط  على  ال��ت��وت��رات  ح��دة  تت�شاعد  اأن��ق��رة، 
النقا�س  اأجندة  على  اجلارين  البلدين  خالفات  تكون  ب��اأن  توقعات  و�شط 
يف تلك املباحثات. التوترات ا�شتدت بعد توجيه تركيا اأم�س الأول الثالثاء 
دعوة لليونان ب�شحب قواتها امل�شلحة من جزر بحر اإيجة، حمذرة من اأنها 

�شتطعن على و�شع اجلزر، اإذا ف�شلت اأثينا يف نزع �شالحها.
رئي�س الوزراء اليوناين كريياكو�س ميت�شوتاكي�س قال  اأم�س الأول الثالثاء 
اإن بالده �شهدت واباًل غري م�شبوق من النتهاكات الرتكية للمجال اجلوي، 
وعودة م�شتمرة اإىل التاأكيدات التي ل ميكن ت�شورها ب�شاأن تقلي�س ال�شيادة 

املفرت�شة على اجلزر اليونانية«.
واأ�شجع  واآم��ل  املتزايد يف اخلطاب،  التوتر  ف��رتات من  ”�شهدنا  واأ���ش��اف: 
تركيا عالنية على األ يرتجم هذا اخلطاب اإىل توتر اأكرب، ويف كل الأحوال 

فاإن اليونان م�شتعدة للدفاع عن �شيادتها وحقوقها ال�شيادية«.
العاملية، ل�شيما بعد احلرب  اأزمة الغذاء  وو�شط ارتفاع حدة املخاوف من 
الدائرة يف اأوكرانيا، قال رئي�س الوزراء اليوناين اإنه ميكن لبالده العمل مع 

تركيا للم�شاعدة يف حل الأزمة. وحول 20 مليون طن من احلبوب العالقة 
يف اأوكرانيا، والتي ل ميكن نقلها اإل عن طريق البحر، اأ�شار ميت�شوتاكي�س 
اإىل اأن لرتكيا دوراً تلعبه يف البحر الأ�شود، كما تفعل اليونان مع اأحد اأكرب 
”دعونا نلقي نظرة على تلك املجالت  اأ�شاطيل ال�شحن يف العامل. وتابع: 

حيث ميكننا، حتت اإ�شراف الأمم املتحدة، العمل معا وتقدمي خدماتنا«.
بالده  اأن  الثنن،  باناجيوتوبولو�س،  نيكو�س  اليوناين  الدفاع  وزير  واأكد 
يف  ال��ي��ون��ان  اإح��ب��اط  ع��ن  معرباً  الكاملة،  ال�شيادية  حقوقها  ع��ن  �شتدافع 

التعامل مع تركيا، احلليف امل�شرتك حللف �شمال الأطل�شي.«
باحلرب  تهديداً  فر�س  حليف  لدينا  يكون  اأن  بالغرابة  ”ن�شعر  واأ���ش��اف: 
�شدنا اإذا اخرتنا ممار�شة اأحد حقوقنا القانونية مبوجب القانون الدويل 
لتو�شيع مياهنا الإقليمية، تهديد حرب من حليف �شد الآخر؟ ل اأريد اأن 

يكون لدي حلفاء من هذا القبيل«.
وي���دور خ��الف ب��ن اجل��ارت��ن ح��ول جمموعة ق�شايا ت���رتاوح ب��ن املجال 

اجلوي واملناطق البحرية يف �شرق البحر املتو�شط وقرب�س املنق�شمة.
ومرت عالقة البلدين باأزمة كبرية يف �شيف 2020 كادت توؤدي ملواجهة 
ع�شكرية مع اإ�شرار تركيا على التنقيب عن النفط والغاز يف مياه اإقليمية 

متنازع عليها مع اليونان.

•• �شيدين-اأ ف ب

تابعة  مقاتلة  اأن طائرة  على  الأرب��ع��اء  اأم�س  اأ�شرتاليا   اأك��دت 
ال��دويل خالل مهمة  لقواتها اجلوية كانت يف املجال اجل��وي 
قامت  �شينية  مقاتلة  قبل  من  اعرتا�شها  عند  ا�شتطالعية 
لت�شليل  ت�شتخدم  التي  الملنيوم  ق�شور  من  �شحابة  ب��اإط��الق 
باقت�شاب  األبانيز  اأن��ط��وين  ال����وزراء  رئي�س  ورد  ال�����ش��واري��خ. 
عندما �شئل عن اخلالف بن كانبريا وبكن ب�شاأن حادث 26 
”خطرية  باأنه  الأ�شرتالية  الذي و�شفته احلكومة  اأيار-مايو 
احلادث  هذا  ”وقع  �شحايف  موؤمتر  يف  األبانيز  وق��ال  للغاية«. 
اأف��اد ت��ان كيفي  يف املجال اجل��وي ال��دويل. نقطة«. من جهته 

طائرة  اأن  ال��ث��الث��اء  ال�شينية  ال��دف��اع  وزارة  با�شم  امل��ت��ح��دث 
”بي-8اأيه”  ط��راز  من  للغوا�شات  م�شادة  اأ�شرتالية  مقاتلة 
عليها  املتنازع  ”بارا�شيل”  جل��زر  اجل��وي  املجال  من  اقرتبت 

واملعروفة با�شم ”خي�شا” يف ال�شن.
لبعادها”،  حتذيرا  ”اأطلق  ال�شيني  اجلانب  اأن  تان  واأ�شاف 
واحلكومة  واأم��ن��ه��ا  ال�����ش��ن  ���ش��ي��ادة  بتهديد  ال��ط��ائ��رة  متهما 

ال�شرتالية بن�شر ”معلومات كاذبة«.
طائرتها  اأم��ام  حلقت  ال�شينية  الطائرة  اإن  ا�شرتاليا  وتقول 

واأطلقت ق�شور الأملنيوم التي دخل بع�شها حمركات الطائرة.
بن  الفاترة  العالقات  حت�شن  ح��ول  �شرت  قد  تكهنات  وكانت 
الو�شطي  الي�شاري  العمال  حزب  فوز  بعد  وال�شن  ا�شرتاليا 

الأمد،  ق�شرية  اأي��ار-م��اي��و   21 انتخابات  يف  األبانيز  بزعامة 
ال�شيني يل  ال����وزراء  رئي�س  وه��ن��اأ  ط��وي��ال.  تع�س  اأن��ه��ا مل  ال 
كيكيانغ األبانيز بعد اأيام من اإعالن فوزه. لكن البلدين دخال 
يف خالف منذ ذلك احلن حول حادث الطائرة وطموحاتهما 

الدبلوما�شية والأمنية يف منطقة جنوب املحيط الهادي.
اأن  بعد  املا�شين  العامن  يف  البلدين  بن  العالقة  وت��وت��رت 
فريو�س  ن�����ش��اأة  يف  م�شتقل  حتقيق  اإج����راء  اإىل  ك��ان��ب��ريا  دع���ت 
اإ�شافة اىل حظرها وحظرت �شبكات اجليل اخلام�س  كورونا، 
لعمالق الت�شالت ال�شيني هواوي. وردت ال�شن اأكرب �شريك 
من  العديد  على  جمركية  ر���ش��وم  بفر�س  لأ�شرتاليا  جت��اري 

ال�شلع ال�شرتالية.

وزير: لبنان بانتظار �صوء اأخ�صر اأمركي ب�صاأن الكهرباء الأردنية
•• بريوت-وكاالت

ال�شوء  ملنح  الأمريكية  الإدارة  تنتظر  زال��ت  ما  ب��الده  اإن  فيا�س،  وليد  اللبناين  الطاقة  وزي��ر  ق��ال 
الأخ�شر لبدء التزويد بالكهرباء الأردنية؛ ل�شمان عدم وجود تداعيات �شلبية لقانون قي�شر.

واأ�شاف الوزير اللبناين، يف حديثه ملوقع ”�شكاي نيوز عربية”، على هام�س املوؤمتر الإقليمي للطاقة 
يف الأردن، اأن التفاقيات باتت جاهزة لبدء ت�شدير الكهرباء اإىل بريوت مع انتظار ر�شالة تطمينية 
من وا�شنطن ومتويل البنك الدويل. واأ�شار اإىل اأن ”بالده منحت البنك الدويل كافة الأوراق التي 
املفاو�شات  والدخول مبرحلة  الالزم لالتفاقية  التمويل  لتاأمن  ملعبهم  الكرة يف  لت�شبح  منتلكها 
النهائية”.وبّن اأن التفاقيات املوقعة مع الأردن ب�شاأن الكهرباء تعترب جزءا ل يجتزاأ من ”روحية 
الرتتيبات  اأنهت  اأن بالده  اإىل  بالتفاقيات.ونوه  الأط��راف  ال��دول  للتعاون ما بن  املوؤمتر”؛ وذلك 
والتجهيزات كافة مع تبقي التمويل لالتفاقيات من البنك الدويل. ويف 28 يناير املا�شي، وقع لبنان 

اتفاقيتن لتزويده بالكهرباء من الأردن عرب الأرا�شي ال�شورية.
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 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بن الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : عبا�س علي حممد احلو�شني - اجلن�شية : اإماراتي 

اإىل الطرف الثاين : عرفان احمد حممد اكرم ، اجلن�شية : باك�شتاين - ن�شبة %50 
واإىل الطرف الثالث : رانا حممد �شهيل رانا حممد اكرم - اجلن�شية : باك�شتاين - ن�شبة %50 

بال�شم التجاري )مكتب ال�شاحل للطباعة(  ن�شاط الرخ�شة )خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات( 
واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 240074 

ال�شادرة بتاريخ  1980/8/5م  
 يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل
بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 70349
)كلي(  مدين   AJCAPCICIV2021 /0000761 يف  الدعوى رقم

بالن�شر 
امل�شتاأنف �شده : هايرب ماركت املنامة - ذ م م 

عنوانه : العنوان : اإمارة عجمان �شارع ال�شيخ را�شد بن حميد بالتقاطع مع �شارع الإحتاد مقابل 
اللولو هايرب ماركت اخر موطن معلوم   

ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : �شليمان اليادات بوتان فيتيل  - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بتاريخ 
 AJCAPCICIV2021/0000761 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...

املحكمة الإ�شتئنافية املدنية - مدين )كلي(. 
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
10.30 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�شاعة   2022/6/28 املوافق 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70472 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ا�س بي �صي هيت بايب�س للتجارة - ذ م م  
العنوان : م�شتودع ملك عقارات حكومة دبي - را�س اخلور - ال�شكل القانوين : ذات 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   246714  : الرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية 
مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1427773
ال��ت��اأ���ش��ري يف ال�شجل ال��ت��ج��اري ل��دي��ه��ا ب��اإن��ح��الل ال�����ش��رك��ة امل���ذك���ورة اأع����اله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/6/1 بتاريخ  دب��ي 
امل�شفي املعن ال�صرق االو�صط لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1305 
5897971-04 فاك�س  ملك حممد عبدال�شميع عثمان - بزن�س باي - هاتف : 
:   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70137 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ال�صرق االو�صط لتدقيق احل�صابات
1305 ملك حممد عبدال�شميع عثمان - بزن�س باي -  العنوان : مكتب رقم 
هاتف : 5897971-04 فاك�س :        مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة 
ا�س بي �صي هيت  اأع��اله لت�شفية  امل��ذك��ور  امل�شفي  باأنه قد مت تعين  دب��ي  يف 
بايب�س للتجارة - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/6/1 
لديه  من  وعلى   2022/6/1 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70137

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة عجمان االإبتدائية املدنية االإحتادية 
يف  الدعوى رقم AJCFICIINJ2022 /0001716 م�شتعجل   

اىل : مدينة حميد القاب�شة املحدودة  
جمهول حمل الإقامة : العنوان : عجمان النعيمية ابراج النعيمية بجانب اخلياط العربي املمتاز �شركة 

مدينة حميد القاب�شة 0581879977   
نعلمكم باأن املدعي )ة( / احمد بن عبدالرحمن بن �شعد املو�شى - العنوان : حمل الإقامة : دبي - ديرة - 

مكتب العوي�س واملطرو�شي للمحاماة رقم الهاتف : 971556335560   
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : اثبات حالة 

لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة الدعاوى امل�شتعجلة والتظلمات حمكمة عجمان الإحتادية 
�شباح يوم ....... املوافق 2022/6/15 ال�شاعة 9.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة 

عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ  2022/6/8 

مكتب اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70472 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2022/674 تنفيذ مدين 
بناء على طلب / املحكوم له / بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود اجلن�شية 

اىل املحكوم عليه / داروين جري جوري اجلن�شية / الهند 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����س اخل��ي��م��ة ق���د ا����ش���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
وق���دره  م��ب��ل��غ  ب��دف��ع  ب��ال��زام��ك   274/2022 رق���م  ال��ق�����ش��ي��ة  يف   2022/4/25

وامل�شاريف  الر�شوم  �شامال  درهما   157792.00
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله ، فاأنت 
مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان 
 املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتبة عليك.

املالحظات : يجب الإعالن باللغة العربية والإجنليزية 
 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0001902 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / املرتقي لتجارة مواد البناء مالكتها ريها كومار فرينداين وكيل 
خدمات - العنوان : 9486213 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/3/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�شالح / �شركة الدانوب ملواد البناء - ذ م م  بالتايل :

ن�س احلكم 
درهم   )56502،77( وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 
والزمتها بالفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى 
متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000824 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / بيفر جلف للمقاولت �س ذ م م فرع ال�شارقة 
العنوان : 9460492  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/3/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�شالح / �شعيب عبده المري  بالتايل :

ن�س احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : 

بالزام  املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ اثنن وع�شرين الفا وت�شعمائة وخم�شن 
درهما )22950 درهما( والر�شوم وامل�شروفات املنا�شبة واعفاء املنا�شبة واعفاء املدعي 

من باقي الر�شوم ورف�س الدعوى فيما زادي علي ذلك. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة ر�شانا لل�شناعات الهند�شية ذ م م  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002424/ 

اإىل املحكوم عليه : �شركة ر�شانا لل�شناعات الهند�شية - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة م�شانع الأ�شباغ الوطنية املحدودة  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 529164  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مطبعة فوتوكاد اخلليج ذ م م   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001382/ 

اإىل املحكوم عليه : مطبعة فوتوكاد اخلليج - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة كورودك�س للوكالت - ذ م م 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 4993   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - النخيل للتعبئة والتغليف - وكيل خدمات ملالكها/ 
ناجح طالل حممود ناجح طالل حممود ا�شمه برذرز للتجارة العامة ذ م م حنان خالد علي ال�شلبي 

اإخطار دفع يف الق�شية رقم AJCEXCIPOR2022 /0001196 جتاري )جزئي(
اإىل املحكوم عليه : النخيل للتعبئة والتغليف وكيل خدمات ملالكها / ناجح طالل حممود

 - 06/7464642 06/7411202 فاك�س رقم  2 �س ب /3142 عجمان  هاتف رقم /  ال�شناعية /  اإمارة عجمان اجلرف   : العنوان 
متحرك / 0563366780 و 0544339931 و 0544339937 

ناجح طالل حممود ا�شمه - العنوان : اإمارة عجمان اجلرف ال�شناعية / 2 �س ب /3142 عجمان  هاتف رقم / 06/7411202 فاك�س 
رقم 06/7464642  - متحرك / 0563366780 و 0544339931 و 0544339937

برذرز للتجارة العامة - ذ م م - العنوان : اإمارة عجمان اجلرف ال�شناعية / 2 �س ب /3142 عجمان  هاتف رقم / 06/7411202 فاك�س 
رقم 06/7464642  متحرك / 0563366780 و 0544339931 و 0544339937

حنان خالد علي ال�شلبي - العنوان : اإمارة عجمان اجلرف ال�شناعية / 2 �س ب /3142 عجمان  هاتف رقم / 06/7411202 فاك�س رقم 
0544339937 و   0544339931 و   0563366780  / متحرك    06/7464642

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ املدينة للتغليف  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 218524.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة 
تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002908 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : موؤ�ش�شة احمد فرج اهلل لتجارة ال�شباغ مالكها احمد �شلمان جرب فرج اهلل  
جمهول حمل الإقامة  

املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/6/15 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
 ، او بوا�شطة وكيل معتمد  6( �شخ�شيا  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم  الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 

ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
تطلب املدعية من املحكمة املوقرة احلكم بالتي : اأول : �شم ملف النزاع رقم 489/2022 جتاري.  
171،906.14 درهم )مائة وواحد  ثانيا : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مقداره 
املطالبة  مبلغ  على  القانونية  الفائدة  مع  فل�شا(  ع�شر  واربعة  دراهم  و�شتة  وت�شعمائة  الف  و�شبعون 
بالر�شوم  املدعي عليها  ثالثا : حتميل  ال�شداد.  الدعوى وحتى متام  اإقامة  تاريخ  %12 من  بواقع 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ  2022/6/7 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003582 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اإنوفا رفينينج اند تريدينج )م م ح( - جمهول حمل الإقامة 
تلتم�س املدعية من الهيئة املوقرة 

اأول : قبول  لئحة الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لها واعالن املدعي عليهما بها. 
ثانيا : بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )77،798.70( 
%9 من  القانونية  والفائدة  فل�شا  و�شبعون  درهم  وت�شعون  وثمانية  و�شبعمائة  الف  و�شبعون  �شبعة  درهم 
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد. ثانيا : �شم ملف التوفيق وامل�شاحلة رقم 2022/815 جتاري. 
بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهما  املدعي  الزام   : ثالثا 
2022/6/15 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب 
مدير الدعوى رقم 9( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/6/8 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي جمال الطويل   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002547/ 

اإىل املحكوم عليه : علي جمال الطويل 
العنوان : الإمارات - اإمارة ال�شارقة منطقة القا�شمية �شارع اجلوازات بناية فاطمة �شقة رقم 203 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ بنك دبي ال�شالمي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 160044.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
فادى حممود لطفى الرمياوى �شركة اكوا ت�شوي�س �س م ح   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001988/ 
اإىل املحكوم عليه : فادى حممود لطفى الرمياوى

�شركة اكوا ت�شوي�س �س م ح   
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ رايند لتطوير املياه - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 130632  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001820/ 

اإىل املحكوم عليه : الكرة الذهبية للمالب�س الريا�شية 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شي ام واى كى برينت �شولو�شن�س 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 31306.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
املو�شوع / اعالن بالن�شر حل�شور اجتماع اخلربة

الدعوي رقم 2746/2022 جتاري جزئي
لدي حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

املرفوعة من قبل املدعية / لر�شن ان توبرو اي �شي �شي كونرتاك�شن جروب ”فرع دبي”
بوكالة /عبيد ال�شام�شي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

�شد
املدعي عليها / هيرثو العقارية ذ.م.م ”فرع ال�شارقة” - البيت البي�س للعقارات �شابقا 
املدعي عليها / هيرثو العقارية ذ.م.م ”فرع ال�شارقة” - البيت البي�س للعقارات �شابقا

مدعوة اأو بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة ، وذلك وفقا ملا يلي : تاريخ الإجتماع : يوم الثنن املوافق 13/6/2022 
ال�شاعة 2:00 ظهراً عرب تطبيق زوم ورابط الجتماع

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74701661316?pwd=KOeLdpCytkaMQzDAkR52-bNCjqg3AH.1
Meeting ID: 747 0166 1316 
Passcode: awad123
اخلبري احل�شابي / عو�س العبد على العامري
للتوا�شل : 0566666533
awad-alameri@hotmail.com -: الربيد اللكرتوين

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
�شركة /فيبريا مينا منطقة حرة  )ذ.م.م( )رخ�شة رقم 94263(  والكائنة ب���� مبنى مدينة 
دبي لالإنرتنت رقم 225 ، الطابق : 02 ، املبنى : 05 ، دبي ، الإم��ارات العربية املتحدة ، 
واملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  24 مار�س 2022  

ب�شاأن اغالق وحل �شركة فيبريا مينا منطقة حرة )ذ م م(
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�شجل او 

الت�شال ب :  ا�شم ال�شركة : بي كيه اف - حما�شبون قانونيون )فرع دبي( 
�س ب : 13094 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 04-3888900  
Ioris.vicario@vipera.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
اإعالن بالن�شر

�شادر عن حمكمة عجمان ال�شرعية
يف الدعوى رقم 2022/146 اأحوال 

اإىل املدعى عليه / ابراهيم خليل فريد اخلراز - اردين اجلن�شية - جمهول حمل الإقامة 
خارج الدولة

مبا اأن املدعي / منار فوزار
قد اأقامت عليك الدعوى ال�شرعية املذكورة بالرقم اأعاله - اأمام هذه املحكمة.

للمطالبة ب�/ دعوى تطليق لل�شرروالهجر وعدم الإنفاق
وقد حددت املحكمة جل�شة : الثنن 27/06/2022 للنظر يف الدعوى ، فاأنت مكلف 
للرد  املذكور  املوعد  يف  املحكمة  هذه  اأمام  ر�شمياً  عنك  ينوب  من  اأو  �شخ�شياً  باحل�شور 
على الدعوى، ويف حالة تخلفك عن احل�شور يف املوعد املحدد ، فاإن املحكمة �شتنظر يف 

الدعوى وت�شدر حكمها غيابيا.
حتريراً يف يوم اخلمي�س املوافق 2022/06/02م

القا�شي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
MOJAU_2022- 0069816 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اع�الن

حيث اأن ال�شيد : حممد �شراج ال�شالم احمد - بنغالدي�شي اجلن�شية - ميلك الرخ�شة التجارية 
بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  والثالجات(  املكيفات  لت�شليح  ال�شحراء  نور  )ور�شة 
ال�شيد : حممد �شراج ال�شالم احم�د - بنغالدي�شي  ان  مبوجب رخ�شة رقم )608178( حيث 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))ور�شة نور ال�شحراء 
لت�شليح املكيفات والثالجات(( البالغة )50%( اإىل ال�شيد : حممد انايت ال�شالم حممد �شراج 
ال�شالم - بنغالدي�شي اجلن�شية - خروج �شريك.  و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه 
�شوف يتم الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعن من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
MOJAU_2022- 0069942 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

ميلك   - اجلن�شية  اماراتي   - الكتبي  غا�شم  بن  �شلطان  غا�شم  حممد   : ال�شيد  اأن  حيث 
بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  املجاري(  ل�شفط  )الوادي  التجارية  الرخ�شة 
مبوجب رخ�شة رقم )750288( حيث ان ال�شيد : حممد غا�شم �شلطان بن غا�شم الكتبي 
التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية   - اماراتي   -
حميان  عبداهلل  را�شد  علي   : ال�شيد  اإىل   )%100( البالغة  املجاري((  ل�شفط  ))الوادي 
الكتبي - اماراتي اجلن�شية.  و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �شوف 
يتم الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعن من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
MOJAU_2022- 0069981 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�شة  ميلك   - اجلن�شية  اماراتي   - ال�شام�شي  عمران  رحمة  حممد  رحمه   : ال�شيد  اأن  حيث 
رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  خالد(  )�شيدلية  التجارية 
)11189( حيث ان ال�شيد : رحمه حممد رحم�ة عمران ال�شام�شي - اماراتي -اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))�شيدلية خالد(( البالغة )%100( 
موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغيري   - اجلن�شية  هندي   - �شرييان  توما�س  فيليب   : ال�شيد  اإىل 
فردية ايل وكيل خدمات، ا�شافة �شريك / �شركاء، و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن للعلم و 
انه �شوف يتم الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعن من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه 

اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
MOJAU_2022- 0069973 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

الرخ�شة  - ميلك  اجلن�شية  - هندي  اقبال ح�شن  �شيد  الدين  �شيد حمي   : ال�شيد  اأن  حيث 
بال�شارقه مبوجب  تاأ�ش�شت  والتي  رخ�شة جتارية  والكماليات(  )القبال لالقم�شة  التجارية 
هندي   - ح�شن  اقبال  �شيد  الدين  حمي  �شيد   : ال�شيد  ان  حيث   )113449( رقم  رخ�شة 
))القبال  التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  -اجلن�شية 
– هندي  ال�شيد : �شيد عبداحلميد مليكي  اإىل  البالغة )%100(  لالقم�شة والكماليات(( 
5 من القانون  اجلن�شية - تنازل �شاحب الرخ�شة لخر.  و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 
الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا الإعالن للعلم 
و انه �شوف يتم الت�شديق على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعن من تاريخ هذا الإعالن فمن 

لديه اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13565 بتاريخ 2022/6/9 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0064040
املخطره : الب�شائر لالأمن وال�شالمة موؤ�ش�شة فردية ملالكها ال�شيد/عبدالكرمي مهدى حممد الع�شماوي، وميثلها وكيلتها : 
الثقة لتح�شيل الديون ذ.م.م وميثل الأخرية مديرها ال�شيد/ �شامر قا�شم عبداهلل ال�شعودي - العنوان : ال�شارقة - �شناعية 

1 رقم  �شربة   - زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شارع   - ال�شارقة   15
ملك حممد ريع حممد �شديق اخلاجة هاتف رقم 0502414482

�شد : املخطر اليهما :1( الن�شاف لرتكيب اأجهزة ومعدات الطفاء ومكافحة احلريق
مانوج موندا فالبيل - هندي اجلن�شية - العنوان : ال�شارقة - �شناعية رقم 13 - �شارع املدينة اجلماعية - �شربة رقم   )2

التجارية. واملزروعي  البحري  �شركة  ملك   -  3
املو�شوع / تكليف بالوفاء ل�شداد مبلغ )17،480 درهم(

بناء على تكليف املخطرة لنا وبناء على الوكالة ال�شادرة من املخطرة لنا نخطركم بالتي : 
املخطره  ل�شالح  �شيكات   2 عدد  بتحرير  �شدها  املخطر  قامت  الوىل  �شدها  واملخطر  املخطرة  بن  جتاري  تعامل  مبوجب 
ال�شيكن  تقدمي  وعند  درهم(  )ال�شيك رقم 976153 بقيمة 14،470 درهم( )وال�شيك رقم 976154 بقيمة 2،010 
ع�شر  �شبعة  درهم(   17،481( وقدره  مبلغ  و�شداد  امل�شارعة  اىل  نخطركم  فاإننا  لذلك،،  جممد،  احل�شاب  اأن  ب�شبب  ارتدا 
الف واربعمائة وواحد وثمانون درهم ل�شالح املخطرة وذلك يف موعد غايته خم�شة اأيام من تاريخ اعالن املخطر اليهما بهذا 
الإخطار واإل �شوف ت�شطر املخطره اللجوء للق�شاء ل�شت�شدار اأمر اأداء �شدكم والزامكم ب�شداد املبلغ املبن اعاله وفوائده 

القانونية مع حتملكم الر�شوم وامل�شاريف والأتعاب.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533
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•• اأبوظبي-وام:

ح��ق��ق ف��ري��ق ال��ع��ن جم��م��وع��ة م��ن الأرق������ام امل��م��ي��زة خ���الل رح��ل��ت��ه يف دوري 
وظهوره  جم��ه��وده  مكلاًل   ،  2022  -  2021 مو�شم  للمحرتفن،  اأدن���وك 
دوري  يف  م�شريته  خ��الل  تاريخه،  يف  ال�14  للمرة  باللقب  بالتتويج  القوي 

املحرتفن.
ومل يكن طريق بطل دوري اأدنوك للمحرتفن �شهال، خا�شة يف بداية املو�شم، 
ال��ذي هدد �شدارته يف  الوحدة،  حيث وجد مناف�شة قوية، خا�شة من فريق 
ال�شدارة،  باعتالء  العن  لعبو  مت�شك  فيما  يتعرث،  اأن  قبل  املراحل،  بع�س 

ب�3  امل�شابقة  نهاية  قبل  باللقب  ت��وج��وا  حتى  النقاط،  ف��ارق  على  واحل��ف��اظ 
جولت.

العن �شريجي  الإماراتية ح�شد مدرب  املحرتفن  رابطة  ووفقا لإح�شاءات 
ريربوف، واأكرث من لعب من الفريق، جوائز الأف�شل خالل املو�شم يف اأكرث 
من مرة؛ مما يربهن على جودتهم، والقوة الفنية التي ُترجمت على اأر�شية 
امليدان، فالعن الأكرث ت�شجياًل لالأهداف ب�57 هدفاً؛ خط الهجوم الأقوى، 
اأن��ه الفريق الوحيد الذي  اأق���وى خ��ط دف���اع، كما  17 ه��دف��اً؛  ودخ��ل م��رم��اه 

تعر�س للخ�شارة يف مباراة واحدة.
"4-2-3-1"، وهي  لعب  ري���ربوف، بخطة  ق��ي��ادة  ال��ع��ن، حت��ت  فريق  ظهر 

توفر  حيث  والدفاع،  الهجوم  بن  باملوازنة  تتميز  حديثة،  لعب  ا�شرتاتيجية 
اأ�شلوًبا هجومًيا مكثفا، وت�شمن توفري تغطية جيدة من الناحية الدفاعية، 

كما طبق طريقة " 4-4-2 " يف بع�س املواجهات.
وت�شدر العن اأكرث من قائمة بعد نهاية املو�شم، فهو الأكرث ت�شديداً ب� 334 
العار�شة  ب��ن  ت�شديداً  والأك����رث  ت�شديدة،   160 ب���  امل��رم��ى  وع��ل��ى  ت�شديدة، 
والقائمن ، والأكرث ت�شجياًل لالأهداف من داخل منطقة اجلزاء ب� 56 هدفاً، 
كما اأنه الفريق الوحيد الذي خرج من 13 مباراة ب�شباك نظيفة، وهو الفريق 

الوحيد الذي �شجل يف 25 مباراة.
على  كبرية  خ��ط��ورة  وخ��وان��ك��ا،  رحيمي  و�شفيان  ك��ودج��و  لب��ا  الثالثي؛  �شكل 

املواجهات؛  يف  بينهم  فيما  والتفاهم  التناغم  مدى  وظهر  املناف�شن،  مرمى 
26 هدفاً،  ب�  الهدافن  تربع لبا كودجو على �شدارة  الكربى منها.  خا�شة 
وجاء رحيمي يف املركز الأول، منا�شفة مع �شياء �شبع لعب الن�شر، يف �شناعة 
الأهداف ب� 9، كما مرر خوانكا 90 متريرة موؤثرة، و�شعته يف ال�شدارة بفارق 

كبري عن اأقرب مناف�شيه.
اأرقام العن يف دوري اأدنوك للمحرتفن 2021 - 2022 ..

17 هدفاً  57 ه��دف��اً  1 خ�شارة  ت��ع��ادل   5 ف���وًزا   20 65 نقطة  م��ب��اراة   26
م�شتقباًل 13 �شباك نظيفة 160 ت�شديدة على املرمى 56 هدفاً من داخل 

منطقة اجلزاء.

•• دبي-الفجر:

م��ن جولت  11 جولة  ل���  دب��ي  ا�شت�شافة  ع��ن  الريا�شي  دب��ي  اأع��ل��ن جمل�س 
العاملي  النهائي  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  وال�����ش��ي��دات  للرجال  للهواة  العاملية  اجل��ول��ف 
التي  ماليزيا  يف   2022 نوفمرب  يف  �شيقام  ماليزيا" الذي  اإىل  "ال�شباق 
تنظم بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�شي واحتاد الإم��ارات للجولف وحتت 
مظلة الحتاد الدويل للجولف ويرعاها بنك الإمارات دبي الوطني و�شركة 

ثرايف.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد يف مقر جمل�س دبي الريا�شي 
الفعاليات  ق�شم  مدير  اإب��راه��ي��م،  اأح��م��د  فيه  وحت��دث  للت�شميم  دب��ي  بحي 
ل�شركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ي��وم��ان��ز،  ور���ش��ل  ال��ري��ا���ش��ي،  دب��ي  املجتمعية مبجل�س 
من  فيال  روبرت  للبطولة،  املنظمة  اللجنة  بيزني�س" رئي�س  تو  "�شبورت 
الف�شي  الراعي  اآروز  �شركة  من  اأوم��ري  وزي�شان  للجولف،  الإم���ارات  احت��اد 

للبطولة.
البطولة  اأن يدعم هذه  الريا�شي  "ي�شر جمل�س دبي  اإبراهيم:  اأحمد  وقال 
التي ت�شاهم يف تعزيز التنوع الذي يحر�س عليه املجل�س ومنظمي الفعاليات 
من اأجل توفري الفر�شة لع�شاق الريا�شة من جميع اجلن�شيات التي تعي�س 
خمتلفة،  ريا�شية  ب��ط��ولت  ملتابعة  جن�شية   200 ع��ن  تزيد  وال��ت��ي  دب��ي  يف 
حيث يعمل جمل�س دبي الريا�شي وفق خطة ا�شرتاتيجية تتوافق مع خطة 
حكومة دبي حيث يحر�س على دعم تنظيم وا�شت�شافة الأحداث والفعاليات 
الريا�شية العاملية التي تر�شخ مكانة دبي كوجهة ريا�شية عاملية رائدة، كما 
اأننا يف املجل�س ندرك اأهمية لعبة اجلولف باعتبارها ريا�شة ت�شاهم يف تنمية 
11 ملعب جولف  العالقات ال�شياحية والتجارية خا�شة واأن دبي حتت�شن 

من اأف�شل املالعب العاملية".
واأ�شاف اأحمد اإبراهيم: "ت�شت�شيف دبي 11 جولة من بن 17 جولة على 
لعبن   5 بينهم  من  يتاأهل  لعًبا   1000 يتناف�س  حيث  الدولة  م�شتوى 
ميثلون الإمارات يف النهائي العاملي الذي يقام بالعا�شمة املاليزية كوالملبور 
خالل الفرتة من 12 اإىل 19 نوفمرب املقبل والذي يتناف�س فيه املتاأهلون 
49 دولة حول العامل، وت�شلط البطولة ال�شوء  من اجلولت التي تقام يف 

على املن�شاآت الريا�شية والبنية التحتية املتطورة يف دبي املخ�ش�شة ملمار�شة 
ه��ي تالل  م��الع��ب   9 على  دب��ي  املناف�شات يف  ت��ق��ام  اجل��ول��ف، حيث  ريا�شة 
اإل�س مبدينة دبي الريا�شية، مونتغومري،  الإم��ارات، املرابع العربية، نادي 
نادي الإمارات للجولف، خور دبي، وترامب اإنرتنا�شونال، جبل علي، عقارات 

جمريا للجولف".
وقال را�شل يومانز: "ي�شعدنا العمل مع جمل�س دبي الريا�شي، والتعاون مع 
بنك الإمارات دبي الوطني و�شركة ثرايف جللب هذا احلدث العاملي اإىل دولة 
الإمارات العربية املتحدة، اإنها فر�شة رائعة وفريدة من نوعها لتزويد لعبي 

اجلولف الهواة بالإمارات جتربة )اأوملبية( رائعة لتمثيل الإمارات يف النهائي 
العاملي يف نوفمرب، �شتزودهم بخربة اللعب الدويل والحتكاك مع لعبن 
من خمتلف دول العامل، كما اأن هذه البطولة متثل فر�شة رائعة لت�شليط 

ال�شوء على املن�شاآت الريا�شة للجولف يف دبي ذات امل�شتوى العاملي". 
واأ�شاف را�شل: "نظمنا من قبل بطولة املدراء التنفيذين للجولف وراأينا قوة 
هذه الريا�شة على جذب اهتمام الالعبن من خمتلف امل�شتويات، ويتطلب 
يتم  حتى  م�شتوى  ت�شنيف  على  الالعبن  ح�شول  البطولة  يف  امل�شاركة 
امل�شاركة يف نف�س الفئة، لذلك ياأتي حر�س احتاد الإمارات للجولف للتعاون 

معنا لتنظيم هذه البطولة لي�شاعدنا يف و�شع امل�شاركن وفق ت�شنيف الأداء 
لكي يكون كل مناف�س مع امل�شاوين لهم يف امل�شتوى والأداء، والأهم يف هذه 
البطولة اأنه �شيكون لدينا لعبن يلب�شون قم�شان حتمل علم دولة الإمارات 

العربية املتحدة يتناف�شون يف النهائي العاملي يف ماليزيا".
"ي�شر احتاد الإم��ارات للجولف دعم �شل�شلة  ومن جانبه قال روبرت فيال: 
وتعطي  ال��دويل،  الحت��اد  بلوائح  تلتزم  التي  ماليزيا  اإىل  الطريق  بطولت 
الفر�شة للهواة يف دولة الإمارات من جميع امل�شتويات الفنية من ال�شتمتاع 
باملناف�شة املحلية والعاملية، هذه البطولة مثال جيد على الآفاق التي حتملها 
دولة الإمارات عموًما ودبي ب�شكل خا�س للريا�شة واجلولف، وتنظيم هذه 
البطولة هنا يحقق اأكرث من هدف، وهو اإمكانية اإبراز مهارات جديدة، كما 
اأن  تثبت  فالبطولة  للمنظمن،  اإجن��از  يعد  ماليزيا  يف  البطل  م�شاركة  اأن 
وال�شتمتاع  ال�شيف  ف�شل  خالل  دبي  يف  اجلولف  لعب  �شخ�س  اأي  باإمكان 
اإجن��اًزا يف  رائعة، وه��ذا يعد  تناف�شية  اأج��واء  الريا�شة و�شط  مبمار�شة هذه 

حد ذاته".
واأ�شاف: "ن�شكر جمل�س دبي الريا�شي واملنظم على جلب هذه البطولة فهي 
ت�شاهم يف اإنعا�س عمل الأندية، فهناك 17 جولة من بينها 11 يف دبي تتوزع 
على اأندية اجلولف يف خمتلف اإمارات الدولة، كان هناك لعبن ي�شافرون 
اإىل بالد اأخرى يف خمتلف القارات للح�شول على بطاقات التاأهل اأو امل�شاركة 
الفر�شة  لهم  تتيح  البطولة  هذه  اليوم  حمرتفن  لعبن  مع  بطولت  يف 
العامل  دول  خمتلف  من  لعبن  مع  والحتكاك  عاملية  بطولة  يف  للتناف�س 

دون احلاجة اإىل ال�شفر".
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  �شراكة  يف  ال��دخ��ول  "ي�شعدنا  اأوم���ري:  زي�شان  وق��ال 
لتبني  وا�شتعدادنا  ماليزيا  اإىل  الطريق  بطولة  بزن�س عرب  فور  و�شبورت�س 
هذه  لرعاية  كبرية  فر�شة  وج��دن��ا  لقد  اللعبة،  ح��ول  الأح���دث  الجت��اه��ات 
البطولة العاملية، لكي نبني �شبكة عالقات عامة وهذه اأهم عنا�شر القوة يف 
ريا�شة اجلولف، التواجد يف هذه الريا�شة فر�شة كبرية للتعريف ب�شركتنا 
و�شتوا�شل  املنطقة  يف  اجلولف  لعبة  دائًما  �شركتنا  دعمت  ولقد  واأهدافها، 
القيام بذلك، ونتطلع اإىل بناء تعاون قوي من �شاأنه اأن يعزز منظومة ريا�شة 

اجلولف".

•• اأبوظبي-وام:

اأكد الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم اأن منتخبنا الوطني اأظهر جانبا اإيجابيا 
اأمام نظريه الأ�شرتايل خالل لقاء امللحق الآ�شيوي  كبريا رغم اخل�شارة 

بت�شفيات كاأ�س العامل 2022 يف قطر.
الدوحة  علي" يف  بن  "اأحمد  ا�شتاد  على   2-1 الوطني  منتخبنا  وخ�شر 

اأم�س الأول الثالثاء وتاأهل املنتخب الأ�شرتايل للملحق العاملي.
يف  اي��رف��اي��ن  جاك�شون  طريق  ع��ن  الت�شجيل  اأ�شرتاليا  منتخب  افتتح  و 
بعدها  ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا  النتيجة  ك��ان��ي��دو  ك��اي��و  وع����ادل   ،53 ال��دق��ي��ق��ة 
لأ�شرتاليا  الفوز  رو�شتيت�س هدف  وايدين  ي�شجل  اأن  قبل  دقائق،  بثالث 

يف الدقيقة 84.
و اأ�شاف الحتاد الآ�شيوي: "ظهر منتخب الإمارات ب�شورة جيدة خالل 
ال�شوط الأول، وا�شتحوذ على الكرة وحاول �شن املحاولت الهجومية على 

مرمى مات رايان حار�س ا�شرتاليا.

و ركز الحت��اد الآ�شيوي على لعب منتخبنا ح��ارب �شهيل وتاألقه خالل 
اللقاء ، واأو�شح : "اأ�شاع حارب �شهيل فر�شة خطرية لالإمارات يف الدقيقة 
19، عندما انطلق يف اجلهة الي�شرى وف�شل الت�شديد بدل من التمرير، 
جمددا  ليعود  ال��دف��اع،  يبعدها  اأن  قبل  راي��ان  احلار�س  من  الكرة  لرتتد 
تاألق  قوية  كرة  وي�شدد  املرمى  يواجه  اأن  قبل  اليمنى  وينطلق يف اجلهة 

رايان وت�شدى لها يف الدقيقة 35".
اأن �شهيل انطلق جمددا يف اجلهة الي�شرى  اإىل  اأ�شار الحتاد الآ�شيوي  و 
بعد بداية ال�شوط الثاين وتخل�س من اأكرث من مدافع قبل اأن ي�شدد كرة 

من زاوية �شيقة اأبعدها حار�س اأ�شرتاليا.
املركز  �شاحب  بريو  منتخب  العاملي  بامللحق  اأ�شرتاليا  منتخب  يواجه  و 
املقبل  الثنن  يوم  املباراة  وتقام  اأمريكا اجلنوبية،  اخلام�س يف ت�شفيات 
على ا�شتاد "اأحمد بن علي" اأي�شا، ليتاأهل الفائز فيها اإىل نهائيات كاأ�س 
العامل وليخو�س فعاليات الدور الأول للبطولة �شمن املجموعة الرابعة 

مع منتخبات فرن�شا والدمنارك وتون�س.

العني .. م�صرة مميزة يف دوري 2022 واأرقام قيا�صية يف الدفاع والهجوم

دبي ت�صت�صيف 11 جولة تاأهيلية اإىل النهائي العاملي للجولف مباليزيا

برغم �صياع حلم املونديال.. الأداء و انطالقات 
�صهيل اأهم مكا�صب منتخبنا اأمام اأ�صرتاليا

•• اأبوظبي-وام:

يف مواجه عربية خال�شة، يبحث منتخبنا الأوملبي عن تاأ�شرية التاأهل اإىل ربع 
نظريه  يلتقي  عندما  عاما-   23 -حتت  القدم  لكرة  اآ�شيا  كاأ�س  بطولة  نهائي 
ال�شعودي اليوم اخلمي�س يف ختام فعاليات الدور الأول للبطولة ، املقامة حاليا 
"لوكوموتيف" بالعا�شمة ط�شقند، �شيكون متابعو  اأوزبك�شتان. وعلى ا�شتاد  يف 
وال�شعودي.  الإماراتي  املنتخبن  البطولة على موعد مع مواجهة مثرية بن 
وهي مواجهة ل تقبل الق�شمة على اإثنن لأن الرابح فيها �شيحجز مقعده يف 
دور الثمانية للبطولة خا�شة واأن نتيجة املباراة الأخرى يف املجموعة ينتظر اأن 

حت�شم بطاقة التاأهل الأخرى من املجموعة اإىل دور الثمانية.
و يت�شدر املنتخب ال�شعودي املجموعة الرابعة بر�شيد 4 نقاط وبفارق الأهداف 
فقط اأمام اليابان، فيما يحتل منتخبنا املركز الثالث بر�شيد 3 نقاط من الفوز 

1-2 يف املباراة الأوىل اأمام اليابان. و لن  2-0 على طاجيك�شتان بعد ح�شارته 
يكون اأمام منتخبنا يف هذه املباراة �شوى الفوز باأي نتيجة من اأجل التاأهل لأن 
اأي نتيجة اأخرى تعني خروج الفريق من دور املجموعات للبطولة للمرة الأوىل 
بعدما بلغ دور الثمانية يف كل من م�شاركاته الثالث ال�شابقة يف البطولة اأعوم 

عن ن�شخة 2018. الفريق  غاب  فيما  و2020  و2016   2014
الفوز  ومنها  للتاأهل  فر�شة  من  اأك��رث  ال�شعودي  املنتخب  ميتلك  املقابل،  ويف 
الأخ��رى يف  املباراة  نتيجة  النظر عن  بغ�س  ليتاأهل  غدا  املباراة  التعادل يف  اأو 

املجموعة والتي تقام بنف�س التوقيت.
لكن الفريق ال�شعودي قد يخ�شر اأي�شا ويرافق منتخبنا اإىل دور الثمانية حال 
حقق منتخب طاجيك�شتان املفاجاأة وفاز على نظريه الياباين يف املباراة الأخرى 
باملجموعة، و�شيلعب فارق الأهداف وقتها دوره يف ح�شم التاأهل بن املنتخبن 
كان  باملجموعة.  مباراتهما  يف  ال�شلبي  لتعادلهما  نظرا  وال��ي��اب��اين  ال�شعودي 

منتخبنا قد قدم عر�شا قويا يف مواجهة اليابان يف افتتاح م�شريته بالبطولة 
واأهدر  اأه��داف،  اإىل  املباراة  ف��رتات عديدة من  لكنه ف�شل يف ترجمة تفوقه يف 
الفريق ركلة جزاء قبل اأن يحرز املنتخب الياباين هدف الفوز 2-1 . و يف املباراة 
طاجيك�شتان  على  م�شتحقا  فوزا  وحقق  القوي  الأداء  منتخبنا  وا�شل  الثانية، 

بهدفن نظيفن وكان من املمكن الفوز بنتيجة اأكرب.
املباراتن  خ��ربة  من  الق�شوى  ال�شتفادة  اإىل  الآن  الأومل��ب��ي  منتخبنا  ويحتاج 
لتقدمي  املجموعة  الأخرين يف  ال�شعودي  املنتخب  ال�شابقتن وقراءة مباراتي 
و مل  الثمانية.  دور  اإىل  به  ت�شعد  بنتيجة جيدة  عر�س قوي جديد واخل��روج 
ي�شبق ملنتخبنا الأوملبي اأن التقى نظريه ال�شعودي يف هذه البطولة من قبل على 
مدار الن�شخ املا�شية غري اأن الفريقن التقيا يف عام 2019 بت�شفيات ن�شخة 
وتعادل 1-1 ثم التقيا بعدها ب�شهور يف 2019 اأي�شا وفاز منتخبنا   2020

الأوملبية. للمنتخبات  الودية  دبي  بطولة  يف   0-2

اليوم.. منتخبنا الأوملبي يواجه نظره ال�صعودي على بطاقة التاأهل لربع نهائي اآ�صيا
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الفجر الريا�ضي

•• القاهرة -وام:

اختتم مركز الإم��ارات للتحكيم الريا�شي اأم�س م�شاركته يف فعاليات املوؤمتر 
منازعاتها  وت�شوية  الريا�شية  العقود   " والقانون  للريا�شة  الثاين  العربي 
جمهورية  ا�شت�شافته  وال���ذي  ل��ه  امل�شاحبة  العمل  وور����س   " ودول��ي��اً  حملياً 
املنظمة  نظمته  ال��ذي  املوؤمتر  وا�شتعر�س  اأي��ام.   4 م��دى  على  العربية  م�شر 
الدويل"،  للتحكيم  "كميت  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون  الإداري����ة  للتنمية  العربية 
للعلوم  اليابانية  امل�شرية  واجلامعة  العربية،  الريا�شية  الحت���ادات  واحت��اد 
اإ�شافة اإىل ور�شتي  7 جل�شات  6 حماور متنوعة من خالل  والتكنولوجيا .. 
والقانونين  والأك��ادمي��ي��ن  الأ���ش��ات��ذة  م��ن  ع��م��ل مب�����ش��ارك��ة وح�����ش��ور نخبة 

املتخ�ش�شن بال�شاأن الريا�شي.
و�شارك مركز الإمارات للتحكيم الريا�شي بوفد تراأ�شه �شعادة �شرار بالهول 
الفال�شي نائب رئي�س مركز الإمارات للتحكيم الريا�شي، و�شم الوفد �شعيد 

العاجل واأحمد الظاهري اأع�شاء جمل�س اإدارة املركز.
املوؤمتر  اإح��دى جل�شات  الفال�شي يف كلمته خالل  بالهول  �شعادة �شرار  واأك��د 
الحرتاف  بعقود  اخلا�شة  ���ش��واء  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  الريا�شية  امل��ن��ازع��ات  اأن 
وبحث  اهتمام  باتت حمل  الريا�شي،  وال�شتثمار  الرعاية  عقود  اأو  الريا�شي 
ودرا�شة للقطاعات الريا�شية على م�شتوى الوطن العربي، ملا متثله من اأهمية 
واأندية  ٌتنظم من خاللها العالقة بن جميع الأط��راف من ريا�شين  بالغة 

وموؤ�ش�شات وجهات ذات عالقة بطبيعة العمل الريا�شي.
وذكر اأن املوؤمتر �شلط ال�شوء على العديد من املحاور املتعلقة ب�شياغة العقود 
العقود  تلك  عن  النا�شئة  املنازعات  ت�شوية  �شبل  وا�شتعرا�س  وعناية،  بدقة 
باآليات تتوافق مع املواثيق الدولية وحتقق املرونة وال�شرعة التي تتنا�شب مع 

طبيعة املنازعات الريا�شية.
املوؤمتر  اإدارة  دع��وة  تلبية  على  حر�س  املركز  اأن  اإىل  الفال�شي  بالهول  واأ�شار 
املوجهة اإليه ممثاًل عن دولة الإمارات العربية املتحدة، نظراً لقيمة واأهمية 

يتم طرحه من  ما  الريا�شية من خ��الل  الأو���ش��اط  بالن�شبة جلميع  احل��دث 
مو�شوعات ثرية من النخبة امل�شاركة من الأ�شاتذة والأكادميين واملخت�شن 

بال�شاأن الريا�شي والقانوين.
من ناحيته اأكد �شعيد العاجل - خالل م�شاركته يف جل�شة ا�شت�شافة الأحداث 
الريا�شية الكربى ودورها يف تطوير الريا�شة يف جميع الدول العربية - اأن 
هذا اجلانب اأ�شبح رئي�شياً يف م�شرية تطوير وازدهار احلركة الريا�شية من 
قوة  من  الأح���داث  لتلك  ملا  والتنظيمية،  والفنية  الإداري���ة  النواحي  خمتلف 
دافعة وموؤثرة ب�شكل مبا�شر يف م�شتوى ريا�شيينا من خالل ما ي�شهدونه من 

حمافل كربى يتناف�شون فيها على حتقيق الإجنازات واملراكز الأوىل.
كما اأكد اأن دولة الإمارات ر�شخت مكانتها وجهة ريا�شية عاملية مف�شلة اأمام 
جميع املنظمات والهيئات والحتادات الريا�شية، لإقامة كربى ال�شتحقاقات 
لي�س على ال�شعيد العربي فح�شب، بل على امل�شتوين القاري والدويل بف�شل 
ما متتلكه من من�شاآت فريدة وبنى حتتية مميزة �شاهمت يف اإجناح كل ما اأٌقيم 

على اأر�شها من اأحداث ومنا�شبات ريا�شية.
وجتارب  تطبيقات  بعنوان  جل�شة  يف  الظاهري  اأحمد  ا�شتعر�س  جانبه  من 
ت�شوية املنازعات النا�شئة عن العقود الريا�شية يف بع�س الدول العربية، جتربة 
مركز الإمارات للتحكيم الريا�شي فيما يخ�س ت�شوية املنازعات الريا�شية من 

خالل الف�شل فيها عن طريق الغرفتن البتدائية وال�شتئنافية.
واأو�شح الظاهري اأن املركز �شلط ال�شوء يف اأكرث من منا�شبة علمية �شواًء يف 
موؤمترات اأو ور�س عمل اأو جتمعات خمتلفة على حقوق والتزامات الالعبن 
العقود  يف  واملنازعات  الريا�شية،  العقود  واإن��ه��اء  العقود،  وتعديل  والأن��دي��ة، 
من  الريا�شي  للتحكيم  الإم����ارات  مركز  منت�شبي  تثقيف  بهدف  الريا�شية 
التعلم  مفهوم  تطبيق  اأج��ل  م��ن  امل��رك��ز  ل��دى  معتمدين  وحمكمن  موفقن 
باملجال  التحكيمي  اجل��ان��ب  يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  وال���وق���وف  امل�شتمر 
املرجوة على  بالفائدة  يعود  املختلفة، مبا  املنازعات  اأعمال  واإجناز  الريا�شي، 

كافة الأطراف.

•• اأبوظبي-وام:

الإيطايل  ال��دوري  لفرق  ال�شوقية  القيمة  يف  وا�شعة  تراجع  حركة  و�شط 
ا�شتفاد  ماركت"،  "تران�شفري  ملوقع  اجلديد  التقييم  ح�شب  القدم،  لكرة 
بلقب  ال��ف��وز  بعد  لعبيه  م��ن  لعدد  ال�شوقية  القيمة  ارت��ف��اع  م��ن  ميالن 
الدوري  اأعلى فرق  لي�شبح  التقييم  اإىل �شدارة  وقفز  الإيطايل،  ال��دوري 

الإيطايل من حيث القيمة ال�شوقية.
الدوري  بلقب  وتتويجه  �شدارته  اإىل  مهمة  �شدارة  بهذا  ميالن  واأ�شاف 
الإيطايل يف املو�شم املنق�شي بعد �شراع قوي ومثري مع جاره انرت ميالن 

حتى اجلولة الأخرية من امل�شابقة.
العاملي  ماركت"  "تران�شفري  موقع  عن  ال�شادر  اجلديد  التقييم  �شهد  و 
ل�14  ال�شوقية  القيمة  ت��راج��ع  والأن��دي��ة  الالعبن  واأرق���ام  لإح�شائيات 

فريقا بالدوري الإيطايل ، من بينها يوفنتو�س وانرت ميالن .
لكن الرتفاع يف القيم ال�شوقية للفرق ال�شتة الأخرى بامل�شابقة �شاهم يف 
 %  2.7 اإىل  امل�شابقة  اأندية  قيمة  تراجع  يف  الإجمالية  الن�شبة  تقلي�س 
ال��دوري الإيطايل جمتمعة من  القيمة الإجمالية لفرق  حيث انخف�شت 
4.79 مليار يورو اإىل 4.66 مليار يورو بقيمة تراجع بلغت 130 مليون 

يورو فقط.
الذي طراأ  النخفا�س  و  ارتفاع قيمة بع�س لعبيه  ا�شتفاد ميالن من  و 
على قيمة يوفنتو�س ال�شوقية، وقفز اإىل ال�شدارة بقيمة 522.4 مليون 
يورو بزيادة بلغت ن�شبتها 8.8 % عن التقييم ال�شابق الذي �شدر يف 15 

مايو املا�شي.
و من بن 14 ناديا فقدت ن�شبا متباينة من قيمتها ال�شوقية، كان كالياري 
% من قيمته   17.1 هو �شاحب الن�شبة الأكرب من اخل�شارة حيث فقد 

ال�شوقية لتقت�شر الآن على 106.55 مليون يورو فقط.
اأك���رب ال��راب��ح��ن م��ن ب��ن ال��ف��رق ال�شتة ال��ت��ي تزايدت  و يف امل��ق��اب��ل، ك��ان 
 %  24.5 ال�شوقية  ارتفعت قيمته  الذي  اأودينيزي  ال�شوقية هو  قيمتها 
قائمة  يف  ع�شر  الثالث  للمركز  ويتقدم  ي��ورو  مليون   129.75 لت�شبح 
القيم ال�شوقية، وكان �شالرينيتانا �شاحب ثاين اأف�شل ن�شبة ارتفاع "21 
اإىل 66.35 مليون يورو لكنه ظل يف املركز  ال�شوقية  قيمته  %" لت�شل 

الأخري.
لياو  رافاييل  الربتغايل  حقق  لالعبن،  ال�شوقية  القيم  م�شتوى  وعلى 
مهاجم ميالن طفرة هائلة بعدما ارتفعت قيمته من 50 اإىل 70 مليون 
يورو ليتقدم اإىل مقا�شمة املركز الثالث يف قائمة اأعلى الالعبن من حيث 

القيمة ال�شوقية.
وي�شرتك معه يف املركز الثاين كل من ماتيا�س دي ليخت مدافع يوفنتو�س 
و�شريجي �شافيت�س لعب و�شط لت�شيو ونيكولو باريال لعب و�شط انرت 

ميالن.
ال�شربي دو�شان فالهوفيت�س مهاجم يوفنتو�س على موقعه يف  و حافظ 
مليون   85 البالغة  ال�شوقية  قيمته  على  تغيري  اأي  دون  القائمة  �شدارة 
يورو مقابل 75 مليون يورو للمهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز الذي 
ارتفعت قيمته مبقدارة 5 مالين يورو لينفرد باملركز الثاين يف القائمة.

يورو  مليون   65 اإىل  يوفنتو�س  لع��ب  كييزا  فيدريكو  قيمة  تراجعت  و 
ليزاحم النيجريي فيكتور اأو�شمن لعب نابويل الذي ارتفعت قيمته اإىل 

هذا الرقم اأي�شا بالت�شاوي مع ميالن �شكرينيار لعب انرت.
البالغة  ال�شوقية  قيمته  على  انرت  مدافع  با�شتوين  األي�شاندرو  حافظ  و 
مليون يورو ليكمل قائمة املراكز الع�شرة الأوىل بن لعبي الدوري   60

الإيطايل من حيثث القيمة ال�شوقية.

•• اأبوظبي - وام: 

ت�شدر فريق العن قائمة ت�شنيف الأندية الإماراتية ل�شهر يونيو فيما حل 
باملركز الرابع ع�شر اآ�شيويا، بينما ت�شدر فريق الهالل ال�شعودي الت�شنيف 
اأرق���ام  يف  بيز" املتخ�ش�س  دات���ا  "فوتبول  م��وق��ع  ح�شب  وذل���ك  الآ���ش��ي��وي، 

واإح�شائيات الأندية.
ويف التفا�شيل حل فريق العن يف �شدارة الأندية الإماراتية حمليا، وجاء 
ال�شارقة  ثم  ومن  ثالثا  الوحدة  يليه  الثاين  املركز  يف  الأهلي  �شباب  فريق 

رابعا، واجلزيرة خام�شا.
مبجموع  القائمة  ال�شعودي  الهالل  فريق  ت�شدر  الآ�شيوي  امل�شتوى  وعلى 
الثاين  املركز  يف  اليابان  فرونتايل  كاوا�شاكي  فريق  يليه  نقطة،   1663
ب�1633  اجلنوبي  ال��ك��وري  هيونداي  اأول�شان  فريق  ثم  نقطة،  ب�1660 
بريوزي  فريق  ثم  نقطة،  ب�1623  رابعا  القطري  الدحيل  ويليه  نقطة، 

الإيراين ب�1604 نقاط.
فريق  ج��اء  فقد  الآ�شيوي  امل�شتوى  على  الإم���ارات  ف��رق  لرتتيب  وبالن�شبة 
العن باملركز الرابع ع�شر ب� 1520 نقطة يليه فريق �شباب الأهلي ال�20 
اآ�شيويا  ال�29  باملركز  ال��وح��دة  ف��ري��ق  ح��ل  فيما  نقطة،  ب�1478  اآ�شيويا 
اجلزيرة  ثم  نقطة،   1397 ب�  اآ�شيويا  ال�58  وال�شارقة  نقطة،  ب�1452 

ال�63 اآ�شيويا ب� 1391 نقطة.
الغياب حيث  البطولت بعد فرتة من  اإىل  اأن يعود  ا�شتطاع فريق العن  و 
للمحرتفن،  اأدن���وك  دوري  بلقب  املن�شرم  املو�شم  ه��ذا  التتويج  من  متكن 
للمرة اخلام�شة يف ع�شر الحرتاف و الرابعة ع�شرة يف تاريخه، بينما توج 
وذلك  املا�شية  ن�شخته  اآ�شيا يف  اأبطال  دوري  بلقب  ال�شعودي  الهالل  فريق 
للمرة الرابعة يف تاريخه، ويناف�س حاليا على لقب الدوري ال�شعودي والذي 
تبقى منه جولتان على نهاية املو�شم حيث يت�شاوى يف عدد النقاط مع فريق 

الحتاد بر�شيد 61 نقطة.

الإعدادي  برناجمه  من  الأوىل  املرحلة  القدم  لكرة  ال�شعودي  املنتخب  يختتم 
ملعب  على  اخلمي�س  فنزويال  �شد  ودي��ة  مبواجهة   ،2022 قطر  ملونديال 

نويفا كوندومينا مبدينة مور�شيا الإ�شبانية.
اأمام كولومبيا  وُتعّد مباراة الأخ�شر الثانية يف مع�شكره احلايل، بعد خ�شارته 

�شفر1- الحد املا�شي، كما اأنها الودية الثامنة التي يخو�شها يف اإ�شبانيا.
وتلعب ال�شعودية يف جمموعة قوية �شمن نهائيات كاأ�س العامل التي تنطلق يف 

ت�شرين الثاين-نوفمرب املقبل، ت�شم الأرجنتن وبولندا واملك�شيك.
بن   25 رق��م  امل��ب��اراة  لكنها  الفنزويلي،  نظريه  مواجهة  لالأخ�شر  ي�شبق  ومل 
الأخ�شر ومنتخبات اأمريكا الالتينية، فاز يف واحدة فقط وتعادل يف 10 وخ�شر 

مباراة.  13
املواجهة  و�شيدخل  ال�شابقة،  امل��ب��اراة  يف  املطلوب  امل�شتوى  الأخ�شر  يقدم  ومل 
ب�شفوف مكتملة بعد عودة �شامل الدو�شري ويا�شر ال�شهراين اللذين غابا عن 
املباراة املا�شية، اإىل جانب عبدالإله العمري الذي ف�شل املدرب تركه على مقاعد 
البدلء. ويربز يف ت�شكيلة املدرب الفرن�شي هريفيه رينار اإىل جانب العائدين 
للم�شاركة، �شلمان الفرج و�شلطان الغنام وفرا�س الربيكان وخالد الغنام وهتان 
العامل  كاأ�س  نهائيات  بلوغ  يف  ف�شلت  التي  فنزويال  ت�شعى  املقابل،  يف  باهربي. 
بعدما حلت يف املركز العا�شر الأخري يف ت�شفيات اأمريكا اجلنوبية، اإىل الظهور 

ب�شكل مغاير تاأهباً لال�شتحقاقات املقبلة.

•• دبي-الفجر:

الريا�شي واحتاد  بحث جمل�س دبي 
التعاون  �شبل  ال�شلة  لكرة  الإم���ارات 
ال�شلة  ل��ك��رة  ال�����دويل  م���ع الحت�����اد 
وتعزيز  ال��ل��ع��ب��ة  ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف 
مكانتها يف دولة الإم��ارات واملنطقة 
ودعم جهود الحتاد الدويل لتطوير 

اللعبة على امل�شتوى العاملي.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة وف��د الحتاد 
الدويل لكرة ال�شلة اإىل مقر جمل�س 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي وال��ل��ق��اء م��ع �شعادة 

�شعيد حارب الأمن العام للمجل�س، 
القرقاوي  اإ���ش��م��اع��ي��ل  م.  وال����ل����واء 
رئي�س الحتادين العربي والإماراتي 

لكرة ال�شلة.
ورح�������ب اأم�������ن ع������ام جم���ل�������س دب���ي 
ال��ري��ا���ش��ي ب��وف��د الحت�����اد ال����دويل 
اأجن��و فاي�س  ال��ذي �شم  ال�شلة  لكرة 
لكرة  ال��دويل  امل��ايل لالحتاد  املدير 
ال�����ش��ل��ة، وب��ات��ري��ك م��اري��الف املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل������الحت������اد، وه����اك����وب 
خاجرييان املدير التنفيذي لالحتاد 
اأمان  نا�شر  بح�شور  اآ�شيا،  ق��ارة  يف 

العام  الأم������ن  م�����ش��اع��د  رح���م���ة  اآل 
الأم���ن  امل���ط���وع  ���ش��امل  و  للمجل�س 
ال��ع��ام لحت��اد الم���ارات لكرة ال�شلة 
ع�����ش��و جمل�س  ال���ق���ي���واين  وف���ري���د 
اإدارة الحت��اد،  واأكد حر�س املجل�س 
والحتاد الإماراتي لكرة ال�شلة على 
التعاون مع الحتاد الدويل لتطوير 
هذه الريا�شة الأوملبية الرائعة �شيما 
يف  املهمة  الريا�شات  من  تعد  واأنها 
اهتماما  الأن���دي���ة  وت��ول��ي��ه��ا  ال��دول��ة 
ي���ب���ذل الحت�����اد جهودا  ك���ب���ريا ك��م��ا 
الدولة  ال��ل��ع��ب��ة يف  ل��ت��ط��وي��ر  ك��ب��رية 

حيث فاز منتخبا الوطني بامليدالية 
الذهبية يف دورة الألعاب اخلليجية 

التي اأقيمت موؤخرا يف الكويت. 
دبي  اأن جم��ل�����س  ح������ارب  اأك������د  ك���م���ا 
تعاون  ب��ع��الق��ات  يرتبط  ال��ري��ا���ش��ي 
خمتلف  م������ع  وع�������دي�������دة  م����ث����م����رة 
الوطنية  ال���ري���ا����ش���ي���ة  الحت���������ادات 
وال��دول��ي��ة وال��ل��ج��ان الأومل��ب��ي��ة واأن 
ال����دول����ة ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ال���ع���دي���د من 
والفعاليات  واملع�شكرات  البطولت 
اأن  املجل�س  وي�شر  �شنويا،  ال��دول��ي��ة 
ي��ع��زز ال��ت��ع��اون م��ع الحت���اد الدويل 

لكرة ال�شلة يف خمتلف املجالت.    
و���ش��ك��ر وف���د الحت����اد ال����دويل لكرة 
ال�شلة جمل�س دبي الريا�شي واحتاد 
الإمارات لكرة ال�شلة على جهودهما 
الريا�شة  وت��ط��وي��ر  دع���م  جم���ال  يف 
واأكد  خ�شو�شا  ال�شلة  وك��رة  عموما 
الإم�����ارات يف ن�شر  اأن جت��رب��ة دول���ة 
تنال  ال��دول��ة  يف  الريا�شة  وتطوير 
كما  ال���دويل،  املجتمع  وثناء  تقدير 
اأك�����د ع��ل��ى رغ���ب���ة الحت������اد ال����دويل 
الطرفن  ب���ن  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  يف 
ملراحل  التعاون  مب�شتوى  والرتقاء 

متقدمة.
وا�شطحب ح��ارب ال��وف��د ال��زائ��ر يف 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  مبقر  جولة 
حممد  ج��ائ��زة  مقر  زي���ارة  ت�شمنت 
ل�����الإب�����داع  م���ك���ت���وم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن 

وخمترب  املجل�س  واإدارات  الريا�شي 
الب���ت���ك���ار ال�����ذي ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ور����س 
الع�شف  وجل�شات  وامللتقيات  العمل 
الذهني للمجل�س.   ويف ختام اللقاء 
لكل فرد  ح���ارب  �شعيد  ���ش��ع��ادة  ق���ّدم 

كتاب  من  ن�شخة  الوفد  اأع�شاء  من 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  "ق�شتي" 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل.

»الإمارات للتحكيم الريا�صي« ي�صتعر�س جتربته يف ت�صوية املنازعات باملوؤمتر العربي للريا�صة والقانون

بور�صة الكرة االإيطالية

ميالن يقفز لل�صدارة واخل�صارة ت�صرب 14 ناديا
يف ت�صنيف يونيو.. الهالل ال�صعودي يت�صدر 

اأندية اآ�صيا والعني الأول حمليا ب� 1520 نقطة

ال�صعودية تلتقي فنزويال وديا يف مور�صيا 

جمل�س دبي الريا�صي واحتاد الإمارات لكرة ال�صلة 
يبحثان تعزيز التعاون مع الحتاد الدويل لكرة ال�صلة

•• دبي -وام:

اأن  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  النعيمي  بن حميد  را�شد  ال�شيخ  اأك��د 
اجتهدوا  الوطني  املنتخب  عنا�شر  وكل  والإداري  الفني  واجلهاز  الالعبن 
وعملوا بجد خالل الفرتة املا�شية من اأجل حتقيق هدف التاأهل اإىل نهائيات 

كاأ�س العامل لكن التوفيق مل يحالفهم.
على  اأ�شكر اجلميع  اأن  "ي�شرين  اأم�س:  له  ت�شريحات  را�شد يف  ال�شيخ  وق��ال 

عطائهم والتزامهم وعملهم املتوا�شل، وال�شكر مو�شول ل�شركائنا، وجمهور 
الكرة الإماراتية الذي كان عند ح�شن الظن به ووقف خلف املنتخب يف كل 

املراحل".
الأداء  على  الالعبن  اإىل  بال�شكر  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  توجه  و 
الطيب الذي قدموه اأمام ا�شرتاليا، موؤكًدا اأن القادم �شيكون اأف�شل، باملزيد 
دعمه  �شيوا�شل  ال��ك��رة  احت��اد  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  واملتابعة،  والعمل  العطاء  م��ن 
يف  جماهريه  طموحات  وحتقيق  اأه��داف��ه  بلوغ  اأج��ل  من  الوطني  للمنتخب 

امل�شتقبل.
اأولويات جمل�س  اأهم  �شيبقى  الوطني  " املنتخب   : الكرة  رئي�س احتاد  وقال 
الإدارة يف الفرتة املقبلة كما كان يف ال�شابق، و�شنعمل على موا�شلة التطوير 
على  الأندية  اإدارات  ون�شكر  النجاح،  على  ت�شاعد  التي  الأ�شباب  كل  وتوفري 
واخلارجية،  الداخلية  جتمعاته  خ��الل  الوطني  للمنتخب  ودعمها  تعاونها 
يف  وو�شعها  الإماراتية،  بالكرة  لالرتقاء  ال�شحيح  الطريق  هو  التعاون  لأن 

ال�شفوف الأمامية".

را�صد بن حميد: املنتخب الوطني �صيبقى اأهم اأولويات 
جمل�س اإدارة احتاد الكرة
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•• دبي -وام:

لكرة  الو�شل  ن��ادي  �شركة  اأعلنت 
القدم رحيل 5 من لعبي الفريق 
الأجانب . و قال النادي يف ح�شابه 
على تويرت اأم�س:" �شركة الو�شل 
لكرة القدم توجه ال�شكر لالعبن 
اأرواخ����و،  مي�شيل  الأوروج����وي����اين 
وال���ث���الث���ي ال���ربازي���ل���ي رام���وي���رو 
بينيتي، واأدريل�شون �شيلفا، وناتان 
النيجري  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  فيلبي، 
خا�س  وق�����د  اأولبي".  م���وف���ت���او 
اأرواخ����وا  مي�شيل  الأوروج����وي����اين 
املن�شرم  املو�شم  الو�شل خالل  مع 
من دوري اأدنوك 22 مباراة بواقع 
 7 خاللها  �شجل  دقيقة،   1799
الربازيلي  خ��ا���س  ف��ي��م��ا  اأه������داف، 
ال��ف��ري��ق يف  م��ع  بينيتي  رام���وي���رو 
م�شابقة الدوري اأي�شا 25 مباراة 
�شجل  دق���ي���ق���ة   2128 ب�����واق�����ع 
مواطنه  وخ��ا���س  ه��دف��ن  خاللها 
 20 الفريق  مع  �شيلفا  اأدريل�شون 
دقيقة   1702 ب����واق����ع  م����ب����اراة 

فيما  واح���دا  هدفا  خاللها  �شجل 
الفريق  م��ع  فيلبي  ن��ات��ان  خ��ا���س 
م��ب��اري��ات ف��ق��ط ب���واق���ع 163   5
دقيقة، دون اأن ي�شجل اأي اأهداف. 
القدم  ل��ك��رة  الو�شل  �شركة  ك��ان��ت 
قد اأعلنت يف وقت �شابق موافقتها 
الربازيلي  امل��ه��اج��م  ان��ت��ق��ال  ع��ل��ى 

اإىل  نهائي  ب�شكل  فيجريدو  ج��واو 
ن��ادي غ��ازي عنتاب ال��رتك��ي، فيما 
الربازيلي  م���ع  ت��ع��اق��ده��ا  ج����ددت 
ملو�شمن..  دوج��ال���س  جيفر�شون 
واأنهى الو�شل املو�شم املن�شرم من 
دوري اأدنوك للمحرتفن يف املركز 

ال�شاد�س بر�شيد 36 نقطة.

 37 ال�  يتخطى النجم الربتغايل كري�شتيانو رونالدو برغم بلوغه �شن 
ع��ام��اً وم��ع �شجل زاخ��ر ب��الجن��ازات ح��دود ال��الع��ب ال��رم��ز املع�شوق من 

منوذجاً  ُيعترب  اذ  امل�����ش��ت��دي��رة،  ال��ك��رة  جماهري 
منتخب  يف  ج����دي����د  جل���ي���ل  ب�����ه  ي���ح���ت���ذى 
الربتغال خالل مواجهة ت�شيكيا اخلمي�س 

املجموعة  مناف�شات  �شمن  ل�شبونة  يف 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ج��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن دوري 

الأمم الأوروبية.
بال�شرعية  ال��ربت��غ��ال  ق��ائ��د  يتمتع 
ال��دول��ي��ة لإل��ه��ام ال��واف��دي��ن اجلدد: 
هدفاً،  و117  دولية  م��ب��اراة   188
وه�����و رق�����م ق���ي���ا����ش���ي ع����امل����ي، خا�س 
نهائيات 9 بطولت كربى، فاز بكاأ�س 

اأوروبا 2016...
رغم كل هذه الجنازات يبدو "�شي 

الذي  النجم  بلبا�س  دائماً  اآر7" 
ل ير�شى بكل ما حتقق، كما 

ليقود  الأح��د،  �شوي�شرا -4�شفر  الفوز على  رباعية  ثنائيته من  برهنت 
عن  الأه���داف  بفارق  نقاط   4 بر�شيد  املجموعة  ���ش��دارة  اإىل  الربتغال 

ت�شيكيا، بعد التعادل مع ا�شبانيا 1-1 افتتاحاً.
اأكد رونالدو على مواقع التوا�شل الجتماعي انه ي�شعر "بالكثري من 

الفخر والثقة" مع الت�شكيلة الربتغالية.
ويتحّدث الفائزة بالكرة الذهبية لف�شل يف العامل خم�س مرات 
اإل انه بدا  ب�شكل منتظم عن ارتباطه بال�"�شيلي�شاو" وبرفاقه، 
مرهقاً يف بع�س الحيان خالل ت�شفيات قارة اأوروبا املوؤهلة اإىل 

مونديال قطر 2022.
عاماً" زميله يف   23" دال���و  دي��وغ��و  ق��ال  ال�����ش��ي��اق،  ه��ذا  �شمن 
�شكاي  ل�شبكة  الوطني  واملنتخب  النكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت 
يثق بك،  اأن  اأن��ه ميكن  ي�شعر  "عندما  املا�شي  ال�شهر  �شبورت�س 
فاإنه يعطي 100 يف املئة. هي دائماً ميزة كبرية اأن يكون لديك 

مثل هذا الالعب وال�شخ�س يف غرفة تبديل املالب�س".
بالدور  الربتغايل  املنتخب  اإىل  اجل��دد  ال��واف��دي��ن  م��ن  العديد  اأ���ش��اد 

املحوري لرونالدو يف اندماجهم.
قال لعب الو�شط املهاجم يف اأتلتيكو مدريد الإ�شباين جواو فيليك�س 
يف مقابلة مع "اإليفن �شبورت�س" يف �شباط-فرباير 2020 
باندماجي  اجلميع وقد �شاعد كثرياً  توحيد  "يحّب 

يف الت�شكيلة".
اأخرى  مقابلة  يف  ع��ام��اً   22 ال���  واأ���ش��اف اب��ن 
اآذار-م���ار����س  �شوكر" يف  "وورلد  جم��ل��ة  م��ع 
قائد  باأكمله.  للفريق  مثال  "هو   2021
قبل  امل�����ش��ورة.  لتقدمي  دائ��م��اً  وم�شتعد  رائ��ع 
مباراة يف دوري الأمم، قال يل اأن اأبقى هادئاً 

وال�شتمتاع".
جرمان  �شان  باري�س  ظهري  كلمات  ت�شذ  ومل 
لأول  اُ�شتدعي  ال��ذي  مندي�س  نونو  الفرن�شي 
األ��وان منتخب ب��الده يف ربيع  مرة للدفاع عن 
له  م���ب���اراة  اأول  ب��ع��د  م��واط��ن��ه  ع��ن   ،2021
قال  اذ  اأذرب��ي��ج��ان،  �شد  الربتغالية  ب��الأل��وان 
"قّدم يل القائد "كري�شتيانو  ابن ال� 19 عاماً 
مهمة  اإن��ه��ا  امل���ب���اراة.  ق��ب��ل  الن�شائح  رونالدو" 
اأنها  واأعتقد  �شاعدتني  لقد  يل،  بالن�شبة  للغاية 

ظهرت على اأر�س امللعب".
ال�شباب يتمتع رونالدو  ومن بن جميع الالعبن 
ما  غالباً  التمارين،  اأثناء  دال��و.  مع  مميزة  بعالقة 
يظهر ثنائي "ال�شياطن احلمر" معاً. ن�شر رونالدو 
على و�شائل التوا�شل الجتماعي "ركز على الأهداف 
فرتة  اأ�شدقائك.  مع  باللحظات  وا�شتمتع  اليومية، 
قال  ناحيته،  من  دالو!".  �شديقي  مع  رائعة  تدريب 
ثقافة  لديه  �شخ�س  م��ع  "العمل  اأي��ار-م��اي��و  يف  دال��و 
العقلية وفر�شة  العمل هذه، والحرتافية وهذه 
مثل  كثرياً".  �شاعدين  م��ن��ه،  قريباً  ت��ك��ون  اأن 
العديد من زمالئه يف املنتخب الوطني، ياأمل 
لعب يونايتد يف ال�شتمتاع من تواجد اأف�شل 
ه��داف دويل يف تاريخ كرة القدم لأط��ول فرتة 
ملجلة  الأول-اأك���ت���وب���ر  ت�شرين  يف  ق��ال  ل��ذا  ممكنة، 
"اإن�شايد يونايتد" اخلا�شة بالنادي "هو يف م�شتوى 
بالكلمات. عليك فقط  ذلك  تف�شري  اآخ��ر، ل ميكن 

ال�شتفادة منه بقدر ما ت�شتطيع 
اللعب  يريد  انه  م�شريته  رونالدو طوال  كّرر  لطاملا 
حتى �شن الأربعن، فيما اأ�شّر يف اآذار-مار�س رداً على 
الذي  الوحيد  �شيكون  انه  العتزال  �شوؤال عن موعد 

يتخذ قرار التوقف عن ممار�شة كرة القدم.

اأنقذ قائد اإنكلرتا هاري كاين منتخب بالده من اخل�شارة اأمام اأملانيا يف عقر 
دار الأخرية باإدراكه التعادل 1-1 قبل نهاية املباراة بدقيقتن يف ميونيخ يف 
�شهدت فوز  التي  الثالثة  املجموعة  الأوروبية �شمن مناف�شات  الأمم  دوري 

ايطاليا على املجر 2-1 وت�شدرها لها.
ومتلك ايطاليا التي تعادلت مع املانيا على ار�شها 1-1 ال�شبت املا�شي يف 
3 نقاط للمجر ونقطتن لملانيا وواحدة  4 نقاط مقابل  اجلولة الوىل، 

لنكلرتا.
ميونيخ  بايرن  بنادي  اأرينا" اخلا�س  "األيانز  ملعب  على  الوىل  املباراة  يف 
تقدم املنتخب الملاين بهدف يونا�س هوفمان )51(، لكن مهاجم توتنهام 

كاين ادرك التعادل من ركلة جزاء )88(.
وكان املنتخب النكليزي تعر�س خل�شارة مفاجئة يف اجلولة الوىل ب�شقوطه 
خارج اأر�شه امام املجر �شفر1-، ليح�شد اول نقطة له، يف حن عاد املنتخب 

الملاين بالتعادل من ايطاليا 1-1.
والتعادل هو الثالث توالياً للمان�شافت بعد تعادله مع هولندا يف اآذار-مار�س 

املا�شي ودياً ومع ايطاليا ال�شبت املا�شي.
كان املنتخب الملاين الطرف الف�شل طوال املباراة لكنه مل يح�شن ترجمة 

اف�شليته اىل فوز.
ت�شديدة لكاي هافرت�س بعد مرور دقيقة واحدة بن يدي احلار�س جوردان 
بيكفورد. ثم �شرعان ما اأنقذ كريان تريبييه مرماه من هدف اكيد م�شتتاً 

الكرة امام باب املرمى قبل ان ي�شل اليها توما�س مولر )3(.
م��ن خارج  ق��وي��ة  ك��رة  ك��اي��ن  ���ش��دد  عندما  الوىل لنكلرتا  الفر�شة  وك��ان��ت 

املنطقة بن يدي حار�س اأملانيا مانويل نوير )7(.
و�شجل هوفمان هدفاً بعد متريرة طويلة من نوير لكن احلكم مل يحت�شبه 

بداعي الت�شلل )23(.
و�شدد جمال مو�شيال كرة على الطاير بن يدي بيكفورد )45(.

وانقذ نوير مرماه من هدف اكيد عندما �شدد باكايو �شاكا كرة قوية ابعدها 
احلار�س الملاين برد فعل �شريع اىل ركلة ركنية )1+45(.

وجنح املنتخب الملاين يف افتتاح الت�شجيل بعد متريرة ذكية بينية من يوزوا 
املنطقة  داخ��ل  قوية من  الخ��ري  فاطلقها  يونا�س هوفمان  باجتاه  كيمي�س 

عجز بيكفورد عن الت�شدي لها )51(.
كرة  ماونت  ماي�شون  اطلق  عندما  التعادل  ي��درك  النكليزي  املنتخب  وك��اد 

قوية طار لها نوير وابعدها برباعة )55(
ورد عليه بيكفورد بالت�شدي لت�شديدة توما�س مولر )70(.

كاين من  لهاري  اكيد  ه��دف  لنقاذ مرماه من  م��رة جديدة  نوير  وتدخل 
م�شافة ق�شرية جداً )77(.

وانقذ كاين منتخب بالده من اخل�شارة عندما ترجم ركلة جزاء اثر عرقلته 
الدويل  ه��دف��ه  م�شجاًل  ن��وي��ر  خ��ادع��اً  �شلوتربيك  نيكو  امل��ان��ي��ا  م��داف��ع  م��ن 

اخلم�شن يف م�شريته.
املنتخب  القيا�شي يف  ال��رق��م  م��ع��ادل��ة  م��ن  اأه����داف   3 بعد  ك��اي��ن على  وب���ات 

النكليزي امل�شجل با�شم واين روين.
وعادت ايطاليا اىل �شكة النت�شارات بعد خ�شارة امام الرجنتن �شفر3- يف 

مباراة "فينالي�شيما" وتعادلها مع املانيا، اثر تغلبها على املجر 1-2.
 ،)45( بيليغريني  ولورنت�شو   )30( باريال  نيكولو  اإيطاليا  هديف  و�شجل 

وللخا�شر جانلوكا مان�شيني خطاأ يف مرمى فريقه )61(.
وهو الفوز الثاين ليطاليا يف مبارياتها ال�شبع الخرية، مقابل 3 تعادلت 

وهزميتن.
نفذها  ركنية  بعد  مان�شيني  جانلوكا  عرب  لإيطاليا  الأوىل  الفر�شة  لحت 
ديني�س  احل��ار���س  لها  ت�شدى  راأ�شية  روم��ا  مدافع  وتابعها  بوليتانو  ماتيو 
خارج  م��ن  ب��اري��ال  �شاروخية  �شد  يف  ف�شل  الخ���ري  اأن  اإّل   ،)21( ديبو�س 

منطقة اجلزاء ا�شتقرت يف الزاوية الي�شرى )30(.
 4 قبل  دون��اروم��ا  جانلويجي  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  حار�س  وح��ال 
دقائق من افتتاح منتخب بالده الت�شجيل دون تقدم ال�شيوف بعدما ارمتى 

اأر�شاً لي�شد بيديه ت�شديدة لعب فرايبورغ الملاين رولند �شالي.
وق��ب��ل اأن يطلق احل��ك��م ���ش��اف��رة نهاية ال�����ش��وط، جن��ح اأ���ش��ح��اب الأر�����س يف 
م�شاعفة النتيجة بعد لعبة جماعية لت�شل الكرة داخل املنطقة اإىل و�شط 

روما بيليغريني �شددها بيمناه من م�شافة قريبة يف ال�شباك )45(.
ال�شديقة  النريان  عرب  الثاين  ال�شوط  بداية  مع  النتيجة  املجر  وقل�شت 
بعدما حّول الإيطايل مان�شيني عر�شية اأتيال فيول من اجلهة اليمنى خطاأ 
يف مرمى فريقه )61(، فيما حال دوناروما دون ادراك املجر التعادل بانقاذه 

ت�شديدة �شالي )69(.
النتيجة على حالها ليحقق رجال  التبديالت من الطرفن، بقيت  وبرغم 

املدرب روبرتو مان�شيني فوزهم الأّول يف امل�شابقة القارية.

••  الكويت-الفجر

مل يغفل املجل�س الأوملبي الآ�شيوي مو�شوع مكافحة املن�شطات 
يف املرحلة الثالثة لربنامج تطوير املدربن واحلكام يف منطقة 
غرب اآ�شيا، حيث قدمت ال�شيدة نادية ال�شمايل اآخر امل�شتجدات 

املتعلقة بها اأمام امل�شاركن يف الكويت. 
و�شرحت ال�شمايل، مدير ق�شم املن�شطات يف املجل�س، التعديالت 
الرئي�شية التي مت اإدخالها موؤخرا على لوائح الوكالة العاملية 
امل�����واد امل��ح��ظ��ورة اإىل  ب����دءا م���ن  – وادا،  امل��ن�����ش��ط��ات  مل��ك��اف��ح��ة 

التعريفات اجلديدة. 

وي�شارك اأكرث من 150 مدربا وحكما من منطقة غرب اآ�شيا 
يف  للتطوير  الومل��ب��ي  املجل�س  برنامج  من  الثالثة  املرحلة  يف 

ثالث ريا�شات هي األعاب القوى وكرة ال�شلة وكرة الطاولة. 
كما مت التطرق اإىل قائمة اإنتهاكات قواعد مكافحة املن�شطات 
مع الرتكيز على اأحدث اإ�شافة تهدف اإىل حماية املبلغن عن 

املخالفات. 
 واأو�شحت ال�شمايل: نحتاج اإىل اأن يتقدم النا�س ويخربونا اإذا 
كانت هناك انتهاكات وهذه القاعدة اجلديدة توفر املزيد من 

احلماية لهوؤلء الأ�شخا�س. 
تعاطي  خم��اط��ر  ح��ول  الريا�شين  تثقيف  اأه��م��ي��ة  اإب����راز  ومت 

للريا�شين  جتربة  اأول  اأن  على  وادا  �شددت  حيث  املن�شطات، 
جمع  ولي�س  التثقيف  تكون  اأن  يجب  املن�شطات  مكافحة  م��ع 

العينات. 
وحثت ال�شمايل اللجان الوملبية الوطنية على تطوير خطط 
تثقيفية ملكافحة املن�شطات، وجلان مكافحة املن�شطات يف الدول 

على تنفيذ ومراقبة وتثقيف الريا�شين وامل�شوؤولن. 
وتابعت ال�شمايل: يعترب املجل�س الأوملبي الآ�شيوي اأنه من املهم 
تثقيف املدربن واحلكام اأي�شا ولهذا ال�شبب عقدنا هذه الندوة 
ملكافحة املن�شطات حيث قررت اأن اأ�شتعر�س ب�شرعة التعديالت 

الرئي�شية يف قانون 2021.

برنامج املجل�س االأوملبي االآ�صيوي لتطوير املدربني واحلكام يف غرب اآ�صيا 

 التوعية من املن�صطات جزء اأ�صا�صي من الربنامج 

كاين ينقذ اإنكلرتا اأمام اأملانيا  رونالدو... حمفز اجليل اجلديد يف املنتخب الربتغايل 

اإيطاليا تت�صدر »جمموعة املوت« يف دوري الأمم 

••  الريا�س-الفجر

ا�شت�شافة  عن  الإلكرتونية  للريا�شات  ال�شعودي  الحت��اد  اأعلن 
للريا�شات  ح��دث  اأك��رب   ،"8 "جيمرز  اجليمرز  ملو�شم  الريا�س 
والألعاب الإلكرتونية على م�شتوى العامل، وذلك على مدى 8 
�شعار  املقبلن.  فتحت  �شبتمرب   8 14 يوليو حتى  اأ�شابيع من 
جتربة  الغيمرز  مو�شم  �شيقدم  القادم"،  العامل  اإىل  "بوابتك 
من  الإلكرتونية،  والأل��ع��اب  الريا�شات  وحمبي  لع�شاق  خا�شة 
خ���الل ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ط��ولت ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة مب�����ش��ارك��ة اأف�شل 
النخبة"،  "مناف�شات  العامل يف  م�شتوى  والفرق على  الالعبن 
اأمريكي،  دولر  مليون   15 اإىل  ي�شل  مالية  ج��وائ��ز  مبجموع 

والرتفيهية  التعليمية  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الأن�شطة اخلا�شة  و�شتقام جميع  للجميع.   املقدمة  واحلفالت 
موقع  �شيبنى  حيث  �شيتي  ريا�س  بوليفارد  يف  الغيمرز  مبو�شم 
�شخم خم�ش�س للحدث العاملي ومزود باأحدث التقنيات لتقدمي 
ب��ن بندر  الأم����ري في�شل  ل���ل���زوار.  وق���ال �شمو  اأف�����ش��ل جت��رب��ة 
للريا�شات  ال�شعودي  الحت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شلطان  بن 
والألعاب  الريا�شات  قطاع  تطوير  رحلة  ت�شتمر  الإلكرتونية: 
الإلكرتونية يف اململكة املتما�شية مع طموحات اململكة واملنبثقة 
اأكرب دليل على  2030. واإقامة مو�شم اجليمرز هي  من روؤية 
العاملي  احل��دث  ه��ذا  خ��الل  من  ونهدف  امل�شرية،  تلك  ا�شتمرار 
لتقريب امل�شافة بن العامل الواقعي والفرتا�شي، ومنح جمتمع 

الريا�شات والألعاب الإلكرتونية واجلميع جتربة غري م�شبوقة.  
واأ�شاف: لدينا ما يقارب 23.5 مليونا من �شكان اململكة ممن 
ميار�شون الألعاب الإلكرتونية، وهناك فرد يف كل عائلة تقريبا 
اجلميع  ل�شت�شافة  بها.ونتطلع  كبريا  واهتماما  �شغفا  ميتلك 
لق�شاء وقت ممتع و�شط اأجواء م�شتقبلية يف هذا احلدث الأكرب 
من  اجليمرز  مو�شم  الإلكرتونية.   والأل��ع��اب  للريا�شات  عاملياً 
و�شريكز  الإل��ك��رتون��ي��ة،  للريا�شات  ال�����ش��ع��ودي  الحت���اد  تنظيم 
خالله على 4 حماور رئي�شة هي: مناف�شات الريا�شات والألعاب 
واحلفالت،  الرتفيهية،  وال��ع��رو���س  الح��رتاف��ي��ة،  الإلكرتونية 
و"قمة العامل القادم" التي جتمع قادة قطاع الريا�شات والألعاب 

الإلكرتونية واخلرباء من جميع اأنحاء العامل.

ال�صعودية تنظم اأكرب حدث للريا�صات الإلكرتونية يف العامل  مبجموع جوائز ي�صل اإىل 15 مليون دولر 

الو�صل يعلن رحيل 5 من 
لعبيه الأجانب

زفريف يخ�صع جلراحة يف اأربطة الكاحل 
خ�شع الأملاين األك�شندر زفرييف، امل�شنف ثالًثا عاملًيا، لعملية جراحية يف اأربطة كاحله املمزقة بعد خروجه املوؤمل 

من الدور ن�شف النهائي لبطولة رولن غارو�س، ثانية البطولت الأربع الكربى، اجلمعة املا�شي.
وتعر�س زفرييف للتواء يف كاحله لدى حماولة ت�شديه لإحدى كرات الإ�شباين رافايل نادال وراح ي�شرخ من الأمل 
ان�شحابه  امللعب على كر�شي متحرك، ليعود على عكازين ويعلن  اأر�شية  امل�شعف ويخرج من  الطبيب  قبل تدخل 

ر�شمًيا من املباراة املثرية التي كانت ت�شري اإىل تقدم نادال مبجموعة اأوىل 7-6 )10-8( و6-6 يف الثانية.
وقال الملاين يف من�شور عرب ح�شابه على اإن�شتغرام م�شاء الثالثاء مرفًقا ب�شورة من �شرير امل�شت�شفى "لدينا جميًعا 
رحلتنا اخلا�شة يف احلياة. هذا جزء من رحلتي. ال�شبوع املقبل �شاأرتقي اىل املركز الثاين يف الت�شنيف العاملي هو 

الأعلى يف م�شريتي ولكن هذا ال�شباح كان علّي اأن اأخ�شع جلراحة".
وتابع ابن ال�25 عاًما "بعد املزيد من الفحو�شات يف اأملانيا، تلقينا تاأكيًدا باأن الأربطة اجلانبية الثالثة يف كاحلي 

الأمين قد متزقت".
واأ�شاف "من اأجل العودة اىل املناف�شات يف اأ�شرع وقت، من اأجل �شمان اأن تتعافى الربطة جميعها ب�شكل �شليم ومن 

اأجل ا�شتعادة الثبات يف كاحلي، اجلراحة كانت اخليار الف�شل".



تكت�صف خيانة حبيبها بف�صل �صاعة ذكية
�شاعته  بف�شل  حبيبها  خيانة  توك  تيك  ملوقع  م�شتخدمة  ك�شفت 
الذكية. ومل تك�شف املراأة �شبب جت�ش�شها على ر�شائل �شاعة حبيبها 
الذكية، ولكنها قررت البحث يف الر�شائل على �شاعته الذكية، وقد 

�شعرت باحلزن ال�شديد بعد اكت�شاف خيانته.
املقطع  ن�شاء خمتلفات، وحقق  اإىل  امل��راأة ر�شائل متعددة  ووج��دت 
اأك���رث م��ن 25 األ���ف اإع��ج��اب و�شوهد اأك���رث م��ن 600 األ���ف م���رة، و 
عر�شت املراأة يف الفيديو بع�س الر�شائل التي كان ير�شلها حبيبها، 

ح�شب ذا �شن الربيطانية.
وتعاطف م�شاهدو الفيديو معها وقال كثريون اإنهم مروا مبواقف 
12 عاماً لالأ�شف،  "حدث معي هذا منذ  مماثلة. و كتبت متابعة 

ولكن اهلل اأر�شل يل �شخ�شاً اأف�شل".
ولي�س  الآن  اكت�شفت خيانته  اأن��ك  "حل�شن حظك  اأخ��رى:  وقالت 

فيما بعد، كنت �شت�شيعن عليه املزيد من الوقت".

مي�صي على اأربع ب�صبب مر�س نادر
نادرة  الن�شف ب�شبب حالة ع�شلية  ك�شف طفل انطوى ج�شمه يف 

رف�س الأطباء اإجراء اجلراحة ل�شدة ت�شوهه.
بتقل�س  للتوازن بعد ولدته  بالع�شي  امل�شي  اأولري�س على  واأُج��رب 

ع�شلة الفخذ املنهكة التي خلعت ركبتيه.
جورجيت،  والدته  وتقول  بلعائلته،  باهظة  العملية  كلفة  وكانت 
اإن روؤية ابنها يعاين بهذه الطريقة، كانت موؤملة، وقالت جلمعية 
Mercy Ships اخلريية :"كان من ال�شعب روؤيته يتاأمل. عندما 
يتاأمل، اأتاأمل معه". ويعني انكما�س الع�شلة الرباعية اأن ع�شالت 
ثني  يف  وت�شببت  عظامه  مع  مقارنة  اأبطاأ  مبعدل  تنمو  اأولري�س 
يف  ب��اأمل  ال�شعور  قبل  وامل�شي  لثبات  للع�شي  فلجاأ  لالأمام،  �شاقيه 

يديه ومفا�شله ب�شبب ج�شمه الغريب.
وقال اأولري�س: "كنت قلقاً من ال�شعور بهذا الأمل الآن، اإذ �شييزيد 
الأمر �شوءاً مع تقدمي يف ال�شن. كنت خائفاً اأن اأكرب هكذا. مل اأكن 

اأرغب يف اأن تكون حياتي هكذا على الإطالق".
و تدخلت موؤ�ش�شة Africa Mercy اخلريية لتمويل اجلراحة، 

ومتكن ال�شاب من الوقوف طوياًل للمرة الأوىل.
وخ�شع اأولري�س للعديد من العمليات املعقدة ب�شبب خطورة حالته 

ولكنه متكن من معانقة والدته لأول مرة بعد العملية.

ترتك املحاماة لت�صبح معاجلة نف�صية للحيوانات
تخلت اأمريكية عن املحاماة التي كانت تدر عليها 70 األف دولر يف 

ال�شنة، لت�شبح معاجلة نف�شية للحيوانات الأليفة.
تخلت نيكي فا�شكونيز عن عملها حمامية عقارية، لتعمل معاجلة 
نف�شية للحيوانات يف �شبتمرب -اأيلول 2020، بعد اكت�شاف �شغفها 

باحليوانات الأليفة وعالجها نف�شياً.
رعاية  يف  اأعمالها  "نيكي"  اأطلقت  امل��ا���ش��ي،  -اأي��ل��ول  �شبتمرب  يف 
احليوانات الأليفة على في�س بوك واإن�شتغرام، وتيك توك، وانهالت 

عليها الطلبات وال�شت�شارات ب�شكل غري م�شبوق.
وتقول نيكي: "كنت بائ�شة يف وظيفتي ال�شابقة، كنت اأعمل �شاعات 
التغيري.  م��ن  ج���داً  خائفة  كنت  ولكني  �شعيدة  اأك���ن  ومل  طويلة 
العائلة  ل��دى  الأليفة  احليوانات  مع  التعامل  على  التدرب  ب��داأت 
والأ����ش���دق���اء، وب��ع�����س ح��ي��وان��ات ال��غ��رب��اء جم���اًن���ا، ول��ك��ن مبجرد 
يف  ب���داأت  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  على  ح�شابات  اأن�����ش��اأت  اأن 
احل�����ش��ول ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ن ومل مي�����س وق���ت ط��وي��ل ق��ب��ل اأن تبداأ 

الطلبات يف التدفق"
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نا�صا تطلق �صواريخ لالأبحاث العلمية 
غ�شون  يف  �شواريخ  ثالثة  �شتطلق  )نا�شا(  الأمريكية  والف�شاء  الطريان  اإدارة  اإن  الأربعاء  اأم�س  ال�شلطات  قالت 
اأ�شابيع من �شمال اأ�شرتاليا لأغرا�س البحث العلمي، لتكون املرة الأوىل التي تطلق فيها نا�شا �شواريخ من من�شاأة 

جتارية خارج الوليات املتحدة.
وقال رئي�س الوزراء الأ�شرتايل اأنتوين األبانيز اليوم اإن احلكومة الأ�شرتالية منحت املوافقة التنظيمية على اإطالق 

ال�شواريخ من مركز اأرنهيم للف�شاء التابع ل�شركة اإيكواتوريال لون�س اأ�شرتاليا اململوكة للقطاع اخلا�س.
واأ�شاف األبانيز خالل موؤمتر اإعالمي يف داروين، عا�شمة الإقليم ال�شمايل "اإنه م�شروع مثري حقا.. فكرة م�شاركة 

نا�شا ب�شكل مبا�شر هنا يف اأ�شرتاليا يجب اأن تكون م�شدر فخر جلميع الأ�شرتالين."
التي ل ميكن  الكواكب  الفلكية وظواهر علوم  ال�شم�شية والفيزياء  الفيزياء  نا�شا بعمليات بحث يف  �شتقوم بعثات 
اإطالق  املقرر  من  بينما  ح��زي��ران،  يونيو   26 يف  الأول  ال�شاروخ  �شينطلق  اجلنوبي.  الكرة  ن�شف  من  اإل  روؤيتها 

ال�شاروخن الآخرين يف الرابع من يوليو متوز والثاين ع�شر من ال�شهر ذاته.
وقال رئي�س الوزراء اإن حوايل 75 من م�شوؤويل نا�شا �شياأتون اإىل اأ�شرتاليا حل�شور هذا احلدث. و�شتكون عمليات 

الإطالق هي الأوىل لوكالة الف�شاء الأمريكية من اأ�شرتاليا منذ عام 1995.
ح�شل مركز اأرنهيم للف�شاء يف الآون��ة الأخ��رية على ترخي�س مرافق الإط��الق وت�شريح اإطالق حلملة نا�شا بعد 

تقييم ملدة عامن من قبل وكالة الف�شاء الأ�شرتالية.
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رحيل حفيدة �صيغموند فرويد.. املراأة التي عاندت جدها العامل
من  الثالث  يف  ف��روي��د،  �شوفيا  النم�شاوية،  والباحثة  الأك��ادمي��ي��ة  توفيت 
يونيو اجل��اري، بعد م�شار علمي حافل مل تتوان فيه عن معار�شة جدها 

الراحل، �شيغموند فرويد، عامل النف�س املرموق.
وبح�شب �شحيفة "وا�شنطن بو�شت"، فاإن �شويف فرويد فارقت احلياة عن 

عمر يناهز 93 عاما، يف بيتها بولية ما�شا�شو�شت�س الأمريكية.
التي حتمل  وال��دت��ه��ا  اإن  لوين�شنت،  ف��روي��د  اآن��دري��ا  ال��راح��ل��ة،  ابنة  وق��ال��ت 
اجلن�شية الأمريكية اأي�شا توفيت متاأثرة مب�شاعفات �شرطان البنكريا�س.

و�شويف هي ابنة البن البكر ل�شيغموند فرويد، وكانت اآخر حفيدة على قيد 
احلياة لعامل النف�س ال�شهري الذي اأحدث ثورة يف املفاهيم الرائجة حول 

العقل الب�شري من خالل مدر�شة التحليل النف�شي خالل القرن املا�شي.
وجاء فرويد بنظريات حول ال�شراع الذي يحدث يف النف�س الب�شرية بن 
"الأنا" والرقابة املعروفة ب�"الأنا الأعلى"، كما ركز اأي�شا على عوامل مثل 
اإىل  وا���ش��ع  ب�شكل  ف��روي��د  ت��اأث��ري  وام��ت��د  النف�س.  الأح���الم يف ك�شف مكنون 
مدار�س اأخرى يف التحليل النف�شي، كما كانت له ب�شمة بارزة يف حقل الأدب 
من خالل عدة اأعمال روائية ا�شتفادت مما جاء به. وق�شت الراحلة �شويف 
الثانية،  العاملية  احل��رب  خالل  املتحدة،  الوليات  اإىل  لجئة  و�شلت  التي 

عقودا وهي تدر�س العمل الجتماعي يف اجلامعات الأمريكية.

اإعالن الفائزين بجائزة النيل املرموقة
فاز املخرج ال�شينمائي داود عبد ال�شيد اأم�س الأول الثالثاء بجائزة النيل يف 
جمال الفنون لعام 2022، وهي اأرفع جائزة �شنوية يقدمها املجل�س الأعلى 
اإبراهيم  للثقافة يف م�شر. وح�شل على اجلائزة يف جمال الآداب الروائي 
اإىل نقيب املحامن  العلوم الجتماعية  عبد املجيد، فيما ذهبت يف جمال 

رجائي عطية الذي تويف يف مار�س املا�شي، وفق "رويرتز".
الذي  العزاوي  قي�س  العراقي  املفكر  العرب  للمبدعن  النيل  بجائزة  وفاز 

تويف يف يناير عن عمر ناهز 71 عاما.
األ��ف دولر(   27 األ��ف جنيه )ح��وايل   500 وتبلغ قيمة اجلائزة يف كل فرع 
باأعمالها  وفكريا  اجتماعيا  امل��وؤث��رة  لل�شخ�شيات  مُتنح  ذهبية  وميدالية 

واإنتاجها الأدبي.
للثقافة  الأع��ل��ى  للمجل�س  ال�67  الج��ت��م��اع  عقب  الفائزين  اإع���الن  وج���اء 

برئا�شة وزيرة الثقافة اإينا�س عبد الدامي.
 واأعلن املجل�س جوائز الدولة التقديرية، وفاز باجلائزة يف جمال الفنون 
املمثل ر�شوان توفيق، و�شهري زكي حوا�س اأ�شتاذة العمارة بجامعة القاهرة، 

والفنان الت�شكيلي الراحل اأحمد نبيل.
ويف جمال الآداب فاز بها ال�شاعر حممد اأبو الف�شل بدران والناقد يو�شف 
نوفل والكاتب كمال رحيم. ويف جمال العلوم الجتماعية فاز كل من �شعيد 

هكذا بدت �صاكرا يف 
اأحدث ظهور بعد انف�صالها
����ش���ارك���ت ال��ف��ن��ان��ة ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة  
فيديو  م��ق��ط��ع  امل��ت��اب��ع��ن  �شاكريا  
على  اخلا�س  ح�شابها  عرب  جديد 

موقع التوا�شل الجتماعي.
الأول  ال����ظ����ه����ور  ه�������ذا  وي����ع����ت����رب 
ل�شاكريا من بعد انف�شالها ر�شميا 
ال�شباين  ال���ق���دم  ك���رة  ع���ن لع���ب 
ب��دت �شاكريا  ج��ريارد بيكيه. وق��د 
�شعيدة ومرحة برفقة  الفيديو  يف 
الفيديو  واأرف����ق����ت  اأ����ش���دق���ائ���ه���ا، 
بتعليق: "ل تفّوت حلقة الليلة من 

"Dancing With Myself
مع  كبري  ب�شكل  امل��ت��اب��ع��ون  تفاعل 
تعليقات  عليه  وانهالت  الفيديو، 
احلب والدعم، خا�شة بعد انحياز 
�شاكريا  لطرف  الوا�شح  اجلمهور 

يف ق�شة انف�شالها.
وبيكيه  �شاكريا  الثنائي  اأن  ويذكر 
قد انف�شال ر�شميا بعد ق�شة حب 
خاللها  اجنبا  عاما   12 ا�شتمرت 
ط��ف��ل��ن، وق����د اأع���ل���ن ال��ث��ن��ائ��ي يف 
بيان م�شرتك يوم ال�شبت املا�شي: 
نطلب  انف�شالنا.  تاأكيد  يوؤ�شفنا 
احرتام اخل�شو�شية خلري اأطفالنا 

الذين هم على راأ�س اأولوياتنا.

جوين ديب اإىل تيك 
توك.. فكم عدد متابعيه؟

ع��ق��ب اأق����ل م���ن اأ���ش��ب��وع ع��ل��ى فوز 
حماكمة  يف  دي����ب  ج����وين  امل��م��ث��ل 
به طليقته  اتهمته  الذي  الت�شهري 
اأمرب هريد، قرر النجم الأمريكي 
فتح ح�شاب على تطبيق تيك توك، 
حمققاً اأكرث من 1.6 مليون متابع 

حتى م�شاء الثنن.
املمثل البالغ من العمر 58 عاماً مل 
يتابع اأي �شخ�س اآخر، ومل يعجب 
باأي من�شورات على احل�شاب، وكتب 
يف �شريته الذاتيه عبارة "م�شرحي 

من حن لآخر".
وق����ال دي����ب، يف وق���ت ���ش��اب��ق، على 
واإن�شتغرام:  في�شبوك  يف  ح�شاباته 
اأع�����ادت يل ه��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ف��ن حقي، 
كان الهدف من رفع هذه الق�شية 
ب�شرف  احلقيقة،  عن  الك�شف  هو 

النظر عن النتيجة.
كان  احلقيقة  ق��ول  "اأن  واأ���ش��اف: 
�شيئاً اأدين به لأولدي ولكل اأولئك 
الذين ظلوا ثابتن يف دعمهم يل، 
اأجنزت  ق��د  لأن��ن��ي  بال�شالم  اأ�شعر 

ذلك اأخرياً".

�صاند فان روي تقا�صي جمددًا لوك بي�صون
فان  �شاند  البلجيكية  الهولندية  املمثلة  رفعت 
بلجيكية على  اأم��ام حمكمة  دع��وى جديدة  روي 
امل��خ��رج وامل��ن��ت��ج ال��ف��رن�����ش��ي ل���وك ب��ي�����ش��ون بتهمة 
اأمام  كذلك  قا�شته  كانت  بعدما  "الغت�شاب"، 
ق�شائي  م�شدر  اأف��اد  ما  على  الفرن�شي،  الق�شاء 

موؤكداً خرباً اأوردته و�شائل اإعالم بلجيكية.
اليوم  البالغة  ال�شابقة  الأزي����اء  ع��ار���ش��ة  وتتهم 
غران  اإيليمنت" و"لو  "فيفث  خم��رج  ع��ام��اً   34
اأي���ار- يف  اغت�شبها  ب��اأن��ه  ع��ام��اً   63 بلو" ال��ب��ال��غ 
مايو 2018 يف فندق باري�شي فخم، بعد تعاونها 
اأند ذي  "فالرييان  معه يف وم�شاركتها يف فيلمه 
 .2017 بالنت�س" العام  ث��اوزن��د  اإي��ه  اأوف  �شيتي 
قبل  ثبتت  باري�س  يف  ال�شتئناف  حمكمة  وكانت 
اأ�شبوعن القرار ال�شادر يف كانون الأول-دي�شمرب 
امل��وج��ه��ة �شد  الغ��ت�����ش��اب  تهم  ب��اإ���ش��ق��اط   2021
الأدلة.  بي�شون وكّف املالحقات عنه لعدم كفاية 
والتي  فرن�شا  يف  اجل��اري��ة  ال��دع��وى  م����وازاة  ويف 
م�شريها،  التمييز  حم��ك��م��ة  ت��ب��ت  اأن  ُي��ف��رت���س 
وّكلت فان روي اإاملحامي البلجيكي جوري�س فان 
البلجيكي.  الق�شاء  اإىل  ب��دع��وى  ال��ت��ق��ّدم  ك��وت��ر 

اعتقال بقرة بتهمة قتل �صبي
يف واحدة من اأغرب احلوادث، اأعلنت ال�شرطة يف جنوب 
اأنها اعتقلت بقرة بتهمة قتل �شبي يبلغ عمره  ال�شودان 
12 عاما بطريقة وح�شية. وقالت �شحيفة "ديلي �شتار" 
جنوب  يف  ال�شرطة  اإن  الثالثاء  الأول  اأم�س  الربيطانية 

ال�شودان اأكدت اأنها اعتقلت البقرة و�شاحبها.
وجاء ذلك بعد مزاعم من اأن هذه البقرة هاجمت �شبيا 
تقارير  وحتدثت  البحريات.  ولي��ة  يف  قريبة  مزرعة  يف 
عن اأن الهجوم كان �شر�شا للغاية لدرجة اأن الطفل قتل 
على الفور. وقال املتحدث با�شم �شرطة جنوب ال�شودان، 
مركز  يف  الع��ت��ق��ال  "قيد  "الوح�س  اإن  م��اب��ور،  اإل��ي��ج��اه 
ال�شرطة مبقاطعة رومبيك". واأ�شاف اأنه مت نقل ال�شبي 
اإىل  نقل  ث��م  جثته،  ت�شريح  ج��رى  حيث  امل�شت�شفى  اإىل 
منزل ذويه ملوارته الرثى. ومن املتوقع اأن تواجه البقرة 

تهمة القتل، و�شت�شجن يف حال اإدانتها ملدة عام.
وهذه لي�شت اأول مرة يجري فيها اعتقال حيوان يف دولة 

جنوب ال�شودان، وتوجيه اتهام اإليه.
وقبل �شهر، جرى القب�س على خروف، حيث وجهت اإليه 

تهمة قتل امراأة تبلغ من العمر 45 عاما. 

العثور على جثث 3 �صقيقات داخل بئر 
الثالث  بناته  ع��ن  لأي���ام  �شدى  يبحث  مينا  ���ش��ردار  بقي 
واث��ن��ن م��ن اأح��ف��اده بعدما ُف��ق��دوا م��ن منزل الأ���ش��رة يف 
قرية دودو يف ولية راجا�شتان الهندية، اإىل اأن ُعرثيِ على 

جثثهم داخل بئر قدمية يف الريف القاحل.
اأم لطفل يف االرابعة واآخر  "27 عاماً"، وهي  كانت كالو 
 20" كاملي�س  ال�شغريان  و�شقيقتاها  ي��وم��اً،   27 يبلغ 
متزوجات  حامل،  وكالهما  عاماً"،   22" ومامتا  عاماً" 
يف  عائلتهم  منزل  يف  معهم  ويع�شن  اأ���ش��ق��اء،  ثالثة  م��ن 
"�شتاتو�س"  اأ�شغرهن  كتبت  بقليل،  ال��وف��اة  قبل  دودو. 
على ح�شابها يف وات�شاب - نقله ابن عمها لوكالة فران�س 
القتل وجاء فيه  بنية  الثالثة  الأزواج  - تتهم فيه  بر�س 
"ل نريد اأن منوت ولكن املوت اأف�شل من �شوء املعاملة".
بعد اأربعة اأيام من النباأ الكئيب، كان �شردار مينا وزوجته 
واأقاربهم، ل  الأخريات  الثالث  الأكرب وبناتهما  وابنهما 
على  �شورهّن م�شفوفة  فيما  الراحالت،  يبكون  يزالون 
بالقرب  ت�شابيا،  قرية  يف  املتوا�شع  العائلة  منزل  رف��وف 
ال�شلطات  اإن  �شرطة جايبور  �شابط يف  وق��ال  دودو.  من 
اأنه انتحار، يف انتظار ظهور  تتعامل مع م�شرعهّن على 
يتهم  ال��ث��الث  ال�شقيقات  وال���د  اأن  اإل  الت�شريح.  نتائج 
وبالت�شبب مب�شايقات  باإ�شاءة معاملة زوجاتهم  اأ�شهاره 

معنوية لهّن طيلة �شنوات.

درا�صة حتدد تاريخ الب�صر والدجاج
يعد الدجاج من بن الأغذية الأكرث انت�شارا على الأر�س، 
التاريخ  للغاية يف  الطائر لي�شت قدمية  لكن تربية هذا 

كما كنا نعتقد يف وقت �شابق.
كان  ال��ذي  العتقاد  ف��اإن  "غارديان"،  �شحيفة  وبح�شب 
�شائد هو اأن الب�شر بدوؤوا تربية الدجاج لأجل اأكله قبل 

10 اآلف �شنة.
واأك�شفورد  اإك�����ش��رت  ج��ام��ع��ات  اأج��رت��ه��ا  درا����ش���ة  وك�����ش��ف��ت 
اإل بحدود  الدجاج  يتعاملوا مع  الب�شر مل  اأن  وكارديف، 

العام 1500 قبل امليالد.

الكهرباء ت�صل ال�صماء.. العامل على موعد مع طائرة ثورية
ت�شتعد وكالة الف�شاء الأمريكية "نا�شا" لإطالق 
بالكامل، يف رحلة جتريبية،  الكهربائية  طائرتها 
بعد  ال�شماء"،  يف  "الكهرباء  خطوات  اأوىل  متثل 
حول  ال�����ش��وارع  على  الكهربائية  التجربة  جن��اح 
العامل. وت�شتعد وكالة نا�شا لأول رحلة لطائرتها 
يف  بالكامل،  الكهربائية  "اإك�س57-"،  التجريبية 
وق��ت لح��ق م��ن ه��ذا ال��ع��ام، وه��ي ط��ائ��رة ل تعمل 
الليثيوم  بطاريات  بنف�س  ولكن  الطائرات،  بوقود 

اأيون التي ت�شتخدم يف اأجهزة احلا�شوب املحمول.
 2016 ع��ام  يف  "اإك�س57-"  م�شروع  اإط��الق  ومت 
بهدف ا�شتك�شاف الدفع الكهربائي بالكامل، على 
اأمل تطوير طائرات اأكرث كفاءة و�شديقة للبيئة.

وي�شكل الطريان حوايل 2 باملئة من انبعاثات ثاين 
الطريان  ملنظمة  وفقا  العاملية،  الكربون  اأك�شيد 
اأن��ه على  اإىل  ال���دويل، وت�شري وك��ال��ة نا�شا  امل��دين 
ي���زال وق���ود الطائرات  ال�����ش��ي��ارات، ل  عك�س وق���ود 
مب�شتويات  ك���ان  واإن  ال��ر���ش��ا���س،  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

منخف�شة، وهو �شبب رئي�شي للتلوث البيئية.
تقوم  اأن  امل��ق��رر  م��ن  "اإنديبندنت"،  مل��وق��ع  ووف��ق��ا 

يف  لها  جتريبية  رحلة  ب��اأول  الكهربائية  الطائرة 
تقنيات  نا�شا  وت�شتخدم  يوليو.  �شهر  يف  ما  وق��ت 
اأو  اأع��ل��ى  ت��ط��ري  ال��ط��ائ��رة، ل جتعلها  ج��دي��دة يف 

اأ�شرع، ولكن جتعلها حتلق بهدوء اأكرث وفعالية.
لت�شبح  "اإك�س57-"  اأجنحة  نا�شا ت�شكيل  واأعادت 
امل�شابهة لها  الطائرات  باملئة فقط من حجم   42
اإنه  الف�شاء  وك��ال��ة  قالت  ت�شميم  وه��و  باحلجم، 

يقلل ال�شحب جلعل الرحلة اأكرث كفاءة.
واإذا متكنت هذه الطائرة من اإظهار قدرة طريان 
كاليفورنيا  ���ش��ح��راء  ف���وق  ب��ال��ك��ام��ل  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الطريان  لأبحاث  اأرم�شرتونغ  بالقرب من مركز 
الطريق لطائرات  اأن متهد  فيمكن  لنا�شا،  التابع 
تلك  باملئة من   40 بن�شبة  كفاءة  اأك��رث  اإلكرتونية 
ال��ت��ي ت��ط��ري ال���ي���وم. وم���ع ع���دم وج����ود حمركات 
اأن ت��ك��ون ه���ذه ال���رح���الت اأكرث  اح�����رتاق، مي��ك��ن 
هدوء، واإن مل تكن �شامتة بالكامل، فحتى املراوح 
املمكن  ال�شو�شاء، ومن  بع�س  الكهربائية حُتدث 
امل�شافرين  تنقل  ط��ي��ار  ب���دون  ط��ائ��رة  ن�شاهد  اأن 

كهربائيا.

ممثلة بوليوود �صيفاليكا اأوبريوي ت�صل حل�صور اإطالق فيلمها اجلديد Khuda Haafiz Chapter II - Agni Pariksha يف مومباي  - ا ف ب

اأزمة هوليوود اجلديدة.. براد بيت يقا�صي اأجنلينا 
على خطى جوين ديب واآمرب هريد، اأزمة جديدة تلوح يف الأفق يف "هوليوود"، بطلها 
اأ�شهر ثنائي �شابق يف عامل الفن. املمثل الأمريكي براد بيت بطل الق�شة اجلديدة، 
حيث اتهم طليقته اأجنلينا جويل باأنها تق�شدت اإيذاءه، من خالل بيعها اأحد رجال 
الأعمال الرو�س، اأ�شهمها يف حقل كرمة لإنتاج النبيذ ميلكه النجمان يف جنوب فرن�شا، 

اإذ كانت تعلم اأن زوجها ال�شابق �شديد التعلق بهذا العقار.
التي  املدنية  الدعوى  اإىل  اأخ��ريا  واأورد بيت هذه التهامات يف وثائق جديدة �شّمها 
رفعها على جويل اأمام حمكمة يف لو�س اأجنلو�س يف وقت �شابق من ال�شنة احلالية. 
2011 �شراكة مع عائلة بريان الفرن�شية التي تعمل يف زراعة  واأق��ام الزوجان العام 
فال  بلدة  ا�شم ق�شرهما يف  بروفان�س"، على  دو  "مريافال كوت  نبيذ  الكرمة لإنتاج 
عام  ا�شتحوذا  النجمان  وكان  فرن�شا(.  �شرق  بجنوب  فار  كوران�س يف مقاطعة  )قرب 
الكروم.  من  هكتاراً   50 بينها  هكتار،   500 م�شاحته  تبلغ  ال��ذي  العقار  على   2008
واحت�شن الق�شر والأر�س املحيطة به عام 2014 حفلة زفاف جويل وبيت بعد عالقة 
م�شاكنة ا�شتمرت �شنوات، وما لبثا اأن �شرعا عام 2016 يف اإجراءات الطالق امل�شتمرة 
مّذاك، و�شهدت معارك قانونية طويلة اأبرزها تلك املتعلقة بح�شانة اأبنائهما ال�شتة.


