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بالتعاون مع »برنامج الأغذية العاملي«
»مليار وجبة« تنجز توزيع 3.6 مليون 
وجبة يف خميمات الالجئني يف الأردن 

•• دبي-وام:

اأكملت مبادرة »مليار وجبة«، احلملة الأكرب 
 50 يف  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م  لتوفري  املنطقة  يف 
دول��ة �ضمن اأرب��ع ق��ارات، توزيع 3.6 مليون 
الأردن  يف  ال���اج���ئ���ن  خم��ي��م��ات  يف  وج���ب���ة 
مع  والتن�ضيق  بالتعاون  ذكية  ق�ضائم  ب�ضيغة 
برنامج الأغذية العاملي التابع لاأمم املتحدة 

الذي توىل العمليات اللوج�ضتية للتوزيع.
وو�ضلت »مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
العاملية«، اجلهة املنظمة ملبادرة »املليار وجبة«، 
بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي، بالدعم 
امل�ضتفيدين  من  �ضريحة  اأو�ضع  اإىل  الغذائي 
الاجئن  خميمات  يف  امل�ضتهدفة  وال��ف��ئ��ات 
ذكية  متوينية  ق�ضائم  خ��ال  من  الأردن،  يف 
فورية توفر �ضبكة اأمان غذائي اأ�ضا�ضية لهم.

ا�ضتفاد  التي  الذكية  الق�ضائم  وتعتمد �ضيغة 
الأردن،  يف  �ضخ�ص   40،109 ح��وايل  منها 
م�ضتفيد  كل  يتلقاه  مميز  تعريفي  رمز  على 
املواد  على هاتفه وميّكنه من احل�ضول على 
واملراكز  املتاجر  من  مبا�ضر  ب�ضكل  الغذائية 
امل��ع��ت��م��دة م���ن ب��رن��ام��ج الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي يف 

املجتمعات املحلية التي ت�ضملها املبادرة.
)التفا�ضيل �ص2(
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الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن 
املنافذ تد�سن اجليل الثالث من اخلدمات املطورة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الهيئة الحتادية للهوية واجلن�ضية واجلمارك 
واأم���ن امل��ن��اف��ذ اأم�����ص ع��ن تد�ضن اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث من 

اخلدمات املطورة.
الثالث من اخلدمات املطورة تد�ضن  وي�ضمل اجليل 
جواز ال�ضفر الإماراتي اجلديد، ومنظومة التاأ�ضريات 
املحدثة، مبا يعزز املكانة احل�ضارية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة بن دول العامل، ويوفر اأحدث املعايري 
املتعاملن  احتياجات  ويلبي  والتكنولوجية،  الأمنية 
ويدعم م�ضرية النمو القت�ضادي والتنمية امل�ضتدامة.
ومت اإط���اق اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن اخل��دم��ات املطورة، 
الإم����ارات،  ق�ضر  بفندق  الهيئة  نظمته  حفل  خ��ال 
بح�ضور معايل علي حممد ال�ضام�ضي رئي�ص الهيئة، 

وروؤ�ضاء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن  وامل��دي��ري��ن  ال��ع��م��وم  وم���دي���ري 
ال�ضركاء. من  وع��دد  بالهيئة  وامل�ضوؤولن  القطاعات 
من  دفعة  اأول  بتخريج  الحتفاء  احلفل  خ��ال  ومت 
الهوية  ب��اأك��ادمي��ي��ة  واجلن�ضية  الإق��ام��ة  بكالوريو�ص 
ال�ضرتاتيجية  ال�ضركاء  تكرمي  مت  كما  واجلن�ضية، 

للهيئة وكبار املوظفن املتقاعدين.
علي  معايل  اأك��د  للحفل،  الفتتاحية  الكلمة  وخ��ال 
حممد ال�ضام�ضي رئي�ص الهيئة، اأن تطوير اخلدمات 
يف  ياأتي  فئاتهم،  اختاف  على  للمتعاملن  املقدمة 
مقدمة الأولويات ال�ضرتاتيجية للهيئة، وهو ال�ضغل 
الهيئة  اأن  اإىل  م�ضرياً  لديها،  العمل  لفرق  ال�ضاغل 
متكنت بجهود واإ�ضرار منت�ضبيها من حتقيق اإجنازات 

كبرية يف جمال تطوير اخلدمات. 
)التفا�ضيل �ص5(
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�ضبي يعالج بعد ا�ضابته يف الهجوم النتحاري يف كابول )رويرتز(

لت�ضوية الأزمة ال�ضيا�ضية التي ت�ضرب البالد

توافق الأحزاب العراقية على اإجراء انتخابات مبكرة

الرئي�ص العراقي ورئي�ضا الوزراء والربملان مع قادة الأحزاب الوطنية يف بغداد  )رويرتز(

بوتني: حماولت الت�ضوية يف دونبا�س ف�ضلت ب�ضبب مواقف كييف

رو�سيا تعّلق م�سروع تنظيم ا�ستفتاء حول �سم جنوب اأوكرانيا
20 قتيال بتفجري انتحاري ا�ستهدف �سفارة رو�سيا يف كابول

احلياة ال�ضيا�ضية يف ال�ضنوات القادمة

كيف �ستبدو فرن�سا ما بعد ماكرون ؟
•• الفجر -مي�شيل ويفيوركا *-ترجمة خرية ال�شيباين

من ميكنه اليوم اأن يتطلع اىل امل�ضتقبل بثقة؟ الفرن�ضيون يف غالبيتهم 
مقتنعون باأن اأطفالهم �ضيعي�ضون حياة اأقل رفاهية منهم، وبالكاد توجد 
اأكرث عن  "غد م�ضرق". الأزمنة تعرّب  ب�  اأن تعد  اأي قوة �ضيا�ضية ميكن 
-النووية،  واملخاطر  والكارثة،  التهديد،  وفكرة  الأمن،  بانعدام  ال�ضعور 
ا.يف ال�ضيا�ضة الداخلية،  واملناخية، والإرهابية، وال�ضحية -واحلرب اأي�ضً
للتجمع  املحتمل  والنجاح  اليمن  بالتوجه نحو  الأمر خ�ضو�ضا  يتعلق 
اأن فرتة  الوطني خال النتخابات الرئا�ضية املقبلة. وعلى الرغم من 
اخلم�ص �ضنوات قد بداأت للتو، يكفي ال�ضتماع اإىل ال�ضخ�ضيات الرئي�ضية 
على اليمن، على �ضبيل املثال جريالد دارمانن، برونو لو مري، اإدوارد 
فيليب من جانب ال�ضلطة، اأو لوران واكيز للمعار�ضة، لرنى اأنهم يف خط 
النطاق، ب�ضدد ال�ضتعداد من الن حلقبة ما بعد ماكرون وانتخابات 

عام 2027. )التفا�ضيل �ص10(

ال�سومال  امل��ت��ح��دة:  الأمم 
»ع���ل���ى ح���اف���ة امل��ج��اع��ة« 

•• نريوبي-وكاالت:

ال�ضومال  اإن  املتحدة  الأمم  قالت 
امل���ج���اع���ة«، موجهة  ح���اف���ة  »ع���ل���ى 
»ت��ن��ب��ي��ه��ا اأخ������ريا« ق��ب��ل ك���ارث���ة قد 
اأكتوبر  »ب�����ن  ال���ب���ل���د  ع���ل���ى  حت����ل 

ودي�ضمرب«.
من�ضق  غ��ري��ف��ي��ث،  م���ارت���ن  وق�����ال 
ال�ضوؤون الإن�ضانية بالأمم املتحدة، 
ب�ضدمة  اأ�ضيب  اإن��ه  لل�ضحفين، 
كبرية خال الأيام القليلة املا�ضية 
خال زيارة لل�ضومال راأى خالها 

اأطفال يت�ضورون جوعا. 
ونزح ما ل يقل عن مليون �ضخ�ص 
موجة  اأ���ض��واأ  ب�ضبب  ال�ضومال،  يف 
اأ�ضرت  ج��ف��اف منذ ع��ق��ود، وال��ت��ي 
الإفريقي  ال��ق��رن  مبنطقة  اأي�����ض��ا 
التي تت�ضمن اأي�ضا اإثيوبيا وكينيا. 
يف  ال�ضديد  النق�ص  ه��ي  واملجاعة 
ال��وف��ي��ات الكبري  ال���غ���ذاء وم��ع��دل 
من اجلوع املبا�ضر اأو �ضوء التغذية 

امل�ضحوب باأمرا�ص كالكولريا.
البيانات  اأن  الإع���ان  ه��ذا  ويعني 
الأ�ضر  خم�ص  م��ن  اأك��رث  اأن  تظهر 
لديها فجوات غذائية �ضديدة، واأن 
الأطفال  باملئة من   30 اأك��رث من 
يعانون من �ضوء تغذية حاد وميوت 
ب��ن كل  م��ن  اأك����رث م��ن �ضخ�ضن 

ع�ضرة اآلف �ضخ�ص يوميا.

•• كابول-وكاالت:

وقع �ضباح اأم�ص الثنن، تفجري 
القن�ضلية  ال��دائ��رة  م��ن  ب��ال��ق��رب 
العا�ضمة  يف  الرو�ضية  بال�ضفارة 

الأفغانية كابول.
وفيما ذكر الإعام الرو�ضي اأن ما 
بن 15 اإىل 20 �ضخ�ضا قتلوا اأو 
اأ�ضيبوا ب�ضبب النفجار يف كابول، 
مقتل  الرو�ضية  اخلارجية  اأك��دت 
الهجوم  يف  موظفيها  م��ن  اثنن 

النتحاري على ال�ضفارة.
وق���ال���ت ال�����ض��رط��ة الأف��غ��ان��ي��ة اإن 
نا�ضفة  ع���ب���وات  ف��ج��ر  ان��ت��ح��اري��ا 
ال�ضفارة  م���دخ���ل  م����ن  ب���ال���ق���رب 
اأن  م�ضيفة  ك��اب��ول،  يف  الرو�ضية 
ب��ر���ض��ا���ص حرا�ص  ق��ت��ل  امل��ه��اج��م 
م�����ض��ل��ح��ن اأث����ن����اء اق����رتاب����ه من 

البوابة.
قائد  �����ض����اب����ر،  م�����ول�����وي  وق��������ال 
فيها  وقع  التي  ال�ضرطة  منطقة 
حرا�ص  »تعرف  لرويرتز  الهجوم 
على  »طالبان«  الرو�ضية  ال�ضفارة 
اإىل  ي�����ض��ل  اأن  ق��ب��ل  الن���ت���ح���اري 

الهدف واأطلقوا النار عليه«.
ون��ق��ل��ت روي����رتز ع��ن وك��ال��ة تا�ص 
دبلوما�ضيا  اإن  ق��ول��ه��ا  ال��رو���ض��ي��ة 
ال�ضفارة  اأمن  رو�ضيا وعن�ضر من 

اأ�ضيبا جراء التفجري.
ت���ف���ي���د الأن�������ب�������اء ال��������������واردة من 
اأف��غ��ان�����ض��ت��ان مب��ق��ت��ل اث���ن���ن من 
م��وظ��ف��ي ال�����ض��ف��ارة ال��رو���ض��ي��ة يف 
هجوم انتحاري يف كابول. وذكرت 

اأن انتحاريا هاجم  وكالة رويرتز 
الرو�ضية  ال�ضفارة  بوابات  اإح��دى 
وق���وع  اإىل  اأدى  مم���ا  ك���اب���ول  يف 

�ضحايا.
يف  ال�ضرطة  ع��ن  روي���رتز  ونقلت 
عنا�ضر  اأن  تاأكيدها  اأفغان�ضتان 
النار  اأط���ل���ق���ت  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة 
ب��اجت��اه امل��ه��اج��م الن��ت��ح��اري قبل 

تفجري نف�ضه.

•• مو�شكو-وكاالت:

اأعلنت الإدارة الرو�ضية ملنطقة خري�ضون يف جنوب اأوكرانيا، 
حول  ا�ضتفتاء  لتنظيم  التح�ضريات  تعليق  الث��ن��ن،  اأم�ص 
اأوكراين  لهجوم  تتعر�ص  التي  الأرا�ضي،  لهذه  رو�ضيا  �ضم 

م�ضاد وا�ضع النطاق.
الرو�ضية  اإدارة  م�ضوؤويل  كبري  �ضرتميو�ضوف،  كرييل  وقال 
»كنا  »رو�ضيا1-«،:  العام  الرو�ضي  للتلفزيون  خري�ضون،  يف 
على ا�ضتعداد للت�ضويت، وكنا نريد تنظيم ا�ضتفتاء يف وقت 
يف  قليًا  �ضنتوقف  امل�ضتجدات  اإىل  نظراً  لكن  ج��داً،  قريب 

الوقت الراهن«.
واأ�ضاف اأن »ذلك ُيف�ّضر بطريقة عملية، الأمر يتطلب عدم 
تاأمن  الرئي�ضية:  املهام  ب�ضرعة كبرية واإجناز  امل�ضي قدماً 

الغذاء لل�ضكان و�ضمان �ضامة ال�ضيطرة«.
ال��رو���ض��ي��ة يف خري�ضون  ال�����ض��ل��ط��ات  ت���وؤك���د  اأ����ض���اب���ي���ع،  م��ن��ذ 
املنطقتن  �ضّم  حول  ل�ضتفتاءات  ر  حت�ضّ اأنها  وزابوريجيا 
اإىل رو�ضيا اعتباراً من اخلريف، وهو ما ح�ضل عام 2014 

النا�ص  وحماية  اأوكرانيا(،  )�ضرق  دونبا�ص  يف  كييف  ت�ضنها 
وبالطبع الدفاع عن رو�ضيا نف�ضها«.

واأكد الرئي�ص الرو�ضي اأن �ضكان دونبا�ص وهي منطقة يعي�ص 
فيها العديد من الناطقن بالرو�ضية، »يعتربون اأنهم جزء 

من الف�ضاء  الثقايف واللغوي« الرو�ضي.
الأيام  خ��ال  هجماتها  من  كثفت  الرو�ضية  القوات  وكانت 
�ضرقي  دون��ب��ا���ص،  ب��اإق��ل��ي��م  دون��ي��ت�����ض��ك  منطقة  يف  امل��ا���ض��ي��ة 
الرئي�ص  ع��ل��ى  �ضيا�ضية  ���ض��غ��وط  و���ض��ط  وذل����ك  اأوك���ران���ي���ا، 

الأوكراين فولودميري زيلين�ضكي، ل�ضن هجوم م�ضاد.
�ضهرها  اأوكرانيا  الرو�ضية يف  الع�ضكرية  العملية  مع دخول 
عمال  تر�ضل  رمب��ا  اأنها  اإىل  ال�ضمالية  كوريا  اأملحت  ال�ضابع 
املناطق التي ت�ضيطر عليها  اإعمار  اإع��ادة  بناء للم�ضاعدة يف 

مو�ضكو يف �ضرق الباد.
يذكر اأن نائب رئي�ص الوزراء الرو�ضي مارات خو�ضنولن قال 
اإن �ضركات البناء الكورية ال�ضمالية عر�ضت بالفعل امل�ضاعدة 
يف اإعادة اإعمار املناطق التي مزقتها املعارك يف دونبا�ص، واإن 

العمال الكورين ال�ضمالين �ضيكونون مو�ضع ترحيب.

عندما �ضّمت مو�ضكو �ضبه جزيرة القرم الأوكرانية.
اإن واجب  ب��وت��ن  ف��ادمي��ري  ال��رو���ض��ي  الرئي�ص  وق���ال  ه��ذا 
رو�ضيا هو م�ضاعدة دونبا�ص، م�ضريا اإىل اأن جميع املحاولت 
موقف  ب�ضبب  بالف�ضل  ب��اءت  �ضلمية  ت�ضوية  اإىل  للتو�ضل 

كييف.
واأ�ضاف الرئي�ص بوتن: ماأ�ضاة دونبا�ص هي نتيجة اأن�ضطة 
امل�ضكلة  حلل  امل��ح��اولت  وجميع  اجل��دي��دة«  »الفا�ضية  نظام 

)ب�ضاأن اأوكرانيا( ب�ضكل �ضلمي قد ف�ضلت لل�ضبب ذاته.
حماية  ه��و  رو�ضيا  واج���ب  اأن  اإىل  ال��رو���ض��ي  الرئي�ص  ول��ف��ت 
دون��ب��ا���ص و���ض��ع��ب��ه��ا، م��ن��وه��ا ب���اأن���ه م��ع��ج��ب ب�����ض��ج��اع��ة �ضعب 
الذين  دون��ب��ا���ص  �ضعب  ب�ضجاعة  ت��ف��اج��اأت  »ل��ق��د  دون��ب��ا���ص: 
اإنهم  ال��ت��م��ا���ص..  خ��ط��وط  يف  جمهورياتهم  ع��ن  ي��داف��ع��ون 

يقاتلون ب�ضكل اأف�ضل من اجلنود املحرتفن«.
كالينينغراد،  زار  بوتن  فادميري  الرو�ضي  الرئي�ص  وك��ان 
مع ت�ضاعد التوتر حول هذا اجليب الرو�ضي املحاط بدول 
اأع�ضاء يف حلف �ضمال الأطل�ضي يف ذروة النزاع يف اأوكرانيا.

وقال: »مهمتنا ومهمة جنودنا هي وقف هذه احلرب التي 

منع برملانيني من مغادرة طرابل�س اإىل بنغازي
•• طرابل�س-وكاالت:

جمل�ص  جل�ضة  انعقاد  تعذر  بليحق،  عبداهلل  الليبي،  النواب  جمل�ص  با�ضم  الناطق  اأعلن 
النواب هذا الأ�ضبوع، نظرا ملنع مغادرة نواب من العا�ضمة طرابل�ص اإىل مدينة بنغازي، 
النواب منعوا من  اإن  بيان �ضدر الثنن،  بليحق، يف  �ضتنعقد اجلل�ضة. وقال  حيث كانت 
امل�ضلحة  املجموعات  ومنعت  بنغازي.  يف  بنينا  مطار  اإىل  ال��دويل  معيتيقة  مطار  مغادرة 
ل�»�ضكاي  اإىل بنغازي، ح�ضب م�ضادر  املغادرة  38 ع�ضوا بالربملان من  يف مطار معيتيقة 

نيوز عربية«.
واأوقفت تلك القوات، التابعة للحكومة منتهية الولية، النواب، ومن بينهم النائب الأول 
لرئي�ص الربملان فوزي النويري، دون اإبداء اأ�ضباب، وفق امل�ضادر. وكان من املقرر اأن يراأ�ص 

النويري جل�ضة اأم�ص، يف ظل وجود رئي�ص الربملان امل�ضت�ضار عقيلة �ضالح خارج الباد.
وخ�ض�ضت تلك اجلل�ضة للنظر يف تعين رئي�ص للمحكمة العليا خلفا ل�"حممد احلايف"، 

حيث �ضبق اأن ح�ضل على تزكية بتعين عبد اهلل اأبو رزيزة يف هذا املن�ضب.
فيما  الباد،  يف  الأخ��رية  ال�ضيا�ضية  التطورات  مناق�ضة  اأي�ضا  اجلل�ضة  اأجندة  وت�ضمنت 
النتخابات،  لإج���راء  د�ضتورية  لقاعدة  والو�ضول  الد�ضتوري  امل�ضار  مبفاو�ضات  يتعلق 

واأي�ضا الأحداث التي �ضهدتها العا�ضمة طرابل�ص موؤخرا.

�ص 03

�ص 08

�ص 19

�صالحف »منقار ال�صقر « تفق�ص على 
�صاطئ »الإمارات لالأملنيوم « يف الطويلة

اأخبار الإمارات

جو بايدن والدميقراطيون 
ي�صتعيدون توازنهم..!

عربي ودويل

بوغبا يعرتف باللجوء اإىل 
ال�صحر.. لي�ص �صد مبابي

الفجر الريا�صي

الإمارات تدين ب�سدة الهجوم الإرهابي الذي 
ا�ستهدف موكبا من املركبات و�سط ال�سومال

•• اأبوظبي-وام:

اأدان��ت دول��ة الإم���ارات ب�ضدة الهجوم الإره��اب��ي الذي 
و�ضط  ه��ريان  اإقليم  يف  املركبات  ا�ضتهدف موكبا من 
ال�ضومال، واأ�ضفر عن �ضقوط قتلى وجرحى. واأكدت 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - يف بيان لها - اأن 
لهذه  ال�ضديد  ا�ضتنكارها  ع��ن  تعرب  الإم����ارات  دول��ة 

اأ�ضكال  جلميع  الدائم  ورف�ضها  الإجرامية،  الأعمال 
ال��ع��ن��ف والإره��������اب ال���ت���ي ت�����ض��ت��ه��دف زع���زع���ة الأم����ن 
وال���ض��ت��ق��رار وت��ت��ن��اف��ى م��ع ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ الدينية 

والإن�ضانية.
وموا�ضاتها  تعازيها  خال�ص  عن  ال���وزارة  اأع��رب��ت  كما 
لأهايل وذوي ال�ضحايا جراء هذه اجلرمية النكراء، 

ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابن.

•• بغداد-وكاالت:

التنفيذية  ال�ضلطات  اتفقت 
الثنن،  اأم�������ص  ال����ع����راق،  يف 
ال�ضيا�ضية  القوى  غالبية  مع 
مبكرة  انتخابات  اإج���راء  على 
ال�ضيا�ضية  الأزم�����ة  ل��ت�����ض��وي��ة 
ال���ت���ي ت�������ض���رب ال����ب����اد منذ 
�ضدامات  اىل  واأدت  اأ���ض��ه��ر، 

م�ضلحة الأ�ضبوع املا�ضي.
وجاء التفاق خال لقاء �ضّم 
الرئي�ص العراقي برهم �ضالح 
م�ضطفى  ال�������وزراء  ورئ��ي�����ص 
ال��ك��اظ��م��ي ومم��ث��ل��ي الأح����زاب 
اإطار  يف  ال��ك��ربى  ال�ضيا�ضية 
الوطني«  »احل������وار  ج��ل�����ض��ات 
التيار  زع��ي��م  يقاطعها  ال��ت��ي 

ال�ضدري مقتدى ال�ضدر.
وق��ال بيان ���ض��ادر ع��ن رئا�ضة 
املجتمعون  »ق�����ّرر  ال��������وزراء: 
ت�ضكيل فريق فني من خمتلف 
لتن�ضيج  ال�ضيا�ضية،  ال��ق��وى 
امل�ضرتكة  والأف����ك����ار  ال������روؤى 
للحل  الطريق  خ��ارط��ة  ح��ول 
وجهات  وت��ق��ري��ب  ال���وط���ن���ي، 
ال��ن��ظ��ر ب��غ��ي��ة ال���و����ض���ول اإىل 

انتخابات مبكرة«.
اأحد  املبكرة  وتعد النتخابات 

لل�ضدر.  الرئي�ضية  امل��ط��ال��ب 
اأقل  بعد  الإع��ان  وياأتي هذا 
من عام على اإجراء انتخابات 

ت�ضريعية يف اأكتوبر 2021.
ال�ضدر  خ�������ض���وم  وي���ط���ال���ب 
الذي  التن�ضيقي  الإط�����ار  يف 
ي���������ض����م ف���������ض����ائ����ل م����وال����ي����ة 
لإي��ران، بتعين رئي�ص جديد 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ق���ب���ل اإج��������راء اأي 

انتخابات جديدة.
ووفقا للد�ضتور، ل ميكن حل 
الربملان اإل بناء على طلب من 

النواب  جمل�ص  اأع�ضاء  ثلثي 
الوزراء  رئي�ص  م��ن  بطلب  اأو 

وموافقة رئي�ص اجلمهورية.
كما اأورد البيان اأن املجتمعن 
»ج���������ددوا دع�������وة الإخ���������وة يف 
للم�ضاركة  ال�����ض��دري  ال��ت��ي��ار 
الفنية  الج�����ت�����م�����اع�����ات  يف 
وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، وم��ن��اق�����ض��ة كل 
الق�ضايا اخلافية، والتو�ضل 

اإىل حلول لها«.
وجل�ضة اأم�ص هي الثانية بعد 
منت�ضف  عقدت  اأوىل  جل�ضة 

ال�����ض��ه��ر امل��ا���ض��ي. وت���اأت���ي بعد 
وق���وع مواجهات  م��ن  اأ���ض��ب��وع 
م�ضلحة على مدى 24 �ضاعة 
ال�ضدري  ال��ت��ي��ار  اأن�����ض��ار  ب��ن 
من جهة وق��وات من اجلي�ص 
واحل�����ض��د ال�����ض��ع��ب��ي م��ن جهة 
اخل�ضراء،  املنطقة  يف  ثانية، 
ق��ت��ل خالها  ب���غ���داد،  و����ض���ط 
اأن�ضار  اأك��رث من ثاثن من 
وتوقفت  ال�������ض���دري،  ال��ت��ي��ار 
بعد طلب ال�ضدر من اأن�ضاره 

بالن�ضحاب.

جون�ضون يوؤكد اأن لديها »اخلطة ال�ضحيحة« ملعاجلة ارتفاع تكاليف املعي�ضة

ليز ثالثة رئي�سة للوزراء يف بريطانيا
•• لندن-وكاالت:

حزب  زعامة  على  ال�ضباق  يف  ترا�ص  ليز  ف��ازت 
رئي�ضة  و�ضت�ضبح  اأم�����ص  احل��اك��م  امل��ح��اف��ظ��ن 
لبوري�ص  خ��ل��ف��ا  اجل���دي���دة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزراء 
و�ضط  ا�ضتقالته  من  �ضهرين  بعد  جون�ضون 
ارتفاع  اأزم��ة  حتدٍّ ف��وري يتمّثل يف معاجلة 

كلفة املعي�ضة التي ت�ضرب الباد.
و�ضرتث الزعيمة اجلديدة للحزب اأغلبية 
برملانية وبالتايل �ضتتوىل رئا�ضة احلكومة 
اليوم  الر�ضمية  الت�ضليم  اإج�����راءات  بعد 

الثاثاء.
عاماً   47 ال��ب��ال��غ��ة  ت���را����ص  و���ض��ت�����ض��ب��ح 
امل������راأة ال��ث��ال��ث��ة ال���ت���ي  ت��دي��ر احلكومة 
تات�ضر  م���ارغ���ري���ت  ب��ع��د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

وترييزا ماي. وكما كان متوقعاً، فازت وزيرة اخلارجية 
بعد  ���ض��ون��اك  ري�ضي  ال�ضابق  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  زميلها  على 
املحافظن  ح��زب  لأع�ضاء  �ص  خم�ضّ بالربيد  ت�ضويت 
بوري�ص  ا�ضتقالة  اث��ر  اأوائ���ل مت��وز-ي��ول��ي��و، على  ب��داأ يف 

جون�ضون الذي حو�ضر بالف�ضائح املتكّررة.
81326 �ضوتاً )57 يف املئة( يف  وح�ضلت ترا�ص على 
وفقاً  املئة(،  يف   43( ملناف�ضها  �ضوتاً   60399 مقابل 
للنتائج التي اأعلنها غراهام بايدي امل�ضوؤول عن تنظيم 

الت�ضويت.
وقال رئي�ص الوزراء الربيطاين املنتهية وليته بوري�ص 
جون�ضون على تويرت اإن خليفته ليز ترا�ص لديها اخلطة 
ال�ضحيحة ملعاجلة ارتفاع تكاليف املعي�ضة وتوحيد حزب 

املحافظن احلاكم. 
ال�ضرائب  خلف�ص  جريئة  خّطة  »�ضاأقّدم  ترا�ص  وقالت 
الطاقة  اأزم��ة  "�ضاأعالج  واأ�ضافت  اقت�ضادنا«.  وتنمية 

مع  الركود  نحو  تتجه  اأوروب��ا 
املعي�سة  تكاليف  اأزم��ة  تفاقم 

•• لندن-رويرتز:

بات من �ضبه املوؤكد دخول منطقة 
اأظهرت  اإذ  الركود،  اليورو مرحلة 
الثنن  اأم�ص  للراأي  ا�ضتطاعات 
تفاقم اأزمة تكاليف املعي�ضة ونظرة 
م�ضتقبلية قامتة جتعل امل�ضتهلكن 

قلقن اإزاء الإنفاق.
ويف حن تراجعت �ضغوط الأ�ضعار 
نوعا ما، وفقا لا�ضتطاعات، فا 
البنك  يواجه  كما  مرتفعة.  ت��زال 
امل���رك���زي الأوروب������ي ���ض��غ��وط��ا بعد 
منو الت�ضخم مبا يزيد على اأربعة 
باملئة،  اثنن  البالغ  هدفه  اأم��ث��ال 
ال�ضهر  ق��ي��ا���ض��ي��ا  م�����ض��ت��وى  ل��ي��ب��ل��غ 
ب��امل��ئ��ة. ورمبا   9.1 ع��ن��د  امل��ا���ض��ي 
يرفع البنك اأ�ضعار الفائدة مبعدل 

كبري عندما يتباطاأ القت�ضاد.
و�ضتفاقم زيادة تكاليف القرتا�ص 
املثقلن  امل�ضتهلكن  م�ضكات  من 
اأجرته  ا���ض��ت��ط��اع  ويف  ب��ال��دي��ون. 
روي���رتز الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي، ق��ال ما 
يقرب من ن�ضف خرباء القت�ضاد 
اإنهم  ال���ض��ت��ط��اع  �ضملهم  ال��ذي��ن 
املركزي  البنك  يرفع  اأن  يتوقعون 
نحو  على  الفائدة  �ضعر  الأوروب���ي 
 75 م��ث��ي��ل مب��ق��دار  ل��ه  ي�ضبق  مل 
بينما  الأ�ضبوع،  هذا  اأ�ضا�ص  نقطة 
تقريبا  الآخ��������ر  ال���ن�������ض���ف  ت����وق����ع 

ارتفاعا بواقع 50 نقطة اأ�ضا�ص.
التوقعات،  ه��ذه  من  الرغم  وعلى 
 99 دون  م��ا  اإىل  ال��ي��ورو  انخف�ص 
منذ  الأوىل  للمرة  اأمريكيا  �ضنتا 

الثنن. اأم�ص  عاما   20

»قاذفات الرعب« الأمريكية جتوب ال�سرق الأو�سط
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأعلن اجلي�ص الأمريكي،اأم�ص الثنن، اأنه اأطلق 
قاذفات  وه���ي  »بي52-«،  ط����راز  م���ن  ق��اذف��ت��ن 
ال�ضرق  ف��وق  ن��ووي��ة،  ق���درات  ذات  امل���دى  طويلة 
الأو�ضط، يف ا�ضتعرا�ص للقوة �ضمن اأحدث مهمة 
بن  التوتر  ا�ضتمرار  مع  املنطقة  يف  نوعها  من 

وا�ضنطن وطهران.
واأق��ل��ع��ت ال��ق��اذف��ت��ان م��ن ق��اع��دة ال��ق��وات اجلوية 
امللكية يف فريفورد باإجنلرتا، وحلقت فوق �ضرق 
العربية والبحر  املتو�ضط و�ضبه اجلزيرة  البحر 
الأحمر، الأحد، �ضمن مهام تدريبية مع طائرات 

حربية كويتية و�ضعودية، قبل اأن تغادر املنطقة.

وقال اللفتنانت جرنال األيك�ضو�ص جرينكيويت�ص، 
ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة الأم��ريك��ي��ة يف 
ال�����ض��رق الأو����ض���ط يف ب���ي���ان: »ال��ت��ه��دي��دات التي 
تتعر�ص لها الوليات املتحدة و�ضركائنا لن متر 
على  ق��درت��ن��ا  تظهر  ه��ذه  مثل  مهمات  رد.  دون 
الأمر،  ل��زم  واإذا  خ�ضومنا،  ل��ردع  القوى  توحيد 

هزميتهم«.
للجي�ص  املركزية  القيادة  ذك��ر  ع��دم  من  بالرغم 
الأمريكي اإيران يف بيانها، فقد اأر�ضلت وا�ضنطن 
قاذفات »بي52-« مرارا اإىل املنطقة، مع احتدام 
الأعمال العدائية بن الوليات املتحدة واإيران. 
اأجريت اأحدث تدريبات من هذا القبيل يف يونيو 

املا�ضي.

حمافظة  اأم��ن  مدير  اعتقال 
مي�سان العراقية بعد تلقيه ر�سوة 

•• بغداد-اأ ف ب:

اأم�ص  العراقية   الحتاديَّة  النزاهة  هيئة  اأعلنت 
الث��ن��ن اع��ت��ق��ال م��دي��ر اأم���ن حم��اف��ظ��ة مي�ضان 
مكتبه  داخ���ل  امل�ضهود  ب��اجل��رم  متلب�ضاً  »���ض��رق« 
اب��ت��زاز مواطنن  اث���ر  م��ال��ي��ة  ر���ض��وة  تلقيه  ب��ع��د 

وم�ضاومتهم.
وافادت الهيئة يف بيان اأنها تلقت معلوماٍت تفيد 
باإقدام م�دي�ر الأم�ن ال�وطني يف مي�ضان مب�ضاومة 
ذوي اأحد املتهمن بالدعاوى التحقيقيَّة املودع�ة 
ل�دى املديريَّة، لفتًة اإىل اأن »تلك امل�ضادر اأكدت 

طل�ب امل�ضكو منه مبلغا من املال«.

ادوارد فيليب ي�ضتعد للخافة على اليمن احلاكم
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سات اإماراتية خريية تدعو لالن�سمام اإىل مبادرة 

»نحن معكم« لدعم املت�سررين من في�سانات باك�ستان
•• اأبوظبي-وام:

العطاء  دبي  وموؤ�ض�ضة  الإماراتي  الأحمر  الهال  هيئة  من  كل  دعت 
ال�ضارقة اخلريية وبالتن�ضيق مع وزارة اخلارجية والتعاون  وجمعية 
"نحن  م���ب���ادرة  اإىل  ل��ان�����ض��م��ام  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة  ووزارة  ال�����دويل 
ال�ضيول  للمت�ضررين من  الإغاثة  معكم" وامل�ضاعدة يف جتميع حزم 

والفي�ضانات يف جمهورية باك�ضتان الإ�ضامية ال�ضديقة.
وتاأتي املبادرة يف اإطار اجلهود التي تقوم بها دولة الإم��ارات لتقدمي 
باك�ضتان،  يف  وال��ن��ازح��ن  للمتاأثرين  العاجلة  الإغ��اث��ي��ة  امل�����ض��اع��دات 

2022 يف متام ال�ضاعة  10 �ضبتمرب  و�ضتنظم الفعالية يوم ال�ضبت 
9 �ضباحا وحتى ال�ضاعة 1 ظهرا، يف كل من مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�ص /اأدنك/ يف اأبوظبي، ومركز دبي للمعار�ص، القاعة اجلنوبية 
يف مدينة اإك�ضبو دبي، ومركز "اإك�ضبو ال�ضارقة". وحتث مبادرة "نحن 
جميع  الإم����ارات  دول��ة  يف  اخل��ريي��ة  املوؤ�ض�ضات  تنظمها  معكم" التي 
اأطياف املجتمع يف الدولة للت�ضامن مع الأ�ضر الباك�ضتانية املت�ضررة 
ال�ضعبة. كما  ال��ظ��روف  التطوعية يف ظ��ل ه��ذه  امل��ب��ادرة  ودع���م ه��ذه 
اأتاحت املوؤ�ض�ضات اخلريية الفر�ضة للراغبن يف التطوع وامل�ضاركة يف 

.volunteers.ae املبادرة من خال الت�ضجيل عرب موقع

ال�سحة جتري 157,857 فح�سا وتك�سف عن 398 اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا و473 حالة �سفاء 

••   اأبوظبي -وام: 

نطاق  وزي����ادة  لتو�ضيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�ضيا 
امل�ضابة  احل���الت  وح�ضر  املبكر  الكت�ضاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�ضات 
بفريو�ص كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. اأعلنت 
الوزارة عن اإجراء 157،857 فح�ضا جديدا خال ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية 
الفح�ص  تقنيات  واأح��دث  اأف�ضل  با�ضتخدام  املجتمع  فئات خمتلفة يف  على 
وتو�ضيع  ال��دول��ة  يف  والفح�ص  التق�ضي  اإج���راءات  تكثيف  و�ضاهم  الطبي.    
اإ�ضابة  398 حالة  الك�ضف عن  الدولة يف  الفحو�ضات على م�ضتوى  نطاق 

حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  من  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة 
م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية ال�ضحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت 
امل�ضجلة 1،017،543 حالة.    و اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عدم 
ت�ضجيل اأي حالة وفاة خال الأربع والع�ضرين �ضاعة املا�ضية، وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات يف الدولة 2،341 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن �ضفاء 473 حالة جديدة مل�ضابن بفريو�ص كورونا 
تلقيها  بعد  املر�ص  اأع��را���ص  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�ضتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ضت�ضفى،  دخولها  منذ  الازمة  ال�ضحية  الرعاية 

حالت ال�ضفاء 997،100 حالة.  

املجل�س الوزاري للتنمية برئا�سة من�سور بن زايد ي�ستعر�س عددا من املبادرات والت�سريعات لتطوير املنظومة احلكومية

ق�ضائم ذكية فورية قدمتها احلملة للم�ضتفيدين من خالل برنامج الأغذية العاملي

مليار وجبة تنجز توزيع 3.6 مليون وجبة يف خميمات الالجئني يف الأردن بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي

•• اأبوظبي-وام: 

الوزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ من�ضور  �ضمو  تراأ�ص 
وزير ديوان الرئا�ضة، اجتماع املجل�ص الوزاري للتنمية والذي مت عقد اأم�ص 
ع��دد من  مناق�ضة  خ��ال��ه  وج���رت  اأب��وظ��ب��ي،  العا�ضمة  ال��وط��ن يف  ق�ضر  يف 
الت�ضريعات وال�ضيا�ضات واملبادرات الهادفة اإىل دعم منظومة العمل احلكومي 

وال�ضتمرار يف تطويرها مبا يتواكب مع املتغريات واملتطلبات امل�ضتقبلية.

وناق�ص املجل�ص خال جل�ضته عدداً من املبادرات وال�ضيا�ضات املتعلقة بالتعليم 
والزراعة وتطوير الت�ضالت، كما ناق�ص عددا من الت�ضريعات املتعلقة بدعم 
القت�ضاد وتنظيم �ضري املركبات الثقيلة على الطرق الحتادية بالتعاون مع 

�ضلطات النقل املحلية.
ويف العمل اخلليجي امل�ضرتك، اطلع املجل�ص على نتائج متابعة �ضري العمل يف 
جمالت العمل القت�ضادي اخلليجي امل�ضرتك، وتقريراً عن م�ضاركة الدولة 

يف موؤ�ض�ضة الإنتاج الرباجمي امل�ضرتك وجهاز اإذاعة وتلفزيون اخلليج.

�ضاأن  يف  املحا�ضبة  دي���وان  ت��ق��اري��ر  املجل�ص  ناق�ص  احلكومية  ال��ت��ق��اري��ر  ويف 
الإمارات  وموؤ�ض�ضة  للتنمية،  الإم��ارات  م�ضرف  من  لكل  اخلتامي  احل�ضاب 
العامة للبرتول، و�ضركة الإمارات العامة للنقل واخلدمات، وذلك عن ال�ض�نة 

املالية املنتهية بنهاية دي�ضمرب 2021.
الحتادي  الوطني  املجل�ص  طلب  املجل�ص  ا�ضتعر�ص  احلكومية  ال�ضوؤون  ويف 
مناق�ضة مو�ضوع "�ضيا�ضة احلكومة ب�ضاأن تعزيز م�ضاركة املواطنن يف القطاع 
ال�ضحي"، كما ناق�ص تو�ضيات املجل�ص الوطني الحتادي يف �ضاأن �ضيا�ضات كل 

من "وزارة الثقافة وال�ضباب"، و"وزارة الطاقة والبنية التحتية" و"برنامج 
ال�ضيخ زايد لاإ�ضكان".

ويف نف�ص الإطار ا�ضتعر�ص املجل�ص نتائج امل�ضاركة يف كل من املوؤمتر الوزاري 
املا�ضي،  يونيو  خال  بجنيف  املنعقد  العاملية  التجارة  ملنظمة  ع�ضر  الثاين 
ال�ضهر،  ذات  خال  بانكوك  التايلندية  العا�ضمة  يف  للمراأة  العاملية  والقمة 
وو�ضع حجر الأ�ضا�ص ملركز �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم وتدريب 

املراأة يف زجنبار بتنزانيا خال يوليو املا�ضي.

•• دبي-وام:

وجبة"،  "مليار  م���ب���ادرة  اأك��م��ل��ت 
احلملة الأك��رب يف املنطقة لتوفري 
الدعم الغذائي يف 50 دولة �ضمن 
3.6 مليون  ت��وزي��ع  ق����ارات،  اأرب����ع 
الاجئن  خم���ي���م���ات  يف  وج����ب����ة 
ذكية  ق�����ض��ائ��م  ب�����ض��ي��غ��ة  الأردن  يف 
برنامج  م��ع  والتن�ضيق  ب��ال��ت��ع��اون 
الأغ����ذي����ة ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع ل���اأمم 
العمليات  ت����وىل  ال�����ذي  امل���ت���ح���دة 

اللوج�ضتية للتوزيع.
وو�ضلت "مبادرات حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم العاملية"، اجلهة املنظمة 
ملبادرة "املليار وجبة"، بالتعاون مع 
بالدعم  العاملي،  الأغ��ذي��ة  برنامج 
من  �ضريحة  اأو���ض��ع  اإىل  ال��غ��ذائ��ي 
امل�ضتفيدين والفئات امل�ضتهدفة يف 
خميمات الاجئن يف الأردن، من 
خال ق�ضائم متوينية ذكية فورية 
اأ�ضا�ضية  غذائي  اأم��ان  �ضبكة  توفر 

لهم.
الذكية  الق�ضائم  �ضيغة  وتعتمد 

الدولة  اأر�������ص  ع��ل��ى  والإن���������ض����اين 
وخارجها.

ب�����دوره ق���ال جم��ي��د ي��ح��ي��ى مدير 
العاملي  الأغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج  م��ك��ت��ب 
بدولة الإم��ارات واملمثل لدى دول 
جمل�ص التعاون اخلليجي "مبادرة 
تنظمها  ال���ت���ي  وجبة"،  "مليار 
مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
العاملية تعد الأكرب من نوعها على 
بتوفري  وت�ضاهم  املنطقة،  م�ضتوى 
ال����ط����ع����ام وم���ك���اف���ح���ة اجل��������وع يف 
خم�ضن دولة حول العامل، ونحن 
يف برنامج الأغذية العاملي نوا�ضل 
على  الثانية  لل�ضنة  معها  �ضراكتنا 
الغذائي  ال��دع��م  ل��ت��وزي��ع  ال��ت��وايل 
على م�ضتحقيه يف عدد من الدول 

التي ت�ضملها املبادرة الإن�ضانية".
وال�ضراكة  املتميز  بالتعاون  واأ�ضاد 
امل���م���ت���دة ب����ن ب���رن���ام���ج الأغ����ذي����ة 
العاملي ومبادرات حممد بن را�ضد 
وبنجاحها  ال��ع��امل��ي��ة،  م��ك��ت��وم  اآل 
الق�ضائم  جميع  ت��وزي��ع  اإجن����از  يف 
املخ�ض�ضة  ال����ف����وري����ة  ال����ذك����ي����ة 

ال�����ت�����ي ا�����ض����ت����ف����اد م����ن����ه����ا ح������واىل 
الأردن،  يف  ���ض��خ�����ص   40،109
ت��ع��ري��ف��ي مم��ي��ز يتلقاه  ع��ل��ى رم���ز 
وميّكنه  هاتفه  على  م�ضتفيد  ك��ل 
الغذائية  امل��واد  من احل�ضول على 
واملراكز  املتاجر  مبا�ضر من  ب�ضكل 
امل��ع��ت��م��دة م���ن ب���رن���ام���ج الأغ���ذي���ة 
التي  املحلية  املجتمعات  يف  العاملي 

ت�ضملها املبادرة.
�ضارة  ق����ال����ت  الإط����������ار،  ه�����ذا  ويف 
مبادرات  مكتب  م��دي��ر  النعيمي، 
مكتوم  اآل  را������ض�����د  ب�����ن  حم����م����د 
الو�ضول  يف  "جناحنا  ال��ع��امل��ي��ة: 
مبادرة  من  للم�ضتفيدين  املبا�ضر 
والأ�ضر  ل��اأف��راد  وجبة"  "مليار 
الأردن  يف  ال��اج��ئ��ن  خميمات  يف 
ي���ج�������ض���د من�����وذج�����اً م���ت���م���ي���زاً من 
التعاون مع ال�ضركاء الدولين منذ 
ا�ضتطاعت  التي  امل��ب��ادرة،  ان��ط��اق 
جهود  يف  ف��ّع��اًل  م�ضاهماً  تكون  اأن 
للتحديات  ال���دول���ي���ة  امل���واج���ه���ة 
و�ضوء  اجل���وع  كتحدي  الإن�����ض��ان��ي��ة 
 828 ح��ي��اة  ي��ه��دد  ال���ذي  التغذية 

امل�ضتفيدين  اىل  املبا�ضر  وو�ضولها 
يف خميمات الاجئن يف الأردن.

واأ���ض��اف تعترب ه��ذه امل��ب��ادرة مثال 
امليدانية  اجل��ه��ود  لت�ضافر  قيما 
بن  حممد  مل��ب��ادرات  واللوج�ضتية 
را�ضد اآل مكتوم العاملية مع عمليات 
واملوؤ�ض�ضات  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات 
الإقليمية املتعاونة للت�ضدي لأزمة 
ال��ت��غ��ذي��ة. ويدعو  و����ض���وء  اجل�����وع 
الإقليمية  امل��ن��ظ��م��ات  ال���ربن���ام���ج 
مثل  تبني  اإىل  الأخ���رى  والعاملية 
هذا التعاون الناجح الذي ي�ضمن 
للم�ضتفيدين  ت��اأث��رًيا  اأك���رث  دع��ًم��ا 

الذين هم يف اأم�ص احلاجة اإليه.
 " " امل��ل��ي��ار وج��ب��ة  اأن حملة  واأك����د 
العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  �ضاعدت 
ع���ل���ى م���وا����ض���ل���ة ت����وف����ري ال���دع���م 
الفئات  اإىل  وال��و���ض��ول  ال��غ��ذائ��ي 
الأكرث حاجة يف العامل، خ�ضو�ضاً 
والاجئن  والأط��ف��ال  الن�ضاء  من 

والنازحن.
وجبة"  "مليار  "مبادرة   : وق����ال 
اإيجابية  اإن�������ض���ان���ي���ة  ب�����ض��م��ة  ه����ي 

مليون اإن�ضان حول العامل، يف عمل 
مع  ان�ضجاما  ياأتي  فّعال  ت�ضامني 
روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" وقيم �ضعب 
دول��ة الإم��ارات مبد يد اخلري اإىل 

كل حمتاج اأينما كان يف العامل.
التوزيع  عملية  اإجن����از  واأ���ض��اف��ت 
للم�ضتفيدين،  املبا�ضر  وال��و���ض��ول 
والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  جن���اح  يعك�ص 
اآل  را�ضد  بن  م��ب��ادرات حممد  بن 
الأغذية  وبرنامج  العاملية  مكتوم 

ويتج�ضد  امل��ت��ح��دة،  ل��اأمم  العاملي 
توزيع  عمليات  اكتمال  ع��رب  ذل��ك 
اأك����رث م��ن 3.6 م��ل��ي��ون وج��ب��ة يف 
خميمات الاجئن يف الأردن على 
اإل��ك��رتون��ي��ة فورية  ق�����ض��ائ��م  ���ض��ك��ل 

ب�ضرعة قيا�ضية.
الفاعل  ب��ال��دور  النعيمي  ون��ّوه��ت 
مل��ج��ت��م��ع دول�����ة الإم��������ارات يف دعم 
"مليار  ملبادرة  الإن�ضانية  الأه��داف 
امل�ضوؤولية  وجبة" مبا يوؤكد جتذر 
الأخاقية التي يتمتع بها املجتمع 
العون  ي��د  م��د  الإم���ارات���ي، وثقافة 
بالعمل  وامل�������ض���اه���م���ة  ل���اآخ���ري���ن 

اأث�����رت ولت������زال يف ح��ي��اة الأف�����راد 
واملجتمعات الأكرث ت�ضررا، ونحن 
�ضعداء بهذه ال�ضراكة النوعية وما 

حققته حتى يومنا هذا".
وجبة"  "املليار  م��ب��ادرة  واأ���ض��رك��ت 
حممد  "مبادرات  تنظمها  ال��ت��ي 
اآل مكتوم العاملية" كافة  بن را�ضد 
فعاليات و�ضرائح جمتمع الإمارات 
والإن�ضانية،  اخلريية  اأهدافها  يف 
امل�ضاهمة املجتمعية يف تقدمي  ويف 
ال��غ��ذائ��ي للفئات  ال��دع��م والأم�����ن 

الأكرث احتياًجا.
املليار وجبة �ضمن  وجاءت مبادرة 
الإن�ضانية  امل���������ض����اع����دات  حم�����ور 
والإغ�����اث�����ي�����ة وه�����و اأح�������د امل����ح����اور 
ال��ت��ي ت�ضكل  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة اخل��م�����ض��ة 
مرتكزات عمل مبادرات حممد بن 

را�ضد اآل مكتوم العاملية.
العون  م���ب���ادرات  �ضل�ضلة  وب������داأت 
�ضهر  امل��وؤ���ض�����ض��ة يف  م���ن  ال���غ���ذائ���ي 
بحملة   2020 امل��ب��ارك  رم�����ض��ان 
�ضكلت  وجبة" والتي  مليون   10"
ا�ضتجابة مبا�ضرة لتداعيات جائحة 
كوفيد19- على الفئات ال�ضعيفة 
واأعقبتها  املنخف�ص،  الدخل  وذات 
وجبة"  م���ل���ي���ون   100" ح���م���ل���ة 
 2021 رم�������ض���ان  ����ض���ه���ر  خ������ال 
والتي �ضجلت بدورها رقًما قيا�ضًيا 
هدفها  �ضعف  م��ن  اأك���رث  بتحقيق 
وجبة،  مليون   220 اإىل  وو�ضلت 
وجبة"  "املليار  م����ب����ادرة  ل���ت���اأت���ي 
احلالية لتتوج هذه اجلهود وتوفر 
اأمان غذائي للمحتاجن يف  �ضبكة 

قارات. اأربع  يف  دولة   50

قارات  4 يف  دولة   50 يف  للمحتاجني  الغذائي  الدعم  تقدم  وجبة  املليار  • مبادرة 
الدوليني  ال�سركاء  مع  التعاون  من  متميزًا  منوذجًا  يج�سد  الأردن  يف  الالجئني  خميمات  يف  للم�ستفيدين  املبا�سر  الو�سول  النعيمي:  • �سارة 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  بحاجة  هم  من  حياة  يف  اإيجابية  اإن�سانية  ب�سمة  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مبادرات  يحيى:  • جميد 

موؤ�س�سة زايد العليا تنفذ املرحلة الثالثة من م�سروع اجلينوم الإماراتي لأ�سحاب الهمم واأ�سرهم
•• اأبوظبي - وام:

من  الثالثة  امل��رح��ل��ة  اأم�����ص  الهمم  لأ���ض��ح��اب  العليا  زاي���د  موؤ�ض�ضة  نظمت 
واأ�ضرهم  الهمم  لأ�ضحاب  الإم��ارات��ي  اجلينوم  برنامج  مل�ضروع  الفحو�ضات 
املوؤ�ض�ضة  م���ب���ادرات  �ضمن  وذل���ك  ك���ري،  هيلث   G42 ���ض��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
لا�ضتفادة من الأبحاث العلمية املتطورة يف ع�ضر البتكار واتباع الأ�ضاليب 

العلمية يف تقدمي برامج الرعاية والتاأهيل واجلل�ضات العاجية.
وعمل  املوؤ�ض�ضة  مبقر  وا�ضرهم  الهمم  اأ�ضحاب  م��ن  ع��دد  ا�ضتقبال  وج��رى 

وتعزيز  �ضحة،  اأك��رث  اإم��ارات��ي  جمتمع  خلق  بهدف  ال��ازم��ة،  الفحو�ضات 
اخلطط العاجية مبنظومة ذكية ذات م�ضتوى متميز من العاج والوقاية 

من الأمرا�ص والأوبئة ومراقبتها والتنبوؤ بها.
وقال �ضعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمن العام ملوؤ�ض�ضة زايد العليا 
لأ�ضحاب الهمم، اإن املوؤ�ض�ضة تتعاون مع �ضركة G42 هيلث كري يف تنفيذ 
برنامج اجلينوم الإماراتي لأ�ضحاب الهمم واأ�ضرهم، حيث اإن و�ضع خريطة 
الت�ضل�ضل  درا���ض��ة  طريق  ع��ن  وا���ض��ره��م  الهمم  لأ���ض��ح��اب  املرجعي  اجلينوم 
لا�ضتفادة  وراثية  بيانات  قاعدة  وتوفري  التقنيات  باأحدث  الكامل  اجليني 

يف  ل��اإع��اق��ات  اأك���واد  و�ضع  يف  ي�ضهم  والت�ضخي�ضي،  الطبي  امل��ج��ال  يف  منها 
حماولة للحد من حدوث العاقة، ومن ثم بهدف تقدمي خدمة عاجية 
متميزة لهم. واأ�ضاف اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تويل اهتماماً بالغاً 
بجميع �ضرائح املجتمع ل�ضيما اأ�ضحاب الهمم، حيث تعمل ب�ضكل م�ضتمر من 
خال خططها الداعمة ومبادراتها النوعية وا�ضرتاتيجياتها الوطنية على 
لينعموا  املنا�ضبة،  ال�ضبل  وتي�ضري  الفئات،  لتلك  املقدمة  اخلدمات  حت�ضن 
�ضبل  ك��ل  على  يح�ضلون  اأن��ه��م  كما  وطنهم،  اأر����ص  على  وال��رخ��اء  ب��ال��راح��ة 
زايد  موؤ�ض�ضة  يف  ونحر�ص  الدولة،  موؤ�ض�ضات  جميع  من  والرعاية  العناية 

العليا لأ�ضحاب الهمم على توفري اخلدمات ال�ضتباقية لهم ولأ�ضرهم.
اجلدير بالذكر اأن املرحلتن الأوىل والثانية من برنامج اجلينوم الإماراتي 
لأ�ضحاب الهمم وا�ضرهم حققتا جناحاً كبرياً مب�ضاركة 119 اأ�ضرة، و�ضيقوم 
من  واأ�ضرهم  الهمم  لأ�ضحاب  احلالية  ال�ضحية  البيانات  باإثراء  الربنامج 
خال انتاج اجلينات املرجعية املحددة للمواطنن ودفع الكت�ضافات العلمية 
على نطاق وا�ضع، حيث اإن معرفة الت�ضل�ضل اجليني ي�ضاعد العلماء والأطباء 
اجليني  التحليل  نتائج  على  بناًء  للمجتمع  ووقائية  عاجية  خطة  لو�ضع 

للمواطنن.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة دبي تتفقد �سري العمل يف مدار�س حماية 

للرتبية والتعليم
••  دبي:الفجر

تفقد �ضعادة اللواء الأ�ضتاذ الدكتور غيث غامن ال�ضويدي، م�ضاعد 
القائد العام ل�ضوؤون الأكادميية والتدريب بالوكالة يف �ضرطة دبي، 
�ضري العملية التعليمية يف مدار�ص حماية للرتبية والتعليم ب�ضرطة 
دبي، بح�ضور املقدم عبد اهلل �ضامل ال�ضويدي، مدير مكتب مدار�ص 
املن�ضوري، مديرة مدار�ص حماية  الرحمن  حماية، و�ضفية عبد 

وتوفري  التدري�ص،  هيئة  اأع�ضاء  جاهزية  على  للوقوف  للبنات، 
2022-2023م.  اجلديد  الدرا�ضي  العام  ا�ضتقبال  متطلبات 
وهناأ اللواء غيث غامن ال�ضويدي، اأع�ضاء هيئة التدري�ص، وجميع 
عبد  الفريق  معايل  حتيات  اإليهم  ناقا  املنا�ضبة،  بهذه  الطلبة، 
اهلل خليفة املري، القائد العام ل�ضرطة دبي، موؤكداً حر�ص القيادة 
النموذجية  امل��در���ض��ي��ة  البيئة  تهيئة  على  دب���ي،  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة 
املحفزة على الإبداع والبتكار. ووجه م�ضاعد القائد العام ل�ضوؤون 

الأكادميية والتدريب بالوكالة، بتنظيم لقاءات دورية مع اأع�ضاء 
العملية  ملتابعة تطور  املدار�ص،  التدري�ص وطاب وطالبات  هيئة 
املواهب  لتنمية  طابية  فعاليات  بتنظيم  وج��ه  كما  التعليمية، 
والإبداعات، ورفع م�ضتوى التح�ضيل العلمي، والهتمام مبختلف 
الأن�ضطة لتخريج جيل من املبدعن واملتميزين، مبا يرتقي اإىل 
م�ضتوى �ضمعة القيادة العامة ل�ضرطة دبي الريادية، وما حققته 

من مكت�ضبات يف خمتلف الأ�ضعدة. 

حكومة الإمارات تطلق م�سحا اقت�ساديا لدعم �سناعة الف�ساء الوطنية
•• اأبوظبي-وام:

العام  الأم�����ريي وزي�����رة دول����ة للتعليم  ي��و���ض��ف  ب��ن��ت  ����ض���ارة  اأع��ل��ن��ت م��ع��ايل 
عن  للف�ضاء  الإم���ارات  وكالة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اإطاق امل�ضح القت�ضادي للف�ضاء 2022، ب�ضراكة ا�ضرتاتيجية بن وكالة 
مع  وبالتعاون  والإح�ضاء،  للتناف�ضية  الحت��ادي  واملركز  للف�ضاء،  الإم��ارات 
املوؤ�ض�ضات الوطنية العاملة يف هذا املجال من القطاعن احلكومي واخلا�ص، 
الف�ضاء  تكنولوجيا  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ة  وال��ب��ح��ث��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  واجل��ه��ات 

والت�ضالت يف الدولة وذلك بهدف دعم �ضناعة الف�ضاء الوطنية.
وقالت معاليها اإن دولة الإمارات بف�ضل روؤى قيادتها الر�ضيدة و�ضعت �ضناعة 
الف�ضاء �ضمن اأهم اأولوياتها للخم�ضن عاما املقبلة، واأعلنت عن العديد من 
اخلطط واملبادرات لت�ضبح دولة الإمارات واحدة من اأهم مطوري تكنولوجيا 
الف�ضاء على م�ضتوى العامل، وانعك�ص ذلك على م�ضاريعها يف قطاع الف�ضاء 
العاملية يف تطوير هذه  التي مثلت جتربة ملهمة وحمورية عززت اجلهود 
املريخ  كوكب  اإىل  عربي  م�ضبار  اأول  و�ضول  بنجاح  تتويجها  ومت  ال�ضناعة، 
"م�ضبار الأمل"، الذي بات م�ضدرا مهما للب�ضرية لأهم البيانات واحلقائق 

اجلديدة حول الكوكب الأحمر".
لاإعان  اأبوظبي  يف  اليوم  عقدت  التي  الفعالية  خال  معاليها  واأو�ضحت 
الف�ضاء  تكنولوجيا  اأن   ،  2022 للف�ضاء  القت�ضادي  امل�ضح  اإط���اق  ع��ن 
وا�ضتك�ضافه تعترب حمورا رئي�ضيا لإحداث التغيري الإيجابي على القت�ضاد 
والعمل  ال��ع��امل��ي،  ال��ت��ع��اون  تعزيز  م��ن  ولب��د  الب�ضرية،  واملجتمعات  العاملي 

امل�ضرتك بن احلكومات والقطاع اخلا�ص لبناء القدرات واملهارات العاملية، 
التنمية  اأدوات  اأهم  من  واح��دة  لت�ضبح  الف�ضاء  وتكنولوجيا  علوم  لتطوير 

ال�ضناعية يف املنطقة والعامل".
اأهمية ت�ضافر اجلهود بن القطاعن احلكومي واخلا�ص،  واأك��دت معاليها 
تعتمد  وطنية  مبادرة  كونه   "2022 للف�ضاء  القت�ضادي  "امل�ضح  لإجن��اح 
بالدور  م�ضيدة  الدولة،  يف  الف�ضاء  اقت�ضاد  لتطوير  اأداة  والبيانات  املعرفة 
املهم ملوؤ�ض�ضات الت�ضالت وتقنيات الف�ضاء، وال�ضركات ال�ضناعية العاملة يف 
تكنولوجيا الف�ضاء مبختلف تقنياتها، واجلامعات واملراكز الأكادميية التي 
تعمل يف اأبحاث الف�ضاء، ومثمنة دور اجلهات واملوؤ�ض�ضات احلكومية الحتادية 
واملحلية التي ت�ضتفيد من تكنولوجيا الف�ضاء يف خدماتها للمجتمع وتنفيذ 

م�ضاريعها التنموية يف الدولة.
الإم��ارات للف�ضاء:  القبي�ضي مدير عام وكالة  من جانبه، قال �ضعادة �ضامل 
اأداء القطاع  2022، بهدف قيا�ص  اإجراء امل�ضح القت�ضادي للف�ضاء  "ياأتي 
الف�ضائي يف الدولة، يف اإطار حر�ص حكومة دولة الإمارات على بناء وتوفري 
�ضورة وا�ضحة حول منظومة هذا القطاع ال�ضرتاتيجي الذي يتميز بكوادره 
ومبوؤ�ض�ضاته التي ت�ضهم بفاعلية يف تر�ضيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عاملي 

جلذب املواهب وال�ضتثمار والبتكار".
التي  البيانات  اإىل  ا�ضتنادا  املبادرة  لهذه  الأهمية  بالغة  الأبعاد  اأن  واأو�ضح 
وتطوير  بواقعه  والرت��ق��اء  الوطني،  الف�ضاء  قطاع  خلدمة  جمعها،  �ضيتم 
موارده الب�ضرية وحتفيز ال�ضتثمار فيه، وهو ما ي�ضكل ا�ضتكمال للمبادرات 
الف�ضاء  مناطق  كم�ضروع  �ضابقا  الوكالة  اأطلقتها  التي  وامل�ضاريع  والربامج 

القت�ضادية".
واأ�ضار اإىل اأن حجم الإنفاق التجاري على قطاع اقت�ضاد الف�ضاء يف الدولة 
زادت  دره��م، كما  10.9 مليار  بلغ   2020 اإىل   2015 الفرتة من  خال 
التفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الف�ضائية بن�ضبة 40 يف املائة 
خال العام 2020، معربا عن �ضكر الوكالة وتقديرها جلميع ال�ضركاء يف 
القطاعن احلكومي واخلا�ص امل�ضاهمن يف هذا اإجناح هذا امل�ضروع الوطني 

املهم.
من جانبها قالت �ضعادة حنان من�ضور اأهلي مدير املركز الحتادي للتناف�ضية 
مهمة  معرفية  اأداة   2022 للف�ضاء  القت�ضادي  امل�ضح  "ميثل  والإح�ضاء: 
وتقييم  ال��دول��ة،  يف  الف�ضاء  �ضناعة  لتطوير  البيانات  توظيف  على  تقوم 
القطاع احليوي، وتعزيز �ضنع  ه��ذا  واق��ع  الو�ضع احل��ايل من خ��ال ر�ضد 
القرار ور�ضم ال�ضيا�ضات التي ت�ضاهم يف تطوير وا�ضتدامة اقت�ضاد الف�ضاء يف 
دولة الإمارات، وتنمية دور ال�ضناعة الوطنية القائمة على املعرفة واملهارات 

العالية، وحتفيز ال�ضتثمار فيها".
واخلا�ص  و�ضبه احلكومي  للقطاع احلكومي  املحوري  ال��دور  اأهمية  واأك��دت 
 3100 م��ن  يقرب  م��ا  يعمل  حيث  ال��دول��ة،  يف  الف�ضاء  �ضناعة  تطوير  يف 
80 جهة و�ضركة عاملة  اأكرث من  املهند�ضن والفنين واملخت�ضن، يف  من 
يف �ضناعة واقت�ضاد الف�ضاء يف دولة الإم��ارات، تلعب دورا رئي�ضيا يف اإجناح 
بو�ضلة  خمرجاته  متثل  وال���ذي   ،"2022 للف�ضاء  القت�ضادي  "امل�ضح 
وامل�ضاريع  امل��ب��ادرات  لإط��اق  ودليا  ال��دول��ة،  يف  الف�ضاء  �ضناعة  لقت�ضاد 
تعزيز  يف  ي�ضاهم  كما  املنطقة،  يف  الف�ضاء  اقت�ضاد  تطوير  يف  ت�ضاهم  التي 

اأداء دولة الإمارات يف تقارير وموؤ�ضرات التناف�ضية العاملية التي تعنى ب�ضناعة 
الف�ضاء وال�ضناعات عالية التقنية".

امل�ضاركة  اإىل  الوطني  الف�ضاء  قطاع  يف  العاملة  واجل��ه��ات  ال�ضركاء  ودع��ت 
نتائج هذا  اأن  امل��رج��وة، موؤكدة  اأه��داف��ه  وامل�ضاهمة يف حتقيق  امل�ضح،  ه��ذا  يف 
امل�ضح من �ضاأنها اأن ت�ضهم يف فهم احتياجاتهم ويف تعزيز القدرات الوطنية 
والعاملي،  املحلي  امل�ضتوى  على  املتميزة  الإجن����ازات  م��ن  مزيد  حتقيق  على 
ال�ضركاء  وكافة  الدولة  يف  الوطنية  الإح�ضاء  مراكز  اإىل  بال�ضكر  وتقدمت 

ال�ضرتاتيجين امل�ضاهمن يف اإجناح هذا امل�ضروع الوطني.
اإىل ذلك ، كرمت معايل �ضارة بنت يو�ضف الأم��ريي خال فعاليات اإطاق 
امل�ضح القت�ضادي للف�ضاء 2022، ال�ضركاء من املوؤ�ض�ضات واجلهات العاملة 
ال�ضناعة،  ه��ذه  تعزيز  يف  ل��دوره��م  تقديرا  ال��دول��ة،  يف  الف�ضاء  �ضناعة  يف 

وم�ضاركتهم يف توفري بيانات امل�ضح القت�ضادي للف�ضاء.
كما عقدت وكالة الإمارات للف�ضاء، بالتعاون مع املركز الحتادي للتناف�ضية 
والإح�ضاء، ور�ضة عمل فنية وجل�ضات تعريفية للمن�ضاآت احلكومية واخلا�ضة 
العاملة يف قطاع الف�ضاء، لت�ضليط ال�ضوء على اأهمية امل�ضح ومراحل تنفيذه 
املرجوة  والنتائج  ال�ضتمارات  ا�ضتكمال  واآلية  امل�ضاركة  بطريقة  والتعريف 
منه، حيث تتطلع الوكالة اإىل ر�ضد موؤ�ضرات اأداء ا�ضرتاتيجية للقطاع حتدد 
فيه  العاملن  اأع��داد  ولقيا�ص  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  م�ضاهمته  حجم 
وقيمة الإنفاق على البحث والتطوير يف م�ضاريع الف�ضاء، اإ�ضافة اإىل قيا�ص 
م�ضتوى ال�ضتفادة من التطبيقات واخلدمات الف�ضائية للموؤ�ض�ضات العاملة 

يف القطاع على امل�ضتوى املحلي والدويل، اإىل جانب موؤ�ضرات اأخرى.

�سالحف »منقار ال�سقر« تفق�س على �ساطئ »الإمارات لالأملنيوم« يف الطويلة
•• اأبوظبي -وام:

�ضهد ال�ضاطئ القريب من م�ضهر 
الإمارات  ل�ضركة  التابع  الطويلة 
اأكرث  تفقي�ص  لاأملنيوم،  العاملية 
بي�ص  م����ن  ب��ي�����ض��ة   200 م����ن 
املهددة  ال�ضقر  منقار  �ضاحف 
ب��الن��ق��را���ص ال��ت��ي ت���زور �ضواطئ 

الإمارات كل عام لو�ضع بي�ضها.
و�ضعت   ،2011 ال���ع���ام  وم���ن���ذ 
106 من هذه ال�ضاحف بي�ضها 
�ضركة  التابع ملوقع  ال�ضاطئ  على 
الإم������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��اأمل��ن��ي��وم يف 
نحو  تفقي�ص  مت  حيث  الطويلة، 
حتى  �ضغرية  �ضلحفاة   7،000

اليوم.
نائب  ع����ب����داهلل،  ���ض��ل��م��ان  وق������ال 
الرئي�ص التنفيذي، قطاع ال�ضحة 
والبيئة  والأم���������ن  وال�������ض���ام���ة 

ت��ف��ت��ي�����ص ي��وم��ي��ة، وت��ت��ب��ع اأمن���اط 
تركيب  على  وتعمل  التع�ضي�ص، 
م�ضدات واقية للحفاظ على اأمن 
اأذى. وحتر�ص  اأي  الأع�ضا�ص من 
على  لاأملنيوم  العاملية  الإم���ارات 
النفايات  لإزال��ة  بحمات  القيام 
التي ُتقذف اإىل ال�ضاطئ للحفاظ 
مكان  وتوفري  املوقع  نظافة  على 
ل��ل�����ض��اح��ف ط����وال مو�ضم  اآم����ن 

التع�ضي�ص".
ال����ض���ت���دام���ة  ف����ري����ق  اأن  ي����ذك����ر 
العاملية  الإم���ارات  ل�ضركة  التابع 
�ضاحف  خم�ص  اأن��ق��ذ  ل��اأمل��ن��ي��وم 
منقار ال�ضقر املهددة بالنقرا�ص 
و���ض��ل��ح��ف��اة خ�������ض���راء واح������دة يف 
وق���ت ���ض��اب��ق م���ن ال���ع���ام احل���ايل، 
بعد  ال��ب��ح��ر  اإىل  اأُع����ي����دت  ح��ي��ث 
مركز  يف  الازمة  الرعاية  تلقي 
ال�����ض��اح��ف التابع  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة 

العرب  ب��رج  يف  ج��م��ريا  ملجموعة 
اإط����ار برنامج  دب���ي، وذل���ك يف  يف 
ال��ذي يتم تنفيذه  التاأهيل  اإع��ادة 
حماية  م���ك���ت���ب  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
احلياة الربّية يف دبي وم�ضت�ضفى 
املركزي  وامل��خ��ت��رب  لل�ضقور  دب��ي 

للبحوث البيطرية.
الإم�������ارات  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
ال��ع��امل��ي��ة ل��اأمل��ن��ي��وم اأن��ق��ذت اأكرث 
من 40 �ضلحفاة �ضغرية يف العام 
البحر  اإىل  واأع���ادت���ه���ا   2021
اأع�ضا�ضها نتيجة  اأن ت�ضررت  بعد 
وال���ظ���روف اجلوية  امل���د  ارت���ف���اع 

ال�ضعبة.
�ضلحفاة  عمر  متو�ضط  وي���رتاوح 
 50 اإىل   30 بن  ال�ضقر  منقار 
عاماً، وع��ادًة ما ت�ضع الأنثى من 
خال  بي�ضة   150 اإىل   100

مو�ضم التع�ضي�ص.

لاأملنيوم  ال���ع���امل���ي���ة  الإم�����������ارات 
التع�ضي�ص  مو�ضم  طوال  ال�ضاطئ 
خماطر  ت���ق���ل���ي���ل  م�����ن  ل���ل���ت���اأك���د 

واجل������ودة وت��ط��وي��ر الأع����م����ال يف 
�ضركة الإمارات العاملية لاأملنيوم: 
يف  ال���ض��ت��دام��ة  ف��ري��ق  "يراقب 

برية لهذه  اأي حيوانات  افرتا�ص 
بالإنقرا�ص.  امل��ه��ددة  ال�ضاحف 
عمليات  ال�������ض���رك���ة  جُت������ري  ك���م���ا 

�سفري اأوغندا ي�سيد با�سرتاتيجية ال�سوؤون الإ�سالمية
لل�ضوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئي�ص  الكعبي،  مطر  حممد  ال��دك��ت��ور  ا�ضتقبل 
�ضفري  كيبيد،  ون��وم��ي  زاك���ي  ���ض��ع��ادة  الهيئة  والأوق�����اف مبقر  الإ���ض��ام��ي��ة 

جمهورية اأوغندا لدى الدولة، وذلك بح�ضور عدد من امل�ضوؤولن. 
بعمق  م�ضيدا  ال�ضفري،  ب�ضعادة  الكعبي  الدكتور  رح��ب  ال��زي��ارة  م�ضتهل  يف 
العاقات بن الدولتن وال�ضعبن وازدهارها، واطلعه على اإجنازات الهيئة 
وخدماتها، والدعم الذي حتظى به من القيادة الر�ضيدة التي حتر�ص على 
عك�ص الوجه احل�ضاري للدين الإ�ضامي وتر�ضيخ منهج الت�ضامح وال�ضام 

والتعاي�ص بن النا�ص.
وقد بحث اجلانبان اأوجه التعاون يف ال�ضاأن الديني وتعزيز التوا�ضل وتبادل 
اخلربات مبا يخدم الأهداف امل�ضرتكة ويحقق الر�ضا والطموحات املن�ضودة 

لل�ضعبن.
من جهته اأثنى ال�ضفري الأوغندي على حفاوة الرتحيب، م�ضيدا بالتوا�ضل 
اإدارة  والتعاون بن الدولتن مثنيا على جتربة الهيئة وا�ضرتاتيجيتها يف 

�ضوؤونها بطرق ع�ضرية مواكبة ملتغريات احلياة. 

ُتطلقها دار الرب �ضمن ُعمرة الُعمر

»ديار« تتكفل برحلة ُعمرة لعدد من حمدودي الدخل
رحلة  بنفقات  دي���ار  �ضركة  تكفلت 
من  ع��دد  ل�ضالح  ُمتكاملة  ع��م��رة 
الف���������راد امل�����ض��ت��ح��ق��ن، م����ن غري 
القادرين ماديا، والذين مل ي�ضبق 
لهم اأداء منا�ضك الُعمرة، بالتعاون 
الرب،  دار  جمعية  م��ع  وال��ت��ن�����ض��ي��ق 
التي تتوىل بدورها اإطاق الرحلة 
وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا، وحت����دي����د احل�����الت 
املُ�ضتحقة، وبحث مدى ا�ضتحقاقها 
ماديا واجتماعيا، وتوفري خمتلف 
املنا�ضك  واأداء  ال��رح��ل��ة  ُمتطلبات 
يف الأرا�����ض����ي املُ��ق��د���ض��ة، والأم�����ور 

اللوج�ضتية الأخرى.
املهريي،  �ضهيل  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
والع�ضو  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
اأن  اأو���ض��ح  “دار الرب"،  ل���  امل��ن��ت��دب 
ت��ن��درج يف  "ديار"،  ���ض��رك��ة  م��ب��ادرة 
العمر"،  "عمرة  م�������ض���روع  اإط������ار 
اأط��ل��ق��ت��ه اجل��م��ع��ي��ة ونفذت  ال����ذي 

وتعاىل.
املُبادرة  اأن  اإىل  امل��ه��ريي  د.  واأ���ض��ار 
ديار  ل�ضركة  الإن�����ض��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة 
امل�ضاركة  م��ن��ط��ل��ق��ات  م���ن  ت��ن��ط��ل��ق 
املُجتمعية، وتعك�ص حر�ص ال�ضركة 
مبفاهيم  الل��ت��زام  على  الوطنية 
ومبادئ امل�ضوؤولية املُجتمعية، فيما 
الثاثاء  ال��ع��م��رة  رح��ل��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
من  امل�ضتفيدين  مب�ضاركة  املا�ضي 
املُبادرة وامل�ضرفن على احلملة من 

جانب جمعية دار الرب.
املبادرة اجلديدة  اأن  املهريي  واأك��د 
على  الرب"  "دار  ح���ر����ص  مُت���ث���ل 
يف  فاعلن  وطنين  �ُضركاء  اإي��ج��اد 
توفري  ل�ضمان  م�ضاريعها،  اإط���ار 
لتلك  املن�ضودين  والدعم  التمويل 
واإجناحها  امل���ت���ن���وع���ة،  امل�������ض���اري���ع 
وحت����ق����ي����ق اأه������داف������ه������ا اخل����ريي����ة 
والإن�ضانية واملجتمعية والتنموية.

ُن�ضخا عدة منه على مدار الأعوام 
املا�ضية، ومُتثل حلقة جديدة من 
التعبدي  الديني  امل�ضروع  حلقات 
اخلريي الدائم للجمعية، مو�ضحا 
ُت�ضكل  اجل��دي��دة  العمرة  حملة  اأن 
دار  جمعية  ب��ن  م�ضرتكة  ُم��ب��ادرة 
الرب و�ضركة ديار، وتعك�ص ال�ضراكة 
اجلمعية  ب����ن  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 

وال�ضركة.
فكرة  اأن  املهريي،  للدكتور  ووفقا 
لدى  الُعمر"  "ُعمرة  م����ب����ادرة 
تقوم  وفل�ضفتها  ال��رب  دار  جمعية 
ملحدودي  ال��ف��ر���ض��ة  اإت���اح���ة  ع��ل��ى 
الدخل وغري القادرين ماديا لأداء 
ال��ُع��م��رة وزي�����ارة ب��ي��ت اهلل احل���رام 
وامل�����ض��اع��ر والأرا����ض���ي امل��ق��د���ض��ة يف 
م��ك��ة املُ���ك���رم���ة وامل���دي���ن���ة امل���ن���ورة، 
ُو�ضول اإىل اكت�ضاب الأجر والثواب 
�ُضبحانه  ب��اإذن��ه،  اهلل،  عند  العظيم 

نائبة  ال���ت���م���ي���م���ي،  م���ن���ى  وق����ال����ت 
والت�ضالت  للت�ضويق  ال��رئ��ي�����ص 
املوؤ�ض�ضية يف �ضركة ديار: اإن ال�ضركة 
تعزيز  ع��ل��ى  دوري  ب�����ض��ك��ل  ت��ع��م��ل 
املجتمعية  مب�ضوؤولياتها  التزامها 
وال���وط���ن���ي���ة، وت��ر���ض��ي��خ دوره������ا يف 
والإن�ضانية،  اخل���ريي���ة  امل���ج���الت 
حتت  اجلديدة  املبادرة  تاأتي  بينما 
بن  را�ضخة  وطنية  �ضراكة  مظلة 
"ديار" و"دار الرب"، مبا ي�ضب يف 
الدخل  وذوي  امل��ح��ت��اج��ن  ���ض��ال��ح 
التنمية  ي���خ���دم  ومب�����ا  امل�����ح�����دود، 
ويقود  الإم��������ارات،  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املجتمعي  ال���ت���اح���م  ت��ق��وي��ة  اإىل 
وال��ت�����ض��اف��ر  وج���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن 
" وبالتعاون مع دار  " دي��ار  �ضركة 
م�ضاريع خريية  ع��دة  ن��ف��ذت  ال��رب 
و�ضيانة  ت��رم��ي��م  اأب����رزه����ا  اأخ�����رى 

منازل  بع�ص املواطنن . 

دبي لرعاية الن�ساء والأطفال : الإمارات 
متتلك �سجاًل زاخًرا باإ�سهاماتها الإن�سانية 

•• دبي -وام:

�ضعيد  ���ض��ي��خ��ة  ����ض���ع���ادة  ت  اأَك�����������َدّ
املن�ضوري ُمدير عام ُموؤ�ض�ضة دبي 
لرعاية الّن�ضاء والأطفال بالإنابة 
متتلُك  الإم�����������ارات  دول�������ة  اأن   ،
باإ�ضهاماتها  زاخ��������������������ًرا  ���ض��ج��ًا 
ُل ُجزًءا من  الإن�ضانّية ال������تي ُت�ضِكّ
ال�ضقيقة  ال�ُضع����وب  مع  تاُحِمَها 

وال�������ض���دي���ق���ة، ف���ه���ي ����ض���ّب���اق���ة يف 
و  الجتماعّية  املُ�ضاعدات  تقدمي 

الطبّية و التعليمّية .
يف  امل��ن�����ض��وري  �ضيخ�����ة  وق������الت 
الدويل  اليوم  لها مبنا�ضبة  كلمة 
الإم��������ارات  اإن  اخل������ريي  ل��ل��ع��م��ل 
مكانة  حت���ق���ي���ق  م�����ن  �����ن�����ت  مَت�����َكّ
َمرموقة يف املجال الإن�ضايّن على 
 ، والعاملّي  الإقليمّي  ال�ضعيدين 

الّرا�ِضخة  الأُ�ض�ص  بف�ضِل  وذل��ك 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  اأر���ض��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
لتتحول اإىل ثقافة جمتمعّية بن 

اأبنا ء ال�ضعب الإماراتي .
اخلري  م�����ض��ام��ن  اأن  واأ����ض���اف���ت 
َرة  ُمَتَجِذّ اأ�ضيلة  ق��ي��ٌم  وال��ع��ط��اء 
وتقاليد  ع����ادات  يف  لة  ومت������اأ�ضّ
تاأ�ضي�ص  م���ن���ُذ  الإم��������ارات  اأب����ن����اء 

الحتاد .
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اأخبـار الإمـارات
ميكن م�ضحها بالهاتف املتحرك الذكي لقيا�س مدى ر�ضا اأفراد املجتمع

بلدية مدينة اأبوظبي تركب رموز »باركود« على �ساطئي كورني�س اأبوظبي والبطني لإجراء ال�ستبيانات ال�سريعة
•• اأبوظبي -الفجر

باملرافق  امل�ضتمر  الرت��ق��اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  روؤي��ت��ه��ا  م��ع  متا�ضياً 
مركز  خ��ال  م��ن  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  عملت  الرتفيهية، 
بلدية املدينة على تركيب رموز ال�ضتجابة ال�ضريعة "باركود" 
ميكن  والتي  البطن،  و�ضاطئ  اأبوظبي  كورني�ص  �ضاطئ  على 
م�ضحها عن طريق الهاتف الذكي املتحرك والإجابة عن بع�ص 
وذلك  ال�ضواطئ،  ح��ول  با�ضتبيان  املتعلقة  املخت�ضرة  الأ�ضئلة 

ب��ه��دف ق��ي��ا���ص م���دى ر���ض��ا م��رت��ادي ال�����ض��واط��ئ ع��ن اخلدمات 
اأف�ضل اخلدمات  املقدمة وجودة املرافق، وحر�ضاً على تقدمي 

لأفراد املجتمع.
البطن م�ضح  و�ضاطئ  اأبوظبي  كورني�ص  �ضاطئ  لزوار  وميكن 
الباركود بهواتفهم املتحركة الذكية للتعبري عن اآرائهم ومدى 
ر�ضاهم عن ال�ضاطئ وما به من خدمات ومرافق، للم�ضاهمة 
اإطار التزام البلدية  يف احلفاظ على كفاءته التي تاأتي �ضمن 
ترفيهية  م��راف��ق  وت��وف��ري  املجتمع  اأف���راد  اإ�ضعاد  نحو  و�ضعيها 

فاعليتها  على  واحلفاظ  ح�ضارية،  بخدمات  تتمتع  متكاملة 
وجاذبيتها للجمهور.

وب�ضورة  ب��اه��ت��م��ام  متابعتها  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وت��وؤك��د 
م�ضتمرة لكافة ال�ضتبيانات، من خال فريق متخ�ض�ص لدى 
البلدية، وذلك لقيا�ص مدى ر�ضا الزوار عن ال�ضواطئ و�ضمان 
اإ�ضراكهم  املجتمع من خال  اأف��راد  كافة  مرتاديها من  اإ�ضعاد 
اأف�ضل  تقدمي  على  حر�ضاً  م�ضتمر،  ب�ضكل  املرافق  تطوير  يف 

اخلدمات التي تعزز معايري جودة احلياة. 

العمل اخلريي يف الإمارات .. مبادرات عاملية وتفاعل جمتمعي
•• اأبوظبي-وام: 

جنحت دولة الإم��ارات يف تعميق مفهوم العمل اخلريي وحتويله اإىل �ضمة 
لأفراد  الأخاقي  الإرث  من  م�ضتفيدة  را�ضخة  اأخاقية  وقاعدة  جمتمعية 
العمل اخلريي وتوجيهه  تاأطري  املعنية من  املوؤ�ض�ضات  اأعلت  فيما  املجتمع، 
بالقانون نحو الفئات امل�ضتحقة. وت�ضارك دولة الإمارات العامل احتفاله ب� " 
اليوم الدويل للعمل اخلريي"، الذي ي�ضادف ال� 5 �ضبتمرب من كل عام، ويف 
�ضجلها تاريخ حافل ومتميز يف هذا املجال اأ�ضهمت خاله يف تخفيف معاناة 

املحتاجن، ومد يد العون وامل�ضاعدة لهم يف كل زمان ومكان.
2021 جمع التربعات يف الدولة،  3 ل�ضنة  وينظم القانون الحتادي رقم 
اأموال املتربعن وتقدميها ب�ضكل م�ضروع، كما ي�ضع �ضوابط على  وحماية 
امل�ضرح لها  جمع وتلقي وتوزيع التربعات من اجلهات املرخ�ضة، واجلهات 

بجمع التربعات.
وباتت الإمارات منطلقاً للعديد من املبادرات اخلريية وحمات امل�ضاعدة التي 
املعنية و�ضط تفاعل �ضعبي م�ضتمر، تربز منها حمات  تعلن عنها اجلهات 
الت�ضدي لاأمرا�ص وامل�ضاكل ال�ضحية، وحمات بناء امل�ضاجد وحفر الآبار، 
وامل�ضاعدات اخلريية املرتبطة بالإغاثة العاجلة لل�ضعوب والدول املت�ضررة 

من الكوارث، اإ�ضافة اإىل حمات م�ضاعدة املع�ضرين وغريها.
اإن�ضانية  قيمة  ب��اع��ت��ب��اره  ك���ربى،  اأه��م��ي��ة  اخل���ريي  العمل  الإم�����ارات  وت���ويل 
قائمة على العطاء والبذل بكل اأ�ضكاله، وهي اليوم من الدول القائل التي 

ترجمت معنى الرثوة اإىل فكر وم�ضاركة اإن�ضانية ت�ضمل العامل باأ�ضره، دون 
منة اأو ا�ضتثمار يف م�ضالح �ضيقة.

وي�ضتمد العمل اخلريي يف دولة الإمارات قوة وزخما اإ�ضافيا من م�ضاهمات 
اأفراد املجتمع من مواطنن ومقيمن ووافدين، وقد عززت ماأ�ض�ضة العمل 
اخلريي يف الإمارات يف حتويله اإىل ثقافة و�ضلوك جمتمعي را�ضخ وم�ضتدام 
التربع  ت��ام خ��ال حمات  ال��ذي يتجلى بو�ضوح  الأم��ر  ال�ضخ�ضية وه��و  يف 
املنكوبن  لإغاثة  الإماراتية  القيادة  بها  توجه  التي  الإن�ضانية،  وامل��ب��ادرات 

واملعوزين يف العديد من دول العامل.
وتعمل يف الإمارات ع�ضرات اجلهات واملوؤ�ض�ضات اخلريية التي متد يد العون 
والطوارئ،  الأزم���ات  اأوق���ات  يف  خا�ضة  العامل  دول  خمتلف  يف  للمحتاجن 
ومن اأبرز تلك املوؤ�ض�ضات اخلريية بوابة الإمارات اخلريية، الهال الأحمر 
الإماراتي، وموؤ�ض�ضة خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�ضانية، وموؤ�ض�ضة 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان لاأعمال اخلريية والإن�ضانية، املوؤ�ض�ضات اخلريية 
وموؤ�ض�ضات  العاملية،  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  م��ب��ادرات  دب��ي،  يف  املعتمدة 
و�ضندوق  اخل��ريي��ة،  مكتوم  اآل  وهيئة  مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
ال��رب، وجمعية بيت اخلري،  دار  دب��ي، وجمعية  ون��ور  العطاء،  ودب��ي  ال��زك��اة، 
وموؤ�ض�ضة الإمارات، وجمعية ال�ضارقة اخلريية، ومدينة ال�ضارقة للخدمات 
واملوؤ�ض�ضات اخلريية  العاملية- عجمان،  الأعمال اخلريية  وهيئة  الإن�ضانية، 
يف راأ�ص اخليمة، وجمعية الفجرية اخلريية، وجمعية الإح�ضان اخلريية يف 
عجمان، وموؤ�ض�ضة ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي لبحوث ال�ضيا�ضة العامة 

التطوع. وت�ضع دولة الإمارات  الإم��ارات، و من�ضة  راأ���ص اخليمة، و�ضقيا  يف 
و�ضائل  ع��رب  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  يف  للم�ضاهمة  وت�ضريعيا  تنظيميا  اإط����ارا 
امل�ضاهمة  الزكاة، ولذلك على من يرغب يف  التَطوع، والتربع، ودفع  ت�ضمل 
اإحدى  اإىل  اللجوء  الإم���ارات،  دول��ة  داخ��ل  الأع��م��ال اخلريية والإن�ضانية  يف 

القنوات املعتمدة للعمل اخلريي.
املوقع  عرب  خريية  موؤ�ض�ضة  اإن�ضاء  بطلب  التقدم  ال��دول��ة  ملواطني  وميكن 
املقيمن فيمكنهم تقدمي طلباتهم  اأما  املجتمع،  تنمية  ل��وزارة  الإلكرتوين 
الوزارة  وتنظر  الإم����ارات،  يف  دولهم  قن�ضلية  اأو  �ضفارة  عرب  فقط  ل��ل��وزارة 
القرار  يتخذ  ال��ذي  ال���وزراء،  جمل�ص  اإىل  اإحالته  قبل  وتدر�ضه،  الطلب  يف 
عن  امل�ضوؤولة  احلكومية  اجلهات  الإم���ارات  حكومة  وتو�ضح  فيه.  النهائي 
العمل الجتماعي والإن�ضاين، وهي وزارة تنمية املجتمع، ووزارة اخلارجية 
والكوارث،  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة  ال��دويل،  والتعاون 
للدعم  اأب��وظ��ب��ي  وهيئة  الإ���ض��ام��ي��ة،  وال�����ض��وؤون  ل��اأوق��اف  العامة  والهيئة 
والعمل اخلريي،  الإ�ضامية  ال�ضوؤون  الزكاة، ودائرة  الجتماعي، و�ضندوق 
وهيئة امل�ضاهمات املجتمعية- معا، وامل�ضوؤولية املجتمعية يف ال�ضارقة، ودائرة 

اخلدمات الجتماعية يف ال�ضارقة.
وبالعودة اإىل الإطار القانوين للعمل اخلريي فيح�ضر قانون جمع التربعات 
على جهات مرخ�ضة ومعنية وفقاً لقواعد وا�ضرتاطات على كل جهة ترغب 
ويهدف  احل��رة،  املناطق  فيها  ال��دول��ة، مبا  التربعات يف  تقدمي  اأو  يف جمع 
القانون اأي�ضاً اإىل حماية اأن�ضطة التربعات من خماطر ال�ضتغال يف متويل 

الإرهاب والتنظيمات غري امل�ضروعة.
وتنح�ضر اأن�ضطة جمع التربعات، بالطرق التقليدية اأو الرقمية يف اجلهات 
املرخ�ضة، وهي اجلمعيات اخلريية، والهيئات واملوؤ�ض�ضات الحتادية واملحلية 
وتقدمي  وتلقي  بجمع  اإن�ضائها  ق���رارات  اأو  مرا�ضيم  ت�ضمح  التي  والأه��ل��ي��ة 
التربعات، ول يجوز لأي جهة اأخرى اإقامة اأو تنظيم اأو اأي فعل بهدف جمع 

التربعات اإل بعد احل�ضول على ت�ضريح بذلك من ال�ضلطة املخت�ضة.
ال��ت��ربع��ات، جمع  ق��ان��ون تنظيم  ي��ع��اق��ب عليها  ال��ت��ي  وُي��ع��د م��ن اجل���رائ���م 
التربعات من اجلمهور بغر�ص م�ضاعدة بع�ص احلالت الإن�ضانية باأي و�ضيلة 
اأو عرب املواقع  من و�ضائل الإع��ان �ضواء عرب و�ضائل التوا�ضل الجتماعي 

الإلكرتونية.
الإمارات  يف  التربعات  جمع  يف  ترغب  التي  الربحية  غري  املوؤ�ض�ضات  وعلى 
احل�ضول اأوًل على ت�ضريح وزارة تنمية املجتمع، اأو ال�ضلطة املحلية املخت�ضة 
يف كل اإمارة، واأن يكون جمع التربعات من خال جمعية خريية اأو منظمات 

اإن�ضانية معرتف بها يف الدولة.
وع��ل��ى م��ق��دم ط��ل��ب احل�����ض��ول ع��ل��ى امل��واف��ق��ة ب��ج��م��ع ال��ت��ربع��ات اجلمعية 
القائمن على  واأ�ضماء وهويات  التربعات،  الغر�ص من جمع  ذكر  اخلريية 
�ضتجمع  التي  الو�ضائل  اأو  والو�ضيلة  امل�ضتفيدة،  اجلهات  اأو  واجلهة  جمعها، 
تقدميها  وم��دة  جمعها  وم��دة  فيها،  �ضتجمع  التي  وامل��واق��ع  التربعات،  بها 
اأو اجلهات امل�ضتفيدة، ون�ضبة النفقات الت�ضغيلية والإداري��ة التي  اإىل اجلهة 

�ضت�ضتقطع ل�ضالح اجلمعية اخلريية القائمة على جمع التربعات.

تزامنًا مع اليوم الدويل للعمل اخلريي

اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان: العمل اخلريي مينح الأمل لآلف املر�سى

تتمثل  ال�ضرطان  مر�ضى  اأ�ضدقاء 
فيه  ي���ت���ح���ك���م  ل  ع������امل  ب����ن����اء  يف 
ال�ضرطان بحياة الن�ضان، وقطعنا 
يف حت���ق���ي���ق هذه  ك����ب����رياً  ����ض���وط���اً 
الروؤية، بف�ضل الدعم الاحمدود 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو 
ال�ضارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص 
ال�ضيخة  ���ض��م��و  ����ض���م���وه،  وق���ري���ن���ة 

الل���ت���زام  اأن  ال�����ض��رط��ان  م��ر���ض��ى 
الكامل والتفاعل امل�ضتمر لاأفراد 
وامل���وؤ����ض�������ض���ات يف دول�����ة الإم�������ارات 
يعزز  وخ��ارج��ه��ا،  املتحدة  العربية 
من جهود اجلمعية ويجعلها قادرة 
الإيجابي يف  التغيري  اإح��داث  على 

حياة املر�ضى وعائاتهم.
وقالت �ضو�ضن جعفر: "يف كل عام، 
ت�����ض��اع��د امل��وؤ���ض�����ض��ات اخل��ريي��ة ذات 

احلياة( جلمع  اأ�ضتحق  )اأن��ا  حملة 
املال دوراً يف متكن اجلمعية  زكاة 
واملعنوي  امل��ايل  الدعم  تقدمي  من 
ل��ع��دد م��ن امل��ر���ض��ى، ح��ي��ث  مكنتنا 
احل���م���ل���ة ه�����ذا ال����ع����ام م����ن اإن���ف���اق 
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م��ري�����ض��اً واأف�������راد ع��ائ��ات��ه��م من 
الن�ضف  خ��ال  والأط��ف��ال  الن�ضاء 

الأول من العام اجلاري".

املتربعن  واأل��ه��م��ت  وع��ائ��ات��ه��م، 
اأ�ضحاب الأيادي البي�ضاء واملجتمع 
اخلري  م�ضرية  موا�ضلة  على  ككل 

والعطاء.
وتزامنا مع احتفال العامل باليوم 
ال�������دويل ل��ل��ع��م��ل اخل������ريي ال����ذي 
عام،  ك��ل  م��ن  �ضبتمرب   5 ي�ضادف 
اأكدت �ضعادة �ضو�ضن جعفر، رئي�ص 
اأ�ضدقاء  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 

القا�ضمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
اأ�ضدقاء  جميعة  ورئي�ضة  �ضة  موؤ�ضِّ
م���ر����ض���ى ال���������ض����رط����ان، واجل����ه����ود 
من  وال�����ض��رك��اء  للرعاة  الإن�ضانية 
واخلا�ص،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ن 

بالإ�ضافة اإىل اأفراد املجتمع".
هذه  اأغ��ت��ن��م  اأن  "اأود  واأ����ض���اف���ت: 
امتناننا  ع��ن  ل���اإع���راب  ال��ف��ر���ض��ة 
لعبت  ح��ي��ث  ج��م��ي��ع��اً،  للمتربعن 

النفع العام على اإنقاذ حياة املر�ضى 
وحت�ضن ظروفهم املعي�ضية، حيث 
الأطفال،  وحت��م��ي  امل��ر���ص  ت��ك��اف��ح 
الأ�ضخا�ص،  لآلف  الأم���ل  ومت��ن��ح 
العمل  اأه���م���ي���ة  ي������ربز  م����ا  وه�������ذا 
ي�ضاعدنا على  اأن��ه  اخل��ريي، حيث 
اأن ن�ضبح اأف�ضل، واأن نكون اأع�ضاًء 

ملهمن يف املجتمع".
جمعية  روؤي������ة  اأن  اإىل  واأ������ض�����ارت 

•• ال�شارقة-الفجر:

رغم اأن الأبحاث الطبية يف جمال 
وت�ضخي�ضه  ال�����ض��رط��ان  م��ك��اف��ح��ة 
وعاجه يف مراحله املبكرة قطعت 
ال�ضرطان  اأن  اإل  ك��ب��رية،  اأ���ض��واط��اً 
و�ضبباً  عاملياً  �ضحياً  حتدياً  يبقى 
يفقد  الوفاة، حيث  رئي�ضاً حلالت 
ب�ضبب  ع���زي���زاً  اأو  ق��ري��ب��اً  ال��ب��ع�����ص 
ال�������ض���رط���ان، ن��ت��ي��ج��ة ل���ل���ت���اأخ���ر يف 
اإج��راء الفح�ص املبكر للك�ضف عن 
الت�ضخي�ص،  يف  وال��ت��اأخ��ر  امل��ر���ص 
عدم  اأو  باأعرا�ضه،  الوعي  ع��دم  اأو 
القدرة على حتمل تكاليف عاجه 

الباهظة.
اأ�ضدقاء  "جمعية  دور  ي��اأت��ي  وهنا 
املوؤ�ض�ضة  ال�ضرطان"،  م��ر���ض��ى 
املعنية  ال��ع��ام  النفع  ذات  اخل��ريي��ة 
به  والتوعية  ال�ضرطان  مبكافحة 
واملعنوي  امل����ادي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
ل��ل��م��ر���ض��ى، وال���ت���ي ح��ر���ض��ت على 
انطاقها  منذ  الواقع  هذا  تغيري 
حياة  واأن���ق���ذت   ،1999 ال��ع��ام  يف 
م���ئ���ات امل��ر���ض��ى ال���ذي���ن ك�����ادوا اأن 
ي�����ض��ت�����ض��ل��م��وا ل��ل��م��ر���ص، واأث���م���رت 
املر�ضى  اإىل  الأم��ل  اإع��ادة  جهودها 

مر�ضى  ق�ضية  منا�ضرة  وب��ه��دف 
اجلمعية21   ن��ظ��م��ت  ال�����ض��رط��ان 
فعالية، و14 ن�ضاطاً تفاعلياً، و11 
ح���دث���اً جم��ت��م��ع��ي��اً لإ�����ض����راك كافة 
 528 ا�ضتفاد  كما  املجتمع،  اأف��راد 
ط��ف��ًا وع��ائ��ات��ه��م ال��ع��ام اجلاري 
م��ن ال��ربام��ج وامل���ب���ادرات اخلا�ضة 
عاملي"،  املرح" و"لّون  "عربة  مثل 
لتقدمي  اجلمعية  خ�ض�ضتها  التي 
امل�ضابن  املعنوي لاأطفال  الدعم 
العيادة  اإىل  بالإ�ضافة  بال�ضرطان، 
باأحدث  امل��ج��ه��زة  املتنقلة  الطبية 
الطبية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الأج���ه���زة 
واأك���رثه���ا ت���ط���وراً، وال��ت��ي جتولت 
وقدمت  ال��دول��ة  اأرج����اء  جميع  يف 
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وجهة خمتلفة.
ودعمت امل�ضاهمات اخلريية جهود 
جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان 
امل�ضابن  ق�����ض��اي��ا  م���ن���ا����ض���رة  يف 
امللتقى  ج��م��ع  ح��ي��ث  ب��ال�����ض��رط��ان، 
اخل��ل��ي��ج��ي ال���ث���اين ل��ل��ن��اج��ن من 
افرتا�ضياً  ُن��ظ��م  ال���ذي  ال�����ض��رط��ان 
"معاً  �ضعار  حتت  املا�ضي  يونيو  يف 
لتمكينهم" 181 م�ضاركاً وخبرياً 

من 17 دولة.

خالل جل�ضة افرتا�ضية تابعها 750 مهتمًا

نادي املوارد الب�سرية ي�ستعر�س تطور امليتافري�س يف العامل الرقمي 

اأط��ل��ق��ت��ه ال��ه��ي��ئ��ة يف ال��ع��ام 2010 
نافذة توا�ضل فكري ومعريف مهمة 
من  الآلف  مظلتها  حت���ت  جت��م��ع 
مبو�ضوعات  واملخت�ضن  املهتمن 
ال��ط��رح وال��ن��ق��ا���ص، ���ض��واء ك��ان��ت يف 
واخلدمات  الب�ضرية  امل��وارد  ق�ضايا 
العامة  ال���ق�������ض���اي���ا  اأو  امل�������ض���ان���دة 
من�ضة  ال��ن��ادي  وامل�ضتجدة.ويعترب 

•• دبي – الفجر

للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ق��دت 
ال��ب�����ض��ري��ة احل���ك���وم���ي���ة، م����وؤخ����راً، 
الثامنة  الف���رتا����ض���ي���ة  اجل��ل�����ض��ة 
امل��وارد الب�ضرية خال العام  لنادي 
"تطور  ع����ن����وان  حت����ت   ،2022
العامل  امليتافري�ص ثورة جديدة يف 
من  اأك���رث  تابعها  حيث  الرقمي"، 
750 �ضخ�ضاً من منت�ضبي النادي 
م����ن داخ�������ل ال�����دول�����ة وخ����ارج����ه����ا.
عقدت  ال��ت��ي  اجلل�ضة  وا�ضت�ضافت 
با�ضل  ال�ضيد  املبا�ضر  البث  بتقنية 
الإقليمي  املبيعات  مدير  اخلطيب 
لل�ضرق الأو�ضط لدى �ضركة هواوي 
واملهند�ضة  ال�����ض��ح��اب��ي��ة،  ل��ل��ح��ل��ول 

امل�ضتخدم  هذا  ويكون  وعنا�ضرها، 
منف�ضًا متاًما عن العامل الواقعي 
افرتا�ضي  رق��م��ي  ع���امل  وي��ك��ون يف 
ومبجرد اأن يدخل امل�ضتخدم لتقنية 
فاإنه  ال��ع��امل  ه��ذا  اإىل  املتيافري�ص 
ي��ج��د اأن����ه حم����اط مب��ج��م��وع��ة من 
املجتمعات الفرتا�ضية.من جانبها 
القمزي  �ضامة  املهند�ضة  حتدثت 
م�������ض���وؤول���ة ال����ق����درات ال��رق��م��ي��ة يف 
هيئة تنظيم الت�ضالت واحلكومة 
الرقمية حول الن�ضخة الثامنة من 
والذي  الفرتا�ضي،  الهيئة  خميم 
من  جديدة،  بحلة  العام  ه��ذا  ياأتي 
امليتافري�ص،  تقنية  اع��ت��م��اد  خ��ال 
اأن املخيم �ضكل جتربة  اإىل  م�ضرية 
ال��دول��ة، من خال  فريدة لطاب 

ومنتجاتها  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ط��وي��ر  يف 
ال��رق��م��ي��ة، وت��وف��ري جت��رب��ة فريدة 
مبيناً  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن،  ن��وع��ه��ا  م���ن 
على  تطبيقه  ي��ت��ّم  امليتافري�ص  اأن 
حماكاتها،  ب��الم��ك��ان  ال��ت��ي  البيئة 
م�ضّمماً  ال�����ع�����امل  ه������ذا  وي�����ك�����ون 
ي�ضعب  حيث  اح��رتاف��ّي��ة،  بطريقة 
بينه  ال��ت��م��ي��ي��ز  الأ����ض���خ���ا����ص  ع��ل��ى 
وبن العامل احلقيقي، موؤكداً على 
����ض���رورة وج���ود ت��ك��ام��ل ب��ن جميع 
اخل���دم���ات ل�����ض��م��ان جن����اح جتربة 
اخلطيب  امل���ي���ت���اف���ري����ص.وت���ط���رق 
التي  ال�ضركات  اأب���رز  ع��ن  للحديث 
ومنها:  امل��ي��ت��اف��ري���ص  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل 
وهي  "ميتا"  ب����وك  ف��ي�����ص  ���ض��رك��ة 
التي  الأوىل  ال�����رائ�����دة  ال�������ض���رك���ة 

القدرات  م�ضوؤولة  القمزي  �ضامة 
الرقمية يف هيئة تنظيم الت�ضالت 
با�ضل  الرقمية.وعرف  واحلكومة 
اخل���ط���ي���ب اجل���ل�������ض���ة امل�������ض���ارك���ن 
م�ضرياً  "امليتافري�ص"،  مب�ضطلح 
���ض��ل�����ض��ل��ة من  اأن�����ه ع���ب���ارة ع���ن  اإىل 
يتفاعل  التي  الفرتا�ضية  العوامل 
بينهم  فيما  امل�ضتخدمون  خالها 
م��ن خ���ال الف���ات���ار اخل��ا���ص بكل 
الرئي�ضية  احللقة  وه��ي  م�ضتخدم، 
املادي والرقمي  العامل  التي تربط 
من  ال��ع��دي��د  اأن  اإىل  م���ًع���ا.واأ����ض���ار 
املوؤ�ض�ضات العاملية باتت تدرك اأهمية 
تناف�ضيتها،  تعزيز  يف  امليتافري�ص 
اأموال  ال��ذي ح��دا بها ل�ضخ  الأم���ر 
امل��ج��ال، رغ��ب��ة منها  طائلة يف ه��ذا 

امليتافري�ص،  تقنية  على  اع��ت��م��دت 
و���ض��رك��ت��ي م��اي��ك��رو���ض��وف��ت واآب�����ل، 
هذه  على  العتماد  اأن  اإىل  م�ضرياً 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ي������زداد ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري كل 
يف  ا�ضتخدامها  نطاق  وتو�ضع  ي��وم، 
)عامل  مثل:  امل��ج��الت  من  العديد 
الألعاب الفرتا�ضية والإلكرتونية، 
والرتفيه،  وال�����ض��ي��اح��ة،  وال�����ض��ف��ر 
وال�����ت�����������ض�����وق، وع���������امل ال���ت���وا����ض���ل 
املبيعات  مدير  ولفت  الجتماعي(. 
الإق��ل��ي��م��ي ل��ل�����ض��رق الأو����ض���ط لدى 
ال�ضحابية  للحلول  ه���واوي  �ضركة 
جعلت  امل��ي��ت��اف��ري���ص  تقنية  اأن  اإىل 
الأبعاد  ثاثية  ببيئة  اأ�ضبه  العامل 
مي���ك���ن ل��ل��م�����ض��ت��خ��دم��ن ال���دخ���ول 
مكوناتها  ب��اأح��د  وال���ض��ت��م��ت��اع  ب��ه��ا 

ل�ضتك�ضاف  ل��ه��م  ال��ف��ر���ض��ة  اإت���اح���ة 
لتقنية  ال���ه���ائ���ل���ة  الإم�����ك�����ان�����ي�����ات 
م�ضتقبل  تعترب  والتي  امليتافري�ص، 
الإن���رتن���ت يف ال�����ض��ن��وات ال��ق��ادم��ة.

الفرتا�ضي  املخيم  اأن  واأو���ض��ح��ت 
رك���ز ع��ل��ى ت��ع��ري��ف اجل��ي��ل اجلديد 
امل�ضتقبلية،  التقنية  املجالت  باأهم 
ح���ي���ث ق������ام ال����ط����اب ع���ل���ى م����دار 
م�ضاريع  ب��ت�����ض��م��ي��م  اأ�����ض����ب����وع����ن 
تكنولوجية مب�ضاعدة مواد تدريبية 
رقمية ومن�ضة تفاعلية، بدعم من 
طاقم تدريبي متواجد على من�ضة 

التوا�ضل املخ�ض�ضة للم�ضروع.

نادي املوارد الب�ضرية يف �ضطور
ي��ع��د ن���ادي امل����وارد ال��ب�����ض��ري��ة الذي 

تفاعلية جتمع املهتمن واملخت�ضن 
باملوارد الب�ضرية واخلرباء واأ�ضحاب 
التجارب املميزة حتت �ضقف واحد؛ 
لتبادل الأفكار واخلربات واحللول 
الأدوار  ت��ع��زي��ز  ���ض��اأن��ه��ا  م���ن  ال���ت���ي 
الب�ضرية  امل����وارد  ب�����اإدارات  امل��ن��وط��ة 
يف  وغريهما  املوؤ�ض�ضية  واخل��دم��ات 

خمتلف القطاعات بالدولة.
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•• عجمان -وام:

ال�ضمو  النعيمي ممثل �ضاحب  بن حميد  اأحمد  ال�ضيخ  اأ�ضدر 
حاكم عجمان لل�ضوؤون الإدارية واملالية القرار رقم 18 ل�ضنة 
املعرفة يف حكومة عجمان بهدف  اإدارة  دليل  باعتماد   2022
متكن الكوادر الب�ضرية، ون�ضر املعرفة وال�ضتفادة من اخلربات 
املرتاكمة لديها يف خمتلف جمالت العمل احلكومي، وتطبيق 
اأف�ضل ممار�ضات نقل وتبادل اخلربات واملعارف على م�ضتوى 

املوؤ�ض�ضات واجلهات احلكومية يف اإمارة عجمان.
وياأتي هذا القرار بناًء على ما عر�ضه مدير عام دائرة املوارد 
الب�ضرية حلكومة عجمان ب�ضاأن دليل اإدارة املعرفة يف حكومة 

عجمان، وبعد العر�ص على جلنة الت�ضريعات يف الإمارة.

ال��ب�����ض��ري��ة حلكومة  امل����وارد  ال��ق��رار ع��ل��ى تكليف دائ����رة  ون�����ص 
قبل  م��ن  امل��ع��رف��ة  اإدارة  دل��ي��ل  تطبيق  على  الإ���ض��راف  عجمان 
التطبيق،  �ضري  دوري��ة حول  تقارير  ورف��ع  اجلهات احلكومية، 
واأوجه التقدم املحرز فيه ورفع التو�ضيات، و اإ�ضدار القرارات 
الازمة  والتعليمات  واملاحق  والنماذج  والتعاميم  التنفيذية 
اإدارة املعرفة يف حكومة عجمان املُعتمد مبوجب  لتنفيذ دليل 

القرار.
اأ�ض�ص  تو�ضح  م��وح��دة  منهجية  ت��ق��دمي  اإىل  الدليل  ي��ه��دف  و 
اإج���راءات  تت�ضمن  عمل  اآل��ي��ات  و  املعرفة  اإدارة  نظم  وق��واع��د 
يف  املعرفة  اإدارة  وم�ضاريع  م��ب��ادرات  لإع���داد  عملية  وخ��ط��وات 
واإدارة  ح�ضر  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ة  ت�ضجيع  و  احل��ك��وم��ة، 
البيانات واملعارف واخلربات ب�ضكل يخدم ن�ضر املعرفة وفعالية 

ث��ق��اف��ة نقل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال���ق���رارات،  �ضنع وات���خ���اذ 
امل��وظ��ف��ن واحل��ف��اظ عليها وا�ضراك  ب��ن  اخل���ربات وامل��ع��ارف 
والبتكار  الإب��داع  ت�ضجيع  املعرفة،  اإدارة  عمليات  يف  املوظفن 
لتحقيق  املوظفن  ومواهب  قدرات  من  وال�ضتفادة  املوؤ�ض�ضي، 

امليزة التناف�ضية واملواقع الريادية املتقدمة.
تطويرها  مراحل  و  اأنواعها  و  املعرفة  مفهوم  الدليل  وح��دد 
من  املعرفة  اإن��ت��اج  اأدوات  و  اخلارجية  و  الداخلية  وم�ضادرها 
و  امل��ع��رف��ة،  ت��ب��ادل  ومن�ضات  املتخ�ض�ضون،  و  اخل���رباء  خ��ال 
خمتربات  و  العمل،  ور���ص  و  وامل��وؤمت��رات  املرجعية،  امل��ق��ارن��ات 
التفكري  اأدوات  و  ال��ف��ردي  التعليم  و  امل�����ض��اب��ق��ات،  و  الب��ت��ك��ار، 

اجلماعي، و البحوث و الدرا�ضات.
اآلية عمل  يو�ضح  ال��ذي  العمل  اإط��ار  على  الدليل  ت�ضمن  كما 

منظومة اإدارة املعرفة التي تعتمد على التخطيط، و التطبيق، 
و التقييم، والتح�ضن ل�ضمان التح�ضن الدوري وامل�ضتمر على 

عملية اإدارة املعرفة يف اجلهات احلكومية.
اأرب��ع��ة م��راح��ل وهي  امل��ع��رف��ة م��ن خ���ال  اإدارة  ي��ت��م تطبيق  و 
ال�ضريحة،  و  ال�ضمنية  املعرف  املعرفة بح�ضر  واكت�ضاب  انتاج 
و مرحلة نقل املعرفة وحتويلها عرب ن�ضر املعرفة ال�ضريحة، 
و  ال�ضمنية،  امل��ع��ارف  نقل  يف  املوظفن  بن  التفاعل  تعزيز  و 
مرحلة تطبيق املعرفة احلالية من خال عدة خطوات تتمثل 
تنظيم املعرفة وت�ضنيفها، و حتديث املعرفة وجاهزيتها بحيث 
اأق�ضر  وفى  ب�ضهولة  اإليها  الو�ضول  املوظفن من  يتم متكن 
وقت ممكن عرب توظيف نظم تكنولوجيا املعلومات املتقدمة، 

بالإ�ضافة اإىل مرحلة حفظ واأر�ضفة وتخزين املعرفة.

اأحمد بن حميد النعيمي يعتمد دليل اإدارة املعرفة يف حكومة عجمان

الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ تد�سن اجليل الثالث من اخلدمات املطورة
•• اأبوظبي-وام:

للهوية  ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة  اأع��ل��ن��ت 
املنافذ  واأم��ن  واجلمارك  واجلن�ضية 
اأم�ص عن تد�ضن اجليل الثالث من 

اخلدمات املطورة.
وي�ضمل اجليل الثالث من اخلدمات 
ال�ضفر  ج�������واز  ت���د����ض���ن  امل�����ط�����ورة 
ومنظومة  اجل����دي����د،  الإم������ارات������ي 
يعزز  امل���ح���دث���ة، مب����ا  ال���ت���اأ����ض���ريات 
الإمارات  لدولة  احل�ضارية  املكانة 
العامل،  دول  ب��ن  امل��ت��ح��دة  العربية 
الأمنية  امل���ع���اي���ري  اأح������دث  وي���وف���ر 
احتياجات  ويلبي  والتكنولوجية، 
امل��ت��ع��ام��ل��ن وي���دع���م م�����ض��رية النمو 

القت�ضادي والتنمية امل�ضتدامة.
اإط������اق اجل���ي���ل اجل���دي���د من  ومت 
اخل����دم����ات امل�����ط�����ورة، خ�����ال حفل 
نظمته الهيئة بفندق ق�ضر الإمارات، 
حممد  ع����ل����ي  م�����ع�����ايل  ب����ح���������ض����ور 
ومديري  الهيئة،  رئي�ص  ال�ضام�ضي 
التنفيذين  وامل����دي����ري����ن  ال���ع���م���وم 
وامل�ضوؤولن  ال��ق��ط��اع��ات  وروؤ�����ض����اء 

بالهيئة وعدد من ال�ضركاء.
ومت خال احلفل الحتفاء بتخريج 
الإقامة  بكالوريو�ص  من  دفعة  اأول 
الهوية  ب����اأك����ادمي����ي����ة  واجل���ن�������ض���ي���ة 
ال�ضركاء  تكرمي  مت  كما  واجلن�ضية، 
ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة وك���ب���ار 

املوظفن املتقاعدين.
للحفل،  الفتتاحية  الكلمة  وخ��ال 
ال�ضام�ضي  حممد  علي  م��ع��ايل  اأك���د 
اخلدمات  تطوير  اأن  الهيئة،  رئي�ص 
اختاف  على  للمتعاملن  املقدمة 
الأولويات  مقدمة  يف  ياأتي  فئاتهم، 
ال�ضغل  وهو  للهيئة،  ال�ضرتاتيجية 
ال�ضاغل لفرق العمل لديها، م�ضرياً 
بجهود  مت���ك���ن���ت  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن  اإىل 
واإ������ض�����رار م��ن��ت�����ض��ب��ي��ه��ا م���ن حتقيق 
ك��ب��رية يف جم���ال تطوير  اإجن������ازات 
اخل��دم��ات، واإح���داث نقلة نوعية يف 
وابتكار  امل��ق��دم��ة،  اخل���دم���ات  ك��اف��ة 
تعزيز  يف  اأ�ضهمت  ج��دي��دة،  خدمات 

رفاهية و�ضعادة املتعاملن.
واأ�ضاف معاليه قائًا: "نعلم حجم 
التحديات، وما  الطموحات وكذلك 
لتحقيقه،  الكثري  الهيئة  اأم���ام  زال 
فقطار التطوير لن يتوقف، ما دام 
القلب ينب�ص، و�ضيظل ر�ضا و�ضعادة 
لنا  �ضامياً  ه��دف��اً  معنا،  املتعاملن 

ن�ضعى لتحقيقه دائماً".
وقال معايل علي حممد ال�ضام�ضي اإن 
اإطاق اجليل الثالث من اخلدمات 
امل���ط���ورة ي��وؤك��د م��ن ج��دي��د، التزام 
القيادة  بتوجيهات  الكامل  الهيئة 
اخلدمات  نحو  بالتحول  احلكيمة 
الدائم  وحر�ضها  بالكامل،  الذكية 
وا�ضرتاتيجيات  خطط  تنفيذ  على 
احلكومة الر�ضيدة، والنطاق نحو 
اخلدمات  تطوير  يف  ج��دي��دة  اآف���اق 
واب��ت��ك��ار خ��دم��ات ا���ض��ت��ب��اق��ي��ة، تلبي 

احتياجات املتعاملن.
اأن اجليل الثالث  واأ�ضار معاليه اإىل 
املطورة،  اخل���دم���ات  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن 
القت�ضار  وع��دم  بال�ضمولية  يت�ضم 
الفئات  م��ن  غ��ريه��ا  دون  ف��ئ��ة  ع��ل��ى 
امل�����ض��ت��ف��ي��دة، ح��ي��ث ي�����ض��ت��ه��دف هذا 
اجل���ي���ل امل����واط����ن وامل���ق���ي���م وال���زائ���ر 
�ضاملة  للهيئة، من خال منظومة 
والأنظمة  اخل��دم��ات  م��ن  ومتنوعة 
الوطنية  وامل������ب������ادرات  وامل�������ض���اري���ع 

العملية والعملية.
اجلديد  "اجليل  معاليه:  واأ���ض��اف 
م��ن اخل��دم��ات امل��ط��ورة ميثل ثمرة 
الهيئة  اأبناء  بذلها  خمل�ضة،  جهود 
مدى  على  �ضركائهم  م��ع  بالتعاون 
تعزيز  اأج������ل  م����ن  م�������ض���ت،  ����ض���ه���ور 
الإمارات،  لدولة  احل�ضارية  املكانة 

والعي�ص والعمل يف دولة الإمارات.
" ت�ضمنت  ق��ائ��ًا  �ضعادته  واأ���ض��اف 
ال���ائ���ح���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة اجل����دي����دة 
لدخول واإقامة الأجانب، التي يبداأ 
اأكتوبر  م��ن  ال��ث��ال��ث  ب��ه��ا يف  ال��ع��م��ل 
ال�����ق�����ادم، م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
وت�ضهيات كبرية،  الإقامات مبزايا 
ومن اأبرزها الإقامة اخل�ضراء التي 
متنح ملدة 5 �ضنوات قابلة للتجديد، 
ل�ضتقدام  اأك����رب  م���زاي���ا  وت��ت�����ض��م��ن 
اأفراد اأ�ضر املقيمن يف الدولة، ومدد 
�ضماح مرنة ت�ضل اإىل 6 اأ�ضهر بعد 

انتهاء اأو اإلغاء الإقامة.
الإق���ام���ة  اأن  اإىل  ���ض��ع��ادت��ه  ول���ف���ت 
اخل�ضراء ت�ضمل 3 اأنواع من الفئات 
اأو الإقامات، هي الإقامة اخل�ضراء 
للعامل املهاري، والإقامة اخل�ضراء 
الإقامة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  احل��ر،  للعمل 
ال�ضريك  اأو  للم�ضتثمر  اخل�����ض��راء 
يف ن�ضاط جتاري بدون �ضامن وملدة 
لتحل  للتجديد،  قابلة  �ضنوات   5
ال�ضابقة  امل�����ض��ت��ث��م��ر  اإق���ام���ة  حم���ل 
ومدتها �ضنتان وبا�ضرتاطات اأب�ضط 
للحا�ضلن  وال�ضماح  اأك��رب،  ومزايا 
با�ضتقدام  اخل�ضراء  الإق��ام��ة  على 

الأقارب من الدرجة الأوىل.
ا�ضتحداث  " مت  ���ض��ع��ادت��ه  واأ����ض���اف 
العمل  ف��ر���ص  ا�ضتك�ضاف  ت��اأ���ض��رية 
الفر�ص  ل����ض���ت���ك�������ض���اف  واأخ����������رى 
ال���ض��ت��ث��م��اري��ة وف���ر����ص الأع���م���ال 
ل���ض��ت��ق��ط��اب امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن ب����دون 
�ضامن اأو م�ضت�ضيف داخل الدولة، 
الائحة  ال��واردة يف  ال�ضروط  وفق 

التنفيذية اجلديدة".
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق مب����زاي����ا الإق����ام����ة 
اجلديدة  ال���ائ���ح���ة  يف  ال��ذه��ب��ي��ة 
الأجانب  و���ض��وؤون  الإق��ام��ة  لقانون 
اللواء خمي�ص  �ضعادة  بالدولة، قال 
املنظومة  ت�����ض��م��ن��ت   " ال���ك���ع���ب���ي 
جديدة  مزايا  للتاأ�ضريات،  املحدثة 

ودع��م اأم��ن املجتمع واحل��اف��ظ على 
املواطن  ح�ضول  و�ضمان  ا�ضتقراره، 

واملقيم على خدمات متميزة".
"اإ�ضدار اجليل اجلديد من  وتابع: 
امل��ط��ورة خطوة مهمة يف  اخل��دم��ات 
ط��ري��ق اخل��م�����ض��ن، وت��ع��زي��ز مكانة 
الإم����������ارات يف امل�����ط�����ارات وامل����واق����ع 
الهيئة  ومتلك  العاملية،  ال�ضياحية 
روؤية م�ضتقبلية طموحة لانطاق 
اآفاق جديدة خال  باخلدمات نحو 
م�ضتوى  على  �ضواًء  املقبلة،  العقود 
اأو  نوعيتها  اأو  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
قاعدة  تو�ضيع  اأو  تقدميها  ق��ن��وات 
من  بال�ضتفادة  منها،  امل�ضتفيدين 
قواعد البيانات واملعلومات املتوفرة، 
التوجهات  ق��������راءة  اإىل  اإ�����ض����اف����ة 

امل�ضتقبلية للحكومات العاملية".
واأ�ضاد معاليه بجهود املخل�ضن من 
تفانوا  ال��ذي  وقيادتها  الهيئة  اأبناء 
يف العمل عرب عقود م�ضت، وتركوا 
على متيزهم  تدل  وا�ضحة  ب�ضمات 
واإخ��ا���ض��ه��م يف خدمة  واإب���داع���ه���م 
ال���وط���ن ..ك���م���ا اأ����ض���اد ب��ج��ه��ود فرق 
�ضركاء  وم�ضاهمة  بالهيئة  ال��ع��م��ل 
الهيئة يف تطوير اخلدمات املقدمة، 
والعمل  ال���ف���ري���ق  روح  اأن  م����وؤك����داً 
ال�ضرتاتيجية  وال�ضراكة  اجلماعي 
اإىل  الو�ضول  يف  النجاح  �ضبيل  ه��ي 

الأهداف املرجوة.
ال���ه���ي���ئ���ة  اأه�����������������داف  اإط���������������ار  ويف 
القدرات  بناء  ب�ضاأن  ال�ضرتاتيجية 
ك��ف��اءة املوظفن  امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة، ورف���ع 
وال�����ض��رك��اء ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة، قام 
معايل رئي�ص الهيئة، خال احلفل، 
و�ضركائها  الهيئة  منت�ضبي  بتكرمي 
خريجي الدفعة الأوىل من اأكادميية 
�ضمن  واجلن�ضية  للهوية  الإم���ارات 
قانون  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص  ب��رن��ام��ج 
الأول  وامل��ن��اف��ذ  والإق��ام��ة  اجلن�ضية 
يف  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على  نوعه  م��ن 
خطوة تهدف اإىل الرتقاء بامل�ضتوى 
الهيئة و�ضركائها  التعليمي ملوظفي 
التحديات  م��ع  للتعامل  وتاأهيلهم 
اجل��دي��دة وت��ع��زي��ز ج���ودة اخلدمات 

املقدمة.
�ضعادة  بتكرمي  كذلك،  معاليه  وقام 
ال���ل���واء امل��ت��ق��اع��د م��ب��ارك ب��ن �ضنان 
الوطنية  جلهوده  تقديراً  املطريي 
الفاعلة  واأدائه وم�ضاهمته  املخل�ضة 
بالهيئة  العمل  منظومة  تطوير  يف 
وخدمة الوطن واملجتمع لأكرث من 
ال�ضركاء  ..كما مت تكرمي  30 عاماً 
تقديراً  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ن 
مل�ضاهمتهم يف تطوير اخلدمات مبا 
وينا�ضب  املتعاملن  احتياجات  يلبي 

تطلعاتهم.
الهيئة  اأعلنت  �ضحفي  م��وؤمت��ر  ويف 
واجلن�ضية  ل���ل���ه���وي���ة  الحت������ادي������ة 
واجلمارك واأمن املنافذ عن تد�ضن 

اأو  متزيقه  اأو  اإت��اف��ه  ال�ضعب  م��ن 
الطباعة  �ضرعة  يوفر  كما  تزويره، 

ودرجة اأكرب من الأمان.
ولفت �ضعادته اإىل اأنه باإ�ضدار جواز 
ال�����ض��ف��ر الإم���ارات���ي اجل��دي��د تنتقل 
الهيئة الحتادية للهوية واجلن�ضية 
املنافذ يف تقدمي  واأم��ن  واجل��م��ارك 
الإم��ارات��ي من  ال�ضفر  خدمة ج��واز 
عرب  ال���ام���رك���زي���ة،  اإىل  امل���رك���زي���ة 
 7 اجل��دي��د يف  ال�ضفر  طباعة ج��واز 
بدًل  ال��دول��ة  م�ضتوى  ع��ل��ى  م��راك��ز 
مما  ال�ضابق،  يف  فقط  مركزين  من 

يعني خدمة اأ�ضرع وجهد اأقل.
�ضلطان  ال����ل����واء  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
الإقامة  عام  مدير  النعيمي  يو�ضف 
و������ض�����وؤون الأج�����ان�����ب ب��ال��ه��ي��ئ��ة، اإن 
ال���ائ���ح���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة اجل����دي����دة 
�ضاأن  يف  احت���ادي  بقانون  للمر�ضوم 
بدولة  الأج����ان����ب  واإق����ام����ة  دخ�����ول 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة �ضوف 
ت��دخ��ل ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ر���ض��م��ي يف 

الثالث من اأكتوبر القادم.
الائحة  اأن  ����ض���ع���ادت���ه  واأو�������ض������ح 
اجلديدة تت�ضمن منظومة تاأ�ضريات 
م�ضرية  دع�����م  يف  ت�����ض��ه��م  حم���دث���ة 
التنويع  امل�ضتدامة و�ضيا�ضة  التنمية 
ا�ضتقطاب  الق��ت�����ض��ادي، م��ن خ��ال 
العلمية  والكفاءات  املاهرة  العمالة 
واأ�����ض����ح����اب اخل��������ربات وامل���ب���دع���ن 
وامل��ت��خ�����ض�����ض��ن امل���ه���رة، مب���ا ي����وؤدي 
الإنتاجية وتعزيز  اإىل رفع م�ضتوى 

تناف�ضية القت�ضاد.
واأ�ضاف �ضعادة اللواء يو�ضف النعيمي 
التاأ�ضريات  " تتميز منظومة  قائا 
امل���ح���دث���ة ب��ت��ع��دد اأن�������واع الإق����ام����ات 
واإ�ضافة اأنواع جديدة منها لتنا�ضب 
ورواد  امل�ضتثمرين  من  الفئات  كافة 
العلماء  م��ن  وامل��وه��وب��ن  الأع���م���ال 
الطلبة  واأوائ����������ل  وامل��ت��خ�����ض�����ض��ن 
الإن�ضاين  العمل  ورواد  واخلريجن 
وخط الدفاع الأول والعمالة املاهرة 
اإىل  اإ����ض���اف���ة  امل����ج����الت،  يف ج��م��ي��ع 
تخفيف الأعباء وتب�ضيط الإجراءات 
ج���دي���دة حلاملي  م���زاي���ا  واإ����ض���اف���ة 
الإقامة  ب���ن  وال��ف�����ض��ل  الإق����ام����ات 
و����ض���اح���ب ال���ع���م���ل مب����ا ي�����ض��ه��م يف 
حت�ضن جودة احلياة وجعل جتربة 
دولة  وال�ضتثمار يف  والعمل  العي�ص 

الإمارات جتربة ممتعة و�ضعيدة.
اللواء  ���ض��ع��ادة  ق��ال  التفا�ضيل،  ويف 
خمي�ص الكعبي مدير عام اخلدمات 
متكنت  الهيئة  اإن  بالهيئة،  امل�ضاندة 
خال فرتة وجيزة من اتخاذ كافة 
الإجراءات ل�ضمان التطبيق الناجح 
ملنظومة التاأ�ضريات املحدثة والوفاء 
املعامات  واإجن��از  باملتطلبات  بكافة 
املتعاملن  لإ����ض���ع���اد  م���وع���ده���ا  يف 
وحت�ضن رفاهية معي�ضتهم وحتقيق 
ال�ضتقرار  يف  واآمالهم  طموحاتهم 

ال���ذك���ي���ة وت���وف���ري الأم������ن والأم������ان 
خطوة  كونه  عن  ف�ضًا  للمواطن، 
الإم����ارات  دول���ة  ر�ضيد  اإىل  ت�ضاف 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  يف جم���ال 
وبطاقات  ال�ضفر  ج���وازات  واإ���ض��دار 
ا�ضتباقية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  الهوية 

للمتعاملن.
جوازات  حلاملي  ميكن  اأنه  واأ�ضاف 
ا�ضتخدام  امل��ف��ع��ول  ���ض��اري��ة  ال�����ض��ف��ر 
ج��������وازات ���ض��ف��ره��م حل����ن اق�����رتاب 
التقدم  ثم  �ضاحيتها،  مدة  انتهاء 
ال�ضفر  ج��واز  على  للح�ضول  بطلب 
الإلكرتونية  القنوات  عرب  اجلديد 
ال�ضاأن،  ه���ذا  يف  امل��ع��ت��م��دة  وال��ذك��ي��ة 
�ضواء املوقع الإلكرتوين اأو التطبيق 
البعثات  ع���رب  اأو  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ذك���ي 
ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل���ل���دول���ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
اخلارج،  يف  وقن�ضلياتها  �ضفاراتها 
جديد  ����ض���ف���ر  ج�������واز  ل����ض���ت�������ض���دار 
امل�ضافرين  ل��ل��م��واط��ن��ن  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 
م���دة �ضاحية  وان��ت��ه��ت  يف اخل����ارج 

جوازاتهم اأثناء �ضفرهم.
جمعة  �ضهيل  ال���ل���واء  ���ض��ع��ادة  واأك����د 
ال�ضفر  اأن جتديد ج��وازات  اخلييلي 
واحل�ضول على جواز ال�ضفر اجلديد 
ل يرتتب عليه اأية تكاليف اأو ر�ضوم 
التجديد،  ح��ال��ة  يف  اإ�ضافية  مالية 
اجلديد  ال�ضفر  ج���واز  اإ����ض���دار  واأن 

يتم بذات الر�ضوم املعتمدة.
جواز  " يت�ضمن  ���ض��ع��ادت��ه  واأ����ض���اف 
ت�ضميماً  اجلديد  الإم��ارات��ي  ال�ضفر 
الع�ضر  روح  م���ع  ي��ت��م��ا���ض��ى  ج���دي���داً 
الإماراتية احلديثة  الهوية  ويعك�ص 
وي��ج��ع��ل م���ن ح��م��ل��ه جت��رب��ة مميزة 
ال�ضفر،  اأثناء  حلامله  املتعة  ت�ضيف 
تقنية  بخ�ضائ�ص  يتميز  اأن����ه  ك��م��ا 
يتعلق  فيما  ���ض��واء  ع��ال��ي��ة،  واأم��ن��ي��ة 
طباعة  يف  امل�����ض��ت��خ��دم��ة  ب��اخل��ام��ات 
وخ�ضائ�ص  اإم��ك��ان��ي��ات  اأو  اجل�����واز 
ط���ب���اع���ة اجليل  وي���ت���م  ال���ط���ب���اع���ة. 
اجلديد من جواز ال�ضفر با�ضتخدام 
خ���ا����ض���ي���ة ال���ل���ي���زر وم��������ادة ال���ب���ويل 
يجعل  مما  ال���ورق،  ولي�ص  كربونات 

اجليل الثالث من اخلدمات املطورة 
وال����ت����ي ت�����ض��م��ل ال��ن�����ض��خ��ة امل���ط���ورة 
وبدء  الإم���ارات���ي  ال�ضفر  ج���واز  م��ن 
ملنظومة  ال���ت���ج���ري���ب���ي  ال���ت���ط���ب���ي���ق 
ال��ت��اأ���ض��رية امل��ح��دث��ة وال��ت��ي �ضتدخل 
ح��ي��ز ال��ن��ف��اذ اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ 3 

اأكتوبر القادم.
ميكن  اأن������������ه  ال����ه����ي����ئ����ة  واأك����������������دت 
ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن ورج�������ال الأع����م����ال 
واأ�ضحاب  وال���زائ���ري���ن  وامل��ق��ي��م��ن 
امل��واه��ب وامل���ه���ارات وال��ب��اح��ث��ن عن 
ال�ضتفادة  ال��دول��ة  يف  ع��م��ل  ف��ر���ص 
ت�ضمنتها  التي  اجلديدة  املزايا  من 
املحدثة  ال����ت����اأ�����ض����ريات  م���ن���ظ���وم���ة 
الائحة  ����ض���دور  ب��ع��د  ال����دول����ة  يف 
التنفيذية اجلديدة لقانون الإقامة 

و�ضوؤون الأجانب يف الدولة.
وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة اأن����ه مي��ك��ن جلميع 
ال����ف����ئ����ات ال�����ض����ت����ف����ادة م����ن امل����زاي����ا 
اجل�����دي�����دة مل���ن���ظ���وم���ة ال���ت���اأ����ض���ريات 
امل��ح��دث��ة م��ن خ���ال ال���دخ���ول على 
املوقع الإلكرتوين للهيئة والتطبيق 
املزايا  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ال���ذك���ي 
املوقع  م��ن خ��ال  وال��ت��ق��دمي عليها 
والتطبيق ومراكز �ضعادة املتعاملن 
املنت�ضرة يف الدولة بعد بدء تطبيق 
ال��ائ��ح��ة اجل���دي���دة يف ال��ث��ال��ث من 

اأكتوبر املقبل.
اللواء  �ضعادة  اأ�ضاد  املنا�ضبة،  وبهذه 
عام  م��دي��ر  اخل��ي��ي��ل��ي  �ضعيد  �ضهيل 
ال���ه���ي���ئ���ة، ب����ق����رار جم��ل�����ص ال�������وزراء 
التنفيذية  الائحة  باعتماد  املوقر 
�ضاأن  يف  احت���ادي  بقانون  للمر�ضوم 
بدولة  الأج����ان����ب  واإق����ام����ة  دخ�����ول 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف هذا 

التوقيت الهام.
ال�ضفر  ج������واز  اإن  ����ض���ع���ادت���ه  وق������ال 
الإماراتي اجلديد و�ضدور الائحة 
اجل���دي���دة ال��ت��ي ي���ب���داأ ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
ال���ث���ال���ث م���ن اأك���ت���وب���ر امل���ق���ب���ل، مبا 
وتي�ضريات  م���زاي���ا  م���ن  ت�����ض��م��ن��ت��ه 
وف�����ئ�����ات ج�����دي�����دة وم���ت���ن���وع���ة من 
وطموحات  رغبة  تلبي  التاأ�ضريات، 

واآم�������������ال امل�����واط�����ن�����ن وامل���ق���ي���م���ن 
العمل  يف  والراغبن  وامل�ضتثمرين 
والعي�ص يف دولة الإم��ارات، كما اأنها 
تعك�ص حر�ص القيادة احلكيمة على 
ريادة دولة الإمارات ومراعاة البعد 
الإن�ضاين والجتماعي للمقيمن يف 
وحت�ضن  الأ���ض��ر  �ضمل  ومل  ال��دول��ة 
توجيه  ع��ن  ف�ضًا  حياتهم،  ج���ودة 
املواهب  ل����دى  ال��ك��ام��ن��ة  ال���ط���اق���ات 
يف  للم�ضاهمة  اخل����ربات  واأ���ض��ح��اب 
القت�ضادي  ال��ن��م��و  م��ع��دلت  زي����ادة 
امل�ضتدامة،  التنمية  م�ضرية  ودع���م 
ف�ضًا عن ا�ضتقطاب روؤو�ص الأموال 

واملواهب من كافة اأنحاء العامل.
اأن  ���ض��ع��ادة م��دي��ر ع��ام الهيئة  واأك���د 
متثل  للتاأ�ضريات  املحدثة  املنظومة 
نقلة نوعية يف جمال دخول واإقامة 
املنطقة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  الأج����ان����ب 
وال���ع���امل، ك��م��ا اأن���ه���ا جت�����ض��د مبادئ 
تتبناها  ال���ت���ي  اخل��م�����ض��ن  وخ���ط���ة 
بالدولة  للنهو�ص  احلكيمة  القيادة 
املقبلة،  ع����ام����اً  اخل��م�����ض��ن  خ�����ال 
والأخوة  التعاي�ص  مفاهيم  وجت�ضد 
دولة  عليها  قامت  التي  الإن�ضانية 

الإمارات.
التاأ�ضريات  اأن  اإىل  �ضعادته  واأ���ض��ار 
و�ضوابط  �ضروطاً  تت�ضمن  املحدثة 
وتي�ضريات  م��ب�����ض��ط��ة  واإج�����������راءات 
الهيئة  م���ن���ه���ج  ت�����دع�����م  ج������دي������دة 
تقدمي  جم������ال  يف  ومم���ار����ض���ات���ه���ا 
وفكر  ب������روح  ا���ض��ت��ب��اق��ي��ة  خ����دم����ات 
الحتياجات  وت���ل���ب���ي  اخل���م�������ض���ن، 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ك���اف���ة ال���ف���ئ���ات من 
الأج����ان����ب وامل��ق��ي��م��ن، وجت��ع��ل من 
دولة الإمارات واحة للعي�ص والعمل 

والبتكار وال�ضتثمار.
جمعة  �ضهيل  ال���ل���واء  ���ض��ع��ادة  وق����ال 
اخل����ي����ي����ل����ي م�����دي�����ر ع��������ام ال���ه���وي���ة 
جواز  اإن  بالهيئة،  ال�ضفر  وج���وازات 
ال�����ض��ف��ر الإم���ارات���ي اجل���دي���د، الذي 
احلايل،  �ضبتمرب  اأول  اإط��اق��ه  ب��دء 
القيادة  ت���وج���ه���ات  م����ع  ي��ت��م��ا���ض��ى 
احلكومة  ن��ح��و  ب��ال��ت��وج��ه  احلكيمة 

اإلغاء  اأه��م��ه��ا  ال��ذه��ب��ي��ة  ل���اإق���ام���ة 
الدولة  ع���ن  ال��ت��غ��ي��ب  ع����دم  ���ض��رط 
الذهبية،  ب���الإق���ام���ة  ل��اح��ت��ف��اظ 
عمالة  لعدد  الأق�ضى  احلد  واإلغاء 
ال����ت����ي ميكن  امل�������ض���ان���دة  اخل����دم����ة 
الأ�ضرة  لأف��راد  ومزايا  ا�ضتقدامها، 
ت�����ض��م��ح ل���ه���م ب���ال���ب���ق���اء يف ال���دول���ة 
طيلة مدة �ضريان اإقامتهم يف حال 
الإقامة  على  احلا�ضل  املعيل  وف��اة 
فئات  تنويع  اإىل  اإ�ضافة  الذهبية، 
العلماء،  لت�ضمل  الذهبية  الإق��ام��ة 
وامل���ت���خ�������ض�������ض���ن، وال����ن����واب����غ من 
يف  املقررة  ال�ضوابط  وفق  املواهب، 

هذا ال�ضاأن".
وذكر �ضعادته، اأنه ميكن للم�ضتثمر 
الإقامة  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  ال��ع��ق��اري 
بقر�ص  العقار  �ضراء  عند  الذهبية 
املعتمدة  املحلية  امل�ضارف  اأحد  من 
يف هذا ال�ضاأن، اأو عند �ضراء عقار اأو 
اأك��رث على اخل��ارط��ة بقيمة ل تقل 
ال�ضركات  م��ل��ي��وين دره���م م��ن  ع��ن 
ت�ضمنت  ك��م��ا  امل���ع���ت���م���دة،  امل��ح��ل��ي��ة 
ال����ائ����ح����ة اجل������دي������دة اإج�����������راءات 
لفئة  الإق��ام��ة  ملنح  ومب�ضطة  مرنة 
الطلبة  واأوائ��������ل  الأع����م����ال  ري������ادة 
اأف�ضل  ف��ر���ض��ة  مل��ن��ح  واخل���ري���ج���ن 

لاإقامة والعمل.
" ت�ضمنت  ق��ائ��ًا  �ضعادته  واأ���ض��اف 
منظومة التاأ�ضريات املحدثة مزايا 
الأ���ض��رة، من  اأف��راد  جديدة لإقامة 
املقيم  ل��اأج��ن��ب��ي  ال�����ض��م��اح  ب��ي��ن��ه��ا 
اأ�ضرته  اأف�����راد  ا���ض��ت��ق��دام  ب��ال��دول��ة 
مت  كما  ب�ضهولة،  والأب��ن��اء  ك��ال��زوج 
امل���ق���رر منحهم  رف����ع ���ض��ن الأب����ن����اء 
ب��ع��د اأن  الإق���ام���ة ح��ت��ى 25 ع���ام���اً 
ك���ان 18 ع��ام��اً ف��ق��ط، اإ���ض��اف��ة اإىل 
غري  للبنات  الإق��ام��ة  ت�ضريح  منح 
اأ�ضحاب  امل��ت��زوج��ات، والأب���ن���اء م��ن 

الهمم بغ�ص النظر عن العمر".
املنظومة  ت���وف���ر   " ق���ائ���ا  وت����اب����ع 
امل����ح����دث����ة ل����ت����اأ�����ض����ريات ال����دخ����ول 
اأغرا�ضاً وخيارات جديدة ومتعددة 
ل��ل��راغ��ب��ن يف زي����ارة ال��دول��ة مبدد 
زيارة مرنة وقابلة للتمديد وت�ضل 
اإىل عام، وبدون ا�ضرتاط �ضامن اأو 
م�ضت�ضيف يف الدولة بهدف تي�ضري 
مينح  مم��ا  واملتطلبات،  الإج����راءات 
والباحثن  ل���ل���زائ���ري���ن  ال��ف��ر���ض��ة 
ع��م��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��م على 
اأر�ص الإمارات والتنعم بحياة اآمنة 
الفئات  لكافة  وميكن  وم�ضتقرة". 
امل�ضتفيدة من خدمات اجليل الثالث 
من اخلدمات املطورة التعرف على 
مزايا و�ضروط جواز ال�ضفر اجلديد 
من  املحدثة  التاأ�ضريات  ومنظومة 
امل��وق��ع الإل���ك���رتوين للهيئة  خ��ال 
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املقبل اأكتوبر   3 تاريخ  من  اعتبارا  النفاذ  حيز  �ستدخل  والتي  املحدثة  التاأ�سرية  ملنظومة  التجريبي  التطبيق  وبدء  الإماراتي  ال�سفر  جواز  من  املطورة  الن�سخة  •  ت�سمل 
الذكي والتطبيق  للهيئة  الإلكرتوين  املوقع  على  الدخول  عرب  اجلديدة  اخلدمات  من  ال�ستفادة  الفئات  جلميع  • ميكن 

املقيمني اأ�سر  اأفراد  ل�ستقدام  اأكرب  ومزايا  م�ستثمر  اإقامة  من  بدًل  للتجديد  قابلة  �سنوات   5 ملدة  خ�سراء  • اإقامة 
امل�ستثمرين ل�ستقطاب  الأعمال  وفر�س  ال�ستثمارية  والفر�س  العمل  فر�س  ا�ستك�ساف  تاأ�سريات  • ا�ستحداث 
عاما  25 حتى  الإقامة  منحهم  املقرر  الأبناء  �سن  ورفع  ب�سهولة  والأبناء  الزوج  با�ستقدام  لالأجنبي  • ال�سماح 

العمر عن  النظر  بغ�س  الهمم  اأ�سحاب  من  والأبناء  املتزوجات  غري  للبنات  الإقامة  ت�سريح  • منح 
جتديده اأو  الإماراتي  ال�سفر  جواز  اإ�سدار  حالة  يف  اإ�سافية  مالية  ر�سوم  اأو  تكاليف  توجد  • ل 

اأقل وجهد  اأ�سرع  خدمة  يعني  مما  الدولة  م�ستوى  على  مراكز   7 يف  اجلديد  الإماراتي  ال�سفر  جواز  • طباعة 

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4192/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

طالب  بن  تعامل  عن  وال�ضادر  دره��م   )00012( رقم  املرجتع  ال�ضيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�ضوع 
التنفيذ واملنفذ �ضدهما بقيمة )50000( درهم خم�ضون الف درهم 2- تزيل ال�ضيك �ضند الدعوى بال�ضيغة 
التنفيذية وجعله �ضند تنفيذي واعان املنفذ �ضده 3- الزام املنفذ �ضده ب�ضداد قيمة ال�ضيك والفائدة %5 
من تاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك احلا�ضل يف 2022/1/24 ، 4- منع املنفذ �ضده من ال�ضفر والتعميم على كافة 

منافذ الدولة .
طالب التنفيذ : كاملي�ص مانكر

عنوانه:امارة ال�ضارقة - كورني�ص البحرية الفردان - �ضنرت 104 بجوار مركز �ضرطة البحرية
املطلوب اإعانه : 1- هار�ضاد كومار فاجليبهاي �ضورانيبهاجات فاجليبهاى - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)50495( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/مود  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فك�ضر كافية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2668718 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/هبة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حممود ا�ضماعيل لرتجمة املطبوعات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3878226 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ورك  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اوت زون للتعهدات الريا�ضية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3741345 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/لب  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اك�ص للخدمات ال�ضحية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4134173 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/مركز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميم لعمال اخلط
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3766609 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/غونغجو 

�ضتور للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4132147 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/قوة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضحراء لعمال التكييف والتربيد و�ضيانتها
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3737736 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ازاليا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعبايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1197231 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/دي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرتمار لل�ضيانة والنظافة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3774012 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تريين  :موؤ�ض�ضة  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لاعمال ال�ضحية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:1128628 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة �ضاعد عبداهلل الكعبي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف مروان نا�ضر �ضالح علي احلدادي

دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�ضادة :موؤ�ض�ضة علي كرامة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لل�ضيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:1047169 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة �ضاره علي كرامه حداد العامري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف علي كرامه حداد العامري

دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :خمبز �ضباب املدينة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:1094071 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة ابراهيم علي غلوم مو�ضى العبيديل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف �ضالح حممد قا�ضم عبداهلل
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
�ضجون  �ضوب  :كويف  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الليل رخ�ضة رقم:1389130 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة في�ضل �ضعيد جا�ضم �ضعيد ال علي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف احمد مبارك �ضيف علي ال�ضاحلي
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :ع�ضائر لندن

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم:2653354 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة ا�ضافة طالب ح�ضن هداف م�ضلم خوار %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل �ضامل حممد �ضعد املحرمي
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�ص  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:كون�ضيبت ايكو لا�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:رخ�ضة فورية

CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 2824497 
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�ضفية ال�ضركة
2 - تعين ال�ضادة/الهاملي و�ضركاه - حما�ضبون قانونيون ، كم�ضفي قانوين 
اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/12  لل�ضركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250012088 

- تاريخ التعديل:2022/09/5
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة امل�ضفي املعن 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:التكنولوجيا اخل�ضراء لل�ضيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:العن - �ضناعية العن - النقلة - مكتب 41 - �ضقة بناية 

�ضلطان حممد حمد يروان النيادي - واخرون
CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 1244910 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

2 - تعين ال�ضادة/مكتب ديب م�ضعود للمحا�ضبة واملراجعة ، كم�ضفي قانوين 
اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/25  لل�ضركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205034640 

- تاريخ التعديل:2022/09/5
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة امل�ضفي املعن 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:املزرعة املا�ضية للدواجن ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:العن - الوقن - احلليوي مزرعة - عبداهلل �ضعد ال�ضنيني 

وفاطمة حممد �ضاملن
CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 1990634 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

2 - تعين ال�ضادة/مكتب ديب م�ضعود للمحا�ضبة واملراجعة ، كم�ضفي قانوين 
اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/24  لل�ضركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250019974 

- تاريخ التعديل:2022/09/5
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة امل�ضفي املعن 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/املميز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فا�ضن للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3656106 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
ميني  وكافترييا  :مطعم  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

هاو�ص ذ.م.م رخ�ضة رقم : CN 2208570 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم وكافترييا ميني هاو�ص ذ.م.م

MINI HOUSE RESTAURANT AND CAFETERIA L.L.C

اإىل/ كافترييا وم�ضاوي ميني هاو�ص ذ.م.م
MINI HOUSE CAFETERIA & GRILS L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة م�ضاوي علي الفحم )�ضفاري(  5621006
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خال يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة 
غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :موؤ�ض�ضة جبل �ضم�ضاد لأعمال الباط و 

البا�ضرت  رخ�ضة رقم : CN 2424778 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة رام �ضينغ بايروا بهيخا لل بايروا %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خليفه عبداهلل حارب جا�ضم الظاهرى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة جبل �ضم�ضاد لأعمال الباط و البا�ضرت

JABAL SHAMSHAD TILES & PLASTER WORKS EST

اإىل/ موؤ�ض�ضة جبل �ضم�ضاد لأعمال الباط والبا�ضرت - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

JABAL SHAMSHAD TILES & PLASTER WORKS EST - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

نظمت اأم�ص وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�ص الوطني الحتادي جل�ضة حوارية 
مع  املراأة" بالتعاون  لدى  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  ثقافة  "تعزيز  عنوان  حتت 
الأمانة العامة للمجل�ص الوطني الحتادي والحتاد الن�ضائي العام وذلك 

يف قاعة زايد مبقر املجل�ص الوطني الحتادي يف اأبوظبي.
امل�ضاركة  ثقافة  تعزيز  يف  ال��وزارة  ا�ضرتاتيجية  مع  ان�ضجاماً  ذلك  وياأتي 
يف  الربملانية  احل��ي��اة  بطبيعة  والتعريف  ال��وط��ن،  اأب��ن��اء  ل��دى  ال�ضيا�ضية 
الدولة، والإجنازات التي حققتها م�ضرية العمل الربملاين خال اخلم�ضن 

عاماً املا�ضية، خا�ضة لدى فئة الن�ضاء.
الجتماعية  ال�ضوؤون  جلنة  اأع�ضاء  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  اجلل�ضة  يف  و�ضارك 
�ضعادة  الحت��ادي  الوطني  املجل�ص  يف  الب�ضرية  وامل���وارد  وال�ضكان  والعمل 
حواء  الدكتورة  و�ضعادة  اللجنة،  رئي�ص  املن�ضوري  الرحمن  عبد  ناعمة 
و�ضعادة  املا،  و�ضعادة عائ�ضة حممد  اللجنة،  املن�ضوري- مقرر  ال�ضحاك 
و�ضعادة  ثنية،  بن  ماجد  مرمي  و�ضعادة  العامري،  حممد  م��وزة  الدكتورة 
اإىل  اإ�ضافة  ال�ضام�ضي،  العبار  علي  حميد  و�ضعادة  الك�ضف،  عي�ضى  حممد 
الأ�ضتاذة اأحام اللمكي- مدير اإدارة البحوث والتنمية يف الحتاد الن�ضائي 

العام.
وقال �ضعادة طارق هال لوتاه وكيل وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�ص الوطني 
امل��راأة الإماراتية �ضريك ا�ضرتاتيجي يف بناء نه�ضة الدولة،  اإن  الحت��ادي 
والدفع قدماً نحو التطور والزدهار و�ضوًل اإىل مئوية الإمارات، وكذلك 
ياأتي نتيجة عملية  ال��ذي  الأم��ر  القوانن، وهو  ال��ق��رارات و�ضن  اتخاذ  يف 
الهتمام  ومنحها  الحت��اد،  م�ضرية  بدء  منذ  لها  الر�ضيدة  القيادة  لدعم 
جهودها  واإب����راز  والإداري�����ة،  القيادية  املنا�ضب  لتقلد  الكاملن  وال��ث��ق��ة 
وكفاءتها، وبالتايل ترك ب�ضمة وا�ضحة يف جميع القطاعات، وعلى كافة 

امل�ضتويات املحلية والإقليمية والدولية.
واأ�ضار �ضعادته اإىل اأن م�ضاركة املراأة الإماراتية يف حتقيق الإجنازات الوطنية 
يف جميع املجالت خال اخلم�ضن عاماً املا�ضية، خا�ضة يف جمال العمل 
الربملاين من خال امل�ضاركة الفاعلة يف انتخابات املجل�ص الوطني الحتادي 
والفوز مبقاعد املجل�ص، وال�ضرتاك يف مناق�ضة الق�ضايا والقرارات التي 
ت�ضهم يف خدمة الوطن واملواطن، ل�ضيما بعد �ضدور قرار قيادة الدولة 

الر�ضيدة التاريخي القا�ضي برفع ن�ضبة متثيل املراأة الإماراتية يف املجل�ص 
مقاعده،  عدد  ن�ضف  بذلك  لت�ضغل  املائة  يف   50 الوطني الحتادي اإىل 
تنفيذاً لتوجهات حكومة الإمارات الهادفة اإىل متكن املراأة وتوفري جميع 
الأدوات والإمكانيات لها لتحفيزها وت�ضجعيها على الإجناز وامل�ضاهمة يف 

العمليات التنموية كافة، ور�ضم مامح م�ضتقبل الإمارات.
اإح����دى جل���ان املجل�ص الوطني  اأع�����ض��اء  اأه��م��ي��ة م�����ض��ارك��ة  ���ض��ع��ادت��ه  واأك����د 
"املطبخ الرئي�ص" ملمار�ضته  اأن جلان املجل�ص ُتعد هي  الحتادي؛ لعتبار 
اخت�ضا�ضاته الد�ضتورية، �ضواء الت�ضريعية املتمثلة يف مناق�ضة م�ضروعات 

القوانن اأو الرقابية املتمثلة يف الرقابة على اأعمال احلكومة.
من جانبها اأكدت �ضعادة نورة ال�ضويدي الأمينة العامة لاحتاد الن�ضائي 
العام اأن املراأة الإماراتية تتمتع بكامل حقوقها التي وفرتها القيادة الر�ضيدة 
بدولة الإمارات العربية املتحدة من خال اإن�ضاف الت�ضريعات وال�ضيا�ضات 
لها، والذي بدوره عمل على حتقيق دولة الإمارات الكثري من الإجنازات يف 
ملف التوازن بن اجلن�ضن والذي ي�ضعها يف ال�ضدارة العربية والإقليمية 
بكل جدارة. واأ�ضارت اإىل اأن متثيل املراأة الإماراتية بن�ضبة 50 يف املائة يف 
املجل�ص الوطني الحتادي، اإىل جانب بلوغ ن�ضبة م�ضاركة املراأة يف املقاعد 
 9 ال��وزراء، بوجود  اأع�ضاء جمل�ص  اإجمايل  املائة من  27.5 يف  الوزارية 
وزيرات من اأ�ضل 33 وزيراً ووزيرة، والذي يعد من اأعلى املعدلت عاملياً، 
الفاعل  ال�ضريك  بو�ضفها  الإم���ارات  تنظر لبنة  الإم���ارات  دول��ة  اأن  يوؤكد 
الدولة، خا�ضة  يف  وامل�ضتدامة  ال�ضاملة  التنمية  م�ضرية  تعزيز  واملوؤثر يف 

ال�ضيا�ضية منها.
العام  الن�ضائي  الروؤية احلكيمة كان لاحتاد  "تناغماً مع هذه  واأ�ضافت: 
الن�ضائي  الحت���اد  رئي�ضة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  بتوجيهات 
ال��ع��ام رئ��ي�����ض��ة امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ل��اأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ال��رئ��ي�����ض��ة الأعلى 
الإمارات"، جهود وا�ضحة يف جمال متكن  "اأم  الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة 
وتاأهيل املراأة الإماراتية للم�ضاركة ال�ضيا�ضية من خال تنظيم املوؤمترات 
والندوات املتخ�ض�ضة يف هذا املجال التي اأتاحت للمراأة الإماراتية فر�ضة 
الطاع على جتارب الدول العربية ال�ضقيقة خا�ضة يف فرتة النتخابات، 
الربملانيات  دور  تعزيز  مل�ضروع  العام  الن�ضائي  الحت��اد  اإط��اق  �ضاهم  كما 
العربيات خال الفرتة ما بن 2004 - 2007 يف ن�ضر الوعي باأهمية 
امل�ضاركة ال�ضيا�ضية للمراأة بالإ�ضافة اإىل تاأهيل جمموعة من ال�ضخ�ضيات 

الن�ضائية القيادية، وتتوا�ضل جهود الحتاد الن�ضائي العام لتمهيد الطريق 
الفاعلة يف  اإمكاناتهن وت�ضجيعهن للم�ضاركة  اأمام بنات الإم��ارات وتعزيز 

امل�ضرية التنموية امل�ضتدامة بجميع املجالت والقطاعات".
وحتدثت �ضعادة ناعمة عبد الرحمن املن�ضوري عن خطوات تعزيز التمكن 
ال�ضيا�ضي للمراأة الإماراتية، وقالت �ضعادتها اإن منوذج التمكن ال�ضيا�ضي 
كما  وامل�ضتدامة،  ال�ضاملة  التنمية  م�ضرية  مواكبة  اإىل  ي�ضعى  الدولة  يف 
التنمية والتطوير  املزيد من  اإىل  القادمة  ال�ضنة  ي�ضعى خال اخلم�ضن 
والبناء.  وقدمت �ضرحاً حول املواد الواردة يف الائحة الداخلية للمجل�ص 
الوطني الحتادي التي حتدد جلان املجل�ص واخت�ضا�ضاتها، واآلية انتخاب 
اأع�ضاء اللجان، ودور اللجان ..وا�ضتعر�ضت كذلك اإجنازات جلنة ال�ضوؤون 
الجتماعية والعمل وال�ضكان واملوارد الب�ضرية. وحتدثت �ضعادة الدكتورة 
حواء �ضعيد ال�ضحاك املن�ضوري مقررة جلنة ال�ضوؤون الجتماعية والعمل 
وال�ضكان واملوارد الب�ضرية عن دور مقرر اللجنة يف جلان املجل�ص الوطني 
الحتادي الذي اعتربته داعماً لعمل رئي�ص اللجنة واإدارة النقا�ص، وقراءة 
ال��وط��ن��ي الحت���ادي،  للمجل�ص  ال��ع��ام��ة  ال��ل��ج��ان خ��ال اجلل�ضات  ت��ق��اري��ر 
وال�ضتجابة لاأ�ضئلة التي توجه للجنة خال مناق�ضة م�ضروعات القوانن 

واملو�ضوعات يف اجلل�ضات، وتو�ضيح راأي اللجنة.
ودور  ر�ضالة  لها  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  يف  امل���راأة  اإن  �ضعادتها  وقالت 
كبري يف اإثراء النقا�ضات بجانب الرجل، لأننا جميعا كاأع�ضاء منثل ال�ضعب 

ككل.
وحتدث �ضعادة حميد علي العبار ال�ضام�ضي ع�ضو جلنة ال�ضوؤون الجتماعية 
والعمل وال�ضكان واملوارد الب�ضرية عن دور املراأة يف جلان املجل�ص، وقال اإن 
املراأة يف املجل�ص لديها طموح كبري وتثبت نف�ضها كل يوم ولها ح�ضور كبري 

يف املناق�ضات وذلك نابع من خرباتهن قبل دخولهن للمجل�ص.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأ����ض���ارت ���ض��ع��ادة ع��ائ�����ض��ة حم��م��د امل���ا ع�����ض��و جل��ن��ة ال�ضوؤون 
الجتماعية والعمل وال�ضكان واملوارد الب�ضرية يف املجل�ص الوطني الحتادي، 
اإىل اأن املراأة الإماراتية ا�ضتفادت خال الف�ضول الت�ضريعية املختلفة منذ 
م�ضاركتها يف العمل الربملاين من الكفاءات واخلربات التي يتميز بها ع�ضو 
املجل�ص الوطني الحتادي، والتي انعك�ص اأثرها على خمرجات اجتماعات 
اللجان واجلل�ضات خال مناق�ضة م�ضروعات القوانن واملو�ضوعات العامة 
واإ�ضدار التو�ضيات وطرح الأ�ضئلة، حيث �ضاهمت هذه اخلربات يف تعزيز 

م�ضرية التنمية ال�ضاملة للدولة.
واأ�ضافت اأنه مع اإعان برنامج التمكن ال�ضيا�ضي عام 2005 قدمت �ضمو 
والاحمدود  الكامل  الإمارات" الدعم  "اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة 
انتخابات املجل�ص الوطني الحتادي، من  للمراأة الإماراتية للم�ضاركة يف 
الحتاد  نظمها  للمراأة  وتاأهيلية  وتوعوية  تثقيفية  برامج  تنفيذ  خ��ال 
لت�ضارك  الدولية،  واملوؤ�ض�ضات  املتحدة  الأمم  بال�ضراكة مع  العام  الن�ضائي 

املراأة ناخبة وع�ضوة يف اأول جتربة انتخابية متت يف عام 2006.
الجتماعية  ال�ضوؤون  جلنة  ع�ضو  الك�ضف  عي�ضى  حممد  �ضعادة  وحت��دث 
الرجل  م��ع  املتكامل  امل���راأة  دور  ع��ن  الب�ضرية  وامل����وارد  وال�ضكان  والعمل 
وحر�ضها على املناق�ضات ودرا�ضة املو�ضوعات ب�ضورة متكاملة، كما تطرق 
اإىل اإجنازات املراأة الإماراتية ..موؤكداً اأن الإجنازات واملكا�ضب التي حتققت 
للمراأة الإماراتية يعود ف�ضله لروؤية القيادة الر�ضيدة واإميانها بدور املراأة 
واإمكانياتها، وما تبعه من �ضيا�ضات م�ضتمرة منذ تاأ�ضي�ص الدولة يف دعم 
ومتكن املراأة يف جميع املجالت.  وحتدثت �ضعادة الدكتورة موزة حمرور 
العامري حول اأهمية م�ضاركة املراأة يف العمل النيابي وال�ضيا�ضي، واأهمية 
خو�ضها جتربة انتخابات املجل�ص الوطني الحتادي �ضواء كانت ناخبة اأو 
حول  املجتمعية  الثقافة  ون�ضر  الربملاين،  العمل  مل�ضرية  تعزيزاً  مر�ضحة، 

الدور املميز للمراأة يف العمل الربملاين.
كما تطرقت �ضعادة مرمي ماجد بن ثنية ع�ضو جلنة ال�ضوؤون الجتماعية 
الحتادي  الوطني  املجل�ص  دور  اإىل  الب�ضرية  وامل���وارد  وال�ضكان  والعمل 
واأه��م��ي��ت��ه يف مت��ك��ن امل����راأة ال�����ض��ي��ا���ض��ي، واأه��م��ي��ة وج���ود امل����راأة كع�ضوة يف 

املجل�ص.
وقالت �ضعادتها اإن ما و�ضلت اإليه املراأة اليوم �ضببه الرئي�ضي دعم القيادة 
وبف�ضل  امل�ضتمرة،  التمكن  وم��ب��ادرات  وال��ربام��ج  وال�ضيا�ضات  الر�ضيدة 
المارات"  "اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  ورع��اي��ة  وج��ه��ود  دع��م 
..م�ضرية اإىل اأن املراأة خال اخلم�ضن عاماً املا�ضية قطعت �ضوطاً طويًا 
اإدارة البحوث  اأح��ام اللمكي مديرة  اأ�ضارت  من الإجن���ازات.  من جانبها 
الكرمية  التوجيهات  وبف�ضل  ال��ع��ام  الن�ضائي  الحت���اد  اأن  اإىل  والتنمية 
الإمارات" كان  "اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  ل�ضمو  الثاقبة  وال��روؤي��ة 
املراأة  مل�ضتقبل  ا�ضت�ضرافية  روؤي��ة  لديها  كانت  التي  ال�ضباقة  اجلهات  من 

الإماراتية يف العمل الربملاين.

•• اأبوظبي-وام:

مقر  يف  اأم�����ص  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  غبا�ص  �ضقر  معايل  ا�ضتقبل 
املجل�ص باأبوظبي كًا على حدة، �ضعادة ت�ضانغ ييمينغ- �ضفري جمهورية ال�ضن 
اأودونباتار  و�ضعادة  الت�ضيك  جمهورية  �ضفري  �ضافيك  ي��رى  و�ضعادة  ال�ضعبية 
�ضيجيخو �ضفري جمهورية منغوليا املعتمدين لدى الدولة بح�ضور �ضعادة عفراء 

الب�ضطي الأمن العام امل�ضاعد لات�ضال الربملاين باملجل�ص.

ومت خال اللقاءات بحث �ضبل تعزيز عاقات التعاون الثنائية يف �ضتى املجالت 
الحتادي  الوطني  املجل�ص  بن  الربملانية  والعاقات  التعاون  تفعيل  �ضيما  ل 
الزيارات  ت��ب��ادل  اأهمية  على  التاأكيد  م��ع  ال���دول،  ه��ذه  يف  الربملانية  واملجال�ص 
ذات  الق�ضايا  خمتلف  حيال  والت�ضاور  التن�ضيق  وتعزيز  الربملانية  واخل���ربات 
الهتمام امل�ضرتك بن دولة الإمارات وهذه الدول واأهمية تعزيز التوا�ضل بن 
بن  والتعاون  التوا�ضل  ج�ضور  وم��د  والثقافات  واحل�ضارات  وال�ضعوب  ال��دول 

املجتمعات.

واأكد معايل �ضقر غبا�ص اأهمية الرتقاء بالعمل الربملاين اإىل م�ضتوى التحديات 
كما  الربملانية،  الدبلوما�ضية  عرب  الربملانية  املوؤ�ض�ضات  دور  وتعزيز  امل�ضتقبلية 
خ�ضو�ضا  والدولية  الإقليمية  التطورات  جممل  حول  النظر  وجهات  تبادل  مت 

تطورات الأو�ضاع يف ال�ضرق الأو�ضط.
واأ�ضار معاليه اىل اأن دولة الإمارات تعد منوذجاً يف التعاي�ص والت�ضامح وتوؤمن 
باأن ال�ضام هو اخليار ال�ضرتاتيجي وهو حجر الزاوية يف �ضيا�ضاتها وعاقاتها 
مع كافة الدول. وقال معايل �ضقر غبا�ص اإن املجل�ص الوطني كموؤ�ض�ضة ت�ضريعية 

حري�ص على امل�ضاهمة يف جهود �ضنع م�ضتقبل اآمن واأف�ضل ونحر�ص على تعزيز 
هذه اجلهود وامل�ضاهمة فيها من خال م�ضاركة الربملانين ومن خال عملهم 
الثنائية  الجتماعات  عقد  يف  الربملانية  ال�ضداقة  جل��ان  دور  اأهمية  ..م��وؤك��دا 

وتبادل وجهات النظر الربملانية يف املحافل الدولية.
ال�ضن  جمهورية  �ضفري  ييمينغ-  ت�ضانغ  ب�ضعادة  غبا�ص  �ضقر  معايل  ورح��ب 
دولة  يف  ك�ضفري  مهامه  يف  والنجاح  التوفيق  له  متمنيا  الدولة،  لدى  ال�ضعبية 

الإمارات العربية املتحدة.

»�سوؤون املجل�س الوطني« تنظم جل�سة حوارية حول تعزيز ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة

�سقر غبا�س يبحث مع �سفراء ال�سني والت�سيك ومنغوليا تعزيز التعاون الربملاين

بدء اأعمال املوؤمتر العربي الإقليمي للمر�سدات الثالث والع�سرين
•• اأبوظبي-وام:

الن�ضائي  الحت���اد  رئي�ضة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ضة  العام 
التنمية الأ�ضرية، الرئي�ضة الفخرية جلمعية مر�ضدات الإمارات بداأت اأم�ص 
اأعمال املوؤمتر العربي الإقليمي الثالث والع�ضرين للمر�ضدات يف فندق اإرث 
اأبوظبي، بح�ضور عدد من اأ�ضحاب املعايل الوزراء، وعدد من امل�ضوؤولن يف 

املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة.
ب��ال��ت��ع��اون مع  الإم�����ارات  م��ر���ض��دات  تنظمه جمعية  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  ويحمل 
الإقليم العربي للمر�ضدات �ضعار "معاً نزدهر" وي�ضارك فيه اإىل جانب دولة 
الإمارات الأردن والبحرين، وتون�ص، واجلزائر، و�ضوريا، وال�ضودان، وعمان، 

اجلمعية  عن  ممثلن  جانب  اإىل  وم�ضر  وليبيا،  ولبنان،  والكويت،  وقطر، 
العاملية للمر�ضدات وفتيات الك�ضافة.

و�ضيتم خال املوؤمتر انتخاب اللجنة العربية الإقليمية اجلديدة للمر�ضدات، 
كما �ضيتم ا�ضتعرا�ص اخلطة ال�ضرتاتيجية الإقليمية العربية، وا�ضتعرا�ص 
امل�ضتجدات على امل�ضتوى الإقليمي عرب الطاع على التقرير الإقليمي عن 
الفرتة الثاثية، كما �ضت�ضهد الدائرة امل�ضتديرة ا�ضتعرا�ص مبادرات اجلمعية 
اإىل  بالإ�ضافة  العاملية  ال�ضرتاتيجية  للحركة  امل�ضتقبلي  والجتاه  العاملية، 

مو�ضوعات اأخرى متنوعة تتعلق باحلركة الإر�ضادية الإقليمية.
مر�ضدات  جمعية  ب��ن  القائم  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  يف  امل��وؤمت��ر  ا�ضت�ضافة  وت��اأت��ي 
الإمارات، والإقليم العربي للمر�ضدات، باجلمعية العاملية للمر�ضدات وفتيات 

الك�ضافة.

حاكم ال�سارقة ياأمر ببناء 
جممع �سكني جلامعة خورفكان

•• ال�شارقة -وام:

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأم��ر 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�ضارقة بت�ضييد 3 جممعات �ضكنية لأع�ضاء الهيئة 
التدري�ضية والطاب والطالبات يف جامعة خورفكان. ووجه �ضاحب ال�ضمو 
حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 
�ضكني  جممع  اإن�ضاء  يف  بالبدء  بال�ضارقة  العامة  الأ�ضغال  دائ��رة  ال�ضارقة 

بجامعة خورفكان لأع�ضاء الهيئة التدري�ضية والطاب والطالبات.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا 
بدعوة املجال�س البلدية يف ال�سارقة لالنعقاد 

•• ال�شارقة -وام:

حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ���ض��در 
املر�ضوم  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�ضو  القا�ضمي 
اإمارة  الأم��ريي رقم /47/ ب�ضاأن دعوة املجال�ص البلدية يف 
ال�ضنوي  الف�ضل  الأول من  العادي  ال�ضارقة لانعقاد للدور 
الثامن ع�ضر. ون�ص املر�ضوم على اأن ُتدعى املجال�ص البلدية 
اإمارة ال�ضارقة لانعقاد للدور العادي الأول من الف�ضل  يف 
1444ه�  �ضفر   16 الث��ن��ن  ي��وم  ع�ضر،  ال��ث��ام��ن  ال�ضنوي 

املوافق 12 �ضبتمرب 2022م كٌل يف مقره.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما بقانون ب�ساأن تنظيم هيئة ال�سارقة للرثوة ال�سمكية
•• ال�شارقة-وام:

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضدر 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�ضارقة املر�ضوم بقانون رقم /3/ ب�ضاأن تنظيم هيئة 

ال�ضارقة للرثوة ال�ضمكية.
ون�ص املر�ضوم بقانون على اأن يكون املقر الرئي�ص للهيئة يف مدينة ال�ضارقة، 
اأو  فروعاً  ُتن�ضئ  اأن  ال�ضارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ص  من  بقراٍر  ويجوز 

مكاتب لها يف باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف الهيئة بح�ضب املر�ضوم بقانون اإىل حتقيق ما ياأتي: 

الإمارة. يف  وتنميتها  ال�ضمكية  الرثوة  على  املحافظة   .1
وتنميته. الغذائي  الأمن  حتقيق   .2

التعاونيات  حمات  ودعم  بها،  والرتقاء  الأ�ضماك  �ضيد  مهنة  اإحياء   .3
مناف�ضة. باأ�ضعار  ال�ضيد  مواد  بيع  خال  املحلي" من  "ال�ضوق 

م�ضتوى  على  واأن�ضطتهم  لل�ضيادين  املتاحة  الدعم  اأوجه  كافة  تقدمي   .4
الإمارة.

اأهدافها  حتقيق  �ضبيل  يف  للهيئة  يكون  اأن  على  بقانون  املر�ضوم  ن�ص  كما 
ممار�ضة الخت�ضا�ضات الآتية:

 1. ر�ضم ال�ضيا�ضات العامة وو�ضع اخلطط ال�ضرتاتيجية للهيئة يف الإمارة 
وعر�ضها على املجل�ص لُيقرر ما يراه منا�ضباً ب�ضاأنها.

وعر�ضها  الهيئة  بعمل  املتعلقة  الازمة  والأنظمة  الت�ضريعات  اقرتاح   .2

ويكون للهيئة بح�ضب املر�ضوم بقانون رئي�ص ي�ضدر بتعيينه مر�ضوم اأمريي 
ُيعاونه عدد كاف من املوظفن واخلرباء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون 
له ال�ضلطات وال�ضاحيات الازمة لإدارة �ضوؤون الهيئة واتخاذ القرارات 

الازمة لتحقيق اأهدافها وله بوجه خا�ص ما يلي:
اأهداف  لتحقيق  ال��ازم��ة  وال�ضرتاتيجية  العامة  ال�ضيا�ضة  اق���رتاح   .1  

الهيئة وعر�ضها على املجل�ص لعتمادها اأو اتخاذ الازم ب�ضاأنها.
والأنظمة  الت�ضريعات  وف��ق  الهيئة  يف  العمل  �ضري  على  الإ���ض��راف   .2

ال�ضارية واإ�ضدار القرارات الدارية ومتابعة تنفيذها.
عليها  ت�����ض��رف  ال��ت��ي  وامل�����ض��اري��ع  وال���ربام���ج  اخل��ط��ط  تنفيذ  متابعة   .3

الهيئة.
على  وعر�ضهما  للهيئة  اخلتامي  واحل�ضاب  ال�ضنوية  املوازنة  اإع��داد   .4

املجل�ص لاعتماد.
للهيئة وحتديد  التابعة  العمل  واملوؤقتة وفرق  الدائمة  اللجان  ت�ضكيل   .5

اخت�ضا�ضاتها ونظام عملها.
مع  عاقتها  ويف  احلكومية  واجل��ه��ات  الق�ضاء  اأم��ام  الهيئة  متثيل   .6

الآخرين.
التي  التفاهم  ومذكرات  وال�ضراكات  والتفاقيات  العقود  على  التوقيع   .7

ُتربمها الهيئة.
�ضاحياته  اأو  �ضلطاته  ببع�ص  الهيئة  موظفي  من  غ��ريه  تفوي�ص   .8

وفقاً للت�ضريعات ال�ضارية يف الإمارة.

على املجل�ص لُيقرر ما يراه منا�ضباً ب�ضاأنها.
يف  ال�ضيد  اأن�����ض��ط��ة  وم��راق��ب��ة  ال�����ض��ي��ادي��ن  جمعيات  ع��ل��ى  الإ����ض���راف   .3

الإمارة.
ال�ضيادين  جمعيات  مع  بالتعاون  ال�ضمكية  الرثوة  تنمية  على  العمل   .4

واجلهات املعنية.
ذات عاقة  م�ضكات  لأية  واحللول  القرتاحات  وو�ضع  ودرا�ضة  بحث   .5

بالرثوة ال�ضمكية.
املتاحة،  بالو�ضائل  ال�ضمكية  ال��رثوة  على  املحافظة  باأهمية  التوعية   .6

والتن�ضيق مع اجلهات املعنية يف كل ما يتعلق بالرثوة ال�ضمكية.
7. اإبرام العقود والتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�ضراكات بعد اعتمادها 

من املجل�ص.
والفني،  الإداري  الدعم  على  للح�ضول  املخت�ضة  باجلهات  ال�ضتعانة   .8
وي���ج���وز ل��ه��ا ال���ض��ت��ع��ان��ة ب���اخل���رباء وال���ض��ت�����ض��اري��ن وب���ي���وت اخل����ربة ذات 
اجلهات  مع  التعاون  لها  ويجوز  باأعمالها،  يتعلق  ما  كل  يف  الخت�ضا�ص 

الأخرى يف املو�ضوعات التي تدخل �ضمن اأهدافها واخت�ضا�ضاتها.
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  والج��ت��م��اع��ات  امل���وؤمت���رات  يف  الإم������ارة  مت��ث��ي��ل   .9

والدولية.
الإمارة  داخل  يف  البحرية  واملهرجانات  الأن�ضطة  كافة  يف  امل�ضاركة   .10

وخارجها.
املجل�ص. اأو  احلاكم  من  بها  ُتكلف  اأخرى  اخت�ضا�ضات  اأي   .11

املجل�ص. اأو  احلاكم  من  بها  يكّلف  اأخرى  اخت�ضا�ضات  اأو  مهام  اأي   .9
التنظيمي  بالهيكل  املتعلقة  اجل��وان��ب  خمتلف  بقانون  املر�ضوم  نظم  كما 

واملوارد املالية وال�ضبطية الق�ضائية والأحكام اخلتامية وغريها.
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الأرجنتني توِقف �سديقة منفذ حماولة اغتيال كري�سرن 
•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

اعتقلت ال�ضرطة الأرجنتينية يف بوينو�ص اآير�ص �ضديقة منفذ 
يف  وذل��ك  كري�ضرن،  كري�ضتينا  الرئي�ص  نائبة  اغتيال  حماولة 
اإطار التحقيق، بح�ضب م�ضادر ق�ضائية عدة نقلت ت�ضريحاتها 

و�ضائل اإعام اأرجنتينية، بينها وكالة “تيام” الر�ضمية.
واأوِقفت ال�ضابة البالغة من العمر 23 عاما يف حمطة يف منطقة 

بالريمو وو�ضعت قيد الحتجاز وفقا للم�ضادر نف�ضها.
ن��ائ��ب��ة ال��رئ��ي�����ص الأرج��ن��ت��ي��ن��ي كري�ضتينا  وق���ال اأح���د حم��ام��ي 
كري�ضرن التي تعر�ضت م�ضاء اخلمي�ص ملحاولة اغتيال، الأحد 
اإن املهاجم امل�ضلح الذي اعُتِقل يف مكان الواقعة “مل يت�ضرف 

مبفرده«.
مل  “هو  اإن”،   5 “�ضي  لتلفزيون  دال��ب��ون  غريغوريو  و���ض��رح 
يت�ضرف مبفرده، لأنه كانت هناك اأحداث حت�ضريية ملحاولة 
الغتيال. كان هناك اأ�ضخا�ص اآخرون على علم بهذا املوقف با 

من دون اأن يقدم عنا�ضر تدعم اأقواله هذه. اأدنى �ضك”، 
و�ضدد يف ت�ضريحات منف�ضلة لوكالة “تيام” الر�ضمية على 
اأنه “يف راأيي، �ضيكون هناك مزيد من )املتهمن( لأنني اأفهم 

اأنه مل يت�ضرف مبفرده«.
الثنن  ر�ضمًيا  �ضكوى  تقدمي  �ضيتم  اأن��ه  ا  اأي�ضً املحامي  واأك��د 
با�ضم كري�ضرن حتى تتمكن ب�ضفتها طرفا مدنيا، من الو�ضول 
اأدل��ة وخ��رباء و”ا�ضتئناف  النتائج واق��رتاح  امللف ومتابعة  اإىل 

القرارات التي من �ضاأنها اأن ت�ضر بها«.
واأ�ضار دالبون اأي�ضا اإىل اأنه �ضيطلب من الق�ضاء ال�ضتماع اىل 
فبعيد حماولة الغتيال، اأعلن  اأقول �ضخ�ص يدعى “ماريو”. 
به منذ  للم�ضتبه  اأنه �ضديق  التلفزيون  �ضا�ضة  عرب  “ماريو” 
املراهقة وقال اإنه “مقتنع باأن نيته كانت قتل” كري�ضرن. كما 
اأ�ضهر وه��ي ف��رتة كان  مل��دة ع�ضرة  امل�ضتبه به  اأن��ه مل ير  اأو�ضح 

خالها الأخري يبحث عن التزود ب�ضاح.
بعد �ضبع �ضنوات على مغادرتها الرئا�ضة، ما زالت كري�ضرن )69 
عاما( التي تراأ�ص جمل�ص ال�ضيوخ حاليا، �ضخ�ضية اأ�ضا�ضية واإن 

كانت مثرية لانق�ضام، يف ال�ضيا�ضة الأرجنتينية.
النيابة  وطلبت  والف�ضاد  الحتيال  بتهمة  حاليا  حتاكم  وه��ي 

12 ع��ام��ا وح��رم��ان��ه��ا م��ن حق  مل���دة  ب��ال�����ض��ج��ن بحقها  ح��ك��م��ا 
�ضحية  اأنها  توؤكد  وهي  احلياة.  مدى  النتخابات  يف  امل�ضاركة 
“حماكمة �ضيا�ضية” مطلقة بذلك بحكم الأمر الواقع اإ�ضارة 
البريوين، وعدد من تظاهرات  الي�ضاري  تيارها  تعبئة  لإع��ادة 
خارج  اأن�ضارها  حتيي  كانت  وبينما  اخلمي�ص  لها.وليل  الدعم 
منزلها، �ضوب رجل م�ضد�ضا نحو راأ�ضها على بعد اأمتار قليلة. 
ل�ضبب  اأن��ه  وجيزة  ف��رتة  بعد  فرنانديز  األربتو  الرئي�ص  واأك��د 

غري معروف مل ُتطلق اأي ر�ضا�ضة مع اأن ال�ضاح كان ملقما.
واملهاجم الذي اعتقل على الفور، برازيلي يبلغ من العمر 35 
عاما ويعي�ص يف الأرجنتن منذ طفولته. وما زالت دوافعه غري 

معروفة.

به  اأ����ض���اد  م��ن�����ض��ب��ه  اأول يف  ع����ام  ب��ع��د     
امل���ح���ل���ل���ون ج����زئ����ي����اً ع���ل���ى ال�����رغ�����م من 
اجلمود يف الأ�ضهر الأخرية والن�ضحاب 
ال��ف��و���ض��وي م���ن اأف��غ��ان�����ض��ت��ان، رمب���ا مل 
يتخيل الرئي�ص الدميقراطي اأن ي�ضطر 
الأزمات  ال�ضل�ضلة من  للتعامل مع هذه 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة ع��ن��دم��ا طوى 
يف   .2022 ع��ام  م��ن  الأوىل  ال�ضفحة 
بايدن عاجًزا،  ك��ان جو  الأح��ي��ان،  بع�ص 
مم�ضًكا  يعد  ومل  فهمه،  ي�ضاء  واأح��ي��اًن��ا 
وب��دا عالًقا يف زوبعة ل نهاية  ب��الأم��ور، 
اإدارت��ه والأغلبية  اإىل جر  اأدى  لها، مما 
قبل  قيا�ضية  �ضعبية  ع��دم  اإىل  تدريجًيا 
يف  ن�ضفية  انتخابات  م��ن  اأ�ضهر  خم�ضة 

غاية الهمّية.
الطق�ص  ي����اأت����ي  امل���ط���ر  ب���ع���د  ول����ك����ن،     
اجل��م��ي��ل. ام���ام ده�����ض��ة اجل��م��ي��ع، انقلب 
م�ضتاأجر  اأ���ض��اب��ي��ع.  ب�ضعة  منذ  الو�ضع 
ال�ضيا�ضية،  وع��ائ��ل��ت��ه  الأب��ي�����ص  ال��ب��ي��ت 
ي���ع���ودون ب��ق��وة وي��ت��م��وق��ع��ون جم����ددا يف 
ال���ق���ادم���ة. ول���ئ���ن حافظ  الن���ت���خ���اب���ات 
خرباء الأر�ضاد اجلوية على موؤ�ضر ثقة 
تنق�ضع  وا�ضنطن  �ضماء  ف��اإن  منخف�ص، 
الغيوم املجال الآن  �ضيًئا ف�ضيًئا، وتف�ضح 
لت�ضتعيد  ال��ع��ام،  يف  �ضم�ص  اأ�ضعة  لأوىل 

لأع�ضاء  الآن  ح��ت��ى  ال��ب��اه��ت��ة  ال���وج���وه 
الأ�ضرة الدميقراطية لونها.

للرئي�ص  ل��ل�����ض��م��اح  ه�����ذا  ي��ك��ف��ي  ه����ل     
الكوجنر�ص؟  يف  بالأغلبية  بالحتفاظ 
ل�ضت متاأكًدا، لكن موجة املد اجلمهوري 
اأقل  اأعلن عنها منذ �ضهور �ضتكون  التي 

اأهمية بكثري مما كان متوقًعا.

ــاخــن  ــض ـــوع � ـــض ـــو� ــــا�ــــس م الإجــــه
للجمهوريني

حماية  عن  العليا  املحكمة  تراجع  اإن     
ح��ق��وق الإج��ه��ا���ص ال��ف��ي��درال��ي��ة ه��و با 
املحافظ،  للمع�ضكر  كبرًيا  انت�ضاًرا  �ضك 
ال����ذي ك��اف��ح مل��ا ي��ق��رب م��ن ن�����ض��ف قرن 

لإلغاء ق�ضية رو �ضد واد.
اأن�ضاأت  ال���ولي���ات،  اإىل  ال��ك��رة  وب���اإع���ادة   
الباد،  يف  ق�����ض��ائ��ي��ة  م��وؤ���ض�����ض��ة  اأع���ل���ى 
وو�ضعت ماين الن�ضاء  “اأمريكيتان”، 
يف �ضعوبات. خ�ضو�ضا، اأثارت رياحا من 
ال��غ�����ض��ب ب��ن ج���زء ك��ب��ري م��ن ال�ضكان. 
يتجلى  مل  ه����ذا  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
ب�ضكل خا�ص يف ال�ضوارع، اإل اأنه ميكن ان 
ُيرتجم يف �ضناديق القرتاع يف نوفمرب 

املقبل.
   بل اأن هذا القرار يبدو هدية م�ضمومة 

حقيقية للحزب اجلمهوري، الذي احتفل 
املنتخبن  وم�����ض��وؤول��ي��ه  ناخبيه  غالبية 
كان�ضا�ص،  يف  املا�ضي.  يونيو  يف  باخلرب 
دونالد  فيها  فاز  التي  اليمينية  الأر���ص 
جت�ضدت  و2020،   2016 يف  ت��رام��ب 
هذه المكانية لأول مرة يف 2 اأغ�ضط�ص. 
عن  للت�ضويت  ال�ضكان  دع��وة  مت��ت  لقد 
الد�ضتور  تعديل  على  ال�ضتفتاء  طريق 
املحلي، والذي كان �ضيفتح الطريق اأمام 
تقييد جذري للحق يف الإجها�ص، وجاء 
من  مفاجئة:  قنبلة  مبثابة  الت�ضويت 
59 يف  بن�ضبة  “ل”  ب�  خال الت�ضويت 
اإىل  وا�ضحة  اإ�ضارة  ال�ضكان  اأر�ضل  املائة، 
املجل�ص الت�ضريعي للولية التي ي�ضيطر 

عليه اجلمهوريون.
قد  املو�ضوع  ه��ذا  اأن  يبدو  خ�ضو�ضا،     
ح�ضد الناخبن، وهو ما يكفي لتخويف 
الكبري  واملر�ضحن من احلزب  املحللن 
الإجها�ص  اأن  لأن��ه عامة على  القدمي 
ميكن اأن يكون مو�ضوًعا هائًا للحملة 
�ضروري  اأم���ر  وه���و  امل�ضتقلن،  لإق���ن���اع 
باختيار  ب��الن��ت��خ��اب��ات،  ل��ل��ف��وز  ل��ل��غ��اي��ة 
امل���ر����ض���ح���ن ال���دمي���ق���راط���ي���ن ي������وم 3 
املحافظون  ف�����از  ل���ئ���ن  ل������ذا،  ن���وف���م���رب. 
باملعركة الثقافية بف�ضل املحكمة العليا، 

دفعه  يتعن  الذي  ال�ضيا�ضي  الثمن  فاإن 
يظل اأحد الأمور املجهولة يف النتخابات 
الدميقراطي  احل��زب  اأن  ويبدو  املقبلة، 

م�ضمم على ت�ضعيد كلفة الفاتورة.

انت�ضارات �ضيا�ضية كبرية
   كل �ضيء �ضار ب�ضكل رائ��ع جلو بايدن 
بداية  يوليو،  نهاية  والدميقراطين يف 
النتيجة  قليلة من  اأي��ام  قبل  اأغ�ضط�ص. 
الكوجنر�ص  اأقر  كان�ضا�ص،  من  امل�ضجعة 
قانون �ضيب�ص، وهو قانون رئي�ضي يهدف 
اإىل ت��ع��زي��ز اإن���ت���اج اأ���ض��ب��اه امل��و���ض��ات يف 
مع  البتكار،  وحتفيز  املتحدة  ال��ولي��ات 
مفتاح الو�ضول اإىل اأكرث من 50 مليار 
دولر من ال�ضتثمارات يف اجتاه �ضناعة 

التكنولوجيا العالية الأمريكية.
   يف اأعقاب ذلك مبا�ضرة، اأعلنت الوليات 
امل���ت���ح���دة م��ق��ت��ل زع���ي���م ال���ق���اع���دة اأمي���ن 
ال��ظ��واه��ري اإث���ر غ���ارة ب��ط��ائ��رة م�ضرية 

على �ضقة يف كابول. 
�ضنوات،  ع�ضر  م��ن  اأك���رث  م��ن��ذ  م��ط��ل��وب 
خلف اأ�ضامة بن لدن، وكان اأحد العقول 
املدبرة لهجمات 11 �ضبتمرب التي اأودت 
�ضخ�ص   3000 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ب��ح��ي��اة 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. ث��م ج���اءت ثمرة 

انت�ضار ت�ضريعي جديد ظهر على مكتب 
يق�ضي  ق��ان��ون  على  التوقيع  الرئي�ص: 
ال�ضابقن  اجل���ن���ود  و����ض���ول  ب��ت��ع��وي�����ص 
اإىل  ال�ضامة  ل��اأب��خ��رة  تعر�ضوا  ال��ذي��ن 

الرعاية ال�ضحية.
   غ��ري ان اع��ت��م��اد ال��ك��وجن��ر���ص خلطة 
وقانون  وال�����ض��ح��ة،  ل��ل��م��ن��اخ  ت��اري��خ��ي��ة 
اأراده جو بايدن  خف�ص الت�ضخم، الذي 
م��ن��ذ دخ���ول���ه ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ص، ه���و با 
النقاط  واأح��د  الت�ضل�ضل،  �ضك ذروة هذا 

البارزة يف رئا�ضته. 
  ي��ع��ّد ه��ذا ال��ق��ان��ون، ال���ذي مت التوقيع 
بالغ  ان��ت�����ض��اًرا  اأغ�ضط�ص،   16 يف  عليه 
قبل  ال��دمي��ق��راط��ي  للمع�ضكر  الأه��م��ي��ة 
الو�ضيطة.  النتخابات  اأ�ضهر من  ثاثة 
املتحدة  ال��ولي��ات  يعيد  اإن��ه  وخ�ضو�ضا، 
اإىل قلب املعركة �ضد ظاهرة الحتبا�ص 
 380 اإىل  ت�ضل  با�ضتثمارات  احل���راري 
املقبل،  ال��ع��ق��د  م���دى  ع��ل��ى  دولر  م��ل��ي��ار 
الوىل  العاملية  القوة  ميّكن  اأن  ويتوّقع 
م��ن الق���رتاب م��ن الل��ت��زام��ات التي مت 
التعهد بها اأثناء توقيع اتفاقية باري�ص.

ب��اأن��اق��ة، قرر  اأخ����رًيا، لإن��ه��اء ال�ضيف     
اإل���غ���اء ج��زئ��ي��ا لديون  ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ص 
 10.000( الأم���ري���ك���ي���ن  ال����ط����اب 

دخله  ي��ت��ج��اوز  ل  م��ق��رت���ص  ل��ك��ل  دولر 
ال�ضنوي 125.000 دولر(، بالإ�ضافة 
�ضداد  ع���ن  ال��ت��وق��ف  ف���رتة  اإىل مت��دي��د 
يناير  حتى  الأمريكين  الطاب  دي��ون 
ي�ضمح  اأن  ���ض��اأن��ه  م��ن  اإج�����راء   .2023
بروؤية  املتوا�ضعن  الأمريكين  ملاين 
ديونهم تنخف�ص فجاأة. لقد وعد به جو 

بايدن خال احلملة، وج�ّضده.
وا�ضحة  للناخبن  املوجهة  والر�ضالة     
التايل:  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ترجمتها  ومي��ك��ن 
ن��ع��م��ل وخ�����ض��وم��ن��ا غ���ارق���ون يف  “نحن 

الف�ضائح، �ضوتوا لنا«.

انق�ضاع يف ا�ضتطالعات الراأي
اإىل  املختلفة،  النت�ضارات  ه��ذه  توفر     
اأ�ضعار  يف  امل�����ض��ت��م��ر  الن��خ��ف��ا���ص  ج��ان��ب 
البنزين، والتباطوؤ املحتمل يف الت�ضخم، 
البيت  مل�����ض��ت��اأج��ر  اوك�����ض��ي��ج��ن  ج���رع���ة 

الأبي�ص والأغلبية.
 وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن خم���اط���ر ال���رك���ود، 
ل ي���زال م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة ع��ن��د م�ضتوى 
اإىل  م��ا مييل  وه��و  ت��اري��خ��ًي��ا،  منخف�ص 
ال�ضحية  ب�ضاأن احلالة  املراقبن  طماأنة 
ارتفع  وق�����د  الأم����ري����ك����ي.  ل��اق��ت�����ض��اد 
اأخرى  م���رة  ال��رئ��ي�����ص  �ضعبية  ت�ضنيف 

ليتجاوز  ال��رتاج��ع،  اأ�ضهر من  ع��دة  بعد 
ال�ضتطاعات  ملجمع  وف��ًق��ا  باملائة   40

“فايف ثريتي ايت«. 
ا اأدوات     هذا املعهد نف�ضه، الذي ينتج اأي�ضً
املختلفة  الوطنية  لانتخابات  توقعات 
املدة، يجعل  انتخابات منت�ضف  وخا�ضة 
الديناميكية  ه��ذه  جت�ضيد  املمكن  م��ن 
الحتفاظ  اإم���ك���ان���ي���ة  زادت  اجل����ي����دة. 
الكوجنر�ص  جمل�ضي  اأح���د  يف  باأغلبية 
املا�ضين.  ال�ضهرين  خ��ال  الأق���ل  على 
الدميقراطين  الآن  ال��ن��م��وذج  ومي��ن��ح 
باملائة للحفاظ على   62 بن�ضبة  فر�ضة 
اأو زيادتها،  هيمنتهم يف جمل�ص ال�ضيوخ 

مقابل 50 باملائة يف نهاية يونيو.
الأرقام  تتح�ضن  ال��ن��واب،     ويف جمل�ص 
جًدا  منخف�ضة  ت���زال  ل  لكنها  ��ا،  اأي�����ضً
ب��اإم��ك��ان��ي��ة عك�ص  ل��ل��ق��ول  ب��امل��ائ��ة(   21(

الو�ضع اليوم.
 ومع ذل��ك، ف��اإن الأم��ل موجود جمددا؛ 
ت�ضتبعد  ال���راأي  ا�ضتطاعات  تعد  مل  اذ 
مفاجاأة وهو ما اأعاد حتفيز القوات بعد 

عام من الكتئاب.
ال�ضتمرار  ب��اي��دن  ج��و  ي�ضتطيع  ه��ل     
يف اإ���ض��اح ال��ب��اد ح��ت��ى ع���ام 2024؟ 

موعدنا يف مطلع نوفمرب ملعرفة ذلك.

بعد ما لم�ضوا ال�ضقوط بال�ضربة القا�ضية

جو بايدن والدميقراطيون ي�ستعيدون توازنهم..!
•• الفجر -ثيو لوبري 
ترجمة خرية ال�شيباين

مع اقرتاب انتخابات التجديد الن�ضفي، ا�ضتعاد 

من  اإيجابًيا  زخًما  وحزبه  الأمريكي  الرئي�س 
�ضاأنه اأن ي�ضمح لهم بال�ضمود امام اجلمهوريني.   
�ضيء  ي�ضيبك  “عندما  الأمــريــكــي  التعبري 
اأنه  على  ترجمته  ميكن  “والذي   “ ي�ضتد  قد 

لو�ضف  مثايل  فرادى”  تــاأتــي  ل  “امل�ضائب 
يف  نف�ضه  بايدن  جو  فيه  وجــد  الــذي  الو�ضع 
بداية ال�ضيف. مع ت�ضخم مت�ضارع، وت�ضكيك يف 
املراأة، وتكهنات حول خالفته، وتوقف  حقوق 

يف  احلــرب  اأمــد  واإطــالــة  ال�ضيا�ضي،  الربنامج 
الرجل  راأ�ــس  فوق  العوا�ضف  تتالت  اأوكرانيا، 
وتهدئة  البناء  باإعادة  عامني  قبل  وعد  الذي 

اأمريكا.

- زادت اإمكانية احلفاظ على الأغلبية يف غرفة واحدة 
على الأقل من جمل�ضي الكونغر�س خالل ال�ضهرين املا�ضيني

- لئن فاز املحافظون باملعركة الثقافية بف�ضل املحكمة العليا، 
فاإن الثمن ال�ضيا�ضي الذي �ضيدفعونه يظل جمهول انتخابيا 

ان يحافظ الدميقراطيون على هيمنتهم يف جمل�ص ال�ضيوخ وارد

الرئي�ص الأمريكي يوقع خطته للبنية التحتية

جو بايدن يتنف�ص ال�ضعداء

ق�ضية الإجها�ص قد جته�ص اأحام اجلمهورين
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رفعت كوريا اجلنوبية حالة التاأهب من الأعا�ضري اإىل اأعلى م�ضتوى 
وتعليق  الرحات  اإلغاء  اإىل  هينامور  الإع�ضار  اق��رتاب  اأدى  اإذ  لها 

بع�ص العمليات التجارية واإغاق املدار�ص.
و�ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية جنوب الباد حيث اقرتب 
الإع�ضار من اجلنوب ب�ضرعة 33 كيلومرتا يف ال�ضاعة. ومن املتوقع 
اأن ي�ضل هينامور اإىل الياب�ضة جنوب غربي مدينة بو�ضان ال�ضاحلية 
يف وقت مبكر من �ضباح اليوم الثاثاء، بعد و�ضوله اإىل جزيرة جيجو 
ال�ضياحية اأم�ص الثنن.وقال الرئي�ص يون �ضوك يول اإن الباد على 
ببذل  لل�ضلطات  اأوام��ره  يوم من توجيه  بعد  ال�ضتعداد وذلك  اأهبة 
الإع�ضار.وتوقعت  عن  الناجمة  الأ���ض��رار  لتقليل  جهدها  ق�ضارى 
واأم��ط��ارا غزيرة يف  �ضديدة  “رياحا  الكورية  الأر���ض��اد اجلوية  هيئة 
جميع اأنحاء الباد حتى يوم الثاثاء ب�ضبب الإع�ضار، مع توقعات 
ال�ضلطات حتذيرات  ال�ضاحلية«.واأ�ضدرت  باأمواج �ضديدة يف املنطقة 
يف  وكذلك  اجلنوبية،  واأول�����ض��ان  وداي��ج��و  وبو�ضان  جواجنو  م��دن  يف 
وال�ضامة  ال��ك��وارث  مكافحة  ت��داب��ري  م��رك��ز  رف��ع  ح��ن  يف  جيجو، 
املكون  اأعلى م�ضتوى يف نظامه  اإىل  الأعا�ضري  الإن��ذار من  م�ضتوى 
�ضنوات.و�ضهدت  خم�ص  يف  م��رة  لأول  وذل���ك  م�ضتويات،  اأرب��ع��ة  م��ن 
نهاية  عطلة  ط��وال  اأمطار  هطول  املجاورة  واملناطق  بو�ضان  مدينة 
الأ�ضبوع، مع توقع املزيد يف اأنحاء الباد اأم�ص واليوم.ومل ترد اأنباء 
100 �ضخ�ص كما  اأك��رث من  اإج��اء  اإ�ضابات بالرغم من  عن وق��وع 

ت�ضررت بع�ص املرافق من جراء الفي�ضانات.

�ضادقت املحكمة العليا يف كينيا  اأم�ص الثنن على فوز نائب الرئي�ص 
جرت  ال��ت��ي  الرئا�ضية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  روت���و  ول��ي��ام  ولي��ت��ه  املنتهية 
نّدد  اأن  �ضبق  ال��ذي  اأودينغا  راي��ا  اأم��ام  اآب/اأغ�ضط�ص  التا�ضع من  يف 

بالتزوير.
بالإجماع.  القرار  “هذا  كومي  مارثا  العليا  املحكمة  رئي�ضة  وقالت 

الطعون مرفو�ضة. وبناء عليه، نعلن )وليام روتو( رئي�ضاً منتخباً«.
ومبوجب الد�ضتور، يجب اأن يوؤدي روتو )55 عاماً( اليمن يف 13 
الباد  ا�ضتقال  لكينيا منذ  اأيلول/�ضبتمرب، لي�ضبح خام�ص رئي�ص 

يف العام 1963.
فوز  لانتخابات  امل�ضتقلة  اللجنة  اأعلنت  اآب/اأغ�����ض��ط�����ص،   15 ويف 
�ضوت  األ��ف   233 نحو  بفارق  وليته،  املنتهية  الرئي�ص  نائب  روت��و 
اأودينغا  على  متقّدماً  امل��ئ��ة(  يف   48،84 مقابل  املئة  يف   50،49(

البالغ 77 عاماً.
وبالن�ضبة لرايا اأودينغا، يوؤكد هذا القرار هزميته اخلام�ضة كمر�ّضح 

لانتخابات الرئا�ضية.
ويف هذا ال�ضياق، اأعلن “احرتامه” قرار املحكمة العليا الذي رف�ص 
اأع���رب يف ال��وق��ت ذات��ه ع��ن “معار�ضته  اأّن���ه  اتهامات ال��ت��زوي��ر، رغ��م 

ال�ضديدة” للقرار.
القانون  ���ض��ي��ادة  ع���ن  دائ���م���اً  داف��ع��ن��ا  “لقد  الث���ن���ن  ب��ي��ان  وق����ال يف 
اأننا نختلف  املحكمة رغم  ال�ضدد، نحرتم قرار  والد�ضتور. ويف هذا 

ب�ضّدة مع قرارها اليوم«.

نا�ضد النائب اللبناين اللواء اأ�ضرف ريفي، ، دولة اإيطاليا لإنقاذ 70 
مهاجراً لبنانياً علقوا يف مركب بدائي تعّطل قبالة �ضواحل جزيرة 

مالطا.
اأن  عربية”،  نيوز  �ضكاي  ل�”موقع  حديث  يف  ريفي  النائب  وك�ضف 
ب��دائ��ي��ة حم��م��ل��ة مب��ه��اج��ري��ن غري  3 زوارق  اإىل  ت�����ض��ري  امل��ع��ل��وم��ات 
�ضرعين انطلقت من لبنان قبل اأيام وتعرثت بن اإيطاليا ومالطا، 
اأن ال�ضلطات الإيطالية ا�ضتطاعت انقاذ زورقن على متنهما  مبينا 
اأكرث من مئة راكب، بينما ل زال البحث جاٍر عن الزورق الثالث دون 

معرفة مكانه اأو عدد ركابه .
النائب  الركاب غرد  التوا�ضل مع  انقطاع  وفور معرفة اخلرب، بعد 
مهاجرا   70 يقارب  ما  لإنقاذ  اإيطاليا  دول��ة  “اأنا�ضد  وكتب:  ريفي 
لبنانيا عالقن مبركبهم البدائي واملعطل قبالة ال�ضواحل املالطية 
من  ه��رب��اً  البحر  يف  اأنف�ضهم  رم���وا  اأن  بعد  الإي��ط��ال��ي��ة  وال�����ض��واح��ل 

لبنان«.

عوا�شم

�صول

نريوبي

روما

اأ�ضواأ اأعمال عنف يف العا�ضمة الليبية منذ �ضنوات

غارديان: ا�ستباكات طرابل�س قّو�ست الثقة باحلل ال�سيا�سي

هل يكون �سبتمرب »�سهر احل�سم« يف حرب اأوكرانيا؟
•• لندن-وكاالت

توّقعت �ضحيفة “تاميز” الربيطانية اأن يكون �ضبتمرب -اأيلول احلايل 
يوؤدي هجوم  اأوكرانيا، حيث  الرو�ضية على  للحرب  “�ضهر احل�ضم”  هو 
و�ضط  الكرملن،  على  ال�ضغط  ت�ضعيد  اإىل  الباد  جنوب  امل�ضاد  كييف 

خماوف من اأن اأزمة الطاقة ميكن اأن تبّدد الدعم الغربي.
وذكرت ال�ضحيفة اأن ف�ضل ال�ضتاء �ضيحمل معه “تغيريات يف ديناميات 
التي  الغربية  ال���دول  وحتى  والأوك��ران��ي��ن،  للرو�ص  بالن�ضبة  احلرب” 

تدعم كييف.
املا�ضي  الأ���ض��ب��وع  انتظاره  ط��ال  ال��ذي  امل�ضاد  اأوك��ران��ي��ا هجومها  وب���داأت 
اإبطاء  ���ض��اأن��ه  م��ن  ب����رودة  اأك����رث  اإىل ط��ق�����ص  يتطلع  ال��ك��رم��ل��ن  وت��رك��ت 

املهاجمن. وباتت رو�ضيا يف موقف دفاعي ل�ضمان اأنها لن تفقد املدينة 
التي ت�ضيطر عليها، خري�ضون، يف اجلنوب، وهي لي�ضت  الوحيدة  املهمة 
متاأكدة متاماً من قدرتها على الحتفاظ بجميع الأرا�ضي التي ا�ضتولت 
عليها موؤخراً يف دونبا�ص اأي�ضاً. من املتوقع اأن يكون ال�ضهر املقبل موعداً  

حمورياً يف ال�ضراع.
 ويواجه الهجوم الأوكراين امل�ضاد العديد من املعوقات، اأبرزها التعزيزات 
الرو�ضية يف الأيام الأخرية، حيث عّززت مو�ضكو الوحدة 49 يف اجلنوب 
ب� 24 األف جندي من الوحدة 35 يف منطقة دونبا�ص للدفاع عن مدينة 
خري�ضون.ويتعّن على الرو�ص التم�ّضك بخري�ضون، وانتظار ال�ضتاء، ثّم 
معاودة هجوم دونبا�ص املتوّقف مرة اأخرى. وخال اأغ�ضط�ص -اآب املا�ضي، 
ال�ضتياء على  بعد  الأوكرانية  الأرا�ضي  %0.01 من  رو�ضيا  اكت�ضبت 

�ضيفريودونيت�ضك يف يونيو -حزيران . وت�ضيطر رو�ضيا الآن على حوايل 
ثلثي دونبا�ص التي ت�ضم منطقتي لوغان�ضك ودونيت�ضك.

القوات  م��ن  لا�ضتفادة  خنادقهم  يف  الأوك��ران��ي��ون  ينتظر  امل��ق��اب��ل،  يف 
الرو�ضية ال�ضعيفة، وياأملون يف ا�ضتعادة بع�ص اأرا�ضي دونبا�ص.

على  كييف  تواجه  ا�ضرتاتيجية  عقبة  اأك��رب  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ���ض��ارت 
الإطاق هي اأن الرئي�ص الرو�ضي فادميري بوتن، م�ضّمم على موا�ضلة 
اإىل  املا�ضي  ت�ضّنها قواته منذ فرباير )�ضباط(  التي  الع�ضكرية  العملية 
معروفة  غ��ري  لكييف  غام�ص  مب�ضتقبل  ي��ن��ذر  مم��ا  م�ضمى،  غ��ري  اأج���ل 
لإعادة  كبري  ث��اٍن  هجوم  �ضن  يريد  بوتن  ك��ان  اإذا  اأن��ه  ع��واق��ب��ه.واأك��دت 

العملية اإىل م�ضارها ال�ضحيح، فهو بحاجة اإىل ال�ضتاء لا�ضتعداد لها.
ال�ضتاء،  بف�ضل  ب��دوره��م،  مهتمون،  الأوك��ران��ي��ن  اأن  ال�ضحيفة  وذك��رت 

لأنه موعد نهائي �ضيا�ضي يف عاقات كييف مع الغرب الذي تواجه دوله 
ف�ضًا قار�ضاً ب�ضبب وقف اإمدادات الغاز الرو�ضي، الذي بدوره قد يفّجر 
غ�ضباً حملياً، و�ضيوؤدي اإىل تق�ضيم اأوروبا وتعطيل نظام العقوبات على 
الغربي، ل  الع�ضكري  الدعم  زي��ادة  دون  اأن��ه  ع��دة.واأك��دت  دول  رو�ضيا يف 
ميكن لأوكرانيا اأن تتقّدم من اخل�ضارة ببطء يف كل مكان، اإىل الفوز يف 
مكان ما، ودون الدعم املايل الغربي الذي يقرتب من 9 مليارات دولر 
العمل  يف  ال�ضتمرار  بب�ضاطة  الأوكرانية  احلكومة  ت�ضتطيع  ل  �ضهرياً، 

بينما تخو�ص اأي�ضاً حربها من اأجل البقاء.
العقوبات، و�ضحب  الأوروبية �ضرورية للحفاظ على  الوحدة  اأن  واأك��دت 
للتم�ضك  الأوروب���ي���ون  يحتاج  لذلك  ال��رو���ض��ي،  القت�ضاد  يف  ال�ضتثمار 

بحكومة زيلين�ضكي.

•• عوا�شم-وكاالت

حذر جيفري ديلورينتي�ص، امل�ضت�ضار 
اخلا�ضة  ال�ضيا�ضية  لل�ضوؤون  الأول 
ل����دى الأمم  ب��ال��ب��ع��ث��ة الأم��ري��ك��ي��ة 
فقدوا  الليبين  اأن  م��ن  امل��ت��ح��دة، 
ال�ضيا�ضية  ال��ط��ب��ق��ة  اأن  يف  ال��ث��ق��ة 
املتحالفن  واملرتزقة  وامليلي�ضيات 
�ضرقة  لإن����ه����اء  م�����ض��ت��ع��دون  م��ع��ه��ا 
اأ����ض���واأ اأعمال  ث����روات ال���ب���اد، ب��ع��د 

عنف يف طرابل�ص منذ �ضنوات.
وقعت  ق�����د  ا�����ض����ت����ب����اك����ات  وك�����ان�����ت 
ب��ال��ع��ا���ض��م��ة ط���راب���ل�������ص الأ����ض���ب���وع 
املا�ضي بن ميلي�ضيات متحالفة مع 
رئي�ص حكومة الوحدة يف ليبيا عبد 
احلكومة  ورئي�ص  الدبيبة  احلميد 
النواب  ق��ب��ل جم��ل�����ص  م���ن  امل��ع��ي��ن��ة 
ف��ت��ح��ي ب��ا���ض��اغ��ا، وُق��ت��ل ف��ي��ه��ا اأكرث 
 150 واأُ���ض��ي��ب  ���ض��خ�����ض��اً   32 م��ن 

اخرون.
ويقع مقر حكومة الوحدة الوطنية 
منذ  اأداره���ا  التي  الدبيبة،  برئا�ضة 
ت�ضيطر على  وال��ت��ي  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام 
اجل������زء ال���غ���رب���ي م����ن ال�����ب�����اد، يف 
معمر  نظام  �ضقوط  منذ  طرابل�ص 
القذايف يف عام 2011، بينما يدير 
الباد  ال�ضرقي من  اجل��زء  با�ضاغا 
منذ مار�ص -اآذار بدعم من القائد 

الع�ضكري القوي خليفة حفرت.
املتحالفة،  با�ضاغا  ميلي�ضيا  ودخلت 
اأح����د الأل���وي���ة بقيادة  مب��ا يف ذل���ك 
رج���ل ع�����ض��اب��ات ث���ري ُي��دع��ى هيثم 
التاجوري، مدينة طرابل�ص ملحاولة 
لكنها  ال��دب��ي��ب��ة،  اإط���اح���ة ح��ك��وم��ة 

ُهزمت متاماً.

تقييم قامت للو�ضع يف ليبيا
وقدم جيفري ديلورينتي�ص، تقييماً 
قامتاً لآفاق ليبيا يف اجتماع ملجل�ص 
الأم���ن ال���دويل م���وؤخ���راً، ق��ائ��ًا اإن 
الليبين “يفقدون الأمل يف اإمكانية 
تطهري بادهم من الف�ضاد والنفوذ 
املتنازعة  القوات  وتوحيد  الأجنبي 
واملرتزقة  امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات  وان�����ض��ح��اب 

الأج����ان����ب. اإن���ه���م حم���روم���ون من 
بينما  الأ�ضا�ضية  العامة  اخل��دم��ات 
ال�ضفقات ال�ضخمة لتوزيع عائدات 
تعقدها  ال����ت����ي  وال������غ������از،  ال���ن���ف���ط 
ت�����ض��ي��ط��ر عليها  ال��ت��ي  امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات 
ال�ضعب  ت�ضلب  املختلفة،  الف�ضائل 

الليبي ثروته«.
املتحدة  الأمم  م��ن��اق�����ض��ة  وق���دم���ت 
عن  بعيداً  اجلديدة،  الأفكار  بع�ص 
املوافقة  اإىل  الأم���ن  جمل�ص  دع���وة 
م��ب��ع��وث خا�ص  ع��ل��ى  ع��اج��ل  ب�ضكل 
ليبيا.  اإىل  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ج��دي��د 
منذ  م���ب���ع���وث  اإىل  ل��ي��ب��ي��ا  ت��ف��ت��ق��ر 
ال���ث���اين ب�ضبب  ن��وف��م��رب -ت�����ض��ري��ن 
واأمكن  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة.  الن��ق�����ض��ام��ات 
التفاق على الدبلوما�ضي ال�ضنغايل 
اعرتا�ص  رغ���م  ب��اث��ي��ل��ي،  اهلل  ع��ب��د 

بع�ص الليبين.
كما ا�ضتمع جمل�ص الأمن اإىل جلنة 
املتحدة  ل����اأمم  ال��ت��اب��ع��ة  اخل�����رباء 
اأنها  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ا  وال���ت���ي ���ض��ن��ف��ت 
ب�ضكل  تنتهك  ال��ت��ي  ال���دول  اإح���دى 
�ضارخ حظر الأ�ضلحة الذي تفر�ضه 

الأمم املتحدة.
“غارديان”  ���ض��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
املجري�ضي،  ط��ارق  عن  الربيطانية 
مركز  يف  ليبيا  ����ض���وؤون  يف  اخل��ب��ري 
اأبحاث املجل�ص الأوروبي للعاقات 
التي  العنف  اأعمال  ب��اأن  اخلارجية، 
وق��ع��ت م���وؤخ���راً ك��ان��ت امل���رة الأوىل 
ثقيلة  اأ�ضلحة  فيها  ُت�ضتخدم  التي 
طرابل�ص  و�����ض����ط  يف  وم���دف���ع���ي���ة 
واأ�ضاف:  احل��ال��ي��ة.  الأزم����ة  خ��ال 
يف  اأق����وى  دب��ي��ب��ة  جت��ع��ل  “النتيجة 
ال��وق��ت احل���ايل، لكنها ت��وؤك��د فقط 
على احلاجة اإىل عملية �ضيا�ضية ما 

زالت غائبة«.

النتخابات الوطنية يف مهب الريح
واأو�ضحت “غارديان” اأن انتخابات 
املتحدة  الأمم  ت���رع���اه���ا  وط���ن���ي���ة 
ت��ب��دو ب��ع��ي��دة امل���ن���ال اأك����رث م���ن اأي 
وق�����ت، وك���ان���ت اح���ت���م���الت اإج�����راء 
عام  قبل  حقيقية  النتخابات  هذه 

واع����ُت����ربت ال�����ض��ب��ي��ل ال���وح���ي���د ملنح 
واملوؤ�ض�ضات  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ن  ال���ق���ادة 

تفوي�ضاً جديداً.
ك��ان م��ن امل��ق��رر اج���راء النتخابات 
-كانون  دي�ضمرب   24 يف  الوطنية 
لكن  امل���ا����ض���ي،  ال����ع����ام  م����ن  الأول 
اخلافات حول اأ�ضا�ضها الد�ضتوري 
اإىل  اأدت  ال��رت���ض��ح  ل���ه  ي��ح��ق  وم����ن 
تاأجيلها اإىل اأجل غري م�ضمى، مما 
معركة  ماأته  خطرياً  فراغاً  خلق 
ال�ضلطة.  على  م��ت��ج��ددة  ع�ضكرية 
ال�ضيا�ضين  م��ن  العديد  ويعار�ص 
الهزمية  لأن  الن��ت��خ��اب��ات،  اإج����راء 
اإىل  الو�ضول  من  بحرمانهم  تهدد 

ال�ضلطة واملح�ضوبية واملوارد.
هيئة  عينته  ال����ذي  ال��دب��ي��ب��ة،  ق���ال 
فرباير  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  ت��رع��اه��ا 
وزراء  ك��رئ��ي�����ص   2021 -���ض��ب��اط 
اإجراء  ي��غ��ادر قبل  ل��ن  اإن���ه  م��وؤق��ت، 
حكومته  اأن  وزع�����م  الن���ت���خ���اب���ات. 
تعر�ضت لعدوان خمطط له مطلع 

الأ�ضبوع من الداخل واخلارج.
وك�����ان ب��ا���ض��اغ��ا، ال�����ذي اع�����رتف به 
كرئي�ص  ط��ربق  يف  ال��ن��واب  جمل�ص 

للوزراء، قد عزا الف�ضاد وتف�ضيه اإىل 
الدبيبة كونه م�ضوؤوًل عن ا�ضتمرار 
قوة امليلي�ضيات يف طرابل�ص. وقال: 
م���وارد  ا���ض��ت��غ��ل  م���ن  ه���و  “الدبيبة 

الدولة لدعم اجلماعات امل�ضلحة«.
اجلي�ص  زع����ي����م  ح����ف����رت،  واأع����������رب 
ن�ضب  ال�������ذي  ال���ل���ي���ب���ي  ال����وط����ن����ي 
من  ا�ضتيائه  عن  ال�ضرق،  يف  نف�ضه 
النتكا�ضة التي تعر�ص لها با�ضاغا، 
اأنه  وب��دا  ن�ضبياً.  احلديث  احلليف 
ودعا  العك�ص،  قبول  يف  راغ��ب  غري 
اإىل اإنقاذ ليبيا، لكنه مل يحدد كيف 
با�ضاغا  ذل��ك.ون��ف��ى  حتقيق  ميكن 
التي  ال��ع��ن��ف  اأع����م����ال  ���ض��ل��وع��ه يف 
الأ���ض��ب��وع، لكن مت  نهاية  وق��ع��ت يف 
�ضد جماعات امليلي�ضيات املوؤيدة له 
ثاث مرات يف حماولتها لدخول 

طرابل�ص.

منظمات  الليبية...  امللي�ضيات 
اإجرامية

ك��رمي م��زران، من املجل�ص  وو�ضف 
الليبية  امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات  الأط���ل�������ض���ي، 
مكر�ضة  اإجرامية  “منظمات  باأنها 

وامل���ال،  ال�ضلطة  خل��دم��ة  ب��ال��ك��ام��ل 
ب��اأي ثمن.  امل��وارد  وال�ضتياء على 
ومن اخلطاأ التفكري فيها على اأنها 
�ضيا�ضية،  اأي��دي��ول��وج��ي��ة  م��ن��ظ��م��ات 
لها م�ضلحة  واإمن��ا منظمات مافيا 

را�ضخة يف منع تطور دولة فاعلة«.
كما اأن للقتال تداعيات جيو�ضيا�ضية 
املثال،  �ضبيل  على  امل���دى.  ق�ضرية 
املر�ضحة  ميلوين،  جيورجيا  قامت 
النتخابات  يف  املتطرفة  اليمينية 
الإيطالية، با�ضتغال العنف الدائر 
دعوتها  اإ�ضدار  لإع��ادة  يف طرابل�ص 
مل��ه��م��ة ي��ق��وده��ا الحت�����اد الأوروب�����ي 
�ضمال  ع��رب  ب��ح��ري  ح�ضار  لفر�ص 
اأف���ري���ق���ي���ا وم���ن���ع امل���ه���اج���ري���ن من 

الو�ضول اإىل ال�ضاحل الإيطايل.
من  الأوىل  ال�����ض��ت��ة  الأ���ض��ه��ر  ف��ف��ي 
27633 لجئاً  و�ضل  ال��ع��ام،  ه��ذا 
طريق  ع��ن  اإيطاليا  اإىل  وم��ه��اج��راً 
يف   20532 ب����  م���ق���ارن���ة  ال���ب���ح���ر، 
نف�ص الفرتة من عام 2021، وفقاً 
املفو�ضية  ع��ن  ال�����ض��ادرة  ل���اأرق���ام 
ل�ضوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال�ضامية 
“غارديان”  ال���اج���ئ���ن.واأ����ض���ارت 

مبعوث  تعين  اإىل  ُينظر  اأن���ه  اإىل 
خ��ا���ص ج��دي��د ق��وي وم��ت��وازن على 
الأه��م��ي��ة للمرحلة  ب��ال��غ  اأم����ر  اأن����ه 
�ضتيفاين  ليبيا.وكانت  يف  التالية 
اأم��ري��ك��ي��ة وممثلة  وي��ل��ي��ام��ز، وه���ي 
الأمن العام، منغم�ضة يف ال�ضيا�ضة 
الليبية. وحاولت اأن تدفع الف�ضائل 
وال�ضرق  ط��راب��ل�����ص  يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
اإج��راء انتخابات، ودعم طبقة  نحو 

�ضيا�ضية جديدة اأ�ضغر �ضناً.
ل��ه��دف��ه��ا من  ت�ضل  اأن  ك���ادت  وه���ي 
خ��ال ت��اأم��ن ات��ف��اق لوقف اإطاق 
النار على م�ضتوى الباد يف اأكتوبر 
واعتماد   ،2020 الأول  -ت�ضرين 
خ���ارط���ة ال��ط��ري��ق ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة من 
منتدى احلوار ال�ضيا�ضي الليبي يف 
 ،2020 الثاين  -ت�ضرين  نوفمرب 
ب�ضاأن  والغرب  ال�ضرق  والتقدم بن 
لانتخابات.  ال��د���ض��ت��وري  الإط�����ار 
لكن مت اإحراز تقدم اأقل فيما يتعلق 
املخطط  النهائي  باملوعد  بالوفاء 
ل���ه لإخ�����راج ال���ق���وات الأج��ن��ب��ي��ة اأو 
مب�ضتوى امل�ضاحلة املطلوب لإجراء 

النتخابات الوطنية.

•• عوا�شم-وكاالت

الغاز  ق��ط��ع  اح��ت��م��ال  م��ع  للتعامل  اأوروب�����ا  ت�ضتعد 
جمموعة  واأعلنت  ال�ضتاء،  هذا  القارة  عن  الرو�ضي 
فعًا اجلمعة قطع ام��دادات الغاز اإىل  “غازبروم” 

اأجل غري م�ضمى عن الدول الأوروبية.
امل�ضت�ضار  نائب  عن  “اإيكونومي�ضت”  جملة  ونقلت 
الجتماعي  “ال�ضام  اأن  ه��اب��ي��ك  روب����رت  الأمل����اين 
الغاز  اأ�ضعار  اإىل  عائد  وال�ضبب  حتديات”،  يواجه 

الرو�ضي.
انتقاماً  اأوروب��ا  اإىل  الإم��داد  وتخنق رو�ضيا خطوط 
على  تعتمد  التي  اأملانيا  ويف  لأوك��ران��ي��ا.  دعمها  من 
املتوقع  الغاز، من  وارداتها من  ثلث  لتوفري  رو�ضيا 
الغاز  اأ���ض��ع��ار  و�ضتت�ضبب  ال��ط��اق��ة.  اأ���ض��ع��ار  حتلق  اأن 
بخ�ضائر هائلة لل�ضركات، ويف نهاية املطاف، يخ�ضى 
ويبدو  م����ايل.  ان��ه��ي��ار  اإىل  ذل���ك  ي����وؤدي  اأن  ه��اب��ي��ك 
للغاز  كامل  انقطاع  يف  –املتمثل  الأق�ضى  التهديد 

الرو�ضي– اأكرث احتماًل من اأي وقت.

اإجراءات  4
اأ���ض��ه��ر حت���اول ال���دول الأوروب���ي���ة ال�ضتعداد  وم��ن��ذ 
ملرحلة قطع ال��غ��از ال��رو���ض��ي، ع��رب اأرب��ع��ة اإج���راءات 
ه����ي: ت��ن��وي��ع م�������ض���ادر ال���ط���اق���ة وت�����ض��ج��ي��ع خف�ص 
اأه��م��ي��ة ه��و التخزين.  الإن���ت���اج وال��ت��ق��ن��ن والأك����رث 
الغاز  ���ض��راء  املا�ضي  ال��ع��ام  كثرية  �ضركات  ورف�ضت 
باأ�ضعار مرتفعة نتيجة ال�ضتغال الرو�ضي. وتدنى 
م�����ض��ت��وي��ات خطرية،  اإىل  ال�����ض��ه��اري��ج  ال��ت��خ��زي��ن يف 
لكن الطق�ص املعتدل اأنقذ اأوروبا. وهذه ال�ضنة اأقر 
ال��ربمل��ان الأوروب����ي خطة ت��رم��ي اإىل ال��و���ض��ول اإىل 
املئة بحلول الأول من  80 يف  تخزين للغاز بن�ضبة 
نوفمرب)ت�ضرين الثاين(، على اأن ترتفع اإىل 90 يف 

املئة يف ال�ضنوات املقبلة.
والأخبار اجليدة هي اأن �ضهاريج الإحتاد الأوروبي 
60 مليار  اأو نحو  املئة  60 يف  مملوءة الآن بن�ضبة 
مكعب  م��رت  مليار  ال�50  ع��ن  ب��زي��ادة  مكعب،  م��رت 

اأن الحتاد  قبل عام.ويقدر اخلبري مايكل �ضتوبارد 
عن  زيادة”  وحتقيق  “بلوغ  نحو  ي�ضري  الأوروب����ي 
اأبحاث  م��راك��ز  وت��ت��وق��ع  امل�����ض��ت��ه��دف��ة.  امل��ئ��ة  80 يف 
اأملانيا  تتمكن  اأن  “كيل”،  موؤ�ض�ضة  تقودها  اأملانية 
حتى  ال�ضتاء  ه��ذا  حتديات  مع  بنجاح  التعامل  من 
اأبريل  ويف  عنها.  بالكامل  الغاز  رو�ضيا  قطعت  ول��و 
)ني�ضان( عندما كانت ن�ضبة التخزين متدنية جداً، 

بدا هذا الأمر م�ضتحيًا.
لكن مل تخزن كل البلدان الغاز بالت�ضاوي. والدول 
امل��ئ��ة ه��ي بلغاريا  ت���زال حت��ت اخلم�ضن يف  ال��ت��ي ل 
ورومانيا واملجر، وهي �ضتعاين كثرياً يف حال قطع 
ال��دول �ضتعاين يف حال  اأن كل  كامل للغاز، يف حن 

كان ال�ضتاء غري طبيعي.
طلباً  م�ضقع،  �ضتاء  ي�ضتوجب  اأن  �ضتوبارد  وت��وق��ع 
مكعب.  مرت  مليار  ب�25  يقدر  الغاز  على  اإ�ضافياً 
وحتى الدول التي ح�ضنت نف�ضها، �ضتكون يف موقف 

�ضعب حتى جميء الربيع.
الواردات  زادت  الرو�ضية،  للطاقة  بدائل  عن  وبحثاً 
الأ�ضعار  واأغ����رت  ج����ذري.  ب�ضكل  امل�����ض��ال  ال��غ��از  م��ن 
الناقات بالتحول عن الأ�ضواق  الأوروبية املرتفعة 
اأن  �ضتانلي”  “مورغان  م�ضرف  ويقدر  الآ�ضيوية. 

دخلت  قد  امل�ضال  الغاز  من  مكعب  مرت  مليار   41
70 يف  اأي بزيادة  اأوروب��ا يف الربع الأول من العام، 
املئة عن الفرتة نف�ضها من العام املا�ضي. وتوجهت 
الغاز  م���ن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�������ض���ادرات  م���ن  امل���ئ���ة  30 يف 
املئة عام  20 يف  كانت  بعدما  م��وؤخ��راً،  اأوروب���ا  نحو 

.2021

خطة متو�ضطة املدى
وتعتمد خطة الحتاد الأوروبي على املدى املتو�ضط، 
ال��ت��ي تعتمد على  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى زي����ادة يف م�����ض��ادر 
واردات  لتعوي�ص  الأخ�ضر،  والهيدروجن  ال�ضم�ص 
الغاز الرو�ضي. لكن ذلك لن يحل امل�ضاكل التي قد 
اعتماد  ي��ج��ري  ال��ف��وري. كما  الن��ق��ط��اع  ع��ن  تنجم 
واملانيا،  هولندا  يف  الطاقة  لتوليد  الفحم  م�ضانع 
وق���د ا����ض���درت ح��ك��وم��ت��ا ال��ب��ل��دي��ن اإع���ف���اءات خا�ضة 

لإ�ضتخدام هذه امل�ضانع.
الطاقة.  ا�ضتخدام  يف  التقنن  هناك  النهاية،  ويف 
وت��ت��ح��دث اأمل��ان��ي��ا ع��ل��ن��اً ع��ن ه���ذا الإج�����راء املخيف، 
اأخرى �ضرفت النظر عن هذا الإجراء.  لكن بلداناً 
ال��وق��ت احلا�ضر  امل��ف��و���ض��ي��ة الأوروب����ي����ة يف  وجت��ه��ز 

“اإطاراً لإدارة الأزمة”. 

نائب امل�ضت�ضار الأملاين: ال�ضالم الجتماعي يواجه حتديات

هكذا ت�ستعّد اأوروبا ملواجهة انقطاع الغاز الرو�سي

مقتل4 اأ�سقاء اأطفال 
يف انفجار لغم ب�سوريا 

•• بن�س-اأ ف ب

قتل اأربعة اأطفال اأ�ضقاء  اأم�ص الثنن جراء انفجار لغم من خملفات احلرب 
العائلة  اأف���راد  اأح��د  اأف���اد  داخ��ل منزل يف بلدة يف �ضمال غ��رب �ضوريا، وف��ق م��ا 

وم�ضدران طبيان وكالة فران�ص بر�ص.
وتعد الأج�ضام املتفجرة و�ضمنها الألغام من امللفات ال�ضائكة املرتبطة باحلرب 
ال�ضورية امل�ضتمرة منذ اآذار-مار�ص 2011. ورغم الهدوء على جبهات القتال، 
ل يزال �ضحايا تلك الأج�ضام القاتلة يف ارتفاع، اإذ توّثق الأمم املتحدة مقتل اأو 

اإ�ضابة خم�ضة اأ�ضخا�ص يومياً ب�ضببها.
بلدة  يف  الإن�ضاء  قيد  منزل  اإىل  حديثاً  انتقلت  نازحة  عائلة  يف  اللغم  وانفجر 
بر�ص يف  لوكالة فران�ص  اأف��اد مرا�ضل  ما  اإدل��ب، وفق  �ضرق مدينة  �ضمال  بن�ص 
املكان. وقال اأحد اأفراد العائلة اأبو دحام املحّمد لوكالة فران�ص بر�ص اإن اأربعة 
من اأبناء �ضقيقته، ثاث بنات و�ضبي، توفوا، م�ضرياً اإىل اأنهم انتقلوا اإىل املنزل 
طبيب  وفق  امل�ضت�ضفى  اإىل  و�ضولهما  بعد  طفان  فقط.وتويف  اأ�ضبوعن  قبل 
الدفاع  املكان بح�ضب  ا�ضعافهما يف  اأثناء  اآخ��ران  تويف  فيما  بن�ص،  يف م�ضت�ضفى 

املدين.واأكد املر�ضد ال�ضوري حلقوق الإن�ضان ح�ضيلة القتلى.
ومنذ العام 2015، وّثقت دائرة الأمم املتحدة لاأعمال املتعلقة بالألغام مقتل 
اأو اإ�ضابة 15 األف �ضخ�ص جراء الذخائر املتفجرة، مبا يعادل مقتل اأو اإ�ضابة 

خم�ضة اأ�ضخا�ص يومياً. 

�ستة قتلى يف زلزال ي�سرب 
اأفغان�ستان 

•• كابول-اأ ف ب

اآخرين يف زل��زال وقع ليل  اأ�ضخا�ص وج��رح ت�ضعة  قتل ما ل يقل عن �ضتة 
الأحد الثنن يف �ضرق اأفغان�ضتان قرب احلدود مع باك�ضتان على ما ذكرت 

احلكومة الأفغانية.
“�ضجل  م�ضلم  ال��دي��ن  ���ض��رف  الطبيعية  ال��ك��وارث  وزي���ر  م�ضاعد  واأو���ض��ح 
زلزال عند ال�ضاعة 02،30 الليل املا�ضي يف وليات كابول ولغمان وكونار 

وننكرهار«.
واأكد لوكالة فران�ص بر�ص “قتل �ضتة اأ�ضخا�ص وجرح ت�ضعة اآخرون يف ولية 
ثمة  ك��ان  اإن  ملعرفة  اأخ���رى  مناطق  يف  معلومات  “جنمع  ك��ون��ار«.واأ���ض��اف 

�ضحايا وتقييم الأ�ضرار«.
 5،3 ب��ق��وة  ال��زل��زال  اإن  الأم��ريك��ي  اجليولوجية  ال��درا���ض��ات  معهد  وق���ال 
اأفغان�ضتان يف اأكرث  اأ�ضواأ زلزال عرفته  اأ�ضهر على  درجات.واأتى بعد ثاثة 
من عقدين يف 22 حزيران-يونيو يف جنوب �ضرق الباد وبلغت قوته 5،9 

درجات واأ�ضفر عن �ضقوط اأكرث من األف قتيل وت�ضريد الآلف.
وتتعر�ص اأفغان�ضتان بانتظام لزلزل خ�ضو�ضا يف �ضل�ضلة جبال هندو كو�ص 

الواقعة على نقطة التاقي بن الطبقات التكتونية الأورا�ضية والهندية.
املنازل الأفغانية ال�ضعيفة  وغالبا ما تكون تداعياتها كارثية ب�ضبب قدرة 

على مقاومتها يف املناطق الريفية.
يف ت�ضرين الأول-اأكتوبر 2015 �ضرب زلزال قوي بلغ 7،5 درجات �ضل�ضلة 
 380 من  اأك��رث  موقعا  وباك�ضتان،  اأفغان�ضتان  ت�ضاركها  التي  كو�ص  هندو 
قتيا يف البلدين.يف الأ�ضهر الأخرية �ضجلت يف اأفغان�ضتان في�ضانات قتل 

فيها نحو 200 �ضخ�ص واأتت على اآلف املنازل يف وليات عدة.
وت�ضكل هذه الكوارث حتديا لوج�ضتيا كبريا حلكومة حركة طالبان املعزولة 

عن غالبية دول العامل لفر�ضها نظاما مت�ضددا جدا.
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عربي ودويل

   اأدى ف�ضل اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون ال��ذري��ع يف 
املا�ضي،  يونيو  يف  الت�ضريعية  الن��ت��خ��اب��ات 
م��ن خ��ال ح��رم��ان��ه م��ن الأغ��ل��ب��ي��ة املطلقة 
يف اجلمعية الوطنية، اإىل فتح اللعب ب�ضكل 
فعال، واأثار ت�ضاوؤلت حول ما ميكن اأن تكون 

عليه احلياة ال�ضيا�ضية يف ال�ضنوات املقبلة.
    يتخيل البع�ص الدخول يف فرتة تراجعية 
تذّكر باأ�ضواأ العيوب املن�ضوبة اإىل اجلمهورية 
النظر  ق�ضرية  ال�ضيا�ضية  باألعابها  الرابعة، 
ا�ضتقرارها،  وع���دم  الأح���ي���ان،  م��ن  ك��ث��ري  يف 
اللحظة  م�ضكلة  اإدارة  على  ق��درت��ه��ا  وع���دم 
البع�ص  اجل����زائ����ر.  يف  -احل������رب  ال���ك���ربى 
ال��ع��ك�����ص م���ن ذل�����ك، يت�ضور  الآخ�������ر، ع��ل��ى 
ديناميكيات جديدة، بل هي مقدمة، لأكرث 
النا�ص تفاوؤًل، لإعادة اخرتاع نظام �ضيا�ضي. 
اأن تكمن احلقيقة بن الثنن،  من املرجح 
ما  نت�ضاءل:  اأن  العبث  من  لي�ص  هنا،  وم��ن 
امل�ضهد  يتخذه  اأن  ميكن  ال���ذي  ال�ضكل  ه��و 

اجلديد؟
  ل��ق��د و���ض��ع امل��ع��ط��ى اجل��دي��د يف اجلمعية 
ال��وط��ن��ي��ة اجل��م��ه��وري��ن، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
الرئا�ضية،  النتخابات  يف  الكارثية  النتيجة 
واملتو�ضطة ن�ضبًيا يف النتخابات الت�ضريعية، 
عملًيا  ال�ضلطة  اإجبار  من  ميكنهم  و�ضع  يف 
و���ض��ع حركة  اأن���ه  كما  ال��ت��واف��ق معهم.  على 
قلب  يف  الوطني  والتجمع  املتمردة  فرن�ضا 
ال��ن��ق��ا���ص. ف��ه��ل م���ن امل��ن��ا���ض��ب، ك��م��ا يفعل 
ال���ذي���ن مي�����ض��ك��ون ال�����ض��ل��ط��ة، رف�����ص هذين 
وا�ضتخدام م�ضطلح  ب�ضكل متتاٍل،  احلزبن 
ما  وه���و  الث���ن���ن،  ل��ت��و���ض��ي��ف  “التطرف” 

يرف�ضه الطرفان؟

اأق�ضى الي�ضار؟
   على الي�ضار، التطرف املن�ضوب اإىل حركة 
فرن�ضا املتمردة يغفل عن حقيقتن. الأوىل، 
غري  حقيقًيا،  متطرًفا  ي�ضاًرا  هناك  اأن  هي 
اخل�ضو�ص،  وج��ه  على  تروت�ضكي  ب��رمل��اين، 
ي�ضار  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  اأن��ارك��ي،  ��ا  اأي�����ضً ولكنه 
م��ت��ط��رف م���ك���ون م���ن جم��م��وع��ات �ضغرية 
ويف  متنوعة،  اأي��دي��ول��وج��ي��ات  ذات  و�ضبكات 

بع�ص الأحيان منا�ضرة للعنف.
    ل ينبغي اخللط بن هذه العوامل وحركة 
فرن�ضا املتمردة. وحتى لو كان خلطابها نربة 
راأي��ن��ا يف �ضياق  ث��وري��ة، وحتى مت��ردي��ة، كما 
حركة ال�ضرتات ال�ضفراء، فان حركة فرن�ضا 
املتمردة ل تنوي اتخاذ م�ضارات اأخرى غري 

الدميقراطية.
   لقد ا�ضتطاعت هذه القوة، مع النتخابات 
و�ضيلة  جت����د  اأن  الأخ���������رية،  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
ال�ضرتاكين  اآخ�����ري�����ن،  م����ن  ل����اق����رتاب 
وال�ضيوعين واخل�ضر. اإنها بالتاأكيد لي�ضت 
ال�ضعبي  ا���ض��رتاك��ي��ة: الحت����اد  دمي��ق��راط��ي��ة 
ال��ب��ي��ئ��ي والج��ت��م��اع��ي اجل���دي���د، ه��و جتمع 
برملانين،  ظ��رف��ي��ا،  ك���ان  وان  ح��ت��ى  ي�����ض��م، 
يتنزلون  امل��ت��م��ردة،  فرن�ضا  حركة  با�ضتثناء 
الو�ضط  واحللول  التفاو�ص  ثقافة  يف  اأك��رث 
متيل  ان  ميكن  معهم  وال��ذي��ن  والت�ضويات، 
ال�ضلطة اإىل البحث عن اتفاقات اأو حتالفات 

حول نقاط حمددة.
   واإذا قّي�ص لعملية الحتاد ال�ضعبي البيئي 
ف�ضيكون  ال�ضتمرار،  اجلديد  والجتماعي 
ب��ال��ط��ب��ع ان��ط��اق��ا م���ن ال��رادي��ك��ال��ي��ة التي 
جت�ضدها حركة فرن�ضا املتمردة لكن ب�ضرط 
ولي�ص  الإ�ضاحية،  على مكوناتها  النفتاح 
���ض��يء مكتوب  ال��ت��ط��رف. ل  ن��ح��و  ب��دف��ع��ه��ا 
مقدما، لكن اإذا كان علينا األ ن�ضتبعد اإعادة 
ت�ضكيل حمتملة للي�ضار، من منظور حكومي، 
فلن يكون ذلك ال من خال ا�ضتبعاد فكرة 

التطرف املعمم ملكوناته.
   لكن ما هو امل�ضروع الذي ميكنه اأن يحرك 
ي�ضارا قادما غري راديكايل، ويجمع انتظارات 
متباينة بتفاوت لدجمها يف روؤية �ضاملة؟ مل 
نعد يف ع�ضر الطبقات، وكما يظهر فران�ضوا 
كلنا  متفاوتون  “كلنا  كتابه  يف  جيًدا  دوب��ي 
الزمن  فاإن  �ضوي(،  )من�ضورات  متفردون” 
-وهو  اأن���واع���ه  بجميع  التمييز  لإدان����ة  ه��و 
ال�ضتغال،  م��و���ض��وع  حم���ل  ح���ل  م��و���ض��وع 
وهذا ما يجعل من ال�ضعب اإعادة بناء الي�ضار 

الإ�ضاحي اأو ال�ضرتاكي الدميقراطي.
   ان التمييز متعدد، يعا�ص على م�ضتوى كل 
تاأثريات  اإىل  وي���وؤدي  متفرد،  اأن��ه  على  ف��رد 
و���ض��ل��وك��ي��ات ب��ال��ك��اد جت��د وح��دت��ه��ا: غ�ضب، 
امتناع،  ي��اأ���ص،  ال����ذات،  على  ان��ك��ف��اء  �ضخط، 
الت�ضويت املتطرف، اإلخ. امل�ضكلة الأ�ضا�ضية، 
الهائلة  ال�ضعوبة  يف  هنا:  هي  الي�ضار،  على 

لقرتاح، خارج �ضعبوية عدوانية، راديكالية 
النتظارات  ودم����ج  م��ت��ط��رف��ة،  م��ن��ه��ا  اأك����رث 
والتمييز  ال��ت��ف��اوت  ت�����ض��اع��ف  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 

وال�ضعور العام باأنهم �ضحايا الظلم.

اليمني املتطرف
ال�ضيا�ضي،  الآخ��ر من الطيف     يف الطرف 
اأن  ول  يكون متماثًا،  اأن  للتطور  ل ميكن 
نائًبا،   89 مع  بال�ضرورة.  م�ضاحًبا  يكون 
مظاهر  بكل  تت�ضم  نف�ضه  لتقدمي  وطريقة 
يعد حزب  والح����رتام، مل  واجل��دي��ة  العقل 
للنظام  املناه�ضة  ال��ق��وة  ال��وط��ن��ي  التجمع 
التي كان قادتها ي�ضتطيبون ا�ضتخدامها يف 
املا�ضي. ولنتوقف عن منحه �ضفة املعار�ص 
ال��ذي يقدم احل��زب داخله، على  “للنظام” 
العك�ص من ذلك، �ضورة ال�ضتمتاع باأنه وجد 

مكانه!
من  الكا�ضيكي،  اليمن  م��ن  ج��زء  يجد     
ل��وران ووكيز، �ضعوبة يف  اإىل  اإري��ك �ضيوتي 
فئات  وتبنى  الوطني  التجمع  ع��ن  التمايز 
وال�ضلطة  ماكرون،  واإميانويل  منه.  قريبة 
على نطاق اأو�ضع، من نواٍح عديدة، ل جتعل 
جميع نواب التجمع الوطني طاعونا. فمن 
اأج���ل اإع����ادة ان��ت��خ��اب��ه رئ��ي�����ض��اً، ك���ان عليه اأن 
باعتبارهما  وحزبها  ل��وب��ان  م��اري��ن  ب  ين�ضّ
اخل�ضوم الوحيدين، وحتى يحكم، بات عليه 
اأن يتعاي�ص معهم. لي�ص �ضراحة ولكن من 
خال تنازلت، على �ضبيل املثال، من خال 
عدم اإعاقة و�ضول نواب اجلبهة الوطنية اإىل 
الوطنية.  اجلمعية  يف  خمتلفة  م�ضوؤوليات 
وع���ن ط��ري��ق ال��ت��خ��ل��ي ع��ن م��ب��داأ “اجلبهة 
تقوم  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  وه����ي  اجلمهورية”، 
خ�ضًما  ك��ان  لو  حتى  تر�ضيح،  اأي  دع��م  على 
التجمع  ع��ن  مم��ث��ل  ان��ت��خ��اب  مل��ن��ع  �ضيا�ضًيا، 
اجلبهة  ملبداأ  طعناته  تعددت  لقد  الوطني: 
اجل��م��ه��وري��ة، وب���ات���ت ظ���اه���رة ع��ل��ى الرغم 
تطرف  اإىل  ت�ضري  ال��ت��ي  الت�ضريحات  م��ن 
للجمهورية.  امل��ن��اه�����ص  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ج��م��ع 
فمن ن��اح��ي��ة، وج��ه��ت م��اري��ن ل��وب��ان حزبها 
ناحية  ومن  ال�ضيطنة”،  “اإزالة  طريق  اىل 
اأخرى، و�ضعت ال�ضلطة عملًيا حًدا للجبهة 

اجلمهورية.

ال��وط��ن��ي منذ     لقد ع��وم��ل ح��زب التجمع 
فرتة طويلة مثل القوى ال�ضيا�ضية الأخرى 
ثم  هّم�ضته  التي  الإع���ام،  و�ضائل  قبل  من 
اعطته وجاهة؛ اإنه يف طور تطبيق ماأ�ض�ضة 
حال  اأي  على  ال��ن��ظ��ام��ي،  الح����رتام  متنحه 
ال�ضيا�ضي.  الطيف  و�ضط  ويف  اليمن  على 
لكن الق�ضة الكاملة لهذا احلزب هي ق�ضة 
قوة عرفت كيف تعي�ص يف ظل التوتر، دون 
اأن تخجل من التناق�ص، من خال اجلمع 
وقبول  النارية،  واملواقف  ال�ضتفزازات  بن 
اللعبة الدميقراطية. وجميع الذين ابتعدوا 
عنه، بطريقة اأو باأخرى، مثل برونو ميغريه، 
وفلوريان فيليبو، وماريون ماري�ضال، دائًما 
ا لإدارة هذا  ما ج�ضدوا عجًزا معيًنا، اأو رف�ضً
اإىل  الوطني  التجمع  التوتر. ويحتاج حزب 
احتجاًجا،  الأك��رث  جماهريه  على  احلفاظ 
ح��ت��ى ل ينف�ضوا م��ن ح��ول��ه، ك��م��ا راأي��ن��ا يف 
املحاولة التي تدعو للرثاء يف النهاية، التي 
اإغواء  قام بها اإريك زمور، ويف نف�ص الوقت 
النظام  على  احلري�ضن  ال�ضكان  م��ن  ج��زء 

والحرتام. 
اإن  اأك��رث،  التطور  ياأمل يف  اأن    كيف ميكن 
“نزع  ال����ض���ت���م���رار يف  م���ن خ����ال  ي��ك��ن  مل 

للمبالغات  حد  و�ضع  دون  عنه،  ال�ضيطنة” 
ال���ت���ي حققت  وال����ت����ج����اوزات  والن�����زلق�����ات 
جلان  ال�ضيا�ضية  ال���رثوة  الأوىل،  جناحاته 
م��اري لوبان وتاأثري اري��ك زم��ور؟ ميكن اأن 
تتمثل اإحدى الإجابات بالن�ضبة له يف تفادي 
الإفراط حيث يتعلق الأمر باإظهار الواقعية 
الجتماعية  باملطالب  والح�ضا�ص  الإداري��ة، 
نزوعه  يف  واملثابرة  للفقراء،  والقت�ضادية 
الإجماع  يجعل  ح��ي��ث  وامل��ت��ط��رف  ال��ق��وم��ي 
النتخابية:  بكثري من قاعدته  واأبعد  اأكرث 
اأو  العلمانية  اأو  الإ���ض��ام  اأو  الهجرة  ح��ول 

انعدام الأمن.
   ب���ق���ط���ع ال���ن���ظ���ر ع���م���ا ت���ب���ق���ى م����ن ح���زب 
اجلمهورين، ل يوجد لدى التجمع الوطني 
على ي�ضاره م�ضاحات واحتياط من الناخبن 
مماثا لذاك الذي تتمتع بها حركة فرن�ضا 
ال�ضعب  من  �ضيكون  ميينها.  على  املتمردة 
اليمن،  ت�ضكيل  اإع�����ادة  يف  امل�����ض��اه��م��ة  عليه 
لأ�ضباب تختلف عن تلك التي جتعل املهمة 
�ضعبة على الي�ضار. فهذا الخري يحتاج اإىل 
اإ�ضاحية،  �ضيا�ضية  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  الن��ف��ت��اح 
املتمردة،  فرن�ضا  حركة  ثقافة  لي�ضت  وه��ي 
ب��دًل من  الوطني  التجمع  ي��راه��ن  يف ح��ن 

املف�ضلة  لفئاته  الرتويج  احتمال  على  ذلك 
اإىل ذل��ك. - واأن  -الإ���ض��ام، والهجرة، وم��ا 

تكون له الزعامة الأيديولوجية.
اإ�ضاحي  ي�����ض��ار  ت��خ��ّي��ل  وه���ك���ذا، مي��ك��ن     
وحكومي يبني نف�ضه بعد عمل حركة فرن�ضا 
املتمردة انطاقا من الو�ضع احلايل -وعلى 

اأي حال احللم به؛
 ول مي��ك��ن ت�����ض��ور م��ا ي��ع��ادل ان��ط��اق��ا من 
التجمع الوطني، ال اإذا تخل�ص هذا الخري 
اإىل  وياأتي  للنظامية  مناه�ضته  من  متاًما 
اليمن ال�ضعبي ليحتل امليدان الذي خ�ضره 

اجلمهوريون. 
ولكن لكي يظهر على اأنه م�ضوؤول وجمهوري 
اأن  ال��وط��ن��ي  التجمع  ع��ل��ى  �ضيتعن  ب��ع��م��ق، 
يتجنب اأي مزايدات مبالغ فيها، واأن يتوقف 
عن اإظهار نف�ضه يف ثوبه ال�ضتفزازي. وهذا 

مل يتحقق بالن�ضبة له، 
حيث يتجلى هذا �ضريًعا لدى قادته الذين 
اأنف�ضهم،  يرّو�ضون  كيف  دائ��ًم��ا  يعرفون  ل 
مثل نائبه جان فيليب تاجنوي الذي اأكد يف 
11 يوليو اأن اإميانويل ماكرون “عرف كيف 
يلتم�ص التطلعات املثلية لعدد من الكوادر” 

عندما كان موظًفا يف بنك روت�ضيلد.

ميينان، وي�ضار واحد؟
   يف الواقع، مبجرد اأن يتم تبديد الأ�ضطورة 
العزيزة  الوقت”  نف�ص  “يف  ل���  التاأ�ضي�ضية 
ي�ضلك  وه��و  مت��اًم��ا،  م��اك��رون  الرئي�ص  على 
اأكرث و�ضوًحا كل يوم،  اإليها ب�ضكل  الطريق 
بيمينن  النهاية  فرن�ضا يف  تتمتع  اأن  ميكن 
اإداري –”حكومي”  متميزين ن�ضبًيا. واحد 
-نتاج ال�ضلطة احلالية، يجمع عوامل اإدوارد 
فيليب اأو برونو لو مري، مع عوامل املن�ضقن 
اجل����دد، وح��ت��ى ال��ذي��ن ���ض��ي��اأت��ون، م��ن جزء 
ال�ضابقن،  اجل��م��ه��وري��ن  ال�ضيا�ضين  م��ن 
اأو رينو  اإري��ك وي��رث  املثال،  مع، على �ضبيل 
ولد  واجتماعي،  �ضعبي  والآخ���ر  مو�ضيليه. 
م��ن ات�����ض��اع ال��ن��ف��وذ الإي��دي��ول��وج��ي للتجمع 
الوطني. ل �ضيء مينع التفكري يف م�ضامية 

ما بن هذين اليمينن.
   لكن لنبتعد عن كل تناظر. من املرجح اأن 
الي�ضار  الراديكالية على  تعديل خطاب  يتم 
افرتا�ضية  كانت  واإن  البناء،  اإع���ادة  ل�ضالح 
عليه  يغلب  ع��ري�����ص،  واح���د  لي�ضار  للغاية، 
ال��ط��اب��ع الج��ت��م��اع��ي وال��دمي��ق��راط��ي، وهو 
م��ا ل��ن ي��ك��ون امل���رة الأوىل يف ال��ت��اري��خ: عام 
1936، عام 1981، بداأ الي�ضار العمل من 
اإن  وال�ضرتاكين.  ال�ضيوعين  جمع  خال 
مع  راأينا  كما  املتناق�ضن،  الي�ضارين  انتقاد 
جتاوزات مانويل فال�ص، لي�ص �ضوى مقدمة 

ت�ضمح بالبتعاد عن اأي فكرة ي�ضارية. 
  على اليمن، فاإن راديكالية اجلبهة الوطنية، 
على العك�ص، تخرتق املجتمع ال�ضيا�ضي من 
كما نقول  خال مو�ضوعاتها، و”اأفكارها” 
الذي ميكن  التقارب  الأحيان.  يف كثري من 
�ضيا�ضية  قوى  اإحداثه مع  الوطني  للتجمع 
ا�ضتيعابها،  �ضبه  الأرج�����ح  ع��ل��ى  اأو  اأخ�����رى، 
قابلن خلطابه،  ناخبيهم  يكون  اأن  يتطلب 
م��ا يج�ضده -وه��و ما  واأن مي��روا اىل قبول 
هو  “اأفكاره”  ن�ضر  اإن  ا�ضتبعاده.  ينبغي  ل 
اليمن،  ه��ذا  مثل  �ضعود  لح��ت��م��ال  ���ض��رط 
والذي ميكن اأن يتعار�ص بعد ذلك مع مين 

هو الوريث املبا�ضر للماكرونية املنهكة.

واملجتمع املدين؟
   هل ميكن للمجتمع املدين اأن يتعرف على 

نف�ضه يف مثل هذه الفاق؟ يف معظم الأوقات، 
عندما ي�ضتح�ضره اخلطاب ال�ضيا�ضي، يكون 
الأمر خمت�ضرا، ويف كثري من الأحيان ليتم 
اختزاله يف فر�ضية: تلك التي تلخ�ص كلمة 
ان�ضداد،  هناك  كان  اإذا  ال�ضغرية.  “�ضارع” 
اإىل  ال�ضيا�ضية  الديناميكيات  ت��وؤد  مل  واإذا 
�ضرنى  لنا،  ي�ضرحون  للتغيري،  احتمال  اأي 
تطور العنف، وخافات قوية، واحتجاجات 
تعرّب من خارج النظام املوؤ�ض�ضي عن مطالب 
ب�ضكل  الخ��ري على معاجلتها  ه��ذا  يقدر  ل 
ال�ضيا�ضي  امل���اأزق  يكون  ل  وعندما  �ضحيح. 
هو الذي ُيطرح للنظر يف تدخل “ال�ضارع”، 
القت�ضادية:  ال�ضعوبات  اىل  الم���ر  ي��وك��ل 
املثال،  �ضبيل  الطاقة، على  اأ�ضعار  الت�ضخم، 
بع�ص  ي��ق��رتح  �ضاخنا،  خ��ري��ًف��ا  �ضتخلق  ه��ل 

املتخ�ض�ضن اأو ال�ضيا�ضين؟
ال��ن��وع من  ه���ذا  اإن  ن��ق��ول  اأن  اأوًل  ي��ج��ب     
التعبئة،  ل��ل��غ��اي��ة:  ف��ي��ه��ا  م�����ض��ك��وك  امل��ق��ارب��ة 
بال�ضرورة  لي�ضت  ال�����ض��ارع،  يف  ذل��ك  يف  مب��ا 
لل�ضعوبات  اأو  موؤ�ض�ضية،  لعرقلة  ا�ضتجابة 
من  العديد  يف  ن�ضرها  وميكن  القت�ضادية، 
ميكن  متماثل،  وب�ضكل  الأخ��رى.  ال�ضياقات 
العديد  اإىل  الأزم���ة  اأو  الن�����ض��داد  ي���وؤدي  اأن 
م��ن ال��ظ��واه��ر الج��ت��م��اع��ي��ة الأخ�����رى غري 
اجتماع  ع��ل��م  اإن���ه  “ال�ضوارع”.  م��ظ��اه��رات 
خمت�ضر جدا وُيكّذب ب�ضرعة، ذاك الذي يعد 
اأزم��ة �ضيا�ضية  يف حالة حدوث  “ال�ضارع”  ب� 
ي��در���ص احلركات  م��ن  وك���ل  اق��ت�����ض��ادي��ة.  اأو 

الجتماعية يعرف ذلك جيًدا.
بالن�ضبة  ن��ذّك��ر  اأن  وخ��ا���ض��ة،  اإذن،  ي��ج��ب     
امل���رت���ف���ع���ة ل���ام���ت���ن���اع ع����ن ال���ت�������ض���وي���ت يف 
الن���ت���خ���اب���ات الأخ���������رية. اإن������ه ي�����ض��ه��د على 
ع��دم ال��ر���ض��ا، وب��ال��ت��ايل ع��دم اله��ت��م��ام، من 
ي�ضتمع  ل  ال�ضيا�ضي  التمثيل  ب���اأن  ال�ضعور 
املجتمع.  م��ن  تن�ضاأ  ال��ت��ي  الن��ت��ظ��ارات  اإىل 
وم����ن امل���وؤ����ض���ف، م���ن وج���ه���ة ال��ن��ظ��ر ه���ذه، 
الفكرة  بتحريف  �ضمح  ال��دول��ة  رئ��ي�����ص  اأن 
كمكّمل  الت�ضاركية،  للدميقراطية  اجلميلة 
للدميقراطية التمثيلية، من خال “نقا�ص 
كبري” مل يح�ضد الأطراف املعنية الرئي�ضية، 
ال�ضرتات ال�ضفراء، اأو مع اتفاقية مواطنية 
ب�ضاأن املناخ خميبة لاآمال من حيث تطبيق 
املجل�ص  اإع������ان  ع���ن  ن��اه��ي��ك  ت��و���ض��ي��ات��ه��ا، 
ال��وط��ن��ي لإع�����ادة ال��ت��اأ���ض��ي�����ص ال���ذي ل يزال 
اأخ��رًيا، املجتمع الفرن�ضي  ينتظر تعريفه.   
واأقل  الثقافية،  الناحية  م��ن  ح��داث��ة  اأك���رث 
بعد  ا���ض��ت��ط��اع  غ����ريه.  م��ن  ب��ك��ث��ري  ميينية 
من  التحقق  م��ن  ميّكننا  ل��ل��راأي،  ا�ضتطاع 
ب�ضكل  ح�ضا�ضة  اأخ��اق��ي��ة  ره��ان��ات  يف  ذل���ك 
خا�ص: مواطنونا متم�ضكون ب�ضدة باحلق يف 
ا يف غالبيتهم العظمى  الإجها�ص، وهم اأي�ضً
موؤيدون ل�ضيا�ضة امل�ضاعدة الن�ضطة للموت. 
توجد طرق هنا ميكن اأن ت�ضكل العديد من 
اجلادات لل�ضلطة، دون اأن تتورط. واإذا اأردنا 
فعلينا  ال�ضفراء،  ال�ضرتات  حركة  نفهم  اأن 
فكرة  ج��زئ��ًي��ا،  الأق���ل  على  نقحم،  اأن  ��ا  اأي�����ضً
�ضلطة  قبل  من  بالحتقار  املتفاقم  ال�ضعور 
هي  م���ا  جت��ه��ل  م��ت��غ��ط��ر���ض��ة  “جوبتريية” 

التجربة اليومية للعديد من املواطنن.
   ل �ضيء يقول اأن و�ضًعا حرًجا اأو �ضيا�ضًيا 
اق��ت�����ض��ادًي��ا مي��ك��ن��ه يف حد  اأو  اج��ت��م��اع��ًي��ا  اأو 
ميكن  امل��ق��اب��ل،  يف  “ال�ضارع”.  اإي��ق��اظ  ذات���ه 
للقرارات التي تظهر غياب الن�ضات وانعدام 
اإط����ار منطق رف�ص  وت��ت��ن��زل يف  ال��ت��وا���ض��ع، 
التي  وال��و���ض��اط��ات،  الو�ضيطة”  “الهيئات 
متيز فرتة ولية اإميانويل ماكرون الأوىل، 
اأن يكون لها هذا التاأثري. ومن وجهة النظر 
هذه، فاإن الطريقة التي يت�ضكل بها اإ�ضاح 

نظام التقاعد املعلن هي اأمر مثري للقلق.
���ض��ي��ا���ض��ي؟ التعبئة  ن��ظ��ام  اإع�����ادة اخ����رتاع     
ال��ت��ي ميكننا  الج��ت��م��اع��ي��ة؟ الف���رتا����ض���ات 
لكن  م�ضرق.  مب�ضتقبل  تب�ضر  ل  بها  القيام 
احتمالت  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ي�����ض��ري  ���ض��يء  ك���ل 
�ضيا�ضًيا  ال���ف���اع���ل���ن،  جل��م��ي��ع  وف���ر����ض���ي���ات 
اإثارة  الأك��رث  الأم��ر  يكون  واجتماعًيا. رمبا 
للده�ضة هنا هو اأنه ل يوجد �ضيناريو حتى 
الآن ي�ضمح لنا بالقول عن رئا�ضتي اإميانويل 
ت��اري��خ��ي��ت��ن، واأنهما  اأن��ه��م��ا ك��ان��ت��ا  م��اك��رون 

طبعتا الباد بعمق.
-------------------------------

يف  الدرا�ضات  ومدير  اجتماع  عامل   *
العلوم  يف  العليا  الــدرا�ــضــات  مدر�ضة 
ــمــاعــيــة. لــقــد نــ�ــضــر مـــوؤخـــًرا  الجــت
�ضعيد؟  ــت  اأن هل  مــاكــرون،  �ضيد  “اإذًا 

“من�ضورات �ضارع ال�ضني«.

- على اليمني، راديكالية اجلبهة الوطنية تخرتق 
املجتمع ال�ضيا�ضي من خالل مو�ضوعاتها، و»اأفكارها«

- اإعادة اخرتاع نظام �ضيا�ضي؟ التعبئة الجتماعية؟ 
الفر�ضيات التي ميكن طرحها ل تب�ضر مب�ضتقبل م�ضرق

- املجتمع الفرن�ضي اأكرث حداثة من الناحية 
الثقافية، واأقل ميينية بكثري من غريه

- على الي�ضار، التطرف املن�ضوب اإىل 
حركة فرن�ضا املتمردة يغفل عن حقيقتني

احلياة ال�ضيا�ضية يف ال�ضنوات القادمة

كيف �ستبدو فرن�سا ما بعد اإميانويل ماكرون...؟
•• الفجر -مي�شيل ويفيوركا *

-ترجمة خرية ال�شيباين

بثقة؟  امل�ضتقبل  اىل  يتطلع  اأن  الــيــوم  ميكنه  مــن    

اأطفالهم  ــاأن  ب مقتنعون  غالبيتهم  يف  الفرن�ضيون 
توجد  وبالكاد  منهم،  رفاهية  اأقل  حياة  �ضيعي�ضون 
م�ضرق”.  “غد  بـــ  تعد  اأن  ميكن  �ضيا�ضية  قــوة  اأي 
الأزمنة تعربرّ اأكرث عن ال�ضعور بانعدام الأمن، وفكرة 
واملناخية،  -النووية،  واملخاطر  والكارثة،  التهديد، 

ا. والإرهابية، وال�ضحية -واحلرب اأي�ضً
خ�ضو�ضا  الأمـــر  يتعلق  الداخلية،  ال�ضيا�ضة  يف      
بالتوجه نحو اليمني والنجاح املحتمل للتجمع الوطني 
خالل النتخابات الرئا�ضية املقبلة. وعلى الرغم من 
اأن فرتة اخلم�س �ضنوات قد بداأت للتو، يكفي ال�ضتماع 

�ضبيل  على  اليمني،  على  الرئي�ضية  ال�ضخ�ضيات  اإىل 
فيليب  اإدوارد  مري،  لو  برونو  دارمانني،  جريالد  املثال 
لرنى  للمعار�ضة،  واكيز  لوران  اأو  ال�ضلطة،  جانب  من 
الن  من  ال�ضتعداد  ب�ضدد  النطالق،  خط  يف  اأنهم 

حلقبة ما بعد ماكرون وانتخابات عام 2027.

- يجد جزء من اليمني الكال�سيكي �سعوبة يف التمايز عن التجمع الوطني وتبني فئات قريبة منه
التجمع الوطني ومهمة ا�ضتيعاب اليمن

ادوارد فيليب ي�ضتعد للخافة على اليمن احلاكم

فرن�ضا املتمردة واعادة تا�ضي�ص الي�ضار

ماذا بعد ماكرون؟

اللجوء لل�ضارع متى وكيف؟
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•• القد�س-اأ ف ب

املقبل  ال�����ض��ه��ر  ح���ت���ى  اإ����ض���رائ���ي���ل  اأرج����������اأت 
بتاأ�ضريات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اجل���دي���دة  الإج�������راءات 
الدخول اإىل ال�ضفة الغربية املحتلة واألغت 
جانبن مثريين للجدل على الأقل يتعلقان 
من  ي��وم  قبل  وذل���ك  العاطفية  ب��ال��ع��اق��ات 
ال���ت���اري���خ ال�����ذي ك����ان م���ق���ررا ل���دخ���ول هذه 

الإجراءات حيز التنفيذ.
حاملو  ُيخطر  اأن  على  الإج�����راءات  ون�ضت 
ال�ضلطات  الأج���ن���ب���ي���ة  ال�������ض���ف���ر  ج���������وازات 

بدء  من  يوما   30 غ�ضون  يف  الإ�ضرائيلية 
عاقة مع �ضخ�ص يف ال�ضفة الغربية.

اأع���م���ال احلكومة  ت��ن�����ض��ي��ق  ون�����ض��رت وح����دة 
الفل�ضطينية  الأرا�����ض����ي  يف  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 
)كوغات( التابعة لوزارة الدفاع الإ�ضرائيلية، 
الأحد ن�ضا منقحا األغى الفقرة التي تطالب 
باإر�ضال بريد اإلكرتوين اإليها ب�ضاأن العاقات 

اجلديدة.
اأزواج  اإن  اأي�����ض��ا  ق��ال  الأ���ض��ل��ي  الن�ص  وك���ان 
ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ن الأج����ان����ب ���ض��ُي��م��ن��ح��ون يف 
�ضتة  اأو  ث��اث��ة  م��دت��ه��ا  ت�����ض��اري��ح  ال���ب���داي���ة 

ذلك  بعد  معظمهم  م��ن  و�ضُيطلب  اأ���ض��ه��ر، 
مغادرة ال�ضفة الغربية ملدة �ضتة اأ�ضهر قبل 

احل�ضول على ت�ضريح جديد.
الغربية  ال�ضفة  خ���ارج  ال��ب��ق��اء  ���ض��رط  ل��ك��ّن 
اأ���ض��ه��ر مل ي���رد يف امل�����ض��ودة التي  مل���دة ���ض��ت��ة 
هاموكيد  منظمة  اأن  غ��ري  الأح����د.  ُن�����ض��رت 
احلقوقية الإ�ضرائيلية راأت اأن الن�ص املعدل 
حياة  يف  كبرية  با�ضطرابات  يت�ضبب  �ضيظل 

العائات.
وقالت املديرة التنفيذية للمنظمة جي�ضيكا 
مونتيل “لقد اأزالوا بع�ص العنا�ضر الأكرث 

اإثارة لل�ضدمة«.
تبقى  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  امل�ضكلة  “لكن  واأ���ض��اف��ت 
من  العائات  اآلف  �ضتمنع  اإ�ضرائيل  اأن  يف 
اأجنبيا،  الزوجن  اأح��د  كان  اإذا  معا،  العي�ص 
بالو�ضع  تتعلق  ���ض��ارخ��ة  �ضيا�ضية  لأ���ض��ب��اب 

الدميوغرايف«.
�ضباط-فرباير  يف  الإج������راءات  ن�ضر  ق��وب��ل 
بقيادة  العليا  املحكمة  اأمام  قانونية  بطعون 

هاموكيد.
وك��ان��ت الإج������راءات الأول���ي���ة ف��ر���ض��ت اأي�ضا 
ق����ي����ودا ك���ب���رية ع���ل���ى احل����ي����اة الأك����ادمي����ي����ة، 

وتعر�ضت اإ�ضرائيل لنتقادات ب�ضبب و�ضعها 
رين الأجانب الذين  ح�ض�ضا لأعداد املُحا�ضِ
الطاب  ولأع���داد  ب�100  ع��دده��م  ح�ضرت 
الأج���ان���ب ال��ذي��ن ح�����ض��رت ع��دده��م ب�150 
ال�ضفة  يف  ب��ال��ع��ي�����ص  الإذن  ُم��ن��ح��وا  ط��ال��ب��ا 
الغربية �ضنويا. لكن هذه احل�ض�ص ل تظهر 

يف امل�ضودة اجلديدة.
يف  التنفيذ  حيز  املعدلة  القواعد  و�ضتدخل 
للم�ضودة  وفقا  الأول-اأك��ت��وب��ر،  ت�ضرين   20
اجل���دي���دة، وذل����ك ل��ف��رتة جت��ري��ب��ي��ة مدتها 

عامان.

اإ�سرائيل تعدل قواعد تاأ�سريات الدخول اإىل ال�سفة 

اجلي�س الإ�سرائيلي يقتل 
فل�سطينيًا يف ال�سفة 

•• رام اهلل-اأ ف ب

خال  الإ�ضرائيلي  اجلي�ص  بر�ضا�ص  عاما   19 عمره  فل�ضطيني  قتل 
مواجهات قرب مدينة جنن يف �ضمال ال�ضفة الغربية املحتلة، وفق ما 

اأعلنت وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية.
بر�ضا�ص  “ا�ضت�ضهد  زك��ارن��ة  حممد  ط��اه��ر  اأن  ال�ضحة  وزارة  وذك���رت 
اأنه  مو�ضحة  جنن”  بق�ضاء  قباطية  يف  م��واج��ه��ات  خ��ال  الح��ت��ال 
“اأ�ضيب بر�ضا�ضة يف الراأ�ص واأخرى يف القدم اليمنى ور�ضا�ضة يف الفخذ 

الأي�ضر وحروق” ما اأدى اإىل “ا�ضت�ضهاده بعد و�ضوله امل�ضت�ضفى«.
ويف موجة عنف خال الربيع، قتل 19 �ضخ�ضا غالبيتهم من املدنين 
داخل اإ�ضرائيل ويف ال�ضفة الغربية املحتلة يف هجمات نفذها فل�ضطينيون 

بينهم من عرب اإ�ضرائيل، 
وقتل ثاثة من املهاجمن خالها.

يف  الع�ضكرية  عملياتها  الهجمات  على  ردا  الإ�ضرائيلية  القوات  وكثفت 
بينهم  فل�ضطينيا  اأك��رث من خم�ضن  قتل  املحتلة حيث  الغربية  ال�ضفة 
ن�ضطاء ومدنيون. كذلك، قتل �ضابط من القوات الإ�ضرائيلية اخلا�ضة 

خال عملية يف ال�ضفة الغربية.
اأن��ه قام ليل الأح��د و�ضباح  اأف��اد اجلي�ص الإ�ضرائيلي يف بيان  من حهته 
الإثنن بعمليات “ملكافحة الإرهاب” يف جنن وقباطية اعتقل خالها 
العملية جرت  ه��ذه  “خال  اأن��ه  اجلي�ص  وذك��ر  بهم”.  “م�ضتبه  خم�ضة 
اأعمال �ضغب عنيفة. والقى مثريو ال�ضغب حجارة وعبوات نا�ضفة وقنابل 
حارقة على القوات و�ضمع اإطاق نار. رد اجلنود بفتح النار” م�ضريا اإىل 

اإ�ضابة فل�ضطينين بالر�ضا�ص بدون ذكر طاهر حممد زكارنة.
واأ�ضيب اأربعة جنود اإ�ضرائيلين بجروح “طفيفة” يف وقت متاأخر ليل 
األقيت على مركز احلرا�ضة يف قرية  نا�ضفة”  “عبوة  انفجار  الأح��د يف 
النبي �ضالح قرب رام اهلل بو�ضط ال�ضفة الغربية التي حتتلها اإ�ضرائيل 

منذ 1967.

•• عوا�شم-وكاالت

م��ع م���رور اأك���رث م��ن ن�ضف ع���ام على 
الرو�ضية الأوك��ران��ي��ة يف  ب��دء احل���رب 
املن�ضرم، تت�ضاعد وترية  24 فرباير 
ارتدادات زلزالها داخل بلدان الحتاد 
الأوروب��������ي ال���ت���ي ت��ع��ي�����ص اأزم�����ة ح���ادة 
تلك  واأمنيا جراء  و�ضيا�ضيا  اقت�ضاديا 
تاأثرا  الأك����رث  تعترب  وال��ت��ي  احل����رب، 
واقت�ضادية  جيو�ضيا�ضية  لعوامل  بها 

�ضاغطة.

انقالب الراأي العام الأوروبي
كلفة  ارت�����ف�����اع  اأن  م����راق����ب����ون  ي�����رى 
الوقوف الأوروبي بجانب كييف باتت 
اأو�ضاط  يف  حت�����ولت  حل�����دوث  داف���ع���ا 
ال��راأي العام حيال مواقف احلكومات 
الدعم  تقدميها  وان��ت��ق��اد  الأوروب���ي���ة، 
يت�ضبب  ما  وه��و  لأوك��ران��ي��ا  والت�ضليح 
مب�����ض��اع��ف��ة ت���داع���ي���ات احل�����رب على 
الأوروبين واثقال كاهلهم اقت�ضاديا.

مظاهرات  اندلعت  املا�ضي،  وال�ضبت 
باأملانيا  م��دن  يف  �ضعبية  واحتجاجات 
برلن  ب��ت��ورط  م��ن��ددة  كا�ضل  كمدينة 
يف ت�ضليح كييف، فيما تظاهر ع�ضرات 
����ض���وارع  ج���اب���ت  ت���ظ���اه���رة  يف  الآلف 

العا�ضمة الت�ضيكية براغ.
براغ،  مظاهرة  يف  امل�ضاركون  وانتقد 
ال��ت��ي ف���اق ع���دد امل�����ض��ارك��ن فيها 70 
األ������ف، م���وق���ف احل���ك���وم���ة يف احل���رب 

اهتمت  اأنها  اإىل  م�ضريين  باأوكرانيا، 
الرتفاع  معاجلة  م��ن  اأك���رث  ب��احل��رب 

الكبري يف اأ�ضعار الطاقة.
واأج���ج���ت اأزم�����ة ال��ط��اق��ة ال��ت��ي دفعت 
ب��ه��ا احل����رب الأوك���ران���ي���ة، ح��ال��ة عدم 
ال�ضتقرار القت�ضادي يف اأوروبا، حيث 
اأدى ارتفاع الأ�ضعار لزدياد الت�ضخم، 
الذي و�ضل بالفعل اإىل م�ضتويات غري 

م�ضبوقة يف منطقة اليورو.

ال�ضتاء يلهب الأزمة
ف�ضل  اأن  ه��و  الأك���رث �ضغطا  ال��ع��ام��ل 
الأوروبية،  الأب���واب  على  ب��ات  ال�ضتاء 
يف ال��وق��ت ال��ذي اأق���رت فيه جمموعة 
يف  ال��ك��ربى  ال�ضناعية  ال�ضبع  ال���دول 
اجل��اري خطة فر�ص حد  �ضبتمرب   2
اأق�ضى ل�ضعر النفط الرو�ضي لتقلي�ص 
الأخ������رية  وردت  م���و����ض���ك���و،  ع����ائ����دات 
ب��اإي��ق��اف ت��دف��ق��ات خ��ط اأن��اب��ي��ب الغاز 

لأوروبا “نورد �ضرتمي 1«.
وو�ضلت تداعيات احلرب حلد الت�ضبب 
ب�ضقوط روؤ�ضاء حكومات بدول اأوروبية 
كبرية على وقع الأزمات الناجتة عنها، 
ال�ضابق  الإي���ط���ايل  ال�����وزراء  ك��رئ��ي�����ص 

ماريو دراغي.

هل ورطت اأوروبا نف�ضها؟
ال�ضوؤون  يف  واخل��ب��ري  الباحث  وي��ق��ول 
الأوروب��ي��ة ماهر احل��م��داين، يف لقاء 
عربية”:  ن��ي��وز  “�ضكاي  م��وق��ع  م���ع 

يتفق  ال����ذي  ال��وح��ي��د  ال�����ض��يء  “لعل 
حوله املع�ضكران الرو�ضي والغربي هو 
اأن هذا ال�ضتاء �ضيكون قا�ضيا جدا على 
يعتقدون  كانوا  وال��ذي��ن  الأوروب��ي��ن، 
مواجهة  ع��ل��ى  �ضيقت�ضر  الأم�����ر  اأن 
فقط،  ولوج�ضتيا  اقت�ضادية  حتديات 
ل��ك��ن م���ع اق������رتاب ال�����ض��ت��اء ي���ب���دو اأن 
الأزمة �ضتتحول ل�ضيا�ضية واجتماعية 
جدا،  باهظة  باتت  وتكاليفها  مزمنة 
املجتمعات  داخ��ل  وا�ضح  متلمل  وثمة 
الأوروبية جراء توريط اأوروبا لنف�ضها 
يف خ�ضم هذه الأزمة، التي تثقل كاهل 
الحتجاجات  اأن  ل��درج��ة  امل��واط��ن��ن 
بداأت تنتقل لل�ضارع كما حدث مثا يف 

اأملانيا وت�ضيكيا«.
اأكدت  “فمثا  احل��م��داين:  وي�ضيف 
وزي�����رة ال���دف���اع الأمل���ان���ي���ة اأن دوري����ات 
اأول  م��ن  ال�����ض��وارع  �ضتجوب  ع�ضكرية 
اأ�ضابيع   3 نحو  بعد  اأي  املقبل  اأكتوبر 
اأع���م���ال عنف  لن����دلع  ف��ق��ط، حت�ضبا 
واحتجاج، وهو اأمر كان جمرد توقعه 
اخليال،  احل��رب �ضربا من  ه��ذه  قبل 
باأن تزج دول م�ضتقرة ومرفهة كبلدان 
الحت������اد الأوروب��������ي ج��ي��و���ض��ه��ا لقمع 
الحتجاجات ال�ضعبية �ضد ما ت�ضهده 
اقت�ضادية  اأزم������ات  م���ن  ال�����دول  ت��ل��ك 
و���ض��ي��ا���ض��ي��ة ح�����ادة، ع��ل��ى وق���ع احلرب 
الأوكرانية ومواقف الحتاد الأوروبي 

منها«.
الغ�ضب  اأن  يعلمون  ك��ان��وا  »ال���رو����ص 

احلكومات  ���ض��د  �ضينفجر  ال�����ض��ع��ب��ي 
الرو�ص  ال���ق���ادة  واأن  ب���ل  الأوروب����ي����ة، 
ح�����ض��وا ال�����ض��ارع الأوروب������ي ع��ل��ى رفع 
حكوماتهم،  �ضيا�ضات  ورف�ص  ال�ضوت 
وهو ما يبدو اأنه قد لقى �ضداه حلد 
بعيد يف اأو�ضاط الراأي العام الأوروبي، 
ح��ي��ث ت��ت��ب��ل��ور م���ام���ح ب�����روز حركة 
اإق��ح��ام الحتاد  اح��ت��ج��اج وا���ض��ع��ة على 
ال�ضافر  ال�ضكل  الأوروب��ي لنف�ضه بهذا 
اأوك���ران���ي���ا، وت�����ض��ل��ي��ح كييف  يف ح����رب 
اخلبري  وف���ق  مو�ضكو”،  وا���ض��ت��ع��داء 

بال�ضوؤون الأوروبية.
انزلق  ت��خ��وف��ات م��ن  ث��م��ة  اأن  »ح��ت��ى 
اأوروب������ا حل���رب م��ب��ا���ض��رة م��ع الرو�ص 
وخا�ضة اأملانيا التي لطاملا كانت تخ�ضر 

خال  خ�ضو�ضا  رو�ضيا،  م��ع  حروبها 
ف�ضل ال�ضتاء كما ح�ضل خال احلرب 
الثانية وكما حدث مع حملة  العاملية 
ن��اب��ل��ي��ون، وه���ك���ذا ف��ف��ي ك���ل م���رة كان 
ال�ضتاء من عوامل هزمية الأوروبين 
الع�ضكرية اأمام الرو�ص، وهو ما يق�ص 
م�����ض��اج��ع ال�����ض��ع��وب الأوروب����ي����ة عامة 
والدمار  احل��روب  اأج���واء  وي�ضتح�ضر 

بالقارة العجوز، كما يختم املتحدث.

امل�ضاألة ن�ضبية
واخلبري  ال�ضابق  الدبلوما�ضي  يقول 
معلوف،  م�ضعود  ال��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����ض��وؤون 
نيوز  “�ضكاي  م��وق��ع  م���ع  ح��دي��ث  يف 
دميقراطية  ب���ل���دان  “يف  عربية”: 

ك��ال��غ��رب��ي��ة ف����اإن امل���ظ���اه���رات ه���ي حق 
مكفول وظاهرة �ضحية دارجة هناك، 
برتدي  تتاأثر  عندما  فيها  وال�ضعوب 
واملعي�ضية،  الق��ت�����ض��ادي��ة  اأو���ض��اع��ه��ا 
فاإنها متار�ص حقها يف التظاهر واإبداء 

الراأي والنقد«.
اأن  ن��ن�����ض��ى  األ  “علينا  وا�����ض����ت����درك: 
اأن��ه لي�ص رقما قليا،  األ��ف��ا رغ��م   70
اأكرثية  احل��ال  بطبيعة  لكنه ل ميثل 
غالبيتهم  ع��ن  يعرب  ول  ب���راغ،  �ضكان 
فامل�ضاألة  وب����ال����ت����ايل  ب����ال���������ض����رورة، 
هذه  مثل  اعتبار  ميكننا  ول  ن�ضبية، 
الحتجاجات موؤ�ضرا على حتول كبري 
الداعم  الأوروب�����ي  ال�ضعبي  امل����زاج  يف 

لأوكرانيا«.

•• برلني-اأ ف ب

�ضتاينماير  ف��ال��رت  ف��ران��ك  الأمل���اين  الرئي�ص  راأى 
خم�ضن  اأمل���ان���ي���ا  حت���ت���اج  اأن  “املخجل”  م���ن  اأن 
القتلى  اأق��ارب  لتعوي�ص  اتفاق  اإىل  للتو�ضل  عاماً 

الإ�ضرائيلين يف عملية ميونيخ يف 1972.
اإ�ضحق  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي  للرئي�ص  �ضتاينماير  وق���ال 
اأملانيا  اإىل  ر�ضمية  ب��زي��ارة  ي��ق��وم  ال���ذي  ه��رت�����ض��وغ 
“الأمر  اأن  اإحياء ذكرى �ضحايا الهجوم  مبنا�ضبة 
ا�ضتغرق 50 عاماً لتحقيق هذه امل�ضاحلة يف الأيام 

الأخرية وهذا خمجل حقاً«.
يف  ميونيخ  اإىل  ال�ضرائيلي  الرئي�ص  زي��ارة  وتاأتي 
اإليه  التو�ضل  مت  تعوي�ضات  ح��ول  ات��ف��اق  اأع��ق��اب 
الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي ب��ن اأمل��ان��ي��ا وع��ائ��ات ال�ضحايا 

الإ�ضرائيلين.
 وعر�ضت برلن على اأقارب ال�ضحايا 28 مليون 
ُمنحت  دولر  ماين   4،5 اإىل  بالإ�ضافة  دولر، 

�ضابقاً.
وي�����ض��ادف الإث��ن��ن ذك���رى م���رور 50 ع��ام��اً على 
“اأيلول”  منظمة  م��ن  م�ضلحن  ثمانية  اقتحام 

الفل�ضطينية، القرية الأوملبية يف ميونيخ، وقتلهم 
اإ�ضرائيلين اإثنن قبل فجر اخلام�ص من �ضبتمرب 

-اأيلول.
بالإفراج  وطالبوا  رهائن  اآخرين  ت�ضعة  احتجزوا 

عن 232 اأ�ضرياً فل�ضطينياً.
اإنقاذ ف�ضلت وُقتل  ورّدت ال�ضرطة الأملانية بعملية 

على اإثرها الرهائن الت�ضع، 
الثمانية  اخل��اط��ف��ن  م��ن  خم�ضة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

و�ضرطي.
وثيقة   45 اإ���ض��رائ��ي��ل  ن�����ض��رت   ،2012 ال��ع��ام  يف 

ر�ضمية ب�ضاأن عمليات القتل يف ميونيخ يف 1972، 
انتق������دت  ال�ض�����رية،  عنها  ُرف��ع��ت  وث��ائ��ق  منها 
ال�ضتجابة  يف  الأملانية  الأمنية  الأجه����������زة  اأداء 

للعملية.
الرئي�ص  من  ر�ضمي  ت�ضريح  الوثائق  اإح��دى  ويف 
ال�ضابق لا�ضتخبارات الإ�ضرائيلية زيف زامري قال 
اأدنى اجلهود  “مل تبذل  ال�ضرطة الأملانية  اإن  فيه 

لإنقاذ اأرواح«.
ف�ضل  عن  �ضيتحّدث  اإن��ه  الأح��د  �ضتاينماير  وق��ال 
خطاب  يف  اجل��وان��ب  بع�ص  يف  الأمل��ان��ي��ة  ال�ضرطة 

�ضيلقيه الثنن.
واأو�ضح “�ضاأحتدث عن “...” بع�ص �ضوء التقدير 
الأخطاء  وب��ع�����ص  ال�����ض��ي��ئ��ة  ال��ت�����ض��رف��ات  وب��ع�����ص 
يف  الأومل��ب��ي��ة  الألع�����اب  دورة  خ��ال  ارتكبت  ال��ت��ي 

ميونيخ«.
احلدث  ه��ذا  “ينقل  الت��ف��اق  اأن  هرت�ضوغ  واعترب 

الأليم اإىل مكان تعاف«.
واأ�ضاف “اآمل اأنه من الآن ف�ضاعداً، �ضنبقى نتذّكر 
مبا  امل��اأ���ض��اة،  ه��ذه  من  العرب  تاأكيد  ونعيد  ونذكر 

فيها اأهمية حماربة الرهاب لاأجيال املقبلة«.

ع�سية ال�ستاء.. »غ�سب« الراأي العام يت�ساعد على حكومات اأوروبا

•• عوا�شم-وكاالت

م��ع غ��ي��اب احل��ك��وم��ة ع��ن و���ض��ط و���ض��م��ايل مايل، 
ما  اإىل  هناك  مدًنا  الإرهابية  اجلماعات  حولت 
لها  ال�ضكان  باإخ�ضاع  ُمعلنة،  غ��ري  اإم���ارة  ي�ضبه 
دفع  على  اإجبارهم  ثّم  بالغارات،  ابتزازهم  عرب 

اإتاوات مقابل تركهم يعي�ضون يف اأمان.
وامل�ضلمن”  الإ����ض���ام  “ن�ضرة  ج��م��اع��ة  ت���اأت���ي 
على  الإره����اب����ي،  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اإىل  ال��ت��اب��ع��ة 
راأ����ص اجل��م��اع��ات ال��ت��ي ت��ربم ات��ف��اق��ات الإت����اوات 
اأدرى  اجلماعة  ه��ذه  اأع�ضاء  ك��ون  ال�ضكان؛  م��ع 
“داع�ص”  تنظيم  يليها  منها،  لأن��ه��م  باملنطقة 

الإرهابي الذي ي�ضم مقاتلن الأجانب.

من البتزاز لالإتاوات:
ب�����اأن ميار�ص  ال�����ض��ك��ان  اإخ�������ض���اع  ي���ب���داأ ط���ري���ق 
والغارات  وال��ن��ه��ب  ال���ط���رق  ق��ط��ع  الإره���اب���ي���ون 
وي��ع��ر���ض��ون وقف  م���ا،  ع��ل��ى منطقة  واحل�����ض��ار 
هذه الهجمات اإذا ما تعهد ال�ضكان بدفع اإتاوات 

مالية، وجزء من اإنتاج احلبوب واملا�ضية.
كذلك اأن يتعهد ال�ضكان بعدم التعاون مع اجلي�ص 
التي  الرو�ضية  “فاغرن”  اأو مع جمموعة  املايل 
قبول  اإىل  اإ�ضافة  اجلي�ص،  لدعم  مقاتلن  ت��ورد 

تطبيق الفكر املتطرف لهذه اجلماعات.

اأمثلة لالتفاقات:
وامل�ضلمن”  الإ���ض��ام  “ن�ضرة  جماعة  رفعت   •
ح�ضارا فر�ضته على الطريق بن دوانزا وبوين 
مب��ن��ط��ق��ة م��وب��ت��ي و���ض��ط م���ايل م��ن��ذ 25 مايو 
املا�ضي، وحلت حمله حظر جتوال بعد اتفاق مع 
الأهايل، مقابل اإتاوات وعدم التعاون مع اجلي�ص 

و”فاغرن«.
اأن  بعد  احل�ضار  فر�ضت  ق��د  “الن�ضرة”  كانت 
مبقاتلي  ب��ال��رتح��ي��ب  “بوين”  اأه����ايل  ات��ه��م��ت 

“فاغرن«.
التفاقات،  ت�����ض��اع��ف��ت  الأخ�����رية  الأ���ض��ه��ر  يف   •
ووفًقا لتقديرات، عقدت “الن�ضرة” و”داع�ص” 

20 اتفاًقا.
“احلركة  املوؤ�ض�ص يف  الع�ضو  وح�ضب تو�ضيح   •
ملوقع  حمد،  اأغ  بكاي  اأزواد”،  لتحرير  الوطنية 
ظهر  ات��ف��اق  اأول  ف���اإن  عربية”،  ن��ي��وز  “�ضكاي 

مار�ص 2021، وكان مع قادة املجتمع كو�ضطاء، 
وبعدها �ضار عقد التفاقات مع ال�ضكان املحلين 
و�ضكان  “الن�ضرة”  بن  الت��ف��اق  مثل  مبا�ضرة، 
بعد  م���ايل  و���ض��ط  �ضيغو  مبنطقة  ف��اراب��وغ��و  يف 

تعر�ضهم حل�ضار عّدة اأ�ضهر.
• تكرر الأمر يف مناطق تيدغمن قرب ميناكا 
و�ضمال كيدال و”هومبوري” �ضماًل، و”دونزا” 
398 ك���م من  ب��ع��د  يف م��وب��ت��ي ودج��ي��ن��ي ع��ل��ى 

العا�ضمة باماكو، وفًقا ل�”بكاي«.
• اأما “داع�ص” فنفذ اتفاقات ابتزازية يف بلدة 
اإىل ميناكا  ت��اب��ع��ة  اأخ����رى  وق����رى  اأ���ض��رن��ب��وك��ار 
املالية النيجريية، كما  �ضماًل، املتاخمة للحدود 

يقول املتحدث ذاته.
ال�ضرتاتيجية  للدرا�ضات  اإفريقيا  ملركز  ووفًقا 
الإ����ض���ام  “ن�ضرة  ف�����اإن  وا����ض���ن���ط���ن(،  )م���ق���ره 
ه��ج��وًم��ا يف   50 م��ن  اأك���رث  ن��ّف��ذت  وامل�ضلمن” 
اأكرث  “داع�ص”  هجمات  قتلت  بينما   ،2022

من األف �ضخ�ص.

اأهداف التفاقات:
جمع  هدفها  التفاقات  اأن  الأوىل  للوهلة  يبدو 
الأموال، لكن اإىل جانب ذلك، فهناك هدف اأكرب 
الإرهابية،  للجماعات  م�ضاحة  اأكرب  اإخ�ضاع  هو 
يكون ال�ضكان  وحتويلها اإىل “اإمارة اإ�ضامية”، 

خا�ضعن فيها لهذه اجلماعات ل للحكومة.

فيما  الإرهابيني  اأهــداف  “بكاي”  ويعدد 
يلي:

• احل�ضول على التمويل.
اأرا�ضيهم  ل��زراع��ة  ل��اأه��ايل  الفر�ضة  اإت��اح��ة   •
والتجارة بطريقة اآمنة مقابل الإتاوات )وهو ما 
�ضيعود لاإرهابين بالنفع باحل�ضول على جزء 

من الإنتاج(.
• تكوين بيئة حا�ضنة لهذه اجلماعات حن تقدم 
نف�ضها لاأهايل على اأنها “حافظة لاأمن” مع 

غياب القوات احلكومية.

على  النفوذ  و”داع�ص”  “الن�ضرة”  ف��ر���ص   •
مناطق بعينها، خا�ضة قرب احلدود مع النيجر 
ي�ضهل  عليها  ال�����ض��ي��ط��رة  لأن  وب��ورك��ي��ن��اف��ا���ض��و، 
والتجارة  واملقاتلن  الأ�ضلحة  ون��ق��ل  التهريب 

غري امل�ضروعة.
اأب��ع��د، تعتزم ه��ذه اجل��م��اع��ات حتويل  • يف اأم��د 
املنطقة اإىل اإمارة غري معلنة بعد اإمتام �ضيطرتها 
على ال�ضكان املحلين والقت�ضاد والنقل، كبديل 

للدولة ال�ضرعية.
املالية  ال��دول��ة  ن�ضطت  الأخ����رية،  الأ���ض��اب��ي��ع  ويف 
ودول اإقليمية يف اتخاذ خطوات ل�ضد اجلماعات 
الإره����اب����ي����ة، وم����ن ذل����ك ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات بن 
)�ضماًل(،  اأزواد  اإقليم  وحركات  املالية  ال�ضلطات 
لإعادة تفعيل اتفاق اجلزائر لل�ضام وامل�ضاحلة 
بينهم.واأّدى التوتر بن ال�ضلطات وحركات اأزواد 
وعدم  �ضماًل،  احلكومي  اجلي�ص  وج��ود  ل�ضعف 
ر  وفَّ م��ا  وه���و  اجل��ان��ب��ن؛  ب��ن  ال����ازم  التن�ضيق 

مناًخا خ�ضًبا لنت�ضار الإرهابين.

التفاقات املحلية.. ا�سرتاتيجية الإرهابيني للتمكني يف مايل

الرئي�س الأملاين: التاأخر بتعوي�سات عملية ميونيخ خمجل

نافذة 
م�ضرعة

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

•• لوك الليربتي*

ذكريات  جوربات�ضوف  ميخائيل  وف��اة  خ��رب  اأع���اد     
ك��ث��رية. ل��ق��د ول���دت خ���ال احل���رب ال���ب���اردة، وحتى 
���ض��ق��وط الحت����اد ال�����ض��وف��ي��ات��ي، ك��ان��ت امل��واج��ه��ة بن 
الكتلتن هي اخليط امل�ضرتك ملعظم النزاعات على 
هذا الكوكب. ع�ضر ات�ضم باخلوف، املدفون اأحياًنا، 

من مواجهة نووية.
   و���ض��ف م��دي��ر اأر���ض��ي��ف الأم����ن ال��ق��وم��ي توما�ص 
باأنها  الباردة  احل��رب  نهاية  مرة  ذات  باندون  �ص. 
م��ع��ج��زة ���ض��غ��رية. ويف ك��ث��ري م��ن الأح���ي���ان، يتلقى 
لنهاية  املديح  من  ن�ضيبه  من  اأك��رث  ريغان  رون��ال��د 
الحتاد  لتفكيك  ا،  اأي�ضً ولكن  التوترات،  من  حقبة 

ال�ضوفياتي.

ريغان ب�ضري
   �ضحيح اأن ريغان عرف كيف يتكّيف مع التغيريات 
ب��ع��د اعتماد  ال���ق���ادم���ة ع���ن الحت�����اد ال�����ض��وف��ي��ات��ي، 
ن���ربة ح���ادة وا���ض��ت��غ��ال خ��ط��اب -ح���رب ال��ن��ج��وم اأو 
اإمرباطورية ال�ضر -التي تناق�ضت مع فرتة انفراج 
رئا�ضة كارتر، كان لدى اجلمهوري احلكمة لت�ضجيع 

الدبلوما�ضية يف الوقت املنا�ضب.
   ل يزال املوؤرخون وامل�ضت�ضارون ال�ضابقون لريغان 
القوة الأمريكية خال  ا�ضتعرا�ص  اأهمية  يناق�ضون 
التاأكيد  على  تقريًبا  اأجمعوا  لكنهم  الأوىل،  وليته 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ان��ف��ت��اح��ه ع��ل��ى ج��ورب��ات�����ض��وف، الذي 

�ضيلتقي به يف اأربع قمم بن 1985 و1988.

الرئي�ص  ت�ضجيع  يف  ري���غ���ان  رون���ال���د  ي��ت��اأخ��ر  مل     
ال��رو���ض��ي وحت��دي��ه ل��دف��ع اإ���ض��اح��ات��ه اإىل اأب��ع��د من 
يونيو   12 يف  ال�ضهري  اإع��ان��ه  ين�ضى  وم���ن  ذل���ك. 
1987 عند جدار برلن: �ضيد غوربات�ضوف، اأهدم 

هذا اجلدار ».

جوربات�ضوف اإ�ضالحي منبوذ 
اأم���ري���ك���ي لدى  ���ض��ف��ري  اآخ�����ر  ن�����ض��ر   ،2004 ع����ام    
عن  كتاًبا  ماتلوك،  اإف.  ج��اك  ال�ضوفياتي،  الحت��اد 
ريغان وغوربات�ضوف:  بعنوان  الباردة  نهاية احلرب 
ه��ك��ذا ان��ت��ه��ت احل���رب ال���ب���اردة. يف ن��ظ��ر ه���ذا امل���وؤرخ 
والدبلوما�ضي ال�ضابق، يجب اإبراز دور غوربات�ضوف، 
فبدون هذا الأخري كانت جهود ريغان �ضتذهب �ضدى، 
وكان م�ضار الأحداث غري متوقع اإىل حد كبري.   يف 
الزعيم  �ضيهز  ���ض��ع��ب،  اق��ت�����ض��ادي  و���ض��ع  م��واج��ه��ة 
ال�ضاب، البالغ من العمر 54 عاًما، التدّرج الهرمي 
وحتى  ال�ضيا�ضي.  املكتب  تكوين  ويجدد  ال�ضيوعي 
حمدودة،  اآث���ار  جوربات�ضوف  لإ���ض��اح��ات  كانت  ل��و 
اأحد يدري ما كان �ضيحدث لول انفتاحه على  فا 
ا�ضتخدام  ورف�ضه  �ضلمي،  ح��ل  ع��ن  وبحثه  ال��غ��رب، 

القوة لإخ�ضاع القومين يف بع�ص اجلمهوريات.
جوربات�ضوف  وف��اة  ح��ول  نظري  وجهة  بالطبع،     
هي وجهة نظر غربي ملتزم بالدميقراطية وحرية 
ال��ت��ع��ب��ري. وك���ان ل��ه��ذه ال��دمي��ق��راط��ي��ة ث��م��ن مكلف، 
وميكن للمرء اأن يتفهم غ�ضب الرو�ص الذين دفعوا 

الثمن ويت�ضاءلون عما اإذا مل يكن املبلغ باهًظا.
ترجمة خرية ال�ضيباين

ريغان وجوربات�سوف...!

*ا�ضتاذ تاريخ، وحما�ضر، ومعلق �ضيا�ضي كندي خمت�س يف ال�ضيا�ضة والتاريخ الأمريكيني
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•• مانيال-رويرتز

فرديناند  الفلبيني  الرئي�ص  يلتقي 
ماركو�ص البن بنظريه الإندوني�ضي 
ج��وك��و وي�����دودو خ���ال زي�����ارة دولة 
تعزيز  ع��ل��ى  ت��رك��ز  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 
ومكافحة  امل�ضرتك  الدفاعي  العمل 

الإرهاب بن اجلارتن.
احلاكم  جنل  ماركو�ص،  زي��ارة  وتعد 
انتفا�ضة  به يف  اأطيح  ال��ذي  الراحل 
رحلة  اأول  ع��ام��ا،   36 ق��ب��ل  �ضعبية 

اإىل اخل����ارج م��ن��ذ فوزه  ل��ه  ر���ض��م��ي��ة 
ال�ضاحق يف النتخابات يف مايو اأيار.

ال�ضحفية  ال�����ض��ك��رت��رية  و���ض��رح��ت 
كروز-اأجنيلي�ص  تريك�ضي  الفلبينية 
ل��ل�����ض��ح��ف��ي��ن ي����وم الأح������د ب�����اأن من 
اتفاقية  الزعيمان  يجدد  اأن  امل��ق��رر 
للدفاع والأمن ويوقعان اتفاقيات يف 
جمال التجارة وال�ضتثمار والطاقة 

اخل�ضراء.
يناق�ص  اأن  امل����ق����رر  اأن  واأ�����ض����اف����ت 
البحري  التعاون  ق�ضايا  الرئي�ضان 

واحلدود ومكافحة الإرهاب.
يف  النتحارية  التفجريات  واأظهرت 
كا البلدين، مبا يف ذلك الكنائ�ص، 
وت����ورط م��ق��ات��ل��ن اإن��دون��ي�����ض��ي��ن يف 
اإ�ضامين  م���ت�������ض���ددي���ن  ����ض���ي���ط���رة 
عام  الفلبينية  م���اراوي  مدينة  على 
باأنها  حم��ل��ل��ون  ي�ضفه  م��ا   2017

روابط بن املتطرفن الإقليمين.
يف  بو�ضت  ج��اك��رت��ا  �ضحيفة  وق��ال��ت 
افتتاحية الثنن اإن الزيارة �ضتكون 
اجلديد  ل��ل��رئ��ي�����ص  ف��ر���ض��ة  اأي�������ض���ا 

ق�ضية  ب�ضاأن  وي��دودو  على  لل�ضغط 
الفلبينية  ف��ي��ل��و���ض��و  ج����ن  م������اري 
املحكوم عليها بالإعدام يف اإندوني�ضيا 

بتهمة تهريب املخدرات.
قبل  اإندوني�ضيا  م��ارك��و���ص  وو���ض��ف 
اأحد  ب��اأن��ه��ا  ج��اك��رت��ا  اإىل  م��غ��ادرت��ه 
اأق���رب حلفاء ب���اده وم��ن امل��ق��رر اأن 
فريقه  م��ع  �ضركات  ب��روؤ���ض��اء  يلتقى 
اليوم  وق����ت لح����ق  الق��ت�����ض��ادي يف 
�ضنغافورة  اإىل  و�ضيتوجه  الث��ن��ن 

يوم الثاثاء.

رئي�س الفلبني يزور اإندوني�سيا يف اأول رحلة خارجية

•• بغداد-وكاالت

العليا،  الحت��ادي��ة  املحكمة  ح��ددت 
النظر بدعوى  الأح��د، موعد  ي��وم 
ال��ط��ع��ن ب��ق��ب��ول ا���ض��ت��ق��الت نواب 
م����ن جمل�ص  ال�������ض���دري���ة  ال��ك��ت��ل��ة 

النواب العراقي.
- قالت املحكمة وفق وكالة الأنباء 
اأنه قد:” مت رفع دعوى  العراقية 
ل��ل��ط��ع��ن ب��ق��ب��ول ا���ض��ت��ق��الت نواب 
الكتلة ال�ضدرية “بالعدد 181 - 

احتادية - 2022«.
اأنه  الحتادية  املحكمة  اأو�ضحت   -
للنظر  الأوىل  اجلل�ضة  عقد  �ضيتم 
يف الدعوى بتاريخ ال�28 من �ضهر 

�ضبتمرب احلايل.
العودة للمربع الأول

اأن هذه الدعوى  * يرى مراقبون 
الأوراق  �ضتخلط  قبولها  ح��ال  يف 
الأول  ل��ل��م��رب��ع  ال���ربمل���ان  و�ضتعيد 
النتخابات،  نتائج  ظهور  بعد  م��ا 
هي  ال�ضدرية  الكتلة  تعود  بحيث 
�ضاحبة العدد الأكرب من املقاعد، 
واأن ذلك لن يكون يف �ضالح قوى 
الط������ار ال��ت��ن�����ض��ي��ق��ي امل���ق���رب���ة من 
على  الآن  ت�ضيطر  وال��ت��ي  اإي�����ران 
ا�ضتقالة  اإث���ر  الربملانية  الغالبية 
نواب ال�ضدر، والتي ت�ضتعد لطرح 

مر�ضحها لت�ضكيل احلكومة.
الن�ضداد ال�ضيا�ضي باق

*  ف��ي��م��ا ب��ح��ذر حم��ل��ل��ون م���ن اأن 
باق على حاله  ال�ضيا�ضي  الن�ضداد 
بغ�ص النظر عن قبول الدعوى اأو 
ردها، كونه حتى لو عاد ال�ضدريون 

املعطل  الثلث  عقبة  ف��اإن  للربملان، 
على حالها، ويف املقابل فاإن الإطار 
يواجه الرف�ص ال�ضدري ل�ضتغال 
غياب نواب التيار ومترير مر�ضحه 

لرئا�ضة الوزراء.
ماذا يقول القانون؟

-  يقول اخلبري القانوين العراقي 
حم��م��د ال�����ض��ام��رائ��ي، يف ل��ق��اء مع 
ال�ضتقالة  عربية:”  ن��ي��وز  �ضكاي 
كذلك  لي�ضت  لكنها  �ضخ�ضي  ح��ق 
لي�ضوا  ف���ه���م  ال����ربمل����ان  لأع�������ض���اء 
ميثل  منهم  واح���د  وك��ل  موظفن 
وفق الد�ضتور ما يعادل 100 األف 

ناخب”.
-  »ا�ضتقالة كتلة كاملة مكونة من 
�ضيا�ضية  اأزم����ة  دلل����ة  ن��ائ��ب،   73
مزمنة، ل ميكن ترك قرار الف�ضل 
الربملان،  ل��رئ��ي�����ص  وق��ب��ول��ه��ا  فيها 

فالأ�ضل اأن املجل�ص يتخذ القرارات 
اأمور  يف  وال���ض��ت��ث��ن��اء  بالت�ضويت، 
حم�������دودة ج�����دا ت��ت��ع��ل��ق ب����ق����رارات 
ت��ك��ون م��ن �ضاحية  اداري���ة بحتة 

رئي�ضه«.
-  »امل����ادة 12 م��ن ق��ان��ون جمل�ص 
 ،2018 ل��ع��ام   13 رق���م  ال���ن���واب 
اجلهة  تو�ضح  ول  وغام�ضة  عامة 
نائب،  اأي  ا�ضتقالة  بقبول  املخولة 
ما ي�ضتوجب اأن تكون املوافقة على 
بقرار  ال�����ض��دري��ة  الكتلة  ا�ضتقالة 
تطبيقا  ال���ن���واب،  جمل�ص  ي��ت��خ��ذه 
على  ي���ج���ري  امل��ط��ل��ق  اأن  ل��ق��اع��دة 
اطاقه ما مل يقيد بن�ص، فالأ�ضل 
هذه ال�ضاحية هي ملجل�ص النواب 

ولي�ضت لرئي�ضه”.
التي  اجلماعية  “ال�ضتقالت    -
ح�ضور  ب��دون  واح���دة  وجبة  تقدم 

م��ق��دم��ي��ه��ا ���ض��خ�����ض��ي��ا، م���ن امل���ربر 
الق�ضاء  قبل  م��ن  تف�ضريها  طلب 
ال�ضتقالت  واأن  �ضيما  الد�ضتوري، 
ال��ربمل��ان م��ن قبل  ق��دم��ت لرئي�ص 
ال�ضدرية،  النيابية  الكتلة  رئي�ص 
اأنف�ضهم،  ال����ن����واب  ي��ق��دم��ه��ا  ومل 
القرار  ليتخذ  للربملان  تقدم  ومل 
امل��ن��ا���ض��ب، ك���ون رئ��ي�����ص ال��ربمل��ان ل 
وبهذا  فيها  البت  �ضاحية  ميلك 
ال���ع���دد ال�����ض��خ��م، ع����اوة ع��ل��ى اأن 
ال����ض���ت���ق���الت رمب����ا ق���د ت���ك���ون قد 
قدمت جراء �ضغوطات وانفعالت 
وف����ق  و�ضيا�ضية”.  ن���ف�������ض���ي���ة 

ال�ضامرائي.
القانوين  اخل��ب��ري  وي�����ض��رت���ض��ل    -
ال�ضتقالت  ف���رد  “لهذا  ب��ال��ق��ول 
يكون بقرار من املحكمة الحتادية، 
قبولها  ب��ق��رار  الطعن  خ��ال  م��ن 

املجل�ص  رئ��ي�����ص  م���ن  ���ض��در  ك��ون��ه 
ب��دون وج��ود ن�ص ق��ان��وين �ضريح 

بذلك، 
ذلك  يف  للطعن  جم��ال  يفتح  مم��ا 
اأم������ام امل��ح��ك��م��ة الحت�����ادي�����ة، فهي 
اجلهة القادرة على الف�ضل واإعطاء 

الراأي النهائي”.
م�ضمونة  ال������دع������وى  “هذه   -
ال��ن��ت��ي��ج��ة ق��ان��ون��ا، وه���ي ت��ع��د حا 
د�ضتوريا لأزمة �ضيا�ضية خانقة” ، 

كما يو�ضح املتحدث.
ال�ضدر �ضيعود يف حالة واحدة

الكاتبة  ال����ع����زاوي  ر����ض���ا  ت���ق���ول   -
العراقية،  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  وال��ب��اح��ث��ة 
عربية:  ن��ي��وز  ل�����ض��ك��اي  ح��دي��ث  يف 
ع����ودة  يف  ي���ت���دخ���ل  ل����ن  “ال�ضدر 
نوابه بدعوى اأنه اعتزل ال�ضيا�ضة، 
يف  كنواب  لهم  �ضيكون  القرار  واأن 
فمقتدى  الواقع  يف  لكن  الربملان، 
ال�ضدر لن يعتزل العمل ال�ضيا�ضي، 
من  نوابه  ع��ودة  عن  النظر  بغ�ص 

عدمها”.
يوافق  ق���د  واح������دة  ح���ال���ة  “يف   -
ال���������ض����در ع���ل���ى ع�������ودة ن����واب����ه اإن 
حت�ضل على وعد باأنهم �ضي�ضكلون 
با  ال�ضدر  يريدها  كما  احلكومة 
عرقلة من قبل الطار التن�ضيقي” 

، كما تقول العزاوي.
قيمة  ف��ا  واإل  وا�ضتدركت:”   -  
لعودته، فهو قادر على منع الإطار 
وهو  ح��ت��ى  احل��ك��وم��ة  ت�ضكيل  م��ن 
نوابه لأجل  الربملان، وعودة  خارج 
ه����ذا ال���ه���دف ل���ن ت��غ��ري ���ض��ي��ئ��ا يف 

املعادلة”.

•• �شانتياغو-اأ ف ب

رف�ص الت�ضيليون بغالبية �ضاحقة اقرتاح الد�ضتور اجلديد 
ديكتاتورية  عهد  من  امل��وروث  ذاك  ا�ضتبدال  اإىل  الهادف 
الرئي�ص  ل��ك��ن   ”1990-1973“ بينو�ضيه  اأوغ�����ض��ت��و 
د�ضتوري  “م�ضار  اإط��اق  عزمه  اأعلن  بوريت�ص  غابرييل 

جديد«.
حتى  وتتجاوز  قاطعة  الل��زام��ي  ال�ضتفتاء  نتيجة  واأت��ت 
 %  61،9 ورف�����ص  ال���راأي.  ا�ضتطاع  موؤ�ض�ضات  توقعات 
من الناخبن اأي اكرث من 7،8 ماين الد�ضتور اجلديد 
اأظهرت  م��اأ  على   )%  38،1( م��اي��ن   4،8 اأي���ده  فيما 

النتائج النهائية.
د�ضتور  اعتماد  م�ضار  بتعليق  تكتفي  النتيجة  ه��ذه  ان  اإل 
يف  العنيفة  ال�ضعبية  النتفا�ضة  بعد  بو�ضر  ال��ذي  جديد 
2019 للمطالبة باملزيد من العدالة الجتماعية حمملة 
امل�ضاكل  كل  الع�ضكري  النظام  اإب��ان  �ضيغ  ال��ذي  الد�ضتور 

التي تعاين منها ت�ضيلي.
36 عاما الذي انتخب يف  البالغ  الي�ضاري  وقال الرئي�ص 
املمكنة  اجلهود  كل  ببذل  “اأتعهد  الأول/دي�ضمرب  كانون 

لبناء م�ضار د�ضتوري جديد«.
ومن الق�ضر الرئا�ضي وجه “نداء اإىل كل القوى ال�ضيا�ضية 
لو�ضع ت�ضيلي فوق كل خاف ولاتفاق باأ�ضرع وقت ممكن 
حول مهل ومامح” هذه العملية اجلديدة “التي ينبغي 

اأن يكون الربملان الطرف الرئي�ضي فيها«.
ورحب خافيري ماكايا رئي�ص حزب “يو دي اآي” املحافظ 
املت�ضدد “بهزمية جمددي ت�ضيلي” موؤكدا اأي�ضا “موا�ضلة 
احلملة  خال  املعار�ضة  التزمت  كما  الد�ضتوري”  امل�ضار 

�ضد الن�ص املقرتح.
دعا   2020 الأول/اأكتوبر  ت�ضرين  يف  اأول  ا�ضتفتاء  وكان 
ظل  ملحو   )%  79( جديد  د�ضتور  �ضياغة  اإىل  بو�ضوح 
لليربالية  خمتربا  ت�ضيلي  جعل  ع��ن  والتوقف  بينو�ضيه 

املفرطة.
من  امل��وؤل��ف  التاأ�ضي�ضي  املجل�ص  عمل  ثمرة  اأن  يبدو  لكن 
مدى  على   ،2021 اأي��ار/م��اي��و  يف  انتخبوا  ع�ضوا   154
املجتمع  �ضنة ل�ضياغة الق��رتاح �ضدمت جزءا كبريا من 
حقوقا  اأن  رغ��م  النتيجة  ه��ذه  واأت���ت  امل��ح��اف��ظ.  الت�ضيلي 
اج��ت��م��اع��ي��ة ج��دي��دة اأ���ض��ي��ف��ت لح���ال ت����وازن يف جمتمع 
ي��ع��اين م��ن ت��ب��اي��ن��ات ك��ب��رية م��ع اق����رتاح ���ض��م��ان احل���ق يف 
عن  ف�ضا  تقاعدية  ومعا�ضات  العامة  وال�ضحة  التعلم 

م�ضكن لئق.

واأدى ادراج احلق يف الإجها�ص وهو م�ضاألة تثري جدل يف 
حال  يف   2017 العام  منذ  اإل  به  ي�ضمح  ل  حيث  الباد 
اأو اجلنن،  الأم  ح��ي��اة  ع��ل��ى  خ��ط��ر  وج���ود  اأو  الغ��ت�����ض��اب 
واحل���ق���وق اجل���دي���دة ل��ل�����ض��ع��وب الأ���ض��ل��ي��ة، اإىل ت��وت��ر يف 
الت�ضليل  اأج�����واء  عليها  ط��غ��ت  ح��م��ل��ة  خ���ال  ال��ن��ق��ا���ض��ات 

الإعامي.
وحذرت رئي�ضة الباد ال�ضابقة مي�ضال با�ضليه التي غادرت 
حلقوق  ال�ضامية  امل��ت��ح��دة  الأمم  مفو�ضة  من�ضب  للتو 
اإنه يف حال الرف�ص  الإن�ضان يف جنيف حيث �ضوتت، من 

“لن تلبى مطالب ال�ضعب الت�ضيلي«.
األ���ف ت�ضيلي مقيمن يف  ن��ح��و م��ئ��ة  وع��ل��ى غ��راره��ا دع���ي 

اخلارج اإىل الت�ضويت الأحد بطريقة طوعية.
عاما   33 البالغة  الأزي��اء  م�ضممة  بينتون  كارينا  وقالت 
التي �ضوتت يف باري�ص “من ال�ضروري جدا ح�ضول تغيري 

وا�ضتغال الفر�ص التي ت�ضنح لنا«.
اأث������اره ال��ن�����ص “يف ج��ن��وب الباد  واأت�����ى ال��رف�����ص ال����ذي 
اخلارج  يف  �ضجلت  ال��ت��ي  التغيري  اإرادة  ع��ل��ى  و�ضمالها” 
ال�ضباب  ���ض��ف��وف  يف  �ضيما  ول  �ضانتياغو  العا�ضمة  ويف 
الذين نزلوا اإىل ال�ضوارع على ما راأت مارتا لغو�ص عاملة 
الجتماع وموؤ�ض�ضة معهد “موري” ل�ضتطاعات الراأي.

بالعنف  املنطقتان م�ضاكل خطرة مرتبطة  وت�ضهد هاتان 
اأرا�ص  على  نزاعات  اجلنوب جتري  ففي  الأم��ن.  وانعدام 
ت��ط��ال��ب ب��ه��ا جم���م���وع���ات م��ت��ط��رف��ة حم��ل��ي��ة م���ن هنود 
الجتار  وم�ضكلة  الفقر  ال�ضمال  يعاين  فيما  املابوت�ضي، 

بالب�ضر نتيجة تدفق املهاجرين.
ال��رف�����ص ي�ضكلون  اأن�����ض��ار  اأن  واأو���ض��ح��ت م��ارت��ا لغ��و���ص 
قوي  “�ضعبوي”  توجه  ذات  جدا”  “متباينة  جمموعة 

نابع من “اخلوف” من اأن يتم جتريدهم من حقوقهم.
اإل ان اأ�ضواتا يف الي�ضار الو�ضط ان�ضمت اأي�ضا اإىل معار�ضة 

م�ضروع الد�ضتور.
وكتبت يف تغريدة “مل يتوقع اأحد هذا الفارق الذي يزيد 
“ف�ضل  ب��اأن��ه��ا  النتيجة  وا���ض��ف��ة  مئوية”  نقطة   20 ع��ن 
الذي  كا�ضت  انطونيو  املتطرف  اليمن  زعيم  مدو«.وقال 
النتخابات  م��ن  الثانية  ال����دورة  يف  بوريت�ص  ام���ام  خ�ضر 
الرئا�ضية “الرئي�ص بوريت�ص، هذه اخل�ضارة هي خ�ضارتكم 
يف  العامل  عاما(   47( تولو�ضا  الفريدو  اأي�ضا«.وخل�ص 
األف   13 �ضكانها  عدد  البالغ  توكابيل  يف  للخ�ضب  م�ضغل 
الإدلء  خال  الباد،  جنوب  يف  بيوبيو  منطقة  يف  ن�ضمة 
ب�ضوته الأحد “الكثري من النا�ص يف�ضلون الرف�ص لأنهم 

يخ�ضون التغيري«

زلزال قوي يهز اإقليم �سيت�سوان يف ال�سني 
•• بكني-رويرتز

اإقليم  6.8 درجة هز منطقة جبلية غربي  اإن زل��زال قوته  ال��زلزل بال�ضن  قال مركز �ضبكات 
�ضيت�ضوان بعد ظهر اأم�ص الثنن.

ت�ضنغدو  180 كيلومرتا جنوب غربي  بلدة لودينغ على بعد  الزلزال كان يف  اأن مركز  واأ�ضاف 
عا�ضمة �ضيت�ضوان واأن الزلزال وقع على عمق 16 كيلومرتا.

وكتب �ضكان يف مناطق بعيدة مثل ت�ضانغ�ضا و�ضيان على الإنرتنت اإنهم �ضعروا بالزلزال.
وقال املركز اإنه بعد دقائق، �ضرب زلزال ثان بقوة 4.2 درجة مدينة يان بالقرب من لودينغ.

ومل ترد انباء عن وقوع ا�ضابات حتى الن.
واإ�ضابة  �ضخ�ص   100 اأك��رث من  اأ�ضفر عن مقتل  ق��وي  لزلزال  ي��ان  تعر�ضت   ،2013 ع��ام  ويف 

الآلف.

املحكمة الحتادية تتدخل.. هل تعود الكتلة ال�سدرية للربملان؟

الت�سيليون يرف�سون بغالبية �ساحقة اقرتاح الد�ستور اجلديد 

•• القد�س-وكاالت

اللواء احتياط عامو�ص يارون، املدير العام  قال 
رئي�ص  اإن  الإ�ضرائيلية،  ال��دف��اع  ل���وزارة  ال�ضابق 
نتانياهو،  بنيامن  ال�ضابق،  الإ�ضرائيلي  ال��وزراء 
عندما  الإ�ضرائيلية  الع�ضكرية  ب��ال��ق��درة  اأ���ض��ر 
رف�ص توفري طائرات للتزود بالوقود متكن من 

�ضن هجوم على اإيران.
 ”103 اإم  “اإف  اإذاع��ة  واأ�ضاف يف مداخلة على 
اأن  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ي��ن��ب��غ��ي  “كان  اأن����ه  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 
تتخذ قراراً قبل ذلك بكثري ب�ضاأن طلب اجلي�ص 
التزود  بطائرات  جمهزاً  يكون  ب��اأن  الإ�ضرائيلي 
وو�ضائل  وطائرات  هليكوبرت  وطائرات  بالوقود 
قتالية اأخرى”، لفتاً اإىل اأن ذلك القرار ا�ضتغرق 
اأن الأزم��ة اآن��ذاك مل تكن  وقتاً طويًا، مو�ضحاً 
با�ضتخدام  يتعلق  الأم���ر  لأن  بامليزانية  تتعلق 

الأموال التي جاءت من امل�ضاعدات الأمريكية.

اأجاب:  وعندما �ُضئل عن �ضبب عدم تنفيذ ذلك 
“لي�ص لدي اإجابة جيدة، اأنا هنا واأقول اإن هذه 
هي النتيجة، رمبا يكون لدى �ضخ�ص ما اإجابة 
جيدة، ولكني يف النهاية ل اأعتقد اأنه كان يجب 
اأن يكون هناك نقا�ص حول هذا املو�ضوع، اأعتقد 
باإغاق  ق���ام���وا  ق���د  الأي�����ام  ه���ذه  الآن يف  اأن���ه���م 
التفاقية واإذا مت التوقيع عليها، فاإنهم �ضيبداأون 

الآن الإنتاج الذي ي�ضتغرق اأربع �ضنوات«.
هي  الأم����ر  ه���ذا  يف  الإي���ران���ي���ة  “امل�ضكلة  وت��اب��ع 
النووية،  الأ�ضلحة  تطوير  موا�ضلة  يف  رغبتهم 
ذات  دول��ة  تكون  اأن  م��ن رغبتهم يف  تنبع  وال��ت��ي 

هيمنة يف املنطقة باأكملها، قريًبا وبعيًدا«.
الإعام  و�ضائل  بالوقودوكانت  التزود  طائرات 
الإ�ضرائيلي  اجل��و  �ضاح  اأن  اأف��ادت  الإ�ضرائيلية 
و�ضركة “بوينغ” وقعا عقداً بقيمة 927 مليون 
دولر من اأموال امل�ضاعدات الأمريكية لإ�ضرائيل، 
وذل���ك ل�����ض��راء 4 ط��ائ��رات ل��ل��ت��زود ب��ال��وق��ود من 

“والا”  موقع  »KC-46A«.واأو�ضح  ط��راز 
الثالثة  الدولة  �ضتكون  اإ�ضرائيل  اأن  الإ�ضرائيلي 
من  والتي  الطائرات،  بهذه  جتهيزها  يتم  التي 
املتوقع اأن ت�ضل اإىل اإ�ضرائيل يف 2025، لتن�ضم 
بذلك اإىل القوات اجلوية الأمريكية واليابانية.

الطائرات من  اإن تلك  الإ�ضرائيلي،  املوقع  وقال 
الطراز الأكرث تقدماً يف العامل، م�ضرياً اإىل اأنها 
اإىل  وتهدف  اإي���ران،  على  الهجوم  يف  ت�ضاعد  قد 

ا�ضتبدال طائرات التزود بالوقود بوينغ 707.
ت�ضتخدم جلميع الطائرات

باإعادة  اجل��وي��ة  ل��ل��ق��وات  ال��ط��ائ��رات  و�ضت�ضمح 
التي  الطائرات  بالوقود يف اجلو جلميع  التزود 
جوية،  مهام  لأداء  اجلوية  ال��ق��وات  ت�ضتخدمها 
ولفت املوقع اإىل اأنه مت جتهيز الطائرات باأحدث 
الأن��ظ��م��ة يف ال��ع��امل ل��ل��ت��زود ب��ال��وق��ود يف اجلو، 

ف�ضًا عن اأنظمة الدفاع املتقدمة.
قلق اإ�ضرائيليُيذكر اأن القلق الإ�ضرائيلي ازداد يف 

الآون��ة الأخ��رية من الأنباء التي تفيد باقرتاب 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات���ف���اق ن�����ووي ج���دي���د ب�����دًل من 
2015 وان�ضحب  اإب��رام��ه يف  ال��ذي مت  الت��ف��اق 

منه الرئي�ص ال�ضابق دونالد ترامب.

م�سوؤول اإ�سرائيلي �سابق: نتانياهو اأ�سر بقدرتنا الع�سكرية

•• عوا�شم-وكاالت

اجلي�ص  ������ض�����اح  ق�����ي�����ادة  و�����ض����ع����ت 
الأمريكي، الأ�ضبوع املا�ضي، اأ�ضطول 
ن���وع مروحيات  ال��ن��ق��ل اجل����وي م��ن 
بالكامل،  التعليق  قيد  “�ضينوك” 
400 ط��ائ��رة يف  م��ن  اأك���رث  لي�ضمل 
الوليات  داخ����ل  ع�����ض��ك��ري��ة  ق���واع���د 

املتحدة وخارَجها.
التي  اأت�ص-47”  “�ضي  �ضينوك  و 
هي  الطائرة”  ب�”املوزة  ت��ل��ق��ب 
ثقيلة  ع�������ض���ك���ري  ن���ق���ل  م����روح����ي����ة 
يف  حمركن  متتلك  امل��ه��ام،  متعددة 
الذيل واملقدمة، وميكن ا�ضتخدامها 
واحلرجة  اخل��ا���ض��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف 
املعدات  ونقل  املعارك  اأر���ص  وتاأهيل 
ال���ع�������ض���ك���ري���ة واإم�������������داد اجل���ي���و����ص 
ي�ضعب  التي  املناطق  يف  ب��ال��ذخ��رية 

الو�ضول اإليها.

ماذا حدث؟
• املتحدثة با�ضم اجلي�ص الأمريكي 
�ضينثيا �ضميث، اأعلنت وقف اأ�ضطول 
الهليكوبرت  ط����ائ����رات  م����ن  ك���ام���ل 
حالت  اك��ت�����ض��اف  ب��ع��د  “�ضينوك” 

احرتاق للمحركات.

ت�ضرب  بعد  �ضبت  املحرك  حرائق   •
الوقود.

 ومروحيات “�ضينوك “التي ت�ضّنعها 
ت�ضتخدمها  “بوينغ”،  ����ض���رك���ة 
املتحدة  واململكة  املتحدة  ال��ولي��ات 
ونحو 20 دولة اأخرى حول العامل، 
الثقيلة  احل��م��ولت  نقل  عمليات  يف 
الكوارث،  ح��الت  الإغ��اث��ة يف  ومهام 
اإىل جانب كونها م�ضّلحة مبا يكفي 

ل�ضتخدامها باحلروب.
وب����داأ اإن���ت���اج ه���ذه امل��روح��ي��ات، التي 
�ضكان  اإىل  ت�ضميتها  اأ����ض���ل  ي��رج��ع 
الأ�ضلين  الأم���ريك���ي���ن  ���ض��ي��ن��وك 
لعام  ووا�ضنطن  اأوري��غ��ون  ولي���ة  يف 

.1962
ال�ضركة  “بوينغ”،  م���وق���ع  ي���ق���ول 
ت�ضتخدمها  امل��روح��ي��ة  اإن  امل�ضنعة، 
ال��ق��وات ال��ع��ادي��ة واخل��ا���ض��ة وق���ادرة 
جنديا   50 ق�����راب�����ة  ح����م����ل  ع����ل����ى 

وحمولت �ضخمة.
وت��وج��د منها ط����رازات م��ت��ط��ورة ل 
تزال يف اخلدمة، ومن املقرر اأن تظل 
باجلي�ص الأمريكي حتى ثاثينيات 

القرن احلايل.

قدرات كبرية

• تتميز باملراوح الدوارة الرتادفية 
الثقيل  الرفع  ق��درات  ذات  الفريدة، 
القتالية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��دع��م  وال���ت���ي 

واحلرجة الأخرى.
حلمولتها  الأق�����ض��ى  احل���د  يبلغ   •

نحو 25000 رطل.
منحها  املهام،  ومتعددة  متطورة   •
دّوارها املزدوج لقب “املوزة الطائرة” 
لنيل  ال��ف��ن��ي��ة  خ�ضائ�ضها  واأه��ل��ت��ه��ا 

�ضفة “املروحية الأ�ضطورة«.
• ل����ه����ا ن�����ظ�����ام م����راق����ب����ة ط�����ريان 
اأوتوماتيكي رقمي ميكِّن الطيار من 
والهبوط  واح��د،  مكان  التحومي يف 

باأمان يف ظروف الروؤية املحدودة.
ملعاجلة  م��ت��ق��دم  ب��ن��ظ��ام  ت��ت��م��ي��ز   •
داخلها  ا�ضتيعابها  يتيح  احل��م��ولت، 
تعليقها  خ��ال  من  خارجيا  ونقلها 

بج�ضم الطائرة.
املقدمة  م���ن  ج�����ض��م��ه��ا  ط����ول  ي��ب��ل��غ 
اأم��ا عر�ضها  م��رتا،   15.46 للذيل 
في�ضل اإىل 3.78 مرتا، بينما يبلغ 
ارتفاعها 5.68 مرتا، و يبلغ قطر 

ارها 18.29 مرتا. دوَّ
 3914 اإىل  ت�ضل  ال��وق��ود  �ضعة   •
لرتا، ما مينحها ا�ضتقالية جتعلها 
�ضاعات   5 مل��دة  التحليق  على  ق��ادرة 

من دون اإعادة التزود بالوقود.
• حتلق لرتفاع ي�ضل اإىل 20 األف 
ق����دم، و���ض��رع��ت��ه��ا ال��ق�����ض��وى 302 
يجعلها  م���ا  ال�����ض��اع��ة،  يف  ك��ي��ل��وم��رت 
واح����دة م��ن اأ���ض��رع امل��روح��ي��ات على 

الإطاق.
ع�����ادة ما  ال���ق���ت���ال،  م�������ض���ارح  ويف   •
مثل  هجومية  م��روح��ي��ات  ترافقها 
AH-64 للحماية، كما  الأبات�ضي 
هي قادرة على العمل يف املياه، حيث 
ملدة  امل��اء  �ضطح  على  الطفو  ميكنها 
بدون  حتى  الأق���ل  على  دقيقة   30

ت�ضغيل حمركاتها.
�ضرتيت  “وول  ���ض��ح��ي��ف��ة  ووف�������ق 
اجلي�ص  م�����ض��وؤويل  ف���اإن  جورنال”، 
حرائق  ع�����دة  ر�����ض����دوا  الأم�����ريك�����ي 
مل���ح���رك���ات ت���ل���ك ال����ط����ائ����رات خال 
املا�ضية، ومل ت�ضفر احلوادث  الأي��ام 

عن خ�ضائر ب�ضرية.

اأبرز احلوادث
رغم قدراتها الفائقة باأر�ص املعارك، 
مل تكن تلك احلادثة هي الوحيدة، 
ف��ل��ت��ل��ك امل���روح���ي���ة ���ض��ج��ل ح�����وادث 

حافل.
• لها 4 حوادث يف فيتنام، حتى عام 

 101 اإىل مقتل نحو  اأدت   ،1971
ع�ضكري.

 1982 �ضبتمرب  ح��ت��ى  اأمل��ان��ي��ا..   •
اأدى حتطمها اإىل مقتل 79 جنديا 

يف حادثن منف�ضلن.
• كندا.. يف 1974 عطل ب�ضندوق 
ترو�ص التجميع الرئي�ضي، اأ�ضفر عن 

5 وفيات.
• بريطانيا.. حادثان اآخرهما يف 2 
 70 مقتل  اإىل  اأدي���ا   1994 يونيو 
ا�ضتخبارات  خ��رباء  بينهم  ع�ضكريا 
اأيرلندا  م��ن  اأف����راد  و4  ع�ضكرين 

ال�ضمالية.
املتحدة.. حادثتان  ال��ولي��ات  ويف   •
 2002 ف���رباي���ر   22 يف  اآخ���ره���م���ا 
جنديا   11 م��ق��ت��ل  ع���ن  اأ����ض���ف���ر  م���ا 

اأمريكيا.
 ،2004 �ضبتمرب  يف  ال��ي��ون��ان..   •
حتطمت الطائرة وقتل 17 �ضخ�ضا 
ب��ي��ن��ه��م اأرب������ع ���ض��خ�����ض��ي��ات ب������ارزة يف 

الكني�ضة الأرثوذك�ضية اليونانية.
 ،2005 اأب��ري��ل  يف  اأفغان�ضتان..   •
حتطمت وقتل 18 جنديا اأمريكيا، 
ويف 6 اأغ�ضط�ص 2011، قتلت 38 

فرداً على متنها.
اإ�ضماعيل،  اأح����م����د  ال����ل����واء  ي���ق���ول 

الع�ضكرية  امل���روح���ي���ات  اأك����رث  اإن���ه���ا 
الع�ضكرية  اجليو�ص  يف  ا�ضتخداما 
ح���ول ال���ع���امل، وه���ي م��ن ب��ن اأثقل 
التي  الغربية  الهليكوبرت  ط��ائ��رات 
اجلوي،  النقل  عمليات  يف  ت�ضتخدم 
“املوزة  ب����  ال��ف��رن�����ض��ي��ون  وي�����ض��م��ي��ه��ا 
ارها املزدوج. الطائرة” نظرا اإىل دوَّ

ال��ت��ي �ضاركت  اأب�����رز احل�����روب  وع���ن 
ب��ه��ا امل��روح��ي��ة الأم��ريك��ي��ة، فح�ضب 
ملوقع  ح���دي���ث���ه  يف  “اإ�ضماعيل” 

اأظهرت  عربية”،  ن���ي���وز  “�ضكاي 
فعاليتها   ”47 اإت�ص  �ضي  “�ضينوك 
ب���ال���ع���م���ل���ي���ات ال���ع�������ض���ك���ري���ة خ����ال 
املعارك  يف  م���رة  لأول  ا�ضتخدامها 
خ���ال ح���رب ف��ي��ت��ن��ام ع���ام 1965، 
وحرب  الإيرانية  العراقية  واحل��رب 
واأفغان�ضتان،  ال��ع��راق  على  اأم��ريك��ا 
ح��ي��ث ك��ان��ت م��ف��ي��دة ب�����ض��ك��ل خا�ص 
املدفعية  وبخا�ضة  الأ���ض��ل��ح��ة  لنقل 
اإليها،  الو�ضول  ي�ضعب  اأم��اك��ن  اإىل 

كما زودتها بالذخرية الازمة.
اأي�ضا  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا  “مت  وي���ت���اب���ع: 
الأرجنتن  ب��ن  ف��وك��ان��د  ح���رب  يف 
اجلانبن  كا  من  املتحدة  واململكة 
ال��ث��ق��ي��ل خال  ال���رف���ع  يف ع��م��ل��ي��ات 
العمليات الع�ضكرية”، لفتاً اإىل اأنها 
واملاأ�ضاوية  امل��ت��ك��ررة  ح��وادث��ه��ا  رغ��م 
يعمل  ث  حم���دَّ بهيكل  تتمتع  ف��اإن��ه��ا 
ا���ض��ت��ق��راره��ا وحت�ضن  زي�����ادة  ع��ل��ى 

قدرتها على النجاة.

ي�ضمل اأكرث من 400 طائرة داخل الوليات املتحدة وخارَجها

املوزة الطائرة.. ملاذا اأوقف اجلي�س الأمريكي طائرته الأ�سطورة؟
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املال والأعمال

بنك اأبوظبي الأول يعقد �سراكة مع �سيلفر بريت�س للتمويل لتوفري اأف�سل حلول متويل املخزون على م�ستوى العامل
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن بنك اأبوظبي الأول، اأكرب بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأم�ص عن عقده �ضراكة  العامل،  املالية يف  املوؤ�ض�ضات  واآمن  اأكرب  واأحد 
مع �ضيلفر بريت�ص املحدودة للتمويل “�ضيلفر بريت�ص” لتوفري حلول 

متويل املخزون لعمائه من ال�ضركات املحلية والدولية. 
مقراً  املتحدة  اململكة  م��ن  تتخذ  التي  بريت�ص،  �ضيلفر  �ضركة  وتعد 
لها، �ضركة متخ�ض�ضة يف هيكلية راأ�ص املال العامل، وتعمل على دعم 
املوؤ�ض�ضات املالية من خال متكينها من تزويد عمائها من ال�ضركات 
م��ن حت�ضن  وال��ت��ي متكنها  ب��ال��دي��ن،  غ��ري مرتبطة  احل��ل��ول  باأف�ضل 
التوريد.  ب�ضل�ضلة  املتعلقة  اأه��داف��ه��ا  وحتقيق  العمومية  ميزانياتها 

بريت�ص  و�ضيلفر  الأول  اأبوظبي  بنك  من  لكل  ال�ضراكة  هذه  و�ضتتيح 
ال��ت��ي تنا�ضب  امل��خ��زون  ت��ق��دمي جمموعة متنوعة م��ن ح��ل��ول مت��وي��ل 

احتياجات بالعماء. 
ومتكن حلول متويل املخزون اخلا�ضة بنا ال�ضركات من حت�ضن راأ�ص 
املال العامل لتلبية متطلبات اأعمال حمددة، كما ت�ضاهم يف الوقت ذاته 

يف احلّد من اأي تاأثري �ضلبي على �ضل�ضلة الإمداد احلالية. 
للمخزون  ال�ضرتاتيجية  الإدارة  من  ال�ضركات  احللول  هذه  ومتكن 
امل��ح��ف��وظ ل��ا���ض��ت��خ��دام يف ال��وق��ت امل��ن��ا���ض��ب، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل متكن 
مع  املبكر  ال�ضداد  عمليات  اأو  امل��خ��زون  بحجم  املرتبطة  اخل�ضومات 
لتو�ضيع  ال�ضروط  مواءمة  يف  اأي�ضاً  احللول  ه��ذه  وت�ضاهم  امل��وردي��ن. 
قاعدة التوريد اأو ال�ضماح بتاأمن الإمدادات ال�ضرتاتيجية للحد من 

الزيادات امل�ضتقبلية يف الأ�ضعار، حيث يتم اعتماد هذه احللول بطريقة 
يتوافق مع الأهداف الفردية. 

امل�ضرفية  اخل��دم��ات  رئي�ص  البنعلي،  �ضارة  قالت  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
لل�ضركات والأعمال التجارية والدولية يف بنك اأبوظبي الأول: “يفخر 
بنك اأبوظبي الأول بتقدمي حلول مبتكرة لتمويل املخزون التي تدعم 
عمائنا لتلبية متطلباتهم ال�ضرتاتيجية، ونتطلع لتقدمي هذا املنتج 

�ضمن خمتلف فئات العماء لدينا«. 
امل�ضرفية  اخلدم�������ات  رئي�ص  �ضيثي،  �ض�������اجناي  ق��ال  ج��������انبه،  من 
الأول  اأبوظبي  بنك  “�ضيتمكن  الأول:  اأبوظبي  بنك  ل��دى  الدولية 
فاينان�ص  �ضيلفر بريت�ص  ال�ضرتاتيجية مع  ال�ضراكة  من خال هذه 
ومتويل  واملقبو�ضات  للم�ضروفات  �ضاملة  جتارية  حلول  تقدمي  من 

املخزون، من خال حلول مبتكرة م�ضممة خ�ضي�ضاً لتلبية احتياجات 
الإقليمية  والأ����ض���واق  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  عمائنا يف 

الأخرى.
وقال �ضن هانافن، الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة �ضيلفر بريت�ص: “نحن 
يف �ضركة �ضيلفر بريت�ص �ضعداء بهذه ال�ضراكة التي جتمعنا مع بنك 
الإمارات  دول��ة  يف  والأك��رب  املنطقة  يف  الرائد  البنك  الأول،  اأبوظبي 
العربية املتحدة، لتقدمي حلول م�ضتدامة لإدارة املخزون للعماء من 
ال�ضركات، ل �ضيما خال هذه الفرتة التي ت�ضهد فيها �ضا�ضل الإمداد 
حت��دي��ات ك��ب��رية، ويف ظ��ل ال��رتك��ي��ز ال���ض��رتات��ي��ج��ي امل��ت��زاي��د ل�ضمان 
العمليات  الأهم ل�ضتدامة  العن�ضر  باعتبارها  اآمنة  اإم��دادات خمزون 

الت�ضغيلية للعماء«. 

مليار درهم ت�سرفات   2.4
عقارات دبي اأم�س

•• دبي-وام:

اأكرث من  اأم�ص  دائ��رة الأرا�ضي والأم��اك بدبي  العقارية يف  الت�ضرفات  بلغت 
 1.37 بقيمة  مبايعة   568 ت�ضجيل  الدائرة  �ضهدت  حيث  دره��م  مليار   2.4
و  دره��م  مليون   323.78 بقيمة  ل��اأرا���ض��ي  مبايعة   65 منها  دره��م  مليار 
503 مبايعات لل�ضقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم. وجاءت اأهم مبايعات 
الأرا�ضي بقيمة 47 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 26 
بقيمة  مبايعة  تليها  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  حدائق  منطقة  يف  دره��م  مليون 
22 مليون درهم يف منطقة معي�ضم الأول. وت�ضدرت منطقة احلبية اخلام�ضة 
املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �ضجلت 25 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم 
وتلتها منطقة ند ال�ضبا الأوىل بت�ضجيلها 12 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم 
وثالثة يف الق�ضي�ص الأوىل بت�ضجيلها 10 مبايعات بقيمة 76 مليون درهم. 
مليون   26 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�ضقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
13 مليون درهم  درهم مبنطقة املركا�ص كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
يف منطقة احلبية الثانية واأخريا مبايعة بقيمة 10 ماين درهم يف منطقة 
ال�ضقق  مبايعات  عدد  حيث  من  املناطق  الو�ضل  منطقة  وت�ضدرت  ال�ضيف.  ام 
منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   483 بقيمة  مبايعة   159 �ضجلت  اإذ  والفلل 
يف  وثالثة  دره��م  مليون   61 بقيمة  مبايعة   46 بت�ضجيلها  التجاري  اخلليج 
درهم.  مليون   34 بقيمة  مبايعة   45 بت�ضجيلها  ال��راب��ع��ة  ج��ن��وب  ال��رب���ض��اء 
اأرا�ص  22 رهن  درهم منها  197.58 مليون  الرهون قيمة قدرها  و�ضجلت 
مليون   164.78 بقيمة  و�ضقق  فلل  ره��ن  و71  دره��م  مليون   32.8 بقيمة 
درهم  مليون   26 بقيمة  الثالثة  جنوب  الرب�ضاء  مبنطقة  اأهمها  وك��ان  دره��م 

واأخرى يف منطقة وادي ال�ضفا 5 بقيمة 21 مليون درهم. 

253.8 مليار درهم الودائع الدخارية يف 
القطاع امل�سريف بنهاية يونيو املا�سي

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت الودائع الدخارية يف القطاع امل�ضريف بالدولة - با�ضتثناء الودائع 
بن البنوك - اإىل 253.83 مليار درهم يف نهاية يونيو املا�ضي بزيادة على 
اأ�ضا�ص �ضنوي بن�ضبة %9 اأو ما يعادل 20.86 مليار درهم مقارنة بنحو 
232.97 مليار درهم يف يونيو 2021، وفق اأحدث اإح�ضائيات م�ضرف 

الإمارات املركزي.
واأظهرت الإح�ضائيات اأن الودائع الدخارية زادت على اأ�ضا�ص �ضهري بن�ضبة 
%1.7 اأو ما يعادل 4.22 مليار درهم مقابل نحو 249.6 مليار درهم 
العام  من  الأوىل  ال�ضتة  الأ�ضهر  خال  زادت  بينما  عليه،  ال�ضابق  مايو  يف 
اجلاري بن�ضبة %5 اأو ما يعادل 12 مليار درهم مقارنة بنحو 241.82 

مليار درهم يف نهاية العام املا�ضي 2021.
واأو�ضحت اإح�ضائيات امل�ضرف املركزي اأن الودائع حتت الطلب ارتفعت اإىل 
909.97 مليار درهم نهاية يونيو املا�ضي بزيادة على اأ�ضا�ص �ضنوي بن�ضبة 
%18.6 اأو ما يعادل 142.5 مليار درهم مقارنة بنحو 767.48 مليار 
�ضهري  اأ�ضا�ص  على  الطلب  حتت  ال��ودائ��ع  2021.وزادت  يونيو  يف  دره��م 
بن�ضبة %3 اأو ما يعادل 27.4 مليار درهم مقابل 882.56 مليار درهم 
يف مايو املا�ضي، بينما ارتفعت خال الأ�ضهر ال�ضتة الأوىل من العام اجلاري 
 848.04 بنحو  مقارنة  دره��م  مليار   61.9 يعادل  ما  اأو   7.3% بنحو 
 551.05 اإىل  الودائع لأجل  املا�ضي.وو�ضلت  العام  نهاية  درهم يف  مليار 
 %  4.2 اأ�ضا�ص �ضهري بن�ضبة  املا�ضي بنمو على  مليار درهم نهاية يونيو 
اأو ما يعادل 22.4 مليار درهم مقابل نحو 528.6 مليار درهم يف مايو 
ال�ضابق عليه، بينما زادت على اأ�ضا�ص �ضنوي بن�ضبة %0.85 اأو ما يوازي 

4.6 مليار درهم مقابل نحو 546.43 مليار درهم يف يونيو 2021.

مركز دبي لل�سلع املتعددة ي�ست�سيف عر�سا مل�ساهدة واحدة من اأنقى اأحجار املا�س الوردي عامليا

•• دبي - وام:

ي�����ض��ت�����ض��ي��ف م��رك��ز دب����ي ل��ل�����ض��ل��ع امل���ت���ع���ددة �� 
املنطقة احلرة العاملة على م�ضتوى العامل 
املخت�ضة  دب��ي  حلكومة  التابعة  وال�ضلطة 
ح�ضريا  عر�ضا   ���� وامل�ضاريع  ال�ضلع  بتجارة 
لواحدة من اأنقى اأحجار املا�ص الوردي عامليا 
والتي حتمل ا�ضم “ويليام�ضون بينك �ضتار” 

يف بور�ضة دبي للما�ص.

وانطلقت جولة العر�ص العاملية لهذه املا�ضة 
ال��وردي��ة ال��ن��ادرة زن��ة 11.15 ق��رياط من 
اإم��ارة دبي التي تعد واحدة من اأبرز مراكز 
ال���دول���ي���ة و���ض��ت��ك��ون وجهتها  امل���ا����ص  جت����ارة 
يتم  اأن  قبل  تايبيه  ث��م  �ضنغافورة  القادمة 
“�ضوذبيز”  دار  عر�ضها يف مزاد من تنظيم 
اأك���ت���وب���ر يف هونغ  ���ض��ه��ر  ل���ل���م���زادات خ����ال 
ما�ضة  ت�����ض��ج��ل  اأن  امل��ح��ت��م��ل  ..وم�����ن  ك���ون���غ 
“ويليام�ضون بينك �ضتار” التي من املتوقع 

اأن تتجاوز قيمتها ال� 21 مليون دولر �ضعرا 
اإىل  نظراً  الواحد  للقرياط  جديدا  قيا�ضيا 

درجة نقائها العالية.
التنفيذي  الرئي�ص  �ضليم  ب��ن  اأح��م��د  وق���ال 
لل�ضلع  دب��ي  ملركز  التنفيذي  وامل��دي��ر  الأول 
حمطة  ���ض��ك��ل   2022 ال���ع���ام  اإن  امل���ت���ع���ددة 
اإذ  املا�ص  بتجارة  دب��ي  م�ضرية  يف  ا�ضتثنائية 
مت الإعان عن دولة الإمارات كاأكرب مركز 
لتجارة املا�ص اخلام يف العامل بالإ�ضافة اإىل 

خال  املا�ص  جت��ارة  يف  قيا�ضي  اأداء  ت�ضجيل 
قيام  اأن  �ضك  ول  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�ضف 
دبي  بور�ضة  باختيار  للمزادات  �ضوذبيز  دار 
ل��ل��م��ا���ص م��ن اأج����ل ك�����ض��ف ال��ن��ق��اب ع��ن هذه 
النادرة لأول مرة يعد دليا  الوردية  املا�ضة 
اآخ��ر على ال��دور املحوري ال��ذي ت�ضطلع به 

دبي يف �ضناعة املا�ص العاملية«.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  يو  وينهاو  جانبه  ومن 
اآ�ضيا:  يف  وال�����ض��اع��ات  للمجوهرات  �ضوذبيز 

“اإن اكت�ضاف ما�ضة وردية بغ�ص النظر عن 
احلجم تت�ضم بهذا القدر العايل من النقاء 
وب�ضبب  الندرة  غاية  اأم��را يف  يعد  وال�ضفاء 
الأحجار  ال��ن��وع م��ن  ه��ذا  املعرو�ص م��ن  قلة 
الكرمية والطلب املتزايد عليها فقد �ضهدنا 
ارتفاعاً كبرياً يف اأ�ضعار اأحجار املا�ص الوردية 
قراريط   5 على  وزن��ه��ا  يزيد  التي  الكبرية 
خ���ال ال��ع��ق��د امل��ا���ض��ي وه���و م��ا يجعل هذه 

املا�ضة النادرة يف مكانة فريدة«.

تعاون بني »الإمارات للزجاج« وSCHOTT لتوفري زجاج مقاوم للحريق معتمد دوليا 
•• دبي-وام:

اململوكة  ل����ل����زج����اج،  الإم�������������ارات  وق����ع����ت 
�ضراكة  اتفاقية  لا�ضتثمار،  دب��ي  ل�ضركة 
للتكنولوجيا  ال���دول���ي���ة  امل��ج��م��وع��ة  م���ع 
املهند�ضن  SCHOTT، بهدف تزويد 
الأو�ضط،  ال�����ض��رق  منطقة  يف  امل��ع��م��اري��ن 
ي��ج��م��ع بن  الأداء  ع���ايل  ال���زج���اج  ب���اأن���واع 
مقاومة احلريق وحرية الت�ضميم باأ�ضلوب 

فريد من نوعه.
ح�ضر توقيع اتفاقية ال�ضراكة، عبد العزيز 
التنفيذي  الرئي�ص  ال�ضركال،  يعقوب  بن 
�ضركة  ال���ب���ن���اء يف  م�����واد  ����ض���رك���ات  ل��ق�����ض��م 
رئي�ص  ال�����ض��ارد،  واأح��م��د  لا�ضتثمار،  دب��ي 
العمليات يف دبي لا�ضتثمار، ور�ضوان اهلل 
الإمارات  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  خان، 
هريجوت،  �ضتيفان  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��زج��اج، 

. SCHOTT نائب الرئي�ص ب�ضركة
و�ضتقدم ال�ضركتان، عدة اأنواع من الزجاج 
امل���ت���ع���دد ال���وظ���ائ���ف وامل�����ض��ف��ح وال����ع����ازل، 
الأوروب���ي  املعيار  اعتماد  على  احلا�ضلن 
و����ض���ه���ادة خم���ت���ربات اأن�����در راي����رتز   EN
UL. وتتيح هذه الأنواع مقاومة احلريق 
ال��ن��ريان ملدة  من خ��ال احل��د من انت�ضار 

ت�ضل اإىل 120 دقيقة.
العايل  ال��زج��اج  اأن���واع  املجموعة،  وت�ضمل 

الأداء،
التعر�ص  ع��ن��د  وث��ب��ات��ه��ا  ل��ق��وت��ه��ا  ن���ظ���راً   
يف  والتقلبات  البنف�ضجية  ف��وق  لاأ�ضعة 
املبا�ضرة.  ال�ضم�ص  واأ�ضعة  درج��ات احل��رارة 
كما ُيلبي هذا الزجاج املقاوم للحريق، من 
خال تركيبته التي جتمع املميزات الفنية 
اخلا�ضة بهياكل الزجاج املزدوج، متطلبات 

توفري الطاقة.

وقال ر�ضوان اهلل خان، الرئي�ص التنفيذي 
الزجاج  اأن هذا  للزجاج،  الإم��ارات  ل�ضركة 
لتنفيذ  امل���ج���ال  ي��ت��ي��ح  ل��ل��ح��ري��ق  امل����ق����اوم 
و�ضول  وم�ضاعفة  الع�ضرية  الت�ضاميم 
الداخلية  امل�ضاحات  اإىل  الطبيعي  ال�ضوء 
تكري�ص  يف  متقدمة  خطوة  كما  املفتوحة، 
البتكار لتحقيق متطلبات هيئات الوقاية 

من احلرائق.
نائب  ه��ريج��وت  �ضتيفان  ق���ال  جهته  م��ن 
وامل�������ض���وؤول ع��ن وح����دة الأعمال  ال��رئ��ي�����ص 

�ضركة  يف  امل�����ض��ط��ح  ب���ال���زج���اج  اخل���ا����ض���ة 
يف  امل��ع��م��اري  القطاع  اأن   ،SCHOTT
منوذجاً  مي��ث��ل  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  منطقة 
الهند�ضية  الت�ضاميم  وط��م��وح��ات  ل���روؤى 
�ضوق واعدة. وتتيح تلك ال�ضراكة الفر�ضة 
ل��ت��ع��زي��ز ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��م��اء على 

م�ضتوى املنطقة.
و����ض���ت���ق���وم ����ض���رك���ة الإم������������ارات ل���ل���زج���اج، 
املقاوم  الزجاج  وتوزيع  ومعاجلة  بتجهيز 
ل��ل��ح��ري��ق ال����ذي ���ض��ي��ت��م ت���وري���ده م���ن قبل 

من  ال��ذي  الأم���ر   ،SCHOTT �ضركة 
وفق  ال��زج��اج  �ضقل  عملية  ت�ضهيل  ���ض��اأن��ه 
فرتة  و���ض��م��ن  اجل����ودة،  ع��ال��ي��ة  م�ضتويات 
عن  الزجاج  هذا  ويختلف  ق�ضرية،  زمنية 
اأنه  اإل  ال��ق��ي��ا���ض��ي،  امل�ضفح  الأم����ان  زج���اج 
الزجاج  خ�ضع  ول��ق��د  ب��ال�����ض��اب��ة،  يتميز 
املقاوم للحريق لختبارات دقيقة، ل�ضمان 
قدرته على حتمل درجات احلرارة امل�ضجلة 
اأثناء اندلع احلريق، وتوفري حماية فّعالة 

خال الفرتة املذكورة.

يف جديد �ضال�ضله التخ�ض�ضية

»تريندز« ي�سدر باكورة �سل�سلة »اجتاهات اقت�سادية« بعنوان: 
»اآثار الف�ساد على النمو القت�سادي .. مدخل حتليلي وتطبيقي«

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  اأ������ض�����در 
وال�ضت�ضارات العدد الأول من �ضل�ضلة 
حتت عنوان:  “اجتاهات اقت�ضادية”، 
“اآثار الف�ضاد على النمو القت�ضادي .. 
وتنق�ضم  وتطبيقي”،  حتليلي  مدخل 
رئي�ضية:  ف�ضول  ثاثة  اإىل  الدرا�ضة 
مبفهوم  ال���ت���ع���ري���ف  الأول  ي���ع���ر����ص 
الف�ضاد واأ�ضكاله وت�ضنيفاته املختلفة، 
النمو  مفهوم  على  ال�ضوء  يلقي  كما 
يتناول  فيما  وحمدداته،  القت�ضادي 
الف�ضاد  قيا�ص  ط��رق  ال��ث��اين  الف�ضل 
اأما  والنمو القت�ضادي وموؤ�ضراتهما، 
الف�ضل الثالث فيناق�ص اأثر الف�ضاد يف 

النمو القت�ضادي وطبيعته.
واأك���دت ال��درا���ض��ة، ال��ت��ي اأع��ده��ا رامي 
القت�ضادي  ال��ب��اح��ث  ف����وزي  ال�����ض��ي��د 
ال�ضتثمار  �����ض����وؤون  يف  امل��ت��خ�����ض�����ص 
بن  العاقة  اأن  الدولية،  واملوؤ�ضرات 
الف�ضاد والنمو القت�ضادي هي عاقة 
وب����داأت تظهر معامل  م��ب��ا���ض��رة،  غ��ري 
اإىل  ال��دول  هذه العاقة عند تق�ضيم 

بها،  الف�ضاد  م�ضتويات  ح�ضب  ف��ئ��ات 
الفر�ضة لظهور  اأع��ط��ى  ال��ذي  الأم���ر 
يف  بالف�ضاد  املرتبطة  العوامل  تاأثري 
تلك الدول ب�ضكل اأو�ضح، مبا يف ذلك 
املوؤ�ض�ضات  و���ض��ع��ف  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة، 
و�ضعف  الت�ضريعات،  وتعّقد  العامة، 
واخلارجية  ال���داخ���ل���ي���ة  ال���رق���اب���ت���ن 
بقاء  اإىل  اأدى  م��ا  وه���و  غ��ي��اب��ه��م��ا،  اأو 
العاقة الطردية بن الف�ضاد والنمو 
ف�ضاداً  الأك���رث  ال���دول  يف  القت�ضادي 
عاقة  لت�ضبح  ال��ع��اق��ة  حت���ول  م���ع 

عك�ضية يف الدول الأقل ف�ضاداً.

طبيعة النظام ال�ضيا�ضي
وعمدت الدرا�ضة اإىل التعمق يف بحث 
اأثر العن�ضر املوؤ�ض�ضي وطبيعة النظام 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي ع��ل��ى ال��ع��اق��ة امل���ذك���ورة، 
يف  اأهميتهما  لتوؤكد  النتائج  ف��ج��اءت 
ت�ضكيل طبيعة اأثر الف�ضاد على النمو 
تاأثري  طبيعة  اأن  مبينة  القت�ضادي، 
تتوقف  القت�ضادي  النمو  يف  الف�ضاد 
لاقت�ضاد  امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
ف�ضًا  احل��اك��م��ة،  القانونية  والأط���ر 

ومن  ال�ضيا�ضي،  ال��ن��ظ��ام  طبيعة  ع��ن 
ثم فاإن درا�ضة اأثر الف�ضاد على النمو 
القت�ضادي ينبغي األ يتم مبعزل عن 

هذه املحددات.
النظر  ب����اإع����ادة  ال���درا����ض���ة  واأو�����ض����ت 
الف�ضاد  م��ك��اف��ح��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  يف 
ت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى معدلت  م���ن زاوي������ة 
املجتمعات  ففي  الق��ت�����ض��ادي،  النمو 
باملوؤ�ض�ضات  ����ض���ع���ف���اً  ت����ع����اين  ال����ت����ي 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وت��ن��ت�����ض��ر فيها  والأط�������ر 
تاأثرياً  الف�ضاد  يوّلد  البريوقراطية، 
اإيجابياً على النمو القت�ضادي، ومن 
الأول���وي���ة يف هذه  اإع���ط���اء  يتعن  ث��م 
والأطر  املوؤ�ض�ضات  لتطوير  امل��رح��ل��ة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة احل���اك���م���ة، وذل������ك دون 
التقليدية  بالو�ضائل  الف�ضاد  مكافحة 
يف  ذل��ك  ي���وؤدي  حيث  عليها،  املتعارف 
الإنتاجية  تقليل  اإىل  امل��رح��ل��ة  ه���ذه 
وذلك  الق��ت�����ض��ادي،  ال��ن��م��و  وتعطيل 
واأطر  موؤ�ض�ضات  اإىل  الو�ضول  حلن 
جيدة،  اأو  اجل��ودة  متو�ضطة  قانونية 
وهي احلالة التي يتحول فيها تاأثري 
ال��ف�����ض��اد يف ال��ن��م��و الق��ت�����ض��ادي اإىل 

عاقة عك�ضية.

تطوير املوؤ�ض�ضات
حما�ضرة  اأن  اإىل  ال��درا���ض��ة  واأ����ض���ارت 
ظ��اه��رة ال��ف�����ض��اد الق��ت�����ض��ادي حتتاج 
كفاءتها  ورف��ع  املوؤ�ض�ضات  تطوير  اإىل 
الب�ضرية  ب�����ال�����ك�����وادر  وت���دع���ي���م���ه���ا 
التكنولوجية  والإم��ك��ان��ات  وال��ق��درات 
وتوزيعها  اإمكاناتها  ون�ضر  احلديثة، 
�ضرورة  فعالة جغرافياً، مع  بطريقة 
رفع درجة التن�ضيق والتناغم بن هذه 
املوؤ�ض�ضات للحد الأق�ضى، ويفيد ذلك 
الإنتاجية  ال��ك��ف��اءة  رف���ع  يف  م��ب��ا���ض��رة 
لهذه الأجهزة من دون الإ�ضرار ببيئة 
القت�ضاد  اآل��ي��ات  تعطيل  اأو  الأع��م��ال 
احلر.واأو�ضحت الدرا�ضة اأن حما�ضرة 
ظاهرة الف�ضاد تتطلب �ضياغة خطط 
ع��ام��ة وب���رام���ج ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ت��ع��ت��م��د يف 
اجلهات  دور  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  الأ����ض���ا����ص 
الرقابية العالية الكفاءة يف ا�ضتهداف 
اإر�ضاء  م��ع  املختلفة،  الف�ضاد  طبقات 
بناء  ع��ن��د  الن�ضبية  الأه��م��ي��ة  ق��واع��د 
مكافحة  وب���رام���ج  خ��ط��ط  وت��ط��وي��ر 

الهتمام  زي����ادة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ف�����ض��اد، 
بالدور الإعامي �ضمن ا�ضرتاتيجية 
مكافحة وحما�ضرة الف�ضاد، فالإعام 
هذا  يف  مهمة  مكانة  لهما  والتوعية 
ال�ضياق، ولهما دور يف تقييد حمركات 
الفئات  ل����دى  الق���ت�������ض���ادي  ال��ف�����ض��اد 
يف  وخ�����ض��و���ض��اً  اإع��ام��ي��اً،  امل�ضتهدفة 

املراحل الأوىل للتنمية.

مناف�ضة عادلة
بالقدر  اأن����ه  اإىل  ال��درا���ض��ة  وخ��ل�����ض��ت 
ال�����ذي ُت���ه���ّي���اأ ف��ي��ه ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال يف 
الدول النامية لاأن�ضطة القت�ضادية 
امل�����ض��روع��ة، وُي��ف��ت��ح ف��ي��ه امل��ج��ال اأمام 
الدور  فيه  وُيراعى  العادلة،  املناف�ضة 
احلكومي الداعم للعدالة القت�ضادية 
والج��ت��م��اع��ي��ة ع��م��وم��اً، ف��اإن��ه بالقدر 
الف�ضاد  م��ول��دات  فيه  ت��رتاج��ع  نف�ضه 
بغ�ص  وم����وؤ�����ض����رات����ه،  الق����ت���������ض����ادي 
النمو القت�ضادي  النظر عن مراحل 
متر  ال���ذي  وال�ضيا�ضي  والج��ت��م��اع��ي 
ب����ه ال�����دول�����ة، وه������ذا اأح������د الأه�������داف 

القت�ضادية للتنمية امل�ضتدامة.
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املال والأعمال
»اأدنوك« تر�سي عقدا بقيمة 2.01 مليار درهم لإن�ساء خط اأنابيب جديد لنقل اإنتاج حقل »زاكوم ال�سفلي« من الغاز 

•• اأبوظبي-وام:

اأم�ص، عن  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  اأعلنت �ضركة برتول 
تر�ضية عقد بقيمة 2.01 مليار درهم “548 مليون دولر 
“زاكوم  حقل  يف  ج��دي��د  رئي�ضي  غ��از  خ��ط  لبناء  اأمريكي” 
لتعزيز  العقد  وي��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي.  �ضواحل  قبالة  ال�ضفلي” 
“زاكوم  ج��ه��ود رف���ع ال�ضعة الإن��ت��اج��ي��ة م��ن ال��غ��از م��ن ح��ق��ل 
مكعبة  ق��دم  مليون   700 اإىل  مليونا   430 من  ال�ضفلي” 
المارات  دول��ة  لتمكن  اأدن���وك  خطط  لدعم  يومياً  قيا�ضية 
من حتقيق الكتفاء الذاتي من الغاز وتلبية الطلب العاملي 
الهند�ضية  الأعمال  عقد  تر�ضية  الطاقة.ومتت  على  املتزايد 
بالدقة  ات�ضمت  مناق�ضة  عملية  عقب  والإن�ضاء  وامل�ضرتيات 

البرتولية.  لاإن�ضاءات  الوطنية  ال�ضركة  على  والتناف�ضية 
و�ضي�ضهم العقد يف اإعادة توجيه اأكرث من %75 من قيمته 
القيمة  لتعزيز  اأدن��وك  برنامج  خال  من  املحلي  لاقت�ضاد 

املحلية امل�ضافة وخلق فر�ص عمل جديده للمواطنن.
حجم  يف  ال��زي��ادة  ل�ضتيعاب  اجلديد  الأنابيب  خط  ويهدف 
الغاز امل�ضاحب الذي �ضيتم اإنتاجه من حقل “زاكوم ال�ضفلي” 
اإىل  الإنتاجية للحقل  ال�ضعة  لرفع  “اأدنوك”  حيث تخطط 
األ����ف ب��رم��ي��ل م���ن ال��ن��ف��ط ي��وم��ي��اً بحلول  اأك����رث م���ن 450 
التنفيذي  الرئي�ص  امل���زروع���ي،  �ضعيد  يا�ضر  2025.وقال 
“ي�ضهم  اأدن���وك:  يف  والإن��ت��اج  والتطوير  ال�ضتك�ضاف  لدائرة 
اإىل  الرامية  اأدن��وك  العقد يف دع��م جهود تنفيذ خطط  ه��ذا 
الغاز، كما  ال�ضفلي من  زاك��وم  الإنتاجية حلقل  ال�ضعة  زي��ادة 

اأدنوك املتكاملة للغاز والتي تهدف لإنتاج الغاز  يدعم خطة 
باأ�ضعار تناف�ضية لتمكن الدولة من حتقيق الكتفاء الذاتي 
منه ودعم النمو ال�ضناعي، وامل�ضاهمة يف تلبية الطلب العاملي 
اأكرث  اإع��ادة توجيه  “ �ضيتم  واأ�ضاف:  املتزايد على الطاقة” 
من %75 من قيمة العقد لاقت�ضاد املحلي، مما ي�ضهم يف 
الأعمال  املزيد من فر�ص  النمو القت�ضادي وتوفري  حتفيز 
والنمو والتطور للقطاع اخلا�ص متا�ضياً مع توجيهات القيادة 
الر�ضيدة«.ويهدف امل�ضروع املخطط اكتماله يف 2025، اإىل 
“زاكوم  جممع  م��ن  ميتد  جديد  بحري  اأنابيب  خ��ط  اإن�ضاء 
الغربي” ال�ضخم مل�ضافة 85 كيلومرتاً اإىل جزيرة “دا�ص”. 
كما ي�ضمل نطاق اأعمال امل�ضروع اإن�ضاء جتهيزات لبناء وتركيب 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�ضخم  املجمع  يف  ج��دي��دة  من�ضة  واخ��ت��ب��ار 

“دا�ص«.من  الغاز يف جزيرة  اإن�ضاء من�ضة جديدة ل�ضتقبال 
جانبه قال اأحمد �ضقر ال�ضويدي، الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة 
“ميثل حقل زاكوم ال�ضفلي اأحد الأ�ضول  “اأدنوك البحرية”: 
ال�ضرتاتيجية املهمة لأدنوك ودولة الإمارات، وتلتزم اأدنوك 
ال�ضتثمار  ل�ضمان  الدولين  �ضركائها  مع  العمل  مبوا�ضلة 
امل�ضوؤول ملوارد احلقل من الغاز وتعزيز وزيادة القيمة متا�ضياً 
مع ا�ضرتاتيجيتها املتكاملة 2030. متثل تر�ضية هذا العقد 
طويلة  ال�ضفلي  زاك��وم  حقل  تطوير  خطة  يف  مهمة  مرحلة 
الرائدة كمزود موثوق  اأدن��وك  ت�ضهم يف تعزيز مكانة  الأم��د 
جميع  يف  للعماء  والنبعاثات  التكلفة  منخف�ضة  للطاقة 

اأنحاء العامل«.
مكونات  ربط  اإىل  للغاز  الرئي�ضية  “اأدنوك”  خطة  وتهدف 

�ضل�ضلة القيمة ل�ضمان توفري اإمدادات م�ضتدامة واقت�ضادية 
م���ن ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ت��م��ك��ن دول����ة الإم�������ارات م���ن حتقيق 
الكتفاء الذاتي منه ودعم النمو والتنوع القت�ضادي وتلبية 
الغاز  ويلعب  والعاملية.  املحلية  الأ���ض��واق  يف  املتنامي  الطلب 
التحول يف قطاع  الأهمية يف مواكبة  متزايد  دوراً  الطبيعي 
و�ضيطة  اأول��ي��ة  ك��م��ادة  ا�ضتخدامه  لإم��ك��ان��ي��ة  ن��ظ��راً  ال��ط��اق��ة 
انبعاثات  م�ضتويات  يف  كثافة  اأق��ل  يعترب  للوقود  وكم�ضدر 
ال���ك���رب���ون م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��ح��م.وب��ه��ذه ال��ع��ق��ود ت��رت��ف��ع قيمة 
و�ضركاوؤها  البحرية”  “اأدنوك  نفذتها  التي  ال�ضتثمارات 
الأ�ضابيع الأخرية يف م�ضاريع  الدوليون ال�ضرتاتيجيون يف 
طويلة الأمد لتطوير العمليات يف حقول اأبوظبي البحرية 

اإىل اأكرث من 5 مليارات دولر اأمريكي. 

»ريباوند« تطلق من�ستها العاملية لتداول البال�ستيك املعاد تدويره

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  لل�ضركة  التابعة  امل��ح��دودة،  ريباوند  �ضركة  اأعلنت 
اأم�ص،  املالية،  ل���اأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف  املدرجة  القاب�ضة 
تدويره،  املعاد  البا�ضتيك  لتداول  العاملية  من�ضتها  اإطاق 
وهي عبارة عن من�ضة رقمية مبتكرة تتيح لل�ضركات تداول 
املواد البا�ضتيكية املعاد تدويرها اأو القابلة لإعادة التدوير 

وفق اأعلى م�ضتويات ومعايري اجلودة.
قطاع  م�ضتوى  على  حقيقية  حت��ول  نقطة  املن�ضة  ومت��ث��ل 
اإعادة تدوير البا�ضتيك عاملياً وذلك يف الوقت الذي ت�ضري 
فيه التوقعات اإىل منو حجم �ضوق البا�ضتيك حول العامل 
العام  بحلول  اأمريكي  دولر  مليار   45.6 نحو  اإىل  لي�ضل 

.2025
وقالت مرمي املن�ضوري، مدير عام �ضركة ريباوند املحدودة، 
اإط�����اق املن�ضة  اأع��ل��ن��ت ف��ي��ه��ا  ال���ت���ي  يف ك��ل��م��ت��ه��ا ال��رئ��ي�����ض��ة 
اجلديدة: “ا�ضتوحينا فكرة تطوير من�ضة “ريباوند لتداول 
البا�ضتيك املعاد تدويره” من احلاجة امللحة للتعامل مع 
دخولنا  م��ع  خ��ا���ض��ًة  ال��ي��وم  عاملنا  ي�ضهدها  ال��ت��ي  التحديات 
مرحلة جديدة من التدهور غري امل�ضبوق لاأنظمة البيئية، 
اإذا ت�ضتهدف املن�ضة منح امل�ضرتين والبائعن قنوات �ضل�ضلة 
واملعاد  التدوير  لإع��ادة  القابلة  البا�ضتيكية  امل��واد  لتداول 

تدويرها بكل ثقة مع �ضمان اأعلى معايري اجلودة«.
تزويد  على  الرقمية  من�ضتنا  “تعمل  املن�ضوري:  واأ�ضافت 

لتعزيز  امل��وّح��دة  املعايري  من  مبجموعة  وال���دول  ال�ضركات 
م�ضمونة  با�ضتيكية  م����واد  وت�����داول  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
لت�ضهيل تداول  ب��اأط��ر حم���ددة  رف��ده��ا  اإىل ج��ان��ب  اجل����ودة، 
املواد البا�ضتيكية، ف�ضًا عن ت�ضليط ال�ضوء على الفوائد 
امل��ل��م��و���ض��ة ال��ت��ي مي��ك��ن حتقيقها م���ن خ���ال ت�����داول امل���واد 
البا�ضتيكية على نحو �ضفاف وموثوق ..وب�ضكل عام، تدعم 
تعديات  وال��ت��زام��ات��ه��ا جت��اه  احل��ك��وم��ات  ت��ع��ه��دات  من�ضتنا 
اتفاقية بازل ب�ضاأن جتارة البا�ضتيك وتعزز امل�ضاركة امل�ضوؤولة 

يف جمال جتارة البا�ضتيك القابل لإعادة التدوير«.
وقال الدكتور رودولفو ل�ضي، مدير العمل املناخي والبيئة 
املتحدة  الأمم  اإىل  اخل��ا���ص  واملبعوث  الاتينية  اأمريكا  يف 
“نحتاج  ال���ت���ع���اون وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ض��ادي��ة:  م���ن م��ن��ظ��م��ة 
ت��وح��ي��د اجل��ه��ود وامل�����ض��اه��م��ة م��ع��اً يف احل���د من  اإىل  جميعاً 
منهجيات  تعزيز  خ��ال  من  ارة  ال�ضّ الكربونية  النبعاثات 
ال��ت��ي تعتمد  ال���دائ���ري لل�ضلع وح��ت��ى اخل��دم��ات  الق��ت�����ض��اد 
ع��ل��ى ال��وق��ود الأح���ف���وري اأو ب��دائ��ل��ه ..وي��ج��ب ال��ت��ع��ام��ل مع 
املنظور  م��ن  ت�ضببه  ال��ذي  والتلوث  البا�ضتيكية  املنتجات 
مفر  ل  التي  امل�ضوؤولية  حتمل  مع  حياتها،  ب��دورة  اخلا�ص 
منها ملعاجلة النظم البيئية والأنواع املت�ضررة من الكائنات 
احلية ..وي�ضكل احلل الرقمي الذي تقدمه من�ضة ريباوند 
منهجيات  تنفيذ  ت�ضريع  التي ميكنها  للحلول  مثاًل مميزاً 
خال  م��ن  عاملياً  التنمية  عجلة  ودف��ع  ال��دائ��ري  القت�ضاد 

التداول امل�ضتدام للمواد البا�ضتيكية«.

و�ضتقوم من�ضة “ريباوند لتداول البا�ضتيك املعاد تدويره” 
يف اإطار جهودها الهادفة لت�ضهيل عمليات تداول البا�ضتيك 
على ال�ضعيد العاملي وفق اأعلى م�ضتويات ال�ضفافية واجلودة، 
باختبار لوائح املوا�ضفات، والتي حازت على م�ضادقة اأع�ضاء 
اخلربات  تقدم  التي  الرائدة  املنظمة   ،Recoup جمعية 
تدوير  ب���اإع���ادة  اخل��ا���ض��ة  ال��ق��ي��م��ة  �ضل�ضلة  ع��رب  وال��ت��وج��ي��ه 
البا�ضتيك ..وقد مت ت�ضميم هذه اللوائح من جانب نخبة 
قائمة  لكل  وفقاً  وذل��ك  القطاع  م�ضتوى  على  اخل��رباء  من 
ريباوند  �ضركة  واأعلنت  املن�ضة.  بها يف  املعمول  القوائم  من 
املحدودة عن توحيد جهودها مع �ضوق اأبوظبي العاملي لدعم 
اخلا�ص  امل���ال  راأ����ص  توجيه  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اجل��ه��ود  وت�ضريع 
يف  ت�ضاهم  الكربون  ومنخف�ضة  م�ضتدامة  ا�ضتثمارات  نحو 
جهود  لتعزيز  ال�ضركة  ..وتخطط  املناخي  التغري  مكافحة 
املايل،  اأبوظبي  اأ�ضبوع  خ��ال  امل�ضتدام  التمويل  وم��ب��ادرات 
التمويل  كلية  و�ضمن  امل�ضتدام،  للتمويل  اأبوظبي  وملتقى 

امل�ضتدام.
ل�ُضلطة  التنفيذي  الرئي�ص  املهريي،  ظاهر  بن  ظاهر  وقال 
الت�ضجيل يف �ضوق اأبوظبي العاملي: “مت�ضي اأبوظبي بخطى 
كمركز  مكانتها  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  ال�ضحيح  امل�����ض��ار  ع��ل��ى  واث��ق��ة 
“ريباوند  من�ضة  ..وجت�ّضد  امل�ضتدامة  املالية  للحلول  عاملي 
تطلعاتها  خ��ال  م��ن  تدويره”  امل��ع��اد  البا�ضتيك  ل��ت��داول 
لتمكن اإعادة تدوير 5 ماين طن من املواد البا�ضتيكية 
بحلول عام 2025، مثاًل مميزاً لهذه احللول ..و�ضت�ضاهم 

املن�ضة يف اإحداث تاأثريات كبرية على مناذج الأعمال العاملية 
يف  املن�ضة  مع  تعاوننا  ..و�ضي�ضهم  املتبعة  املالية  واملمار�ضات 
تعزيز نهج القت�ضاد الدائري على م�ضتوى الدولة والعامل 
م�ضتوى  على  رائ��د  م��ايل  كمركز  مكانتنا  م��ن  ..وان��ط��اق��اً 
�ضوق  يف  �ضنوا�ضل  للنمو،  رئي�ضي  وحمفز  والعامل،  املنطقة 
الذين  ال�ضركاء  م��ع  التعاون  اأوج���ه  تعزيز  العاملي  اأبوظبي 
ال�ضتدامة  اأج��ن��دة  لتعزيز  والتفكري  الأه���داف  ي�ضاطروننا 
يف  النمو  عجلة  ودف��ع  ال�ضاملة  التنمية  احتياجات  وتلبية 

دولة الإمارات واملنطقة ككل«.
من  املوؤلفة  اللجنة  اإىل  التعاون  ه��ذا  عرب  ريباوند  وتن�ضم 
69 جهة من القطاعن العام واخلا�ص واملوقعة على اإعان 
 2019 ع��ام  اإط��اق��ه  مت  ال��ذي  امل�ضتدام  للتمويل  اأبوظبي 
 /MoCCAE/ حتت رعاية وزارة التغري املناخي والبيئة
وهيئة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  املركزي  وامل�ضرف 

الأوراق املالية وال�ضلع.
جلمعية  التنفيذي  الرئي�ص  فو�ضرت،  �ضتيوارت  قال  وب��دوره 
ال�ضاملة  وامل��وا���ض��ف��ات  باملعايري  »ن��رح��ب   :RECOUP
“ريباوند  م��ن�����ض��ة  و���ض��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ب��ا���ض��ت��ي��ك��ي��ة  ل��ل��م��واد 
�ضرورية  تعترب  والتي  تدويره”،  املعاد  البا�ضتيك  لتداول 
املواد  اإع��ادة تدوير  اأعلى م�ضتويات اجلودة ومتكن  ل�ضمان 
تطوير  وبالتايل  واأخ��اق��ي��ة،  فّعالة  بطريقة  البا�ضتيكية 
نطاق  على  تداولها  ليتم  البا�ضتيكية  للمواد  عاملي  معيار 
الربوفي�ضور  التقني  واخل��ب��ري  املتخ�ض�ص  ع��امل��ي.واأ���ض��اف 

والذي  “نيك�ضتيك”،  ل�ضركة  العام  املدير  كو�ضري،  اإدوارد 
البا�ضتيكية  امل���واد  موا�ضفات  ل��وائ��ح  تطوير  عملية  يقود 
تدويره”:  امل��ع��اد  البا�ضتيك  ل��ت��داول  ريباوند  “من�ضة  يف 
من  ملمو�ضة،  تغيريات  احلالية  املمار�ضات  ت�ضهد  مل  “ما 
النفايات  من  طن  ماين   108 نحو  طمر  يتم  اأن  املقدر 
العام  ب��ح��ل��ول  ح��رق��ه��ا  اأو  منها  التخل�ص  اأو  البا�ضتيكية 
النامية  وال��ب��ل��دان  من��واً  الأق���ل  البلدان  يف  خا�ضًة   ،2050
..ومن الوا�ضح اأن هناك �ضرورة متزايدة لتعزيز اعتماد نهج 
املواد  على  املتزايد  الطلب  فمع  البا�ضتيكية،  امل��واد  دائرية 
الأولية البا�ضتيكية املعاد تدويرها وعالية اجلودة، تكت�ضب 
اجلودة  �ضمان  ت�ضمل  وال��ت��ي  ل��ل��ت��داول  الرئي�ضة  ال��ع��وام��ل 
متزايدة  اأهمية  والثقة  ال�ضفافية  وتعزيز  املعايري  وتوحيد 
..ومن خال و�ضعها هذه العوامل بعن العتبار، ت�ضتثمر 
امل�ضتوى  ع��امل��ي  ب��روت��وك��ول  تطوير  يف  “ريباوند”  من�ضة 
لعتماد املواد البا�ضتيكية، حيث يت�ضمن هذا الربوتوكول 
ملوا�ضفات  القطاع  م�ضتوى  على  املتبعة  املمار�ضات  اأف�ضل 
نظام  “ريباوند”  من�ضة  ال��ب��ا���ض��ت��ي��ك��ي��ة«.وط��ورت  امل����واد 
“جواز ال�ضفر الرقمي” للمواد البا�ضتيكية املعاد تدويرها 
�ضاملة  رقمية  اعتماد  �ضهادات  منح  خاله  من  يتم  وال��ذي 
و�ضهادات  اجل��ودة  معايري  اإىل  ت�ضتند  البا�ضتيكية،  للمواد 
الإنتاج والتاأمن املعرتف بها عاملياً ملنح امل�ضرتين والبائعن 
املواد  بيع  اأو  �ضراء  واملرونة عند  الثقة  م�ضتويات عالية من 

البا�ضتيكية املعاد تدويرها.

»الطاقة والبنية التحتية« تنظم ور�سة حول » احلياد املناخي «
•• اأبوظبي-وام: 

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ور�ضة عمل 
اإىل  للو�ضول  امل�ضتقبلية  “ال�ضيناريوهات  بعنوان 
�ضايف �ضفر انبعاثات كربونية يف قطاع الطاقة”، 
ال����دول����ة لتحقيق  ج���ه���ود  دع����م  اإط������ار  وذل�����ك يف 
م�ضتهدفات املبادرة ال�ضرتاتيجية للحياد املناخي 
بحلول 2050، والتي متثل حمركاً وطنيا يهدف 

اإىل خف�ص النبعاثات واحلياد املناخي.
وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ور���ض��ة ال��ع��م��ل يف دوره����ا يف دعم 
م�ضتهدفات الإمارات التي تعد من البلدان الأكرث 
وال�ضتدامة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  بق�ضية  اه��ت��م��ام��ا 
البيئة واملحافظة على املوارد الطبيعية، كما تزداد 
اأهميتها يف ظل ا�ضتعداد دولة الإمارات ل�ضت�ضافة 
الدورة ال� 28 ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم 
 ”28 “كوب  املناخ  تغري  ب�ضاأن  الإط��اري��ة  املتحدة 

العام املقبل 2023.
ب��ال��ت��ع��اون، م��ع جممع  ال����وزارة ال��ور���ض��ة  ونظمت 
ال�ضارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار، و�ضركة 
املهند�ص  �ضعادة  بح�ضور  الإم����ارات،  يف  �ضل”   “
���ض��ري��ف ال��ع��ل��م��اء، وك��ي��ل ال�����وزارة ل��ق��ط��اع الطاقة 
املحمودي  ح�����ض��ن حم��م��د  و���ض��ع��ادة  وال����ب����رتول، 
ال�����ض��ارق��ة للبحوث  مل��ج��م��ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
املهند�ص يو�ضف  والتكنولوجيا والبتكار، و�ضعادة 
واملياه  الكهرباء  لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  علي،  اآل 
رئي�ص  اجل��ن��اب��ي  علي  و���ض��ع��ادة  امل�ضتقبل،  وط��اق��ة 
جم��م��وع��ة ���ض��رك��ات ���ض��ل يف الإم������ارات، وع���دد من 

امل�ضوؤولن، وذوي الخت�ضا�ص.

واأك�������د ����ض���ع���ادة امل���ه���ن���د����ص ����ض���ري���ف ال���ع���ل���م���اء اأن 
ال���ور����ض���ة مت��ث��ل خ���ط���وة ج���دي���دة وم��ه��م��ة �ضمن 
لإطاق  ال�����وزارة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  �ضل�ضلة 
دعم  �ضمان  اإىل  تهدف  متكاملة  طريق  خريطة 
املناخي،  احل��ي��اد  حتقيق  يف  ال��دول��ة  م�ضتهدفات 
وتر�ضيخ مكانة الإمارات كاأحد اأبرز قادة احلراك 
العاملي للعمل املناخي، والتي تخدم روؤية القيادة 
الر�ضيدة يف جعل الإم��ارات مركزاً عاملياً رائ��داً يف 
الطاقة،  وخا�ضة  القطاعات،  خمتلف  ا�ضتدامة 
اإذ اأن الإمارات اليوم تقود اجلهود العاملية للعمل 

املناخي، واملحافظة على البيئة.
وق����ال ت��ب��ذل دول����ة الإم��������ارات ج���ه���وداً ك��ب��رية يف 
عدداً  حققت  اإذ  املناخي،  التغري  ظاهرة  مواجهة 
من الإجن���ازات وامل��ب��ادرات الرائدة التي ت�ضب يف 
ومواجهة  البيئية  ال���ض��ت��دام��ة  حتقيق  م�ضلحة 
اأبرزها  وم��ن  ال��ع��امل،  يف  املناخي  التغري  حتديات 
ال�ضرتاتيجية الوطنية للطاقة 2050، واملبادرة 
 ،2050 بحلول  املناخي  للحياد  ال�ضرتاتيجية 
اأعمال  يف  م�ضاركتها  خ��ال  اإعانها،  اإىل  اإ�ضافة 
موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة 
ال���ذي عقد   ”26 “كوب  امل��ن��اخ  الإط��اري��ة لتغري 
العملّية  املبادرات  يف غا�ضكو، عن جمموعة من 
امل��ن��اخ��ي ع��ل��ى امل�ضتوى  ال��ت��غ��ري  مل��واج��ه��ة حت���دي 
العاملي ومنها الإعان عن خريطة طريق حتقيق 

الريادة يف جمال الهيدروجن.
ب����دور رائد  ت�����ض��ه��م  اأن دول����ة الإم�������ارات  واأو����ض���ح 
من  للحد  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا  ا���ض��ت��خ��دام  يف 
اأول  تعترب  ال��دول��ة  اأن  اإذ  امل��ن��اخ،  تغري  ت��داع��ي��ات 

التقاط  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��ب��ق  امل��ن��ط��ق��ة  يف  دول�����ة 
ال��ك��رب��ون وا���ض��ت��خ��دام��ه وت��خ��زي��ن��ه؛ ع��ل��ى نطاق 
البيئة  على  املحافظة  اأج��ل  وم��ن  وا���ض��ع،  �ضناعي 
ت�ضتهلكها  التي  الكهربائية  الطاقة  ف��اإن  وامل��ن��اخ 
يتم  نظيفة،  “اأدنوك”،  للنفط  الوطنية  ال�ضركة 
وال�ضم�ضية اخلالية  النووية  الطاقة  انتاجها من 
 163 ا�ضتثمار  الدولة  تعتزم  الكربون، فيما  من 
حتى  ال��ط��اق��ة  م�����ض��ادر  ت��ن��وي��ع  يف  دولر  م��ل��ي��ار 
ال��ق��ط��اع��ات التي  ال��ك��رب��ون م��ن  2050، واإزال�����ة 
ي�ضعب تخفيفها، وبناء البنية التحتية املطلوبة، 
الطاقة.واأ�ضاف �ضعادته تتما�ضى  وحت�ضن كفاءة 
م�ضاريع ومبادرات وزارة الطاقة والبنية التحتية 
املعنية بتحقيق احلياد املناخي مع املبادئ الع�ضرة 
للخم�ضن، واأهداف “اتفاق باري�ص للمناخ”، حيث 
حتر�ص الوزارة دائماً على تطوير حلول مبتكرة 
يف جمال ا�ضتدامة قطاع الطاقة، والتي متثل اأحد 
احللول اجلذرية ملواجهة حتديات التغري املناخي، 
بالطاقة  اخلا�ضة  امل��ب��ادرات  من  ع��دداً  اأطلقت  اإذ 
كما  امل�ضتدامة،  التنمية  مفهوم  لدعم  النظيفة 
اتخذت خطوات عملية منها ا�ضرتاتيجية طويلة 

الأمد لا�ضتدامة.
وت��اب��ع ت���ويل الإم������ارات اه��ت��م��ام��اً ك��ب��رياً بتنويع 
لتحقيق  اأم��ن��اً  م���اذاً  باعتبارها  الطاقة  م�ضادر 
احلفاظ  وب��ن  امل�ضتدامة  التنمية  ب��ن  ال��ت��وازن 
على البيئة، اإذ ت�ضري وفق خطة مر�ضومة تهدف 
ال�ضديقة  الطاقة  ا�ضتخدام  جمالت  تو�ضيع  اإىل 
ذلك  بف�ضل  واأن��ه  الكربون،  واخلالية من  للبيئة 
ال�ضم�ض�ية  للطاق�ة  ف��اع��ل��ة  اأدواراً  ال��ي��وم  ن�ضهد 

كونهم  والهيدروجن،  ال�ضلمي  النووي  والوق�ود 
اأكرب �ضامن جلهود الدولة للخف�ص من الكربون 
هدف  حتقيق  اأن  اإىل  لفتا  البيئية،  وال�ضتدامة 
الو�ضول اإل�ى �ضفر انبعاثات كربوني�ة يع�د حتدياً 
اإىل  ويحتاج  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على  للدول  كبرياً 
امل�ضرتك  والتعاون  البتكارية  اجله�ود  من  مزيد 

بن خمتلف الأطراف.
تطوير  على  تعمل  ال����وزارة  اأن  �ضعادته،  واأو���ض��ح 
يلبي  مبا  عملها،  مبنظومة  املرتبطة  القطاعات 
التنموية  امل�����ض��رية  يف  املقبلة  امل��رح��ل��ة  متطلبات 
ل���ل���دول���ة، وي��ح��ق��ق م�����ض��ت��ه��دف��ات ال���دول���ة يف ظل 
ال��ت��غ��ريات ال��ع��امل��ي��ة، وذل����ك م���ن خ���ال ت�ضميم 
م����ب����ادرات وخ���ط���ط ع��م��ل ط��م��وح��ة ق������ادرة على 
م��وا���ض��ل��ة م�����ض��رية الإجن�����ازات وال��ع��ب��ور ب�ضا�ضة 
واقتدار خلم�ضن عاماً مقبلة من التميز والريادة 
مت�ضارعة  بخطوات  ت�ضري  ال��دول��ة  واأن  العاملية، 
 ،2071 مئوية  بحلول  العاملية  الريادة  لتحقيق 
م���ن خ���ال اإط�����اق م���ب���ادرات وم�����ض��اري��ع نوعية 

تواكب توجه حكومة دولة الإمارات.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ح�����ض��ن امل��ح��م��ودي اإن م��ن اأهم 
لروؤية  وف��ق��اً  باملجمع  لها  ن�ضعى  ال��ت��ي  الأه����داف 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
القا�ضمي ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم ال�ضارقة هي 
والتكنولوجية  التطبيقية  العلمية  الأبحاث  دعم 
الأن�����ض��ط��ة ال���ض��ت��ث��م��اري��ة يف جمالت  وت�����ض��ج��ي��ع 
الطاقة  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  م��ت��ع��ددة،  تكنولوجيا 
امل��ت��ج��ددة، وب��ن��اء على ذل��ك، ج��اء اإط���اق “مركز 
لبتكارات  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ض��م��ال  الأو�����ض����ط  ال�����ض��رق 

متا�ضياً  املا�ضي  العام  مطلع  املجمع  يف  الطاقة” 
البحث  نحو  وتوجهها  ال��دول��ة  ا�ضرتاتيجية  م��ع 
لإي���ج���اد ح��ل��ول ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��وط��ن��ي��ة يف جمال 
دائماً  ن�ضعى  اننا  وحيث  الطاقة.  وحفظ  �ضناعة 
اإىل التعاون مع اجلهات الوطنية من اأجل مزيد 
روؤية  تتوافق مع  اهدافنا  واأن  املثمر  التعاون  من 
التحتية يف تنظيم وتنمية  وزارة الطاقة والبنية 

قطاع الطاقة مبا ي�ضمن اأمنه وا�ضتدامته.
ب��ه��دف تفعيل  امل���رك���ز ج���اء  اإط�����اق  اأن  واأو����ض���ح 
ال�����ض��راك��ات يف جم���الت ال��ب��ح��وث وال��ط��اق��ة عرب 
جمال  يف  ال�ضتثمارية  الفر�ص  وت�ضريع  ت�ضهيل 
الهيدروجن  م�����ض��ادر  ا���ض��ت��غ��ال  منها  ال��ط��اق��ة، 
املتنامي  الطلب  وتلبية  الطاقة،  على  للح�ضول 
ع��ل��ي��ه��ا، و���ض��م��ان احل�����ض��ول ع��ل��ى ط��اق��ة موثوقة 
كربونية  ب�����ض��م��ة  وذات  ال��ت��ك��ل��ف��ة،  وم���ي�������ض���ورة 
ال��ع��امل��ي��ة يف  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  وف���ق  منخف�ضة. 
قطاع الطاقة، جنبا اإىل جنب مع اآخر التطورات 
اأحدث  تبني  خ��ال  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة،  التكنولوجية 
امل�ضتدامة،  التنمية  مل�ضرية  ال��داف��ع��ة  الب��ت��ك��ارات 
من  والتخفيف  امل��ن��اخ  تغرّي  اآث���ار  مواجهة  و�ضبل 
ال��ل��ذي��ن مي��ث��ان هاج�ضاً  الح��ت��ب��ا���ص احل�����راري 
على  املبا�ضر  لتاأثريهما  اأجمع  للعامل  م�ضتقبلياً 
م�ضتقبل  �ضناعة  يف  امل�ضاهمة  بهدف  الب�ضرية، 
وتناف�ضية  ري������ادة  وت��ر���ض��ي��خ  ل���اأج���ي���ال  م���زده���ر 

الإمارات عاملياً.
بدوره قال علي اجلنابي يقوم فريق �ضيناريوهات 
�ضل على تطوير ال�ضيناريوهات منذ عام 1970، 
كيف  ملعرفة  العلمي  البحث  توظيف  خ��ال  م��ن 

يتغري العامل �ضيا�ضًيا واقت�ضادًيا وتقنًيا واجتماعًيا 
للم�ضتقبل.  خم��ت��ل��ف��ة  روؤى  اإىل  ي�����وؤدي  وال�����ذي 
����ض���اع���دت ه�����ذه ال�������ض���ي���ن���اري���وه���ات الأك���ادمي���ي���ن 
اتخاذ  على  العامل  ح��ول  وال�ضركات  واحلكومات 
قرارات م�ضتنرية يف عامل م�ضتمر التغيري. نحن 
ال�ضيناريوهات  اأح��دث  تطوير  على  حالًيا  نعمل 
لدينا، وتعترب دولة الإمارات دولة مهمة بالن�ضبة 
الأوىل  امللتقى اخلطوة  هذا  ونعترب  �ضل،  ل�ضركة 
والذي  ل��اإم��ارات  الطاقة  خمطط  اأع��م��ال  لبدء 
�ضيتم ن�ضره ا�ضتعداداً ل�ضت�ضافة الإمارات ملوؤمتر 
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و�ضمن فعاليات ور�ضة العمل ُعقدت جل�ضة حوارية 
ملناق�ضة ال�ضيناريوهات امل�ضتقبلية لقطاع الطاقة 
العاملية، وكيفية اإعداد اخلطط الداعمة ل�ضتدامة 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ع��دل  ال��ق��ط��اع وخ��ف�����ص 
الهيدروكربونات  دور  ج��ان��ب  اإىل  ع��ن��ه،  الناجتة 
واأ�ضحاب املوارد الرئي�ضة يف التحول ال�ضريع نحو 

الطاقة النظيفة واملتجددة.
العمل  لور�ضة  امل�ضاحبة  اجلل�ضات  تطرقت  كما 
قطاعات  يف  الإم��������ارات  دول�����ة  جن����اح  ق�����ض��ة  اإىل 
الطاقة وال�ضحن وال�ضناعة “تخزين الكربون”، 
املوارد  على  املحافظة  يف  اإجن��ازات��ه��ا  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
الطبيعية، واحلياد املناخي، وحتويل الطاقة اىل 
الإجنازات  من  وغريها  للطريان،  م�ضتدام  وقود 
ال��ط��م��وح��ة ال��ت��ي ���ض��اع��دت ال���دول���ة ع��ل��ى الريادة 
قادمة  عاماً  خلم�ضن  ب�ضا�ضة  والعبور  العاملية، 
من الإجنازات الطموحة، و�ضوًل ملئوية الإمارات 

.2071

Date 6/ 9/ 2022  Issue No : 13639
Request for Service in the Executive Case by Publication

Service on Judgment Debtor by Publication
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court- Subrit Amish Shalin Amish Kanthaya, 

Sanjay Prabhakar Vaidi, AL BURJ AL FADHI STEEL W.SHOP L.L.C Notice to 
pay on Case No. SHCEXCICPL2022/0004335-payment order

To:Judgment Debtor: Subrit Amish Shalin Amish Kanthaya,Address: Sharjah, Al Saja'a Industrial, 
behind Al Zaid Street, shaded, fenced land No. 3+2+1, Office Owned by Abdul Rahman Muhammad 
Nasser Al Owais, Email alfadni@eim.ae, Mob. 971509469219 Fax: 065360692. Tel: 065360301
Sanjay Prabhakar Vaidi,Address: Sharjah, Al Saja'a Industrial, behind Al Zaid Street, shaded, fenced 
land No. 3+2+1, Office Owned by Abdul Rahman Muhammad Nasser Al Owais, Email alfadni@eim.
ae. Mob. 971509469219 Fax: 065360692. Tel: 065360301
AL BURJ AL FADHI STEEL W.SHOP L.L.C,Address: Sharjah, Al Saja'a Industrial, behind Al Zaid 
Street, shaded, fenced land No. 3+2+1, Office Owned by Abdul Rahman Muhammad Nasser Al Owais, 
Email alfadni@eim.ae, Mob. 971509469219 Fax: 065360692. Tel: 065360301
The judgment of which a copy is attached was rendered against you in favor of the plaintiff.
Judgment Creditor/ NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD on the above-mentioned case.
Whereas the above-mentioned Judgment Creditor applied for the execution of the above-mentioned 
judgment and the fees determined for this were paid; the judgment to be executed is as follows:The 
grand total including the fees and expenses is AED 81,875.00.
Therefore, you are requested to execute the content of the above-mentioned executive writ within 15 
days from the date of serving this notice upon you.Failing which, you are requested to appear at today's 
hearing corresponding to before the abovementioned court
In case of failure to do so, the court will take against you the procedures of compulsory execution as
prescribed by the law.
Judge/Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah Federal Court/ Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 6/ 9/ 2022  Issue No : 13639
Dubai Courts of First Instance          

Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/671-real estate execution

Considered at: 4th execution department No. 186
Subject of execution: executing the judgment issued in the case No. 1073/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 120.451), including 
the fees and expenses.
Execution Applicant: Aqaar Corporation,Address: Emirate of Dubai Airport St| Port 
Saeed areal Business Point Building Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947) Email: 
Execution1@omalc.ae Makkani: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Notifiee: 1- Andrey Belov, his capacity: Defendant
Subject of Notification:has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 120.451) to the 
execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 6/ 9/ 2022  Issue No : 13639
Dubai Courts of First Instance          

Payment Order Notification by Publication
Execution No. 207/2022/2611-Commercial Execution

Heard before: Second Execution Circuit No. 184
Subject of Execution:To execute the judgment issued in Case no. 
1182/2020 Commercial Summary Jurisdiction, ordering to pay the 
adjudged amount of AED 808,624.88 including fees and expenses. 
Claimant : Al Hilal Bank PJSC, Address:UAE, Emirate of Sharjah, Al Khan, Sharjah. 
Represented by: Ali Ismail Ibrahim Al Jarman
Notified parties:1. Asim Anwar Ali Sajwani Anwar Ali, Capacity: 
Execution Debtor 2. X Concepts Solutions Electronics Trading LLC, 
Capacity: Execution Debtor
Notification Subject:The claimant has filed the above execution case 
against you requesting to order you to pay the adjudged amount of AED 
808,624.88 to the claimant or the court treasury. Therefore, the court will 
initiate the execution procedures against you in the event of not complying 
with the said decision within 15 days as from the publication date of this 
notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 6/ 9/ 2022  Issue No : 13639
Dubai Courts of First Instance          

Payment Order Notification by Publication
Execution No. 207/2022/4426-Commercial Execution 

Heard before : Third Execution Circuit No. 185
Subject of Execution:To execute the judgment issued in Case no. 13/2022 Commercial, 
Banks, Summary Jurisdiction, ordering to pay the adjudged amount of AED 2094082.50 
including fees and expenses.
The claimant :National Bank of Fujairah (Dubai Branch) Address:Emirate of Sharjah, Al 
Khan, Prestige Advocates and Legal Consultants, Al Ghanem Business Centre -6th floor-
office no. 606- Tel no: 065289955 - Fax: 065289922.
Notified parties:1. Harsha Pradeep Shetty, Capacity: Execution Debtor 2. Venture General 
Contracting LLC, Capacity: Execution Debtor.3. Jyothika Harsha Pradeep Shetty, Capacity: 
Execution Debtor
Notification Subject:The claimant has filed the above execution case against you requesting 
to order you to pay the adjudged amount of AED 2094082.50 to the claimant or the court 
treasury. Therefore, the court will initiate the execution procedures against you in the event 
of not complying with the said decision within 15 days as from the publication date of this 
notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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املال والأعمال
نادي املوارد الب�سرية ي�ستعر�س تطور امليتافري�س يف العامل الرقمي

•• دبي- وام:

الب�ضرية  ل��ل��م��وارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  عقدت 
الثامنة  الف��رتا���ض��ي��ة  اجلل�ضة  احل��ك��وم��ي��ة، 
 ،2022 العام  الب�ضرية خال  امل��وارد  لنادي 
حتت عنوان “تطور امليتافري�ص ثورة جديدة 
 750 اأكرث من  تابعها  الرقمي”،  العامل  يف 
�ضخ�ضاً من منت�ضبي النادي من داخل الدولة 

وخارجها.
وا���ض��ت�����ض��اف��ت اجل��ل�����ض��ة ال��ت��ي ع��ق��دت بتقنية 
املبيعات  مدير  اخلطيب  با�ضل  املبا�ضر  البث 

ل����دى �ضركة  ل��ل�����ض��رق الأو�����ض����ط  الإق��ل��ي��م��ي 
هواوي للحلول ال�ضحابية، واملهند�ضة �ضامة 
الرقمية يف هيئة  القدرات  القمزي م�ضوؤولة 

تنظيم الت�ضالت واحلكومة الرقمية.
“امليتافري�ص”،  اأن  اخلطيب  با�ضل  واأو���ض��ح 
الفرتا�ضية  العوامل  من  �ضل�ضلة  عن  عبارة 
ال��ت��ي ي��ت��ف��اع��ل خ��ال��ه��ا امل�����ض��ت��خ��دم��ون فيما 
ب��ي��ن��ه��م م���ن خ����ال الف����ات����ار اخل���ا����ص بكل 
م�ضتخدم، وهي احللقة الرئي�ضية التي تربط 

العامل املادي والرقمي مًعا.
العاملية  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  اأن  اإىل  واأ�ضار 

اأه��م��ي��ة امل��ي��ت��اف��ري���ص يف تعزيز  ب��ات��ت ت����درك 
تناف�ضيتها، الأمر الذي حدا بها ل�ضخ اأموال 
رغبة منها يف تطوير  املجال،  ه��ذا  طائلة يف 
ال��رق��م��ي��ة، وتوفري  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا  خ��دم��ات��ه��ا 
جتربة فريدة من نوعها للمتعاملن، مبيناً 
البيئة  ع��ل��ى  تطبيقه  ي��ت��ّم  امل��ي��ت��اف��ري���ص  اأن 
التي بالمكان حماكاتها، ويكون هذا العامل 
ي�ضعب  حيث  اح��رتاف��ّي��ة،  بطريقة  م�ضّمماً 
العامل  وب��ن  بينه  التمييز  الأ�ضخا�ص  على 
����ض���رورة وج�����ود تكامل  احل��ق��ي��ق��ي، م����وؤك����داً 
ل�ضمان جن��اح جتربة  اخل��دم��ات  ب��ن جميع 

الإقليمي  املبيعات  مدير  امليتافري�ص.ولفت 
لل�ضرق الأو�ضط لدى �ضركة هواوي للحلول 
جعلت  امليتافري�ص  تقنية  اأن  اإىل  ال�ضحابية 
الأب���ع���اد ميكن  ث��اث��ي��ة  اأ���ض��ب��ه ببيئة  ال��ع��امل 
للم�ضتخدمن الدخول بها وال�ضتمتاع باأحد 
امل�ضتخدم  هذا  ويكون  وعنا�ضرها،  مكوناتها 
ويكون  الواقعي  العامل  عن  متاًما  منف�ضًا 
اأن يدخل  يف عامل رقمي افرتا�ضي ومبجرد 
هذا  اإىل  امل��ت��ي��اف��ري���ص  ل��ت��ق��ن��ي��ة  امل�����ض��ت��خ��دم 
اأنه حماط مبجموعة من  فاإنه يجد  العامل 

املجتمعات الفرتا�ضية.

�ضامة  امل���ه���ن���د����ض���ة  ج��ان��ب��ه��ا حت���دث���ت  م����ن 
الرقمية يف هيئة  القدرات  القمزي م�ضوؤولة 
الرقمية  واحل���ك���وم���ة  الت�������ض���الت  ت��ن��ظ��ي��م 
الهيئة  خم��ي��م  م��ن  ال��ث��ام��ن��ة  الن�ضخة  ح���ول 
الف��رتا���ض��ي، وال���ذي ي��اأت��ي ه��ذا ال��ع��ام بحلة 
جديدة، من خال اعتماد تقنية امليتافري�ص، 
فريدة  جت��رب��ة  �ضكل  املخيم  اأن  اإىل  م�ضرية 
اإت��اح��ة الفر�ضة  لطاب ال��دول��ة، م��ن خ��ال 
لتقنية  الهائلة  الإمكانيات  ل�ضتك�ضاف  لهم 
امليتافري�ص، والتي تعترب م�ضتقبل الإنرتنت 

يف ال�ضنوات القادمة.

» �سالك « تعلن عزمها طرح 20 % من اأ�سهمها يف �سوق دبي املايل

م�سروع »الهيدروجني الأخ�سر« يدعم ريادة الدولة يف الأ�سواق العاملية

•• دبي-وام:

اأعلنت �ضركة “�ضالك”، امل�ضغل احل�ضري لبوابات 
امل�ضي  عزمها  اأم�����ص  دب���ي،  يف  امل��روري��ة  التعرفة 
اأ�ضهمها  واإدراج  اأويل  ع��ام  ط��رح  عملية  يف  ق��دم��اً 

العادية “الأ�ضهم” للتداول يف �ضوق دبي املايل.
اأم�ص،  �ضحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال  ال�ضركة  وك�ضفت 
الأ����ض���ه���م بقيمة  م���ن  م��ل��ي��ار   1.5 ���ض��ت��ت��ي��ح  اأن���ه���ا 
ا�ضمية قدرها 0.01 درهم لل�ضهم خال عملية 
% من   20 الك��ت��ت��اب، وال��ت��ي مت��ث��ل م��ا ن�ضبته 

اإجمايل الأ�ضهم امل�ضدرة يف راأ�ص مال �ضالك.
الأف���راد  امل�ضرتكن  م��ن  ال��ط��رح  عملية  وت��ت��األ��ف 
املحرتفن  وامل�ضتثمرين  الأوىل”  “ال�ضريحة 
املوؤهلن  وامل���وظ���ف���ن  الثانية”  “ال�ضريحة 
الكتتاب  ف��رتة  و�ضتبداأ  الثالثة”،  “ال�ضريحة 
تنتهي  اأن  املتوقع  ومن   2022 �ضبتمرب   13 يف 
للم�ضتثمرين   2022 ���ض��ب��ت��م��رب   20 ب��ت��اري��خ 
الأف��راد يف دول��ة الإم���ارات وبتاريخ 21 �ضبتمرب 

2022 للم�ضتثمرين املوؤهلن.
املالية  دائ���رة  يف  ممثلة  دب���ي،  حكومة  وحتتفظ 
حجم  ت��ع��دي��ل  يف  ب��ح��ق��ه��ا  البائع”،  “امل�ضاهم 
الطرح يف اأي وقت قبل نهاية فرتة الكتتاب وفقاً 
لتقديرها املطلق وبناًء على القوانن املعمول بها 

وبعد موافقة هيئة الأوراق املالية وال�ضلع.
واأ�ضدرت جلنة الرقابة ال�ضرعية الداخلية لبنك 
الإم��ارات دبي الوطني ���ص.م.ع. ت�ضريحاً �ضرعياً 
يوؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع اأحكام 
ال�����ض��ري��ع��ة الإ���ض��ام��ي��ة. ومت حت��دي��د راأ�����ص مال 
مليون   75 الإدراج مببلغ  تاريخ  كما يف  ال�ضركة 
مدفوعة  �ضهم  م��ل��ي��ار   7.5 اإىل  مق�ضم  دره����م، 

بالكامل، وقيمة كل �ضهم 0.01 درهم .
وبعد ا�ضتكمال الطرح، تعتزم ال�ضركة توزيع اأرباح 
الأ�ضهم مرتن يف كل �ضنة مالية بعد الطرح يف 
اأب��ري��ل واأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام، وت��ت��وق��ع ال�ضركة 
م��ن عام  ال��ث��اين  الن�ضف  ع��ن  اأرب����اح  اأول  ت��وزي��ع 
ال�ضركة  2023، وتتوقع  اأبريل  2022 بحلول 
توزيع 100 % من �ضايف الربح، بعد الحتفاظ 
بالحتياطي القانوين املطلوب مبوجب القانون 
/ متوقع بلوغ الحتياطي القانوين مبلغ 37.5 

مليون درهم قبل توزيع اأول اأرباح/.
تتوقع  ف�����ض��اع��داً،   2023 ع����ام  م���ن  واع���ت���ب���اراً 
القابل  ال��رب��ح  �ضايف  م��ن   100% دف��ع  ال�ضركة 
الأرباح  توزيع  �ضيا�ضة  وتخ�ضع  كاأرباح،  للتوزيع 
لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل جمل�ص الإدارة 
مراعاة ملتطلبات اإدارة النقد لأعمال ال�ضركة فيما 
التمويل  وتكاليف  الت�ضغيلية  بالنفقات  يتعلق 

والنفقات الراأ�ضمالية املتوقعة وال�ضتثمارات.
ينظر  اأن  ال�ضركة  تتوقع  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
وبيئة  ال�ضوق،  ظ��روف  يف  ا  اأي�ضً الإدارة  جمل�ص 
جمل�ص  وت��وق��ع��ات  ال�ضركة،  اأ���ض��واق  يف  الت�ضغيل 

الإدارة لأعمال ال�ضركة وفر�ص النمو.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الطاير،  مطر  معايل  وق��ال 
�ضركة �ضالك جنحت دبي بف�ضل القيادة احلكيمة 
ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
اقت�ضادي  م�����ض��ار  اإر����ض���اء  يف   ، اهلل”  “رعاه  دب���ي 
وا���ض��ح امل��ع��امل ط���وال ع���دة ���ض��ن��وات، ك��م��ا ر�ضمت 
جذب  تت�ضمن  ال��ق��ادم��ة  للعقود  طموحة  خطة 

ال�ضتثمارات ال�ضرتاتيجية املبا�ضرة.
واأ�ضاف خال �ضهر يونيو املا�ضي اأ�ضدر �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم القانون 
“�ضالك”  بتاأ�ضي�ص   ،2022 ل�ضنة   /12/ رق��م 

بوابات  ن��ظ��ام  لت�ضغيل  ع��ام��ة  م�ضاهمة  ك�ضركة 
التعرفة املرورية، وياأتي الإعان عن طرح اأ�ضهم 
اخل�ضخ�ضة  لربنامج  ا�ضتكمال  ال��ي��وم  ال�ضركة 
الذي تنتهجه اإمارة دبي وخططها مل�ضاعفة حجم 
�ضوقها املايل اإىل 3 تريليونات درهم وا�ضتقطاب 
/ �ضركة  اأن  اإىل  م�ضرياً  الأجنبية،  ال�ضتثمارات 
الرائدة  التجارية  العامات  اإح��دى  هي  �ضالك/ 
التي لعبت دوراً حمورياً يف اإدارة احلركة املرورية 
15 عاماً، و�ضيبقى دوره��ا يف  يف دب��ي على م��دار 
والنقل  ال��ط��رق  ب��ق��ط��اع  ال��ت��و���ض��ع  خ��ط��ط  �ضميم 
اأن ال�ضركة  مبا يدعم اقت�ضاد المارة.” واأو�ضح 
ل��ا���ض��ت��ف��ادة من  ي��وؤه��ل��ه��ا  تتمتع مب��وق��ع مم��ت��از 
العمليات  �ضري  ل�ضمان  الإ�ضافية  النمو  فر�ص 
فّعال يدعم  تنظيمي  اإطار  بكفاءة عالية، وو�ضع 
نفقات  يتطلب  اأعمال  ومن��وذج  امل�ضتقبلي،  النمو 
نقدي  حت��وي��ل  وه��وام�����ص  منخف�ضة  راأ���ض��م��ال��ي��ة 

تعترب الأف�ضل �ضمن فئتها.
التحتية  البنية  اأن  ال��ط��اي��ر،  مطر  معايل  واأك���د 
ل�����ض��ب��ك��ة ال���ط���رق وامل���وا����ض���ات ف�����ي اإم������ارة دب�ي 
من  ت��ع��د  م��ت��ق��دم��ة،  تقنية  مبنظومة  امل��دع��وم��ة 
�ضبكة  وح��اف��ظ��ت  ع��امل��ي��اً،  التحتية  البنى  اأف�����ض��ل 
الطرق على املركز الأول عاملياً ف�ي جودة الطرق 

لعدة �ضنوات.

من جانبه قال اإبراهيم �ضلطان احلداد، الرئي�ص 
امل�ضغل  باعتبارها  “�ضالك”  ل�ضركة  التنفيذي 
احل�����ض��ري ل��ب��واب��ات ال��ت��ع��رف��ة امل���روري���ة يف دبي، 
عامة جتارية فريدة بكل معنى  ’�ضالك‘  متثل 
فريدة  ف��ر���ض��ة  للم�ضتثمرين  وت���وف���ر  ال��ك��ل��م��ة، 
دب��ي الطموحة من  روؤي���ة  م��ن  لأن يكونوا ج���زءاً 
اأ����ض���ول البنية  اأ���ض��ل م��ن  خ���ال ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
التحتية عالية اجلودة. ول �ضك اأن التكنولوجيا 
التنقل  تدعم  ال�ضركة  توفرها  التي  املخ�ض�ضة 
من  العديد  بن  وال�ضائحن  للمقيمن  ال�ضل�ص 

معامل دبي املميزة باأ�ضعار منا�ضبة.
حمطة  الأويل  ال���ع���ام  ال���ط���رح  مي��ث��ل  واأ�����ض����اف 
فر�ضة  يوفر  حيث  “�ضالك”،  م�ضرية  يف  مهمة 
لبوابات  ح�����ض��ري  ك��م�����ض��غ��ل  ل��رت���ض��ي��خ جن��اح��ه��ا 
ثماين  حالياً  وت��دي��ر  دب���ي،  يف  امل��روري��ة  التعرفة 
اأكرث  بوابات موزعة يف مواقع ا�ضرتاتيجية عرب 
مم����رات دب���ي ازدح����ام����اً، وي��رت��ك��ز ع��م��ل ال�ضركة 
الأمد تتمحور  على مبادئ وقيم وثقافة طويلة 
حول املتعاملن والبيئة وال�ضتثمار يف راأ�ص املال 
�ضعيد  وع��ل��ى  احل��دي��ث��ة.  التقنيات  ويف  الب�ضري 
واإع���ان���ات  اإع����ف����اءات  “�ضالك”  ت��ق��دم  امل��ج��ت��م��ع، 
العامة،  النقل  وو�ضائل  الهمم،  اأ�ضحاب  ملركبات 
“�ضالك”  تركيز  ومي��ت��د  امل��در���ض��ي��ة،  واحل��اف��ات 

ل��ي�����ض��م��ل حت�������ض���ن جتربة  ع���ل���ى الأ�����ض����خ����ا�����ص، 
املتعاملن وتنمية راأ�ص املال الب�ضري مع الرتكيز 

على قيم امل�ضاواة وال�ضمولية.”
 وتتوقع حكومة دبي، ممثلًة يف دائرة املالية، بيع 
20 % من اإجمايل راأ�ص املال امل�ضدر ل� “�ضالك” 
مع احتفاظ امل�ضاهم البائع بحقه يف تعديل حجم 
الطرح يف اأي وقت قبل نهاية فرتة الكتتاب وفقاً 
لتقديرها املطلق وبناًء على القوانن املعمول بها 

وبعد موافقة هيئة الأوراق املالية وال�ضلع.
امل�ضتثمرين  ع��اوة على ذل��ك، وكجزء من ط��رح 

املوؤهلن،
 ووف��ق��اً لكل م��ن ق��ان��ون ال�ضركات وق��ان��ون دبي: 
ال���ط���رح جلهاز  اأ����ض���ه���م  %5 م���ن  ���ض��ي��ت��م ح��ج��ز 
حجز  و�ضيتم  “اجلهاز”،  لا�ضتثمار  الإم����ارات 
املعا�ضات  ل�����ض��ن��دوق  ال���ط���رح  اأ����ض���ه���م  م���ن   5%
املحلين  للع�ضكرين  الجتماعية  وال��ت��اأم��ي��ن��ات 

“ال�ضندوق«.
وم��ن امل��ت��وق��ع اأن متتد ف��رتة اك��ت��ت��اب الأف����راد يف 
دولة الإمارات من 13 اإىل 20 �ضبتمرب 2022، 
بينما متتد فرتة اكتتاب امل�ضتثمرين املوؤهلن من 

13 اإىل 21 �ضبتمرب 2022. 
و�ضيتم حتديد �ضعر الطرح لل�ضهم الواحد خال 
وبعد عملية بناء �ضجل اأوامر الكتتاب. و�ضيكتتب 

دولة  الأف���راد يف  امل�ضتثمرين  ط��رح  امل�ضاركون يف 
الإمارات ب�ضعر الطرح.

اإمتام عمليتي الطرح وقبول  ومن املتوقع حالياً 
على  ب��ن��اًء  وذل���ك   ،2022 �ضبتمرب  يف  الإدراج 
اأح����وال ال�����ض��وق وب��ع��د احل�����ض��ول ع��ل��ى املوافقات 
التنظيمية ذات ال�ضلة يف دولة الإم��ارات، مبا يف 
ذلك املوافقة على الإدراج والتداول يف �ضوق دبي 
املايل.ومبوجب اتفاقية �ضمان اكتتاب تربم قبل 
بن   “ اك��ت��ت��اب  �ضمان  “اتفاقية  الإدراج  ت��اري��خ 
الكتتاب  �ضجل  البائع ومدراء  وامل�ضاهم  ال�ضركة 
امل�ضاهم  امل�ضرتكون، تخ�ضع الأ�ضهم التي بحوزة 
ال��ب��ائ��ع ل��ف��رتة ح��ظ��ر ت���ب���داأ م���ن ت���اري���خ اتفاقية 
يوما مياديا   180 بعد  وتنتهي  اكتتاب  �ضمان 
فيما  حظر”،  “فرتة  �ضمنا  الإدراج  ت��اري��خ  م��ن 
ن�ضرة  ملا ورد يف  بها وفقا  امل�ضموح  التنازلت  عدا 
اإىل فرتة  اأي�ضا  ال�ضركة  الكتتاب. كما �ضتخ�ضع 

حظر وفقا ملا ورد يف ن�ضرة الكتتاب.
 UK »ومت تعين �ضركة “مولي�ص اند كومبانى
LLP فرع » DIFC » كم�ضت�ضار مايل م�ضتقل 
�ص.م.ع”  ك��اب��ي��ت��ال  ال��وط��ن��ي  دب���ي  و”الإمارات 

كم�ضت�ضار مايل ل� “�ضالك«.
كابيتال  ال��وط��ن��ي  دب���ي  “الإمارات  ت��ع��ي��ن  ومت 
�ص.م.ع” و”جولدمان �ضاك�ص” و”مرييل لين�ص 
الدولية” كمن�ضقن عاملين م�ضرتكن ومديرين 

م�ضرتكن ل�ضجل الكتتاب.
ماركت�ص  ج��ل��وب��ال  ج����روب  “�ضيتي  ت��ع��ي��ن  ومت 
و”املجموعة املالية هريمي�ص الإمارات  ليمتد”، 
املالية  “املجموعة  مع  بال�ضرتاك   / املحدودة” 
اإ�ص  اإت�ص  و”بنك   ،/LLC« الإم��ارات  هريمي�ص 
كمديرين  املحدود”  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  ���ض��ي  ب��ي 

م�ضرتكن ل�ضجل الكتتاب.
ومت تعين “بنك الإمارات دبي الوطني �ص.م.ع” 
اأبوظبي  بنك  تعين  ومت  م�ضتلم،  رئي�ضي  كبنك 
م�ضرف  الإ�ضامي،  اأبوظبي  م�ضرف  التجاري، 
ع���ج���م���ان، ب��ن��ك دب����ي ال���ت���ج���اري، م�����ض��رف دبي 
الإ���ض��ام��ي، م�ضرف الإم����ارات الإ���ض��ام��ي، بنك 
املحلي،  املارية  بنك  امل�ضرق،  بنك  الأول،  اأبوظبي 
م�����ض��رف ال�����ض��ارق��ة الإ���ض��ام��ي ك��ب��ن��وك م�ضتلمة 

اأي�ضاً.

•• دبي-وام: 

لإنتاج  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت�����ض��ه��د 
با�ضتخدام  الأخ�����ض��ر  ال��ه��ي��دروج��ن 
تطوراً  واملتجددة  النظيفة  الطاقة 
مت�ضارعاً وتقدماً م�ضطرداً ..وت�ضري 
الدرا�ضات اإىل اأن اإنتاج الهيدروجن 
 57% بن�ضبة  ���ض��ريت��ف��ع  الأخ�����ض��ر 
مليون   5.7 اإىل  ل��ي�����ض��ل  ���ض��ن��وي��اً 
دولة  وت�����ض��ت��ه��دف   .2030 يف  ط��ن 
الإمارات العربية املتحدة ال�ضتحواذ 
����ض���وق  ح�������ض���ة  م������ن   25% ع����ل����ى 
الكربون،  منخف�ص  ال��ه��ي��دروج��ن 
اأكرث  حجمه  يبلغ  اأن  يتوقع  ال���ذي 
دولر.وي����ع����ت����رب  م���ل���ي���ار   400 م����ن 
الأخ�ضر  ال���ه���ي���دروج���ن  م�������ض���روع 
الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي 
دبي،   2020 اإك�ضبو  م��ع  بالتعاون 
جممع  يف  للطاقة  �ضيمن�ص  و�ضركة 
للطاقة  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
دعم  يف  اأ�ضا�ضياً  م�ضروعاً  ال�ضم�ضية، 
لتحقيق  الإم�������ارات  دول����ة  م�����ض��اع��ي 
تناف�ضية عاملية يف �ضوق الهيدروجن 
امل�ضروع،  تنفيذ  الأخ�����ض��ر.وي�����ض��ه��م 
ال�ضرق  منطقة  يف  نوعه  م��ن  الأول 
لإنتاج  اإف��ري��ق��ي��ا  و���ض��م��ال  الأو����ض���ط 
الطاقة  ب��ا���ض��ت��خ��دام  ال��ه��ي��دروج��ن 

كهرباء  هيئة  حققت  وقد  املتجددة، 
عاملية  قيا�ضية  اأرق���ام���اً  دب���ي  وم��ي��اه 
الطاقة  مل�ضروعات  الأ�ضعار  اأدن��ى  يف 
متتالية  م����رات  خل��م�����ص  ال�ضم�ضية 
وب��ات��ت دب��ي م��ع��ي��اراً لأ���ض��ع��ار الطاقة 
ال�����ض��م�����ض��ي��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���ع���امل.

الأطر  دب��ي  توفر  ذل��ك،  واإىل جانب 

م��ن خال  دره���م  م��ل��ي��ار   40 بنحو 
هذا النموذج الذي ي�ضجع ال�ضراكات 
بن  امل�����ض��اف��ة  القيمة  ذات  ال��ن��وع��ي��ة 

القطاعن احلكومي واخلا�ص.
وي�ضري اخلرباء اإىل اأن وفرة م�ضادر 
والأنظمة  دبي  يف  ال�ضم�ضية  الطاقة 
عاوة  الإم�����ارة،  يف  ال��ق��وي��ة  البنكية 

ال�����ض��م�����ض��ي��ة، يف جم��م��ع حم��م��د بن 
ال�ضم�ضية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ض��د 
اإنتاج  يف  تناف�ضية  اأ�ضعار  حتقيق  يف 
ال��ه��ي��دروج��ن الأخ�������ض���ر، ح��ي��ث اإن 
اإن���ت���اج ال��ه��ي��دروج��ن الأخ�����ض��ر يتم 
التحليل  طريق  ع��ن  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
الطاقة  م����ن  ل��ل��م��ي��اه  ال���ك���ه���رب���ائ���ي 

الوا�ضحة  والت�ضريعية  التنظيمية 
وامل�����ح�����ف�����زة، م�����ا ي�������ض���ج���ع ال���ق���ط���اع 
واملطورين  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  اخل��ا���ص 
م�ضاريع  يف  امل�ضاركة  على  العاملين 
واملتجددة،  النظيفة  الطاقة  اإن��ت��اج 
..وقد  للطاقة  امل�ضتقل  املنتج  بنظام 
تقدر  ا�ضتثمارات  الهيئة  ا�ضتقطبت 

ب��ن��ى حت��ت��ي��ة متقدمة  وج�����ود  ع��ل��ى 
وم�������ض���اري���ع ���ض��ن��اع��ي��ة ك�����ربى مثل 
اإنتاج  وحمطات  ال�ضم�ضية  املجمعات 
الأمونيا وم�ضانع الأملنيوم وال�ضلب، 
خلرية  دب��ي  ا�ضتقطاب  على  ع���اوة 
كافة  من  والخت�ضا�ضين  اخل��رباء 
ت�ضهم  ع��وام��ل  كلها  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
يف دع�����م م�����ض��اع��ي دول������ة الإم��������ارات 
واإم�������ارة دب����ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ري����ادة يف 
جمال الطاقة، وتر�ضيخ قوة وتنويع 
الق��ت�����ض��اد ال��وط��ن��ي، وت��ط��وي��ر �ضوق 

الهيدروجن الأخ�ضر يف الدولة.
حممد  �����ض����ع����ي����د  م������ع������ايل  واأك��������������د 
الرئي�ص  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ض��و  ال��ط��اي��ر، 
ومياه  ك���ه���رب���اء  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
من  الأخ�����ض��ر  الهيدروجن  اأن  دب��ي 
ال�ضديقة  ال���ط���اق���ة  م�������ض���ادر  ب����ن 
م�ضتقبل  رك��ائ��ز  اأح��د  وميثل  للبيئة 
ت�ضريع  ع����ل����ى  ي���ع���ت���م���د  م���������ض����ت����دام 
الكربوين  احل����ي����اد  اإىل  الن���ت���ق���ال 
للطاقة  دب��ي  ل�ضرتاتيجية  حتقيقاً 
وا�ضرتاتيجية   2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
2050 لإم����ارة  ال��ك��رب��وين  احل��ي��اد 
القدرة  م��ن   100% ل��ت��وف��ري  دب���ي 
م�ضادر  م����ن  ل��ل��ط��اق��ة  الإن���ت���اج���ي���ة 
العام  ب���ح���ل���ول  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة 

.2050

ارتفاع �سعر �سلة خامات “اأوبك” 
اإىل 99.22 دولر

•• فيينا -وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�ضدرة للنفط “اأوبك” اأن �ضعر �ضلة 
خاماتها التي ت�ضم متو�ضط اأ�ضعار 13 خاما من اإنتاج الدول 

الأع�ضاء جتاوز 99 دولرا للربميل.
يف ن�ضرتها ال�ضادرة اأم�ص - اأن �ضعر �ضلة  وذكرت “اأوبك” - 
خامتها ارتفع اإىل 99.22 دولر للربميل اجلمعة املا�ضية 

بعد اأن بلغ 98.27 دولر يف اليوم ال�ضابق.
دولر   69.89 ن��ح��و  ال�����ض��ل��ة  ل�ضعر  ال�����ض��ن��وي  امل��ع��دل  وب��ل��غ 
يف  للربميل  دولر  و41.47   ،2021 ال��ع��ام  يف  للربميل 

.2020

فقدان جوازات �سفر العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

فقد املدعو/جمال نهليل - اجلن�ضية:اجلزائر 
 رقم اجلواز:27421542.

فقد املدعو/ليديا �ضريف نهليل - اجلن�ضية:اجلزائر 
 رقم اجلواز:144019239.

فقد املدعو/انيا نهليل - اجلن�ضية:اجلزائر 
 رقم اجلواز:197463235.

فقد املدعو/يان نهليل - اجلن�ضية:اجلزائر 
 رقم اجلواز:197463236.

من يجدها عليه الت�ضال بتليفون رقم:0509061329

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اعالن بالن�شر 

 250 / 2021 / 247 بيع عقار مرهون
تفا�ضيل الإعان بالن�ضر

اإىل املنفذ �ضدهم/-1 روبرت جورج ماكليود 2 - جلوريا ماكليود - جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/بنك امل�ضرق �ص م ع

و ميثله /حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي
نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن  ) العقار رقم 901 - ار�ص رقم 
3 - املنطقة : معي�ضم الول - ا�ضم املبنى: لجو في�ضتا-ايه  ( كما نعلنكم ل�ضداد قيمة املطالبة 
وقدرها ) 735169.79( درهم خال خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ 
اأعاه واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات 
علمكم  من  اأي��ام  ال�ضبعة  م��دة  م�ضي  بعد  بال�ضداد  التكليف  م��دة  احت�ضاب  م��راع��اة  مع  املدنية  

باحلجز. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 70021

اإنذار عديل بالن�شر
رقم االنذار )150440/2022(

املنذرة:�ضركة املكرم ل�ضناعة املواد العازلة ذ.م.م
ALMUQARRAM INSULATION MAT.IND LLC 

املنذر اليها/غياثي لتجارة عدد وادوات البناء
تتوجه امل��ن��ذرة ب��ه��ذا الن����ذار اىل امل��ن��ذر اليها لن��ذاره��ا ب��الت��ي:ف��ان امل��ن��ذرة ت��ن��ذره��ا ب��ه��ذا الن����ذار للعلم 
وقدره  مبلغ  البالغة  املديونية  قيمة  �ضداد  ب�ضرعة  اليها  املنذر  وتطالب  قانونا  مفعوله  ونفاذ  به  جاء  مبا 
)24.130.25( درهم اربعة وع�ضرون الف ومائة وثاثون درهما وخم�ضة وع�ضرون فل�ضا يف موعد خم�ضة 
املنا�ضبة  القانونية  اليها كافة الج��راءات  املنذر  املنذرة جتاه  ايام من تاريخ هذا الن��ذار وال ف�ضوف تتخذ 
ل�ضداد املبلغ املذكور اعاه وذلك باتخاذ طريق الق�ضاء �ضبيل لكي ت�ضتاأدى حقها مبا يف ذلك اقامة الدعاوي 
ال�ضفر  من  واملنع  التجارية  والرخ�ص  البنكية  احل�ضابات  على  احلجوزات  فيها  مبا  وامل�ضتعجلة  املو�ضوعية 
جميع  عن  والتعوي�ضات  القانونية  بالفوائد  املطالبة  مع  حقوقها  كامل  ت�ضتاأدى  حتى  الو�ضول  وترقب 

ال�ضرار التي حلقت بها جراء المتناع عن �ضداد املبلغ املذكور اعاه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 70021
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5177/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة مببلغ )172.500( بقيمة ال�ضيكات املرجتعة ارقام )000004-000003-000002-
000005-000006-000007-000008( وال�ضادر عن بنك را�ص اخليمة الوطني بقيمة اجمالية )مائة واثنان 

و�ضبعون الف وخم�ضمائة درهم( .
طالب التنفيذ : رولند لي�ضى

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - جزيرة ابوظبي - جزيرة دا�ص - جزيرة الرمي - الرمي طموح 4 - �ضارع 
املاريه 145

املطلوب اإعانهما : 1- بروفريد لتجارة معدات التنظيف ���ص.ذ.م.م 2- با�ضل ريا�ص ابي فرج - �ضفتهما 
: منفذ �ضدهما

بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  بتاريخ:2022/8/4 قد   : الإع��ان  مو�ضوع 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )172500.00( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3375/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 26/2022 جتاري م�ضارف جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )188204.73( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف .
طالب التنفيذ : اميك�ص )ال�ضرق الو�ضط( �ص.م.ب )م( المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى بناية فندق ميديا وان - �ضقة 
27 - وميثله:ا�ضامة ح�ضن عثمان دبلوك

املطلوب اإعانه : 1- حممد ر�ضوان عرب عقايل  - �ضفته : منفذ �ضده
به وقدره  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��ان  مو�ضوع 
)188204.73( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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•• اأبوظبي-وام:

العربية  البطولة  مناف�ضات  يف  للجودو  الإم����ارات  منتخب  ي�ضارك 
والأ�ضبال  وال��ن��ا���ض��ئ��ات  للنا�ضئن  ال��ب��ط��ل��ة  والأن���دي���ة  للمنتخبات 
راد�ص  التون�ضي للجودو بقاعة  التي ي�ضت�ضيفهما الحتاد  والرباعم 
خال الفرتة من 6 اإىل 12 �ضبتمرب اجلاري و�ضط م�ضاركة وا�ضعة 

باإ�ضراف الحتاد العربي للجودو.
وغادرت بعثة املنتخب الباد ام�ص اإىل تون�ص ويراأ�ضها حممد جا�ضم 
اأمن ال�ضر امل�ضاعد لحتاد امل�ضارعة واجلودو ، وت�ضم حكمنا الدويل 
اأحمد �ضليمان البلو�ضي ع�ضو جمل�ص اإدارة الحتاد، واملدرب الياباين 

كوكي، واأربعة لعبن هم حميد ال�ضام�ضي لعب احتاد كلباء يف وزن 
حتت 50 كجم، ويزن مر�ضد لعب نادي الفجرية للفنون القتالية يف 
وزن حتت 55 كجم، وحممد عبداهلل ال�ضعايل "الن�ضر" يف وزن حتت 

وحمد الها�ضمي "خورفكان" يف وزن حتت 81 كجم. كجم،   66
وحث �ضعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ص احتاد امل�ضارعة واجلودو 
البعثة على امل�ضاركة الإيجابية وامل�ضاهمة يف اإجناح البطولة، وال�ضعي 
لتحقيق نتائج طيبة تعك�ص النه�ضة التي ت�ضهدها اللعبة يف الدولة 

والإجنازات التي حققتها على امل�ضتويات كافة يف املراحل الأخرية.
وكانت بعثة نادي ال�ضارقة الريا�ضي للجودو قد غادرت الباد اأم�ص 

للم�ضاركة يف البطولة ذاتها يف فئة الأندية الأبطال.

»جودو الإمارات« ي�سارك يف البطولة العربية بتون�س

•• دبي-وام:

احتاد  يف  ال��ن�����ض��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت�ضتعد 
ل��ع��ر���ص خطتها  ل��ل��ت��ن�����ص،  الإم��������ارات 
الطموحة لتطوير ريا�ضة التن�ص بن 
جمل�ص  على  ال��دول��ة،  داخ���ل  الفتيات 

اإدارة الحتاد.
الحتاد  ا�ضرتاتيجية  اخلطة  وتواكب 
باللعبة  لاهتمام  ال�ضاعية  احلالية 
وتو�ضيع قاعدة ممار�ضيها بن خمتلف 

فئات املجتمع.
وتت�ضمن حماور اخلطة جمموعة من 
م�ضاركة  رقعة  تو�ضيع  بهدف  الأف��ك��ار 
ال��ت��ن�����ص، ومن  ري���ا����ض���ة  ال��ف��ت��ي��ات يف 
الأكادمييات  مع  التعاون  زي��ادة  بينها 
واأن���دي���ة امل����راأة ال��ري��ا���ض��ي��ة يف اإم����ارات 

املزيد  ل���ض��ت��ق��ط��اب  املختلفة  ال���دول���ة 
من الاعبات، وزيادة عدد املنخرطات 
ال��ل��ع��ب��ة خا�ضة  اأن�����ض��ط��ة  يف مم��ار���ض��ة 
ل��ل��ف��ت��ي��ات يف اأع����م����ار م��ب��ك��رة واع�����دة، 
لدعم  ومركز  جيد  ب�ضكل  لإع��داده��ن 
�ضفوف املنتخبات الوطنية م�ضتقبا.

واأكدت علياء بوج�ضيم، ع�ضو جمل�ص 
اأن  الن�ضائية،  اللجنة  ع�ضو  الإدارة 
ال�ضيخ  برئا�ضة  الحت��اد  اإدارة  جمل�ص 
على  ج���اه���داً  يعمل  م��ك��ت��وم  اآل  ح�ضر 
قاعدة  وت���و����ض���ي���ع  ال���ل���ع���ب���ة،  ت���ط���وي���ر 
يف  م��وؤث��ر  دور  لها  ليكون  ممار�ضتها، 
الإماراتية،  الريا�ضة  اإيجابيات  اإب��راز 

والو�ضول بها ملن�ضات التتويج.
وقالت: "نتطلع اإىل اأن يكون للعن�ضر 
التن�ص  تطوير  يف  مهم  دور  الن�ضائي 

خ�����ال ال����ف����رتة امل���ق���ب���ل���ة، م����ن خال 
تدر�ضها  ال���ت���ي  وال����ربام����ج  اخل���ط���ط 
ناجحة  جتربة  هناك  وكانت  اللجنة، 
كبطولة  ن�����ض��ائ��ي��ة  ب���ط���ولت  ل��ت��ن��ظ��ي��م 

وبطولتي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  دب����ي  جم��ل�����ص 
تنظيم  يف  ..ون������اأم������ل  دب�����ي  ����ض���رط���ة 
مطلع  ف��ق��ط  ل��ل�����ض��ي��دات  ب��ط��ول��ة  اأول 
ال�����ض��ه��ر ال���ق���ادم ب��ال��ت��ع��اون م��ع اإحدى 

الأكادمييات املحلية".
وترتكز خطة الحتاد الطموحة على 

ت�ضجيع ودعم ممار�ضة ريا�ضة التن�ص 
واملقيمات  امل��واط��ن��ات  م��ن  البنات  ب��ن 

ري��ا���ض��ي��ة م�ضنفة  ب���ط���ولت  واإق���ام���ة 
وتقدمي حما�ضرات تثقيفية وتقدمي 
ح��واف��ز عينية ع��ل��ى ال���ض��ت��م��راري��ة يف 
التوا�ضل  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ن�����ص،  مم��ار���ض��ة 
تت�ضمن  التي  الريا�ضية  اجلهات  مع 
اأفكار  لبحث  التن�ص  ريا�ضة  اأن�ضطتها 

الهتمام وتطوير اللعبة.
القمزي، ع�ضو جمل�ص  �ضماء  وعربت 
الن�ضائية  اللجنة  ع�ضو  الحت��اد  اإدارة 
ثقافة  ن�ضر  اآلية  لتعزيز  تطلعها  عن 
ب�ضفة  الأط��ف��ال  بن  التن�ص  ممار�ضة 
عامة، وبن الفتيات حتديدا، وت�ضجيع 
ال��ع��ائ��ات ع��ل��ى حت��ف��ي��ز ب��ن��ات��ه��ن على 
لعب التن�ص، مبا يتنا�ضب مع توجهات 

جمل�ص اإدارة الحتاد.
الريا�ضي  املو�ضم  يف  "ن�ضعى  وق��ال��ت: 

البطولت  من  عدد  لإقامة   2023
املبكرة  ال�ضنية  للفئات  الت�ضنيفية 
والتوا�ضل مع اأندية املراأة التخ�ض�ضية 
من  مزيد  لبذل  الريا�ضية  واملجال�ص 
التعاون مبا مينح م�ضاحة اأكرب للبنات 

مبمار�ضة ريا�ضة التن�ص".
لدعم  ك���ذل���ك  "ن�ضعى  واأ�����ض����اف����ت: 
ميار�ضن  الاتي  املواطنات  الاعبات 
ال���ت���ن�������ص ح���ال���ي���ا وت�����ض��ج��ي��ع��ه��ن على 
لبناء  اأنف�ضهن  وت��ط��وي��ر  ال���ض��ت��م��رار 
املناف�ضة،  على  ق���ادر  ن�ضائي  منتخب 
م���ا ���ض��ي��ك��ون ل���ه ت���اأث���ري اإي���ج���اب���ي على 
ممار�ضة  على  اأخريات  فتيات  ت�ضجيع 
مع  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  اإ���ض��اف��ة  التن�ص، 
الأكادمييات اخلا�ضة وم�ضاعدتها على 

تنظيم بطولت ن�ضائية يف 2023".

اللجنة الن�سائية باحتاد التن�س تطرح خطتها لتو�سيع قاعدة ممار�سة اللعبة

•• اأبوظبي-وام: 

على  الرائدة  الفعالية  للتن�ص،  العاملية  مبادلة  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
اإعانها  باأ�ضطورة التن�ص �ضريينا ويليامز، بعد  م�ضتوى املنطقة، عن احتفائها 
فا�ضينج  للتن�ص"  املفتوحة  اأم��ري��ك��ا  بطولة  يف  خ�ضارتها  اأع��ق��اب  يف  الع��ت��زال 
ميدوز". وتتمتع ويليامز مب�ضرية ريا�ضية حافلة بالإجنازات �ضاهمت خالها 
يف الرتقاء بريا�ضة تن�ص ال�ضيدات اإىل اآفاق غري م�ضبوقة، حيث حققت بف�ضل 
اإ�ضرارها واأدائها القوي والهجومي 23 لقباً يف بطولت جراند �ضام من �ضمن 

لقباً خال م�ضريتها الحرتافية.  73
و�ضطرت ويليامز تاريخاً جديداً يف اأبوظبي بعد م�ضاركتها يف اأول مباراة تن�ص 

�ضيدات على الإطاق يف بطولة مبادلة العاملية للتن�ص عام 2017، يف مواجهة 
الاعبة الاتفية يلينا اأو�ضتابينكو. ثم عادت ويليامز يف 2018 خلو�ص مباراة 
حما�ضية اأمام �ضقيقتها فينو�ص. وخال م�ضرية ناجحة مليئة بالكوؤو�ص امتدت 
البطولت  �ضمن  الزوجي  مناف�ضات  يف  لقًبا   14 �ضريينا  ح�ضدت  عاًما.  ل�27 
الأربع الكربى، وثاث ذهبيات اأوملبية يف الزوجي، وذهبية اأوملبياد لندن 2012. 
ميدوز" هذا  "فا�ضينج  املفتوحة  اأمريكا  بطولة  مناف�ضات  يف  م�ضاركتها  وبعد 
الأ�ضبوع، اأثنى الكثريون على ويليامز، كما اأ�ضاد م�ضوؤولو بطولة مبادلة العاملية 
للتن�ص ب�ضكل خا�ص باأبرز لعبة تن�ص يف الع�ضر احلايل. وقال جون ليكري�ص، 
الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة فا�ص للرتفيه �ضّكلت اأول مباراة لل�ضيدات يف 2017 
�ضريينا  م�ضاركة  مع  �ضيما  ل  للتن�ص،  العاملية  مبادلة  لبطولة  تاريخية  حلظة 

ويليامز فيها. واأر�ضت تلك املباراة معايري جديدة ملباريات ال�ضيدات يف البطولة، 
حيث تطورت املناف�ضات الن�ضائية بعدها وا�ضتقطبت ح�ضوراً كبرياً.

واأ�ضاف : " ُتعد �ضريينا ويليامز اأ�ضطورًة يف ريا�ضة التن�ص، ونتوجه لها بال�ضكر 
على دعمها لأبوظبي يف اإطار ر�ضالتها لتعزيز ح�ضور ال�ضيدات يف ريا�ضة التن�ص 
ونرحب  امل�ضتقبلية  م�ضاعيها  يف  التوفيق  لها  ونتمنى  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 
بعودتها دوماً ". و�ضيتم الإعان عن قائمة الاعبن امل�ضاركن يف بطولة مبادلة 
العاملية للتن�ص هذا العام خال الأ�ضهر القادمة. وتقام ن�ضخة هذا العام مب�ضاركة 
فئة  اأب��رز لعبات  واثنتن من  الرجال  فئة  يف  عاملياً  الاعبن  اأف�ضل  �ضتة من 
املركز الدويل للتن�ص مبدينة زايد  املقبل يف  16 و18 دي�ضمرب  ال�ضيدات، بن 

الريا�ضية يف العا�ضمة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

جائحة  ب�ضبب  الاعبن  انتقالت  �ضوق  يف  وا�ضحا  تراجعا  �ضهدا  عامن  بعد 
اأرقامه  من  وبع�ضا  املثرية  طبيعته  الكروي  ال�ضيفي  املريكاتو  ا�ضتعاد  كورونا، 
املعتادة هذا ال�ضيف من خال فرتة انتقالت حافلة بالن�ضاط والأرقام القيا�ضية. 
وعلى مدار الأ�ضابيع املا�ضية، ا�ضتعاد املريكاتو عافيته ب�ضكل وا�ضح، وبلغ اإجمايل 
حجم الإنفاق يف الدوريات اخلم�ضة الكربى على تدعيم �ضفوف فرقها املختلفة 
نحو 4.55 مليار يورو بزيادة 1.6 مليار يورو عما اأنفقته اأندية نف�ص الدوريات 

اخلم�ص "اإجنلرتا واإيطاليا واإ�ضبانيا وفرن�ضا واأملانيا" يف �ضيف 2021.
اآخ��ر رق��م حتقق يف �ضوق النتقالت قبل اجلائحة  الرقم جم��ددا من  واق��رتب 
حيث بلغ اإجمايل اإنفاق اأندية الدوريات اخلم�ضة الكربى يف �ضيف 2019، اآخر 

مريكاتو �ضيفي قبل جائحة كورونا، نحو 5.5 مليار يورو.
واإح�ضائيات  لأرق���ام  العاملي  ماركت"  "تران�ضفري  ملوقع  تقرير  اأح���دث  واأظ��ه��ر 
عليها  حت�ضلت  التي  الهائلة  التلفزيوين  البث  حقوق  اأن  والأن��دي��ة  الاعبن 
اأندية الدوري الإجنليزي جعلت هذه الأندية هي الأكرث اإنفاقا يف املريكاتو حيث 

ا�ضتثمرت نحو 2.25 مليار يورو يف �ضوق النتقالت هذا ال�ضيف.

وحققت اأندية الدوري الإجنليزي بهذا رقما قيا�ضيا جديدا يف �ضوق النتقالت 
حيث كان اأعلى اإجمايل اإنفاق لها يف اأي فرتة انتقالت �ضيفية واحدة هو 1.62 
مليار يورو ل�ضم 140 لعبا يف �ضيف 2017 ، فيما اأنفقت اأكرث بن�ضبة نحو 

الاعبن. من  العدد  نف�ص  ل�ضم  ال�ضيف  % هذا   40
واملثري اأن حجم اإنفاق اأندية الدوري الإجنليزي فقط يف ال�ضيف احلايل يعادل 
اأن��دي��ة ال��دوري��ات الأرب��ع��ة الأخ���رى جمتمعة خ��ال ال�ضيف  اإج��م��ايل ما اأنفقته 
احلايل. و�ضجلت كل من الدوريات اخلم�ضة الكربى يف اأوروبا زيادة ملحوظة يف 
الإنفاق عما كان اإنفاقها يف �ضيف 2021. وعلى �ضبيل املثال، بلغ الفارق بن ما 
اأنفقته اأندية الدوري الإجنليزي هذا ال�ضيف وما اأنفقته يف �ضيف 2021 نحو 
900 مليون يورو. ويف املقابل، كانت اأندية الدوري الأملاين هي الأقل اإنفاقا يف 
املريكاتو ليرتاجع من املركز الثالث اإىل اخلام�ص، واإن ارتفع حجم اإنفاقها من 

�ضيف 2021 اإىل 484 مليون يورو هذا ال�ضيف. يف  يورو  مليون   425
وحافظ الدوري الإيطايل على موقعه يف املركز الثاين يف قائمة الأكرث اإنفاقا 
اأنديته هذا ال�ضيف  اأنفقت  اأوروب��ا حيث  من بن الدوريات اخلم�ص الكربى يف 
الثالث /555.9  املركز  اإىل  الفرن�ضي  الدوري  وتقدم  يورو،  مليون   749.2
مليون يورو/ مقابل /505.7 مليون يورو/ للدوري الإ�ضباين يف املركز الرابع. 

ال�ضيف،  ه��ذا  املريكاتو  الإجنليزي يف  ال��دوري  لأندية  الهائل  الإن��ف��اق  ويف ظل 
اأكرب فجوة �ضلبية بن الإنفاق وح�ضيلة  اأي�ضا �ضاحب  كان الدوري الإجنليزي 
بيع الاعبن حيث بلغت الفجوة هذا ال�ضيف 1.36 مليار يورو مقابل 52.4 
الثاين من حيث  املركز  ياأتي يف  ال��ذي  الإ�ضباين  ال��دوري  ي��ورو فقط يف  مليون 

الفجوة ال�ضلبية بن الإنفاق وح�ضيلة بيع الاعبن.
ويف املقابل، جاء الدوري الأكرث ربحية يف �ضوق النتقالت هذا ال�ضيف من خارج 
الدوريات اخلم�ص الكربى حيث حققت اأندية الدوري الربتغايل جمتمعة فجوة 

اإيجابية "اأرباح" من �ضوق النتقالت بلغت 261.5 مليون يورو.
اإنفاقا هذا  الأعلى  كان  الإجنليزي  ت�ضيل�ضي  اأن  "تران�ضفري ماركت" اإىل  واأ�ضار 
ال�ضيف على تدعيم �ضفوفه بالاعبن حيث بلغ اإنفاقه 282 مليون يورو، فيما 
فوفانا  وي�ضلي  الاعب  ن�ضيب  من  ال�ضيف  هذا  للنادي  الأغلى  ال�ضفقة  كانت 
مقابل 80.4 مليون يورو. وكان ريال مدريد الإ�ضباين هو النادي الوحيد الذي 
اأنفق ما يزيد على هذا املبلغ يف فرتة انتقالت �ضيفية واح��دة، وذلك يف �ضيف 

باإنفاق بلغ 325.5 مليون يورو.  2019
وكما كان متوقعا، كانت الأندية الإجنليزية هي الأكرث هيمنة على املراكز الأوىل 
اإنفاقا حيث احتكرت املراكز اخلم�ضة الأوىل ، و�ضغلت  يف قائمة الأندية الأكرث 

املراكز ال�15 الأوىل بالقائمة. من   10
وكان الربازيلي اأنتوين هو الاعب الأغلى يف �ضوق النتقالت هذا ال�ضيف حيث 
باب  غلق  قبل  الإجنليزي  يونايتد  مان�ض�ضرت  اإىل  الهولندي  اأياك�ص  من  انتقل 
املريكاتو هذا  اأن يكون  لي�ضاهم يف  95 مليون يورو  النتقالت مبا�ضرة مقابل 
ال�ضيف هو الأعلى اإنفاقا ملان�ض�ضرت يونايتد يف تاريخ الفريق ب�ضوق النتقالت 
"وي�ضتهام  اأخ��رى  اإجنليزية  اأن��دي��ة   7 حققت  كما  ي��ورو.  مليون   238 بر�ضيد 
وت��وت��ن��ه��ام ون��وت��ن��ج��ه��ام ف��وري�����ض��ت وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون ون��ي��وك��ا���ض��ل ول��ي��دز يونايتد 

وبرينتفورد" اأرقاما قيا�ضية خا�ضة بها يف �ضوق النتقالت.
والذي  يورو"،  مليون   162" النتقالت  �ضوق  يف  اأنفقه  ما  اإجمايل  وبخاف 
و�ضعه يف املركز اخلام�ص بقائمة اأكرث الأندية اإنفاقا يف املريكاتو ال�ضيفي، كان 
اأكرب  �ضاحب  اإجنلرتا  يف  املمتازة  الدرجة  ل��دوري  ال�ضاعد  فوري�ضت  نوتنجهام 

عدد من ال�ضفقات هذا ال�ضيف بر�ضيد 21 �ضفقة لتدعيم �ضفوفه.
من  التاريخ  يف  اإنفاقا  الأن��دي��ة  اأعلى  اأ�ضبح  ب��اأن  قيا�ضيا  رقما  النادي  حقق  كما 
النتقالت  ببادها خال فرتة  ال��دوري  درج��ة يف  لأعلى  ال�ضاعدة  الفرق  بن 
اأنفق  ال��ذي  الفرن�ضي  موناكو  على  متفوقا  مبا�ضرة  لل�ضعود  التالية  ال�ضيفية 

مو�ضم 2013 2014-. بداية  قبل  �ضفوفه  لتدعيم  يورو  مليون   160.7

بطولة »مبادلة« العاملية للتن�س حتتفي بالنجمة �سريينا ويليامز

املريكاتو ال�سيفي ي�ستعيد عافيته ب�4.55 مليار يورو يف الدوريات الكربى
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•• اأبوظبي-وام:

ت�ضدر كل من علي مبخوت اجلزيرة 
و�ضيبا�ضتيان تيجايل لعب الوحدة 
ت�ضجيا  ال��اع��ب��ن  اأك�����رث  ق��ائ��م��ة 
م�ضابقة  م���ن  الأوىل  اجل�����ولت  يف 
وذلك  الإم��ارات��ي،  املحرتفن  دوري 
للم�ضابقة  �ضنوات الحرتاف  خال 
يف  الأوىل  بن�ضختها  انطلقت  والتي 
وكانت   .2009  2008- م��و���ض��م 
ع�ضرة  اخلام�ضة  الن�ضخة  مناف�ضات 
م����ن امل�������ض���اب���ق���ة ق����د ان���ط���ل���ق���ت يوم 
اجلمعة املا�ضي، واأقيمت على مدار 
حيث  فريقا،   14 مب�ضاركة  يومن 
�ضجل فيها لعبان اثنان من �ضمن 
القائمة وهم مبخوت لعب اجلزيرة 

وفابيو ليما لعب الو�ضل. و�ضمت 
ال��اع��ب��ن الأك����رث ت�ضجيا  ق��ائ��م��ة 
 6 الأوىل  اجل���ول���ة  يف  ل����اأه����داف 
لع��ب��ن، وه���م ع��ل��ي م��ب��خ��وت لعب 
تيجايل  و�ضيبا�ضت�ضان  اجل���زي���رة، 
لعب الوحدة بر�ضيد "8 اأهداف" 
احلمادي  اإ�ضماعيل  و  منهما،  لكل 
اأهداف"،   7" خ����ورف����ك����ان  لع�����ب 
وت�ضاوى كل من ريان مينديز لعب 
لعب  ليما  وفابيو  ال�ضابق  الن�ضر 
لعب  جرافيتي  واإدال��ي��ان��و  الو�ضل 
 4" بر�ضيد  ال�ضابق،  الأهلي  �ضباب 
علي  ���ض��ج��ل  وت��ف�����ض��ي��ا  اأهداف". 
اأهدافه  اجل���زي���رة  لع����ب  م��ب��خ��وت 
يف  الف���ت���ت���اح���ي���ة  ب�����اجل�����ولت  ال�8 
موا�ضم 2016-2017 "هدفن" 

و  "هدف"  و2018-2017 
 " اأه����داف   3  "  2019-2018

كما  "هدفن".   2023-2022
لعب  ت��ي��ج��ايل  �ضيبا�ضتيان  �ضجل 

اأي�ضا،  للن�ضر  لعب  وال��ذي  الوحدة 
8 باجلولت الفتتاحية  ال�  اأهدافه 

موا�ضم  يف  وذل��ك  الوحدة،  بقمي�ص 
و2014-  ،2014-2013

 2016-2015 و   ،2015
و2019-2018  "هدفن"، 
و2017- واحدا"،  "هدفا 
�ضجل  بينما  اأهداف".   3"  2018
اإ�ضماعيل احلمادي لعب خورفكان 
كل  بقمي�ص  ال�7  اأه��داف��ه  احل���ايل، 
اأهداف"،   6" الأه���ل���ي  ���ض��ب��اب  م���ن 
وذلك  واحد"  "هدف  وخ��ورف��ك��ان 
موا�ضم  م����ن  الأوىل  اجل����ول����ة  يف 
و2014-  ،2009-2008
و  و2017-2016   2015
واحدا"  "هدفا   2022-2021
وك��ان خلورفكان، و" 3 اأهداف" يف 
2015-2016. وبالن�ضبة  مو�ضم 
اأه�����داف يف  ال�4  ل��ل��ث��اث��ي ���ض��اح��ب 
ريان  �ضجل  ف��ق��د  الأوىل  اجل����ولت 

والن�ضر  ال�����ض��ارق��ة  لع���ب  م��ي��ن��دي��ز 
لل�ضارقة"   3" ب����واق����ع  اأه�����داف�����ه 
 2019-2018 م���و����ض���م���ي  يف 
مو�ضم  يف  و"هدف"  "هدفن" 
�ضجل  ب��ي��ن��م��ا   ،2020-2019
مو�ضم  يف  الن�ضر  مع  الرابع  هدفه 
فابيو  و���ض��ج��ل   .2021-2020
ليما لعب الو�ضل اأهدافه ال�4 مع 
 2018-2017 فريقه يف موا�ضم 
-2020 و   ،2019-2018 و 

وذلك  و2023-2022   ،2021
بواقع هدف يف كل انطاقة مو�ضم، 
الأهلي  �ضباب  يليه جرافيتي لعب 
اأهدافه   4 ���ض��ج��ل  وال�����ذي  ال�����ض��اب��ق 
دف��ع��ة واح���دة وك���ان ذل��ك يف مو�ضم 

.2013-2012

•• اأبوظبي -وام:

مبخوت  علي  الثاثي  القدم  لكرة  الآ�ضيوي  الحت��اد  ر�ضح 
ب��ي��درو مهاجم  ال��وط��ن��ي، وج���واو  لع��ب اجل��زي��رة واملنتخب 
على  للمناف�ضة  البطائح  مهاجم  نوفاي�ص  وج��واو  ال��وح��دة، 
املحرتفن  دوري  من  الأوىل  اجلولة  يف  لع��ب  اأف�ضل  لقب 
الإماراتي، واأطلق املوقع الر�ضمي لاحتاد املجال ل�ضتقبال 

ت�ضويت اجلماهري على تلك الرت�ضيحات.
وقاد علي مبخوت فريقه اجلزيرة لفوز م�ضتحق على دبا يف 
اأدن��وك للمحرتفن، من  اجلولة الأوىل من م�ضابقة دوري 
خال ت�ضجيل هديف اللقاء حل�ضد اأول 3 نقاط يف البطولة، 
يف  ال��ث��اين  "البطائح"  فريقه  ه��دف  نوفاي�ص  �ضجل  فيما 
ال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ا���ض��ع��ة م��ن ال��وق��ت ب���دل ال�����ض��ائ��ع ل��ي��ق��وده اإىل 

دوري  م�ضابقة  يف  للبطائح  الأول  هو  تاريخي  ف��وز  حتقيق 
املحرتفن، يف الوقت نف�ضه الذي قدم فيه نوفاي�ص اأداء قويا 

ير�ضحه للمناف�ضة على لقب اأف�ضل لعب يف اجلولة.
اأما جواو بيدرو لعب الوحدة فقد �ضجل هدفن هو الآخر 
ليقود فريقه اإىل انتزاع نقطة ثمينة من الو�ضل يف معقله 

مبلعب زعبيل، خال واحدة من اأقوى مباريات اجلولة.
واأكد التقرير املو�ضع الذي مت ن�ضره ام�ص على املوقع الر�ضمي 
والبطائح  واجل��زي��رة  ال�ضارقة  ف��رق  اأن  الآ���ض��ي��وي  ل��احت��اد 
وبني يا�ص هي التي حققت النقاط الثاث يف تلك اجلولة، 
وقال : " ح�ضم فريق ال�ضارقة لقاء القمة اأمام م�ضيفه �ضباب 
�ضجلهما  مقابل  دون  بهدفن  عليه  ف��از  حينما  دب��ي  الأهلي 
النتيجة  "90+5"، وهي  الكا�ضري  "8" وباكو  لوان برييرا 
ذاتها التي تفوق بها اجلزيرة على دبا الفجرية. حيث �ضجل 

واأ�ضاف  جزاء" ".  �ضربة  من  و27   11" مبخوت  علي  له 
التقرير اأن الوافد اجلديد فريق البطائح حقق فوزاً مهما 
على احتاد كلباء بهدفن دون مقابل �ضجلهما لورن�ضي "7" 
9" وتغلب بني يا�ص على خورفكان   90+" وجواو نوفاي�ص 
بهدف دون رد �ضجله �ضا�ضا اإيفكوفيت�ص "79" و�ضقط حامل 
اأم��ام عجمان بهدف لكل  التعادل  اللقب فريق العن يف فخ 
"6"، وتعادل الثاين  منهما، �ضجل لاأول اإيريك مينيزي�ص 
بوا�ضطة البحريني علي مدن يف الدقيقة "60"، وبالنتيجة 
ذات��ه��ا ت��ع��ادل ال��ظ��ف��رة ب��ه��دف خ��ال��د ال��درم��ك��ي "63" اأمام 
"72". ويف لقاء مثري �ضهد  دارب��وي.  الن�ضر بهدف دميبو 
ت�ضجيل 4 اأه��داف؛ تعادل الو�ضل مع الوحدة بهدفن لكل 
"64" وفابيو دي  اأوليفريا  منهما، �ضجل لأ�ضحاب الأر�ص 

ليما "77"، ولل�ضيوف جواو بيدرو "45+6 و2+90".

•• ال�شارقة-وام: 

ي�ضتعد منتخبنا الوطني للدراجات 
الذي  ط��واف �ضالة  للم�ضاركة يف 
اإىل   9 م��ن  ال��ف��رتة  خ���ال  ينطلق 
16 �ضبتمرب اجلاري، حيث يخو�ص 
حت��دي��ا ج��دي��دا م��ن اأج���ل احلفاظ 
الن�ضخة  ال����ذي ح��ق��ق��ه  ل��ق��ب��ه  ع��ل��ى 
املا�ضية. ويخو�ص منتخبنا الوطني 
املناف�ضات مب�ضاركة 6 دراجن، هم 
اأحمد املن�ضوري، وجابر املن�ضوري، 
املعيوف،  وخ��ال��د  امل��ع��ي��وف،  و�ضيف 
ووليد النقبي، وعبد اهلل احلمادي، 
املدير  �ضويدان  اهلل  عبد  بالإ�ضافة 
ميكانيكي  معيوف  واأح��م��د  الفني، 

دراجات، وجون بول "مدلك".
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ع����ن  وي���غ���ي���ب 
طبقا  م����������ريزا  ي����و�����ض����ف  ق������ائ������ده 
ل��ل�����ض��ب��اق والتي  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل�����ض��روط 
من  حم�������رتف  لع�������ب  اأي  مت����ن����ع 
منتخبنا  م�ضاركة  وتاأتي  امل�ضاركة. 
ال��وط��ن��ي ب��ع��د ال���ع���ودة م��ن بطولة 
ب�  والتتويج  للم�ضمار  اآ���ض��ي��ا  ك��اأ���ص 
ذهبية  منها  ملونة  ميداليات   3
التاألق  اإىل  اإ�ضافة  م��ريزا،  ليو�ضف 
الإ�ضامي  ال��ت�����ض��ام��ن  ب��ط��ول��ة  يف 
قونية  م���دي���ن���ة  يف  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي 

املدير  وي���وؤك���د  م���وؤخ���را.  ال��رتك��ي��ة 
اهلل  عبد  ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا  الفني 
املنتخب  ا���ض��ت��ع��داد  اأن  ����ض���وي���دان، 
البطولة  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  ال��وط��ن��ي 
ع���ل���ى ح�ضد  ل��ل��م��ن��اف�����ض��ة  ي���وؤه���ل���ه 
املناف�ضن،  ق����وة  ب��رغ��م  الأل����ق����اب، 
اأج��ل احلفاظ على  وال�ضغوط من 
لقب الن�ضخة املا�ضية حيث �ضيكون 
البطل  على  كامل  ب�ضكل  الرتكيز 

م����ا ي�����ض��ع ال���اع���ب���ن اأم��������ام حتد 
م�ضاركة  اأي  ع��ن  وخم��ت��ل��ف  ج��دي��د 
"نعلم جيدا اننا  اأخ��رى. واأ���ض��اف: 
قوية  خليجية  منتخبات  �ضنواجه 
امل�ضتويات  ت��ط��ورت  ح��ي��ث  خ��ا���ض��ة، 
ب�ضكل كبري خال الفرتة املا�ضية، 
امل��ق��اب��ل لع��ب��ن من  يف  لدينا  لكن 
اأ���ض��ح��اب اخل����ربة، ال��ق��ادري��ن على 
عبداهلل  واأو���ض��ح  ال��ف��ارق.  �ضناعة 

اأن التتويج بلقب الن�ضخة  �ضويدان 
�ضالة  ط��������واف  م�����ن  اجل������دي������دة 
من  للمنتخب  قويا  دافعا  �ضيعطي 
بهدف  املقبلة،  ال�ضتحقاقات  اأج��ل 
اإ�ضافة املزيد من الإجن��ازات، لفتا 
الوطني  منتخبنا  لع��ب��ي  اأن  اإىل 
�ضت�ضنع  ك��ب��رية،  ب��خ��ربة  يتمتعون 
لهم الفارق من اأجل احلفاظ على 

اللقب.

•• دبي-وام:

الإم����ارات وجهة مف�ضلة لعدد  ال��ق��دم يف  ك��رة  م��ن ماعب  ع��دد  اأ�ضبحت 
اأبو ظبي ومدينة  من منتخبات النخبة يف العامل والتي �ضتزور العا�ضمة 
دبي لإقامة مع�ضكرات تدريبية وخو�ص مباريات ودية قبل م�ضاركتها يف 
نهائيات كاأ�ص العامل 2022 بقطر، خال الفرتة من 20 نوفمرب وحتى 
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كما �ضتكون دولة الإمارات وجهة مف�ضلة لقرابة مليون متفرج من الذين 
الإقامة يف دبي وع��دد من  ق��رروا  املباريات والذين  حجزوا تذاكر ح�ضور 
اإىل  التوجه  اإمكانية  مع  املباريات  بن  ما  بفرتة  لا�ضتمتاع  الدولة  مدن 
قطر يوم املباراة والعودة مبا�ضرة بف�ضل توفر اأكرث من 40 رحلة يومية 

من دبي اإىل العا�ضمة القطرية.
وت�ضتعد دولة الإمارات ل�ضتقبال اأعداد كبرية من اجلماهري من خمتلف 
دول العامل وتوفري برنامج دخول متعدد للدولة واإقامة �ضهلة ومي�ضرة، 
متنوعة  باقات  وفق  اجلماهري  ل�ضتقبال  الفنادق  مئات  جاهزية  وكذلك 
تاأتي انطاقا من الدور الرئي�ضي الذي تلعبه الدولة يف خمتلف الأحداث 
الإقليمية والدولية وقدرتها على ا�ضتقبال املاين من الزوار ، وهو الأمر 
الذي نال اإعجاب العامل يف العديد من املنا�ضبات الكربى والتي كان اآخرها 
من  ال���زوار  من  املاين  ع�ضرات  2020" بح�ضور  دب��ي  "اإك�ضبو  تنظيم 
وال�ضتمتاع  فعالياته  وح�ضور  احل��دث  يف  للم�ضاركة  العامل  دول  خمتلف 
املرموقة  الت�ضوق  ومراكز  امل�ضتوى  عاملية  والريا�ضية  ال�ضياحية  باملن�ضاآت 

وجودة ورفاهية احلياة يف جميع تفا�ضيلها.
ويعمل جمل�ص دبي الريا�ضي مع خمتلف اجلهات الريا�ضية والإعامية 
الدولية واملحلية لت�ضهيل ح�ضور املنتخبات والبعثات الإعامية املرافقة 
اأم��اك��ن ت��دري��ب ولعب وخ��دم��ات ع��اج وط��ب ريا�ضي،  لها وك��ذل��ك توفري 

وغريها.
كما يعمل املجل�ص مع اجلهات املخت�ضة الأخرى لت�ضهيل ح�ضور الأعداد 
على  ح�ضولها  واأي�ضا  ب�ضا�ضة  الدولة  ودخولها  اجلماهري  من  الكبرية 
فندقية  غرفة  األ��ف   140 م��ن  اأك��رث  �ضمن  م��ن  واملتنوع  ال��راق��ي  ال�ضكن 
التي  املتعددة  الدخول  وتاأ�ضرية  املباريات  ح�ضور  باقة  خال  من  دبي  يف 
توفري  جانب  اإىل  ال��دخ��ول،  ت��ذاك��ر  حاملي  م��ن  اجلمهور  عليها  يح�ضل 

الت�ضوق  يف  هواياتهم  وممار�ضة  اإج��ازات��ه��م  لق�ضاء  لهم  متنوعة  خ��ي��ارات 
الريا�ضية يف ماعب  اأو ممار�ضة هواياتهم  الفخمة  الت�ضوق  منها مراكز 
ملمار�ضة  رائعة  ومناطق  الهوائية  الدراجات  وم�ضامري  وامل�ضابح  اجلولف 

ريا�ضات ال�ضاطئ، وغريها.
املباريات  ت��ذاك��ر  على  يح�ضلوا  مل  ال��ذي��ن  م��ن  للجماهري  �ضيتوفر  كما 
متابعة املباريات وح�ضور الفعاليات الرتفيهية املختلفة من خال مناطق 

خم�ض�ضة لهم تت�ضمن �ضا�ضات كبرية لعر�ص املباريات.
يذكر اأن الفرتة من 10 اإىل 18 نوفمرب �ضت�ضهد تواجد منتخبي اأملانيا 
مع�ضكرا  منهما  كل  �ضيقيم  حيث  دب��ي  يف  واليابان  م��رات،   4 العامل  بطل 
مكثفا قبل التوجه اإىل قطر خلو�ص مباريات البطولة. وقد اأكمل املنتخب 
ال�ضبا الريا�ضي  املع�ضكر التدريبي يف جممع ند  الأمل��اين ترتيباته لإقامة 
الذي يعد من اأحدث املن�ضاآت الريا�ضية العاملية واأكرثها متيًزا حيث ي�ضم 
معدات وماعب متطورة وي�ضتقبل �ضنوًيا مع�ضكرات لأهم الأندية العاملية 
الأملاين،  ودورمت��ون��د  واأر�ضنال  يونايتد  ومان�ض�ضرت  ليفربول  بينها  وم��ن 
يف  عامليون  اأب��ط��ال  به  اخلا�ضة  التدريب  �ضالت  يف  يتدرب  كما  وغ��ريه��ا، 
و  القدم مثل كري�ضتيانو رونالدو  الطائرة واملاكمة وجنوم كرة  الري�ضة 

بول بوجبا وكرمي بنزميا، وغريهم.
الن�ضر  بنادي  مكتوم  اآل  ا�ضتاد  يف  مع�ضكره  الياباين  املنتخب  يقيم  فيما 
األف   15 ال��ذي ي�ضم اأح��دث ملعب ك��رة القدم يف دب��ي ويت�ضع لأك��رث من 
امللعب  ت�ضييد  م��ن  الن��ت��ه��اء  مت  وق��د  مغطاة  م��درج��ات  يف  جلو�ضا  متفرج 
اجلديد بالكامل يف يناير 2019 وا�ضت�ضاف عدًدا من مباريات كاأ�ص اآ�ضيا 
2019 لكرة القدم وعدًدا من اللقاءات الدولية ومن بينها ت�ضفيات كاأ�ص 

العامل ومباريات الأندية العاملية.
و���ض��رياف��ق امل��ن��ت��خ��ب��ن الأمل�����اين وال��ي��اب��اين وف����ود اإع��ام��ي��ة ك��ب��رية تتابع 
التدريبات واملباريات ال�ضتعدادية كما يح�ضر جنوم �ضابقون وحمللون اإىل 
التحليلية  ال�ضتوديوهات  يف  وامل�ضاركة  املنتخبن  ا�ضتعدادات  ملتابعة  دبي 
على  املنتخبن  تواجد  خ��ال  دب��ي  من  يوميا  للجمهور  بثها  �ضيتم  التي 
املناف�ضات خ��ال �ضهر نوفمرب املقبل  اق��رتاب موعد  ال��دول��ة. وم��ع  اأر���ص 
تقدميها  �ضيتم  ال��ت��ي  الرتفيهية  ال��ربام��ج  تفا�ضيل  ع��ن  الإع���ان  �ضيتم 
جلمهور بطولة كاأ�ص العامل لكرة القدم والتي تهدف اإىل اإ�ضعاد اجلماهري 

وخو�ضهم جتربة ل تن�ضى.

•• دبي:الفجر

�ضهد �ضعادة اللواء الدكتور عادل ال�ضويدي، مدير مركز �ضرطة جبل علي، 
خلفان  علي  العميد  بح�ضور   ،2022 ال��ق��دم  ل��ك��رة  ف��رج��ان  بطولة  خ��ت��ام 
مبادرة  ورئي�ص  بالوكالة،  املجتمع  لإ�ضعاد  العامة  الإدارة  مدير  املن�ضوري، 
الروح الإيجابية، وال�ضيد علي عمر البلو�ضي، مدير اإدارة الفعاليات مبجل�ص 
دبي الريا�ضي، والدكتورة �ضهيلة ح�ضن قائد مدير اإدارة التدريب والتعليم 
امل�ضتمر مبوؤ�ض�ضة دبي خلدمات الإ�ضعاف، وال�ضيد حممد اأهلي، رئي�ص ق�ضم 

احلدائق التخ�ض�ضية ببلدية دبي. 

واأ�ضاد �ضعادة اللواء الدكتور عادل ال�ضويدي بدور ال�ضركاء ال�ضرتاتيجين، 
الإ�ضعاف،  الريا�ضي، وموؤ�ض�ضة دبي خلدمات  بلدية دبي وجمل�ص دبي  وهم 
16 فريقا  اإ�ضراك  التي عملت على  الإيجابية،  الروح  لتعاونهم مع مبادرة 
ميثلون املناطق ال�ضكنية يف دبي، موؤكداً حر�ص القيادة العامة ل�ضرطة دبي 
على امل�ضاهمة يف بناء جمتمع اأكرث اأمناً، ون�ضر الوعي بن جميع املواطنن 
مع  التوا�ضل  على  وت�ضجيعهم  وحثهم  الخت�ضا�ص،  مناطق  يف  واملقيمن 
الجتماعي  العمل  خ��ال  من  اإيجابية  جمتمعية  عاقات  وبناء  ال�ضرطة، 

الهادف، وتر�ضيخ قيم التعاون والتاحم، ون�ضر الثقافة الأمنية.
واأكد اأن بطولة الفرجان هي اإحدى مبادرات �ضرطة دبي للتوا�ضل مع قاطني 

وتدارك  حلها،  على  والعمل  م�ضكاتهم  و�ضماع  املركز  اخت�ضا�ص  منطقة 
املجتمع،  يف  واجل��ن��ائ��ي��ة  ال�ضلبية  ال��ظ��واه��ر  معاجلة  يف  ال��واق��ع��ة  امل�ضكات 
وخف�ص عدد الباغات اجلنائية، وتوثيق العاقة بن �ضرطة دبي والأفراد 

من خال التوا�ضل والتعاون والعمل معاً لبناء جمتمع اأكرث اأمناً.
الروح  م��ب��ادرة  رئي�ص  امل��ن�����ض��وري،  خلفان  علي  العميد  اأو���ض��ح  جهته،  م��ن 
الإيجابية، اأن املبادرة هدفت من خال بطولة الفرجان اإىل تعزيز التوا�ضل 
الأمن  يحقق  مبا  اإ�ضعاده  على  والعمل  املجتمع،  فئات  كافة  مع  الجتماعي 
حتقيق  على  وال��ع��م��ل  املجتمع،  اأف����راد  جميع  ب��ن  وال��رف��اه��ي��ة  والطماأنينة 
واإ�ضراك  ال�ضمويل،  دوره���ا  �ضمن  دب��ي  �ضرطة  اإليها  ت�ضعى  التي  الأه���داف 

املجتمع مبا يعود بالنفع والفائدة على رفع الثقافة الأمنية واملجتمعية بن 
اجلميع.

والعميد  ال�ضويدي  عادل  الدكتور  اللواء  �ضعادة  توج  النهائية،  املباراة  عقب 
علي خلفان املن�ضوري، ال�ضركاء ال�ضرتاتيجين والفائزين باملراكز الثاثة، 
فوزه  بعد  الذهبية  وامليداليات  البطولة  بكاأ�ص  الفائز  اجل��وارح  فريق  وهم 
على فريق املزهر الذي احتل املركز الثاين بنتيجة 5 اأهداف مقابل هدفن، 
فيما نال الاعب عبدالعظيم بن هال من فريق املزهر جائزة اأف�ضل لعب، 
اإ�ضماعيل  اأف�ضل حار�ص، وحممد  اأحمد من فريق اجل��وارح جائزة  و جمال 

من فريق احتاد ال�ضفا هداف البطولة بر�ضيد 13 هدفا.

مبخوت وتيجايل الأكرث ت�سجيال لالأهداف يف اجلولة الأوىل من دوري املحرتفني

»الآ�سيوي« ير�سح مبخوت وبيدرو ونوفاي�س لنجومية 
اجلولة الأوىل يف دوري »اأدنوك« للمحرتفني

الإمارات  منتخب  ميثلون  دراجني   6
الوطني يف طواف �ساللة

الإمارات وجهة مف�سلة ملنتخبات النخبة قبل مونديال 2022 

ختام مميز لبطولة فرجان لكرة القدم يف دبي
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الفجر الريا�ضي

•• لندن-وام: 

ب����ف����وز راب��������ع ع���ل���ى ال������ت������وايل، ع���اد 
يف  املناف�ضة  اإىل  يونايتد  مان�ض�ضرت 
القدم،  ل��ك��رة  الإجن���ل���ي���زي  ال�����دوري 
لي�ضتعيد ذكرياته عرب عقود طويلة، 
بعد  ال�ضدارة  على  املناف�ضة  وي�ضعل 
6 جولت من بداية املو�ضم احلايل.
وت��غ��ل��ب م��ان�����ض�����ض��رت ي��ون��اي��ت��د على 
مباريات  اأب�����رز  يف   1  -  3 اأر����ض���ن���ال 
البطولة  م���ن  ال�����ض��اد���ض��ة  اجل���ول���ة 
من  ل��ن��دن  العا�ضمة  ف��ري��ق  ل��ي��ح��رم 
الب��ت��ع��اد ب��ال�����ض��دارة؛ ح��ي��ث حرمه 
الكاملة  العامة  على  احلفاظ  من 
بالن�ضبة  الثقة"  "ا�ضتعادة  ل��ق��اء  يف 
املباراة  ك��ان��ت  ف��ي��م��ا  ل�"يونايتد"، 
مبثابة در�ص لأر�ضنال ومديره الفني 

الإ�ضباين ميكيل اأرتيتا.
واأع����ادت ه��ذه امل���ب���اراة، ال��ت��ي اأقيمت 
"اأولد  ا�ضتاد  على  الأول  اأم�ص  م�ضاء 
مان�ض�ضرت،  مب���دي���ن���ة  ترافورد" 
امل��ن��اف�����ض��ة ال�����ض��ر���ض��ة ب���ن ع����دة فرق 
بعدما  امل�ضابقة  ج��دول  �ضدارة  على 
ع���رق���ل م��ان�����ض�����ض��رت ي��ون��اي��ت��د فريق 
اأر�ضنال، الذي حقق الفوز يف املباريات 
اخلم�ص التي خا�ضها بامل�ضابقة قبل 

هذه املباراة.
وجت��م��د ر���ض��ي��د اأر����ض���ن���ال ع��ن��د 15 
يتقدم  الذي  الفارق  ليقت�ضر  نقطة 
�ضاحب  يونايتد  مان�ض�ضرت  على  به 

املركز اخلام�ص على 3 نقاط.
حامل  ���ض��ي��ت��ي  م��ان�����ض�����ض��رت  وك�������ان 
 1-1 اأ�ضتون فيا  تعادل مع  اللقب 
على  توتنهام  ف��از  فيما  الأول  اأم�����ص 
برايتون  ا�ضتعاد  كما   1  -  2 فولهام 
انت�ضاراته يف بدايته املميزة باملو�ضم 
احلايل وفاز على لي�ضرت �ضيتي 5 - 

.  2
وبرغم �ضياع نقطتن من مان�ض�ضرت 
اللقب،  ع��ن  ال��دف��اع  رح��ل��ة  �ضيتي يف 
ترافورد"  "اأولد  يف  النتيجة  ج��اءت 
حيث  ال��ف��ري��ق  ل�ضالح  الأول  اأم�����ص 
ج��م��دت ال���ف���ارق ب���ن ح��ام��ل اللقب 
نقطة  ع���ن���د  امل���ت�������ض���در  واأر������ض�����ن�����ال 
املركز  توتنهام  يحتل  فيما  واح���دة 
خلف  فقط  الأه���داف  بفارق  الثالث 

ال�"�ضيتي" وبفارق نقطة واحدة اأمام 
برايتون.

كما ا�ضتعاد ت�ضيل�ضي ثقته وانت�ضاراته 
يف امل�ضابقة بفوز �ضعب على وي�ضتهام 
2 - 1 ليظل قريبا من فرق املقدمة 
اأن��ه��ى ه��ذه اجل��ول��ة يف املركز  بعدما 
10 نقاط وبفارق  ال�ضاد�ص بر�ضيد 

نقطة واحدة اأمام ليفربول.
ليفربول  ب���ن  ال���دي���رب���ي  واج���ت���ذب 
اله��ت��م��ام يف هذه  واإي��ف��رت��ون بع�ص 
اجلولة، ولكن الإ�ضابات التي يعاين 
الفريق  ح���رم���ت  ل���ي���ف���رب���ول  م��ن��ه��ا 
م�ضريته  يف  اأخ���رت���ن  نقطتن  م��ن 
بامل�ضابقة التي اأنهى مو�ضمها املا�ضي 
يف املركز الثاين بفارق نقطة واحدة 

خلف مان�ض�ضرت �ضيتي.

ليفربول  م��ع��ان��اة  امل����ب����اراة  واأك������دت 
جم�����ددا م���ن الإ����ض���اب���ات خ��ا���ض��ة يف 
الفريق مهددا  وك��ان  ال��و���ض��ط،  خ��ط 
ظل  يف  ال����دي����رب����ي  يف  ب����اخل���������ض����ارة 
ف����رتات عديدة  اإي���ف���رت���ون يف  ت��ف��وق 
الفر�ص  ي�����ض��ت��غ��ل  مل  الأخ�����ري  ل��ك��ن 
اللقاء  م��ن  ليخرج  ل��ه  �ضنحت  ال��ت��ي 
يف  التوايل  على  له  الرابع  بالتعادل 
انت�ضار  اأي  ب����دون  وي��ظ��ل  امل�����ض��اب��ق��ة 
املو�ضم، فيما جتمد  ال��دوري هذا  يف 
من  ن��ق��اط   9 عند  ليفربول  ر�ضيد 

نقطة كانت متاحة.  18
ولكن املباراة الأكرث جذبا لاهتمام 
املناف�ضة  ���ض��ك��ل  يف  ت���اأث���ريا  والأك�����رث 
كانت  امل�ضابقة  ج���دول  ���ض��دارة  على 
حيث  ترافورد"  "اأولد  م��ع��ق��ل  يف 

ي��ون��اي��ت��د يف كبح  جن���ح م��ان�����ض�����ض��رت 
جماح اأر�ضنال وحرمانه من العامة 
ال��ك��ام��ل��ة ب��ع��دم��ا اأحل����ق ب��ه الهزمية 
قمة  خ�����ال  امل���و����ض���م  ه�����ذا  الأوىل 

كا�ضيكية مثرية.
واأكد الهولندي اإيريك تن هاج املدير 
هذه  اأن  ي��ون��اي��ت��د  ملان�ض�ضرت  ال��ف��ن��ي 
انتفا�ضة  يف  ال��ب��داي��ة  ���ض��وى  لي�ضت 
فريقه  اأن  اإىل  م�������ض���ريا  ال���ف���ري���ق، 
هذا  خ��ال  من  متاما  الثقة  ا�ضتعاد 
الرابع  النت�ضار  اأ�ضبح  ال��ذي  الفوز 
ع��ل��ى ال����ت����وايل ل��ل��ف��ري��ق ب��ع��د كبوة 
البداية التي تعر�ص فيها لهزميتن 

متتاليتن.
واأع���ط���ت امل����ب����اراة م���وؤ����ض���را ع��ل��ى اأن 
م��ان�����ض�����ض��رت ي��ون��اي��ت��د ���ض��ي��ك��ون رقما 

�ضعبا يف امل�ضابقة هذا املو�ضم؛ لي�ص 
ف��ق��ط ل���ف���وزه ع��ل��ى اأر����ض���ن���ال ولكن 
والتي  امل��ب��اراة  م��ع  تعامله  لطريقة 
كانت على النقي�ص متاما من تعامل 

اأر�ضنال مع اللقاء.
وجن�������ح م���ان�������ض�������ض���رت ي����ون����اي����ت����د يف 
املح�ضوب"  "غري  الندفاع  ا�ضتغال 
م���ن اأر����ض���ن���ال يف ال���ه���ج���وم، وال����ذي 
خ���ل���ف م�������ض���اح���ات وا����ض���ع���ة يف دف����اع 
اأنتوين  ال��ربازي��ل��ي  ليحرز  اأر���ض��ن��ال 
مع  ل��ه  ظ��ه��ور  اأول  يف  الأول  ه��دف��ه 
�ضفوفه  اإىل  ان��ت��ق��ل  م��ن��ذ  ال��ف��ري��ق 
قادما من اأياك�ص الهولندي مع غلق 
نهاية  يف  ال�ضيفية  الن��ت��ق��الت  ب��اب 

اأغ�ضط�ص املنق�ضي.
ال��در���ص بعدما  اأر���ض��ن��ال  ي���درك  ومل 

���ض��ج��ل ه���دف ال��ت��ع��ادل ح��ي��ث وا�ضل 
ل���ي���رتك  ال�����ه�����ج�����وم  الن��������دف��������اع يف 
ذهبية  ف��ر���ض��ة  ي��ون��اي��ت��د  ملان�ض�ضرت 
بتوقيع  اآخ���ري���ن  ه��دف��ن  لت�ضجيل 
ا�ضتعاد  ال����ذي  را����ض���ف���ورد  م��ارك��و���ص 

جزءا من بريقه يف هذه املباراة.
التدعيمات  اأن  على  امل��ب��اراة  واأك���دت 
يونايتد  مان�ض�ضرت  اإليها  جل��اأ  التي 
خ��ال الأي��ام الأخ��رية من املريكاتو 
�ضت�ضع  اأن���ت���وين  وخ��ا���ض��ة  ال�ضيفي 
ال���ف���ري���ق يف ال�������ض���ورة وجت��ع��ل��ه من 
املناف�ضن بقوة على املراكز الأوىل يف 

املو�ضم احلايل.
ووا���ض��ل ال��رنوي��ج��ي اإي��رل��ن��ج هالند 
مع  ال�ضباك  هز  يف  هوايته  ممار�ضة 
ف��ري��ق��ه م��ان�����ض�����ض��رت ي��ون��اي��ت��د حيث 

اأحرز الهدف العا�ضر له مع الفريق 
يف 6 مباريات بالدوري ليعادل رقما 
مايك  ب��ا���ض��م  م�ضجا  ك���ان  قيا�ضيا 
كوين الذي �ضجل 10 اأهداف اأي�ضا 
 6 اأول  يف  �ضيتي  ك��وف��ن��رتي  ل��ف��ري��ق 

مباريات بالدوري يف عام 1992.
بريدج"  "�ضتامفورد  ا���ض��ت��اد  وع��ل��ى 
ال��ت��ب��دي��ات التي  اأع�����ادت  ل��ن��دن،  يف 
ت��وم��ا���ص توخيل  الأمل������اين  اأج����راه����ا 
يف  ال��ت��وازن  لت�ضيل�ضي  الفني  امل��دي��ر 
البديان  ل��ي��خ��ط��ف  ال��ف��ري��ق  اأداء 
هافريتز،  وك��اي  ت�ضيلويل  بنيامن 
اللذان �ضاركا يف اآخر ثلث �ضاعة من 
وي�ضتهام  ال��ف��وز على  ه��ديف  امل��ب��اراة، 
ال�ضوط  الذي تقدم بهدف يف و�ضط 

الثاين من اللقاء.
وم��رة اأخ���رى، ق��ادت اأه���داف املهاجم 
اخل��ط��ري ه���اري ك��ن ف��ري��ق توتنهام 
الهدف  ال��اع��ب  اأح���رز  حيث  للفوز 
فولهام  ���ض��ب��اك  يف  ل��ف��ري��ق��ه  ال���ث���اين 
ر�ضيده  ويرفع   1-2 الفوز  ليوؤمن 
ال�ضخ�ضي اإىل 5 اأهداف يف امل�ضابقة 

هذا املو�ضم.
برايتون  ا�ضتعاد  نف�ضه،  ال��وق��ت  ويف 
ووا�ضل  امل�����ض��اب��ق��ة  يف  ان���ت�������ض���ارات���ه 
بعدما  امل���ق���دم���ة  ل���ف���رق  م��زاح��م��ت��ه 
بالفوز  �ضيتي  لي�ضرت  حمنة  �ضاعف 
يف  لي�ضرت  ليظل  عليه   2-5 الكبري 
الأخري بر�ضيد نقطة واحدة  املركز 

من 6 مباريات.

اإن��ه يتحمل  �ضيتي، بريندان رودج���رز،  ق��ال م��درب لي�ضرت 
م�ضوؤولية النتائج املتوا�ضعة للفريق يف الدوري الإجنليزي، 

واآخرها اخل�ضارة الكبرية 5-2 اأمام برايتون.
مباراة  يف  ب�ضهولة  الكرة  وفقد  ه��زي��ًا،  لي�ضرت  دف��اع  ك��ان 
الفريق خم�ص مرات  اأخ��رى يف مو�ضم خ�ضر فيه  حمبطة 
اأ���ض��واأ انطاقاته منذ  اأ���ض��ل �ضت ج���ولت، يف  ت��وال��ي��اً، م��ن 

مو�ضم 1984-1983.
وي�ضت�ضيف لي�ضرت، الذي حقق نقطة وحيدة، اأ�ضتون فيا 
الإذاع��ة الربيطانية  املقبل. وقال رودجرز لهيئة  الأ�ضبوع 
بي.بي.�ضي: "ل ي�ضعنا اإل اأن نعمل بجد، نحتاج اإىل جتهيز 
الاعبن ملباراة اأخرى على ملعبنا الأ�ضبوع املقبل، والتي 
لفرتة  ال�ضمود  من  متكنا  اإذا  لنا،  كبرية  فر�ضة  �ضتكون 
اأطول وجتنب الأخطاء، ميكننا اأن من�ضي يف اجتاه حتقيق 

النتيجة املن�ضودة".
اأكد  لكنه  ال�ضغط  رودج��رز حتت  الهزمية من�ضب  وت�ضع 

حتمله امل�ضوؤولية.

القدم،  ك��رة  على  من�ضب  "تركيزي  لي�ضرت:  م��درب  وق��ال 
لنعود  لعبنا  اأ�ضلوب  وبناء  الثقة،  الاعبن  وحماولة منح 

اإىل طريق النت�ضارات".
واأ�ضاف: "�ضنخو�ص مباراة الأ�ضبوع املقبل بطاقة وتركيز 
تبذل  اأن  عليك  بثقة،  نخو�ضها  اأن  واأمت��ن��ى  م��ت��ج��ددي��ن، 
ق�ضارى جهدك الآن واأل تتهرب من امل�ضوؤولية، اأنا امل�ضوؤول 
عن النتيجة، اأنا املدرب وعلينا اأن نعمل بجد اأكرب لنحقق 

اأول انت�ضاراتنا".
اأمام  ط��وي��ًا  ب��ال��ك��رة  الح��ت��ف��اظ  م��ن  لي�ضرت  يتمكن  ومل 
برايتون، وهي امل�ضكلة التي اأقر رودجرز باأنها لي�ضت وليدة 
اللحظة. واختتم: "نعاين من هذه امل�ضكلة منذ فرتة، تغيب 
وميكنك  للثقة،  افتقرت  اإذا  لعبك  اأ�ضلوب  ع��ن  الب�ضاطة 
ال��راه��ن ل  الوقت  اأط��ول مما يجب، يف  بالكرة  الحتفاظ 
ال��ف��رتات، بدا  اإىل ح��د ك��ب��ري، يف بع�ص  ي��ح��دث ه��ذا معنا 
الكايف  بالقدر  بالكرة  نحتفظ  ل  ولكن  خ��ط��رياً،  الفريق 

لنحافظ على و�ضعنا يف اأي من فرتات املباراة".

•• اأبوظبي-وام: 

للريا�ضات  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  اأع���ل���ن 
الت�ضجيل  ب������اب  ف���ت���ح  اجل���ل���ي���دي���ة 
لالتحاق مبدر�ضة هوكي اجلليد يف 
�ضالة التزلج مبدينة زايد الريا�ضية 
 " العاب  تزلج  �ضالة  ويف  باأبوظبي، 
الهيلي " مبدينة العن، اعتبارا من 

اأم�ص وحتى اخلمي�ص املقبل.
من  منت�ضبيها  امل��در���ض��ة  وت�ضتقبل 
تعليمية  مبراحل  �ضنة   20-5 �ضن 
التزلج  مرحلة  م��ن  ب��داي��ة  خمتلفة 
 15 و   12 و   9 حت��ت  م��رح��ل��ة  اإىل 
تدريبية  ب��ح�����ض�����ص  ���ض��ن��ة   20 و 
اعتبارا  م���رات   3-2 م��ن  اأ�ضبوعية 
وحتى  اجل������اري  12�ضبتمرب  م���ن 
ال��ري��ا���ض��ي يف �ضهر  امل��و���ض��م  ن��ه��اي��ة 

ابريل من العام املقبل.
�ضيكون  الت�ضجيل  اأن  ال��ن��ادي  واأك���د 
م��ت��اح��ا ل��ل��م��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن يف 
المارات �ضريطة اأن يكون الكرتونياً 
التقييم  املتقدم مرحلة  يتجاوز  واأن 
ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ه��ارات. وي��ت��ل��ق��ى طاب 
تدريباتهم  اجلليد  ه��وك��ي  م��در���ض��ة 
وف��ق قوانن الحت��اد ال��دويل للعبة 
وحت����ت ا����ض���راف م���درب���ن اأك����ف����اء، و 
الفني  امل�����ض��ت��وى  ت��ط��ور  تقييم  ي��ت��م 
امل��و���ض��م طبقاً  لكل لع��ب م��رت��ن يف 
لنماذج معتمدة من الحتاد الدويل 
ويحر�ص  اجل��ل��ي��د.  ه��وك��ي  لريا�ضة 
اجلليدية  للريا�ضات  اأبوظبي  ن��ادي 
ع��ل��ى اإج����راء ال��ت��دري��ب��ات وف���ق اعلى 
للقوانن  ط��ب��ق��اً  ال�����ض��ام��ة  م��ع��اي��ري 
ال�ضادرة  والتعليمات  للعبة  املنظمة 

من جمل�ص ابوظبي الريا�ضي ، كما 
اأي�ضا على تطبيق تعليمات  يحر�ص 
ال�������ض���ام���ة ال�������ض���ح���ي���ة ل���ل���ح���د من 
التحديثات  المرا�ص ح�ضب  انت�ضار 

ال�ضادرة من اجلهات املخت�ضة .

قمة »اأولد ترافورد« تعيد مان�س�سرت يونايتد اإىل دائرة ال�سوء يف »الربمييري ليج« 

رودجرز يتحمل م�سوؤولية اخل�سارة 
القا�سية من برايتون

اأبوظبي للريا�سات اجلليدية يعلن عن 
فتح باب الت�سجيل مبدر�سة الهوكي 

ر�سميًا.. العرتاف باأخطاء احلكام 
يف مباراتي ت�سيل�سي ونيوكا�سل

ر�ضمياً،  القدم  لكرة  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  ببطولة  اع��رتف جلنة احلكام 
باأن ق��رارات تقنية حكم الفيديو امل�ضاعد، فيما يتعلق برف�ص الأه��داف خال 
اأم�ص ال�ضبت، بامل�ضابقة، كانت  اأول  اأول  مباراتي ت�ضيل�ضي ونيوكا�ضل يونايتد،  
رابطة  جتريها  التي  املراجعة  يف  الكامل"  ب�"التعاون  اللجنة  تعهدت  خ��ط��اأ. 
الدوري الإجنليزي املمتاز ب�ضاأن املباراتن. واتخذت اللجنة امل�ضوؤولة عن حكام 
"العرتاف" باأخطاء  يف  تتمثل  ن��ادرة  خطوة  باإجنلرتا،  الحرتافية  املباريات 
قرارات "فار"، يف بيان اأ�ضدرته اليوم الأحد، مبدية موافقتها على طلب رابطة 
الدوري الإجنليزي املمتاز، باإجراء حتقيق اإ�ضايف. وتتم مراجعة قرارات حكم 
الفيديو امل�ضاعد يف جميع املباريات بالفعل، بوا�ضطة جلنة م�ضتقلة موؤلفة من 
احلكام،  وجلنة  املمتاز،  الإجنليزي  ال��دوري  عن  ممثلن  ت�ضم  اأع�ضاء  خم�ضة 
اإر�ضال نتائجها اإىل الأندية املعنية.  بالإ�ضافة اإىل ثاثة لعبن �ضابقن، مع 
لذا فمن املهم اأن تتخذ جلنة احلكام خطوة اإ�ضافية عقب مباراتي ال�ضبت، حيث 
الدقيقة  ت�ضيل�ضي يف  هام يف مرمى  و�ضت  مل�ضلحة  "فار" هدفاً  تقنية  رف�ضت 
"الأزرق" 2-1. كما رف�ضت  انتهت بفوز الفريق  التي  املباراة،  عمر  من   90
التقنية هدفاً �ضجله ترييك ميت�ضل، باخلطاأ يف مرمى فريقه، خال لقائه �ضد 

م�ضيفه نيوكا�ضل يونايتد، الذي انتهى بالتعادل دون اأهداف.

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005525 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد و�ضيم �ضينى م�ضدان - جمهول حمل الإقامة 
بناء على طلب املدعي/القوارب للنزهة - وعنوانه المارات - امارة ال�ضارقة - املمزر

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/28 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
الدعوى  املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة  ال�ضارقة الحتادية 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )  3 رقم 
مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/9/1  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
جنود طالب العامري 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002428 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ناهد ح�ضن ح�ضن حامد - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/14 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�ضطة وكيل معتمد  او  ( �ضخ�ضيا   6 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاه -  الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�ضرة 

بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/9/5  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

اميان احمد العو�شي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
MOJAU_2022- 0086450 رقم املعاملة

تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد:اياز خان جوهر رحمن - اجلن�ضية باك�ضتان يرغب 
ال�ضيد/حممد  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
المريي(  ال�ضاي  )كافترييا  امل�ضماه  بالرخ�ضة  باك�ضتان  اجلن�ضية   - وار�ضى  ا�ضامه 
تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم 723268 ال�ضادرة من دائرة التنمية 

القت�ضادية بال�ضارقة - تعديات اخرى ليوجد .
ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ص 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم   2013
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي 

اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإنذار عديل بالن�شر
)2022/150475( 

املخطر:عبدالرحمن مراد بري بخ�ص نوري - اجلن�ضية المارات
املنذر اليه:فهد علي خمي�ص حممد البلو�ضي - اجلن�ضية المارات

ينذر املنذر ، املنذر اليه بالوفاء 17.800 �ضبعة ع�ضرة الف وثمامنائة درهم 
امل�ضتحقة ل�ضالح املنذر وذلك خال مدة اأق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ا�ضتام 
للمطالبة  ملواجهتكم  املو�ضوعية  الدعوى  لرفع  املنذر  �ضي�ضطر  وال  الن��ذار 
كافة  حتميلكم  م��ع  ال��ت��ام  ال�����ض��داد  وحتى  ال��ذك��ر  �ضالف  املبلغ  ب���اأداء  بالزامكم 
الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة ، مع حفظ كافة حقوق املنذر جتاه 

املنذر اليهم .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اإنذار عديل بالن�شر
)2022/150476( 

املخطر:عمر يعقوب حممد يو�ضف البلو�ضي - اجلن�ضية المارات
املنذر اليه:فهد علي خمي�ص حممد البلو�ضي - اجلن�ضية المارات

ينذر املنذر ، املنذر اليه بالوفاء 15.000 خم�ضة ع�ضرة الف درهم امل�ضتحقة 
ل�ضالح املنذر وذلك خال مدة اأق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ا�ضتام النذار وال 
�ضي�ضطر املنذر لرفع الدعوى املو�ضوعية ملواجهتكم للمطالبة بالزامكم باأداء 
املبلغ �ضالف الذكر وحتى ال�ضداد التام مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة ، مع حفظ كافة حقوق املنذر جتاه املنذر اليهم .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:633/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات احلادية ع�ضر رقم 760

مو�ضوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )28555( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام  . 

املتنازع:الكميتي للمحاماه
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع اخلبي�ضي - مبنى البحرى واملزروعي - �ضقة 

الول مكتب رقم 11 
املطلوب اإعانهما :  1- �ضادى كمال لبيب زكى 2- كمال لبيب زكى رفله  -  �ضفتهما : متنازع 

�ضدهما 
من   54 امل���ادة  لن�ص  وفقا  للخ�ضومة  منهي  ق��رار  ا���ض��دار  املحكمة  ق��ررت    : الإع���ان  مو�ضوع 
الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام املتنازع �ضدهما 
الر�ضوم  والزمتهما  التام  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 5% من  مبلغ )28.555( درهم 

وامل�ضاريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:834/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات احلادية ع�ضر رقم 760
مو�ضوع املنازعة : الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان توؤديا للمدعية مبلغ )44.338.58( الف درهم اربعة 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  القانونية  وال��ف��وائ��د   ، فل�ص   58 و  دره��م��ا  وث��اث��ون  وثمانية  وثاثمائة  الفا  وارب��ع��ون 

الق�ضائية بن�ضبة 5% �ضنويا حتى متام ال�ضداد  . 
املتنازع:�ضركة م�ضانع ال�ضباغ الوطنية املحدودة

عنوانه:المارات - امارة ال�ضارقة - املنطقة ال�ضناعية الثالثة ع�ضر - �ضارع ال�ضيخ حممد بن زايد - مبنى 
جممع م�ضانع نا�ضيونال - �ضقة جممع م�ضانع نا�ضيونال - دوار نا�ضيونال 

املطلوب اإعانهما :  1- �ضوا ل�ضناعات اخل�ضبية �ص.ذ.م.م 2- يزن حممد العبدالرحيم  -  �ضفتهما : متنازع 
�ضدهما

مو�ضوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان توؤديا للمدعية 
مبلغ )44.338.58( الف درهم اربعة واربعون الفا وثاثمائة وثمانية وثاثون درهما و 58 فل�ص ، والفوائد 
القانونية من تاريخ املطالبة الق�ضائية بن�ضبة 5% �ضنويا حتى متام ال�ضداد- قررنا مبثابة احل�ضوري الزام 
وثمانية  وثاثمائة  الف  واربعون  )اربعة  مبلغ  للمتنازعة  والتكافل  بالت�ضامن  يوؤديا  بان  �ضدهما  املتنازع 
وثاثون درهما وثمانية وخم�ضون فل�ضا( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل 

يف 2022/3/25 وحتى متام ال�ضداد وبالزامهما بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13639 بتاريخ 2022/9/6 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:1070/2022/465 نزاع جتاري 

املنظورة يف:الت�ضوية الودية للمنازعات ال�ضاد�ضة رقم 755
مو�ضوع املنازعة : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )32.999.40( الف درهم اثنان وثاثون الفا 
، والفوائد القانونية امل�ضتحقة بن�ضبة 5% من تاريخ املطالبة  وت�ضعمائة وت�ضعة وت�ضعون درهما و 40 فل�ضا 

وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:املدينة للتغليف ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�ضارقة - املنطقة ال�ضناعية رقم 13 - �ضارع خلف �ضارع ال�ضيخ حممد بن زايد - 
مبنى ملك م�ضنع المارات الوطني - بالقرب من مدر�ضة ال�ضعله اخلا�ضة 

املطلوب اإعانه :  1- املرا�ضيم لل�ضيافة  -  �ضفته : متنازع �ضده
للمدعية مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ال���زام  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د    : الإع���ان  مو�ضوع 
والفوائد   ، فل�ضا   40 و  دره��م��ا  وت�ضعون  وت�ضعة  وت�ضعمائة  الفا  وث��اث��ون  اث��ن��ان  دره��م  ال��ف   )32.999.40(
القانونية امل�ضتحقة بن�ضبة 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب 
الف  وثاثون  )اثنان  مبلغ  للمتنازعة  ت��وؤدي  بان  �ضدها  املتنازع  ال��زام  احل�ضوري  مبثابة  قررنا  املحاماة- 
وت�ضعمائة وت�ضعة وت�ضعون درهم واربعون فل�ضا(  والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�ضائية 

احلا�ضل يف 2022/4/7 وحتى متام ال�ضداد وبالزامها بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

ف���ق���د امل����دع����و /ج����ون����ى ان 
الفلبن     ، ه��ورا  هرينانديز 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)P6250216A(  رق��م 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
اىل �ضفارة الفلبن او اقرب 

مركز �ضرطة.

فقدان جواز �سفر
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•• دبي - وام:

الهندي  الكبري  الدويل  الأ�ضتاذ  تّوج 
الن�ضخة  بلقب  �ضيتامبارام  اأرافيند 
املفتوحة  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  ال�22 
ال�ضتار  اأ����ض���دل  وال���ت���ي  ل��ل�����ض��ط��رجن، 
ع��ل��ى م��ن��اف�����ض��ات��ه��ا مب��ق��ر ن����ادي دبي 

لل�ضطرجن والثقافة.
ال���ه���ن���دي يف ح�ضم  ال���اع���ب  وجن����ح 
بنهاية  مل�ضلحته  ال��رتت��ي��ب  ���ض��دارة 
بر�ضيد  الأخ����رية،  التا�ضعة  اجل��ول��ة 
تعادله  م��ن  م�ضتفيداً  نقطة،   7.5
براجناناندا  رامي�ضبابو  مواطنه  مع 
ل��ي��ت��ق��ا���ض��م��ا ال��ن��ق��ط��ة وي�����ض��ي��ف كل 
فيما  لر�ضيده،  نقطة  ن�ضف  منهما 
األ��ك�����ض��ن��در بريدكي  ال��رو���ض��ي  ت��ع��ادل 
مع امل�ضري اأحمد عديل، كما تعادل 
ال���ه���ن���دي ه���ار����ض���ا ب���ارات���اك���وت���ي مع 

مواطنه اأرجون اإريجي�ضي.
الثاين  امل���رك���ز  5 لع��ب��ن  وت��ق��ا���ض��م 
وهم  منهم؛  لكل  ن��ق��اط   7 بر�ضيد 
ولعبو  بريدكي  األك�ضندر  الرو�ضي 
ال���ه���ن���د رام���ي�������ض���ب���اب���و ب���راج���ان���ان���دا 
واأب����ي����ج����ي����ت ج���وب���ت���ا و����ض���ي���ت���ورم���ان 
املركز  وتقا�ضم  كومار.  جاي  و�ضيتي 
الهندي  وه����م  لع���ب���ن،   8 ال���ث���ال���ث 
اأرج�����������ون اإري���ج���ي�������ض���ي وم����واط����ن����اه 
كيليان  واأرج���ون  باراتاكوتي  هار�ضا 

وال�ضربي األك�ضندر اإجنيج والإيراين 
�ضيد ك��ي��ان ب���ور، و���ض��ي��اء ال��رح��م��ن /

�ضامويل  والأرم��ي��ن��ي  بنجادي�ص/ 
تري �ضاهاكيان وامل�ضري اأحمد عديل 
وفاز عمران احلو�ضني بجائزة اأف�ضل 
لعب مواطن، وفازت الهندية ديفيا 
الهند  م��ن��ت��خ��ب  لع����ب����ة  دي�������ض���م���وخ 
لل�ضيدات بجائزة اأف�ضل لعبة، وفاز 
الهندي باندا �ضامبيت بجائزة اأف�ضل 
نتيجة لت�ضنيف دون 2400 نقطة، 
�ضاكرافارتي  �ضانكيت  الهندي  وف��از 
اأف�ضل نتيجة لت�ضنيف دون  بجائرة 

نقطة.  2300

البطولة  م��ف��اج��اأة  ال��ه��ن��دي  ف��از  كما 
نتيجة  اأف�ضل  بجائرة  �ضارما  اأيو�ص 
دون 2200 نقطة، والهندي راجاف 
 2100 دون  ب��ج��ائ��زة  �ضريفات�ضاف 
باأوجلغانتا  جويل  والهندي  نقطة، 

بجائزة دون ال�2000 نقطة.
الفا�ضي  زاي��د  ب��ن  واأك���د خالد علي 
دبي  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص 
البطولة  اأن  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل�����ض��ط��رجن 
ن�ضختها  يف  قوية  مناف�ضات  �ضهدت 
مل��دة عامن،  اجل��دي��دة رغ��م التوقف 
كل  يف  ال�ضدارة  وتغري  املناف�ضة  واأن 
ج��ول��ة حتى اجل��ول��ة الأخ����رية وفوز 

الاعب الهندي �ضيتامبارام باللقب 
كان مفاجاأة للجميع وهو دليل على 
الاعبن  ب���ن  ال�����ض��دي��دة  امل��ن��اف�����ض��ة 
اللقب.  ع��ن  يبحث  ك���ان  وجميعهم 
الن�ضخة  ه����ذه  جن����اح  اأن  واأ�����ض����اف 
ب�ضهادة جميع امل�ضاركن ميثل دافعا 
ق��وي��ا ل��ل��ت��ط��وي��ر وال��ب��ح��ث ع��ن �ضكل 
الذي  بال�ضكل  املقبلة  للن�ضخ  جديد 
اآخرين  جنوم  با�ضتقطاب  لها  ي�ضمح 
الأ�ضمى  ال��ه��دف  لتحقيق  ل��ل��ح��دث 
ال�ضطرجن  تطوير  وهو  اإقامتها  من 
الأندية  لعبي  وم�ضاعدة  الإماراتي 
م�ضتوياتهم.  تطوير  على  واملنتخب 

ووجه �ضعادة ترمي مطر ترمي رئي�ص 
التهنئة  لل�ضطرجن  الإم����ارات  احت��اد 
لل�ضطرجن على  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  اإىل 

النجاح الكبري للبطولة.
الإماراتي  ال�ضطرجن  "ي�ضهد  وق��ال: 
ح���ال���ة ن�������ض���اط ك���ب���ري وف���ع���ال���ي���ات ل 
تتوقف، ما جت�ضد يف تنظيم العديد 
من البطولت الدولية الكربى مثل 
وبطولة  ال���دويل  اأبوظبي  مهرجان 
وال�����ض��ارق��ة ما�ضرتز  امل��ف��ت��وح��ة  دب���ي 
وغ��ريه��ا م��ن ال��ب��ط��ولت ال��ت��ي ت�ضع 
الدولية  الأج�����ن�����دة  يف  الإم�����������ارات 

دائما".

•• نيويورك -وام: 

دانيال  الرو�ضي  التن�ص  لع��ب  �ضقط 
الدفاع  رح��ل��ة  يف  مبكرا  ميدفيديف 
املفتوحة  اأم��ري��ك��ا  ببطولة  لقبه  ع��ن 
البطولة  وودع  ميدوز"  "فا�ضينج 
على يد الأ�ضرتايل كرييو�ص امل�ضنف 
كرييو�ص  وت��غ��ل��ب  ل��ل��ب��ط��ول��ة.  ال�23 
على ميدفيديف 7-6 و3-6 و3-6 
�ضاعتن  ا�ضتغرقت  م��ب��اراة  يف  و2-6 
الثنن  اأم�����ص  "�ضباح  دق��ي��ق��ة  و53 
الرابع  ال���دور  يف  الإمارات"  بتوقيت 
الرو�ضي  ال��اع��ب  ل��ي��ج��رد  للبطولة 
ميدفيديف  �ضيفقد  كما  اللقب.  من 
العاملي  الت�ضنيف  ���ض��دارة  يف  موقعه 
الن�ضخة  خ������ال  ال���ت���ن�������ص  مل����ح����رتيف 
اجلديدة من الت�ضنيف، فيما يت�ضابق 
ك��ل م��ن الإ���ض��ب��ان��ي��ن راف��اي��ي��ل نادال 
كا�ضرب  والرنويجي  األكاراز  وكارلو�ص 
والتي  الت�ضنيف،  ���ض��دارة  ع��ل��ى  رود 
من  ك���ل  ن��ت��ائ��ج  خ���ال  م���ن  �ضتح�ضم 
ال��اع��ب��ن ال��ث��اث��ة ف��ي��م��ا ت��ب��ق��ى من 
فا�ضينج  م���ن  ال��ن�����ض��خ��ة  ه���ذه  اأدوار 
م����ي����دوز. وي��ل��ت��ق��ي ك���ريي���و����ص يف دور 
الثمانية للبطولة مع الرو�ضي الآخر 
ك��اري��ن خ��ا���ض��ان��وف ال���ذي ت��اأه��ل لهذا 
ب�����ض��ع��وب��ة م��ن خ���ال التغلب  ال����دور 
ع��ل��ى الإ���ض��ب��اين ب��اب��ل��و ك��اري��ن��و بو�ضتا 

. و3-6  و6-4  و1-6  و3-6   6-4
ك��م��ا ���ض��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات ال����دور الرابع 
بريتيني  م���ات���ي���و  الإي������ط������ايل  ف������وز 
األ��ي��خ��ان��درو فوكينا  الإ���ض��ب��اين  ع��ل��ى 
على  رود  ك����ا�����ض����رب  وال������رنوي������ج������ي 

الفغرن�ضي كورننت موتي.
ال�ضيدات،  مناف�ضات  م�ضتوى  وع��ل��ى 
وا�ضلت التون�ضية اأن�ص جابر امل�ضنفة 
الناجحة  انطاقتها  عامليا  اخلام�ضة 
الثمانية  ل���دور  وت��اأه��ل��ت  البطولة  يف 
للمرة الأوىل يف م�ضاركاتها بفا�ضينج 
امل�ضنفة  جابر  اأن�ص  وتاأهلت  ميدوز. 
الثمانية  دور  اإىل  للبطولة  اخلام�ضة 
فريونيكا  ال���رو����ض���ي���ة  ع���ل���ى  ب���ال���ف���وز 

كودمريتوفا امل�ضنفة ال�18 للبطولة 
ا�ضتغرقت  م���ب���اراة  يف  و4-6   6-7
باقي  ويف  ال�����ض��اع��ة.  ون�����ض��ف  ���ض��اع��ة 
للبطولة،  ال���راب���ع  ب���ال���دور  امل��ب��اري��ات 
فازت الأ�ضرتالية اآيا تومليانوفيت�ص، 
املخ�ضرمة  بالأمريكية  اأطاحت  التي 
ال��ب��ط��ول��ة، على  م��ن  ول��ي��ام��ز  �ضريينا 
�ضام�ضونوفا  ل���ودم���ي���ا  ال���رو����ض���ي���ة 
امل�ضنفة  ج���وف  ك����وري  والأم��ري��ك��ي��ة 
�ضواي  ال�ضينية  على  للبطولة  ال�12 
ري�ضك  األي�ضون  والأم��ري��ك��ي��ة  ت�ضاجن 
امل�ضنفة 29 للبطولة على الفرن�ضية 
ك�����ارول�����ن ج���ار����ض���ي���ا امل�������ض���ن���ف���ة 17 

للبطولة.

عاماً  ث���اث���ن  م������رور  وق�����ع  ع���ل���ى 
اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  ان��ط��اق  على 
احلالية  ب�����ض��ي��غ��ت��ه  ال����ق����دم  ل���ك���رة 
الأوروبية  الأن���دي���ة  ل��ك��اأ���ص  ك��ب��دي��ل 
البطلة، ينطلق اليوم الثاثاء دور 
املجموعات من املو�ضم اجلديد حيث 
حملة  الإ�ضباين  مدريد  ري��ال  يبداأ 
الرابع  القيا�ضي  لقبه  ع��ن  ال��دف��اع 

ع�ضر من الأرا�ضي ال�ضكتلندية.
اأول  ال��ف��رن�����ض��ي  م��ر���ض��ي��ل��ي��ا  وك������ان 
بحلتها  امل�ضابقة  بلقب  يتوج  بطل 
 ،1993-1992 مو�ضم  اجلديدة 
الوحيد  الفريق  حينها  منذ  وبقي 
ال��ذي يح�ضل على هذا  م��ن ب��اده 
رغم  البطولة،  �ضيغتي  يف  ال�ضرف 
اأنفقها  ال���ت���ي  ال��ط��ائ��ل��ة  الأم��������وال 
غرميه باري�ص �ضان جرمان بقيادة 

مالكيه القطرين.
اأن توج بورتو الربتغايل عام  ومنذ 
الربتغايل  امل��درب  بقيادة   2004
اأندية  ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و، اح��ت��ك��رت 
اإن����ك����ل����رتا واإ����ض���ب���ان���ي���ا واإي���ط���ال���ي���ا 
واأمل��ان��ي��ا ال��ل��ق��ب، ث��م منذ ف��وز اإنرت 
اأي�ضاً  م��وري��ن��ي��و  ب��ق��ي��ادة  الإي���ط���ايل 
بلقب 2010، رفعت خم�ضة اأندية 
ف��ق��ط ال���ك���اأ����ص ح��ي��ث ف����از ب��ه��ا كل 
وت�ضل�ضي  الإ���ض��ب��اين  بر�ضلونة  م��ن 
الأملاين  ميونيخ  وبايرن  الإنكليزي 
مرة  الإنكليزي  وليفربول  مرتن، 

واحدة.
وك���ان���ت ح�����ض��ة الأ����ض���د خ���ال هذه 
مدريد  ري����ال  ن�ضيب  م��ن  ال��ف��رتة 
الذي وبعد فوزه يف اأيار-مايو على 
رفع  باري�ص،  يف  -1�ضفر  ليفربول 
اخلام�ضة  للمرة  امل��رم��وق��ة  ال��ك��اأ���ص 
موؤكداً  اأع������وام،  ت�����ض��ع��ة  غ�����ض��ون  يف 
التاألق الدائم للنجوم املخ�ضرمن 
مودريت�ص  ل���وك���ا  ال���ك���روات���ي  م��ث��ل 

والفرن�ضي كرمي بنزمية.
ويبداأ النادي امللكي بقيادة الإيطايل 
كارلو اأن�ضيلوتي الذي بات يف اأيار-
مايو اأول مدرب يحرز الكاأ�ص اأربع 
م�����رات يف م�����ض��ريت��ه، رح��ل��ت��ه نحو 
نهائي حزيران-يونيو يف ا�ضطنبول 
األ  املفرت�ص  م��ن  جمموعة  �ضمن 

يواجه �ضعوبة يف جتاوزها.
�ضلتيك  م������ع  ري����������ال  وي�����ت�����واج�����ه 
ال���ض��ك��ت��ل��ن��دي ولي���ب���زي���غ الأمل�����اين 
و���ض��اخ��ت��ار دان��ي��ي��ت�����ض��ك الأوك������راين 

مدركاً  ال�ضاد�ضة،  املجموعة  �ضمن 
التي  الهزمية مثل  اأنه حتى  متاماً 
اأر�ضه  على  املا�ضي  املو�ضم  تلقاها 
املولدايف  تريا�ضبول  �ضرييف  اأم��ام 
اأن��ه��ا غري  اأث��ب��ت��ت يف نهاية امل��ط��اف 

مكلفة.
وق����ال اأن�����ض��ي��ل��وت��ي ل��و���ض��ائ��ل اإع���ام 
اأن  امل��ف��رت���ص  م���ن  "كان  اإ���ض��ب��ان��ي��ة 
العام  ل���ن���ا  م����ب����اراة  اأ����ض���ه���ل  ت���ك���ون 
برنابيو  يف  ���ض��ريي��ف  ���ض��د  امل��ا���ض��ي 
وخ�ضرناها، وبالتايل علينا احرتام 

هذه الفرق".
اآخر  عامل  اىل  لاإ�ضارة  �ضارع  كما 
املو�ضم  ه���ذا  دوره  يلعب  اأن  مي��ك��ن 

وهو اجلدول الزمني للمباريات.
يف العادة، ي�ضل دور املجموعات اىل 
الأول-دي�ضمرب،  ك��ان��ون  يف  نهايته 
ل��ك��ن ك���اأ����ص ال���ع���امل امل���ق���ررة نهاية 
ال����ع����ام يف ق���ط���ر اأج�������ربت الحت�����اد 
على  )ويفا(  القدم  لكرة  الأوروب���ي 

تعديل روزنامته.
املجموعات  دور  ب��رن��ام��ج  و�ضيكون 
م�ضغوطاً حيث تقام املراحل ال�ضت 
ع��ل��ى م����دى ���ض��ه��ري��ن، م���ع تقدمي 

موعد البداية.
لليفربول  الأمل�����اين  امل�����درب  وراأى 
ي��ورغ��ن ك��ل��وب ال���ذي ي��ب��داأ فريقه 
اأر�ضه �ضد  الأرب��ع��اء خ��ارج  م�ضواره 
"يتوجب  اأن����ه  الإي����ط����ايل،  ن���اب���ويل 
لي�ص  م�����ض��ت��ع��دي��ن  ن��ك��ون  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
اأي�ضاً  ب���ل  اخل�����ض��م  جل�����ودة  ف��ق��ط 

ملطالب ووترية خمتلفة".

لهذا  احلقيقي  التاأثري  يكون  وق��د 
ف��ق��ط عندما  ال��ت��غ��ي��ري حم�����ض��و���ض��اً 
تبداأ الأدوار الإق�ضائية يف �ضباط-
العديد  على  يتعن  ح��ن  ف��رباي��ر، 
من جنوم كبار الأندية يف اأوروبا اأن 
البدين  ال�ضتنزاف  بتجربة  مي��ّروا 
ال��ع��امل يف منت�ضف  ك��اأ���ص  لإق���ام���ة 

املو�ضم.
وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن ف���ك���رة ف����وز اأح���د 
املجموعة  خ��������ارج  م�����ن  ب���ال���ل���ق���ب 
ال�ضيقة لأندية النخبة خيالية اىل 

حد كبري.
ي���ب���داأ ري����ال ح��م��ل��ة الدفاع  ع��ن��دم��ا 
ع��ن ل��ق��ب��ه، ل��ن ي��ك��ون الأوف����ر حظاً 
ع��ل��ى ال�����ورق ل��ت��ت��وي��ج اآخ����ر يف ظل 
مان�ض�ضرت  م���ث���ل  اأن�����دي�����ة  وج�������ود 
اجلديد  وجنمه  الإنكليزي  �ضيتي 
الرنوجي اإرلينغ هالند، اأو باري�ص 
ن�ضط جمدداً  ال���ذي  ���ض��ان ج��رم��ان 
م�ضعاه  �ضمن  الن��ت��ق��الت  �ضوق  يف 
الفوز  وه��و  املطلق  احللم  لتحقيق 
يف  م������رة  لأول  ال�����ق�����اري  ب���ال���ل���ق���ب 

تاريخه.
وراأى املدرب اجلديد ل�ضان جرمان 
"دوري  اأن  غ��ال��ت��ي��ي��ه  ك��ري�����ض��ت��وف 
اأف�ضل  ي�����ض��ت��خ��رج  اأوروب�������ا  اأب���ط���ال 
وامل�ضجعن  ال���اع���ب���ن  ل�����دى  م����ا 
هناك  "�ضيكون  م�ضيفاً  والفرق"، 
باري�ص  اإن  اإذا قلنا  ا�ضتخفاف كبري 
���ض��ان ج���رم���ان ه���و امل��ر���ض��ح الأوف����ر 

حظاً".
من  وب��اي��رن  ليفربول  �ضيكون  كما 

بن املر�ضحن للفوز باللقب، فيما 
اأو ج���اره  ت�����ض��ل�����ض��ي  ت���ب���دو ح���ظ���وظ 

توتنهام وبر�ضلونة اأ�ضعف.
تو�ضيع  �ضيتم   ،2024 اعتبارا من 
36 فريقاً  لي�ضمل  املجموعات  دور 
ع��و���ض��اً ع��ن 32، م��ع و���ض��ع جميع 
ال���ف���رق م���ع���اً يف جم��م��وع��ة واح����دة 
منها،  لكل  م��ب��اري��ات  ثماين  ب��واق��ع 
ع���و����ض���اً ع����ن ال���ت���وزي���ع احل������ايل يف 

ثماين جمموعات من اأربعة فرق.
اأن ي��وؤدي ه��ذا النظام  وم��ن املتوقع 
دور  واق�������ع  ت���غ���ي���ري  اىل  اجل����دي����د 
التنبوؤ  ب�����ات  ب���ع���دم���ا  امل���ج���م���وع���ات 
اأم��راً �ضهًا يف ظل هيمنة  بنتائجه 

الكبار.
 2024 ول ي��ج��ب الن��ت��ظ��ار ح��ت��ى 
لخ��ت��ب��ار ���ض��ع��وب��ة ال��ت��ن��ب��وؤ يف ظل 
واإن���رت يف  وبر�ضلونة  ب��اي��رن  وج���ود 
خال  )الثالثة(  واح��دة  جمموعة 
ال��ن�����ض��خ��ة احل���ال���ي���ة، ب��ج��ان��ب بطل 
ت�ضيكيا فيكتوريا بلزن الذي يواجه 
فرقاً متوجة معاً مبا جمموعه 14 

لقباً يف امل�ضابقة القارية الأم.
يق�ضى  اأن  ج������داً  امل��ح��ت��م��ل  وم�����ن 
املجموعات  دور  م����ن  ب���ر����ض���ل���ون���ة 
�ضيف  بعد  توالياً،  الثاين  للمو�ضم 
وتوزيع  اأ���ض��ول��ه  ببيع  فيه  ان�ضغل 
يتمكن من  ح��ت��ى  ال��ط��ائ��ل��ة  دي��ون��ه 

تعزيز فريقه.
الكاتالوين  ال���ن���ادي  م����درب  واأق�����ر 
"لدينا  اأن�����ه  ه��رن��ان��دي�����ص  ت�����ض��ايف 
جمموعة �ضعبة للغاية. رمبا تكون 

الأعوام  خ��ال  الأ�ضعب  املجموعة 
الع�ضرين املا�ضية".

�ضفوفه  ع���زز  ب��ر���ض��ل��ون��ة  ك���ان  واإذا 
ب���ال���ت���ح���اي���ل ع����ل����ى دي������ون������ه، ف�����اإن 
ال�����ض��ع��وب��ات امل��ال��ي��ة ج��ع��ل��ت معظم 
اأب��ط��ال اأوروب���ا عاجزة  اأن��دي��ة دوري 

عن الحتفاظ باأف�ضل لعبيها.
ف��م��ن��ذ وق���ت ل��ي�����ص ب��ال��ب��ع��ي��د، كانت 
جمموعة ت�ضم بورو�ضيا دورمتوند 
مليئة  الإ�ضباين  واإ�ضبيلية  الأمل��اين 
باملخاطر بالن�ضبة ملان�ض�ضرت �ضيتي.
دورمتوند  ج��ّرد  نف�ضه  �ضيتي  لكن 
اإ�ضبيلية  خ�ضر  بينما  ه��الن��د،  م��ن 
جول  الفرن�ضي  دفاعه  قلب  ثنائي 
كونديه والربازيلي دييغو كارلو�ص 
ل�����ض��ال��ح ب��ر���ض��ل��ون��ة واأ����ض���ت���ون فيا 
اأ�ضعف  وب����ات  ت��وال��ي��اً،  الإن��ك��ل��ي��زي 

بكثري نتيجة ذلك.
هذا جمرد جزء من النمط ال�ضائد 
اأياك�ص  ي���ط���ال  م����ا  دائ����م����اً  ال������ذي 
اأطراف  اأحد  الهولندي،  اأم�ضرتدام 
ليفربول  م���ع  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
اإذ  ال�ضكتلندي،  ورينجرز  ونابويل 
خ�ضر مدربه اإريك تن هاغ ومدافعه 
مارتيني�ص  لي�ضاندرو  الأرجنتيني 
ل�ضالح  اأنتوين  الربازيلي  وجناحه 
مان�ض�ضرت يونايتد الإنكليزي، وباع 
هالر  �ضيبا�ضتيان  ال��ع��اج��ي  ه��داف��ه 
الربتغايل  وبنفيكا  دورمتوند.  اىل 
ال����������ذي ي������واج������ه ������ض�����ان ج����رم����ان 
ويوفنتو�ص الإيطايل ومكابي حيفا 
الثامنة،  املجموعة  يف  الإ�ضرائيلي 
خ�ضر جهود مهاجمه الأوروغوياين 
ليفربول،  ل�ضالح  نونيي�ص  داروي��ن 
فيما �ضهد مناف�ضه �ضبورتينغ توجه 
نوني�ص  م��اث��ي��و���ص  و���ض��ط��ه  جن��م��ي 
للدفاع  اإنكلرتا  اىل  بالينيا  وج��واو 

عن األوان ولفرهامبتون وفولهام.
البلجيكي  ب��روج  كل من  كما خ�ضر 
وكوبنهاغن  النم�ضوي  و�ضالزبورغ 
الدمناركي اأف�ضل هدافه، كما حال 
فيكتوريا بلزن الذي انتقل مهاجمه 
اىل  بوغيل  ج��ان-داف��ي��د  الفرن�ضي 

الوحدة ال�ضعودي.
الأندية كلها �ضغرية يف بركة  هذه 
�ضتكون  ومعظمها  الأب��ط��ال،  دوري 
لي�ضتمر  اأك���رث،  ولي�ص  ع��دد  تكملة 
اأندية  ب���ن  ال���ه���وة  ات�������ض���اع  ب���ذل���ك 

النخبة والآخرين.

ك�ضفت و�ضائل اإعام فرن�ضية اأن جنم منتخب فرن�ضا 
با�ضتخدامه  الفرن�ضية  لل�ضرطة  اعرتف  بوغبا،  بول 

ال�ضحر خال الفرتة املا�ضية.
اأقر خال  اأن بوغبا  اإنفو  واأو�ضحت �ضحيفة فران�ص 

باأنه  الفرن�ضية  ال�����ض��رط��ة  م��ع  حتقيق  جل�ضة 
جلاأ اإىل ال�ضحر، م�ضرية اإىل اأن لعب 

اأن���ه مل  اأو���ض��ح  الإي��ط��ايل  يوفنتو�ص 
ي�����ض��ت��خ��دم ال�����ض��ح��ر ���ض��د زم��ي��ل��ه يف 

مبابي. "الديوك" كيليان 
اإىل  اأن���ه جل��اأ  اأك���د  "بوغبا  واأ���ض��اف��ت: 

اإن�ضانية  م��ن��ظ��م��ة  اأج����ل  م���ن  ال�����ض��ح��ر 
ت�ضاعد الأطفال يف اأفريقيا".

اأنه  اأو���ض��ح  الفرن�ضي  "النجم  وتابعت: 
لديه الأدل��ة التي تثبت �ضحة اأقواله 

ب�ضاأن �ضبب ا�ضتخدامه ال�ضحر".
يف املقابل حتدثت ال�ضحيفة الفرن�ضية 
ب��وغ��ب��ا لبتزاز  ت��ع��ر���ص  ق�����ض��ي��ة  ع���ن 
�ضقيقه  من  ي��ورو  مليون   13 بقيمة 
ماتيا�ص بوغبا بتحري�ص من اأ�ضدقاء 

الطفولة وع�ضابة منظمة، مبينة: 
ابتزازه  بالفعل  ي��ح��اول  "من 

يدين  �ضيء  لديهم  اأ�ضخا�ص 
ما  وهو  ماتيا�ص،  �ضقيقه 

يف�ضر ان�ضمامه لهم يف هذه الق�ضية".
باأن  التحقيق  جل�ضة  يف  اأو���ض��ح  "بوغبا  ووا���ض��ل��ت: 
ف���ور النتقال  ر���ض��ال��ة ع��رب ه��ات��ف��ه  ل��ه  اأر���ض��ل  �ضقيقه 
بعد  فينا  �ضتفكر  "الآن  فيها  ي��ق��ول  يوفنتو�ص،  اإىل 
اإىل  اأ���ض��ارت  بينما  توقيع"،  م��ك��اف��اأة  على  ح�ضولك 
هاتفه  رق��م  بتغيري  ق��ام  الفرن�ضي  الاعب  اأن 
مرتن، لتفادي امل�ضايقات التي يواجهها، اإل 
اأن حماولته مل تنجح وتوا�ضلت حماولت 

ابتزازه يف الفرتة املا�ضية.

بوغبا يعرتف باللجوء اإىل ات�ساع الهوة بني اأندية النخبة الأوروبية والآخرين 
ال�سحر.. لي�س �سد مبابي

•• اأبوظبي -وام:

وا�ضلت رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�ضو جناحاتها يف تنظيم البطولت 
املا�ضين  اليومن  م��دار  على  واأقامت  وعامليا،  حمليا  الكربى  والفعاليات 
ولعبة من خمتلف دول  2500 لعب  من  اأكرث  فيها  �ضارك  بطولت،   4

العامل.
الربازيل"  �ضمال  "جولة  للبدلة  القاري  ال��دوري  بطولة  الرابطة  ونظمت 
من  متناف�ضن  مب�ضاركة  �ضبتمرب،  و4   3 ي��وم��ي  خ��ال  بيليم،  مدينة  يف 
اأبرزهم من فئة  جن�ضيات عديدة على م�ضتوى خمتلف الأحزمة والفئات؛ 
احلزام الأ�ضود للرجال "جابرييل كو�ضتا، ووال�ص كو�ضتا ورفاييل من�ضور" 
ذهبية   165 توزيع  عن  املناف�ضات  .واأ�ضفرت  �ضوزا"  "اجنريد  ولل�ضيدات 

و144 ف�ضية و99 برونزية.
الربازيلي  كجم"   62 "وزن  للمحرتفن  الأ���ض��ود  احل���زام  ذهبية  وح�ضد 
جوزيه  ف��از  كجم   69 وزن  ويف  ك��اي��و.  مواطنه  على  بتغلبه  بوبنها  �ضيليو 

نيتو بالذهبية على ح�ضاب ياجو كيكريك، فيما اأحرز ذهبية احلزام الأ�ضود 
للمحرتفن /وزن 77 كجم/ الربازيلي جويل فرينانديز بتغلبه على لويز 
باولو. و�ضهدت البطولة تاألق لعبات احلزام البني الأ�ضود؛ حيث ح�ضدت 
البطلة رندريلي �ضوزا ذهبية وزن 62 كجم، وفازت انا براندو بذهبية وزن 

70 كجم على ح�ضاب زميلتها مار�ضيا كارينا.
وبلجيكا يف  فرن�ضا  وتلتها  ال�ضدارة،  الربازيل  احتلت  ال��دول،  وعلى �ضعيد 
املركزين الثاين والثالث على الرتتيب. وذهبت جائزة اأف�ضل اأكادميية اإىل 

كا�ضرتو تيم الربازيلية.
ملحرتيف  اأبوظبي  راب��ط��ة  اأق��ام��ت  البطولة،  ه��ذه  مناف�ضات  م��ع  وبالتزامن 
لنزالت  اإجنلرتا/ يف مدينة نوتنجهام  املحلي /جولة  اجلوجيت�ضو دوريها 
ميدالية   50 توزيع  عن  واأ�ضفرت  �ضبتمرب،   3 ي��وم  البدلة  وب��دون  البدلة 

ذهبية و47 ف�ضية و28 برونزية.
و�ضارك يف هذه اجلولة جمموعة من اأبرز الاعبن؛ منهم كايل �ضانتو�ص 
ويوري هندريكي من حاملي احلزام الأ�ضود ولويز هرنيكي "احلزام البني"، 

ومن ال�ضيدات كاتيو�ضيا يا�ضمريا "احلزام البني".
كاليل  ف��از  كجم"،   69 "وزن  للمحرتفن  الأ���ض��ود  احل���زام  مناف�ضات  ويف 
�ضانتو�ص بالذهبية على ح�ضاب يوري هندريكي، ويف وزن 120 كجم، ح�ضد 

الاعب ا�ضلي اأمو�ص الذهبية بفوزه على دايف وي�ضتون.
ويف نزالت ال�ضيدات، ح�ضدت كاتيو�ضيا يا�ضمريا ذهبية وزن 95 كجم على 
ح�ضاب امييلي ايلي�ص، وفازت مارا كيلي بذهبية نزال احلزام البني"الأ�ضود 

نيل�ضون. فران�ضي�ضكا  على  كجم" بتغلبها   49"
ونظمت الرابطة بطولة الدوري الدويل يف بيكال الرو�ضية يوم 4 �ضبتمرب، 

الاعب  وف��وز  وال�ضباب  ال��ه��واة  الاعبن  اأداء  يف  ملحوظا  تاألقا  و�ضهدت 
املنغويل ايردنباتار اأولزيتوخ بذهبية وزن 77 كجم لنزالت احلزام الأ�ضود 
بطولة  فعاليات  �ضبتمرب  و4   3 يومي  م��دار  على  واأق��ي��م��ت  للمحرتفن. 
ظبي  باأبو  اآرينا"  "جوجيت�ضو  ب�ضالة  البدلة  ملناف�ضات  الوطنية  الإم���ارات 

و�ضط اإقبال كبري من الاعبن والاعبات من 55 دولة.
واأ�ضفرت  والفئات،  والأحزمة  اجلن�ضيات  جلميع  مفتوحة  املناف�ضات  وكانت 

عن توزيع 141 ميدالية ذهبية و140 ف�ضية و109 برونزيات.
و�ضلطان  الكثريي،  زاي��د  ومنهم  الاعبن،  اأب��رز  م�ضاركة  اجلولة  و�ضهدت 
وتياجو  فرييرا،  واندر�ضون  بروتا�ضيو،  ولوكا�ص  األفي�ص،  وم��ريان  العوي�ص 
األفي�ص،  وجوليا  الهنائي،  ومها  اليافعي،  ودمي��ة  ال�ضيدات  وم��ن  ماركيز، 
تاألق الربازيلي  الأ�ضود للرجال،  ورافاييا بريتولو. ويف مناف�ضات احلزام 
كارتيل فرينانديز يف وزن 94 كجم بتغلبه على ايجور �ضوزا ليح�ضد بذلك 
الذهبية. ويف نزالت احلزام الأ�ضود للمحرتفن فئة وزن 69 كجم، ح�ضد 

مريان الفي�ص الذهبية بتغلبه على فاملي�ضري جونيور.

»اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو« تنظم 4 بطولت متزامنة يف 3 قارات 

كرييو�س يجرد ميدفيديف من لقب فال�سينج 
ميدوز واأن�س جابر توا�سل انطالقتها

الهندي �سيتامبارام يتوج بلقب »دبي املفتوحة لل�سطرجن«



انتحار قاتل فتاة املنوفية 
اأقدم املتهم بارتكاب جرمية قتل طالبة باملنوفية لرف�ضها الزواج 
ال��ن��ار على  اأط��ل��ق منه  ال���ذي  ال�����ض��اح  ب���ذات  نف�ضه  منه على قتل 
�ضحيته. وم�ضاء ال�ضبت، اأقدم �ضاب يدعى اأحمد فتحي، على قتل 
ال�ضارع  عليها يف  ال��ن��ار  ب��اإط��اق  ال��ك��رمي،  اأم���اين عبد  تدعى  فتاة 
القاهرة،  �ضمايل  املنوفية  ملحافظة  التابعة  طنب�ضا  ط��وخ  بقرية 
"�ضكاي  ملوقع  عيان  �ضهود  اأك��ده  ما  بح�ضب  منه  ال���زواج  لرف�ضها 

نيوز عربية" فور وقوع اجلرمية.
اأمني، فتم  املتهم قد فر من موقع احل��ادث بح�ضب م�ضدر  وك��ان 

ت�ضكيل فريق من ال�ضرطة للبحث عنه و�ضبطه.
وم�ضاء الأحد، عرثت ال�ضرطة على جثة املتهم ملقاة بطريق )م�ضر 

-اإ�ضكندرية( الزراعي بدائرة مركز �ضرطة قوي�ضنا باملنوفية.
وتبن من الفح�ص اجلنائي اأن املتهم انتحر بذات ال�ضاح الناري 
وه��و م�ضد�ص  ال��ف��ت��اة،  قتل  ارت��ك��اب جرمية  ف��ى  ا�ضتخدامه  ال��ذي 
نيوز  "�ضكاي  ملوقع  اأمني  م�ضدر  وق��ال  ال�ضنع.  حملي  خرطو�ص 
ن��ت��ج ع��ن �ضظايا  ال��ن��ار ع��ل��ى راأ���ض��ه ك��م��ا  اأط��ل��ق  امل��ت��ه��م  عربية" اإن 
اإىل  املتهم  جثة  نقل  مت  بج�ضده.  متفرقة  اإ���ض��اب��ات  اخل��رط��و���ص 
النيابة  ت�ضرف  حت��ت  امل��رك��زي  ال�ضبع  ب��رك��ة  م�ضت�ضفى  م�ضرحة 

العامة التي اأمرت بت�ضريحها وتولت التحقيق يف الق�ضية.

يثري �سجة بزواجه 53 امراأة 
اأثار مقطع فيديو لرجل �ضعودي، يدعى اأبوعبداهلل، يوجه ن�ضيحة 
التوا�ضل  مواقع  على  اجل��دل  من  موجة  ال���زواج،  لتعدد  للرجال 

الجتماعي.
وك�ضف اأبوعبداهلل اأنه تزوج 53 امراأة، واأن اأطول فرتة زواج كانت 
من  اإعجاب  و�ضط  فقط،  �ضهرين  كانت  فرتة  واأق�ضر  عاًما،   25

احلا�ضرين.
وقال اأبوعبداهلل للرجال: "اللي يخاف ل ي�ضمع الكام، والرجال 

ال�ضجاع اللي اهلل معطيه ي�ضمع الكام".
واأثار الفيديو �ضجة كبرية على مواقع التوا�ضل الجتماعي، حيث 
تفاعل البع�ص معه وقاموا مبدحه، ورد اآخرون باأن ما فعله اأمر ل 

يدعو للفخر، ووجهوا له النتقادات.
اأي فخر، كل هذا على  "ما فيها  اأحد املغردين على تويرت:  وقال 
ح�ضاب بنات النا�ص يتزوج ويطلق، وال�ضرهه على بع�ص الآباء اللي 
يتزوج  واح��د  تزوجها  ول  وع��زه��ا  �ضونها  بنتك  بناتهم،  يبيعون 
ويطلق لو يدفع وزنها ذهب"، لكن اآخرين ردوا بت�ضجيعه وقالوا: 

احلرمي". يهمنكم  ل  "كفو 

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء
موقف ل حت�ضد عليه تعر�ضت له املذيعة الكندية فرح نا�ضر، اأثناء 

تقدميها فقرة على الهواء، حن ابتلعت ذبابة ب�ضكل مفاجئ.
كانت املذيعة فرح نا�ضر يف بث مبا�ضر لقناة "جلوبال نيوز" على 

الهواء، حن باغتتها ذبابة واقتحمت فمها ب�ضكل مفاجئ.
بالذبابة وهي ترفرف  "�ضعرت  اإنها  املذيعة يف وقت لحق  وقالت 
انفعايل  بثبات  فقرتها  واأكملت  نف�ضها  لكنها متالكت  يف حلقها"، 

كبري.
ويف مقطع فيديو ن�ضرته عرب ح�ضابها على "تويرت"، اأكدت املذيعة 
يف  الفي�ضانات  ع��ن  حديثها  اأث��ن��اء  ال��ذب��اب��ة  ابتلعت  اأن��ه��ا  الكندية 

باك�ضتان.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفلة تنقذ قريبها قبل دقائق من نزع اأجهزة الإنعا�س عنه
رغم اإعان الأطباء عن وفاته �ضريرياً، بداأت عامات احلياة تظهر على رجل اأمريكي، قبل دقائق من اإزالة اأجهزة 

الإنعا�ص عنه.
متكنت طفلة من اإبقاء رجل من ولية نورث كارولينا، يقبع يف غيبوبة، على قيد احلياة بعدما �ضورت مقطع فيديو 

له وهو يحرك قدمه اأثناء زيارة اأ�ضرته الوداعية له، قبيل نزع اأجهزة الإنعا�ص عنه بدقائق.
كان رايان مارلو )37 عاماً( يعاين من اللي�ضترييا، وهي عدوى ي�ضببها نوع معن من البكرتيا، واأم�ضى اأ�ضبوعن 
يف امل�ضت�ضفى، قبل اأن يعلن الأطباء وفاته �ضريرياً يف 27 اأغ�ضط�ص -اآب. ومت الحتفاظ مبارلو على اأجهزة الإنعا�ص 

بعد اأن عرّبت عائلته عن رغبتها بالتربع باأع�ضائه.
بعد ثاثة اأيام، توجهت الأ�ضرة اإىل امل�ضت�ضفى لتوديعه. واأثناء الزيارة قالت ابنة اأخت زوجته اإن قدمي مارلو بداأتا 

بالتحرك واأنها قامت بت�ضوير ما حدث بهاتفها، مما دفع الأطباء لإعادة اإجراء الفحو�ضات لدماغه.
واأظهرت الفحو�ضات عامات على وجود ن�ضاط يف دماغ مارلو، وارتفاع ملحوظ يف معدل �ضربات قلبه، مما دفع 

الأطباء لإيقاف عملية نزع اأجهزة الإنعا�ص عنه على الفور.
وحتاول زوجة مارلو، ميغان، الآن نقل زوجها اإىل م�ضت�ضفى جديد، بعد اأن اتهمت الأطباء بت�ضخي�ص حالته ب�ضكل 

خطاأ، ولكنها مل تتمكن بعد من العثور على م�ضت�ضفى منا�ضب، وفق ما اأوردت �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
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�ساعة اأبل تنقذ رجاًل من املوت 
�ضاهمت �ضاعة اأبل ح�ضل عليها رجل بريطاين كهدية من زوجته يف اإنقاذ 

حياته من التعر�ص لنوبة قلبية.
زوجته،  م��ن  كهدية  �ضاعة  على  ع��ام��اً(   54( ل���ض��ت  ديفيد  ح�ضل  عندما 
الدقيقة  يف  نب�ضة   30 مبعدل  الراحة  اأثناء  قلبه  �ضربات  معدل  اأظهرت 
فقط، وا�ضتمرت هذه القراءة يف اأكرث من 3000 اختبار. ولفهم ما يعنيه 
هذا، فاإن متو�ضط معدل �ضربات القلب لدى ال�ضخ�ص البالغ يرتاوح من 
يف  ديفيد  واف��رت���ص  الدقيقة،  يف  نب�ضة   100 اإىل  الدقيقة  يف  نب�ضة   60

البداية اأن ال�ضاعة كانت معيبة وتعطي قراءات غري �ضحيحة.
العام،  طبيبه  يرى  اأن  واقرتحت  تدخلت  �ضارة  ال�ضيدة  ديفيد  زوج��ة  لكن 
واقرتح طبيبه العام اأن يرى طبيب القلب اآخر مرة. ويف مايو -اأيار، اأجرى 
له الت�ضوير بالرنن املغناطي�ضي رغم اأنه من الغريب اأن النتائج مل تظهر 
�ضاعة   48 مل��دة  القلب  لكهربية  خمطط  اأج���رى  كما  -مت���وز.  يوليو  حتى 

ملراقبة معدل �ضربات قلبه غري الطبيعي.
وبعد اإجراء جميع الختبارات، كان املتخ�ض�ضون يف حاجة ما�ضة للتحدث 
يحتاج  لديه  خطري  �ضيء  هناك  اأن  اأخ���رياً  اأدرك  ال��ذي  ل�ضت  ال�ضيد  اإىل 

للنقا�ص. ومبجرد و�ضوله اإىل امل�ضت�ضفى كان لديهم �ضرير جاهز له.

نتيجة مرعبة لفتاة اأم�ست 40 دقيقة يف ال�سرير ال�سم�سي
ك�ضفت اإحدى م�ضتخدمات تيك توك عن ال�ضرر الكبري الذي حلق بب�ضرتها 

بعد اأن اأم�ضت 40 دقيقة على ال�ضرير ال�ضم�ضي.
وقالت الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً وتن�ضر حتت ا�ضم sjo11x على 
ت�ضبب  مما  دقيقة،   40 مل��دة  للت�ضم�ص  �ضرير  على  ا�ضتلقت  اإنها  ت��وك  تيك 

بتق�ضري ب�ضرتها وجعلها تبدو حمراء ومتهيجة.
وين�ضح اخلرباء يف �ضركة Sunseeker Sunbeds الأ�ضخا�ص من جميع 
اأنواع الب�ضرة ويف مراحل خمتلفة من اخل�ضوع للتان بفا�ضل 48 �ضاعة بن 

جل�ضات الت�ضمري.
 Sunseeker وخ����ال امل���راح���ل امل��ب��ك��رة م���ن ب��ن��اء ق���اع���دة ت����ان، ت��و���ض��ي 
Sunbeds بالت�ضمري ب�ضكل متكرر )مرتن يف الأ�ضبوع( ملدة ل تزيد عن 6 

دقائق بغ�ص النظر عن نوع ب�ضرتك.
تزيد  بنف�ضجية  فوق  اأ�ضعة  ال�ضم�ص  اأ�ضعة  حتت  ال�ضتلقاء  كرا�ضي  وتفرز 
امليانيني(  )ال��ورم  اجللد  و�ضرطان  اجللد،  ب�ضرطان  الإ�ضابة  خطر  من 
و�ضرطان اجللد )الورم امليانيني(. وتعطي العديد من كرا�ضي ال�ضتلقاء 
ال�ضم�ص  اأ�ضعة  من  البنف�ضجية  ف��وق  الأ�ضعة  من  اأك��رب  جرعات  للت�ضم�ص 
بح�ضب  لل�ضباب،  بالن�ضبة  اأك��رب  واملخاطر  النهار،  منت�ضف  يف  ال�ضتوائية 

�ضحيفة ذا �ضن الربيطانية.

رحيل ملكة جمال �سابة 
بعدما خذلتها املظلة

ت��وف��ي��ت جن��م��ة ت��ي��ك ت���وك كندية 
بعدما  عاما،   21 �ضهرية عن عمر 
اأثناء  م��اأ���ض��اوي  ت��ع��ر���ض��ت حل����ادث 

جتربة قفز باملظلة.
ميل"  "ديلي  ���ض��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
الربيطانية اإن مظلة تانيا بادازي، 
طالبة الفل�ضفة يف جامعة تورنتو، 
تعطلت عندما كانت جترب القفز 
ارتفاع  م��ن  م���رة،  لأول  مب��ف��رده��ا 

نحو 1200 مرت.
تورنتو"  داي����ف  ل�"�ضكاي  ووف���ق���ا 
ال��ت��ي ن��ظ��م��ت ل��ه��ا امل���غ���ام���رة، فقد 
ت���اأخ���رت ال�����ض��اب��ة يف حم��اول��ة فتح 
الوقت  لديها  يكن  و"مل  مظلتها 
توؤدي  لكي  املطلوبن  الرتفاع  ول 

املظلة وظيفتها".
كيف  تانيا  تعلمت  ال��ق��ف��زة،  وق��ب��ل 
حال  يف  ث��ان��وي��ة  مب��ظ��ل��ة  ت�ضتعن 
"�ضكاي  ح�ضب  الرئي�ضية  تعطلت 
يكن  مل  ل���ك���ن  تورنتو"،  داي�������ف 

وا�ضحا ملاذا مل تعمل اأي منهما.
ون��ق��ل��ت ال��ف��ت��اة، ال��ت��ي و���ض��ل��ت اإىل 
نهائي م�ضابقة ملكة جمال  ن�ضف 
اإىل   ،2017 ع��ام  للمراهقات  كندا 
امل�����ض��ت�����ض��ف��ى ف���ور ���ض��ق��وط��ه��ا، حيث 

اأعلنت وفاتها هناك.
وك���ان ل���دى ت��ان��ي��ا ن��ح��و 100 األف 
حيث  توك"،  "تيك  ع��ل��ى  م��ت��اب��ع 
كانت تن�ضر مقاطع فيديو متنوعة 
ع��ن ال��ف�����ض��اء وت��اري��خ ال��ف��ن وعلم 
احل��ي��وان، وح��م��ل اآخ���ر مقطع لها 

تاريخ 22 اأغ�ضط�ص املا�ضي.

�سارع ي�سع الأولوية 
للثعابني ال�سامة

من اأجل الثعابن، اأغلقت �ضلطات 
اإلينوي  ولي����ة  ال��ربي��ة يف  احل��ي��اة 
ميتد  رئي�ضيا  ���ض��ارع��ا  الأم��ريك��ي��ة، 
لأكرث من 3 كيلومرتات، يف خطوة 

تهدف حلمايتهم من النقرا�ص.
الربية"  احلياة  "�ضلطات  واأغلقت 
كم   3.2 م�ضافة  اإلينوي،  ولي��ة  يف 
دخول  ومنعت  رئي�ضي،  ���ض��ارع  م��ن 
امل��رك��ب��ات اإل��ي��ه، ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �ضهر 
اأكتوبر املقبل، كي ت�ضمح للثعابن 

بالقيام بهجرتها ال�ضنوية باأمان.
الأمريكية  الغابات  خدمة  وقالت 
 ،345 رق�����م  ال���غ���اب���ات  ط���ري���ق  اإن 
"طريق  ب���ا����ض���م  اأي�������ض���ا  امل����ع����روف 
الأفعى"، يف غابة �ضاوين الوطنية، 
مغلق اأمام املركبات بدءا من الأول 
حتى  مغلقا  و�ضيظل  �ضبتمرب  من 

30 اأكتوبر.
م�ضتنقعات  من  الثعابن  وتهاجر 
احلجر  م��ن��ح��درات  اإىل  رو"  "ل 
لإدارة  وف���ق���ا  ال��ق��ري��ب��ة،  اجل�����ريي 

املوارد الطبيعية يف اإلينوي.
وت������ع������ت������رب ب�����ع�����������ص ال�����ث�����ع�����اب�����ن 
بالنقرا�ص  م��ه��ددة  والربمائيات 
يف ال����ولي����ة، وي�����ض��اع��ده��ا اإغ����اق 

الطريق على العبور باأمان.
وبينما ل ُي�ضمح لل�ضيارات بال�ضري 
�ضتظل  ف����اإن����ه����ا  ال����ط����ري����ق،  ع���ل���ى 
م���ف���ت���وح���ة ل���اأ����ض���خ���ا����ص ال���ذي���ن 
الأق��دام، وفقا  يتنقلون �ضريا على 

ملوقع "فوك�ص نيوز".

حل لغز وفيات داء الفيالقة يف الأرجنتني
اأكدت ال�ضلطات ال�ضحية يف الأرجنتن اأن اللتهاب الرئوي 
املُعدي الذي اأودى بحياة 4 اأ�ضخا�ص يف �ضمال غرب الباد 

هو داء الفيالقة.
وارتبطت احلالت مب�ضت�ضفى خا�ص يف مدينة �ضان ميجل 

دي توكومان، وفقا ملنظمة ال�ضحة للبلدان الأمريكية.
حالة   11 الآن  حتى  املحليون  ال�ضحة  م�����ض��وؤول��و  ور���ض��د 

موؤكدة، منها 4 وفيات.
وت�ضمل الأعرا�ص احلمى واآلم الع�ضات والبطن و�ضيق 
التنف�ص، واأ�ضيب العديد من املر�ضى بالتهاب رئوي يف كا 

الرئتن.
وميكن اأن تنتقل بكترييا الفيلقية عندما ي�ضتن�ضق النا�ص 
املياه،  الهباء اجلوي امللوث الناجت عند ا�ضتخدام بخاخات 
اأن  وميكن  الأم��ريك��ي��ة.  للبلدان  ال�ضحة  منظمة  بح�ضب 
اأو اجلليد  املاء  ا�ضتن�ضاق  اأي�ضا عن طريق  العدوى  حتدث 

امللوث.
م��وؤمت��ر �ضحفي  ك��ارل فيزوتي يف  ال�ضحة  وزي���رة  وق��ال��ت 
اإن داء الفيالقة له تاأثري كبري على الأ�ضخا�ص املعر�ضن 
خلطر الإ�ضابة ممن تزيد اأعمارهم على 50 عاما. واأ�ضارت 

اإىل احلاجة للعاج بامل�ضادات احليوية.

م�سن يكافح لإثبات انه على قيد احلياة!
يكافح رجل �ضبعيني، ليثبت للم�ضوؤولن يف منطقة �ضاه 
اأنه  اأنه على قيد احلياة بالفعل، حيث  جهانبور الهندية 

يعترب متوفى وفقا لل�ضجات احلكومية.
وق��ال اأوم ب��راك��ا���ص، اإن��ه ح��اول ج��اه��دا وعلى م��دار العام 
املا�ضي لإثبات اأنه على قيد احلياة، م�ضيفا اأنه حرم اأي�ضا 

من معا�ص ال�ضيخوخة.
وبح�ضب تلفزيون "اإن دي"، قال براكا�ص اأمام اأحد كبار 
احلكومية،  ال�ضجات  يف  ميت  اأن��ن��ي  "مبا  امل�����ض��وؤول��ن: 
تاأثر  لقد  البنك،  م��ن  الأم����وال  �ضحب  حتى  اأ�ضتطع  مل 
حم�ضول ق�ضب ال�ضكر اخلا�ص بي لأنني مل اأمتكن من 

ريه ب�ضبب نق�ص املال، ول اأحد ي�ضاعدين".
ال�ضجات،  يف  بوفاته  علم  ع��ام  نحو  قبل  اأن��ه  اإىل  ولفت 
لكبار  املخ�ض�ص  التقاعد  معا�ص  ل�ضحب  ذه��ب  عندما 

ال�ضن، قيل له اإنه تويف.
و�ضري�ضل  بالأمر،  اإ�ضعارا  تلقى  اأن��ه  ال�ضباط  اأح��د  وق��ال 
فريقا اإىل قرية اأوم براكا�ص للتحقيق يف الأمر، م�ضيفا: 
ت�ضحيحها  ف�ضيتم  ال�ضجات،  يف  وفاته  عن  اأعلن  "اإذا 

واتخاذ الإجراءات الازمة �ضد املذنبن".

يعرثان على غرفة مرعبة خلف جدار منزلهما 
�ضعر زوج����ان ب��ري��ط��ان��ي��ان ب��ال��رع��ب ع��ن��دم��ا وج���دا غرفة 
منزلهما  ح��م��ام  خلف  خمفية  طفل  �ضرير  فيها  غريبة 
�ضبارك�ص  و�ضتيفن  كارولن  الزوجان  وا�ضرتى  اجلديد. 
خطة  اإىل  واحتاجا  �ضا�ضك�ص،  غ��رب  ب��راي��ت��ون،  يف  العقار 
�ضتيفن  وج���د  امل�����ض��ح،  واأث���ن���اء  امل���ن���زل.  ل��ت��ج��دي��د  مف�ضلة 
املهند�ص  ن��زل  عندما  ول��ك��ن  ال��ب��اب،  امل��ع��م��اري  واملهند�ص 

لقيا�ص الطابق ال�ضفلي، مل يذكر الغرفة الإ�ضافية.
حديدي  �ضرير  على  حتتوي  الغرفة  كانت  ال��داخ��ل،  ويف 
"اكت�ضفنا وجود قبو للمبنى بعد  واح��د. وقالت كارولن 
اأن ا�ضرتينا العقار. مل يكن يف تفا�ضيل عملية البيع، ومل 
"ي�ضعب  كارولن  واأ�ضافت  العقار".  �ضاهدنا  عندما  نره 
اإليها عرب  العثور على الغرفة نظراً لأنه ميكن الو�ضول 
اأن  امل�ضحك  من  �ضيكون  اأن��ه  اعتقدت  �ضغري.  مرحا�ص 
ن�ضور لأن كل ما ميكن اأن نراه هو خيوط العنكبوت. مل 
بالتاأكيد  ك��ان  لذلك  حديدي،  �ضرير  على  العثور  نتوقع 
اأمراً فظيعاً بع�ص ال�ضيء". وبعد �ضوؤال امل�ضتاأجرة احلالية 
عن ال�ضرير، �ضرحت كيف ا�ضطرت ابنتها لت�ضوير فيلم 
ال�ضفلي هو  الطابق  اأجل مهمة جامعية، وكان  رعب من 
اخليار الوا�ضح للمجموعة، ولكن نظراً ل�ضحة امل�ضتاأجرة، 

وحقيقة اأنها تكره العناكب، ظل ال�ضرير هناك.

اكت�ساف رفات م�سا�سة دماء 
عرث علماء الآثار يف بولندا على بقايا "امراأة- م�ضا�ضة 

دماء" مع منجل حول عنقها وقفل على اإ�ضبع قدمها.
الآثار  علماء  اأن  اإىل   ،Daily Mail �ضحيفة  وت�ضري 
اكت�ضفوا خال عمليات احلفر اجلارية يف املقربة القدمية 
�ضمال  الواقعة  ت��ورون  بالقرب من مدينة   Pien لقرية 
وعنقها  ع�ضر  ال�ضابع  للقرن  تعود  ام���راأة  رف��ات  ال��ب��اد، 
مثبت يف الأر�ص بوا�ضطة منجل ويف اإ�ضبع قدمها قفل. 
ووفقا للعلماء، كان النا�ص يعتقدون حينها اأن هذه املراأة 
"م�ضا�ضة دماء" لذلك دفنت بهذه الطريقة لكي ل تقوم 

من بن الأموات وتخرج من قربها.

لوحة اأن�ساأها الذكاء ال�سطناعي تفوز مب�سابقة فنية
اأث��ار فنان ج��دًل كبرياً على الإن��رتن��ت بعد 
اأن ك�ضف عن فوزه مب�ضابقة فنية با�ضتخدام 
برنامج  ب���وا����ض���ط���ة  اإن���������ض����اوؤه����ا  مت  ل���وح���ة 
الفنان  وا���ض��ت��خ��دم  ال���ض��ط��ن��اع��ي.  ل��ل��ذك��اء 
ا�ضطناعي  ذك����اء  ب��رن��ام��ج  األ����ن  ج��ي�����ض��ون 
لوحته  ل�����ض��ن��ع   Midjourney ي�����ض��م��ى 
 Théâtre D'opéra امل�����ض��م��اة  ال��ف��ن��ي��ة 
للفن  الأول  باملركز  ف��ازت  والتي   Spatial
اجل��م��ي��ل��ة يف  ال��ف��ن��ون  م�ضابقة  ال��رق��م��ي يف 
Colorado State Fair. ويقوم برنامج 
من  ر����ض���وم���ات  ب��اإن�����ض��اء   Midjourney
الكلمات املوجودة يف مربع ن�ص. ويف من�ضور 
األن حتت  متت م�ضاركته على تويرت كتب 
�ضنع  ع��ن   Sincarnate امل�ضتخدم  ا���ض��م 
ال�ضورة با�ضتخدام Midjourney والفوز 
يف  الرقمية  ال��ف��ن��ون  فئة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 

م�ضابقة الفنون اجلميلة يف معر�ص الولية. 
مئات  باإن�ضاء  "قمت  املن�ضور  األ��ن يف  وق��ال 
واخرتت  الربنامج،  هذا  با�ضتخدام  ال�ضور 
قما�ص  على  وطبعتها  ل��دي  �ضور   3 اأف�ضل 
 Gigapixel A.I بعد الرتقية با�ضتخدام

بح�ضب �ضحيفة بيزن�ص اإن�ضايدر.
هذا  على  ل��ل��رد  ت��وي��رت  م�ضتخدمو  و���ض��ارع 
املن�ضور، وقال اأحدهم " دخل �ضخ�ص ما يف 
بوا�ضطة  اإن�ضاوؤها  فنية بقطعة مت  م�ضابقة 
الذكاء ال�ضطناعي وفاز باجلائزة الأوىل. 
اآخر  م�ضتخدم  وكتب  جداً".  �ضخيف  ه��ذا 
اأعيننا  اأم����ام  ال��ف��ن  م���وت  ن�����ض��اه��د  "نحن 
الإبداعية  الوظائف  تكن  مل  اإذا  مبا�ضرة. 
التي  ال��وظ��ائ��ف  فحتى  الآلت،  م��ن  اآم��ن��ة 
ت��ت��ط��ل��ب م���ه���ارات ع��ال��ي��ة م��ع��ر���ض��ة خلطر 

الإهمال".

املمثلة ال�ضويدية اإيدا اإجنفول اأثناء التقاط �ضورة لفيلم )The Kingdom Exodus( الذي مت عر�ضه خارج 
املناف�ضة خالل مهرجان البندقية ال�ضينمائي، اإيطاليا. )ا ف ب(

اأديل تفوز بجائزة اإميي لأول مرة 
 Adele One" فازت النجمة العاملية  اأديل  بجائزة اإميي على عر�ضها التلفزيوين
العاملية   املقدمة  املا�ضي مب�ضاركة  العام  Night Only" الذي �ضجل يف نهاية 

اأوبرا وينفري  وحتدثت فيه اأديل عن رحلة �ضناعة األبومها 30 وكوالي�ضه كذلك 
قدمت اغاين من البومها اجلديد.

واح��دة من حتقيق مكانة  اأدي��ل على بعد خطوة  تكون  الإمي��ي  وبحيازتها على 
تاريخية اذ ان اأديل حائزة عدة مرات على جائزة الغرامي، كما انها حائزة على 
"توين" لتحقيق  اأغنية ا�ضلية. وتبقى لها فقط جائزة  اأو�ضكار لأف�ضل  جائزة 
الرئي�ضية  الأرب����ع  اجل��وائ��ز  اإىل  ت�ضري  وال��ت��ي   EGOT اأو  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ع��ام��ة 
واأكرب اجلوائز يف  اأف�ضل  و Grammy و Oscar و Tony"، وهي   Emmy"

عامل التلفزيون والت�ضجيل والأفام وامل�ضرح.


