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حممد بن را�سد يوجه باإر�سال م�ساعدات عاجلة بقيمة 
باك�ستان يف  الفي�سانات  من  للمت�سررين  درهم  مليون   50

•• دبي -وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، بت�شيري م�شاعدات عاجلة 
بقيمة 50 مليون درهم لإغاثة املت�شررين من الفي�شانات يف باك�شتان.

اآل  را�شد  بن  حممد  »م��ب��ادرات  تتوىل  التي  الإغاثية،  امل�شاعدات  وتوفر 
الفي�شانات  من  للمت�شررين  مبا�شراً  دعماً  تقدميها  العاملية«  مكتوم 

اجلارفة التي تاأثر بها املاليني يف باك�شتان.
اآل مكتوم  را�شد  التي تقدمها »مبادرات حممد بن  امل�شاعدات،  و�شتكون 
العاملية« بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
مبا�شر  غذائي  دع��م  ب�شيغة  والإن�شانية،  اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل 
التي  الوا�شعة  الفي�شانات  بتداعيات  ت��اأث��روا  ال��ذي��ن  والأ���ش��ر  ل��الأف��راد 
وت�شببت  �شخ�شا   1،136 من  اأكرث  �شحيتها  وذهب  باك�شتان  اجتاحت 
3،450 كيلومرتا من  اأكرث من  بنزوح املاليني عن منازلهم، وتدمري 

الطرق احليوية، وعزل قرى باأكملها.             )التفا�شيل �س3(

الإمارات تن�سئ 3 مع�سكرات جديدة لإيواء 
املت�سررين من كارثة ال�سيول والفي�سانات يف ال�سودان

•• اخلرطوم -وام:

وا���ش��ل��ت دول���ة الإم�����ارات ج��ه��وده��ا الإن�����ش��ان��ي��ة والإغ��اث��ي��ة على ال�شاحة 
ال�شودانية جندًة لالأ�شقاء وم�شاعدتهم يف جتاوز الظروف ال�شعبة التي 
املدن  من  ع��دداً  اجتاحت  التي  وال�شيول  الفي�شانات  ج��راء  بها  مي��رون 
وقامت  الأ�شا�شية.  البنى  يف  كبريا  دم��ارا  وخلفت  ال�شودانية  والوليات 
فرق ميدانية تابعة لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي باإن�شاء 3 مع�شكرات 

اإيواء جديدة يف عدد من القرى املت�شررة.     )التفا�شيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدث اإىل و�شائل الإعالم يف زابوريجيا  )ا ف ب(

�شاب ي�شري و�شط حطام بعد ا�شتباكات بني مقاتلني متناحرين يف الب�شرة )رويرتز(

بعثة وك�لة الط�قة ت�صل زابوريجي� بعد ت�أخر

مناورات ع�سكرية كربى يف رو�سيا مب�ساركة 50 األف جندي
اخلزعلي يغلق مق�ر ميلي�صي�ته بعد حتذير ال�صدر

ليلة دامية مبدينة الب�سرة تزيد التوتر يف العراق

ي�ستهدف  اإ�سرائيلي  ق�سف 
دم�سق ري���ف  يف  اهلل  ح���زب 

•• عوا�صم-وكاالت

قتل �شخ�س واأ�شيب ثالثة اآخرون 
ا�شتهدف،  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ق�����ش��ف  يف 
مواقع ع�شكرية بها عنا�شر حلزب 

اهلل اللبناين يف ريف دم�شق.
ال�������ش���وري حلقوق  امل��ر���ش��د  واأف������اد 
الإن�شان باأن جن�شيات امل�شابني غري 
اأن  م��و���ش��ح��اً  الآن،  ح��ت��ى  م��ع��روف��ة 
للنظام  التابعة  اجلوية  الدفاعات 
ال�شوري متكنت من اإ�شقاط �شاروخ 

واحد قبل و�شوله اإىل هدفه.
كما اأ�شاف اأن اأهداف الق�شف تبعد 
ب�شعة كيلومرتات عن مطار دم�شق 

الدويل وحي ال�شيدة زينب.
وكانت �شربات اإ�شرائيلية ا�شتهدفت 
اأم�س الأول مناطق يف ريف دم�شق، 
حلب  مطار  ق�شف  م��ن  �شاعة  بعد 

الدويل ومناطق حميطة به.
�شواريخ   4 اأن  امل���ر����ش���د  وك�����ش��ف 
مطار  ح��رم  ا�شتهدفت  اإ�شرائيلية 
ح���ل���ب ال��������دويل وم�������ش���ت���ودع���ات يف 

حميطه.

•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ح���ذر 
�شريغي لفروف، اأم�س اخلمي�س، 
من اأن اأي اأعمال تهدد قوة حفظ 
منطقة  يف  ال���رو����ش���ي���ة  ال�������ش���الم 
�شتعد  م���ول���دوف���ا  يف  ان��ف�����ش��ال��ي��ة 

هجوما على رو�شيا نف�شها.
ج�����اء خ���ط���اب لف�������روف م���وؤك���دا 
منطقة  اأن  م����ن  خم������اوف  ع���ل���ى 
مولدوفا،  يف  ت��ران�����ش��ن��ي�����ش��رتي��ا 
املتاخمة لأوكرانيا، قد تنجر اإىل 

ال�شراع الرو�شي - الأوكراين.
اأن  وق��ال لف���روف: على اجلميع 
الإجراءات  من  ن��وع  اأي  اأن  يفهم 
التي ت�شكل تهديدا لأمن جنودنا 
القانون  وف��ق   - اعتبارها  �شيتم 
ال��������دويل- مب���ث���اب���ة ه���ج���وم على 

الحتاد الرو�شي.
ه����ذا وب�������داأت م��و���ش��ك��و م���ن���اورات 
اخلمي�س  اأم�����س  ك��رى  ع�شكرية 
األ���ف  مب�����ش��ارك��ة اأك�����رث م���ن 50 
ج��ن��دي م���ع ا���ش��ت��م��رار ح��رب��ه��ا يف 

اأوكرانيا املجاورة.
املناورات  ت�شتمر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
قرابة اأ�شبوع  يف ال�شرق على بعد 
اخلط  م��ن  ال��ك��ي��ل��وم��رتات  اآلف 

•• بغداد-وكاالت:

م�����ع ارت������ف������اع ع������دد ال���ق���ت���ل���ى يف 
ال�����ع�����راق اإىل  ال���ب�������ش���رة ج���ن���وب 
امل�شلحة  ال���ش��ت��ب��اك��ات  اإث����ر   ،4
ال���ت���ي ���ش��ه��دت��ه��ا امل���دي���ن���ة خالل 
�شرايا  ب���ني  امل��ا���ش��ي��ة،  ال�����ش��اع��ات 
ال�شدري،  للتيار  التابعة  ال�شالم 
احلق  اأه��ل  ع�شائب  وميلي�شيات 
اخلزعلي،  قي�س  يتزعمها  ال��ت��ي 
اأم�س  اأن�شاره  من  الأخ��ري  طلب 
مكاتب  ك���اف���ة  غ���ل���ق  اخل���م���ي�������س، 

الع�شائب حتى اإ�شعار اآخر .
كما طلب بتغريدة على ح�شابه يف 
وعنا�شره  م�شلحيه  من  تويرت، 
عدم الرد على اأي اإ�شاءة اأو حرق 
"هناك  اأن  م��ع��ت��راً  ل��ل��م��ك��ات��ب، 
ويريد  مبجموعته  يرتب�س  من 

تاأزمي الأمور".
اأن  اأتى هذا البيان املقت�شب بعد 
حذر القيادي يف التيار ال�شدري 
���ش��ال��ح حم��م��د ال���ع���راق���ي، الذي 
يعرف ب� "وزير ال�شدر" اخلزعلي 
اإياه  من عواقب وخيمة، مطالباً 
"بكبح جماح ملي�شياته الوق�حة"، 
اأو التروؤ من املجرمني، يف اإ�شارة 
اأح����د  ع���ل���ى  ال����ن����ار  م��ط��ل��ق��ي  اإىل 

عنا�شر �شرايا ال�شالم.

وقال م�شوؤولون اأمنيون حمليون، 
بني  ا���ش��ت��ب��اك��ات  يف  ق��ت��ل��وا   4 اإن 
مدينة  يف  م�����ش��ل��ح��ة  ف�������ش���ائ���ل 
اندلعت  العراق،  جنوبي  الب�شرة 
وا�شتمرت  امل��ا���ش��ي��ة  ق��ب��ل  ال��ل��ي��ل��ة 

حتى �شباح اأم�س اخلمي�س.
ال����ش���ت���ب���اك���ات ه����ي الأح��������دث يف 
البالد  ت�����ش��ه��ده��ا  ع��ن��ف  اأع����م����ال 
اأن�شار  بني  �شيا�شية  اأزم��ة  �شمن 
زع��ي��م ال��ت��ي��ار ال�����ش��دري مقتدى 
واجلماعات  والأح�����زاب  ال�����ش��در، 
���ش��ب��ه ال��ع�����ش��ك��ري��ة امل��دع��وم��ة من 

اإيران.
وق����ال امل�����ش��وؤول��ون الأم��ن��ي��ون اإن 

و�شط  يف  وق���ع���ت  ال����ش���ت���ب���اك���ات 
النفط  اإن���ت���اج  م���رك���ز  ال��ب�����ش��رة، 

الرئي�شي يف العراق.
القتلى  م���ن  اث���ن���ني  اأن  وذك������روا 
ال�شالم  �شرايا  جلماعة  ينتمون 

التابعة لل�شدر.
وتفجر العنف جمددا يف العراق 
ه�����ذا الأ�����ش����ب����وع م����ع ق����ت����ال بني 
ال�شدر من  اأن�شار  م�شلحني من 
وم�شلحني  الأم����ن  وق����وات  ج��ه��ة 
جهة  م��ن  اإي����ران  م��ع  متحالفني 
اأخ��رى يف بغداد يف اأعنف معارك 
منذ  العا�شمة  ت�شهدها  ���ش��وارع 

�شنوات.

الذرية،  الدولية للطاقة  الوكالة 
زابوريجيا  اإىل حمطة  اخلمي�س، 
ت�����ش��ي��ط��ر عليها  ال��ت��ي  ال���ن���ووي���ة، 

رو�شيا يف جنوب �شرق اأوكرانيا.
فريق  ل��روي��رتز  مرا�شل  و�شاهد 
للمحطة  و�شوله  ل��دى  ال��وك��ال��ة 
وو�شط  ���ش��خ��م��ة،  ق��اف��ل��ة  ���ش��م��ن 

وجود مكثف للقوات الرو�شية.
وك����ان و����ش���ول ال���وف���د ق���د تاأخر 
ق��ت��ال يف  ان���دلع  بعد تقارير ع��ن 
حميط  يف  اخلمي�س،  �شابق  وق��ت 
اأك����ر حم��ط��ة ن��ووي��ة يف اأوروب�����ا، 
والتي ت�شيطر عليها مو�شكو منذ 

مار�س.
وك��ان��ت اأوك��ران��ي��ا، اخل��م��ي�����س، قد 
ب��ق�����ش��ف مدينة  رو���ش��ي��ا  ات��ه��م��ت 
اإن��رغ��ودار التي تقع فيها حمطة 
زاب��وري��ج��ي��ا ال��ن��ووي��ة ق��ب��ل زي���ارة 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  وف���د 

الذرية.
الرو�شي  اجلي�س  اتهم  من جهته 
باإر�شال فريق  الأوكرانية  القوات 
اإىل قرب حمطة  »املخّربني«  من 
اليوم  يف  ال���ن���ووي���ة،  زاب���وري���ج���ي���ا 
الوكالة  فريق  فيه  يجري  ال��ذي 
الدولية للطاقة الذرية زيارة اإىل 

املن�شاأة.

الأمامي للقتال يف اأوكرانيا.
»فو�شتوك  م���ن���اورات  و���ش��ت�����ش��ه��د 
مركبة  اآلف   5 ن�شر   »2022
و60  ط��ائ��رة،  و140  ع�شكرية، 
اأخرى،  وق���وارب  حربية،  �شفينة 
املناورات  وفقا ملو�شكو. و�شتجري 

الع�شكري  ال��ت��دري��ب  م��ن��اط��ق  يف 
�شرق  واأق�شى  �شيبرييا،  �شرق  يف 

رو�شيا، ويف بحر اليابان.
ال�شني  م�����ش��ارك��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
وت�شهد  ال����غ����رب.  ت���ه���م  وال���ه���ن���د 
ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن الأكرث 

العامل  يف  ب��ال�����ش��ك��ان  اك���ت���ظ���اظ���اً 
على  ع�شكري  ح���ادث  منذ  ت��وت��را 
جبال  يف  امل�����ش��رتك��ة  ح���دوده���م���ا 
الهيماليا قبل عامني خلف عدة 

قتلى.
اإىل ذل����ك، و���ش��ل م��ف��ت�����ش��ون من 

�سفري اأمريكا من اخلرطوم: ندعم 
رغبة ال�سودانيني بقيادة مدنية

•• اخلرطوم-وكاالت:

بعد قبول اأوراق اعتماده من قبل رئي�س جمل�س ال�شيادة النتقايل يف ال�شودان، الفريق 
اأول عبد الفتاح الرهان، راأى ال�شفري الأمريكي يف اخلرطوم، جون غودفري، اأن الوقت 
حان لتاأ�شي�س ما و�شفها بحكومة �شودانية مدنية تتمتع بامل�شداقية. كما اأ�شار اإىل دعم 

بالده رغبة ال�شودانيني يف دفع عجلة التحول الدميقراطي حتت قيادة مدنية.
واأ�شاف غودفري، وهو اأول �شفري اأمريكي باخلرطوم منذ 26 عاما، يف ر�شالة م�شورة 
ن�شرتها ال�شفارة الأمريكية عر في�شبوك »نقر التزام املوؤ�ش�شة الع�شكرية ب�شحب اجلي�س 

من ال�شيا�شة مبجرد تاأ�شي�س حكومة مدنية جديدة«.
اإىل ذلك، اأكد اأن بالده »ت�شجع جميع الأطراف الفاعلة على امل�شاركة يف حوار �شامل«.

وا�شنطن  م��ع  ال��ع��الق��ات  لتطوير  تتطلع  ب���الده  اأن  اإىل  �شابقاً  اأ���ش��ار  ال��ره��ان  م��وك��ان 
للعالقات  دفعة جديدة  لها ميثل  �شفرياً  املتحدة  الوليات  تعيني  اأن  موؤكداً  وتعزيزها، 

الثنائية بني البلدين.

�ص 03

�ص 09

�ص 19

اأبوظبي للتوعية القانونية يطلق حملة 
توعوية حول خماطر اجلرائم الإلكرتونية

اأخبار الإمارات

»خمازن الأ�شلحة« تو�شك على 
النفاد.. هل يهجر الغرب اأوكرانيا؟

عربي ودويل

هالند يف طريقه لتحطيم 
رقم �شالح التاريخي

الفجر الريا�شي

الفروف يحذر من اجنرار تران�صني�صرتي� يف مولدوف� اإىل احلرب

يف  وذخ���رية  اأ�سلحة  �سبط 
مدينة تون�سية قريبة من ليبيا

•• تون�س-وكاالت:

ك�������ش���ف م���ت���ح���دث ب���ا����ش���م احل���ر����س 
اأم�������س، �شبط  ال��وط��ن��ي يف ت��ون�����س، 
اأ����ش���ل���ح���ة وذخ�������رية يف م���دي���ن���ة بن 
�شهدت  التي  تون�س،  جنوب  ق��ردان 
منذ �شنوات مواجهات مع م�شلحي 
ح�شام  امل���ت���ح���دث  واأع����ل����ن  داع���������س. 
اأ�شلحة  ك�����ش��ف  اجل��ب��اب��ل��ي،  ال���دي���ن 
فجر  نفذتها  ا�شتباقية  عملية  بعد 
اأم�������س وح�����دات م��ك��اف��ح��ة الإره�����اب 
واإ�شراف النيابة العمومية بالقطب 

الق�شائي ملكافحة الإرهاب.
اجلبابلي،  وف���ق  ال��ع��م��ل��ي��ة،  وم��ك��ن��ت 
و14  كال�شنكوف،   11 �شبط  من 

خمزن ذخرية و4400 طلقة.
العملية  منطلق  امل��ت��ح��دث:  وق����ال 
�شخ�شني  ارت��ب��اط   ك�شف  بعد  ك��ان 

تهريب اأ�شلحة لتنظيمات اإرهابية.
 2016 يف  ق�������ردان  ب����ن  و����ش���ه���دت 
ال�شوارع  يف  م�����ش��ل��ح��ة  م���واج���ه���ات 
التون�شيني  والأم�����ن  اجل��ي�����س  ب���ني 
وجماعات م�شلحة موالية لداع�س.

ماكرون: ناأمل يف التو�سل لتفاق نووي خالل اأيام
•• باري�س-وكاالت:

مع اقرتاب حمادثات النووي من مرحلتها النهائية احلا�شمة، عّر الرئي�س 
الفرن�شي اإميانويل ماكرون اأم�س اخلمي�س، عن اأمله يف التو�شل اإىل اتفاق 

يف غ�شون الأيام املقبلة.
العمل  اإمت��ام)اإح��ي��اء خطة  »اآم��ل يف  الفرن�شيني  لل�شفراء  كلمة  واأ�شاف يف 
لالتفاق  اإ���ش��ارة  يف  املقبلة«،  القليلة  الأي���ام  غ�شون  يف  امل�شرتكة  ال�شاملة 

النووي، بح�شب ما نقلت رويرتز.
اأتى ذلك، يف وقت اأبدى فيه من�شق الت�شالت ال�شرتاتيجية ملجل�س الأمن 

القومي الأمريكي جون كريبي، اإ�شارات متفائلة اأي�شاً واإن بحذر.
يف  عليه  كانوا  مما  الآن  اأق��رب  باتوا  املتفاو�شني  اأن  اإىل  كريبي  اأ���ش��ار  كما 
اإىل  الأوىل  بالدرجة  يعود  ذل��ك  اأن  م�شيفاً  الأخ���رية،  والأ�شهر  الأ�شابيع 
ا�شتعداد اإيران للتخلي عن بع�س مطالبها التي مل تكن مرتبطة بالتفاق 

على الإطالق، بح�شب ما نقلت وكالة رويرتز اأم�س اخلمي�س.
ي�شار اإىل اأن رئي�س منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حممد اإ�شالمي وجه 
قبل يومني انتقادات لباري�س، قائاًل اإنها الأكرث اإثارة للمتاعب يف املفاو�شات 

التي امتدت اأ�شهراً طويلة.
اأتى ذلك، رداً على ت�شريحات ملاكرون يوم اجلمعة املا�شي، اعتر فيها اأن 
»الكرة باتت يف ملعب الإيرانيني« ب�شاأن اإحياء التفاق النووي الذي اأكد اأنه 

�شيكون يف حال اإبرامه »مفيدا« واإن كان »ل يعالج كل امل�شائل«..
يذكر اأن الحتاد الأوروبي الذي ين�شق املحادثات النووية منذ اأبريل املا�شي 
لحقاً  ل��رتد  لالتفاق،  نهائية  م�شودة  اأغ�شط�س  م��ن  الثامن  يف  ق��دم  ك��ان 
طهران على هذا الن�س مرفقة به بع�س املطالب اأو التعديالت دون الك�شف 

عنها. لت�شلم وا�شنطن، الأ�شبوع املا�شي اأي�شا، ردها على الرد الإيراين.

�سبكة م�سريات و�سفن اأمريكية لر�سد حتركات اإيران بحرًا
•• وا�صنطن-وكاالت:

الثوري  للحر�س  تابعة  دع��م  �شفينة  منع  الأمريكية  البحرية  اإع��الن  اأع��اد 
يف  اخلام�س  الأ�شطول  يديرها  ماأهولة  �شفينة غري  احتجاز  الإي��راين من 
املنطقة،  يف  التخريبية  اإي���ران  اأن�شطة  جم���دداً  ال�شطح  اإىل  اخلليج،  مياه 

واملراقبة الأمريكية احلثيثة لها.
فقد اأفاد �شباط اأمريكيون كبار باأن البحرية الأمريكية تعمل لبناء �شبكة 
القوات  لتقييد حركة  �شعيها  اإط��ار  وال�شفن، يف  ب��دون طيار  الطائرات  من 

منوذًجا  يكون  اأن  البنتاغون  ي��اأم��ل  برنامج  �شمن  املنطقة،  يف  الإي��ران��ي��ة 
عدد  عن  الك�شف  عن  امتنعوا  اأنهم  اإل  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  للعمليات 
الإدلء  اأو  وحلفاوؤها،  املتحدة  الوليات  ن�شرتها  التي  ال�شفن  اأو  الطائرات 
معلومات  اأنها  على  م�شددين  ا�شتخدامها،  وكيفية  مكان  ح��ول  بتفا�شيل 

�شرية، بح�شب ما نقلت �شحيفة »وول �شرتيت جورنال«.
لكنهم قالوا اإن ال�شفن والطائرات �شتمنحهم روؤية اأف�شل ملياه املنطقة.

ا�شتطالع  طائرة   100 لديها  يكون  اأن  تتوقع  البحرية  اأن  اأو�شحوا  كما 
�شغرية بدون طيار تعمل قبالة ال�شاحل الإيراين، بحلول ال�شيف املقبل.

يف مب�رزة ق�نونية دقيقة:
مرييك غارلند، الرجل الذي ميكنه اإ�سقاط ترامب

•• الفجر -هيلني في�صيار –ترجمة خرية ال�صيباين:

اإنها مبارزة قانونية على القمة بني وزير العدل ودونالد ترامب... من �شيفوز؟
للمحكمة  تر�شيحه  دون  حالوا  اجلمهوريني  اأن  من  غارلند  فيها مرييك  ياأ�شف  قد  اأي��ام  هناك 
العليا عام 2016. فبدًل من اأن يعي�س حياة حكيم هادئة، وجد وزير العدل نف�شه غارًقا يف دوامة 

�شيا�شية اذ عليه اأن يقرر يف الأ�شهر املقبلة ما اإذا كان �شيبداأ اإج��راءات قانونية �شد دونالد ترامب، 
والتي �شتكون الأوىل مل�شتاأجر �شابق للمكتب البي�شاوي.

وب�شكل ل ي�شدق، عليه اأن يتخذ هذا القرار مرتني لأن الرئي�س ال�شابق متورط يف ق�شيتني. 
لقد اأخذ من البيت الأبي�س، �شناديق من الوثائق، من بينها مئات ال�شفحات امل�شنفة 

على اأنها �شرية للغاية، والتي ت�شمل اأ�شماء جوا�شي�س.     )التفا�شيل �س10(

مرييك غارلند، الرجل الذي ميكنه اإ�سقاط ترامب

�صهدا تب�دل عدد من مذكرات التف�هم بني البلدين 

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س بلغاريا التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية 
•• اأبو ظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
»حفظه اهلل« ام�س فخامة رومني راديف رئي�س جمهورية بلغاريا ال�شديقة 

الذي يقوم بزيارة عمل اإىل الدولة.
بالرئي�س   ���� ال�شاطئ  ق�شر  يف  ج��رى  ال���ذي  اللقاء  خ��الل   � �شموه  ورح���ب 
اآفاق  الزيارة يف فتح  اأن ت�شهم هذه  اإىل  روم��ني رادي��ف معرباً عن تطلعه 
ل�شعبيهما  اخل��ري  يف  ملا  املجالت  جميع  يف  البلدين  بني  للتعاون  جديدة 

ال�شديقني.
رئي�س  وفخامة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبحث 
دولة  ب��ني  امل�شرتك  والعمل  الثنائي  ال��ت��ع��اون  ج��وان��ب  بلغاريا..خمتلف 
اآفاق  اإىل  ب��ه  ب��ل��غ��اري��ا وف��ر���س تنميته والن��ت��ق��ال  الإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة 
والبيئة  والتنموية  وال�شتثمارية  القت�شادية  املجالت  يف  خا�شة  اأرح��ب 
بجانب الطاقة املتجددة والأمن الغذائي والتي تعد رافداً رئي�شا للتنمية 

امل�شتدامة والتطور يف البلدين.
ب�شاأن  النظر  وجهات  اللقاء  خ��الل  البلغاري  والرئي�س  �شموه  تبادل  كما 
ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  ال�شاحتني  على  وال��ت��ط��ورات  الأح����داث  جممل 
الهتمام امل�شرتك .. موؤكدين يف هذا ال�شدد اأهمية تعزيز احلوار والتفاهم 
والعمل البّناء على اإيجاد ت�شويات �شلمية للنزاعات والأزمات التي ت�شهدها 
ال�شالم  اإىل  ال�شعوب  ي�شهم يف حتقيق تطلعات  العامل مبا  بع�س مناطق 

والتنمية والزدهار ويعزز الأمن وال�شتقرار الإقليمي والعاملي.
الدولة..  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
اإن عالقات ال�شداقة والتعاون بني دولة الإم��ارات وبلغاريا ت�شهد تطوراً 
التجاريني  ال�شركاء  اأه���م  م��ن  الإم����ارات  دول���ة  جعل  ومتنامياً  ملحوظاً 

رئي�س الدولة خالل ا�شتقباله رئي�س بلغاريا    )وام(لبلغاريا يف املنطقة.                                  )التفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات
بذكرى يوم الد�صتور ويوم اال�صتقالل

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�سي �سلوفاكيا واأوزبك�ستان
•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة 
اإىل فخامة زوزانا ت�شابوتوفا رئي�شة جمهورية 

�شلوفاكيا، مبنا�شبة ذكرى يوم الد�شتور.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
ال���وزراء حاكم دب��ي »رع��اه اهلل« برقية  جمل�س 

زوزان���ا  ال��رئ��ي�����ش��ة  ف��خ��ام��ة  اإىل  تهنئة مم��اث��ل��ة 
ت�شابوتوفا.

وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
اإدوارد  اإىل معايل  مكتوم برقية تهنئة مماثلة 

هيجر رئي�س وزراء جمهورية �شلوفاكيا.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  اأخ���رى  جهة  م��ن 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�شوكت  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه 
اأوزبك�شتان،  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  م��ري���ش��ي��اي��ف 

مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« ، برقية 
�شوكت  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  اإىل  مم��اث��ل��ة  تهنئة 

مري�شيايف.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل عبداهلل 

عاريبوف رئي�س وزراء جمهورية اأوزبك�شتان.

ال�سحة" جتري 260،132 فح�سا وتك�سف 
عن 481 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و540 حالة �سفاء

•• اأبوظبي-وام:

 متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
ال�  260،132 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات  اإجراء  ال��وزارة  ..اأعلنت 
واأحدث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24

تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�س يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  حالة   481 عن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 1،015،879 حالة.
وف��اة يف  حالة  اأي  ت�شجيل  عدم  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة    واأعلنت 
الدولة  الوفيات يف  املا�شية، وبذلك يبلغ عدد  الأربع والع�شرين �شاعة 

حالة.  2،341
بفريو�س  مل�شابني  ج��دي��دة  حالة   540 �شفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 994،898 حالة.

�صهدا تب�دل عدد من مذكرات التف�هم بني البلدين 

رئي�س الدولة يبحث مع رئي�س بلغاريا التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية 
•• اأبو ظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال���دول���ة » ح��ف��ظ��ه اهلل « ام�����س ف��خ��ام��ة روم����ني رادي����ف رئي�س 
ج��م��ه��وري��ة ب��ل��غ��اري��ا ال�����ش��دي��ق��ة ال����ذي ي��ق��وم ب���زي���ارة ع��م��ل اإىل 

الدولة.
 �� ال�شاطئ  ق�شر  يف  ج��رى  ال���ذي  اللقاء  خ��الل   � �شموه  ورح���ب 
ت�شهم هذه  اأن  اإىل  عن تطلعه  رادي��ف معرباً  روم��ني  بالرئي�س 
البلدين يف جميع  ب��ني  للتعاون  ج��دي��دة  اآف���اق  فتح  ال��زي��ارة يف 

املجالت ملا يف اخلري ل�شعبيهما ال�شديقني.
وبحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان وفخامة 
رئ��ي�����س ب��ل��غ��اري��ا..خم��ت��ل��ف ج��وان��ب ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي والعمل 
امل�شرتك بني دولة الإمارات وجمهورية بلغاريا وفر�س تنميته 
القت�شادية  املجالت  يف  خا�شة  اأرح��ب  اآف��اق  اإىل  به  والنتقال 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  بجانب  والبيئة  والتنموية  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
امل�شتدامة  للتنمية  رئي�شا  راف���داً  تعد  وال��ت��ي  الغذائي  والأم���ن 

والتطور يف البلدين.
كما تبادل �شموه والرئي�س البلغاري خالل اللقاء وجهات النظر 
الإقليمية  ال�شاحتني  على  والتطورات  الأح��داث  جممل  ب�شاأن 
ال�شدد  ه��ذا  يف  موؤكدين   .. امل�شرتك  الهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة 
اأهمية تعزيز احلوار والتفاهم والعمل البّناء على اإيجاد ت�شويات 
�شلمية للنزاعات والأزم��ات التي ت�شهدها بع�س مناطق العامل 
والتنمية  ال�شالم  اإىل  ال�شعوب  تطلعات  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا 

والزدهار ويعزز الأمن وال�شتقرار الإقليمي والعاملي.
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
الإمارات  ب��ني دول��ة  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة  اإن ع��الق��ات  ال��دول��ة.. 
الإمارات  دولة  جعل  ومتنامياً  ملحوظاً  تطوراً  ت�شهد  وبلغاريا 

من اأهم ال�شركاء التجاريني لبلغاريا يف املنطقة.
من جانبه اأعرب رئي�س بلغاريا عن �شعادته بزيارة دولة الإمارات 
و�شكره حلفاوة ال�شتقبال التي حظي بها والوفد املرافق .. وقال 
التطور والزده���ار يف عالقاتها  اإىل مزيد من  ب��الده تطلع  اإن 
مع دولة الإم��ارات ملا يخدم م�شاحلهما املتبادلة ويدفع جهود 

التنمية امل�شتدامة ويعود باخلري على �شعبيهما.
الدفع  على  امل�شرتك  احلر�س  اللقاء  ختام  يف  اجلانبان  واأك��د 
وتنويع  البلغارية   � الإم��ارات��ي��ة  الثنائية  ال��ع��الق��ات  مب�شتوى 
ق��اع��دت��ه��ا مب���ا ي��رف��د م��ق��وم��ات ال��ت��ن��م��ي��ة يف ال��ب��ل��دي��ن ويعزز 
اقت�شادهما الوطني .. م�شريين اإىل ما يجمعهما من م�شرتكات 
ال�شعوب  بني  والتعاي�س  والت�شامح  التعاون  قيم  تعلي  اإن�شانية 

وت�شهم يف تر�شيخ ال�شالم وال�شتقرار يف العامل.
واأقام �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ماأدبة ع�شاء تكرمياً للرئي�س 

البلغاري والوفد املرافق.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  واملاأدبة..�شمو  اللقاء  ح�شر 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة و�شمو ال�شيخ 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
و�شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�شو املجل�س 
التنفيذي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي و�شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�شيخ حممد بن حمد بن 

طحنون اآل نهيان م�شت�شار ال�شوؤون اخلا�شة يف ديوان الرئا�شة 
ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون 
الدويل ومعايل �شارة بنت يو�شف الأمريي وزيرة دولة للتعليم 
اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  ومعايل  املتقدمة  والتكنولوجيا  العام 
اأحمد بن علي  الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية ومعايل 
اأن���ور ب��ن حممد  حممد ال�شايغ وزي���ر دول���ة وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الدبلوما�شي  امل�شت�شار  قرقا�س 
العام للمجل�س  الأم��ني  نائب  ال�شام�شي  ومعايل علي بن حماد 
رئي�س  املبارك  خليفة  حممد  ومعايل  الوطني  لالأمن  الأعلى 
و�شعادة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 

�شلطان را�شد الكيتوب �شفري الدولة لدى بلغاريا .
ي�شم.. ال��ذي  ال�شيف  للرئي�س  امل��راف��ق  الوفد  ح�شرهما  كما 
لل�شيا�شات  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اأيلك�شيف  خري�شتو  م��ع��ايل 
الق��ت�����ش��ادي��ة ووزي�����ر ال��ن��ق��ل والت�������ش���الت وم���ع���ايل نيكولي 
���ش��ت��وي��ان��وف وزير  ن��ي��ك��ول  ميلكوف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل 

البتكار  وزي��ر  بوليف  الك�شندر  ومعايل  وال�شناعة  القت�شاد 
اأنطوان جي�شيف رئي�س وكالة ال�شتخبارات يف  والنمو و�شعادة 

بلغاريا وعددا من كبار امل�شوؤولني.
وفخامة  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  �شهد  كما 
البلدين  بني  التفاهم  مذكرات  من  ع��دد  تبادل  بلغاريا  رئي�س 

تهدف اإىل تعزيز التعاون امل�شرتك و�شملت التايل..
حكومتي  ب��ني  الإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  ح��ول  تفاهم  م��ذك��رة   ����
ال�شيخ عبد  �شمو   .. تبادلها  بلغاريا  الإم��ارات وجمهورية  دولة 
اهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل 

نيكولي ميلكوف وزير اخلارجية البلغاري.
�� مذكرة تفاهم بني وزارة الرتبية والتعليم يف الدولة ونظريتها 
وزارة الرتبية والتعليم والعلوم يف بلغاريا تبادلها..معايل �شارة 
العام والتكنولوجيا  للتعليم  الأم��ريي وزي��رة دولة  بنت يو�شف 

املتقدمة ومعايل وزيراخلارجية البلغاري.
ووزارة  الإم���ارات  دول��ة  القت�شاد يف  وزارة  تفاهم بني  �� مذكرة 

اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور  معايل  تبادلها  بلغاريا..  يف  ال�شياحة 
الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية ومن اجلانب البلغاري 

معايل نيكول �شتويانوف وزير القت�شاد وال�شناعة.
�� مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال التنمية امل�شتدامة والأغذية 
ووزارة  الدولة  يف  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  بني  الزراعية 
رمي  معايل   .. تبادلها  بلغاريا  يف  والغابات  والأغ��ذي��ة  ال��زراع��ة 
بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل ومن 

اجلانب البلغاري معايل وزير القت�شاد وال�شناعة.
�� مذكر تفاهم بني دائ������رة الثقافة وال�شياحة يف اأبو ظبي ووزارة 
الثقافة البلغارية.. تبادلها معايل حممد خليفة املبارك رئي�س 
ومعايل  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 

نيكولي ميلكوف وزير اخلارجية البلغاري.
�� مذكرة تفاهم بني وك������الة اأنباء الإمارات »وام« ونظريتها وكالة 
اأنباء بلغاريا..تبادله���ا �شعادة حممد جالل الري�شي مدير عام 

الوكالة وكرييل فال�شيف مدير عام الوكالة البلغارية.
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اأخبـار الإمـارات

العالج باخلاليا التائية مينح الأمل ملر�سى �سرطان الدم »اللوكيميا«
•• اأبوظبي-وام:

يعمل خراء من "كليفالند كلينك" 
مناعية  ع�����الج�����ات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
ج���دي���دة لأن�����واع م��ع��ي��ن��ة م���ن مر�س 
"اللوكيميا" اإىل  مثل  الدم  �شرطان 
العالج  ه��ذا  خ��ي��ارات  تو�شيع  ج��ان��ب 
ف�شلت  ال��ذي��ن  للمر�شى  الأم���ل  ملنح 
تقدم  اإح���راز  الأخ���رى يف  العالجات 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ع����الج امل���ر����س لديهم 

باليوم  الحتفاء  اق��رتاب  مع  وذل��ك 
ال���ع���امل���ي مل����ر�����س ����ش���رط���ان ال�������دم /
اللوكيميا/ الذي ي�شادف 4 �شبتمر 
م�شطلح  وي�������ش���ري  ع�������ام.  ك����ل  م����ن 
من  جم��م��وع��ة  اإىل  "اللوكيميا" 
الأورام اخلبيثة التي تت�شف بالنمو 
ال�شريع وغري املن�شبط خلاليا الدم 
خاليا  ت�شمى  ال��ت��ي  الطبيعية  غ��ري 
العاملي  لل�شندوق  ووفقاً  اللوكيميا 
ي�شيب  اأن  ميكن  ال�شرطان  لأبحاث 

كما  والبالغني  الأطفال  املر�س  هذا 
اأكرث  ب���ني   13 امل��رت��ب��ة  ي��ح��ت��ل  اأن�����ه 
على  �شيوعاً  ال�شرطان  مر�س  اأن��واع 
م�شتوى العامل. وقال الدكتور جان 
اأخ�شائي  م��ي��ل��ي��ن��ه��ور���ش��ت  ج���وزي���ف 
برنامج  وم���دي���ر  امل��ت��ع��دي��ة  امل���ن���اع���ة 
العالج اخللوي والهند�شة املناعية - 
الذي مت اإن�شاوؤه موؤخراً يف م�شت�شفى 
العالج  اإن   - ك��ل��ي��ن��ي��ك  ك��ل��ي��ف��الن��د 
م�شتقبالت  ذات  ال��ت��ائ��ي��ة  ب��اخل��الي��ا 

 /CAR T/ امل�شت�شدات الوهمية
ي�شاهم يف اإحداث حتوٍل ملحوٍظ يف 
امل�شهد العام للعالج اإذ مينح العديد 
من املر�شى امل�شابني ب�شرطان الدم 
ب�شورة  ال�شفاء  اأم��ل  اللوكيميا  مثل 

دائمة من املر�س.
باخلاليا  ال���ع���الج  ُي���ع���د   : واأ�����ش����اف 
امل�شت�شدات  م�شتقبالت  ذات  التائية 
يقوم  متخ�ش�شاً  ع��الج��اً  ال��وه��م��ي��ة 
من  التائية  اخلاليا  ا�شتخدام  على 

املري�س ذاته، م�شريا اإىل اأن اخلاليا 
ال��ت��ائ��ي��ة ه���ي ن����وع م���ن خ��الي��ا الدم 
البي�شاء التي ت�شكل جزءاً من جهاز 
العالج  برنامج  خ��الل  ويتم  املناعة 
وتعديلها  التائية  اخلاليا  ا�شتخراج 
وراثياً حتى تتمكن من التعرف اإىل 
اخلاليا ال�شرطانية وتدمريها قبل 
الدم.  جم��رى  اإىل  وتعود  تتكاثر  اأن 
اأن العالج باخلاليا  وق��ال : يف حني 
امل�شت�شدات  م�شتقبالت  ذات  التائية 

الوهمية قد منح العديد من املر�شى 
اأماًل جديداً بال�شفاء اإل اأنه ل تزال 
التي  التحديات  م��ن  العديد  ه��ن��اك 
العالج  اإدارة  يف  عليها  التغلب  يجب 
التي  بتكلفته  يتعلق  فيما  �شّيما  ول 
رمبا تكون اأعلى مقارنة بالعالجات 
اإىل ذل���ك من  ب��الإ���ش��اف��ة  الأخ�����رى 
امل��ح��ت��م��ل اأن ي��ك��ون ل��ه��ذا ال��ن��وع من 
العالجات اآثار جانبية خطرية؛ وقد 
يحد ذلك من اإمكانية الو�شول اإىل 

العالج لذا يجب اأن ُيعطى للمر�شى 
متخ�ش�س  مركز  �شمن  الداخليني 
اجلانبية  الآث�����ار  اإدارة  ف��ي��ه  مي��ك��ن 
التي قد يعاين منها املري�س؛ ونحن 
ك��ي�����س وي�شرتن  ن��ع��م��ل م���ع ج��ام��ع��ة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  كليفالند  يف  ري��زي��رف 
ج��ه��ات اأخ���رى ون��ت��ع��اون م��ع العديد 
من ال�شركات امل�شنعة لإيجاد حلول 
اإمكانية  م��ث��ل  امل�����ش��ائ��ل  م��ن  للعديد 

الو�شول وال�شالمة والتكاليف.

اأبوظبي للتوعية القانونية يطلق حملة توعوية حول خماطر اجلرائم الإلكرتونية
•• اأبوظبي-وام:

" يف دائرة  " م�شوؤولية  اأبوظبي للتوعية القانونية واملجتمعية  اأطلق مركز 
حتت  الإلكرتونية،  اجلرائم  خماطر  حول  مو�شعة  توعوية  حملة  الق�شاء، 
فئات  ل��دى  ال��ق��ان��وين  ال��وع��ي  ن�شر  ت�شتهدف  " وال��ت��ي   Safe "خلك  �شعار 
املجتمع مبخاطر تلك اجلرائم مبا ي�شمن حمايتهم ووقايتهم، ل�شيما يف 

ظل النت�شار الوا�شع ل�شتخدام و�شائل التوا�شل الجتماعي.
نوفمر  نهاية  �شبتمر وحتى  اأ�شهر من  ت�شتمر ثالثة  التي  وتاأتي احلملة 
من العام اجلاري 2022، يف اإطار تنفيذ توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة رئي�س دائرة 
املجتمع مبا  اأف��راد  القانونية بني  الثقافة  ن�شر  بتعزيز  اأبوظبي،  الق�شاء يف 

يدعم احلفاظ على الأمن وال�شتقرار.
التعليم  دائرة  وال�شراكة مع  بالتعاون  املركز  ينظمها  التي  وت�شتمل احلملة 
وامل��ع��رف��ة يف اأب��وظ��ب��ي، وع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات، وو���ش��ائ��ل الإع�����الم، واجلهات 
احلكومية ذات العالقة، على جمموعة من املحا�شرات التوعوية يف املدار�س 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  التوعية  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  واجلامعات، 
على  ت��وع��وي��ا  وم��ن�����ش��ورا  حم��ا���ش��رة   30 م��ن  اأك���رث  تت�شمن  حيث  املختلفة، 
خمتلف الو�شائل الإعالمية املقروءة وامل�شموعة واملرئية ومن�شات التوا�شل 
حماية  كيفية  ح��ول  الأم���ور  اأول��ي��اء  توعية  على  احلملة  الجتماعي.وتركز 
وذلك  متهم،  اأو  �شحية  يكون  ل  حتى  الإلكرتونية  اجلرائم  من  اأطفالهم 
من خالل ال�شتعانة بالو�شائل التكنولوجية احلديثة مثل قنوات التوا�شل 
جانب  اإىل  التلفزيونية،  وال��ق��ن��وات  الإذاع��ي��ة  املحطات  طريق  ع��ن  وك��ذل��ك 

املحا�شرات يف املدار�س واجلامعات واجلهات احلكومية.وت�شلط ال�شوء على 
خماطر اجلرائم الإلكرتونية والبتزاز الإلكرتوين، والعقوبات القانونية يف 
هذا ال�شدد، ف�شاًل عن الرتكيز على الأ�شباب والعوامل التي توؤدي اإىل وقوع 
اإلكرتونياً، وخماطر ال�شتخدام اخلاطئ  اأفراد املجتمع ك�شحايا للمبتزين 
ملواقع التوا�شل الجتماعي، وامل�شوؤولية القانونية املرتتبة على م�شتخدميها 
2021 يف �شاأن مكافحة  34 ل�شنة  وفق مواد املر�شوم بقانون احتادي رقم 
ال�شائعات واجلرائم الإلكرتونية، وذلك من خالل طرح العديد من الأمثلة 
العملية من واقع ملفات الق�شايا املعرو�شة اأمام حماكم اأبوظبي. كما تعمل 
احلملة على التعريف باأبرز املحاذير وال�شوابط التي يجب على الأ�شخا�س 
الآمن  ال�شتخدام  ل�شمان  الإن��رتن��ت،  �شبكة  مع  التعامل  عند  لها  النتباه 
للو�شائل التقنية مبختلف اأنواعها، وجتنب اأي حماولت قد تعر�س �شالمة 

الأفراد للخطر اأو اإيقاعهم �شحايا، اأو كل ما من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل ارتكاب 
اأفعال قد تعر�شهم للم�شاءلة القانونية.

خليفة بن طحنون ي�ستقبل الرئي�س البلغاري يف واحة الكرامة
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان مدير تنفيذي 
مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي يف واحة الكرامة 
اإطار  يف  وذل��ك  بلغاريا،  رئي�س جمهورية  رادي��ف  روم��ني  اأم�س فخامة 
نهيان  اآل  طحنون  بن  خليفة  ال�شيخ  وراف��ق  للدولة.  الر�شمية  زيارته 
وا�شتمع  ال��واح��ة  اأن��ح��اء  مبختلف  جولة  يف  البلغاري  الرئي�س  فخامة 
اأب��ن��اء دول���ة الإم���ارات  ال��ت��ي ت��رم��ز اإىل ب��ط��ولت  ل�شرح ح��ول مرافقها 
البوا�شل وت�شحياتهم وتعر عن الكثري من القيم والدللت الوطنية 
اجلليلة ،ثم و�شع فخامته اإكليال من الزهور اأمام ن�شب ال�شهيد الذي 
هذا  ميثل  حيث  الآخ���ر،  على  منها  ك��ل  ي�شتند  ل��وح��ا   31 م��ن  يتكون 
الن�شب رمزا للوحدة والتكاتف والت�شامن بني قيادة الدولة و�شعبها 
ال��دول��ة بت�شجيل  ق���ام �شيف  ن��ه��اي��ة ج��ول��ت��ه  وج��ن��وده��ا الأب���ط���ال. ويف 
الإمارات  دول��ة  ل�شهداء  تقديره  عن  فيها  عر  ال���زوار  �شجل  يف  كلمة 
العربية املتحدة. يذكر اأن واحة الكرامة تعد اأحد اأبرز املعامل الوطنية 
واحل�شارية يف العا�شمة اأبوظبي حيث مت ت�شييدها تخليدا لبطولت 
وحماية  الوطن  عن  ال��دف��اع  �شبيل  يف  وت�شحياتهم  الإم���ارات  �شهداء 

مكت�شباته ومنجزاته.

حممد بن را�سد يوجه باإر�سال م�ساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم للمت�سررين من الفي�سانات يف باك�ستان

•• دبي -وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  وجه �شاحب 
عاجلة  م�شاعدات  بت�شيري  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

بقيمة 50 مليون درهم لإغاثة املت�شررين من الفي�شانات يف باك�شتان.
وتوفر امل�شاعدات الإغاثية، التي تتوىل "مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
العاملية" تقدميها دعماً مبا�شراً للمت�شررين من الفي�شانات اجلارفة التي 

تاأثر بها املاليني يف باك�شتان.
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  "مبادرات  تقدمها  التي  امل�����ش��اع��دات،  و�شتكون 
العاملية" بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل 

لالأفراد  مبا�شر  دعم غذائي  ب�شيغة  والإن�شانية،  لالأعمال اخلريية  مكتوم 
والأ�شر الذين تاأثروا بتداعيات الفي�شانات الوا�شعة التي اجتاحت باك�شتان 
عن  امل��الي��ني  ب��ن��زوح  وت�شببت  �شخ�شا   1،136 م��ن  اأك��رث  �شحيتها  وذه��ب 
منازلهم، وتدمري اأكرث من 3،450 كيلومرتا من الطرق احليوية، وعزل 
قرى باأكملها. و�شي�شكل الدعم الغذائي �شريان حياة للماليني من املتاأثرين 
اأربعة  جت��اوزت  اأم��ط��ار  املا�شية  الأ�شابيع  خ��الل  �شببتها  التي  بالفي�شانات 
باك�شتان.  يف  املا�شية  الثالثني  ال�شنوات  خ��الل  امل�شجلة  امل��ع��دلت  اأ�شعاف 
دولة  مع حر�س  ان�شجاماً  العاجل  الدعم  لتقدمي  الإن�شانية  املبادرة  وتاأتي 
الإمارات وجمتمعها دائماً على مد يد العون الإن�شاين والإغاثي للمحتاجني 

واملت�شررين من الكوارث الطبيعية والأزمات يف خمتلف اأنحاء العامل.

عام  تاأ�ش�شت  التي  العاملية"  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  "مبادرات  ومتثل 
2015 مظلة داعمة ملجموعة من املبادرات واملوؤ�ش�شات التي اأطلقها �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، وهي ت�شم اليوم ع�شرات املبادرات واملوؤ�ش�شات 
رئي�شية  والإن�شاين �شمن خم�شة حماور  العمل اخلريي  برامج  تنفذ  التي 
املر�س،  ومكافحة  ال�شحية  والرعاية  والإغاثية،  الإن�شانية  امل�شاعدات  هي 
ون�شر التعليم واملعرفة، وابتكار امل�شتقبل والريادة، ومتكني املجتمعات، مبا 
اأثره الإيجابي،  ا�شتدامته ويو�شع  املوؤ�ش�شي، ويحقق  يدعم العمل الإن�شاين 
ويكّر�س ثقافة الأمل يف املنطقة والعامل وي�شهم يف حتقيق التنمية املن�شودة 

مل�شتقبل اأف�شل.

باك�ستان اأرا�سي  ثلث  اجتاحت  التي  الفي�سانات  اأحدثتها  التي  الفادحة  اخل�سائر  من  املت�سررين  ولالأفراد  لالأ�سر  يقدم  • الدعم 
مع  والتن�سيق  بالتعاون  مبا�سر  غذائي  دعم  ب�سيغة  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مبادرات  قبل  من  يتم  الدعم  • تقدمي 

برنامج الأغذية العاملي وموؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية تد�سن خدمات اختبار حتدي الطعام لكافة اأنواع ح�سا�سية الطعام عند ال�سغار

مدينة  يف  الأطفال  طّب  ا�شت�شاري 
ال�شيخ خليفة الطبية: "احل�شا�شية 
الغذائية لدى الأطفال هي م�شدر 
العاملي،  امل�شتوى  على  �شحي  قلق 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  اأع��ل��ن��ت 
�شبكة  اأك����ر  "�شحة"،  ال�����ش��ح��ي��ة 
دول������ة  ال�������ش���ح���ي���ة يف  ل����ل����رع����اي����ة 
الإمارات، اأنه اأ�شبح باإمكان املر�شى 
خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف  ال�شغار 
دقيق  لفح�س  اخل�����ش��وع  ال��ط��ب��ي��ة 
التح�ش�س  اأو  ال��ع��ام��ة  للح�شا�شية 
اختبار  خ���دم���ة  ���ش��م��ن  ال���غ���ذائ���ي 
حت�����دي ال���ط���ع���ام اجل�����دي�����دة. ومت 
اإطالق هذه اخلدمة من قبل ق�شم 
امل�شت�شفى  يف  الأط���ف���ال  ح�شا�شية 
تغذية  اخت�شا�شيي  م��ع  بالتعاون 
الأطفال ووحدة الإقامة الق�شرية 
لالأطفال. ويتيح الختبار لالأطباء 
قد  امل��ري�����س  ك��ان  اإذا  التحقق مم��ا 

وكذلك هو الأمر يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة. وت�شري التقديرات 
اإىل اأن ح�شا�شية الطعام توؤثر على 
حول  الأط����ف����ال  م���ن   10%-1
العامل. واحل�شا�شية هي رد فعل من 
اجلهاز املناعي للج�شم حني يتفاعل 
م���ع م����ادة غ���ري ����ش���ارة ع������ادًة، مثل 
العفن  اأو  اللقاح  حبوب  اأو  الطعام 
اأو وبر احليوانات اأو مادة الالتك�س 
ورغم  احل�����ش��رات.  ل��دغ��ات  وبع�س 
ت��زال غري وا�شحة،  الأ�شباب ل  اأن 
اأنها  وال���ب���اح���ث���ون  ال��ع��ل��م��اء  ي����رى 
ترجع اإىل تغيريات يف منط احلياة 
الأطعمة  ".ومن  وراث��ي��ة  وع��وام��ل 
الفول  امل�شببة للح�شا�شية  ال�شائعة 
والأ�شماك،  واملك�شرات،  ال�شوداين، 
الفواكه  اأن����واع  وب��ع�����س  واحل��ل��ي��ب، 

ج�شمه  ك��ان  اإذا  الطفل  ع��ن  �شابقاً 
ج��اه��زاً. وخ���الل الخ��ت��ب��ار املتوفر 
ال�����ش��ي��خ خليفة  م��دي��ن��ة  ح��دي��ث��اً يف 
�شئيلة  كميات  و���ش��ع  يتم  الطبية 
املري�س  ���ش��ف��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ع��ام  م���ن 
يتم  مل  اإذا  ال��ف��ع��ل.  رد  وم��راق��ب��ة 
اإعطاء  يتم  فعل،  رد  اأي  مالحظة 
الطفل كمية اأكر من الطعام حتى 
املطلوبة.  الكمية  ا���ش��ت��ه��الك  ي��ت��م 
حت�ش�شي،  ف��ع��ل  رد  ر����ش���د  مت  اإذا 
ي��ت��م اإي���ق���اف الخ��ت��ب��ار ع��ل��ى الفور 
احل�شا�شية  دواء  ال��ط��ف��ل  وي��ع��ط��ى 
امل��ن��ا���ش��ب. ومي��ك��ن اخ��ت��ب��ار عن�شر 
غذائي واحد فقط يف كل مرة، مع 
اإ�شراف  الخ��ت��ب��ارات حت��ت  اإج����راء 
مدرب.  طبي  ك��ادر  قبل  م��ن  دقيق 
الغودي،  اأحمد علي  الدكتور  وقال 

نوع من الطعام ما ينتج عنه طفح 
حكة  اأو  ال�شفاه  يف  ت��ورم  اأو  جلدي 
واأحياناً  ال��ف��م،  اأو  احللق  يف  ووخ��ز 
والتعب  ال��ت��ن��ف�����س  يف  ���ش��ع��وب��ة  م���ع 
والنهيار. وعلى الرغم من اأنه من 
احل�شا�شية  ت�شبب  اأن  ج���داً  ال��ن��ادر 
اأن��ه��ا خميفة  اإل  ال���وف���اة،  امل��ف��رط��ة 

جداً للوالدين ومقدمي الرعاية.
الختبار  اأه���م���ي���ة  ع����ن  م���ت���ح���دث���اً 
اأ���ش��اف ال��دك��ت��ور اأحمد:  اجل��دي��د، 
من  الغذاء  حتدي  اختبار  "يعتر 
ملعاناة  ن��ظ��راً  امل��ه��م��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات 
العديد من الأطفال من احل�شا�شية 
اأطعمة  ت��ن��اول  م��ن  متنعهم  ال��ت��ي 
الأح��ي��ان، ل  معينة. ويف كثري من 
اإن كانوا قد جتاوزوا  يعرف هوؤلء 
اأو كّونوا ح�شا�شية  تلك احل�شا�شية 

رد فعل حت�ش�شي خفيف  عانى من 
ومعرفة  امل���ا����ش���ي،  يف  ����ش���دي���د  اأو 
ح�شا�شية  جت����اوز  ق���د  ك���ان  اإذا  م���ا 
اأي�شاً  ل��الخ��ت��ب��ار  مي��ك��ن  ال��ط��ع��ام. 
وجود  اح��ت��م��ال  ا�شتبعاد  اأو  ت��اأك��ي��د 
ل  وال��ت��ي  ال��ط��ع��ام  ح�شا�شية جت���اه 
واجللد  ال�����دم  مي��ك��ن لخ���ت���ب���ارات 
ب�شاأنها.  حا�شمة  اإج��اب��ة  تعطي  اأن 
ُيحرم  اأن  ل��ل��غ��اي��ة  ال�����ش��ائ��ع  وم����ن 
الأط���ف���ال ال��ذي��ن ع��ان��وا م��ن ردود 
���ش��اب��ق��اً م��ن الطعام  ���ش��دي��دة  ف��ع��ل 
امل�شبب للح�شا�شية ل�شنوات عديدة، 
بينما يف واقع الأمر، تختفي معظم 
الغذائية مع منو  اأنواع احل�شا�شية 
الختبار  ه����ذا  وي���ع���د  الأط�����ف�����ال. 
الإج������راء الأف�����ش��ل ل��ل��م�����ش��اع��دة يف 
اإعادة تقدمي الطعام الذي مت منعه 

اأكرث  اأن  العلم  م��ع  واخل�����ش��روات، 
انت�شاراً  الأط��ف��ال  ح�شا�شية  اأن���واع 
املعروفة  الأل����ب����ان  ح�����ش��ا���ش��ي��ة  ه���ي 
البقر  حليب  ح�شا�شية  با�شم  اأي�شاً 
ه���ذا  وي���رت���ب���ط   .CMPA اأو 
الر�شع  ب���اإع���ط���اء  ع���م���وم���اً  ال���ن���وع 
حليباً �شناعياً بقرياً، ويوؤثر حالياً 
على طفل واح��د م��ن ب��ني ك��ل 50 
طفاًل اأعمارهم اأقل من عاٍم واحد، 
امل�شكلة  ت��ل��ك  معظمهم  وي��ت��ج��اوز 
اأو ما قبل  خالل مرحلة الطفولة 
ال��ب��ل��وغ. وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذلك، 
ي�����ش��ل ال��ع��دي��د م���ن الأط���ف���ال اإىل 
مرحلة احل�شا�شية ال�شديدة، والتي 
احل�شا�شية  با�شم  اأي�شاً  اإليها  ي�شار 
املفرطة. ويف هذه احلالت، يتفاعل 
ب��ق��وة مع  امل��ن��اع��ي للج�شم  اجل��ه��از 

مبا�شرًة  يتعر�شوا  مل  ما  ج��دي��دة، 
رد  ويختروا  احل�شا�شية  مل�شببات 
فعل اجل�شم. يتم تدريب العاملني 
الطبية  خليفة  ال�شيخ  م��دي��ن��ة  يف 
الفعل  ردود  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  ع���ل���ى 
واحرتافية  ب���اأم���ان  واحل�����ش��ا���ش��ي��ة 
عالية. وباإمكاننا ر�شد وعالج ردود 
اآمنة،  بيئة  يف  التح�ش�شية  الفعل 
للوقاية  منا�شبة  خ��ط��ط  وت��وف��ري 
وال���ع���الج. وب���وج���ود ه���ذه اخلدمة 
ح�شا�شية  ع�����ي�����ادة  يف  اجل�����دي�����دة 
ال�شيخ  مل��دي��ن��ة  ال��ت��اب��ع��ة  الأط���ف���ال 
خ��ل��ي��ف��ة ال���ط���ب���ي���ة، ���ش��ن��ت��م��ك��ن من 
تعزيز ودعم الأه��ايل والأطفال يف 
بحياة  ال�شتمتاع  على  مل�شاعدتهم 
وال��ق��ي��ام بخيارات  واأ���ش��ه��ل  اأف�����ش��ل 

�شحية اأكرث وعياً."

من الوالي�ت ال�صودانية املت�صررة عدد  يف  الهالل  م�ص�عدات  من  ي�صتفيدون  �صخ�ص  األف   140

الإمارات تن�سئ 3 مع�سكرات جديدة لإيواء املت�سررين من كارثة ال�سيول والفي�سانات يف ال�سودان
•• اخلرطوم-وام:

ال�شودانية  ال�شاحة  على  والإغاثية  الإن�شانية  جهودها  الإم���ارات  دول��ة  وا�شلت 
جندًة لالأ�شقاء وم�شاعدتهم يف جتاوز الظروف ال�شعبة التي ميرون بها جراء 
الفي�شانات وال�شيول التي اجتاحت عدداً من املدن والوليات ال�شودانية وخلفت 
دمارا كبريا يف البنى ال�شا�شية.وقامت فرق ميدانية تابعة لهيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي باإن�شاء 3 مع�شكرات اإيواء جديدة يف عدد من القرى املت�شررة التابعة 
الوقوف على  اإىل  اإ�شافة  ال�شودانية  النيل  ملحلية وحدة غرب بربر بولية نهر 

واملواد  وال�شالمة وتقدمي  الأم��ن  اأعلى معايري  والت�شكني وفق  الإج��الء  عملية 
الغذائية لالأ�شر املنكوبة.ومت اإن�شاء مع�شكر اإيواء يف قرية الفحالب ي�شم اأكرث 
من 50 خيمة، ومع�شكر اآخر ي�شم 75 خيمة يف قرية اأبوخ�شو�س، اإ�شافة اإىل 
مع�شكر يف قرية امل�شيد التابعة ملحلية وحدة غرب بربر بولية نهر النيل لي�شل 
اإجمايل اخليام يف ولية غرب بربر اإىل 200 خيمة ت�شم اأكرث من األف �شخ�س 
الأحمر  ال��ه��الل  وف��د  الإن�شانية.وحظي  ال��ك��ارث��ة  تلك  م��ن  امل��ت��اأث��رة  الأ���ش��ر  م��ن 
الذين يعولون عليهم يف  املنكوبة  القرى  اأه��ايل  با�شتقبال حافل من  الإماراتي 
الكعبي  خمي�س  حممد  وق��ال  الطارئة.  املحنة  ه��ذه  ج��راء  معاناتهم  التخفيف 

رئي�س وفد الهالل اإىل جمهورية ال�شودان - يف ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات 
م�شتمر  ب�شكل  تعمل  الإم��ارات��ي  الأحمر  لهالل  امليدانية  الفرق  اإن   - "وام" 
بالتعاون مع اجلهات ال�شودانية املعنية للتخفيف من حدة اآثار الأزمة الإن�شانية 
التي يعي�شها اأبناء ال�شعب ال�شوداين، م�شريا اإىل اأن اجلهود الإن�شانية م�شتمرة 
يف ظل التقييم املتوا�شل للو�شع الإن�شاين للوقوف على الحتياجات الإن�شانية 
تنجلي  وال��دواء حتى  والغذاء  الإي��واء  �شواء بخيام  املت�شررين  ودع��م  الأ�شا�شية 

هذه املحنة وتعود احلياة اإىل طبيعتها.
ويوا�شل وفد الهالل الأحمر الإماراتي املوجود حاليا يف ال�شودان تقدمي الدعم 

امل�شتمر منذ عدة  وامل�شاندة للمتاأثرين والإ�شراف على برنامج الهيئة الإغاثي 
اأيام حيث مت توزيع كميات كبرية من الحتياجات الإن�شانية التي مت توفريها 
من الأ�شواق املحلية هناك. كما ت�شرف هيئة الهالل الأحمر الإماراتي على نقل 
امل�شاعدات الإن�شانية التي ي�شتفيد منها اأكرث من 140 األف �شخ�س من املتاأثرين 
والنازحني يف عدد من الوليات ال�شودانية الأ�شد تاأثرا من تداعيات الكارثة مثل 
ولية نهر النيل وولية اخلرطوم وولية اجلزيرة. وتاأتي امل�شاعدات الإماراتية 
تاريخ  اإىل  وا�شتنادا  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  ال�شوداين  ال�شعب  اإىل 

طويل من العالقات ال�شرتاتيجية ال�شلبة واملتميزة يف خمتلف املجالت.
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اأخبـار الإمـارات
�سيف بن زايد يقدم واجب 
العزاء بوفاة ركا�س العامري

•• اأبوظبي- وام: 

نائب رئي�س  اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ �شيف بن  �شمو  الفريق  قدم 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء يف وفاة املغفور له 
ركا�س بن �شامل العامري، وذلك مبجل�س العزاء مبنطقة القرم 

ال�شرقي يف اأبوظبي.
واأعرب �شموه عن �شادق تعازيه لأ�شرة وذوي الفقيد داعياً اهلل 
العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته 

ويلهم اأهله وذويه ال�شر وال�شلوان.

عبداهلل بن زايد يتلقى ات�سال هاتفيا 
من وزير خارجية اإيران

•• اأبوظبي- وام: 

ات�شال هاتفيا من  ال��دويل  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  تلقى 
معايل ح�شني اأمري عبداللهيان وزير خارجية اإيران.

جرى خالل الت�شال بحث العالقات الثنائية و�شبل دفعها اإىل الأمام وتعزيزها مبا يحقق امل�شالح 
الق�شايا  من  ع��دد  جت��اه  النظر  وجهات  اجلانبان  تبادل  كما  واملنطقة.  اجلارين  للبلدين  امل�شرتكة 
خالل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واأك��د  امل�شرتك.  الهتمام  حمل  والإقليمية  الدولية 
الت�شال الهاتفي حر�س دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول اجلوار مبا ير�شخ دعائم الأمن 

وال�شتقرار يف املنطقة ويحقق تطلعات �شعوبها اإىل التنمية والزدهار.

برعاية ال�سيخة فاطمة .. انطالق املوؤمتر الدويل للمراأة وال�سالم والأمن 8 �سبتمرب
•• اأبوظبي -وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
الأ�شرية "اأم الإمارات"، تنظم وزارة اخلارجية والتعاون الدويل وبال�شراكة 
وجامعة  املتحدة  الأمم  وهيئة  ال��ع��ام  الن�شائي  والحت���اد  ال��دف��اع  وزارة  م��ع 
الدول العربية وجمموعه موانئ اأبوظبي، املوؤمتر الدويل للمراأة وال�شالم 

والأمن، خالل الفرتة من 8 اإىل 10 �شبتمر اجلاري يف اأبوظبي.
ذات  والتحديات  الإجن���ازات  ا�شتعرا�س  اإىل  امل�شتوى  رفيع  املوؤمتر  ويهدف 
امل�شاركة  اأهمية  الذي يوؤكد على   1325 ال�شلة بقرار جمل�س الأمن رقم 
للحفاظ  املبذولة  اجلهود  جميع  يف  الكامل  وانخراطها  للمراأة،  املت�شاوية 
على ال�شالم والأمن يف مناطق النزاع حول العامل، ويف مرحلة البناء ما بعد 
انتهاء النزاعات. كما ي�شعى اإىل و�شع اإجراءات حمددة لتنفيذ خطة العمل 

الوطنية لدولة الإمارات لال�شتجابة للقرار وتفعيله.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
- بهذه املنا�شبة - اأن تنظيم دولة الإمارات للموؤمتر الدويل للمراأة وال�شالم 
والأمن ياأتي اإميانا منها بالدور املهم واملحوري الذي ت�شطلع به املراأة يف 
كافة املجالت، كونها اأحد ركائز الروؤية التنموية التي تقود املجتمعات اإىل 

الزدهار والرخاء.
اجلن�شني  بني  امل�شاواة  بتحقيق  الرا�شخ  الإم���ارات  دول��ة  ال��ت��زام  اإىل  واأ���ش��ار 
وتعزيز دور املراأة يف املجتمع، موؤكدا اأن املراأة يف دولة الإمارات باتت عنوانا 

بارزا يف م�شرية اإجنازاتها الوطنية على خمتلف الأ�شعدة".
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اإىل  والتقدير  بال�شكر  وت��وج��ه 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة 
اجلوهري  دوره���ا  على  الإمارات"،  "اأم  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
واملحوري يف دعم املراأة ك�شريك اأ�شا�شي يف عملية التنمية ال�شاملة للدولة 

وعلى رعايتها لهذا املوؤمتر الهام.
واأكد �شموه على الدور املهم الذي تقوم به دولة الإمارات يف دعم اأجندة املراأة 
وال�شالم والأمن يف اإطار هيئة الأمم املتحدة، خا�شة يف ظل ع�شويتها غري 

الدائمة يف جمل�س الأمن للفرتة من 2022 - 2023 .
م��ن جهته ق��ال م��ع��ايل حممد ب��ن اأح��م��د ال��ب��واردي وزي���ر ال��دول��ة ل�شوؤون 
الدفاع  وزارة  " ت�شعى   : املوؤمتر-  انعقاد  مبنا�شبة  له  ت�شريح  يف   - الدفاع 
موؤمتر  تنظيم  خالل  من  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون 
اأهمية  على  للتاأكيد  ال��ع��ام  ه��ذا  والأم����ن  وال�����ش��الم  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال�شالم  لبناء  كاأولوية  والأم��ن  ال�شالم  �شوؤون  يف  للمراأة  الكاملة  امل�شاركة 
العادل وال�شامل حول العامل، ومن خالل التعاون امل�شرتك والعمل امل�شتمر 

خالل الأعوام ال�شابقة بني وزارة الدفاع وكل من هيئة الأمم املتحدة للمراأة 
باأن  يقيناً  اأك��رث  اأ�شبحنا  العام  الن�شائي  والحت��اد  العربية  ال��دول  وجامعة 
اآثار النزاعات، فقد  واأ�شا�شًيا يف مراحل التعايف من  املراأة بات حمورياً  دور 
اأثبتت التجارب امليدانية منذ اإطالق الرنامج باأن املراأة �شريك اأ�شا�شي يف 
حفظ ال�شالم ومفاو�شات ما بعد احلروب لالإ�شراف على خمتلف الرامج 
مما  وال��ن��زاع��ات،  احل��روب  مناطق  يف  واآم��ن��ة  م�شتقرة  اأ�شر  لبناء  التنموية 
 "  : معاليه  ال�شالم." واأ�شاف  اتفاقيات  تطبيق  وا�شتقرار  جناح  يف  �شاهم 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وبالأخ�س  الإم���ارات  دول��ة  قيادة  تدعم 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة 
التوجه  ه��ذا  الإمارات"  "اأم  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
2018 مع الحتاد الن�شائي  وتزكيه، فمنذ توقيع مذكرة التفاهم يف عام 
العام وهيئة الأمم املتحدة للمراأة عملنا على تطوير قدرات املراأة الع�شكرية 
ومعرفتها باأ�ش�س حفظ ال�شالم، دعمت وزارة الدفاع يف الدولة تدريب اأكرث 
م��ن 350 ام���راأة م��ن خمتلف ال���دول العربية والآ���ش��ي��وي��ة والأف��ري��ق��ي��ة يف 
مدر�شة خولة بنت الأزور الع�شكرية بنجاح، و�شن�شتمر بتنفيذ هذه الرامج 
اإمياًنا من القيادة الر�شيدة بالدور املحوري واحليوي الذي تلعبه املراأة يف 
م�شرية البناء وال�شتقرار يف �شتى امليادين ول �شيما املجال الع�شكري حلفظ 

الأمن وال�شالم وال�شتقرار".
وحول املوؤمتر قالت �شعادة نورة ال�شويدي، الأمينة العامة لالحتاد الن�شائي 
اإط��ار حر�س دول��ة الإم��ارات على تعزيز �شراكتها  " ياأتي املوؤمتر يف  العام: 
ال�شرتاتيجية مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة، بهدف بناء القدرات الن�شائية 
امل��راأة وال�شالم والأم��ن، وامل�شاهمة  الوطنية والإقليمية والعاملية يف جمال 
الجتماعي  النوع  ح��ول  العام  الوعي  وزي��ادة  للمراأة  متكينية  بيئة  خلق  يف 
دعم  ظ��ل  يف  املن�شود،  والتطور  والتقدم  ال��رق��ي  لتحقيق  ال�شالم،  وحفظ 
القيادة الر�شيدة، ورعاية وتوجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك "اأم 

الإمارات".
يف  امل�شاركني  ق���درة  يف  الكاملة  ثقتنا  ع��ن  ن��ع��رب  اأن  " ي�شعدنا  واأ���ش��اف��ت: 
والتو�شيات  املخرجات  ثرية من  اخل��روج مبجموعة  على  املوؤمتر  فعاليات 

لتعزيز تفعيل دور املراأة املوؤثر يف بناء ال�شالم حول العامل".
من جانبها قالت الدكتورة موزة ال�شحي مديرة مكتب ات�شال هيئة الأمم 
املتحدة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية : " تلتزم هيئة الأمم 
ال�شالم  اأعمالها يف جمال  امل��راأة يف  باإ�شراك  را�شخا  التزاما  للمراأة  املتحدة 
والأم�����ن، ح��ي��ث ت��ق��وم ال��ن�����ش��اء م��ن��ذ ف���رتات ط��وي��ل��ة بعمل م��ه��م يف عمليات 
ال�شالم يف كثري من مناطق الأزمات، ولكن هناك تناق�شاً �شديداً مع م�شار 
مفاو�شات ال�شالم الر�شمية، حيث ل تزال الن�شاء اإىل حد كبري ل يلعنب اأي 

دور ر�شمي".

واأ�شافت : " بني عامي 1992 و2019 كان، يف املتو�شط، %13 فقط من 
املفاو�شني من الن�شاء، على الرغم من اأن الدرا�شات تظهر اأن م�شاركة املراأة 
مزيد  على  حتتوي  اتفاقات  اإىل  وت��وؤدي  امل�شتدام  ال�شالم  فر�س  من  تزيد 
املوؤمتر من  ب�شكل مت�شاٍو. ويهدف  والرجال  الن�شاء  تفيد  التي  البنود  من 
خالل جل�شاته املتنوعة التي ي�شارك فيها لفيف من �شناع القرار واملعنيني 
ال�شالم  جم��ال  يف  امل���راأة  دور  وتقييم  حتليل  اإىل  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 
والأم��ن بعد م�شي اأكرث من عقدين على �شدور قرار جمل�س الأم��ن رقم 
1325، وكذلك تكري�س مبادئ العدالة والإن�شاف بتقوية دور املراأة يف بناء 
ال�شالم كمدخٍل للنهو�س باملجتمعات التي تعاين من ال�شراعات، وتعزيزاً 
الذي  املوؤمتر  النزاعات." ويحظى  انتهاء  بعد  البناء  فرتة  يف  ل�شتقرارها 
ترعاه جمموعة موانئ اأبوظبي مب�شاركة نخبة من �شناع القرار الدوليني 
وكبار امل�شوؤولني والدبلوما�شيني وال�شخ�شيات املعنية بق�شايا املراأة والأمن 
وال�شالم يف املنطقة العربية والعامل، الذين يتجمعون حتت مظلة واحدة 
رقم  الأم��ن  جمل�س  بقرار  ال�شلة  ذات  والتحديات  الإجن���ازات  ل�شتعرا�س 
وانخراطها  للمراأة،  املت�شاوية  امل�شاركة  اأهمية  على  يوؤكد  الذي   1325
الكامل يف جميع اجلهود املبذولة للحفاظ على ال�شالم والأمن يف مناطق 

النزاع حول العامل، ومرحلة البناء ما بعد انتهاء النزاعات.
كما يوؤكد املوؤمتر على اأهمية دور املراأة يف عمليات الو�شاطة، ودعم القيادات 
الن�شائية على اأر�س الواقع، وخا�شة يف كل من دول اأفريقيا واآ�شيا، وبحث 
الإن�شانية، وتفعيل  امل�شاعدات  امل�شاواة بني اجلن�شني يف جمال  �شبل تعزيز 
م�شاركة املراأة يف اإج��راءات منع النزاعات، وزيادة م�شاركتها يف اأن�شطة بناء 
اإب��راز اجلهود الكبرية التي تبذلها دولة الإم��ارات على  ال�شالم، اإىل جانب 
�شعيد امل����راأة وال�����ش��الم والأم����ن، وو���ش��ع اإج�����راءات حم���ددة لإن��ف��اذ اخلطة 
جمل�س  ع��ن  ال�شادر   »1325« ال��ق��رار  لتنفيذ  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية 

الأمن التابع لالأمم املتحدة.
العديد  ع��ن  مل��ح��ة  ل���ش��ت��ع��را���س  وق��ت��اً  فعالياته  خ���الل  امل��وؤمت��ر  ويخ�ش�س 
بعد  ما  وت�شويات  ال�شراعات  اأماكن  يف  امل�شاركات  الن�شائية  القيادات  من 
واجهت  التي  التحديات  واأه��م  منهن،  ع��دًدا  املوؤمتر  وي�شت�شيف  النزاعات، 
تلك القيادات على اأر�س الواقع، كعدم توافر الدعم الكايف للن�شاء يف مناطق 
احلروب والنزاعات وزيادة مهامهن املتعلقة برعاية الأبناء وتوفري الطعام 
واملاء ورعاية املر�شى، وما يفر�شه هذا الواقع من م�شوؤولية على ال�شيدات 
امل�شاركات يف القوات الأممية كدفعهن للمزيد من التفهم لأو�شاع الن�شاء يف 

اأماكن النزاعات واحلروب وتعظيم �شبل م�شاعدتهن.
كما يركز املوؤمتر خالل جل�شاته على بحث �ُشبل حتقيق الأهداف الطموحة 
التي و�شعتها الأمم املتحدة لزيادة م�شاركة الن�شاء يف قوات حفظ ال�شالم 
اإىل حوايل  الع�شكرية  املهام  ذات  الوحدات  ن�شبتهن يف  زي��ادة  الأممية مثل 

.2028 عام  بحلول   20% اإىل  ال�شرطية  املهام  ذات  والقوات   ،15%
لتعزيز  اتخاذها  ميكن  حم��ددة  تدابري  و�شع  حول  املوؤمتر  جل�شات  وت��دور 
مفهوَمي امل�شاواة وتكافوؤ الفر�س، مع ت�شليط ال�شوء على التحدّيات التي 
انخراطها  تعزيز  وط��رق  ال�شالم،  حفظ  عمليات  يف  امل�شاركة  امل��راأة  تواجه 
الكامل يف جميع اجلهود املبذولة للحفاظ على الأمن، ويف كافة م�شتويات 
النوع  على  القائم  والعنف  اجلن�شي،  العنف  من  وحمايتهن  ال��ق��رار،  �شنع 

الجتماعي.
املدين  املجتمع  الن�شائية من  القيادات  اإ�شراك  املوؤمتر على �شرورة  ويوؤكد 
يف خمتلف عمليات برنامج العمل الوطني، كجزء من حتقيق اأجندة قرار 
العوائق  ا�شتك�شاف  م��ن  ذل��ك  ي�شتلزمه  وم��ا   ،1325 رق��م  الأم���ن  جمل�س 
ال��ت��ي حت���ول دون تنفيذ ب��رن��ام��ج ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي ال��ت��ي ت��دم��ج ال��ن�����ش��اء يف 
�شنع القرارات وال�شيا�شات ب�شكل اأكرث فعالية، ذلك اأن اإحدى طرق تعزيز 
م�شاركة املراأة يف عمليات ال�شالم هي العرتاف مب�شاهمات الن�شاء يف الأدوار 

واملنا�شب املختلفة حملًيا ودولًيا.
وي�شتعر�س املوؤمتر جهود الحتاد الن�شائي العام، بتوجيهات �شمو ال�شيخة 
امل�شتوى  امل���راأة وال�شالم والأم���ن على  اأج��ن��دة  فاطمة بنت م��ب��ارك، يف دع��م 
الدفاع  وزارة  تفاهم بني كل من  توقيع مذكرة  اأ�شفرت عن  والتي  العاملي، 
.. فيما مت مبوجبها  للمراأة  املتحدة  الأمم  العام وهيئة  الن�شائي  والحت��اد 
اإطالق الرنامج التدريبي حول املراأة والأمن وال�شالم والذي اأطلق عليه 
يف  امل���راأة  لتمكني  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  "مبادرة  ا�شم  لحقا 
ال�شالم والأمن"، اإىل جانب اإطالق اخلطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ 
القرار "1325" ال�شادر عن جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة، من ثم 
مبادرة  والأم��ن، �شمن  وال�شالم  للمراأة  مبارك  بنت  فاطمة  تد�شني مركز 
�شموها للمراأة وال�شالم والأمن، وكذلك اإطالق املوقع الإلكرتوين اخلا�س 

مببادرة �شموها.
ومن اجلدير بالذكر اأن عام 2000 قد �شهد �شدور قرار جمل�س الأمن رقم 
1325 الذي اأن�شىء مبقت�شاه جدول اأعمال "املراأة وال�شالم والأمن" وهو 
ال�شالم والأمن  القيادي يف حتقيق  امل��راأة  الذي يعرتف بدور  الأول  القرار 
النزاعات  وح��ل  ال�شالم  وحفظ  ال��ن��زاع��ات  منع  يف  واإ�شهاماتها  ال��دول��ي��ني 
م�شاركة  لتعزيز  املكا�شب  من  العديد  بالفعل  حتققت  وق��د  ال�شالم.  وبناء 
املراأة، ففي عام 1993، �شكلت الن�شاء %1 فقط من بعثات حفظ ال�شالم، 
وبعد قرار جمل�س الأمن رقم 1325، زادت اأعداد الن�شاء امل�شاركات �شمن 
قوات حفظة ال�شالم تدريجًيا، فمنذ عام 2018 حتى 2021، ارتفع عدد 
�شابطات الأركان واملراقبات الع�شكريات من %12.3 اإىل %17.8، وزاد 
عدد �شابطات ال�شرطة الأفراد من %22.3 اإىل %30.4، كما ارتفع عدد 

الن�شاء يف وحدات ال�شرطة امل�شكلة من %9 اإىل 14.8.

ب�لتع�ون مع دائرة اخلدم�ت االجتم�عية والهالل االأحمر 

جمل�س �ساحية ال�سبيحية يف خورفكان يوزع املوؤن على الأ�سر املت�سررة من الأمطار 
•• ال�صارقة-الفجر:

�شاهم جمل�س �شاحية ال�شبيحية التابع لدائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى 
الماراتي يف  الحمر  والهالل  الجتماعية  دائرة اخلدمات  وبالتعاون مع 
التي هطلت موؤخرا  الأمطار  التي ت�شررت جراء  الأ�شر  امل��وؤن على  توزيع 

على الدولة.
الإن�����ش��اين اخل��ريي على تعزيز  التعاون  وح��ر���س املجل�س م��ن خ��الل ه��ذا 
لالأ�شر  الدعم  اأوج��ه  تقدمي  على  العمل  يف  �شركائه  مع  اجلهود  خمتلف 

املت�شررة من الأمطار وال�شيول باملناطق يف خورفكان وما جاورها.
وجرى خالل املبادرة التي اأقيمت يف مقر املجل�س يف مدينة خورفكان تاأمني 
املوؤن الغذائية وتقدميها لالأ�شر التي جرى ح�شرها والوقوف على مدى 
املجل�س ودائ��رة اخلدمات  اإط��ار تكامل اجلهود بني  اأف��راده��ا يف  احتياجات 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ه��الل الأح��م��ر واإي�����ش��ال ت��ل��ك امل����وؤن اإىل الأ���ش��ر لتحقيق 
ال�شتقرار لها ولكافة اأفرادها بهدف جتاوز تداعيات التاأثريات التي حلقت 

بهم نتيجة تلك الأمطار ال�شديدة.

�سفراوؤنا ت�ستقطب 90 طالبا يف برامج م�سارات امل�ستقبل والبتكار
م��ت��ن��وع��ة ك��ال��ت�����ش��م��ي��م الإب����داع����ي 
الرقمي،  والت�شويق  والب��ت��ك��اري، 
امل�شتدامة  وامل������دن  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
والبنية التحتية، واإنرتنت الأ�شياء 
والبيانات  ال���ش��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
جامعة  ا�شت�شافت  كما  ال�شخمة. 
15 من طلبة  �شنغافورة الوطنية 
"�شفراوؤنا" برنامج حول اجلانب 
لتقنيات  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  ال���ن���ظ���ري 
وكيفية  ال����ش���ط���ن���اع���ي،  ال����ذك����اء 

"�شفراوؤنا"  ب���رام���ج  وت�����ش��ت��ه��دف 
تر�شيخ ركائز رئي�شية لدى الطلبة 
ومنهجية  وم���ه���ارات  م��ف��اه��ي��م   "
والعمل  والتعاون  العلمي  البحث 
اجلماعي والبتكار والإبداع و�شعة 
اخل���ي���ال وال��ت��ف��ك��ري ال��ن��اق��د وحل 

امل�شكالت".
"�شفراوؤنا"  20 من طلبة  و�شارك 
يف برامج تخ�س ال�شناعة والأمتتة 
والتي  بلندن،  اأك�شفورد  جامعة  يف 

التفكري  ت���خ�������س  ب�����رام�����ج  اإىل 
نفذتها  والإب����داع����ي  ال��ت�����ش��م��ي��م��ي 
دبلن  وكلية  بدبلن  ترينيتي  كلية 
اجلامعية باإيرلندا، حيث وفر هذا 
حمفزة  بيئة  التدريبي  الرنامج 
ل���ت���ط���وي���ر ال�����ق�����درات الإب����داع����ي����ة 
واإعدادهم  للطلبة،  والب��ت��ك��اري��ة 
بجانب  اأع�����م�����ال،  رواد  ل���ي���ك���ون���وا 
اأفكارهم  ومناق�شة  وط���رح  توليد 
البتكارية، واإجراء درا�شة واأبحاث 

اأما برنامج �شفراء امل�شتقبل فقد مت 
ا�شتحداثه يف عام 2017 لإك�شاب 
ال��ط��ل��ب��ة امل���ع���ارف وامل����ه����ارات التي 
امل�شتقبلي  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  يتطلبها 
ذات  املعرفية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
والطاقة  الف�شاء  كعلوم  الأول��وي��ة 
ف�شال  وامل�������ش���ت���دام���ة،  امل����ت����ج����ددة 
القبول  اآل���ي���ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ع���ن 
اجل���ام���ع���ات  يف  وال���ت���خ�������ش�������ش���ات 

الرائدة عامليا.

ا�شتخدام تقنيات الذكاء ال�شناعي 
للعديد  ن��اج��ع��ة  ح��ل��ول  اإي���ج���اد  يف 
الرنامج  ورك�����ز  ال��ق�����ش��اي��ا،  م���ن 
بالذكاء  اخلا�شة  ال�شيا�شات  على 
ا�شرتاتيجيات  ودور  ال�شطناعي 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  و���ش��ي��ا���ش��ات 
ت��ط��وي��ر ح���ل���ول وخ���ط���ط عمل  يف 
اإي���ج���اب���ي���ة ل��ل��ق�����ش��اي��ا ال���ه���ام���ة يف 

املجتمع املحلي والعاملي.
"�شفراوؤنا"  15 من طلبة  وان�شم 

تعد م��ن ب��ني اأع���رق اجل��ام��ع��ات يف 
ال��ع��امل ح��ي��ث ح����ازت ع��ل��ى املرتبة 
اأف�شل  ت�����ش��ن��ي��ف  وف����ق  اخل��ام�����ش��ة 
اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��ام 2022 
البارزين  خ��ري��ج��ي��ه��ا  ب����ني  وم�����ن 
العديد من روؤ�شاء الدول يف العامل 
ع��ل��ى جائزة  احل���ائ���زي���ن  وك���ذل���ك 

نوبل.
التدريبي  ال���رن���ام���ج  وت�����ش��م��ن 
موا�شيع  على  اأك�����ش��ف��ورد  جلامعة 

•• اأبوظبي-وام:

اخلام�شة  ال��ن�����ش��خ��ة  ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت 
"�شفراوؤنا"  ب���رام���ج  م���ب���ادرة  م���ن 
وزارة  نفذتها  التي   ،2022 لعام 
�شهري  خ���الل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
طلبة  من   90 واأغ�شط�س،  يوليو 
ال�شفوف ن 9 اإىل 12 من خمتلف 

املدار�س احلكومية واخلا�شة.
مع  "�شفراوؤنا"  ب��رام��ج  وتتما�شى 
وتوجهات  وا�شرتاتيجيات  خطط 
اهتماما  اأف��������ردت  ال���ت���ي  ال����دول����ة 
كبريا لبناء وتطوير قدرات املوارد 

الب�شرية املواطنة ال�شابة الكفوؤة.
"�شفراوؤنا" لهذا  برامج  وا�شتملت 
تدريبية مدة  برامج   6 العام على 
�شمن  وتندرج  اأ�شبوعان  منها  كل 
م�شار  ه��م��ا  رئ��ي�����ش��ي��ني  م�����ش��اري��ن 
�شفراء  وم�����ش��ار  الب��ت��ك��ار  ���ش��ف��راء 

امل�شتقبل.
البتكار  ����ش���ف���راء  ب���رن���ام���ج  وي���ع���د 
ملبادرة  ا�شتحداثه  مت  برنامج  اأول 
ويتيح   ،2016 ع��ام  "�شفراوؤنا" 
النظري  التدريب  فر�شة  للطلبة 
عامليا  رائ���دة  جامعات  يف  والعملي 
الأعمال  وري��ادة  البتكار  يف جمال 
والتكنولوجيا  املتقدمة  وال��ع��ل��وم 

والت�شميم البتكاري.

ال�شوق وت�شميم منتجات هي نتاج 
اأفكارهم، وو�شع اخلطط املالئمة 
بالإ�شافة  وت�شويقها،  لتطويرها 
والأث�����ر  ال����ش���ت���دام���ة  اأه���م���ي���ة  اإىل 

البيئي لهذه املنتجات.
باليابان  ك���ي���و����ش���و  ج���ام���ع���ة  ويف 
املتميزة يف اإجراء الأبحاث العلمية 
م���ن طلبة   10 ����ش���ارك  امل��ب��ت��ك��رة، 
تدريبية  ب��رام��ج  يف  "�شفراوؤنا" 
حول الطاقة املتجددة وامل�شتدامة، 
الرنامج عدة  الطلبة خالل  وزار 
موؤ�ش�شات �شناعية رائدة يف جمال 

الطاقة.
"�شفراوؤنا"  10 من طلبة  و�شارك 
لل�شباب  ال���دويل  لندن  منتدى  يف 
بكلية  �شنويا  ينظم  ال��ذي  والعلوم 
تعد  ال��ت��ي  ب��ل��ن��دن  "الإمريال" 
اجلامعات  واأف�������ش���ل  اأع�������رق  م����ن 
املرتبة  احتلت  حيث  الريطانية 
 100 اأف�شل  قائمة  على  الثامنة 
جامعة يف العامل. ويهدف املنتدى 
معارفهم  وتعزيز  ال�شباب  لتمكني 
ه����ذه  امل���������ش����ت����ج����دات يف  ب������اأح������دث 
الطرح  من  ميكنهم  كما  املجالت، 
البناءة ملختلف الق�شايا  واملناق�شة 
برنامج  وت�����ش��م��ن  ال�����ش��ل��ة.  ذات 
العلوم  يف  حم���ا����ش���رات  امل���ن���ت���دى 

الأ�شا�شية والتكنولوجية.
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دبي ت�ست�سيف موؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط لالأمرا�س اجللدية والتجميل 23 �سبتمرب
•• دبي - وام:

ال�شرق  وم��ع��ر���س  م��وؤمت��ر  م��ن  ال�شابعة  الن�شخة  فعاليات  دب��ي  ت�شت�شيف 
الأو�شط لالأمرا�س اجللدية وطب التجميل " ميدام 2022" الذي �شيقام 
حتت رعاية جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية خالل 
الفرتة من 23 اإىل 25 �شبتمر احلايل بفندق "انرتكونتننتال في�شتيفال 

�شيتي".
وي�شلط املوؤمتر ال�شوء على اأحدث امل�شتجدات يف جمال الأمرا�س اجللدية 
مب�شاركة  العلمية  والبتكارات  التقنيات  اأحدث  وا�شتعرا�س  التجميل  وطب 
من  التجميل  وط��ب  اجللدية  الأم��را���س  جم��ال  يف  املتخ�ش�شني  م��ن  نخبة 

املنطقة والعامل.
هذا  من  ال�شابعة  الن�شخة  اإن  املوؤمتر  رئي�س  النعيمي  خالد  الدكتور  وق��ال 

احلدث الطبي �شت�شهد عقد نقا�س بني الباحثني والأطباء من جميع اأنحاء 
جمال  يف  واملتخ�ش�شني  العلماء  اليه  تو�شل  ما  اأح��دث  وا�شتعرا�س  العامل 
م�شاركة  اإىل  م�شريا  التجميلي  والطب  اجللد  وجراحة  اجللدية  الأمرا�س 
 218 �شيقدمون  ال��ع��امل   دول  خمتلف  م��ن  علميا  متحدثا    214 ن��ح��و 
حما�شرة علمية و 46 جل�شة نقا�شية و 13 ندوة و 33 ور�شة عمل �شريرية  
اأكادمييا خم�ش�شا لالأطباء  اإىل ور�شة عمل علمية ويوما  بالإ�شافة  عملية 
واجلراحة  اجل��ل��دي��ة  الأم���را����س  ط��ب  يف  الخت�شا�س  ب��رام��ج  يف  امل��ت��درب��ني 
دول  2200 م�شارك من خمتلف  اأكرث من  ت�شجيل  اإىل  التجميلية منوها 

العامل حل�شور فعاليات املوؤمتر.
علمية  ب��رام��ج   6 ع��ق��د  يت�شمن  ل��ل��م��وؤمت��ر  العلمي  ال��رن��ام��ج  اأن  واأ����ش���اف 
واملفو�شية  العاملية  ال�شحة  منظمة  من  علمية  وم�شاركة  بح�شور  متوازية 
ال�شامية ل�شوؤون الالجئني التابعة لهيئة الأمم املتحدة - ال�شريك الإن�شاين 

للموؤمتر- ف�شال عن م�شاركة جمعيات الأمرا�س اجللدية من منطقة ال�شرق 
واجلمعية  اجللدية  لالأمرا�س  اللبنانية  اجلمعية  ومنها  والعامل  الأو�شط 
ال�شعودية لالأمرا�س اجللدية وجراحة اجللد واجلمعية املغربية لالأمرا�س 
الأمريكية  والأك��ادمي��ي��ة  اجللدية  لالأمرا�س  الهندية  واجلمعية  اجللدية 
لالأمرا�س اجللدية والأكادميية الأوربية لالأمرا�س اجللدية والكلية امللكية 
الريطانية لالأطباء . ولفت الدكتور خالد النعيمي اإىل اأن فعاليات املوؤمتر 
�شت�شهد الإعالن عن اطالق العديد من الأدوية  وامل�شتح�شرات التجميلية 
والأجهزة احلديثة يف عالج الأمرا�س والعناية بالب�شرة وذلك للمرة الأوىل 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط بعد موافقة وزراة ال�شحة ووقاية املجتمع منوها 
باأنه �شيتم خالل احلدث تنظيم يوم اأكادميي علمي كامل خم�ش�س لتدريب 
الأطباء اجلدد من قبل كوكبة من العلماء املتميزين املتخ�ش�شني يف جمال 

اجللدية والتجميل .

�سلطان القا�سمي ي�ستقبل رئي�س واأع�ساء جمل�س اأمناء جمل�س ال�سارقة للتعليم بعد ت�سكيله اجلديد

اأكدت على �صرورة ا�صتخراج ت�ص�ريح الهدم من اجله�ت املخت�صة والتقيد ب�صالمة العم�ل واملجتمع

بلدية مدينة اأبوظبي توعي املواقع الإن�سائية باإجراءات ال�سالمة اخلا�سة بهدم املباين

جمل�س تنمية املوارد الب�سرية الإماراتية يف دبي، يكلف عبد العزيز الفالحي مبهام امل�سرف العام للتوظيف 

•• ال�صارقة-وام:

القا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة �شباح اأم�س اخلمي�س، الدكتور �شعيد م�شبح 
ال�شارقة للتعليم واأع�شاء املجل�س بعد  اأمناء جمل�س  الكعبي رئي�س جمل�س 

ت�شكيله اجلديد.
ورحب �شموه يف بداية اللقاء -الذي جرى يف دارة الدكتور �شلطان القا�شمي - 
باأع�شاء جمل�س الأمناء .. متناوًل �شموه امل�شرية التعليمية يف اإمارة ال�شارقة 

واأهميتها يف رفع امل�شتوى التعليمي والثقايف لأبناء وبنات ال�شارقة.
املنوطة  والخت�شا�شات  العلمية  املو�شوعات  من  العديد  اللقاء  تناول  كما 

خالل  من  التعليمي  امل�شتوى  رفع  يف  ي�شهم  مبا  للتعليم  ال�شارقة  مبجل�س 
وتعزيز  والتعليمية،  الرتبوية  وال��رام��ج  وامل��ب��ادرات  اخلطط  م��ن  العديد 
املتميز  امل�شتوى  اإىل  بالإ�شافة  التعليمية،  املنظومة  اأط��راف  كافة  م�شاركة 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  توجيهات  على  بناًء  احلكومية  للح�شانات 

ال�شارقة.

بن  عبيد  علي  عبيد  الدكتور  من  كل  الأمناء  جمل�س  اأع�شاء  اللقاء  ح�شر 
بطي املهريي، وال�شيخ عبدالرحمن عبد اهلل ماجد اأحمد املعال، وعلي اأحمد 
النقبي،  اهلل  عبد  اأحمد  خمي�س  �شيف  والدكتور  احلو�شني،  يو�شف  يعقوب 
وعائ�شة حممد زايد خليفة الطنيجي، وحممد اأحمد املال اأمني عام جمل�س 

ال�شارقة للتعليم.

••  اأبوظبي-الفجر

البيئة  – اإدارة  امل��دن  بقطاع تخطيط  اأبوظبي، ممثلة  بلدية مدينة  نفذت 
وال�شحة وال�شالمة، حملة ميدانية على املواقع الإن�شائية العاملة يف جمال 
ومتطلبات  الوقائية،  ب��الإج��راءات  الوعي  م�شتوى  رفع  بهدف  املباين،  هدم 

الأمن وال�شالمة اأثناء هدم املباين بجميع اأنواعها، وذلك امتثاًل وتطبيقاً 
وال�شالمة  ال�شحة  نظام  بتطبيق  املتعلق   2009 ل�شنة   42 رق��م  للقرار 

املهنية على م�شتوى اإمارة اأبوظبي.
و�شملت احلملة العديد من مواقع الهدم يف جزيرة اأبوظبي والر الرئي�شي، 
الهدم،  م�شاريع  يف  ال�شالمة  متطلبات  لتعزيز  ميدانية  زي��ارات  خ��الل  من 

والإن�شاء  البناء  ق��ط��اع  يف  العاملني  توعية  على  جهودها  احلملة  ورك���زت 
مبا�شرة  قبل  الهدم  ت�شاريح  ا�شتخراج  ���ش��رورة  ح��ول  عملي  �شرح  وتقدمي 
ارتداء  يف  املثلى  للطريقة  عملياً  �شرحاً  احلملة  قدمت  كما  الهدم،  عمليات 
معدات احلماية ال�شخ�شية يف املواقع الإن�شائية اأثناء تنفيذ عمليات الهدم، 
مبوقع  املحيطة  املنطقة  يف  املجتمع  اأف���راد  حلماية  املوؤقتة  الأ���ش��وار  وب��ن��اء 

الهدم. و�شددت البلدية على اأهمية التقيد بكافة الإج��راءات الوقائية التي 
اأف��راد املجتمع  من �شاأنها توفري احلماية الق�شوى للعمال، وكذلك حماية 
الهدم،  عمليات  ع��ن  ناجتة  اآث���ار  اأي  م��ن  ال��ه��دم  ملنطقة  اجل��غ��رايف  واملحيط 
م�شرية اإىل �شرورة مراعاة املعايري البيئية يف نقل خملفات الهدم بالطرق 

ال�شليمة وال�شديقة للبيئة، مع احلفاظ على متطلبات ال�شالمة العامة.

•• دبي-الفجر:

كلف معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد املن�شوري، رئي�س جمل�س تنمية املوارد 
الب�شرية الإماراتية يف دبي، ال�شيد عبد العزيز الفالحي مبهام امل�شرف العام 

للتوظيف يف املجل�س. 
و�شيتوىل ال�شيد عبد العزيز الفالحي ال�شراف على حتقيق اأهداف املجل�س 
الإماراتية،  الب�شرية  التنمية  مبنظومة  والرت��ق��اء  التطور  عجلة  دف��ع  يف 
احليوية  القطاعات  يف  لالإماراتيني  القت�شادية  امل�شاركة  اأه��داف  وحتقيق 
وال�شيا�شات  اخل��ط��ط  تنفيذ  ومتابعة  دب��ي  ج��ه��ود  ودع���م  وال���ش��رتات��ي��ّج��ي��ة، 

الإماراتي،  الب�شري  املال  راأ�س  الرامية لتطوير وتنمية وتوظيف  والرامج 
وقيا�س التقدم يف تنفيذها، والتاأكد من وجود بيئة جاذبة وحمفزة  يف الإمارة 
التعليم  خمرجات  مواءمة  و�شمان  الإماراتية،  الب�شرية  امل��وارد  ل�شتقطاب 
للطلبة الإماراتيني مع متطلبات �شوق العمل يف الإمارة وفق القطاعات ذات 
التن�شيق  الفالحي  العزيز  عبد  ال�شيد  يتوىل  كما  ال�شرتاتيّجية.  الأولوية 
يف  ال�شرتاتيجية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  م��ع  وال��ت��ع��اون 
القطاع اخلا�س لرفع ن�شبة الإماراتيني العاملني فيها، وو�شع وتطوير اآليات 
واإجراءات توظيف الطاقات الوطنية والتحاقها يف جمالت العمل املختلفة، 
اإىل جانب تطوير الرامج التوجيهية لالإماراتيني لزيادة ن�شبة النخراط 

املعنية  القطاع اخلا�س، والتن�شيق مع اجلهات  العمل يف  وامل�شاركة يف �شوق 
وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  وتطوير  وتبني  املنا�شبة،  الوظيفية  الفر�س  لتوفري 
الب�شرية  امل���وارد  وتنمية  وتوظيف  وت��دري��ب  بتاأهيل  ال�شلة  ذات  وال��رام��ج 
ت�شاعد يف  التي  امل��وؤ���ش��رات  ومتابعة  ور�شد  اخل��ا���س،  القطاع  الإم��ارات��ي��ة يف 
�شلطان  واأكد معايل  الإماراتية.  الب�شرية  املوارد  تنمية  ا�شرتاتيجيات  ر�شم 
املن�شوري رئي�س جمل�س تنمية املوارد الب�شرية الإماراتية يف دبي، اأن ال�شيد 
نتائج  ال��واع��دة يف حتقيق  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  م��ن  الفالحي  العزيز  عبد 
التقنيات  املعرفة واخل��رة يف جمال  ا�شتثمار  واجن��ازات متميزة من خالل 

احلديثة التي �شتدعم متيز حكومة دبي يف كونها حكومة ا�شتباقية.

ال�سارقة للتعليم ي�ستقبل 1096 طلبا للت�سجيل يف احل�سانات احلكوميةفتح باب الرت�سح لع�سوية �سورى اأطفال و�سباب ال�سارقة لدورة النعقاد الربملانية 2022 - 2024

وتتيح "ربع قرن" فر�شة الرت�شح 
و�شباب  اأط���ف���ال  ���ش��ورى  لع�شوية 
ال�شابع  انعقادها  دورة  يف  ال�شارقة 
لل�شباب  والثامن  لالأطفال  ع�شر 
الفئة  يف  ال�شارقة  اأطفال  ملنت�شبي 
عاماً   11 اإىل   8 م���ن  ال��ع��م��ري��ة 
ال�شارقة و�شجايا  نا�شئة  ومنت�شبي 
العمرية  الفئة  يف  ال�شارقة  فتيات 
اإ�شافة اإىل  من 13 اإىل 16 عاماً 
طلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة 
الن�سء  بقطاع  املعنية  واملوؤ�ش�شات 
وال�����ش��ب��اب يف اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة من 

ووطنها  جمتمعها  وق�شايا  لواقع 
التحلي  غر�س  اإىل  اإ�شافة  واأمتها 
منذ  نفو�شهم  يف  امل�شوؤولية  ب��روح 

ال�شغر.
و�شباب  اأط���ف���ال  ����ش���ورى  وي���ه���دف 
اإع��داد ومتكني كوادر  اإىل  ال�شارقة 
تغيري  اإح���داث  على  ق���ادرة  وطنية 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خالل  اإي���ج���اب���ي يف 
الثقافة  وتطوير  ال��ب��ّن��اء  ال��ت��ح��اور 
العامة والرملانية واأ�ش�س مناق�شة 
احللول  واإيجاد  والق�شايا  الأفكار 

املنا�شبة لها حتت مظلة ال�شورى.

•• ال�صارقة -وام: 

ل�شناعة  قرن  ربع  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
ال���ق���ادة وامل��ب��ت��ك��ري��ن ع��ن ف��ت��ح باب 
�شورى  جمل�شي  لع�شوية  الرت�شح 
اأط���ف���ال و���ش��ب��اب ال�����ش��ارق��ة ل���دورة 
 –  2022" ال��رمل��ان��ي��ة  الن��ع��ق��اد 
قرن  "ربع  �شعار  حت��ت   "2024
الرملاين"  ال��ع��م��ل  يف  التميز  م��ن 
الطموحة  خطتها  ���ش��م��ن  وذل����ك 
امل�شتقبل  اأج���ي���ال  ت��اأ���ش��ي�����س  ن��ح��و 
لقوله  امتثال  ال�شورى  مبداأ  على 
بينهم"  ���ش��ورى  "واأمرهم  ت��ع��اىل 
امل�����ش��رتك والعمل  ال��ت��ع��اون  وق��ي��م 

اجلماعي.
نهج  خالل  من  املوؤ�ش�شة  وحتر�س 
روؤى �شاحب  اإىل حتقيق  ال�شورى 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
ال�����ش��ارق��ة وقرينته  الأع��ل��ى ح��اك��م 
حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو 
ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ش��ة م��وؤ���ش�����ش��ة ربع 
واملبتكرين  ال��ق��ادة  ل�شناعة  ق��رن 
ومدركة  واع��ي��ة  اأج��ي��ال  تن�شئة  يف 

النظام الإلكرتوين مواكبة  خالل 
ت�شهده  ال����ذي  ال��رق��م��ي  ل��ل��ت��ح��ول 
ال�شارقة  اإم���ارة  قطاعات  خمتلف 
والدولة واإمتام اإجراءات الت�شجيل 
http:// الرابط والرت�شح عر 
التي  و   register.syp.ae
املا�شي  اأغ�شط�س   22 م��ن  ب����داأت 
�شبتمر   22 ح���ت���ى  ت�����ش��ت��م��ر  و 

اجلاري.
ال�شروط  قرن"  "ربع  ح����ددت  و 
املر�شح  يف  ت���وف���ره���ا  ي��ج��ب  ال���ت���ي 
ل��ع�����ش��وي��ة ال�����ش��ورى وال���ت���ي تن�س 
اأبناء  م��ن  امل��ر���ش��ح  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
منت�شباً  يكون  واأن  الإم���ارات  دول��ة 
قرن  رب��ع  موؤ�ش�شات  م��راك��ز  لأح���د 
امل�شتهدفة  العمرية  الفئات  �شمن 
العالية  ب����الأخ����الق  ي��ت��ح��ل��ى  واأن 
القيادية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  و����ش���م���ات 
مهارات  م���ن  مت��ك��ن��ه  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال��ت��وا���ش��ل ال��ف��ّع��ال وال��ط��الق��ة يف 
والقدرة  العربية  باللغة  التحدث 
اإىل جانب  التحاور واملناق�شة  على 
لقبول  ال�شخ�شية  املقابلة  اجتياز 

املر�شحني.

•• ال�صارقة - وام:

للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  ���ش��ه��د 
اإق�������ب�������اًل ك�����ب�����ريا ل���ل���ت�������ش���ج���ي���ل يف 
احل�����ش��ان��ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن قبل 
اأبنائها  اإحل���اق  ال��راغ��ب��ة يف  الأ���ش��ر 
احلكومية  احل�����ش��ان��ات  ب����اإح����دى 
وذلك  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  املنت�شرة 
بعد اأن فتح املجل�س باب الت�شجيل 
ن��ه��اي��ة يوليو  يف احل�����ش��ان��ات م��ن��ذ 
تلقي  عن  املجل�س  وك�شف  املا�شي. 
لع�شوية  للت�شجيل  طلبا   1096
للعام  احل���ك���وم���ي���ة  احل���������ش����ان����ات 
2023م   -  2022 ال����درا�����ش����ي 
الع�شويات  اأع�����داد  بلغت  ح��ني  يف 
 2019 ع���ام  م��ن  اإج���م���ايل  ب�شكل 
" ع�شوية   4927 "  2022 اإىل 
القيام  امل��ج��ل�����س  ا���ش��رتط  اأن  ب��ع��د 
مرحلتني  وف��ق  الت�شجيل  بعملية 
املرحلة  خ�����ش�����ش��ت  اأ����ش���ا����ش���ي���ت���ني 
من  ال��ع�����ش��وي��ة  لت�شجيل  الأوىل 
تتعلق  ب����ي����ان����ات  ت�����دوي�����ن  خ������الل 

الثانية  امل���رح���ل���ة  يف  اأت���اح���ه���ا  ث���م 
للعاملني يف غري حكومة ال�شارقة. 
احلكومية  احل�����ش��ان��ات  وت�شتقبل 
توا�شل  برنامج  الدرا�شي  عامها 
مع اأولياء اأمور الأطفال للتعريف 
ب���احل�������ش���ان���ة وم���راف���ق���ه���ا وك���اف���ة 
واملناهج  تتبعها  ال��ت��ي  ال�شيا�شات 
من  جمموعة  جانب  اإىل  املطبقة 
ت�شاعد  التي  والأن�شطة  الفعاليات 

خ�ش�شت  فيما  ووال��دي��ه  بالطفل 
املقعد  حل���ج���ز  ال���ث���ان���ي���ة  امل���رح���ل���ة 
التي  امل��ق��اع��د  ع���دد  وب��ل��غ  للطفل. 
على  وت���وزع���ت   510 ح��ج��زه��ا  مت 
ال�شارقة  م��دن هي  ث��الث  م�شتوى 
ومنح  وال�������ش���رق���ي���ة،  وال���و����ش���ط���ى 
اأولوية  للتعليم  ال�شارقة  جمل�س 
موظفي  لأط����ف����ال  امل���ق���ع���د  ح���ج���ز 
حكومة ال�شارقة يف املرحلة الأوىل 

الطفل على الن�شجام الأف�شل يف 
احل�شانة من خالل املتعة واملرح.

احل�شانات  اأع��������داد  ت���رت���ف���ع  ك���م���ا 
الدرا�شي  العام  ه��ذا  يف  احلكومية 
احلايل بافتتاح عدد من احل�شانات 
املنطقة  يف  اجل���دي���دة  احل��ك��وم��ي��ة 
ح�شانات  ثالث  وت�شمل  الو�شطى 
وح�شانة  ال��ط��ي��ب��ة  ح�����ش��ان��ة  ه���ي 

�شهيلة وح�شانة الرير.

ال�سوؤون الإ�سالمية تفتتح 
م�سجدا جديدا يف ال�ساخمة

•• اأبوظبي-الفجر:

والأوقاف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  افتتحت 
على  باأبوظبي  ال�شاخمة  منطقة  يف  ج��دي��داً  م�شجداً 
نحو  ل���  ،ويت�شع  امل�شغوين  عبيد  �شما  امل��ت��رع��ة  نفقة 
للن�شاء  م�شلى  به  وملحق   ، وم�شلية،  م�شلياً   658
واملوؤذن،  لالإمام  ل�شكن  بالإ�شافة  م�شلية،   88 �شعته 
امل�شلني من  التي تخدم  املرافق  بكافة  اأنه جمهز  كما 

الرجال والن�شاء واأ�شحاب الهمم.
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•• جاكرتا-وام:

�شاركت معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة ام�س 
يف الجتماع امل�شرتك لوزراء البيئة واملناخ كجزء من اجتماعات جمموعة الع�شرين التي 
تعزيز  اأهمية  على  م�شاركتها  خالل  معاليها  و�شلطت  اإندوني�شيا.  جمهورية  ا�شت�شافتها 
امل�شاهمة  ميكنها  فعالة  وعاملية  اإقليمية  �شراكات  اإقامة  عر  العاملي  والت�شامن  التعاون 
بدل  ا�شتباقي  منهجي  ب�شكل  واملناخية  البيئة  التحديات  ومعاجلة  مواجهة  يف  بفاعلية 
من التعامل معها بطريقة رد الفعل، بهدف خف�س حدة فقد التنوع البيولوجي وتعزيز 

ا�شتدامته وتقليل معدلت التلوث وتدهور النظم البيئية والأرا�شي.
وقالت : " الطبيعة هي احلليف الأهم والأكر لنا يف مواجهة التحديات البيئة واملناخية، 

املقبلة."  لالأجيال  اأف�شل  م�شتقبل  ن�شمن  حتى  الأه���م،  م�شوؤوليتنا  حمايتها  ف��اإن  ل��ذا 
" التاأخر يف التعامل مع هذه التحديات يزيد من تاأثريها ال�شيء، لذا يجب  واأ�شافت : 
لتحقيق  الأجن��ع  وال�شبيل  والطموح،  امللمو�س  الفعلي  العمل  اإىل  التعهد  من  ننتقل  اأن 
نهجا  جميعاً  نعتمد  اأن  فيجب  امل�شرتك،  وعملنا  تعاوننا  م��دى  على  يعتمد  الهدف  ه��ذا 
والن�شاء  ال�شباب  متكني  خالل  من  فعال  ب�شكل  املناخي  الطموح  لندفع  �شامال  ت�شاركيا 
اأ�شا�شية يف و�شع ال�شيا�شات وخطط العمل الوطنية."  وتعزيز م�شاركتهم ليكونوا ركيزة 
واأ�شارت معاليها اإىل اأن نتائج اجتماع وزراء البيئة واملناخ ملجموعة الع�شرين �شيتم طرحها 
اإندوني�شيا،  املقبل يف  اأكتوبر  �شتعقد يف  التي  الع�شرين  ب�شكل فعال خالل قمة جمموعة 
يف  العربية  م�شر  جمهورية  ت�شت�شيفه  ال���ذي   "COP27" الأط����راف  دول  وم��وؤمت��ر 
ا�شتعداد دولة الإمارات  النتائج نقاط رئي�شة وبارزة يف  املقبل، كما �شت�شكل هذه  نوفمر 

ل�شت�شافة موؤمتر دول الأطراف COP28 يف 2023 والذي �شي�شهد اأول تقييم عاملي 
الإم��ارات وا�شتمرارية جهودها  واأك��دت معاليها على حر�س دولة  باري�س للمناخ.  لتفاق 
كما  ال�شتدامة،  تعزيز  ي�شتهدف  �شامل  نهج  املناخ عر  اأج��ل  والعمل من  البيئة  حلماية 
�شددت على حر�س دولة الإمارات على التعاون من كافة الدول يف اإطار جمموعة الع�شرين 
امل�شاركة على  الدول  العادلة عاملياً. وخالل الجتماع �شادقت  امل�شتدامة  التنمية  لتعزيز 
البيان امل�شرتك لوزراء البيئة واملناخ ملجموعة الع�شرين والذي يحدد الأولويات الأ�شا�شية 
ملواجهة التحديات امللحة، مبا يف ذلك دفع املزيد من التعايف امل�شتدام، وتكثيف اإجراءات 
حماية البيئة واملناخ، وزيادة املوارد الالزمة لتحقيق هذه الأهداف. يذكر اأن دولة الإمارات 
واحدة من اأربع دول هي اإ�شبانيا وهولندا و�شنغافورة، دعتها اإندوني�شيا للم�شاركة يف قمة 

جمموعة الع�شرين يف اأكتوبر 2022.

خالل اجتم�ع وزراء البيئة واملن�خ ملجموعة الع�صرين

مرمي املهريي تدعو اإىل تعزيز التعاون والت�سامن العاملي يف ال�ستجابة للتحديات املناخية

•• دبي-الفجر:

 زار وفد من مركز تريندز للبحوث 
وال�شت�شارات مكتبة حممد بن را�شد 
يف دبي، واطلع خاللها على ما حتويه 
من كنوز علمية، كما ا�شتعر�س اأوجه 
بني  امل�شتقبلية  وال�����ش��راك��ة  ال��ت��ع��اون 
الهتمام  ذات  امل��ج��الت  يف  اجلانبني 

امل�شرتك.
حممد  راأ�س وفد "تريندز" الدكتور 
التنفيذي،  الرئي�س  العلي  ع��ب��داهلل 
البحث  ق��ط��اع  رئي�شي  ال��وف��د  و���ش��م 
العلمي وتريندز جلوبال، وعدداً من 
الدكتور  التقوا  اإذ  الإدارات،  م���دراء 
حم����م����د ������ش�����امل امل�������زروع�������ي امل����دي����ر 
التنفيذي للمكتبة، الذي قدم �شرحاً 
م���وج���زاً ع���ن امل��ك��ت��ب��ة، وث���ّم���ن جهود 
املكتبات بالنتاجات  "تريندز" يف رفد 
املعرفة  اإىل  ت�شيف  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 

وت�شكل  امل�شتقبل،  اآف���اق  وت�شت�شرف 
م�شادر قيمة للباحثني والأكادمييني 

واملعنيني.
املكتبة  ب���دور  العلي  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اد 

معرفية  ك����ن����وز  م����ن  حت���ت���وي���ه  وم�����ا 
ت�شكل رافعة علمية وثقافية اإن�شانية 
ل�������ش���رف عظيم  اإن������ه  ك����ب����رية. وق������ال 
تريندز  م��رك��ز  اإ�����ش����دارات  ت��ك��ون  اأن 

جنبات  ب��ني  وال���ش��ت�����ش��ارات  للبحوث 
مكتبة حممد بن را�شد. واأع��رب عن 
واحل�شاري  الثقايف  باملنجز  �شعادته 
يف  مهماً  راف���داً  ت�شكل  التي  للمكتبة 

دعم الكتاب ب�شكل عام على امل�شتويات 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة كافة. 
ِقيمة ح�شارية عاملية  اأنها متثل  كما 
الثقافات  اإىل  للتعرف  فر�شة  تتيح 

واحل�شارات والعلوم املختلفة يف بيئة 
الو�شائل  ب���اأح���دث  ع���ام���رة  م��ت��ط��ورة 
يجعها  م��ا  احل��دي��ث��ة؛  التكنولوجية 
الأبرز عاملياً والأف�شل تقنياً، وت�شكل 

للتعلم  حا�شنة  ثقافية  علمية  بيئة 
لالإ�شهام  والتقارب  والتفكر  والبحث 
مداركه  وت��ع��زي��ز  الإن�������ش���ان  ب���ن���اء  يف 

وقدراته.

را�شد  ب���ن  حم��م��د  م��ك��ت��ب��ة  اأن  ي��ذك��ر 
عربياً  ثقافياً  معرفياً  �شرحاً  متثل 
اإذ ت�شم بني جنباتها  �شاماًل،  وعاملياً 
اأكرث من مليون كتاب ورقي ورقمي، 
 6.5 عربي واأجنبي، اإىل جانب نحو 
م��ل��ي��ون ر���ش��ال��ة ع��ل��م��ي��ة، ون��ح��و 73 
األف  و57  مو�شيقية،  مقطوعة  األ��ف 
فيديو، ونحو 13 األف مقالة، واأكرث 
من 5 اآلف دورية ورقية واإلكرتونية 
من  لأك���رث  اأر���ش��ي��ف��اً  متثل  وتاريخية 
األف �شحيفة   35 300 �شنة، ونحو 
م����ن خمتلف  واإل���ك���رتون���ي���ة  ورق����ي����ة 
من   500 يقارب  وما  العامل،  اأنحاء 
املخطوطات واملقتنيات النادرة. وتدار 
الروبوتات  تلعب  اإذ  رق��م��ي��اً،  املكتبة 
وفق  تتحرك  حيث  مهماً،  دوراً  فيها 
اأوامر حمددة، لتتوىل اإح�شار الكتاب 
اأو اإعادته اإىل مكانه، بناًء على الرقم 

الت�شل�شلي الذي يحمله الكتاب. 

••  دبي -د.حممود علياء

عقدت ندوة الثقافة والعلوم مبنا�شبة 
ي��وم امل����راأة الإم��ارات��ي��ة ن���دوة بعنوان 
يف  قراءة  الإماراتية..  املراأة  يوم  "يف 
د.  فيها  ���ش��ارك  والواقع"  ال��ت��ج��رب��ة 
رئي�س  م��ع��ايل  م�شت�شار  البحر  منى 
اأبوظبي  يف  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة 
الغامن،  ال�شينمائية جنوم  واملخرجة 
البدور رئي�س جمل�س  بح�شور بالل 
وجمال  ال�������ش���ري���ف  وع���ل���ي  الإدارة 
ود.  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اخلياط 
ونخبة  البحر  منى  ود.  لوتاه  ح�شة 

من املهتمني.
�شلطان  الكاتبة عائ�شة  الندوة  اأدارت 
ع�شو جمل�س الإدارة موؤكدة اأن الأمم 
الأيام  مبختلف  حتتفي  واملجتمعات 
والدينية،  الج��ت��م��اع��ي��ة  وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
ل���ي���ت���ج���اوز ال�������ش���ج���ي���ج الإع�����الم�����ي 
واخل��ط��ب امل��ت��ك��ررة، ف��الح��ت��ف��اء من 
التي تعارفت عليها  الأم��ور املحمودة 
الإن�شانية  واملجتمعات  الثقافات  كل 
لتذكر  متح�شرة  طريقة  ب��اع��ت��ب��اره 
العطايا والنعم والإجنازات وال�شعور 

بالمتنان جتاه من �شبقنا.
اأن الإم���ارات حتتفي  واأ���ش��ارت عائ�شة 
28 اأغ�����ش��ط�����س م��ن ك��ل عام  يف ي���وم 
ملن  ف�شكرا  الإم���ارات���ي���ة،  امل����راأة  ب��ي��وم 
نحتمي  ال��ذي  البناء  لبنة هذا  و�شع 

به ونتمتع بخرياته.
الإماراتية  امل����راأة  ي���وم  يف  وت�����ش��اءل��ت 
ماذا ع�شانا نفعل اأو نقول لالحتفاء، 
ت�شحيات  ا���ش��ت��ذك��ار  ع��ل��ي��ن��ا  واأك������دت 
الأمهات واجلدات والعمات واخلالت 
وال�شديقات  واجل������ارات  والأخ������وات 
وتركن  ح��ي��ات��ن��ا  يف  ع����رن  ال���ل���وات���ي 
واأن  الذكريات،  واأجمل  الأث��ر  اأعظم 
اأن ن��رت���ش��م خ��ط��ا م���ن رحل  ن���ح���اول 

بينا  لزل��ن  م��ن  جبني  ونقبل  منهن 
العامل  ه��ذا  ���ش��دق  بكل  لهم  ون��ق��ول 
ومتما�شك  ورح���ي���م  وع��ظ��ي��م  ج��م��ي��ل 

لأنك �شيدته وجوهرته.
�شمو  الإم��ارات  لأم  بال�شكر  وتقدمت 
و�شمو  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
�شاحب  ح���رم  امل��ك��ت��وم  ه��ن��د  ال�شيخة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اأعطت  اإماراتية  ام��راأة  ولكل  مكتوم، 
و�شعاً  ت��دخ��ر  ومل  وب���ذل���ت  وق���دم���ت 
الن�شاء  ���ش��اأن  وت��ق��دم  رف��ع��ة  �شبيل  يف 

الإماراتيات وكل ن�شاء العامل.
باإعجاب  ي��ق��ف  اجل��م��ي��ع  اأن  وذك�����رت 
م�����ش��رية خم�شني  م��ت��اأم��ل  واح������رتام 
والعمل  الإجن���ازات  من  م�شت  عاماً 
امل�شتمر ول�شنوات كثرية اآتية، �شيظل 
فخراً  ال��راأ���س  م��رف��وع  اجلميع  فيها 
لأنهم اأبناء املراأة الإماراتية احلكيمة 
الثابتة  ال�شبورة  الب�شيطة  املكافحة 
ثوابتها  على  ووع��ي  بحق  والقاب�شة 

وهويتها بال �شجيج ول مزايدات.
املنجز  ح����ول  ت�������ش���اوؤلت���ه���ا  ووج���ه���ت 
ل���ل���م���راأة الإم���ارت���ي���ة الذي  امل��خ��ت��ل��ف 
وما  الح��ت��ف��اء؟  ب��ه��ذا  حتظى  جعلها 
تبعثها  التي  ال�شمنية  الر�شالة  هي 

الإمارات للعامل عر هذا اليوم؟
الحت����اد  اإط������الق  اإن  ع��ائ�����ش��ة  وراأت 
عام  امل����راأة  مل��و���ش��وع��ة  ال��ع��ام  الن�شائي 
فاطمة  ال�شيخة  فيه  اأكدت   ،2018
على اأمرين: حتقيق املراأة الإماراتية 
للعديد من املنجزات واملكا�شب بدعم 
ك��ب��ري ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����ش��ت��وي��ات، واأن 
باهتمام  دائ��م��ا  حتظى  امل���راأة  ق�شايا 
امل��ج��ت��م��ع. ف��م��ا ه���ي اأه�����م م���ا ميكن 
اع��ت��ب��اره ق�����ش��اي��ا وحت���دي���ات ل تزال 
اأم���ام امل���راأة الإم��ارت��ي��ة، وه��ل تختلف 
ق�����ش��اي��اه��ا ع��ن ق�����ش��اي��ا امل�����راأة يف اأي 

مكان يف العامل؟

واأ�������ش������اف������ت م����ن����ذ اأك���������رث م������ن 50 
ال���ب���داي���ات، كان  ���ش��ن��وات  ع���ام���ا، ويف 
باحلقوق  وال��وع��ي  وال��ع��م��ل  التعليم 
املواطنة،  فكرة  وتاأ�شي�س  والواجبات، 
الفرتة،  تلك  يف  التحديات  اأه��م  م��ن 
للم�شتقبل ما  النظرة  اإط��ار  اليوم يف 
املراأة؟  وجه  تقف يف  التي  التحديات 
الم�����س عن  اختلفت حت��دي��ات  ك��ي��ف 

حتيات اليوم والغد؟
وخ��ت��م��ت ت�����ش��اوؤلت��ه��ا ق��ائ��ل��ة نتفق ان 
املراأة  م�شوؤولية  الإم��ارات��ي��ة  الأ���ش��رة 
الهوية  م����اأزق  ظ��ل  يف  ل��ك��ن  الأوىل، 
الذي تواجهه دول اخلليج باعتبارها 
للعمالة  ا����ش���ت���ق���ط���اب  جم���ت���م���ع���ات 
يعي�س  حيث  والثقافات،  وال�شتثمار 
خلق  مم��ا  اجلن�شيات،  ع�����ش��رات  فيها 
حت����دي ث���ق���ايف ت���واج���ه���ه الأ�����ش����رة يف 
املجتمع. كيف ميكن حتقيق معادلة 
احلفاظ على هوية املجتمع وحتقيق 
اأن نفقد  النفتاح وقبول الآخ��ر دون 
هويتنا؟ اأم اأن اإدخال الهويات تاأ�شي�شا 
مل��ا ي�شمى الن�����ش��ان ال��ع��امل��ي ه��و حتد 
ي��خ�����س جم��ت��م��ع��ات اخلليج  ع��امل��ي ل 

وحدها؟
وع����ن جت��رب��ت��ه��ا وم�����ش��ريت��ه��ا ذك���رت 
�شمن  تعلمت  اأن��ه��ا  ال��ب��ح��ر  م��ن��ى  د. 
وخريجي  خريجات  م��ن  كامل  جيل 
امل����دار�����س احل��ك��وم��ي��ة، وت���درج���ت يف 
من  ال��ت��خ��رج  حتى  التعليم  م�����ش��ارات 
ج���ام���ع���ة الإم����������ارات ت��خ�����ش�����س علم 
اجتماع واأنرثوبولوجي، ثم التحقت 
املاج�شتري  لدرا�شة  القاهرة  بجامعة 
وحتديد  الجتماع  علم  تخ�ش�س  يف 
ح��ول الأ���ش��رة وج��ن��وح الأح�����داث، ثم 
انتقلت لريطانيا يف اك�شرت لدرا�شة 
الدكتوراه وعادت للتدري�س يف جامعة 
الإمارات ثم حتولت لدرا�شة اخلدمة 
الجتماعية وذهبت لأمريكا يف جامعة 

اأوهايو احلكومية ل�شتكمال درا�شتها 
يف جمال اخلدمة الجتماعية، وكان 
منفتح  درا�����ش����ي  ن���ظ���ام  يف  وج����وده����ا 
حتدي  مثل  خمتلفة  قيم  ومنظومة 
الدرا�شية  جت��رب��ت��ه��ا  اأن  اإل  ك���ب���ري، 
ت��خ��ط��ي حالة  ���ش��اه��م يف  وت���درج���ه���ا 
اكت�شاف  التجربة  واأك�شبتها  الغربة، 
اأكرث  وجعلها  الوجود  واإثبات  ال��ذات 
�شغفاً باملعرفة وتاأ�ش�شتا لديها الأطر 
يف  �شاهمت  التي  املجتمعية  الفكرية 
م�شريتها العملية. ويف الغربة التقت 
ب��ال��ع��دي��د م��ن ب��ن��ات الإم������ارات وكان 
هذا الوجود نوع من الدعم لتخطي 
امل��رح��ل��ة. وك��ان��ت الأ���ش��رة يف البداية 
ولكن  ال�شفر  مبو�شوع  مرحبة  غري 
ل���وج���ود ب��ع�����س م���ن ب��ن��ات الإم������ارات 
�شواء يف م�شر اأو بريطانيا اأو اأمريكا 
�شفرها  ع��ل��ى  ت�شجيعهم  يف  ���ش��اه��م 

لإكمال درا�شتها خارج الدولة.
وب���ع���د ال����ع����ودة ع��م��ل��ت وت����درج����ت يف 
الإمارات،  بجامعة  الأكادميي  العمل 
موؤ�ش�شة  يف  م�����ش��ت�����ش��اراً  ع��م��ل��ت  ث���م 
اأبوظبي،  يف  تاأ�شي�شها  عند  الإم���ارات 
ث����م ع�����دت ل��ل��ج��ام��ع��ة م�����رة اأخ������رى، 
موؤ�ش�شة  يف  للعمل  دب��ي  يف  وان��ت��دب��ت 
دب����ي ل���رع���اي���ة ال��ن�����ش��اء والأط����ف����ال، 
املجل�س  ع�����ش��وي��ة  يف  عينت  وب��ع��ده��ا 
التجربة  وت��ل��ك  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
تخ�ش�شي  جم��ال  يف  الكثري  علمتني 
والدبلوما�شية  امل�����راأة،  ق��وان��ني  ويف 
مدير  اأ�شبحت  وب��ع��ده��ا  ال��رمل��ان��ي��ة، 
عدت  ثم  اجلليلة،  مركز  يف  تنفيذي 
مرة اأخرى للجامعة، واأخرياً انتدبت 
املجتمعي  تنمية  دائ��رة  يف  م�شت�شاراً 
للكتابة يف جمال  وع��دت  اأبوظبي  يف 

املقال اأو البحث العلمي.
وعن تخ�شي�س يوم للمراأة الإماراتية 
راأت د. منى البحر اأن املراأة الإماراتية 

التمكني  يف  ����ش���واء  امل���راح���ل  ح��رق��ت 
ال�شيا�شي اأو التعليمي اأو القت�شادي 
ب�شيطة  ق���رتة  ال��ك��ث��ري يف  وح�����ش��دت 
وكثري  اأخ����رى،  مبجتمعات  م��ق��ارن��ة 
م��ن ال��رمل��ان��ات ال��ع��رب��ي��ات مل ي�شل 
لها مثل  املنت�شبات  الن�شاء  فيها عدد 
ما ت�شهده الإمارات، وبالتايل ت�شتحق 
املراأة الإماراتية التكرمي. وهو ر�شالة 
امل����راأة،  ب��ت��اأي��ي��د  ال��ق��ي��ادة  �شمنية م��ن 
بوجود  حمظوظة  الإماراتية  وامل��راأة 

قيادة ر�شيدة توؤمن بحقوق املراأة.
وح������ول اأه������م ال��ق�����ش��اي��ا ال���ت���ي تقف 
اأم���ام امل���راأة الإم��ارات��ي��ة اأك���دت البحر 
اأن ه��ن��اك حت���د ي��ت��ع��ل��ق ب����دور امل����راأة 
امل���راأة  ب��الأ���ش��رة، فتمكني  وع��الق��ت��ه��ا 
الأمور،  من  الكثري  يحمل  م�شطلح 
ولكنه ت�شتخدم اأحيانا يف غري حمله 
فالتمكني منح ال�شخ�س الأدوات التي 
ت�شاعده يف خطواته امل�شتقبلية، ولكن 
البع�س اتخذها مبعنى ال�شتقواء ما 
الأحيان  م���ن  ك��ث��ري  ع��ل��ي��ه يف  ت��رت��ب 
هناك  تعد  فلم  الأ���ش��ر،  بع�س  انهيار 
منطلق  من  الكثريات  لدى  مناف�شة 
�شراع  هناك  اأ�شبح  ولكن  ال�شراكة 
يف كثري من الأوق��ات. واأ�شبح هناك 
جيل خمتلف يطالب بقدر اأكر من 
الأ�شرة  مل��ن��ظ��وم��ة  ورف�����س  احل���ق���وق، 
ودور املراأة كزوجة واأم، وارتفعت ن�شب 
اخل�شوبة.  ن�����ش��ب  وت���دن���ت  ال���ط���الق 
وبذلك انتقلت املراأة من اأ�شر العادات 
اأ�شر ال�شوق، وبدون ما  واملوروث اإىل 
فيما  متمثلة  قيمتها  اأ�شبحت  ت�شعر 
تتقا�شاه من راتب ولي�س ما تقدمه 
اأمام  اأن ن�شع  لأ�شرتها. لذلك يجب 
والأب  الأم  دور  تعزيز  اأهمية  اعيننا 

والأ�شرة ككل.
واأك������دت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ على 
الهوية واأن وجود الآخر يوؤكد هويتك 

الأ�شرة  ول��ك��ن  ب��ه��ا  مت�شكك  وي���وؤك���د 
واأن  ال��ث��واب��ت،  ه��ي م��ن يحافظ على 
الإم��ارات جمتمع مفتوح منذ القدم 
حتى يف زمن الغو�س والرتحال كان 
ه��ن��اك جت����اوب وت��ف��اع��ل م���ع الآخ����ر، 
لأنك ل تعرف نف�شك اإل بعد معرفة 
الآخ�����ر، ف��ج��م��ي��ع احل�������ش���ارات قامت 
والجتماعي  ال�شيا�شي  التالقح  عر 

والقت�شادي.
الغامن  جن���وم  ذك���رت  جتربتها  وع���ن 
اأن البدايات كانت �شعبة حيث ن�شاأت 
يف  ت��رب��ت  ول��ك��ن��ه��ا  ب�شيطة  اأ����ش���رة  يف 
وكانوا  والدتها  واأخ��وات  جدتها  بيت 
م�شروعهم  واع���ت���روه���ا  م��ت��ع��ل��م��ني 
اأنها  واأ�����ش����اف����ت  اخل����ا�����س،  ال���ث���ق���ايف 
خا�شت جمال العمر منذ �شن 17 يف 
جريدة الفجر وبعد اإكمالها للثانوية 
العامة عينت يف اجلريدة ل�شنتني ثم 
جريدة  يف  �شحفية  للعمل  انتقلت 
الحت��اد، وك��ان حلمها درا�شة الفنون 
اجل��م��ي��ل��ة ول���ن ال���وال���د رف�����س فكرة 
وبعد  وتزوجت  الدولة،  ال�شفر خارج 
فر�شة  لها  هيئت  والإجن����اب  ال���زواج 

ال�شفر واإكمال درا�شتها والعمل معاً.
واأكدت اأن احل�شول على بعثة درا�شية 
املرحوم  من  لها  مكافاأة  مبثابة  ك��ان 

خلفان الرومي رئي�س حترير جريدة 
الحت�������اد يف ذل�����ك ال����وق����ت، وال�����ذي 
الوظيفي  جمالها  يف  كثرياً  �شاعدها 
وال���درا����ش���ي، ودر����ش���ت يف اأم��ري��ك��ا يف 
ج��ام��ع��ة اأوه����اي����و ل��غ��ة ث���م در����ش���ت يف 
جمال الإعالم املرئي والذي �شاعدها 
بالفنون  و�شغفها  هوايتها  جم��ال  يف 
وامل�شرح وال�شينما، وقد اأنتجت بع�س 
يف  الق�شرية  ال�شينمائية  امل�شروعات 
املاج�شتري  در���ش��ت  كما  ال��ف��رتة،  تلك 
يف ا�شرتاليا، وبعدها عادت لالإمارات 
قررت  ول��ك��ن��ه��ا  عملها  يف  وا���ش��ت��م��رت 
التوقف عن العمل يف جمال ال�شحافة 
يف  والعطاء  التدريب  ملجال  والتفرغ 
ولكن  ل��الإع��الم.  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة 
عليها  ك��ان  وامل�شوؤوليات  العائلة  مع 
واإكمال  ل��الأ���ش��رة  وال��ت��ف��رغ  ال��ت��ق��اع��د 
و�شناعة  والإب���داع���ي  الفني  �شغفها 
اإىل  الغامن  واأ���ش��ارت جن��وم  ال�شينما. 
هي  فاطمة  ال�شيخة  الإم���ارات  اأم  اأن 
م���ن وج��ه��ت ل��ت��ك��رمي امل������راأة يف ذلك 
من  الإماراتية  امل��راأة  بذلته  ملا  اليوم 
وزيرة  اأول  وت��ذك��رت  وع��ط��اء،  ج��ه��د 
القا�شمي  ل��ب��ن��ى  ال�شيخة  اإم���ارات���ي���ة 
والتجارة  الق��ت�����ش��اد  وزارة  وتوليها 
وهي وزارة غري منطية، واأن غالبية 

ال����وزي����رات ي��ح��م��ل��ن ح��ق��ائ��ب وزاري����ة 
مهمة و�شعبة واأثبنت جناحهن فيها. 
واأكدت جنوم الغامن اأن متكني املراأة 
من قبل املوؤ�ش�شة احلكومية املق�شود 
الإ�شكالية يف  اإيجابي، ولكن  به عمل 
امل��ج��ت��م��ع، ه��ن��اك ف��ج��وة ب��ني املفهوم 
اأ�شا�شي  الأ����ش���رة  ف����دور  وال��ت��ط��ب��ي��ق، 
ول��ك��ن��ن��ا يف زمن  ي��ت��ك��ام��ل  اأن  وي��ج��ب 
الرتاجع  ميكن  ل  وانفتاح  حت��دي��ات 
التم�شك  الأ�����ش����رة  ع��ل��ى  واأن  ع���ن���ه، 
الهوية  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ  ب��ال��ث��واب��ت 
الوطنية يف ظل هذا النفتاح، خا�شة 
بلغة  منفتح  جديد  جيل  هناك  واأن 
اأمام  وع��ادات خمتلفة ما ميثل حتد 
اأكدت  غالبية املجتمعات. ويف اخلتام 
عائ�شة �شلطان اأن اجليل ال�شابق رغم 
م���ا ع���ان���اه يف ال���ب���داي���ات م���ن ظروف 
جمتمعية وحياتية اإل اأنهن حافظن 
وا�شتوعنب  وهويتهن  ثوابتهن  على 
حقيقة الواقع املعا�س، يف ظل الكفاح 
اأن  واأ�شارت  عاي�شته.  الذي  احلقيقي 
الحتفال بيوم املراأة يف 28 اأغ�شط�س 
ي��ت��واف��ق م���ع ي����وم ت��اأ���ش��ي�����س الحت����اد 
�شمنية  ر����ش���ال���ة  ومي���ث���ل  ال��ن�����ش��ائ��ي 
لدعم املراأة الال متناهي من القيادة 

الر�شيدة.

وفد من »تريندز« يزور مكتبة حممد بن را�صد وي�صتعر�ص التع�ون امل�صرتك

الدكتور العلي: املكتبة �سرح ح�ساري عاملي ورافعة ثقافية علمية

يف يوم املراأة الإماراتية .. قراءة يف التجربة والواقع

ف���ق���د امل����دع����و /زي�������اد حممد 
عبداهلل ن�شر حممد ، ال�شودان   
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)P06025214(  رق�����م 
اىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
اق���رب  او  ال�������ش���ودان  ����ش���ف���ارة 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
حممد  /عبداهلل  املدعو  فقد 
عبداهلل ن�شر حممد ، ال�شودان   
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)P06020782(  رق�����م 
اىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
اق���رب  او  ال�������ش���ودان  ����ش���ف���ارة 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و /ا�����ش����ر حممد 
ع����ب����داهلل ن�����ش��ر ، ال�������ش���ودان   
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)P06024394(  رق�����م 
اىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
اق���رب  او  ال�������ش���ودان  ����ش���ف���ارة 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
�شوندا  /نيبا�س  امل��دع��و  فقد 
بنغالد�س     ، �شاندو  نيبيندرو 
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)BQ0887926(  رق����م 
اىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
ب��ن��غ��الد���س او اق���رب  ���ش��ف��ارة 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
ال�شيد/  با�شم  ا�شهم  �شهادة  فقدت 
ب���ط���ي حم���م���د ث�����اين ب���ط���ي امل����ري 
العاملية  ال�������ش���رك���ة  م����ن  ������ش�����ادرة 
رقم  )ا���ش��م��اك(  �����س.م.ع  القاب�شة 
 ASMAK1716807 ال�����ش��ه��ادة 

بعدد 3000 �شهم.
ارجاعها  يجدها  من  على  الرجاء 
الت�شال  اأو  امل��ذك��ورة  ال�شركة  اىل 

على الرقم 0505558225

فقدان �سهادة ا�سهم
امل���دع���و /ري�����ا ميلني  ف��ق��د 
يا�شول مان�شيالو ، الفلبني   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)B6305366P(  رق��م 

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

.0503915465

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و /ب��������وروه بت 
اندوني�شيا     ، ات������ا  ادان��������غ 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)C7824759(  رق�����م 

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

.0507559913

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و /ف��ي�����س الهي 
باك�شتان     ، اح���م���د  ن�����ش��ري 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)HJ1744411(  رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0568038875

فقدان جواز �سفر
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•• اأبوظبي-الفجر

 اأطلقت" جائزة اأبوظبي" يف دورتها 
العديد من  11 حملة مب�شاركة  ال�� 
اجل���ه���ات وال��ه��ي��ئ��ات ل���دع���وة اأف�����راد 
اإىل  الإم����������ارات  دول������ة  امل��ج��ت��م��ع يف 
اخلرية  الأع���م���ال  اأ���ش��ح��اب  تر�شيح 
ال���ت���ي ت���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع واخل�����ري على 
امل��ج��ت��م��ع مب��خ��ت��ل��ف اأط����ي����اف����ه. ويف 
اح��اط��ة اإع��الم��ي��ة اأق��ي��م��ت يف مركز 
اأب���وظ���ب���ي الإب����داع����ي ي����وم الأرب���ع���اء 
اأن  للجائزة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
اآخر موعد ل�شتالم الرت�شيحات هو 
 .2022 عام  اأكتوبر  �شهر  10 من 
وت��ق��ام ج��ائ��زة اب��وظ��ب��ي حت��ت رعاية 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة " حفظه 
 " �شعار  ال����دورة،  ه��ذه  اهلل" وحتمل 
 " ل��ك؟  بالن�شبة  م��ن يج�شد اخل��ري 
املجتمع  اأف���راد  اإل��ه��ام جميع  ب��ه��دف 
اأ�شحاب  تر�شيح  على  وت�شجيعهم 
الأعمال اخلرية ممن يج�شدون قيم 
" جائزة اأبوظبي " وت�شليط ال�شوء 
على جهودهم واأعمالهم التي عادت 

بالنفع على جمتمع الإمارات.
وتعد "جائزة اأبوظبي" وهي مبادرة 

ح���ك���وم���ي���ة اأرف��������ع و�����ش����ام م�����دين يف 
اأ�شحاب  تكرمي  اإىل  تهدف  اأبوظبي 
كر�شوا  مم�����ن  اخل�������رية  الأع������م������ال 
ج���ه���وده���م خل���دم���ة جم��ت��م��ع دول����ة 
اإيجابياً  ت��اأث��رياً  الإم����ارات واأح��دث��وا 

فيه.
الفرتة  خ�����الل  احل���م���ل���ة  و����ش���ه���دت 
امل��ا���ش��ي��ة ت��ف��اع��ال وا���ش��ع��ا م���ن قبل 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  م��ن  جمموعة 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ل���ت���ع���ري���ف ك�����وادره�����ا 
باجلائزة ور�شالتها وت�شجيعهم على 

تر�شيح اأ�شحاب الأعمال اخلرية من 
حولهم. 

املقبلة  الأ�شابيع  �شت�شهد خالل  كما 
للمدار�س  ال����ع����ودة  م����ع  ت���زام���ن���ا   -
اإ�����ش����راك  اإىل  ت����ه����دف  -م������ب������ادرات 
من  للرت�شيح  والطالبات  ال��ط��الب 
خ���الل ال����ش���ت���م���ارات اخل��ا���ش��ة بهم 
اجلل�شات  م��ن  ع��دد  تنظيم  بجانب 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة يف جم��ال�����س الأح���ي���اء 
واجل���ه���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��و���ش��ول اإىل 

�شريحة اأكر من اجلمهور.

امل���ن���ظ���م���ة عقد  ال���ل���ج���ن���ة  واأع����ل����ن����ت 
وجهات  م���وؤ����ش�������ش���ات  م����ع  ����ش���راك���ات 
احت���ادي���ة وحم��ل��ي��ة يف ال��ع��دي��د من 
قطاع  ذل������ك  يف  مب�����ا  ال����ق����ط����اع����ات 
بهدف  واملجتمع  والتعليم  الريا�شة 
فعاليات  وتنظيم  م��ب��ادرات  اإط���الق 
دور  ت���ف���ع���ل  يف  ت�������ش���ه���م  م���ت���ن���وع���ة 
على  وت�شجيعهم  والأطفال  ال�شباب 
اأ�شحاب الأعمال اخلرية يف  تر�شيح 
ال��ت��ع��اون مع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  حميطهم 
ممثلي اجلاليات املختلفة يف الدولة 

للرتويج اجلائزة.
العامري  اأمل  قالت  املنا�شبة  وبهذه 
جلائزة  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  ع�����ش��و 
" اإن   : ل��ه��ا  ت�����ش��ري��ح  اأب���وظ���ب���ي يف 
من  وا���ش��ع��اً  تفاعاًل  �شهدت  احلملة 
اأمامنا  اأف��راد املجتمع، وما زال  قبل 
على  لت�شجيعهم  ب��ه  للقيام  الكثري 
تر�شيح الأ�شخا�س الذين يج�شدون 
لهم"  بالن�شبة  والعطاء  اخلري  قيم 
�شتوا�شل  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
اجلمهور  م���ن  ال��رت���ش��ي��ح��ات  ت��ل��ق��ي 
اأكتوبر  ���ش��ه��ر  م���ن   10 ي����وم  ح��ت��ى 
�شن�شتعر�س   " وق����ال����ت  امل���ق���ب���ل. 
التفاعلية  الأن�شطة  م��ن  جمموعة 
بجائزة  اجلمهور  لتعريف  املتنوعة 
تقدمي  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  اأب��وظ��ب��ي 
اأن  ي���ذك���ر   ." امل��ه��م��ة  ت��ر���ش��ي��ح��ات��ه��م 
جائزة اأبوظبي تلقت منذ انطالقها 
اأك����رث م��ن ربع   2005 خ���الل ع���ام 
تنتمي  ل�شخ�شيات  تر�شيح  مليون 
ق���دم  ك���م���ا  ج���ن�������ش���ي���ة..   135 اإىل 
ال�شنوات  خالل  باجلائزة  املكرمون 
قيمة  جمتمعية  اإ�شهامات  ال�شابقة 
منها  امل���ج���الت  م��ن  ال��ك��ث��ري  �شملت 
والعمل  والتعليم  الطبية  الرعاية 

البيئ والثقافة والرتاث وغريها.

•• عجمان-وام:

�شهد ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
بن  حميد  مركز  نظمه  ال��ذي  اخلتامي  احلفل  والإداري����ة  املالية  لل�شوؤون 
را�شد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي لتكرمي املتميزين والرعاة و فريق 

العمل الذي نفذ الن�شخة العا�شرة من ن�شاط املركز.
�شاحب  من  بتوجيهات  املركز  ن�شاط  من  العا�شرة  الن�شخة  تنظيم  وج��اء 
ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة 

املجل�س التنفيذي.
ح�شر احلفل .. �شعادة طارق عبداهلل العو�شي املدير العام ملوؤ�ش�شة حميد بن 
را�شد اخلريية و�شعادة ح�شني حممد احلمادي املدير التنفيذي ملركز حميد 
ال�شرتاتيجيني  املركز  و�شركاء  الكرمي  القراآن  خلدمة  را�شدالنعيمي  بن 

والرعاة واأولياء اأمور الطلبة والطالبات.
و قال �شعادة طارق عبداهلل العو�شي - يف كلمته خالل احلفل - اإن مركز 
بناًء علي  تاأ�شي�شه  الكرمي ومنذ  القراآن  النعيمي خلدمة  را�شد  حميد بن 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ك��رمي��ة  توجيهات 
ومتابعة �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي وهو يعمل ب�شكل حثيث وعر 

م�شارات متنوعة على تطوير امل�شاريع و املبادرات القراآنية املبتكرة يف اإمارة 
عجمان وعلى حتقيق اأف�شل النتائج التي ي�شعي املركز اإىل حتقيقها .

واأ�شاف مع كل اإجناز يحققه املركز تزداد اآمالنا وتت�شع تطلعاتنا بالو�شول 
امل��رك��ز يقطف  اأن  اإىل  .. م�شريا  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  خ��دم��ة  ال��ري��ادة يف  اإىل 
اليوم ثمار اإجناز جديد ي�شاف اإىل �شل�شلة اإجنازاته املتوالية وهو تكرمي 
الدوؤوب  العمل  نتيجة  كان  وال��ذي  العا�شر  ال�شيفي  الن�شاط  املتميزين يف 
و  لطالب  الطريق  وب�شط  ال�شعاب  تذليل  يف  وب��ج��دارة  املركز  جنح  حيث 

طالبات القراآن الكرمي ليكملوا م�شريتهم.
و  ا�شتغالل  من  متكنت  القراآين  امل�شروع  من  العا�شرة  ال��دورة  اأن  واأو�شح 
ا�شتثمار اأوقات الطالب و الطالبات خالل الإجازة ال�شيفية اأف�شل ا�شتثمار 
املبتكرة  التطبيقات  واأف�شل  الغايات  اأعلى  اإىل  للو�شول  اأن��ه  اإىل  لفتا   ..
الكيان  باعتبارها   - اخل��ريي��ة  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة  و�شعت 
ن�شب   - الكرمي  القراآن  النعيمي خلدمة  را�شد  بن  ملركز حميد  الرئي�شي 
دعانا لتطوير م�شاريعنا من  والبتكار وهو ما  التطوير  عينيها منظومة 
طالب  لكل  القراآن  خدمة  لت�شل  اخلدماتية  التكنولوجيا  ت�شخري  خالل 

يف بيته .
و  ال�شكر  بخال�س  اخلريية  را�شد  بن  حميد  ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  تقدم  و 
اأهلهم  اجتهادهم وجدهم وحر�س  العام على  املتميزين هذا  اإىل  التقدير 

والذي توج اليوم بهذا املقام امل�شرف.
كما تقدم بال�شكر اجلزيل اإىل كل من �شاهم يف اإجناح الن�شخة العا�شرة من 
ن�شاط مركز حميد بن را�شد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي والذي �شاهم 

يف الو�شول لهذا التتويج .
عبداهلل  ط���ارق  ���ش��ع��ادة  ي��راف��ق��ه  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  وك���رم 
ال�شرتاتيجيني  املركز  �شركاء  احلمادي  حممد  ح�شني  و�شعادة  العو�شي 
بن  حميد  ملركز  العا�شر  ال�شيفي  الن�شاط  م��ن  العا�شرة  الن�شخة  ورع���اة 
را�شد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي اإ�شافة اإىل املحفظني واملحفظات و 
امل�شرفني واملتميزين من الطالب والطالبات للفئات الثالثة " احلفظ و 

املراجعة و ال�شلوك ".
وقدم �شعادة طارق عبداهلل العو�شي بتقدمي درع تذكاري اإىل ال�شيخ اأحمد 
بن حميد النعيمي راعي احلفل .. معربا عن بالغ �شكره وتقديره لدعمه 

امل�شتمر وت�شريفه برعاية احلفل.
من جانبه اأ�شاد �شعادة ح�شني حممد احلمادي بنجاح الن�شخة العا�شرة من 
ن�شاط املركز ومب�شتويات الطلبة امل�شاركني .. م�شريا اإىل اأن الن�شاط �شعي 
و  العربية  الكرمي ولغته  بالقراآن  العناية  املتمثلة يف  املركز  روؤي��ة  لتحقيق 
ت�شجع الطلبة على التناف�س الإيجابي يف حفظ و جتويد القراآن الكرمي 
لكتاب  حفظة  تخريج  يف  كبري  دور  من  له  ملا  وفهما  ت��الوة  به  وال�شتغال 

اهلل و حمايتهم من النحراف الفكري والأخالقي خا�شة خالل الإجازات 
ال�شيفية الطويلة.

واأو�شح اأن املركز تاأ�ش�س عام 2012 مبر�شوم اأمريي ليكون الرائد اإقليمياً 
يف خدمة القراآن الكرمي من خالل التحفيظ والتعليم وطباعة امل�شاحف 
خلدمة  والنموذجية  املبتكرة  وامل�شاريع  املبادرات  واإيجاد  العاملية  باللغات 

القراآن الكرمي واأهله.
العام  لهذا  ال�شيفي  الن�شاط  بتنفيذ  امل��رك��ز  فخر  ع��ن  احل��م��ادي  واأع���رب 
بن�شخته العا�شرة ح�شوريا ولي�س عن بعد يف م�شجد ال�شيخ زايد يف عجمان 
ال���دورات املتخ�ش�شة  اأب��رز  اأن��ه يعد من  اإىل  مل��دة �شهر ون�شف .. م�شريا  و 
القراآن  حفظ  يف  املكثفة  ال�شيفية  ال���دورة  علي  ا�شتمل  حيث  ال��ع��ام  لهذا 
ولأول  �شهد  كما  التجويد  علم  يف  متخ�ش�شة  ل��دورات  اإ�شافة  ومراجعته 

دورة متخ�ش�شة يف ر�شم امل�شحف .
ال�شيفية  الن�شخة  يف  املتخ�ش�شة  بالدورات  التحقوا  من  عدد  اأن  واأ�شاف 
 120 امل�شحف  ر�شم  ب��دورة  والتحق  طالبة  و  طالب   300 بلغ  العا�شرة 
طالبا و بدورة التجويد 50 طالبا و طالبة .. فيما ا�شتطاع 13 طالبا و 
طالبة اإنهاء حفظ القراآن الكرمي كاماًل خالل الن�شاط ال�شيفي حيث بلغ 
6870 �شفحة و مراجعة  جمموع ما مت حفظه خالل الن�شخة العا�شرة 

القراآن الكرمي. من  �شفحة   31900

اأحمد بن حميد النعيمي ي�سهد احلفل اخلتامي للن�ساط ال�سيفي ملركز حميد بن را�سد خلدمة القراآن

•• دبي -وام: 

اأكدت هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي التزامها بتعزيز جتربة ركاب مرتو 
دبي بالتعاون مع �شركة كيولي�س - ميت�شوبي�شي لل�شناعات الثقيلة - ال�شركة 
امل�شوؤولة عن ت�شغيل و�شيانة مرتو دبي - وذلك من خالل تنفيذ 3 م�شاريع 
رئي�شة لتعزيز اأداء عمليات ال�شيانة عر ال�شتعانة بتقنيات متطورة وذلك 
وبالتايل  م�شتوياتها  مبختلف  امل��رتو  �شيانة  عمليات  مب�شتوى  لالرتقاء 

�شمان تقدمي خدمات راقية ومتقدمة على امل�شتوى العاملي.
هيئة  يف  ال��ق��ط��ارات  مبوؤ�ش�شة  ال�شيانة  اإدارة  مدير  الأم���ريي  حممد  وق��ال 
الطرق واملوا�شالت " من التقنيات التي بداأنا تطبيقها يف عمليات ال�شيانة 
اخلا�شة مبرتو دبي هي تقنية ال�شتجابة الب�شرية - SightCall - لفرق 

الأجهزة  على  املعزز  الواقع  تطبيق  تتيح  تقنية  وهي  الأول  ا�شتجابة اخلط 
احل�شول  لدينا  الأول  اخل��ط  ا�شتجابة  ف��رق  باإمكان  اأ�شبح  حيث  املحمولة 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات م��ب��ا���ش��رة و���ش��ري��ع��ة ع��ن ب��ع��د وت��وف��ري ح��ل ���ش��ري��ع لالأعطال 
وخا�شة لالأنظمة املعقدة.. وتعتر تقنية ال�شتجابة الب�شرية حمركا رئي�شا 
اأ�شفرت عن انخفا�س ملحوظ يف تقليل  لتح�شني الأداء منذ تطبيقها وقد 

وقت ال�شتجابة لالأعطال".
�شبكة  النت�شار اجلغرايف لأ�شول مرتو دبي عر  اأن  اإىل  " بالنظر  واأ�شاف 
الأحمر  90 كيلومرتا ع��ر اخلطني  ق��ط��ارات وحم��ط��ات متتد لأك��رث م��ن 
اأعمال  لإدارة  حممولة  واأنظمة  تطبيقات  خالل  من  عملنا  ف��اإن  والأخ�شر 
وكفاءة  دقة  ال�شيانة ي�شمن  اإدارة  نظام  اآين ومتكامل مع  وب�شكل  ال�شيانة 
لهيئة  الالورقية  ال�شرتاتيجية  مع  يتناغم  كما  ال�شيانة  لعمليات  عالية 

الطرق واملوا�شالت واإمارة دبي".
اإدارة  نظام  على  ال�شيانة  اأع��م��ال  وت�شجيل  التقارير  مركزية  تعد   " وق��ال 
ال�شيانة عامال رئي�شا يف الإدارة الفعالة لهذه الأعمال حيث ي�شمح النظام 
اأن�شطة الفح�س وال�شيانة املجدولة مبا�شرة من قبل الفنيني  برفع جميع 
اإىل النظام ب�شورة اآنية من املواقع. ويظل هذا النظام حمركا رئي�شا لتح�شني 
وبالتايل  دقيقة  بيانات  ت�شجيل  اإىل  اأدى  ما  تطبيقه  يف  البدء  منذ  الأداء 

حت�شني كفاءة وفعالية ن�شاط ال�شيانة".
وتعتر عوائق الأبواب يف �شناعة ال�شكك احلديدية م�شكلة م�شتمرة يواجهها 
العديد من امل�شغلني على م�شتوى العامل ويعزى معظمها اإىل ت�شبب الركاب 
ب�شكل عار�س يف اإعاقة عمل الأبواب ما يوؤدي اإىل تاأخري للخدمة الذي من 

املمكن تفاديه وتقدمي م�شتوى خدمة دون تاأخري للمتعاملني.

وقال الأمريي " تقوم منهجيتنا يف اإدارة اأعمال ال�شيانة يف هذا اجلانب على 
تفادي الإن��ذارات اخلاطئة "False Alarms" من خالل اإجراء حتليل 
�شامل لهذه النوعية من الأعطال بوا�شطة فرق متعددة التخ�ش�شات ينتج 
عنها تعديالت على معايري النظام املتعلقة باإر�شال هذه الإنذارات ما اأدى اإىل 

حت�شن يف جممل الأداء".
وختم مدير اإدارة ال�شيانة مبوؤ�ش�شة القطارات يف هيئة الطرق واملوا�شالت 
تعزيز  البتكار ميكننا  البتكار فمن خالل  هو  نهجنا  كان  " لطاملا  بالقول 
خدماتنا وتطوير اأ�شاليب جديدة مما يعزز من ا�شتمرارية ت�شغيل اخلدمة 
من دون توقفها اأو تاأخرها. ومن خالل �شراكتنا مع كيولي�س – ميت�شوبي�شي 
لل�شناعات الثقيلة نحن على ثقة من اأنه ميكننا موا�شلة هذا الزخم وتوفري 

فر�س جديدة لالبتكار يف جمال اأعمال �شيانة مرتو دبي".

»الطرق واملوا�سالت« تلتزم بالبتكار لتعزيز عمليات ال�سيانة يف مرتو دبي

•• راأ�س اخليمة :الفجر 

وقعت جامعة اأم القيوين مبقر اجلامعة باإمارة اأم القيوين 
الجتماعية  للتنمية  الإم���ارات  جمعية  مع  تفاهم  مذكرة 
براأ�س اخليمة وبح�شور الدكتور جالل حامت ، مدير جامعة 
اإ�شماعيل بن عنر، مدير  اأم القيوين وال�شيد خلف �شامل 
عام جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية وعدد من  اأ�شاتذة 
التفاهم  م��ذك��رة  وت��ه��دف  ال��ط��رف��ان.  موظفي  و  اجلامعة 
ال��ط��رف��ني وت��ب��ادل املعلومات  ب��ني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  اإىل 
واخل��رات التي تتعلق بعمل كل من الطرفني، كما اأعرب 
الطرفان عن �شعادتهم بهذا التعاون املثمر الذي ي�شّب يف 
باجلهود  الدكتور ج��الل  واأ���ش��اد   . املجتمع  اف��راد  م�شلحة 

املبذولة للو�شول لهذا التعاون والذي يدعم املجال العلمي 
واملجتمعي يف الدولة، متمنياً مزيداً من التعاون امل�شرتك 
يف خمتلف املجالت لتحقيق امل�شالح والأه��داف امل�شرتكة 
بني الطرفني.  واكد بن عنر ان جمعية الإمارات للتنمية 
وتعاونها  عالقاتها  دائ��رة  تو�شيع  اإىل  تهدف  الجتماعية 
الدولة  يف  والتنموية  والجتماعية  العلمية  املوؤ�ش�شات  مع 
روؤية  اإط��ار  القيوين يف  اأم  التعاون مع جامعة  ه��ذا  وياأتي 
ال��دك��ت��ور حم��م��د عبد  ب��رئ��ا���ش��ة  اإدارة اجل��م��ع��ي��ة  جم��ل�����س 
والنطالقات  املعرفة  بناء  اإىل  الرامية   ، خليفة  اللطيف 
اهتماماً  ت��ويل  وال��ت��ي  امل�شتحدثة،  وال��ت��ح��ولت  امل��ت��ج��ددة، 
موارد  اأغلى  باعتبارهم  ال�شباب  باإمكانات  بالرتقاء  بالغاً 

الوطن والرهان الأقوى مل�شتقبل الإمارات .

•• اأبوظبي-وام: 

عن  ال�شطناعي  للذكاء  زاي��د  ب��ن  حممد  جامعة  اأعلنت 
للعام  التعليمية  ب��راجم��ه��ا  لاللتحاق  ال��ت��ق��دم  ب��اب  فتح 
الرامج  ه���ذه  وت�����ش��م��ل   ،  2024  -  2023 ال���درا����ش���ي 
ومعاجلة  احلا�شوبية،  ال��روؤي��ة  يف  وال��دك��ت��وراه  املاج�شتري 
اللغات الطبيعية، اإىل جانب تعلم الآلة. وقال الروفي�شور 
" ن�شعى اإىل تنمية مواهب  فخري ك��راي، عميد اجلامعة 
الريادة  عر  امل�شتقبل  مالمح  �شري�شمون  الذين  الطالب 
الأعمال،  وري���ادة  الهند�شة  الأك��ادمي��ي وجم��ايل  املجال  يف 
لذا نحن نعمل على جذب طالب متميزين للعام الدرا�شي 
اجلديد من جامعات مرموقة داخل الدولة كما خارجها". 
127 طالبا جديدا  ا�شتقبلت موؤخرا  وكانت اجلامعة قد 
مع بداية ف�شل اخلريف الدرا�شي لهذا العام، ونظرا اإىل 
متيز اأع�شاء الهيئة التدري�شية فيها وخراتهم وبحوثهم 
املن�شورة، ا�شتمرت اجلامعة يف جذب الطالب املتفوقني من 
اأكرث من 25 دولة، اإذ تناف�س عدد كبري من املتقدمني على 

هذه املقاعد الدرا�شية، وبلغ معدل القبول 3.73 باملئة.
22 طالبا يف برامج  ال��ط��الب اجل���دد م��ا ب��ني  ت���وزع  وق��د 
 30 املاج�شتري، منهم  الدكتوراه و105 طالب يف برامج 
م��ن امل��واط��ن��ني الإم��ارات��ي��ني ، وب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد طالب 

اجلامعة بعد ان�شمام طالبها اجلدد 250 طالبا.
30 عامليا،  اأن اجلامعة قد احتلت املرتبة  اجلدير بالذكر 
الآلة  وتعلم  احلا�شوبية  وال��روؤي��ة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  يف 
العديد  على  بذلك  متقدمة  الطبيعية،  اللغات  ومعاجلة 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  ال�شهرية  البحثية  اجلامعات  من 
تورنتو  وج��ام��ع��ة  ت��ك  وج��ورج��ي��ا  مي�شيغان  ج��ام��ع��ة  م��ث��ل 
ومدر�شة  لندن،  كوليدج  واإم��ري��ال  ال�شمالية،  اأمريكا  يف 
يف  بالنك  ماك�س  وجمعية  ل���وزان،  يف  التطبيقية  الفنون 

اأوروبا، وغريها من اجلامعات العريقة.
اإىل  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  زاد  ب��ن  حممد  جامعة  وت�شعى 
مت��ك��ني ج��ي��ل ج���دي���د م���ن ق�����ادة ه����ذا امل���ج���ال، وذل�����ك من 
الفريد  الأك��ادمي��ي  وال��ن��م��وذج  ال�شتثنائي  التعليم  خ��الل 
وتطبيقاته،  ال�شطناعي  الذكاء  بحوث  على  يركز  ال��ذي 
�شنوات  ثالث  حوايل  وبعد  الأكادميي.  التميز  عن  ف�شال 
لبحوثها  ع��امل��ي  بتقدير  اجل��ام��ع��ة  حتظى  تاأ�شي�شها،  م��ن 
قادوا  ال��ذي��ن  التدري�شية  هيئتها  واأع�����ش��اء  ال�شتثنائية 
الذكاء  م���وؤمت���رات  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  ق���ي���ادة  ���ش��ارك��وا يف  اأو 
ال�شطناعي العاملية يف العام 2022، مبا يف ذلك موؤمتر 
جمعية اللغويات احلو�شبية، واملوؤمتر الدويل لتعلم الآلة، 
وموؤمتر التعلم والتحليل ال�شببي، وموؤمتر عدم اليقني يف 

الذكاء ال�شطناعي.

تفاهم بني جامعة اأم القيوين والإمارات للتنمية الجتماعية

جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي تفتح 
باب الت�سجيل للعام الدرا�سي 2023 - 2024

•• قازان-وام:

امل��زروع��ي وزير  ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س  ي��رتاأ���س معايل �شهيل 
"موؤمتر  يف  امل�����ش��ارك  ال��دول��ة  وف��د  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة 
قازان  م��دي��ن��ة  يف  يعقد  ال���ذي  للبرتوكيماويات"  ت��ت��ار���ش��ت��ان 
بجمهوريه تتار�شتان الرو�شية خالل الفرتة من 31 اأغ�شط�س 

اإىل 2 �شبتمر احلايل.
وح�شر اأعمال املوؤمتر �شعادة الدكتور حممد اأحمد بن �شلطان 
اجل��اب��ر �شفري ال��دول��ة ل��دى رو���ش��ي��ا الحت��ادي��ة ووف���د الدولة 
والتعاون  وزارة اخلارجية  الذي ي�شم ممثلي عن  املوؤمتر  اإىل 
مبادلة  و���ش��رك��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ووزارة  ال����دويل 
لال�شتثمار ومبادلة للبرتول و�شركة برتول اأبوظبي الوطنية 

"اأدنوك".
وا�شتعر�س معايل وزير الطاقة والبنية التحتية خالل اأعمال 

اجلل�شة الفتتاحية للموؤمتر، جهود دولة الإمارات يف احلفاظ 
م��ن خالل  امل��ن��اخ��ي  التغري  ت��داع��ي��ات  م��ن  البيئة واحل���د  على 
ا�شتثمارها يف التكنولوجيا املتقدمة والطاقة املتجددة وخف�س 
اأهمية  اإىل  ال�����ش��دد  ال��ك��رب��ون��ي��ة، م�����ش��رياً يف ه���ذا  الن��ب��ع��اث��ات 
موؤمتر  م��ن  والع�شرين  الثامنة  ال���دورة  الإم����ارات  ا�شت�شافة 
الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري 

املناخ "COP28" التي �شتعقد يف مدينة اإك�شبو دبي.
واأ�شاد معاليه مب�شتوى العالقات بني دولة المارات وجمهورية 
رو�شيا ال�شديقة خا�شة يف جمالت الطاقة وال�شناعة ودورهما 
�شوق  ا�شتقرار  على  احل��ف��اظ  يف  بل�س"  "اأوبك  حتالف  �شمن 
الطاقة العاملي، بجانب التطرق اإىل ال�شناعات البرتوكيماوية 

واأهمية م�شاعفة ال�شتثمار فيها.
هام�س  على  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  م��ع��ايل  وال��ت��ق��ى 
املوؤمتر، فخامة ر�شتم مينيخانوف، رئي�س جمهورية تتار�شتان 

الرو�شية، الذي اأ�شاد بالعالقات الثنائية املتميزة بني اجلانبني 
والنه�شة احل�شارية ال�شاملة التي ت�شهدها دولة الإمارات يف 
خمتلف املجالت، م�شرياً اإىل مناقب املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ 
بناء  يف  ودوره  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
الدولة. وبحث معاليه ورئي�س تتار�شتان عالقات التعاون بني 
اجلانبني وفر�س تعزيزها وتنميتها يف خمتلف املجالت خا�شة 
املتجددة  والطاقة  الغذائي  والأمن  والقت�شادية  ال�شتثمارية 

وغريها من املجالت ذات الهتمام امل�شرتك.
اأوليغ  م��ع��ايل  م��ع  اجتماعا  امل��زروع��ي  �شهيل  م��ع��ايل  عقد  كما 
يف  وال�شناعة  التجارة  وزي��ر  كوروب�شينكو  فالدميريوفيت�س 
يف  التعاون  تطوير  فر�س  خالله  بحثاً  تتار�شتان  جمهورية 
بح�شور  وذل��ك  وال�شناعية،  التجارية  امل��ج��الت  م��ن  العديد 
���ش��ع��ادة �شفري ال��دول��ة ل��دى رو���ش��ي��ا ووف���د ال��دول��ة امل�����ش��ارك يف 

املوؤمتر.

�سهيل املزروعي يرتاأ�س وفد الدولة يف »موؤمتر تتار�ستان للبرتوكيماويات«

اللجنة املنظمة للج�ئزة تدعو املواطنني واملقيمني اإىل تقدمي تر�صيح�تهم مبوعد اأق�ص�ه الع��صر من �صهر اأكتوبر 2022

»جائزة اأبوظبي« تطلق حملة لرت�سيح اأ�سحاب 
الأعمال اخلرية لدورتها ال��11
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

الإرهاب  الأم��وال ومتويل  ملواجهة غ�شل  التنفيذي  واملكتب  العدل  وزارة  رّحبت 
بانتخاب �شعادة الدكتور اأحمد الظنحاين امل�شت�شار يف النيابة العامة يف الدولة 
رئي�شاً ملنتدى خراء مكافحة متويل الإرهاب يف جمموعة العمل املايل ملنطقة 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا "مينافاتف".
بانتخاب  ال��ع��دل  وزي���ر  النعيمي  ع���واد  ب��ن  �شلطان  ب��ن  ع��ب��داهلل  م��ع��ايل  ورح���ب 
الوطنية  اجل��ه��ود  ب���داأت  الر�شيدة،  قيادتنا  بتوجيهات   "  : وق��ال   .. الظنحاين 
ملكافحة اجلرمية املالية توؤتي ثمارها. وانتخاب الدكتور اأحمد الظنحاين لهذا 
اإ�شايف على هذا التقدم املُحرز، وعلى التقدير الكبري  املن�شب الرفيع هو دليٌل 
الذي يحظى به م�شوؤولو مواجهة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب الإماراتيون يف 
جميع اأنحاء املنطقة. وياأتي هذا التعيني من قبل /مينافاتف/ تاأكيداً على �شجل 
الدولية  اجلهود  بدعم  امل�شتمر  التزامنا  يعك�س  وال��ذي  املجال،  ه��ذا  يف  الدولة 

والإقليمية ملواجهة اجلرائم املالية".
النظام  لتعزيز  اخلطوات  من  بالعديد  العدل  وزارة  " قامت   : معاليه  واأ�شاف 
اإن�شاء حماكم  الق�شائي يف مكافحة غ�شل الأم��وال ومتويل الإره��اب مثل قرار 

القانونية  للطلبات  ال�شتجابة  لت�شهيل  اإج���راءات  وو�شع  متخ�ش�شة،  احتادية 
للتعاون  دل��ي��اًل  ال����وزارة  ن�شرت  كما  ال��دول��ي��ني،  ال�شركاء  م��ن  املقدمة  املتبادلة 
اأ�شفرت هذه اخلطوات عن اعتقال  الق�شائي الدويل يف امل�شائل اجلنائية. وقد 
العديد من الأ�شخا�س البارزين املتهمني بارتكاب جرائم مالية". من جهته، قال 
�شعادة حامد الزعابي مدير عام املكتب التنفيذي ملواجهة غ�شل الأموال ومتويل 
الإرهاب: " اأود اأن اأهنئ الدكتور الظنحاين على انتخابه، واأنقل اأطيب متنياتي 
جلميع اأع�شاء منتدى خراء مكافحة متويل الإرهاب. تعد "مينا فاتف" �شريكا 
رئي�شيا لدولة الإمارات يف جهودنا حلماية نزاهة النظام املايل العاملي ومكافحة 

اجلرمية املالية ىبكل اأنواعها".
واأ�شاف:" لقد وا�شلت دولة الإمارات ا�شتثمار موارد كبرية للتحقيق يف الإرهاب 
الإرهابيني  من  العديد  توقيف  اإىل  ذلك  اأف�شى  وقد  ومنعه.  وتتبعه  ومتويله 
يف  ومموليها  املحظورة  املنظمات  �شبكات  عن  الك�شف  اإىل  بالإ�شافة  و�شجنهم 
الدوليني".  �شركائنا  مع  الوثيق  التن�شيق  خالل  من  وخارجها  الإم���ارات  دول��ة 
وقال �شعادته : " لقد حققت دولة الإم��ارات جناحا يف جمال فعالية حتقيقات 
وق�شايا متويل الإرهاب، ويعك�س هذا النتخاب خرات واإجنازات الدولة يف هذا 
املجال. و�شنوا�شل العمل ب�شكل م�شرتك لإحراز التقدم يف مواجهة التهديدات 

ذلك،  ولتحقيق  الإره���اب.  الأم��وال ومتويل  با�شتمرار يف جمال غ�شل  املتزايدة 
�شيوا�شل املكتب التنفيذي دعم وتعزيز مبادرات التدريب املتخ�ش�س للمواطنني 

الإماراتيني مبا يخدم الأجندة الوطنية ملواجهة هذه اجلرمية".
اأن يتم اختياري من قبل زمالئي  " ي�شرين  من جهته، قال �شعادة الظنحاين: 
يف جميع اأنحاء املنطقة لرئا�شة هذا املنتدى الهام �شمن جمموعة العمل املايل 
ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا /مينافاتف/. اإن الإرهاب ي�شكل تهديداً 
لكافة �شكان العامل ول يعرف حدوداً. لقد عززت دولة الإمارات خراتها الكبرية 
يف جمال مكافحة الإرهاب ومتويله، و�شاأعمل طوال فرتة رئا�شتي لهذا املنتدى 
اأن يوؤدي التبادل الفعال للمعرفة والتن�شيق الوثيق اإىل تعزيز ال�شالم  ل�شمان 

والأمن من خالل حماية الأنظمة املالية من هذه الأن�شطة غري امل�شروعة".
ي�شار اإىل اأن امل�شت�شار الدكتور اأحمد الظنحاين حمام جنائي وم�شت�شار يف النيابة 
ومتويله  الإره���اب  ق�شايا  مالحقة  يف  ومتخ�ش�س  الإم����ارات،  دول��ة  يف  العامة 
الق�شائية  والدرا�شات  التدريب  معهد  يف  حما�شراً  ويعمل  الأمنية،  والق�شايا 
يف وزارة العدل، وحا�شل على دكتوراه يف القانون اجلنائي من جامعة القاهرة، 
البحرين،  جامعة  من  الأم��وال  غ�شل  وجرائم  اجلنائي  القانون  يف  وماج�شتري 

وبكالوريو�س يف ال�شريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية املتحدة.

اأفريقيا  ال�شرق الأو�شط و�شمال  اأن جمموعة العمل املايل يف   ، اجلدير بالذكر 
الأو�شط  ال�شرق  يف  حكومة   14 قبل  من   2004 عام  تاأ�ش�شت  "مينافاتف" 
و�شمال اأفريقيا كهيئة اإقليمية �شبيهة ب�مجموعة العمل املايل " فاتف". وتتمثل 
مهمتها يف مكافحة اجلرائم املالية من خالل تنفيذ التو�شيات الأربعني ال�شادرة 
عن "فاتف" ب�شاأن مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب والنت�شار، واللتزام 

باتفاقيات الأمم املتحدة وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�شلة.
وهي  "فاتف"  بتو�شيات  لاللتزام  تعاوين  ب�شكل  "مينافاتف"  اأع�شاء  ويعمل 
اإىل  بالإ�شافة  الإره��اب  ومتويل  الأم��وال  غ�شل  ملكافحة  دولياً  املقبولة  املعايري 
اإن�شاء اأنظمة فعالة ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، واإن�شاء اأطر واأنظمة 
مكافحة  خ��راء  منتدى  ويعد  ال��دول��ي��ة.  املمار�شات  اأف�شل  م��ع  تت�شق  قانونية 
متويل الإرهاب من�شة متخ�ش�شة ل�شمان متّيز جمموعة العمل املايل ملنطقة 
الإرهاب.  الإره��اب ومتويل  اأفريقيا يف جمال مكافحة  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
وي�شم املنتدى اأع�شاء من جميع دول "مينافاتف" ال�14، ومراقبني خارجيني، 
ملناق�شة  العمل  جمموعات  اجتماعات  هام�س  على  وجتتمع  املجموعة.  واأم��ان��ة 
التهديدات النا�شئة وتبادل اأف�شل املمار�شات. و�شي�شغل �شعادة الظنحاين من�شب 

الرئي�س ملدة عامني، والتي ميكن متديدها مرة واحدة.

•• عجمان -الفجر:

انخف�س �شعر تعرفة مركبات الأجرة التابعة لهيئة النقل عجمان 
اجلانب  يعك�س  مما  الوقود،  �شعر  لنخفا�س  موائمًة  ذلك  وج��اء 
اليجابي على م�شتخدمي مركبات الأجرة يف ظل الطلب املتزايد 
على اخلدمة، وهذا النخفا�س امللحوظ يف تعرفة مركبات الأجرة 
ي�شري اىل املبداأ امل�شتند على حترير اأ�شعار الوقود وابقاء الأ�شعار 
تقدمي  يف  ل��الرت��ق��اء  ي��ه��دف  مم��ا  ال��وق��ود  تكاليف  م��ع  متنا�شبة 
اخلدمة وفق �شوابط واأ�ش�س فعالة ت�شاهم يف راحة امل�شتخدمني 

دون املبالغة يف ال�شعار.

التي  الرقمي  التحول  خطط  جن��اح  على  ي��دل  النخفا�س  وه��ذا 
طورتها الهيئة بهدف تطوير القطاع احليوي وا�شعاد م�شتخدمي 
على  م�شتمر  ب�شكل  الهيئة  وت�شعى  الم���ارة  يف  الأج���رة  مركبات 
اهم  اأح��د  باعتباره  الأج���رة  مركبات  قطاع  اأداء  وتطوير  حت�شني 

و�شائل النقل امل�شتخدمة.
التعرفة ب�شكل تلقائي واآيل وم�شتمر يف  التغيري يف  ويحدث هذا 
التي  اخلدمات  مب�شتوى  يرتقي  مما  الذكية  ال��ع��دادات  منظومة 
تقدمها الهيئة لقطاع مركبات الأجرة، ودعم جهودها نحو التحول 
الذكي والرقمي، وتعزيز ثقة م�شتخدمي اخلدمة بالعتماد على 
ومواكبة  اخلدمات  ومرونة  كفاءة  يعزز  مما  الرقمية،  اخلدمات 

التطورات امل�شتقبلية.
الم��ارة ي�شم )6(  الأج��رة يف  ان قطاع مركبات  بالذكر  اجلدير 
 )2230 �شركات امتياز و وبلغت عدد لوحات مركبات الج��رة ) 
�شائقون  يقودها  حيث  عجمان،  اأج���رة  ومنها  الم����ارة،  يف  ل��وح��ة 
يخ�شعون اىل دورات تدريبية م�شتمرة يف جمال النقل واملوا�شالت، 

.Ajman Route وميكن طلب اخلدمة عر تطبيق
واملوا�شالت  النقل  و�شائل  وحت�شني  تنويع  على  الهيئة  وعملت 
  BOD  ال��ع��ام��ة  وم��ن��ه��ا ب��ا���س ع��ج��م��ان، وح��اف��ل��ة حت��ت ال��ط��ل��ب
لتحقيق الرتابط بني عنا�شر البنية التحتية واملجتمعات ال�شكانية 

ل�شمان مكان اف�شل للعي�س حتقيقا لروية عجمان.

هيئة النقل عجمان تخف�س �سعر تعرفة مركبات الأجرة يف الإمارة

»العدل« و»املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال« يرحبان بانتخاب الظنحاين رئي�سا ملنتدى خرباء مكافحة متويل الإرهاب يف »مينافاتف«

•• دبي: الفجر

دبي،  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  وّق��ع��ت 
الق�شاء  دائ������رة  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
مبوجبها  ين�شم  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف 
بطاقة  برنامج  اإىل  ال��دائ��رة  موظفو 
لال�شتفادة  دب����ي،  ���ش��رط��ة  يف  اإ����ش���ع���اد 
والعرو�س  واخل�����ش��وم��ات  امل��زاي��ا  م��ن 
البطاقة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ت���ن���وع���ة 
ال�شركات  يف  �شركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
العاملة يف دولة  التجارية  واملوؤ�ش�شات 
الإمارات العربية املتحدة وعدد )92( 

دولة حول العامل.
وقع التفاقية يف نادي �شباط �شرطة 

الدكتور  اللواء  �شعادة  بالقرهود،  دبي 
الإدارة  م��دي��ر  امل����ر،  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
الإن�������ش���ان يف �شرطة  ال��ع��ام��ة حل��ق��وق 
دبي، ومن جانب دائرة الق�شاء، وقعها 
�شعادة اأحمد اإبراهيم املرزوقي، املدير 
الإداري���ة،  امل�شاندة  لقطاع  التنفيذي 
احلماد،  م�����ش��ع��ود  ال��ع��ق��ي��د  ب��ح�����ش��ور 
بالوكالة،  اإ�شعاد  بطاقة  مركز  مدير 
املوظفني من  اإىل عدد من  بالإ�شافة 

كال اجلانبني.
واأك���د ال��ل��واء ال��دك��ت��ور حممد امل��ر اأن 
توقيع هذه املذكرة ياأتي بتوجيهات من 
املري،  خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل 
ب�شرورة  دب��ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد 

ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة ال��ب��ّن��اءة م��ع جهات 
واحتادية،  حملية  ح��ك��وم��ي��ة  ودوائ�����ر 
اإ�شعاد  ب��ط��اق��ة  م��رك��ز  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
الجت���اه،  ه���ذا  يف  ن�شط  ب�شكل  يعمل 
يف  حققها  التي  والإجن���ازات  والنتائج 
م�شيفاً  وملمو�شة،  كبرية  املجال  هذا 
: اإن هذا التعاون البناء والذي �شيثمر 
موظفي  اإىل  اإ�شعاد  بطاقة  منح  عنه 
دائرة الق�شاء يف اإمارة اأبوظبي �شوف 
يوؤدي اإىل حتقيق ال�شعادة للموظفني، 
وينعك�س اإيجابا على م�شاعفة العمل 
بال�شرورة  وي��وؤدي  الإنتاجية،  وزي��ادة 
اإىل تقدمي خدمات جيدة للمتعاملني 
ر�شاهم  من  تزيد  املجتمع  اأف��راد  من 

وحتقق لهم ال�شعادة."
اإبراهيم  اأحمد  �شعادة  قال  جهته  من 
دائرة  موظفي  ان�شمام  اإن  امل��رزوق��ي: 
برنامج  اإىل  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال��ق�����ش��اء 
تعزيز  جهود  يدعم  "اإ�شعاد"  بطاقة 
متا�شياً  واإ�شعادهم  املوظفني  رفاهية 
توفري  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  م��ع 
وداعمة  وم�شجعة  حمفزة  عمل  بيئة 
ل���الإب���داع والب��ت��ك��ار، وه���و م��ا ينعك�س 
املوؤ�ش�شي،  الأداء  تطوير  على  ب���دوره 
والرت���ق���اء ب��ج��ودة اخل��دم��ات املقدمة 

للمتعاملني يف خمتلف القطاعات.
دائرة  ان�شمام موظفي  املذكرة  وتتيح 
الق�شاء يف اإمارة اأبوظبي اإىل برنامج 

دبي  �شرطة  ���ش��ت��زوده��م  حيث  اإ���ش��ع��اد، 
بال�شركات  واإ���ش��ع��ارات  اإ�شعاد  ببطاقة 
ال��ت��ي �شتمنح  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
امل��وظ��ف��ني امل��زاي��ا ذات��ه��ا ال��ت��ي يح�شل 
وتن�س  دب���ي.   �شرطة  موظفو  عليها 
دبي  �شرطة  قيام  على  كذلك  امل��ذك��رة 
وتزويد  ال�����ش��رط��ي��ة  امل���ع���رف���ة  ب��ن�����ش��ر 
واملل�شقات  بالن�شرات  الآخ��ر  الطرف 
حتقيق  ت����دع����م  ال����ت����ي  وال���ك���ت���ي���ب���ات 
على  امل��ذك��رة  وتن�س  كما  اأه��داف��ه��م��ا. 
اأبوظبي،  اإم��ارة  دعم دائرة الق�شاء يف 
املنا�شبات  يف  للم�شاركة  دب��ي  ل�شرطة 
املتخ�ش�شة  وامل����ع����ار�����س  اخل���ا����ش���ة 
واحلمالت  التوعوية  ال��رام��ج  ودع��م 

بالن�شرات  وت����زوي����ده����ا  وامل������ب������ادرات 
وامل��ل�����ش��ق��ات وال��ك��ت��ي��ب��ات ال��ت��ي تدعم 

حتقيق الأهداف امل�شرتكة.
ت�شهيل  اإىل  "اإ�شعاد"  بطاقة  وتهدف 
عائالتهم  واأف����راد  املوظفني  ح�شول 

خمتلف  يف  اح����ت����ي����اج����ات����ه����م  ع����ل����ى 
والتعليمية،  ال�����ش��ح��ي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات، 
وغريها  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  وال�����ش��ي��اح��ي��ة، 
توفري  ع�����ر  خم���ف�������ش���ة،  وب����اأ�����ش����ع����ار 
تقدمها  ال���ت���ي  وامل�����زاي�����ا  ال����ع����رو�����س 

امل���������ش����ارك����ة، م����ن خالل  ال���ق���ط���اع���ات 
ال�شتفادة  لهم  يحقق  مبتكر  برنامج 
من العرو�س واخل�شومات التي تلبي 
الأداء  م�����ش��ت��وي��ات  وت��ع��زز  تطلعاتهم 

لديهم. 

موظفو دائرة الق�ساء يف اأبوظبي ين�سمون اإىل برنامج »اإ�سعاد«

•• اأبوظبي-وام:

التقى اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية، يف مقر الوزارة 
اللواء الركن �شالح حممد بن جمرن العامري قائد العمليات امل�شرتكة بوزارة 
القائم بني  امل�شرتك  التعاون  اإط��ار تعزيز  املرافق له، وذلك يف  الدفاع والوفد 
اجلانبني. ومت خالل اللقاء بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك 
ل�شمان  اجلانبني،  بني  العملياتي  املجال  يف  امل�شرتكة  امل�شاريع  وا�شتعرا�س   ،
وحتقيق  والتحديات  املخاطر  اأن���واع  خمتلف  ملواجهة  واجل��اه��زي��ة  ال�شتعداد 
الأمن وال�شتقرار يف املجتمع وحماية املكت�شبات الوطنية التي حققتها الدولة 
املتميزة  والتجارب  املمار�شات  اأف�شل  على  الط��الع  مت  كما  امل��ج��الت.  كافة  يف 

وتبادل اخلرات بني اجلانبني، و�شبل تعزيز التعاون والتن�شيق امل�شتقبلي.
ح�شر اللقاء اللواء الدكتور اأحمد نا�شر الري�شي املفت�س العام لوزارة الداخلية 
واللواء �شامل علي مبارك ال�شام�شي وكيل الوزارة امل�شاعد للموارد واخلدمات 

امل�شاندة وعدد من كبار ال�شباط بوزارتي الداخلية والدفاع.

وزارتا الداخلية والدفاع تبحثان تعزيز التعاون امل�سرتك يف جمال العمليات

Date 2/ 9/ 2022  Issue No : 13636
Sharjah Federal Court, Federal Court of First instance

Notification by Publication of a Defendant Of defendant to attend 
before case management officeIn appeal No. 2022/1159

Upon plaintiffs request:1- Mahatat Alramlat Car Service (Single 
Establishment) Bilal Al Mazhur Al Arkanon.2- Alwi Payalitudi 
Konhi Mohiuddin
The defendant:1-EPPCO Lubricants (Branch) EPPCO Enterprises LLC
"You are required to attend before the Case Management Office 
NO (1) of Sharjah Court, Federal of appeal personally or through 
a legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit 
accompanied with all documents on Thursday 08-09-2022 in the 
above mentioned lawsuit- as a defendant.
Case manager/Hassan Khaled al Salaman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

                                       70392 Date 2/ 9/ 2022  Issue No : 13636
Notification of Judgment Debtor via Publication

Sharjah Federal Court of First Instance - the Civil Court of 
Execution - Beverlyn Mariano Agustin Notice of Payment with 

regard to the case No. SHCEXCIBOUNCE2022/0002701 – Returned Checks
To the judgment debtor: Beverlyn Mariano Agustin
Whereas the judgment (copy attached) was made against you on.............
in favor of the claimant the judgment creditor Gerges Wadea Farag, 
Lebanese nationality, with regard to the above-mentioned case.
Whereas the judgment creditor requested for executing the above-
mentioned judgment and paying the prescribed fees, and since the 
wording of the judgment to be executed is as follows: the total amount, 
including the charges and expenses is AED.143151.
Therefore, you are instructed to execute the writ of execution referred to 
above within 15 days from the date hereof. Failing to do so, the Court will 
take the forcible execution actions against you as legally prescribed.
The Civil Court of Execution

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

 70533Date 2/ 9/ 2022  Issue No : 13636
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0006016 Civil/ Partial

To Defendant: Mohamed Mojib Alhaq Nor Mohamed Diaaeldin,unknown place of residence.
The plaintiff: ALWAZEN SCALES MEASURES TRADING L.L.C, filed the case 
requesting the following:
- Bind the defendant to pay AED 59250.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
- Notify the defendant with the hearing and the statement
-The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229 of section 5 
of Civil Procedure Law.
You are requested to attend the hearing on 12/09/2022 08:30 am before case 
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office 7) 
in person or to be represented by a legal attorney to submit a plea along with all 
documents within 10 days of the date of publication in order to consider the above-
mentioned case in your capacity as defendant. Notification by Publication for a 
Defendant in English & Arabic.
Legal Services Office/Aisha Ali Mohamed 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 2/ 9/ 2022  Issue No : 13636

Dubai Courts of First Instance
Cheques Execution 10023/2022/253

Published Notice details
To The convicted: 1- LAKESTONE CONTRACTING L.L.C 
2- Mohamad Abdullah Turkman 3- Fadi Mohamad Hisham 
Majdoub,Unknown Address.
As the Claimant: Khansaheb Industries, owned by Khansaheb 
Investments, a sole Co LLC
The above-mentioned executive case has been filed against you 
for obligated you to pay the amount executed of (500.515 AED) 
to Execution request or the court treasury.Accordingly, the court 
will initiate executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 
days from the date of publishing this announcement.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 2/ 9/ 2022  Issue No : 13636
Court of Appeal

Notification by Publication (appeal)
In appeal No. 814/2022/322 - real estate appeal

Fourth Appeals Chamber No. 822

Appeal subject: Appealing the judgment issued in lawsuit No 346/2022 

partial real estate and charges, 'expenses and attorney's fees.

The appellant: Muhammad Jamshaid Husain Khan,Address: Dubai- Al 

Nahda 2-near Pristine Private School - Al Shibani Bldg. - flat 203.

The defendants: 1- Muhammad Farhan Abdul Majeed

Notification subject: has appealed the judgment issued in lawsuit No 

346/2022 partial real estate, and a session was set on Tuesday 06-09-2022 

at 09:00 a.m. in the remote litigation hall, and it requires your presence or 

your legal representative. If you fail, you will be tried in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 2/ 9/ 2022  Issue No : 13636
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION NO 15464 / 2022 

Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: ALRAZANAH PLASTER&TILES CONT (OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 64980 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 64980 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn’t provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2009 Grey Toyota Prado White SHJ 42350

Therefore, we first warn you to pay 64980 AED within a maximum of one week from the 
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you 
to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and 
lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal 
property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392 Date 2/ 9/ 2022  Issue No : 13636
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION NO 15465 / 2022 

Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: KALATHIL HAMZA  PODHUVACHOLA (OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 15776 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 15776 AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn’t provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2015 Red Mitsibushi Lancer B FUJ 10962

Therefore, we first warn you to pay 15776 AED within a maximum of one week from the 
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you 
to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and 
lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal 
property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392 Date 2/ 9/ 2022  Issue No : 13636
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION NO 15466 / 2022 

Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC) 
Respondent: JOHEB HASSAN LASKAR (OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 24,744 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the 
respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an 
amount of 24,744  AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was 
issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the 
amount in his debt, but the respondent  didn’t provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2016 Black Toyota Corolla 1.6 B AJM 41425

Therefore, we first warn you to pay 24,744  AED within a maximum of one week from the 
date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you 
to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and 
lawyer fees, with the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal 
property that may be inside the car
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392
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ماكرون يدعو اإىل موا�سلة احلوار مع رو�سيا 
•• باري�س-اأ ف ب

دع����ا ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون اأم�س 
اأنه  رو�شيا، موؤكدا  اإىل موا�شلة احل��وار مع  اخلمي�س، 
“يجب اأن نفرت�س اأنه ميكننا دائًما موا�شلة التحدث 
م��ع��ه��م«. ن��ت��ف��ق  ل  “الذين  خ�����ش��و���ش��ا  اجلميع”  م��ع 

وت�شاءل ماكرون اأمام �شفراء فرن�شا املجتمعني يف ق�شر 
الإليزيه “من يريد اأن تكون تركيا القوة الوحيدة يف 
“ل  رو�شيا؟«وتابع  مع  احلديث  توا�شل  التي  العامل 
املعنويات  اأ���ش��ك��ال  م��ن  �شكل  لأي  ال���ش��ت�����ش��الم  ينبغي 
على  م�����ش��ّدًدا  عاجزين”  “جتعلنا  ق��د  التي  اخلاطئة 

اجلميع  م��ع  ال��ت��ح��دث  ه��ي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  “مهنة  اأن 
ا النا�س الذين ل نتفق معهم«. وخ�شو�شً

اأ�شاف “�شنوا�شل فعل ذلك... بالتن�شيق مع حلفائنا”، 
اأه��داف حرب  “اأحد  هو  اأوروبا”  “انق�شام  باأن  مذّكًرا 
الأوروبيني  القادة  اأحد  هو  الفرن�شي  رو�شيا«.الرئي�س 
القالئل الذين حتدثوا مع الرئي�س الرو�شي فالدميري 
�شباط-  24 يف  لأوكرانيا  الرو�شي  الغزو  بعد  بوتني 

فراير، يف ا�شرتاتيجية تعّر�شت لنتقادات.
الرئي�س  مبوافقة  يت�شّرف  اأن��ه  الإليزيه  اأك��د  ولطاملا 
وترية  وتراجعت  زيلين�شكي.  فولودميري  الأوك����راين 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع ب��وت��ني ب��ع��د اك��ت�����ش��اف ج��رائ��م ح���رب يف 

اأوكرانيا ُن�شبت اإىل رو�شيا ول�شيما يف بوت�شا يف �شاحية 
كييف.يعود اآخر ات�شال هاتفي بني الرئي�س الفرن�شي 
ونظريه الرو�شي اإىل 19 اآب-اأغ�شط�س، تطرقا خالله 
وتنظيم  ال��ن��ووي��ة  زاب��وري��ج��ي��ا  ال��و���ش��ع يف حمطة  اإىل 
زيارة لفريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اإىل 
الرتكي رجب طيب  الرئي�س  لعب  املن�شاأة.من جانبه، 
بداية  يف  وكييف  مو�شكو  ب��ني  الو�شيط  دور  اإردوغ����ان 
اتفاق بني مو�شكو وكييف،  اإىل  التو�شل  احل��رب. ومّت 
والأمم  اأن��ق��رة  ب��رع��اي��ة  ا�شطنبول  يف  يف مت��وز-ي��ول��ي��و 
املتحدة، على ت�شدير احلبوب الأوكرانية انطالًقا من 

املوانئ املطلة على البحر الأ�شود.

•• وا�صنطن-وكاالت

التفاق  اإحياء  مفاو�شات  ا�شتئناف  من  �شهراً   17 بعد 
النووي الإيراين، يبدو اأن خط النهاية يلوح يف الأفق.

���ش��ن��ام وك��ي��ل، نائب  ال��دك��ت��ورة  ويف ه���ذا الإط�����ار، كتبت 
رئ��ي�����س ب��رن��ام��ج ال�����ش��رق الأو����ش���ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا يف 
ملجلة “نيوزويك” الأمريكية،  معهد “ت�شاتام هاو�س”، 
للرئي�س  مهماً  انت�شاراً  �شيكون  ح�شل  اإذا  الت��ف��اق  اأن 
النتخابية  تعهد يف حملته  الذي  بايدن  الأمريكي جو 
بالعودة اإىل التفاق بعد ان�شحاب �شلفه دونالد ترامب 
منه يف 2018.واأ�شارت اإىل اأن التفاق �شي�شمن مزايا 
مهمة ملنع انت�شار الأ�شلحة النووية، باإحياء التزام اإيران 
الدائم املن�شو�س عليه يف ال�شفحة الأوىل منه “ل�شمان 

الطابع ال�شلمي ح�شراً لرنامج اإيران النووي«.

كما اأنه �شيقّلل خمزونها من التخ�شيب، ويزيل اأجهزة 
ال��ط��رد امل��رك��زي امل��ت��ق��دم��ة، ومي��ن��ع اأي م�����ش��ارات بديلة 
لإنتاج �شالح نووي، ويعيد فر�س نظام �شارم للمراقبة 
العاملي  التوتر  م��ع  بالتزامن  اأن��ه  والتفتي�س.واأ�شافت 
العودة  �شاأن  من  ف��اإن  اأوكرانيا،  على  الرو�شية  واحل��رب 
وتداعياتها  املتفاقمة  الأزم����ة  تخمد  اأن  الت��ف��اق  اإىل 
يف  الطاقة  على  والأمنية  والإقليمية،  اجليو�شيا�شية، 
اأنه يف حماولتها  ال�شرق الأو�شط وخارجه.واأ�شارت اإىل 
حلل اخلالفات وتاأمني خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة، 
على  ال��ن��ووي��ة،  الق�شايا  على  فقط  ب��اي��دن  اإدارة  ت��رك��ز 
اإىل  ال��وق��ت،  الت��ف��اق، مب��رور  ا�شتقرار  يف�شي  اأن  اأم��ل 
وبرنامج  الإقليمي،  ال�شتقرار  ح��ول  اأو���ش��ع  مناق�شات 
اإي��ران لل�شواريخ والطائرات دون طيار، ودعم اجلهات 

الفاعلة غري احلكومية يف لبنان، و�شوريا، والعراق.

يف وقفة احتج�جية حلزبه�:

عبري مو�سي لالأمم املتحدة: اأين اأنتم...؟
•• الفجر -تون�س

    توجهت رئي�شة احلزب الد�شتوري احلر عبري 
مو�شي، يف وقفة احتجاجية نفذها احلزب اأمام 
مقر منظمة الأمم املتحدة بتون�س العا�شمة، 
بر�شالة اإىل املنظمة الأممية قائلة “اأين اأنتم 
لل�شعب  يح�شل  ومم��ا  تون�س  يف  يح�شل  مم��ا 
التون�شي من انتهاك حلقوق الن�شان؟”، على 

حّد تعبريها 
    وا�شتنكرت مو�شي “�شمت” الأمم املتحدة 
جتاه  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  ال�شامية  واملفو�شية 

العتداءات التي تعر�شت اإليها.
باخلارج  ن�شتقوى  ل  “نحن  قولها  وتابعت     

وكل عالقاتنا يف النور«.
   واأ�شارت رئي�شة احلزب الد�شتوري احلر اإىل 
اأن رئي�س اجلمهورية اأغلق املنظومة ال�شرعية 
قائلة اإنه يفتقد اإىل ال�شرعية، وفق تقديرها.

م�شوؤولية  احلكومة  مو�شي  عبري  وحّملت     
ارتفاع الأ�شعار يف الفرتة الأخرية.

اإن  احل��ر  الد�شتوري  رئي�شة احل��زب     وقالت 
احتجاجهم اأمام مقر مكتب حقوق الن�شان له 
رمزية كبرية عن موا�شلة ن�شالهم للت�شدي 
والثاين  الأول  اخل�����راب  ب��رب��ي��ع  و���ش��ف��ت��ه  مل���ا 
وال��دف��اع ع��ن جمتمع ه��ن��اك م��ن ي��ه��دد اأمنه 
الغذائي ومن يحاول افتكاك بالده واملقاي�شة 
ان  معترة  الوطنية  �شيادته  مقابل  بتون�س 
ال�شرعية  املنظومة  اأغلق  اجلمهورية  رئي�س 
ال�شعب  حق  يف  مق�شرة  دولية  منظومة  ام��ام 

التون�شي. 
   واأ�شافت اأن التفاقيات الدولية اأعلى مرتبة 
الرملان  اأ�شدره  ال��ذي  التون�شي  القانون  من 
منظمة  اأن  قائلة  ب��اخل��ارج  ال���ش��ت��ق��واء  نافية 
املكون  العامل  لتنظيم  اأن�شاأت  الإن�شان  حقوق 
م��ن دول و���ش��ع��وب وو���ش��ع ق��واع��د ل��ه موجهة 
�شد  تدخلهم  ل��ع��دم  ال���دويل  للمنتظم  ال��ل��وم 
يف  الأول  للحزب  اجلمهورية  رئا�شة  اإق�����ش��اء 

البالد.   وذّكرت مو�شي باملواثيق و املعاهدات 
التي �شادقت عليها تون�س يف �شياق ع�شويتها 
الأمم  ب��ال��ت��زام��ات  اأي�����ش��ا  و  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف 
املتحدة اإزاء الدول :” تون�س مطالبة باحرتام 
الل���ت���زام���ات و احل��ق��وق و احل���ري���ات و الأمم 
ال�شعوب  ب���اح���رتام ح��ق��وق  امل��ت��ح��دة م��ط��ال��ب��ة 
�شيادة  اح����رتام  عليها  و  م�شريها  ت��ق��ري��ر  يف 
واأ�شافت يف كلمتها “ لقد اأرجعونا  ال�شعوب”. 

اىل مربع حقنا يف تقرير م�شرينا و�شيادتنا«.
   وجتمع اأن�شار احلزب الد�شتوري احلر اأمام 
رافعني  بالبحرية  الإن�شان  مقر مكتب حقوق 
ال�شيادة  مقاي�شة  “نرف�س  م��ن��ه��ا  ���ش��ع��ارات 
بتطبيق  ونتم�شك  الغذائي  بالأمن  الوطنية 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ول نعرتف  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
بقانون انتخابي ينتج برملانا على مقايي�س من 

حرره ب�شفة انفرادية.

•• بريوت-وكاالت

ا���ش��ت��ف��اق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون، ���ش��ب��اح يوم 
الأربعاء املا�شي، على توقف خطوط 
خلدمة  التابعة  الأر���ش��ي��ة  ال��ه��وات��ف 
توقف  وب��ال��ت��ايل  “اأوجريو”،  هيئة 
املناطق  معظم  يف  الإن��رتن��ت  خدمة 
يف  ت��ام  �شبه  توقف  تبعها  اللبنانية، 
 »alfa« اخل���ل���وي  ���ش��رك��ت��ي  اإر�����ش����ال 

.»mtc»و
 »IBM« ������ش�����رك�����ت�����ا  واأع�������ل�������ن�������ت 
توقف  اأي���������ش����ا   »Cyberia»و
خ��دم��ة الإن���رتن���ت ع��ن��د ال��ع��دي��د من 
امل�������ش���رتك���ني يف ال���ع���ا����ش���م���ة ب����ريوت 
وغريها من املناطق اللبنانية، حيث 
تقّدم ال�شركتان اخلدمة بعد تاأمينها 

من هيئة “اأوجريو«. 
التوقف  “هذا  اإن  ال�����ش��رك��ة  وق��ال��ت 
اأعطال متفّرقة يف مراكز  ناجم عن 
)ال�شنرتالت(  الت�����ش��الت  ت��اأم��ني 
خمتلف  ويف  ب������ريوت  يف  امل�����وج�����ودة 
امل���ن���اط���ق، وه����و ون��ت��ي��ج��ة لإ����ش���راب 
املوظفني يف هيئة اأوجريو، الذي بداأ 
املا�شي،  ال��ث��الث��اء  ي��وم  منذ  تنفيذه 
وي���ط���ال ج��م��ي��ع ال�������ش���رك���ات امل������زّودة 

خلدمة الإنرتنت يف لبنان«.
ووف������ق م�������ش���ادر خ���ا����ش���ة م����ن هيئة 
حت������دث������ت مل����وق����ع  “اأوج�����������������������ريو”، 

اأن  اأو�شحت  عربية”،  نيوز  “�شكاي 
“الإ�شراب اأدى اإىل �شلل يف اخلدمات 
واخل�������ط�������وط، مب���خ���ت���ل���ف امل���ن���اط���ق 
اللحظة  ل��غ��اي��ة  اأب����رزه����ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ج��ن��وب ال��ب��الد وط���ال رق��م الطوارئ 
اللبناين،  الأح��م��ر  لل�شليب  ال��ت��اب��ع 
الجتماعية  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن  وع�����ددا 
التي  وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  والإن�������ش���ان���ي���ة 
توقفت خطوطها وهواتفها الأر�شية 

عن العمل«.
بدءا  “اأوجريو”،  م��وظ��ف��و  وق�����ّرر 
م���ن ال���ث���الث���اء امل���ا����ش���ي، الإ�����ش����راب 
وت��وق��ف كل  القطاعات  ك��ل  ال��ع��ام يف 

دون  من  والت�شغيل  ال�شيانة  اأعمال 
ا�شتثناء يف جميع مراكز الهيئة على 
حني  اإىل  ك��اف��ة،  اللبنانية  الأرا���ش��ي 
ت�شحيح الأجور جلميع العاملني يف 
مياومني،  م�شتخدمني،  من  القطاع 
يتنا�شب  مبا  وملحقني،  متعاقدين، 

مع الو�شع املعي�شي القائم. 
وت�����ش��ه��د ال���ع���ا����ش���م���ة ب�������ريوت، منذ 
���ش��ب��اح الأرب���ع���اء، ت��وق��ف��ا ع��ن العمل 
يف م��رك��ز الت�������ش���الت ال��رئ��ي�����ش��ي يف 
منطقة احلمرا، الذي يغذي مناطق 
اأبرزها  ب��ريوت،  وموؤ�ش�شات مهمة يف 
م�����ش��رف ل��ب��ن��ان، ال���ذي ت��وق��ف��ت فيه 

وم�شت�شفى  ال��ي��وم،  الإن��رتن��ت  خدمة 
اجل���ام���ع���ة الأم����ريك����ي����ة وامل�������ش���ارف 
التجارية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  واجل��ام��ع��ات 

الكرى والوزارات العامة.
نيوز  “�شكاي  م��وق��ع  م�����ش��ادر  ووف���ق 
فاإن “املناطق التي توقفت  عربية”، 
والإنرتنت  الت�����ش��الت  خدمة  فيها 
ل��غ��اي��ة ال��ل��ح��ظ��ة، ه��ي م��دي��ن��ة �شيدا 
مرجعيون  وق�����ش��اء  ال���ب���الد  ج��ن��وب 
لبنان  جل���ن���وب  ال�������ش���رق���ي  ال���ق���ط���اع 
حم��ي��ط م��ن��ط��ق��ت��ي احل���م���را وراأ������س 
النهر  ومنطقة  العا�شمة  يف  ب��ريوت 

وحميطها �شرق بريوت«.

اأن  املتوقع  “من  امل�شادر:  واأ�شافت 
تتوقف بقية مراكز الت�شالت بدءاً 

من م�شاء اليوم الأربعاء«.
يتقا�شى املوظف يف هيئة “اأوجريو” 
قرابة 3 ماليني لرية لبنانية، اأي ما 

يعادل 100 دولر اأمريكي. 
اأن  ملوقعنا  اخل��ا���ش��ة  امل�����ش��ادر  تعتر 
الهيئة  يف  موظفا   2700 اإ���ش��راب 
كافة  عن  اخلدمة  بتوقف  �شيت�شبب 

الأرا�شي اللبنانية يف حال ا�شتمر.
جي”   3“ خ���دم���ة  ت���وق���ف  ي���ت���وق���ع 
ال���ت���ي ت�����ش��ل ل��ل��م��واط��ن م���ن خالل 
هي  اأوج���ريو  اخللوي.هيئة  �شركتي 
وامل�شدر  الوطنية  الت�شالت  �شركة 
الوحيد واحل�شري يف لبنان لتاأمني 

الإنرتنت والت�شالت الأر�شية.  
ي��ق��دم ك��ل م��رك��ز ات�����ش��الت اخلدمة 
حلوايل 200 األف �شخ�س يف بريوت 
تقدمي  وت��ت��ف��اوت  الرئي�شية  وامل����دن 

اخلدمات بني منطقة واأخرى.
هيئة  موظفي  اإىل  و���ش��ل  الإ���ش��راب 
العام،  القطاع  اأوج��ريو بعد موظفي 
مزيج  اأن��ه��م  على  ي�شنفون  وه����وؤلء 
بني القطاع اخلا�س والعام يف البالد 
وي��ت��ق��ا���ش��ون روات��ب��ه��م م��ب��ا���ش��رة من 
يتقا�شونها  زالوا  ول  الدولة  خزينة 
للدولر  ل����رية   1500 ���ش��ع��ر  ع��ل��ى 

الواحد، اأي �شعر قبل الأزمة.

•• عوا�صم-وكاالت

اأملانيا  اأوك��ران��ي��ا، ح��ذرت وزي���رة دف��اع  اأ�شهر م��ن ح��رب   6 بعد 
“احلد الأق�شى”  كري�شتني لمرخت باأن برلني و�شلت اإىل 
من ال�شالح الذي ميكن منحه لكييف، دون الإ�شرار بقدرات 
وت�شليح اجلي�س الأملاين، فيما اأثار ا�شتنزاف احلرب للمخزونات 

الأمريكية انتقادات داخلية.
الوزراء  جمل�س  اجتماع  خالل  الأملانية  الدفاع  وزي��رة  وقالت 
اإن “هناك جمال �شئيال لإر�شال اأ�شلحة من خمزون اجلي�س 
الأملاين اإىل اأوكرانيا، يجب اأن اأعرتف اأننا و�شلنا اإىل حدود ما 
ميكننا تقدميه، ل بد اأن يكون جي�شنا قادرا على �شمان الدفاع 
عن الوليات والحتاد الأمل��اين.. �شاأحر�س على ا�شتمرار هذا 

الو�شع«.
فيما ك�شفت �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” اأن تباطوؤ اأمريكا 
يف حتديث تر�شانتها من الأ�شلحة يثري خماوف امل�شوؤولني من 
تعر�س ال�شتعداد الع�شكري الأمريكي للخطر ب�شبب النق�س 

يف ظل امل�شاعدات الع�شكرية لأوكرانيا.
تلك  اإن  عربية”  ن���ي���وز  “�شكاي  ل�����م��وق��ع  ق���ال���وا  حم��ل��ل��ون 

الت�شريحات متثل 3 ركائز مهمة:
�شافرة اإنذار باأن الدعم الغربي لأوكرانيا اأو�شك على النفاد.

رو�شيا جنحت يف خطة حرب ال�شتنزاف.
الغرب قد يلجاأ لل�شغط على اأوكرانيا لإنهاء احلرب ب�شروط 

مو�شكو.
م� امل�ص�عدات الغربية الأوكراني�؟

مدت الوليات املتحدة اأوكرانيا مب�شاعدات اأمنية بقيمة نحو 
13 مليار دولر.

لندن  قدمت  حيث  بريطانيا،  هو  لأوكرانيا  مانح  اأك��ر  ث��اين 
دعما ع�شكريا بلغ 2.3 مليارات جنيه اإ�شرتليني.

اأمنية  مب�شاعدات  اأوكرانيا  مد  على  الأوروب���ي  الحت��اد  واف��ق 
تبلغ 2.5 مليار يورو، ت�شمل:
راجمة ال�شواريخ “هيمار�س«.

اأنظمة �شتينجر للدفاع اجلوي.
�شواريخ جافلني امل�شادة للدبابات.

مدافع هاوتزر عيار 155 مليمرتا.
طائرات م�شرّية.

اأنظمة �شواريخ موجهة بالليزر.
والإ�شعاعية  والبيولوجية  الكيماوية  املواد  من  وقاية  معدات 

والنووية.
تداعي�ت ط�حنة للحرب

ليون  وال�شرتاتيجية،  الأمنية  ال�شوؤون  يف  املتخ�ش�س  املحلل 
راد���ش��ي��و���ش��ي��ن��ي، ق���ال اإن امل�����ش��اع��دات الأم��ريك��ي��ة والأوروب���ي���ة 
الع�شكرية تظل عامال حا�شما يف قدرة اأوكرانيا على الت�شدي 
ال�شرق  الأرا����ش���ي يف  ا���ش��ت��ع��ادة  واآم��ال��ه��ا يف  ال��رو���ش��ي��ة  للحرب 

واجلنوب.

نيوز عربية”،  ل�”�شكاي  ت�شريحات  راد�شيو�شيني، يف  واأ�شاف 
اأول��ه��ا جناح  اأم���ور،   3 اأملانيا متثل  دف��اع  اأن ت�شريحات وزي��رة 
دعم  ا�شتمرار  على  الغرب  ق��درة  على  الرو�شي  الرئي�س  ره��ان 
لكييف  الغربي  ال��دع��م  ب��اأن  اإن���ذار  �شافرة  وثانيها  اأوك��ران��ي��ا، 
الأخ��ري وهو  للخيار  يلجاأ  الغرب قد  واأن  ي�شتمر طويال،  لن 
ب�شروط مو�شكو ووقف  اأوكرانيا لإنهاء احلرب  ال�شغط على 

تداعياتها ال�شلبية على اقت�شادهم.
واأ�شار اإىل اأن اأملانيا تواجه اأزمة طاقة جعلت امل�شت�شار الأملاين، 
م�شبوق”،  غري  “تهديد  باأنها  احل��رب  ي�شف  �شولتز،  اأولف 
�شواء على ال�شعيدين الأمني اأو القت�شادي، و�شط اآفاق قامتة 

على املدى املنظور.
كما اأنه “يف الوليات املتحدة ل توجد �شمانة على اأن جمل�س 
الن�شفية  النتخابات  ينبثق من  قد  الذي  النواب اجلمهوري 
يف نوفمر املقبل �شيكون متحم�شا لإر�شال م�شاعدات بع�شرات 
مليارات الدولرات اإىل اأوكرانيا كما احلال مع اإدارة جو بايدن، 
خا�شة يف ظل النتقادات الداخلية مع ارتفاع ن�شب الت�شخم”، 

وفق راد�شيو�شيني.
نق�ص ح�د ب�الأ�صلحة

�شركات  اأك���ر  اإح���دى  غرومان”،  “نورثروب  �شركة  ح���ذرت 
الأ�شلحة على خدمة  الأمريكية، من قدرة خمزونات  الدفاع 
بتو�شيح  الغربية  احل��ك��وم��ات  مطالبة  الأج����ل،  ط��وي��ل  ق��ت��ال 
امل���وق���ف ب�������ش���اأن ق�����درة ال�����ش��ن��اع��ة ع��ل��ى ت���وف���ري الأ���ش��ل��ح��ة يف 

تاميز”  “فاينن�شال  �شحيفة  قالت  الأوكرانية.فيما  احل��رب 
الريطانية اإن الغرب يعاين نق�شا يف الأ�شلحة ما يوؤثر على 
قدرته يف اإمداد اأوكرانيا باحتياجاتها من ال�شالح، وا�شت�شهدت 
“ريثيون”  ���ش��رك��ة  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  بطلب  ال�شحيفة 
من  ب���دل  “�شتينغر”  ط���راز  م��ن  ����ش���اروخ   1300 لت�شنيع 
ال�شواريخ املر�شلة لأوكرانيا، حيث علقت ال�شركة باأن الت�شنيع 

يتطلب وقتا ل �شيما اأنه الطلب الأول منذ 18 �شنة.
الرد  مع  الدفاعية  الفرن�شية  “نيك�شرت”  �شركة  رد  وت�شابه 
ال�شابق، تعليقا على طلب احلكومة الفرن�شية بت�شنيع مدافع 
من نوع “هاوتزر قي�شر” بعد اإر�شالها 18 مدفعا لأوكرانيا، 

العام تقريبا لإمتام  لعام ون�شف  اإنها بحاجة  ال�شركة  وقالت 
املهمة.و�شرح م�شوؤول دفاعي كبري لل�شحيفة باأنه يف الأ�شابيع 
الأخرية، اأ�شبح م�شتوى الذخائر القتالية من عيار 155 ملم 
“منخف�شا ب�شورة تبعث  �شمن املخزون الع�شكري الأمريكي 

على القلق«.
املا�شي،  فراير  يف  الأوكرانية،  الرو�شية  احلرب  بداية  ومنذ 
تنتاب �شركات �شناعة الأ�شلحة �شكوك حول اأن البنتاغون مل 
يوؤدي  تتغري مما  ما  والتي غالًبا  املتطلبات،  بتلك  دائًما  يبلغ 
اإىل حدوث تاأخريات، وهو ما يرتك �شركات �شناعة الأ�شلحة 

غري قادرة على اإنتاج املزيد.

»خمازن الأ�سلحة« تو�سك على النفاد.. هل يهجر الغرب اأوكرانيا؟

نيوزويك: التفاق النووي ل يعد 
بتحول اإيراين اأو اإقليمي

اللبنانيون ي�ستفيقون على انقطاع الإنرتنت والت�سالت

باراك ومي�سال اأوباما يعودان اإىل البيت الأبي�س 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

�شيعود باراك اأوباما وزوجته مي�شال اإىل البيت الأبي�س يف 7 اأيلول-�شبتمر لإحياء تقليد ك�شره 
الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب... الك�شف عن �شورتهما الر�شمية يف البيت الأبي�س.

الروؤ�شاء ع��ادة فر�شة لتكرمي  ال��ذي مينح  اأن هذا الحتفال  ل��الإدارة الأمريكية  وج��اء يف بيان 
اأ�شالفهم، �شيقام الأربعاء املقبل يف اإحدى �شالت ال�شتقبال يف البيت الأبي�س.

ال�شاعة  عند  وزوجته  اأوب��ام��ا  ب��اراك  جيل،  وزوجته  بايدن  جو  المريكي  الرئي�س  و�شي�شتقبل 
13،30 بالتوقيت املحلي )17،30 ت غ( يف 7 اأيلول-�شبتمر.

وهذه املرة الثانية التي يعود فيها الرئي�س الدميوقراطي ال�شابق الذي يتمتع ب�شعبية كبرية يف 
مع�شكره، اإىل البيت الأبي�س.

وكانت اآخر زيارة للرئي�س الأمريكي الرابع والأربعني منذ غادر املكتب البي�شوي عام 2017، 
يف ني�شان-اأبريل حل�شور حدث عام يتعلق بالإنفاق على الرعاية ال�شحية.

ن�فذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمن� ولكنه� متنحن� فر�صة اكت�ص�ف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي*

   لتف�شري كيف اأن رجاًل فًظا وغري اأمني مثل دونالد 
ترامب ميكنه احلفاظ على �شعبيته، ل يتعني على 
ال�شيا�شيني الأمريكيني النظر بعيًدا، يكفيهم النظر 

يف املراآة.
   لئن مل يتجاوز اأي رئي�س اآخر الرئي�س اخلام�س 
والأربعني من حيث املكر، فقد كذب الكثريون ب�شاأن 
واأيزنهاور  ت��روم��ان  ه��ن��اك  �شعودهم.  اأو  اأ�شولهم 
كثريين  لكن  هيبتهم،  ل���ش��ت��ع��ادة  واأوب���ام���ا  وك��ارت��ر 
اآخرين قاموا ببناء اأ�شطورة ا�شتبدلوا بها احلقائق.

انعدام ال�صف�فية
   م��ن ب��ني ال��ذي��ن مل ي��خ��ط��وؤوا ب�شبب الإف����راط يف 
تعلق  �شواء  بايدن.  نح�شب جو  اأن  ال�شفافية، يجب 
الأمر بخالفات ابنه مع القانون اأو ا�شتحواذ �شقيقه 
عام  اأدفايزرز  جلوبال  باراديغم  �شركة  على  واأبنائه 
العالقات  جل��ن��ة  يف  ع�����ش��ًوا  ك���ان  ع��ن��دم��ا   ،2006
اأفراد  اأن�شطة  عن  القليل  �شوى  ُيعرف  ل  الدولية، 

الأ�شرة.
   اأعود للمو�شوع اليوم لأن جملة نيويوركر ن�شرت 
اآدم  اأج���راه  ط��وي��ل  حتقيق  نتيجة  املا�شي  الأ���ش��ب��وع 

اإنتو�س حول اأ�شول جو بايدن.
   ���ش��ردّي��ة اإن��ت��و���س ل���ن ت��ه��ز رئ��ا���ش��ة ب���اي���دن، لكنها 
كرجل  اعُتمدت  طاملا  التي  الرئي�س  ���ش��ورة  حتّطم 
بايدن  ع�شرية  تكبدت  فلئن  الو�شطى.  الطبقة  من 
ارتبطت  فانها  وامل�����ش��اع��ب،  النك�شات  م��ن  ن�شيبها 

ا بالأثرياء والأقوياء. اأي�شً
   يتتبع ال�شحفي تطور عائلة الرئي�س منذ بداية 
للموؤلف  الرهباين  العمل  وثمرة  الع�شرين،  القرن 

مليء باحلكايات والإحالت لالأر�شيف.

بعيًدا عن الطبقة الو�صطى
   ك���ان وال����د ج��و ب��اي��دن وث��ي��ق ال�����ش��ل��ة ب��ع��م��ه وابن 
الأث��ري��اء من خالل  اأك��ر  اأ�شبحا من  اللذين  عمه 
خالل  املمنوحة  احلكومية  العقود  م��ن  ال�شتفادة 
احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة. ل ���ش��م��ري ل��ه��م��ا وعلى 
ارت���ب���اط ب���اأح���د رج�����الت امل���اف���ي���ا، ان��خ��رط��ا يف فئة 

الأر�شتقراطيني.
    وعلى الرغم من اأن ثروة بايدن الأب ل تتطابق 
م��ع ث����روة اب���ن ع��م��ه، اإل اأن اأذواق������ه وه��واي��ات��ه مل 
على  وت�شهد  الو�شطى.  الطبقة  من  بالتاأكيد  تكن 
اأو  العقارات  اأو  اخليول  اأو  الكاديالك  �شيارات  ذلك 

ممار�شة البولو اأو �شيد الثعالب.
اأ���ش��ل��وب احل��ي��اة الفخم ه��ذا اإىل الأب���د،      مل ي��دم 
بفرتة  ذل��ك  بعد  م��ر  الأب  ب��اي��دن  ج��و  اأن  و�شحيح 

اأكرث �شعوبة،
 كما يحب الرئي�س اأن يذّكر.

مل���وارد مالية كبرية ل  ب��اي��دن  اإن ام��ت��الك عائلة      
ميكن لومه ب��اأي ح��ال من الأح���وال، و “العم جو” 
عائلته  ت��اري��خ  يت�شمن  ال��ذي  الأول  الرئي�س  لي�س 

ظالًل كثرية.
اأردت رف��ع��ه ه��و احل��ج��اب ال����ذي يغطي     ل��ك��ن م��ا 
العديد  اأن�شاف حقائق  اأو  ونفاق  الق�شة احلقيقية 

من ال�شيا�شيني يف وا�شنطن.
   ل �شيء يف ما اأكتبه ميكن اأن يثبت اأن جو بايدن 
اأو مذنب بارتكاب جرمية، ولكن من خالل  خمادع 
�شاأن بع�س  التقليل من  ن�شاهم يف  الوقائع،  ته�شيم 

الإمياءات واأفعال اأكرث �شرًرا.
ترجمة خرية ال�صيب�ين

جو بايدن: تاريخ غام�س وغري مكتمل...!

*اأ�صت�ذ ت�ريخ، وحم��صر، ومعلق �صي��صي كندي خمت�ص يف ال�صي��صة والت�ريخ االأمريكيني

عبري مو�شي من اأمام مقر الأمم املتحدة
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عربي ودويل
اإ�سدار التاأ�سريات الفرن�سية للتون�سيني يعود اإىل م�ستواه الطبيعي 

•• باري�س-اأ ف ب

التاأ�شريات  اإ���ش��دار  ع���ودة  وتون�س  باري�س  اأعلنت 
يف  الطبيعي،  م�شتواه  اإىل  للتون�شيني  الفرن�شية 
بقوة  بعد نحو عام من تقلي�س فرن�شا  ياأتي  قرار 

اأعداد التاأ�شريات التي متنحها للتون�شيني.
دارمانني  جريالد  الفرن�شي  الداخلية  وزير  وقال 
بيان  ال��دي��ن يف  ���ش��رف  ت��وف��ي��ق  التون�شي  ون��ظ��ريه 
بينهما  هاتفية  مكاملة  اأع��ق��اب  يف  ���ش��در  م�شرتك 
امل�شتوى  اإىل  ال��ت��اأ���ش��ريات  اإ����ش���دار  ع���ودة  ق���رار  اإّن 

الطبيعي �شدر “باأثر فوري«.

عدد  تقلي�س  باري�س  ق���ّررت  املا�شي  اخل��ري��ف  ويف 
تاأ�شريات الدخول التي متنحها لرعايا ثالث من 
دول املغرب العربي هي تون�س واجلزائر واملغرب، يف 
اإجراء هدفت من ورائه اإىل ال�شغط على حكومات 
الهجرة  مكافحة  يف  معها  ل��ل��ت��ع��اون  ال����دول  ه���ذه 
الذين  مواطنيها  ا�شتعادة  وت�شهيل  ال�شرعية  غري 
ن�شبة  بلغت  القرار  هذا  فرن�شا.واإثر  ُيطردون من 
طلبات التاأ�شريات التي رف�شتها فرن�شا %30 يف 

تون�س و%50 يف املغرب واجلزائر.
واأو�شحت وزارة الداخلية الفرن�شية اأّن تون�س كانت 
اأزال��ت �شرط  التي  الثالث  ال��دول  الأوىل من بني 

اإجراء فحو�شات �شحّية للدخول اإىل اأرا�شيها.
كما اأّكدت الوزارة اأّن تون�س “اأحرزت تقّدماً كبرياً” 
يف جم���ال ال��ت��ع��اون م��ع ب��اري�����س يف م��ل��ف مكافحة 

الهجرة غري ال�شرعية.
و�شبق لفرن�شا اأن اأعلنت اأّنها �شتعيد النظر يف اآلية 
ملواطني  ت�شدرها  التي  التاأ�شريات  ع��دد  تقلي�س 
التي تبذلها كّل من  “للجهود”  ال��دول تبعاً  هذه 

هذه الدول.
اإجراء  على  الوزيران  اّتفق  امل�شرتك،  بيانهما  ويف 
“كل الق�شايا  اإعادة تقييم م�شرتك للتعاون حول 

ذات الهتمام امل�شرتك بحلول نهاية العام«.

عدد قيا�سي من التوغالت اجلوية ال�سينية يف منطقة تايوان 
•• تايبيه-اأ ف ب

�ُشّجل يف تايوان عدد قيا�شي من التوغالت 
اجل���وي���ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة يف اآب-اأغ�������ش���ط�������س مع 
440 ط��ائ��رة ع�شكرية  اأك���رث م��ن  اخ���رتاق 
اأثارت  وق��ت  يف  اجل���وي،  ل��ل��دف��اع  منطقتها 
اجلزيرة  اإىل  اأمريكيني  م�شّرعني  زي���ارات 
غ�شب بكني.بح�شب قاعدة بيانات جمعتها 
وكالة فران�س بر�س ا�شتناًدا اإىل اأرقام وزارة 
الدفاع ال�شينية، فاإن 446 طائرة �شينية 
حتديد  منطقة  دخلت  مقاتالت،  معظمها 

ال��ه��وي��ة لأغ��را���س ال��دف��اع اجل���وي التابعة 
لتايوان يف اآب-اأغ�شط�س، اأي اأكرث من عدد 
 2020 ال��ع��ام  ط���وال  امل�شّجلة  اخل��روق��ات 
الأوىل  الثمانية  الأ�شهر  380.يف  والبالغ 
 1068 ب��ك��ني  ن��ّف��ذت   ،2022 ال��ع��ام  م��ن 
لأغرا�س  الهوية  متييز  منطقة  يف  توغاًل 
متجاوزًة  لتايوان،  التابعة  اجل��وي  ال��دف��اع 
جمموع التوغالت امل�شّجلة يف العام 2021 

.»969“
 23 ع��دده��م  البالغ  ت��اي��وان  �شكان  ويعي�س 
مليون ن�شمة، حتت تهديد م�شتمّر بغزو قد 

التي تعتر اجل��زي��رة ج��زًءا ل  تنّفذه بكني 
ا�شتعادتها يوًما  اأرا�شيها وتريد  يتجّزاأ من 

ما، بالقوة اإذا لزم الأمر.
ق��ي��ا���ش��ي من  اآب ع���دد  و���ُش��ّج��ل خ���الل �شهر 
الهوية  مت���ي���ي���ز  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال����ت����وغ����الت 
للجزيرة  التابعة  اجل��وي  الدفاع  لأغ��را���س 
ع�شكرية  م����ن����اورات  ب��ك��ني  ت��ن��ظ��م  وق����ت  يف 
غري م�شبوقة لالحتجاج على زيارة رئي�شة 
بيلو�شي  نان�شي  الأم��ريك��ي  ال��ن��واب  جمل�س 
وم�شوؤولني �شيا�شيني اأمريكيني اآخرين اإىل 

تايبيه.

•• وا�صنطن-وكاالت

ع��ل��ى ع��ك�����س م��راق��ب��ني غ��رب��ي��ني كرث، 
جملة  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ك���ات���ب  راأى 
نيكولز  توم  الأمريكية  “اأتالنتيك” 
ال�شابق  ال�������ش���وف���ي���ات���ي  ال���زع���ي���م  اإن 
العظمة،  بلغ  غوربات�شيف  ميخائيل 
الغربيون  اأح�����ب  ف��ل��ط��امل��ا  ب��ال��ف�����ش��ل. 
غ��ورب��ات�����ش��ي��ف اأك����رث م���ن ���ش��ع��ب��ه على 
الإط������الق، وث��م��ة م��ي��ل خ����ارج رو�شيا 
لكنها  اإل��ي��ه،  عظيمة  اإجن���ازات  لن�شبة 

مل تكن له.
يف ليلة رحيله، �شاهد الكاتب مرا�شاًل 
كيف  يناق�س   “ اإن  اإن  “�شي  ل�شبكة 
���ش��اع��د غ��ورب��ات�����ش��ي��ف يف ه����دم ج���دار 
�شحيحاً  ل��ي�����س  ذل����ك  ل��ك��ن  ب���رل���ني. 
غوربات�شيف  ف��رف�����س  ال��ك��ات��ب،  وف���ق 
الأمل��ان من  ملنع  �شوفياتية  ق��وات  ن�شر 
ه��دم اجل���دار، اأم���ر خمتلف ج���داً عما 

اقرتحه املرا�شل.
كان  غوربات�شيف  اأن  ال��ك��ات��ب  اأو���ش��ح 
ي����ح����اول ان����ق����اذ ل ت����دم����ري الحت������اد 
ال�شيوعي.  ون���ظ���ام���ه  ال�����ش��وف��ي��ات��ي، 
ويجب اأن يكون الكل ممتناً لأنه ف�شل 

يف مهمته.
كان طيباً جداً يف وظيفة تطلبت غياباً 

جوهرياً للطيبة. 

يف النهاية، اأظهر ال�شجاعة والإن�شانية 
ملحاولة  ال�����ش��الح  ا���ش��ت��خ��دام  ب��رف�����س 
اإعادة عقارب ال�شاعة اإىل الوراء، وهو 
در�س فات الرئي�س الرو�شي فالدميري 
غ���ورب���ات�������ش���ي���ف  اأن  رغ�������م  ب������وت������ني. 
اإ�شالحياً  ك���ان  اأن����ه  اإل  م��اإ���ش��الح��ي، 

�شوفياتياً.
ب��رع��اي��ة الأم����ني  اإىل م��و���ش��ك��و  ذه����ب 
الذي  اأندروبوف،  يوري  الأ�شبق  العام 
كان اأي�شاً الرئي�س الأ�شبق للكاي جي 
اإ�شالحياً  اأي�شاً  اأن��دروب��وف  ك��ان  ب��ي. 
�شوفياتياً، عندما اأراد دولة �شوفياتية 
�شوفياتية  عاملة  وق��وة  فاعلية  اأك��رث 

اأكرث اجتهاداً ور�شانة.
ل��ق��د ح�����اول رع���اي���ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ني مثل 
�شيكون  اأن��ه  قاعدة  على  غوربات�شيف 
الحتاد  واإن��ق��اذ  لتطوير مهمته  اأه��اًل 
مما �شماه ال�شوفيات “ع�شر الركود” 

اإبان حكم ليونيد بريجنيف.
كالمه  اأن  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ال��ك��ات��ب  ل��ف��ت 
جمرد  ك��ان  غوربات�شيف  اأن  يعني  ل 
اآخر بال قلب. لقد  م�شوؤول �شوفياتي 
ك���ان ذك���ي���اً وع��ل��ى ع��ك�����س ال��ع��دي��د من 
نف�شه  يخدع  مل  �شناً،  الأك��ر  زمالئه 
والجتماعي  الق��ت�����ش��ادي  ب��ال��و���ش��ع 

ال�شوفياتي املحفوف باملخاطر.
ب���������ش����ي����ا�����ش����ات  الآن  ال������غ������رب������ي������ون 

و”البريي�شرتويكا”  “الغال�شنوت” 
ال���ت���ي اع��ت��م��ده��ا غ��ورب��ات�����ش��ي��ف، لكن 
ال�شيا�شات من  ه��ذه  تكن  جم���دداً، مل 
اأجل ت�شكيل اإ�شالحات دميوقراطية. 
توا�شل  تطوير  الأ�شا�شي  هدفها  كان 
ال�شوفياتي.  الق��ت�����ش��اد  يف  اأف�������ش���ل 
التخل�س  اإىل  البريي�شرتويكا  هدفت 
الق�شور  واأوج�������ه  امل��ح�����ش��وب��ي��ة،  م���ن 
يف ع��ه��د ب��ري��ج��ن��ي��ف، واإع������ادة اإط���الق 

املوؤ�ش�شات ال�شوفياتية املتجمدة.
ت���وه���م غ��ورب��ات�����ش��ي��ف اأن�����ه ق�����ادر على 
ب�شكل  الإ������ش�����الح  ع���ل���ى  ال�������ش���ي���ط���رة 
اأماكن  متفرق، م�شرعاً ومبطئاً له يف 
جزء  اأي  منع  باإمكانه  واأن  خمتلفة، 
منه بالتحول اإىل حتد ل�شلطة احلزب 

ال�شيوعي.
مل ي��ف��ه��م غ���ورب���ات�������ش���ي���ف وزم�������الوؤه 
خططهم،  يف  الأ����ش���ا����ش���ي  ال��ت��ن��اق�����س 
امل���زي���د من  ت��ع��ن��ي  اأن احل���ري���ة  وه����و 
اأو رمبا  ال��ن��ظ��ام. ل��ق��د ده�������س،  غ��ي��اب 
التي  بالفو�شى  ف��وج��ئ،  اأ���ش��واأ،  ب�شكل 
اأطلقها اإىل درجة اأنه تخلى عن بع�س 

�شيا�شاته.
كانت البريي�شرتويكا يف م�شكلة عميقة 
 1987 بارز للحزب يف  اأثناء اجتماع 
املت�شددين  اأن  وا���ش��ح��اً  اأ���ش��ب��ح  ح��ني 
اإىل  وخططهم  الإ���ش��الح��ي��ني  دف��ع��وا 

الوراء، ب�شكل فعال.
اأدت هذه الإخفاقات اإىل اقتتال وتغري 
وحاول  الكرملني.  داخ��ل  التحالفات 
على  الت�شجيع  ب��ع��ده��ا  غ��ورب��ات�����ش��ي��ف 
اإ�شالحات م�شابهة يف اأوروبا ال�شرقية 
�شعياً اإىل النفوذ يف مواجهة خ�شومه 
يف ال��داخ��ل. وجم����دداً اأط��ل��ق ق��وى مل 
ال�شيطرة  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  ومل  يفهمها 
الإمراطورية  يف  امل���رة  ه���ذه  عليها، 

ال�شوفياتية.
قبل  غوربات�شيف  اأن  نيكولز  اأ���ش��اف 
�شيعيد  اأنه  اعتقد  لأنه  املخاطر  بهذه 
اإح��ي��اء ال���ش��رتاك��ي��ة وب��ال��ت��ايل �شيعيد 
النظام  ك��ام��ل  على  ال�شرعية  اإ���ش��ف��اء 

ال�شوفياتي.
اآم��ن بذلك حقاً ما دفعه اإىل فخ  لقد 
لإنقاذ  طريقة  هناك  كانت  اإذا  قاتل، 
تكون  اأن  عندها  فيجب  ال���ش��رتاك��ي��ة 
خ���ي���اراً ُت���ق���دم ع��ل��ي��ه ���ش��ع��وب الحت����اد 
لكن  ال�شرقية.  واأوروب����ا  ال�شوفياتي، 
ه���ذه ال��ف��ر���ش��ي��ة ت��ع��ن��ي اأن����ه ل���ن يعود 
ب��اإم��ك��ان غ��ورب��ات�����ش��ي��ف ال���رتاج���ع عن 
بالأ�شلحة  ال�شرتاكية  فكرته وفر�س 
رف�������ش���ت���ه���ا تلك  ل�����و  ال�������ش���وف���ي���ات���ي���ة 

ال�شعوب.
عندما بداأ كل �شيء ينهار يف 1988، 
راهن  خ��ي��ارات.  بال  غوربات�شيف  ك��ان 

ال�شوفياتي  ال���ن���ظ���ام  م����رون����ة  ع���ل���ى 
يعني  ل  خ�����ش��ر.  لكنه  وال���ش��رتاك��ي��ة، 
بالف�شل  الع����رتاف  ال��ق��وة  ا���ش��ت��خ��دام 
اإطالقاً  اأي�����ش��اً  لكن  وح�شب  النهائي 
اأهلية يف دول��ة نووية  حمتماًل حلرب 
ع�شرات  م���ن  م��ل��ي��ون��اً،   290 ت�����ش��م 

اخللفيات الإثنية والدينية.
بحلول 1990، كان غوربات�شيف اإما 
ل  ال�شيا�شة،  يف  م�شلوًل  اأو  متاأرجحاً 
ب�شبب �شخ�شيته التي ت�شبه �شخ�شية 
لأن��ه مل  واأي�����ش��اً  ب��ل  هامليت وح�شب، 
ال��ت��ح��ك��م يف رفاقه  ع��ل��ى  ق������ادراً  ي��ع��د 

الأكرث رجعية داخل القيادة.
���ش��ي��ح��اول م���رة اأخ�����رى الإب���ق���اء على 
وظ��ي��ف��ت��ه واإب�����ق�����اء مت���ا����ش���ك الحت�����اد 
ت�شريعية  هيئة  بتاأ�شي�س  ال�شوفياتي 
موؤ�ش�شات  ت��خ��ط��ي  وب��ال��ت��ايل  وط��ن��ي��ة 
املحت�شرة،  ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة  احل���ق���ب���ة 
رئا�شة وطنية  بانتخابات نحو  والفوز 
جديدة.كان كل ذلك بال جدوى لكن 
بعد  حتى  ي�شت�شلم،  مل  غوربات�شيف 
حماولة القيادة التي اختارها بنف�شه، 
الإط����اح����ة ب����ه، ح�����اول اإن����ق����اذ احل���زب 
ال�شوفياتي،  الحت����اد  م��ن  ال�����ش��ي��وع��ي 
لل�شفقة  م��ث��رياً  الآن  يبدو  جهد  وه��و 

تقريباً ل�شذاجته.
اأعلن   ،1991 يف  امل����ي����الد  ع���ي���د  يف 

ال�شوفياتي،  الحتاد  حل  غوربات�شيف 
لبوري�س  ال���ن���ووي���ة  ال����رم����وز  و����ش���ل���م 
يلت�شني، وغادر الكرملني. يف 1996، 
رو�شيا،  لرئا�شة  غوربات�شيف  تر�شح 
رو�شي،  مليون   74 من  اأك��رث  و�شوت 
األفاً   386 ت��اأي��ي��د  ع��ل��ى  ح�شل  لكنه 
غوربات�شيف  جناحات  حتجب  منهم. 
ال�شيا�شة  يف  اإن��ك��اره��ا  مي��ك��ن  ل  ال��ت��ي 
اخل��ارج��ي��ة ال��ك��ث��ري م��ن ه���ذه الق�شة 
الأمريكيون  الغرب.يذكر  يف  املاأ�شوية 
وعليهم  �شالم،  رج��ل  غوربات�شيف  اأن 
ذلك. ومثل اإميانه بال�شرتاكية، كان 

اأي�شاً. �شاعده  اإميانه بال�شالم �شادقاً 
�شخ�شيات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  اأن  ذل���ك  يف 
ورئي�شة  ريغان،  رونالد  الرئي�س  مثل 
مارغريت  ال���ري���ط���ان���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
مع  التعامل  م��ن  اأ���ش��ه��ل  ك��ان  تات�شر، 
امل�شابني  ال��ك��رم��ل��ني  اأوت���وق���راط���ي���ي 

بالرهاب كما تبني.
كان غوربات�شيف وريغان جديني متاماً 
ال��ن��ووي��ة. الأ���ش��ل��ح��ة  م��ن  التخل�س  يف 

وطيبة  �شجاعة  تكن  الكاتب، مل  وفق 
غوربات�شيف تكمن يف حماولته اإنقاذ 
الحت������اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي، ب���ل يف ق����راره 

ال��ق��ب��ول مب��ا ه��و ح��ت��م��ي، ع��و���س بدء 
موجة قمع اأخرية طالب بها خمططو 

النقالب ال�شوفياتي.
قبل  ال�شاملة،  اخل�����ش��ارة  وق��ع��ت  ح��ني 
م�����ش��ريه وه���و ق���رار ل ي���زال ماليني 
ال�����رو������س ي���ك���ره���ون���ه، ب�����ش��ب��ب��ه. ظن 
فر�شة  هناك  كانت  اأن��ه  غوربات�شيف 
ال�شوفياتي  ل��الحت��اد  جديد  مل�شتقبل 
وحتمل خماطر عظيمة لإنقاذ بالده 
وعقيدته. وختم نيكولز: “لقد ف�شل. 
ممتنني.  ن���ك���ون  اأن  ي��ج��ب  ول����ذل����ك، 

فلريقد ب�شالم«.

كيف �ص�عد يف هدم جدار برلني؟

جملة اأتالنتيك: غوربات�سيف كان عظيمًا... لأنه ف�سل

 واإىل جانب حقيقة اأنه من غري املطمئن 
املعلومات احل�شا�شة  اأن تنتهي مثل هذه 
يف مار الغو، نادي الغولف يف فلوريدا، 
ُيعهد  اأن  يجب  القانون،  مبوجب  فانه، 
الأر�شيف  اإىل  الر�شمية  الوثائق  بجميع 

الوطني.
   يف م��واج��ه��ة م��ق��اوم��ة دون��ال��د ترامب 
مرييك  ات��خ��ذ  عنها،  للتنازل  ال��راف�����س 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ًي��ا يف مطلع  ق�������راًرا  غ����ارلن����د 
التحقيقات  مل��ك��ت��ب  ي�����ش��م��ح  اأغ�����ش��ط�����س 
ال���ف���ي���درايل ب��ال��ت��ف��ت��ي�����س يف م����ار الغ����و. 
ُيّتهم  اأن  املحتمل  من  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
الرئي�س ال�شابق بارتكاب عدة جرائم من 
يعاقب  التي  ال��ع��دال��ة  �شري  عرقلة  ذل��ك 
“هذا  ع��ام��ا.  ع�����ش��ري��ن  بال�شجن  عليها 
منذ  يواجهه  قانوين  تهديد  اأخطر  هو 
�شنوات، وخ�شمه هذه املرة وزارة العدل، 
اأكر مكتب حماماة يف الوليات املتحدة، 
احلال  ك��ان  كما  عليها  ي�شيطر  يعد  ومل 

جيلرز  �شتيفن  يعّلق  ال�شلطة”،  يف  وهو 
اأ�شتاذ القانون بجامعة نيويورك.

ي�����ش��رف م��ريي��ك غارلند  ب���ال���ت���وازي،     
العبث  ك��ب��ري يف حم����اولت  ع��ل��ى حتقيق 
على  والهجوم   ،2020 ع��ام  بانتخابات 
 .2021 ي��ن��اي��ر   6 يف  ال��ك��اب��ي��ت��ول  مبنى 
يقرب  ما  اإىل  الت��ه��ام  توجيه  �شبق  وق��د 
ومل  �شغب.  وم��ث��ري  متظاهر   900 م��ن 
يك�شف فريق النيابة املتحفظ دائما، عما 
الرئي�س  ح��ول  حتقيقا  فتح  ق��د  ك��ان  اإذا 
اهتمامه  اأّن  الوا�شح  م��ن  لكن  ال�شابق، 
يزداد بدوره يف ذاك التاريخ. وهذه لي�شت 

اأخبار جيدة لدونالد ترامب.

»ال اأحد فوق الق�نون«
    م��ريي��ك غ��ارلن��د، ال��ب��ال��غ م��ن العمر 

69 عاًما، هو خ�شم قوي. خريج جامعة 
هارفارد، رجل القانون الالمع هذا ووالد 
�شركة  يف  اأعمال  كمحامي  عمل  لبنتني، 

مرموقة تركها لي�شبح مدعيا عاما. 
  مت انتدابه يف وزارة العدل يف عهد بيل 
كلينتون، وكان م�شوؤوًل عن ق�شايا كبرية 
اأوكالهوما  يف  الإره���اب���ي  ال��ه��ج��وم  منها 
�شيتي عام 1995، الذي قتل فيه 168 
ا، وحادثة اأوملبياد اأتالنتا. ثم �شغل  �شخ�شً
بعد ذلك ما يقرب من 25 عاًما كقا�س 
اأوباما  ب����اراك  يعينه  اأن  ق��ب��ل  ف���ي���درايل 
ان  العليا. غري  املحكمة  2016 يف  ع��ام 
اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ اجلمهوريني، يف 
النظر يف  رف�شوا  مناورة غري م�شبوقة، 
ترامب  ف��وز  يف  ياأملون  كانوا  تر�شيحه. 
حمافظ.  ق��ا���ٍس  وتعيني  النتخابات  يف 

بعد اأربع �شنوات، عر�س عليه جو بايدن 
حقيبة وزارية.

   وي��ج��د م��ريي��ك غ��ارلن��د نف�شه اليوم 
يف م���ب���ارزة ق��ان��ون��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��م��ة. على 
ال��رغ��م م��ن ت��ك��رار ه��ذا ال��رج��ل املحرتم، 
ال���ذي ي��ت��ح��دث ب�����ش��وت خ��اف��ت، اأن���ه “ل 
واأنه ينوي مقا�شاة  اأحد فوق القانون”، 
القانوين  النقل  “يتدخل يف  �شخ�س  اأي 
كبرية.  مع�شلة  يواجه  فاإنه  لل�شلطة”، 
يلخ�س  م�شتحيلة”،  �شبه  مهمة  “لديه 

�شتيفن جيلز. 
   من ناحية، تتمثل وظيفته يف تطبيق 
القانون. واإذا مل يقم بذلك، فاإنه �شيخلق 
�شابقة خطرية. ومن ناحية اأخرى، فهو 
الدميقراطية  الإدارة  اأن  ج��ي��ًدا  ي���درك 
البيت  يف  ال�شابق  ال�شاكن  تالحق  التي 

للحزب  ال���ف���ع���ل���ي  ال���زع���ي���م  الأب����ي���������س، 
الأب���رز لنتخابات  وامل��ر���ش��ح  اجل��م��ه��وري 
2024، �شُتتهم بالثاأر ال�شيا�شي. وميكن 
العنف.  م��ن  م��وج��ة  اإىل  ذل���ك  ي����وؤدي  اأن 
فبعد غزوة مار الغو، حاول رجل م�شلح 
�شين�شيناتي،  اأي يف  دخ��ول مكتب اف بي 
هم  واتُّ ال�شرطة.  مع  مواجهة  بعد  وقتل 
“مذبحة”  ب���ارت���ك���اب  ب��ال��ت��ه��دي��د  اآخ�����ر 

لأعوان مكتب التحقيقات الفدرايل.
ب�شمعة  غ����ارلن����د  م���ريي���ك  »ي��ت��م��ت��ع     
اأميًنا وحذًرا للغاية، لأنه  طيبة يف كونه 
اعتبارات  اأي  دون  ب��دق��ة  ال��ق��ان��ون  يتبع 
فقد  جيلرز.  �شتيفن  يتابع  �شيا�شية”، 
على  يوافق  اأ�شابيع حتى  الأم��ر  ا�شتغرق 
اأمر التفتي�س رغم ا�شتياء الدميقراطيني 
ال��ذي��ن ي��ح��ل��م��ون ب���روؤي���ة ت��رام��ب مكبل 

ولأ�شهر،  برتقالية.  بيجامة  يف  اليدين 
�شديد،  ببطء  بالت�شرف  يتهمونه  كانوا 
واحلذر املبالغ فيه، والم�شاك بتفا�شيل 
�شغرية فقط ... ولكن من خالل الإذن 
تاريخيا  امل�شبوقة  غ��ري  العملية  ب��ه��ذه 
ملكتب التحقيقات الفدرايل، اأظهر اأنه ل 

يخ�شى مواجهة رئي�س �شابق.
اأح����د  ل  ����ش���ي���ذه���ب؟  م�����دى  اأي  اإىل     
لديه  ك��ان  اإذا  فقط  “�شيحاكمه  يعرف. 
يرى روبرت  باأنه �شُيدان”،  اعتقاد قوي 
وي�شرغ، مدير مركز �شتانفورد للعدالة 
تورط  ه��ي  الكبرية  الق�شية  اجلنائية. 
ترامب يف اإلغاء القرتاع. واإذا مل يوجه 
غارلند، لعدم وجود اأدلة كافية، التهام 
يقول  كما  �شئيلة،  فر�شة  فهناك  اإل��ي��ه، 
ق�شية  يف  ب���ه  مي�����ش��ك  اأن  يف  اخل������راء، 

الوثائق ال�شرية، التي تعتر اأقل خطورة. 
اإل اإذا كان يخطط لمتالك �شالح نووي 

اأو بيع معلومات لدول اأخرى...
موهبة  ت��رام��ب  لدونالد  اأن  بالتاأكيد     
اأفلت  يف املرور بني ثغرات الق�شاء. لقد 
التدخل  يف  التحقيق  ع��زل،  عمليتي  من 
احلزب  لكن   ... النتخابات  يف  الرو�شي 
ع��ل��ى عك�س  ك���ان وراءه  ك��ل��ه  اجل��م��ه��وري 
ه��ذه امل���رة، حيث ل ي��رغ��ب ال��ع��دي��د من 

املحافظني يف اأن يرت�شح مرة اأخرى.
يتعر�س  ال��ت��ي  ال�شغوط  اأن  ل��و  وك��م��ا     
ل��ه��ا م��ريي��ك غ���ارلن���د ل ت��ك��ف��ي، “فانه 
ي�شيف  الزمن”،  مع  �شباق  يف  منخرط 
رف��ع دعوى  “ل ميكنه  روب��رت وي�شرغ، 
ق��ب��ل ان��ت��خ��اب��ات ن��وف��م��ر، ح��ت��ى ل يتم 
ولكنه  الق����رتاع.  على  بالتاأثري  اتهامه 
�شيجد �شعوبة يف فعل ذلك بعد يناير اإذا 
توىل اجلمهوريون رئا�شة الكوجنر�س اأو 

اأعلن ترامب تر�شحه«.

يف مب�رزة ق�نونية دقيقة:

مرييك غارلند، الرجل الذي ميكنه اإ�سقاط دونالد ترامب
•• الفجر -هيلني في�صيار 

–ترجمة خرية ال�صيباين

   اإنه� مب�رزة ق�نونية على القمة بني وزير العدل ودون�لد 

ترامب... من �صيفوز؟  هن�ك اأي�م قد ي�أ�صف فيه� مرييك 
غ�رالند من اأن اجلمهوريني ح�لوا دون تر�صيحه للمحكمة 
حكيم  حي�ة  يعي�ص  اأن  من  فبداًل   .2016 ع���م  العلي� 
ه�دئة، وجد وزير العدل نف�صه غ�رًق� يف دوامة �صي��صية 

�صيبداأ  ك�ن  اإذا  م�  املقبلة  االأ�صهر  يف  يقرر  اأن  عليه  اإذ 
�صتكون  والتي  ترامب،  دون�لد  �صد  ق�نونية  اإج���راءات 
ال  وب�صكل  البي�ص�وي.    للمكتب  �ص�بق  مل�صت�أجر  االأوىل 
الرئي�ص  الأن  مرتني  القرار  هذا  يتخذ  اأن  عليه  ي�صدق، 

ال�ص�بق متورط يف ق�صيتني. لقد اأخذ من البيت االأبي�ص، 
�صن�ديق من الوث�ئق، من بينه� مئ�ت ال�صفح�ت امل�صنفة 
على اأنه� �صرية للغ�ية، والتي ت�صمل على وجه اخل�صو�ص 

اأ�صم�ء جوا�صي�ص يعملون ل�ص�لح االأمريكيني.

ترامب بني املطرقة وال�شندانمرييك غارلند ، املدعي العام للوليات املتحدة

- ل ميكنه رفع دعوى قبل انتخابات نوفمرب، و�سيجد �سعوبة يف فعل ذلك بعد يناير اإذا توىل اجلمهوريون رئا�سة الكوجنر�س 

- عليه اأن يتخذ القرار مرتني لأن الرئي�س ال�سابق متورط يف ق�سيتني
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مينو�صم� يف مرمى النريان
واملوالية  البانافريكانية  احل��رك��ة  ت��درك     
الأ�شوار”،  على  واق��ف  “يريوولو،  لرو�شيا 
و�شك  تكون على  وق��د  ه��ذه،  ال�شعف  نقاط 

جعل جمل�س الأمن يندم على قراره.
   بعد اأقل من �شهر على جتديد الولية، يف 
20 يوليو 2022، انتقل املتحدث با�شمها 
ا ع�شو يف املجل�س  اأداما بن ديارا -وهو اأي�شً
الت�شريعية  ال��ه��ي��ئ��ة  الن���ت���ق���ايل،  ال��وط��ن��ي 
-اإىل مقر  م���ايل  الن��ت��ق��ال��ي��ة يف  ل��ل��م��رح��ل��ة 
لقادتها  ر�شالة  ت�شليم  اأج��ل  م��ن  مينو�شما 
�شبتمر،   22 قبل  مايل  مبغادرة  تطالبهم 

يوم ذكرى ا�شتقالل مايل.
   هذه التطورات ما كانت لتكون ذات اأهمية 
لنا  ُتظهر  مل  ل��و  انتباهنا،  ولتلفت  ك��رى، 
يف  احلربة  راأ���س  كانت  اأنها  يريوولو  حركة 

اإدانة الوجود الفرن�شي الع�شكري يف مايل.
   اأدت هذه الديناميكية اإىل ظهور ما اأ�شماه 
للفرن�شيني”  املعادية  “امل�شاعر  الكثريون 
غرب  منطقة  يف  اأخ��رى  دول  اإىل  وانت�شرت 
لعملية  نهاية مبكرة  واأ�شفرت عن  اإفريقيا، 
برخان )بداأت عام 2014، وت�شم 5100 
جندي( وفرقة عمل تاكوبا يف مايل. )بداأت 
عام 2020، قوامها 900 جندي(. ونتيجة 
املالية  الفرن�شية  العالقات  لذلك، تدهورت 

ب�شكل حاد.
ال���ت���ايل: يف مواجهة  ال�������ش���وؤال    وم���ن ه��ن��ا 
فر�شتها  التي  والقيود  ال�شعبية  املعار�شة 
ع��ل��ي��ه��ا احل��ك��وم��ة امل��ال��ي��ة، ه���ل ك���ان �شائبا 
حفظ  بعثة  اأن  اأم  مينو�شما؟  ولي��ة  جتديد 
و�شك  على  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  ال�شالم 
حدث  كما  يريوولو  حلركة  فري�شة  الوقوع 

للعمليات الع�شكرية الفرن�شية؟

نفوذ مو�صكو يف م�يل
اأن��ه مت ت�شكيل حركة  اأن نتذكر     من املهم 
يريوولو عام 2019 بهدف وا�شح هو اإخراج 
لرو�شيا.  امل��ج��ال  واإف�����ش��اح  م��ايل  م��ن  فرن�شا 
منذ القمة الرو�شية الأفريقية التي عقدت 
يف اأكتوبر 2019 يف �شوت�شي، ورد اأنها تلقت 

اأمواًل لدعم الدعاية الرو�شية يف البالد.
ع��ل��ى وجه  ب���ذل���ك،  ال���ق���ي���ام  اإىل  و���ش��ع��ت     
مظاهرات  تنظيم  خ���الل  م��ن  اخل�����ش��و���س، 
لرو�شيا(  )وم��وال��ي��ة  للفرن�شيني  مناه�شة 
بانتظام. يف مطلع �شهر يناير 2019، �شلم 
ديارا اإىل ال�شفارة الرو�شية يف مايل عري�شة 
بتكثيف  تطالب  توقيع،  ماليني   9 جمعت 
ورو�شيا.  ب����الده  ب���ني  ال��ع�����ش��ك��ري  ال���ت���ع���اون 
ا  اأي�شً ب��اع  نظمها،  ال��ت��ي  الح��ت��ج��اج��ات  ويف 
اأن  ف��ك��رة م��غ��ري��ة للغاية م��ف��اده��ا  ج��م��ه��وره 
الرو�س هم الوحيدون الذين ميكنهم اإنهاء 

احلرب يف مايل يف غ�شون �شتة اأ�شهر.

   يف ذلك الوقت، مل توؤخذ مطالب يريوولو 
-ال���ت���ي ك��ان��ت اإىل ح���د م���ا ط��وب��اوي��ة -على 
ما  ن��رى  اأن  يبقى  يكفي.  اجل��د مب��ا  حممل 
اإذا ك��ان ال��ت��ق��ارب احل���ايل م��ع رو���ش��ي��ا ه��و يف 
احلقيقة نتيجة لرغبة ا�شرتاتيجية لإعادة 
والدفاع؛  الأم��ن  جم��ال  يف  ال�شراكة  توجيه 
بدا  وق��ت  يف  �شعبي،  ل�شغط  نتيجة  ه��و  اأو 
ال�شيا�شي  امل����ورد  ه��و  ال�����ش��ك��ان  دع���م  اأن  ف��ي��ه 
يف  امل��ايل  الع�شكري  للمجل�س  املتاح  الوحيد 
واجلماعة  وطنية،  �شيا�شية  طبقة  مواجهة 
املعاديان  اإفريقيا  غ��رب  ل��دول  القت�شادية 

ل�شتمرار �شلطة الع�شكريني.

الغربيني  ال�صرك�ء  هل تدفع احلكومة 
للخروج من م�يل؟

   يف اأعقاب “النقالب داخل النقالب” يف 
املجل�س  �شجل  اأن  وبعد   ،2021 مايو   24
الع�شكرية  ال�شراكة  تر�شيخ  قرار  الع�شكري 
ال�شراكة ل ميكن  اأن هذه  يبدو  رو�شيا،  مع 
-التي  فرن�شا  اإل من خ��الل ط��رد  تطبيقها 

اأ�شبحت عبئا-نهائيا خارج مايل.
   �شعت احلكومة النتقالية اإىل حتقيق هذا 
املعادية  الأع��م��ال  م��ن  �شل�شلة  ع��ر  ال��ه��دف 
الفرن�شي،  ال�����ش��ف��ري  ط���رد  م��ن��ه��ا:  ل��ف��رن�����ش��ا، 
وطرد ال�شحفيني الفرن�شيني، ومنع طائرة 
�شحن اأمل��ان��ي��ة ت��ق��ل ج���ن���وداً م��ن ت��اك��وب��ا من 
التحليق فوق الأرا�شي املالية، وطرد الكتيبة 
��ا ك��ج��زء من  ال��دمن��ارك��ي��ة ال��ت��ي ج���اءت اأي�����شً
والتلفزيون  الإذاع���ة  قنوات  وحظر  تاكوبا، 
بكونها  املتهمة   )24 )ف��ران�����س  الفرن�شية 

اأدوات دعاية �شد املجل�س الع�شكري.
���ش��روط البقاء  اأن  ن��رى بو�شوح،     وه��ك��ذا 
على برخان وتاكوبا مل تعد م�شتوفاة، ومن 
هنا قرار فرن�شا و�شركائها الأوروبيني، حتت 

الكراه، اإعالن نهايتهما.

م�ص�أُلة حقوق االإن�ص�ن
   قد يكون عدم الرغبة يف مينو�شما ناجًتا 
القراءة  يف  العميق  الخ��ت��الف  ع��ن  ج��زئ��ًي��ا 
الق�شية  ب�شاأن  املالية  احلكومة  وبني  بينها 
احل���ا����ش���م���ة حل���ق���وق الإن���������ش����ان وال���ق���ان���ون 
الإن�������ش���اين ال�������دويل، يف وق����ت ت���غ���ريت فيه 
امليدان  على  ملايل  الع�شكرية  ال�شرتاتيجية 
هنا  الم��ر  ويتعلق  اأك��رث.  هجومية  لت�شبح 
ن��ه��اي��ة عام  م��ن��ذ  م��ه��م��ة �شجلت  مب��الح��ظ��ة 
2021، اأي منذ و�شول اجلنود الرو�س اإىل 
مايل )بغ�س النظر عما اإذا كانوا مرتزقة اأو 

مدربني ع�شكريني نظاميني(.
ال�شريكني  اأن  ا،  اأي�شً �شهود  تقارير  اأك��دت    
ذلك  اأدى  وق��د  الأر�����س،  على  م��ًع��ا  يعمالن 
الرغم  على  العقيدة،  تغيري يف  اإىل  بو�شوح 

من اأنه لي�س من الوا�شح كيف ُيرتجم هذا 
اإىل نتائج ملمو�شة.

اأن اجلنود املاليني    على �شبيل املثال، نعلم 
مل ي�����ع�����ودوا ي���ن���ت���ظ���رون ب�����ش��ك��ل ���ش��ل��ب��ي يف 
ياأتي  حتى  دف��اع��ي،  موقع  يف  مع�شكراتهم، 

اجلهاديون ويهاجمونهم.
   ويف ال��ع��دي��د م���ن احل������الت، ك����ان ه����وؤلء 
اإىل طرد  ت��ه��دف  ال��ت��ي  العمليات  اأ���ش��ل  ه��م 
وكيليتيغي  م���ال���ي���ك���و  م���ث���ل  اجل����ه����ادي����ني، 
ال�شلطات  وو���ش��ف��ت  ك��الف��ي��ا.  وف���اراب���وغ���و 
“زيادة  ب��اأن��ه��ا  ال��ع��م��ل��ي��ات  ال��ع�����ش��ك��ري��ة ه���ذه 
وغالًبا  امل��ال��ي��ة.  امل�شلحة  ال��ق��وات  قوة”  يف 
�شد  ج���ًدا  مميتة  عمليات  اإىل  ُت��رتج��م  م��ا 
املالية  امل�شلحة  ال��ق��وات  تقدمهم  اأ�شخا�س 
على اأنهم جهاديون، لكن غالًبا ما ت�شنفهم 

على  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  ومنظمات  مينو�شما 
اأنهم مدنيون.

   يف م��ث��ل ه���ذه احل�����الت، ت��ق��ع ع��ل��ى عاتق 
يف  حت��ق��ي��ق��ات  اإج�����راء  م�����ش��وؤول��ي��ة  مينو�شما 
الإن�شان  حل���ق���وق  امل��ح��ت��م��ل��ة  الن���ت���ه���اك���ات 
والقانون الإن�شاين الدويل، والتي يعار�شها 
عندما  منهجي  ب�شكل  الع�شكري  املجل�س 

تتعلق التهامات باجلي�س.
رف�����ش��ت احلكومة  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة     
يف  ب���دوري���ات  ال��ق��ي��ام  ملينو�شما  ال��رتخ��ي�����س 
م��ن��اط��ق م��ع��ي��ن��ة، وم���ن���ذ و����ش���ول ال���رو����س، 
فر�شت منطقة حظر طريان وا�شعة عليها. 
وهذا يعني اأن قوة الأمم املتحدة ل ميكنها 
�شابق  اإذن، ودون  قيادة طائراتها دون طلب 

اإنذار، مما ُيعّقد عملياتها.

احلكومة  ذه��ب��ت   ،2022 يوليو   20 يف     
با�شم  امل��ت��ح��دث  ح���د ط���رد  اإىل  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
بها  اأدىل  التي  التعليقات  ب�شبب  مينو�شما 
تويرت،  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل  �شبكة  على 
49 جندًيا من كوت  ل�  م��ايل  اعتقال  ح��ول 
القرار  ه��ذا  واأع��ق��ب  يوليو.   10 دي��ف��وار يف 
ع��ل��ى ال���ف���ور ال��ت��ع��ل��ي��ق ال���ف���وري ل���� “جميع 
عمليات تناوب الوحدات الع�شكرية ووحدات 
ال�شرطة يف مينو�شما، مبا يف ذلك تلك التي 

كانت مقررة من قبل اأو مت الإعالن عنها«.
   يف الآونة الأخرية، اأغ�شط�س 2022، على 
وزيري  بني  املكثفة  “املفاو�شات  من  الرغم 
احلكومة  رف�شت  واملايل”،  الأمل��اين  الدفاع 
للبوند�شفري  ال�����ش��م��اح  اأخ����رى  م���رة  امل��ال��ي��ة 
بالقيام برحلة لإي�شال “وحدة م�شاة جبلية 
�شلبة” اإىل �شمال مايل حلماية مطار جاو. 
م�شوؤولية  م��ن  ال�شابق  يف  اأم��ن��ه  ك��ان  ال���ذي 
للعداء  العنيف  الظهور  ه��ذا  ودف��ع  برخان. 
اإىل تعليق مهمة اجلي�س  الأملانية  احلكومة 

الأملاين يف مايل يف 13 اأغ�شط�س 2022.
   وبح�شب ال�شحفي الفرن�شي و�شيم ن�شر، 
فقد ذهبت احلكومة املالية اإىل حد مطالبة 
مينو�شما بعدم الإف�شاح علًنا عن امل�شاعدات 
ل  املالية،  امل�شلحة  ال��ق��وات  ل���  تقدمها  التي 
احلرب.  جرحى  ب��اإج��الء  يتعلق  فيما  �شيما 
ط��ري��ق��ة ل��ع��دم اإظ���ه���ار ف���ائ���دة ب��ع��ث��ة الأمم 

املتحدة للجمهور يف مايل.
العداء جتاه مينو�شما لي�س مفاجًئا.    هذا 
اأثناء مناق�شات جمل�س الأمن الدويل ب�شاأن 
لدى  م��ايل  �شفري  ك��ان  التفوي�س،  جت��دي��د 
غاية  يف  ك��ون��ف��ورو،  عي�شى  امل��ت��ح��دة،  الأمم 
ت�شتطيع  ل  “حكومته  اأن  م��رزا  الو�شوح، 
���ش��م��ان ح��ري��ة ح��رك��ة ق���وات ح��ف��ظ ال�شالم 
التي تتنّقل يف جميع اأنحاء البالد للتحقيق 
ت�شمح  ولن   ... الإن�شان  حقوق  انتهاكات  يف 

مايل للبعثة املجددة بالوفاء بوليتها«.

عن  اال�صتغن�ء  )ح�ال(  مل�يل  ميكن  هل 
مينو�صم�؟

املبكر  الن�����ش��ح��اب  ف�����اإن  ح�����ال،  اأي  ع��ل��ى     
تاأثري  له  �شيكون  مينو�شما  ل�  املنظم  وغ��ري 
�شلبي على حياة العديد من املاليني الذين 
يف  فيها.  تنت�شر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  يعي�شون 
اأنه  اأج��ري��ن��اه  ال���ذي  البحث  ُيظهر  ال��واق��ع، 
حفظ  ق��وة  اأن  ال�شكان  غالبية  يعتقد  بينما 
ال�شالم غري فعالة يف حماية املدنيني، فاإنهم 
امل�شاريع  يف  م�شاركتها  يف  مفيدة  يجدونها 
والتنموية.    والق���ت�������ش���ادي���ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
�شريعة  امل�شاريع  ت�شاعد  امل��ث��ال،  �شبيل  على 
الأثر، التي ت�شتهدف الفئات ال�شعيفة، ول 
على  لل�شباب،  املهني  الإدم���اج  ب��رام��ج  �شيما 
احليلولة دون اإغراء ال�شباب بالن�شمام اإىل 
اجلماعات امل�شلحة مقابل اأجر. ومن خالل 
هذه الإجراءات، حتقق مينو�شما وظائف ل 
املالية قادرة مبفردها على  الدولة  اأن  يبدو 

توفريها على املدى الق�شري.
   يف اخلتام، يبدو من الغباء جتديد املهمة 
دون احل�شول اأوًل على �شمان من احلكومة 
مع  الوثيق  بالتعاون  �شتعمل  باأنها  املالية 
مينو�شما. والآن بعد اأن ف�شل جمل�س الأمن 
ي��ب��دو م�شتقبل  ب��ذل��ك،  ال��ق��ي��ام  ال����دويل يف 
باملخاطر.    وحم���ف���وًف���ا  ج����دا  ه�����ّش��ا  ال��ب��ع��ث��ة 
تظهر فر�شيتان رئي�شيتان: اإما اأن احلكومة 
النتقالية املالية تريد و�شع حد ل� مينو�شما، 
مينو�شما  حتويل  هي  ا�شرتاتيجيتها  اأن  اأو 
ب�شاأن  انتقائية  واأقل  اأكرث ر�شانة  �شيء  اإىل 
الدويل.  وال��ق��ان��ون  الإن�����ش��ان  حقوق  ق�شايا 
ال�شركاء  م��ن  اإف��راغ��ه��ا  يتم  مهمة  م��ث��ال��ّي��ا، 
ال��غ��رب��ي��ني ال��ذي��ن ه��م اأك����رث ان��ت��ب��اه��اً لهذه 
ي��ريوول��و، من  تاأثري  اإىل جانب  الق�شايا.   
ال�شروري ال�شعي ملعرفة من الذي ي�شعى يف 
مينو�شما. هل  اأو طرد  اإ�شعاف  اإىل  النهاية 
قرارات احلكومة النتقالية هذه �شيادية اأم 
اإمالءات من اخلارج ول �شيما من ال�شريك 
الرو�شي اجلديد؟ بالنظر اإىل كيف تدهورت 
العالقات مع ال�شركاء الغربيني مع و�شول 
حكومة  قدمتهم  الذين  الرو�شية  العنا�شر 
املجل�س الع�شكري كمدربني ع�شكريني ومن 
ال����دويل ك��م��رت��زق��ة لفاغرن،  امل��ج��ت��م��ع  ق��ب��ل 
احتمال حقيقي  الثاين هو  اأن اخليار  يبدو 

للغاية.
ال��دويل  ب��ون  م��رك��ز  اأول يف  *ب���ح��ث 
م�ص�رك  وب���ح��ث  ال�����ص��راع،  ل��درا���ص���ت 
معهد  ال��ع���مل،  يف  اأفريقي�  خمترب  يف 
العلوم  معهد  يف  ال�صي��صية  الدرا�ص�ت 
ب��وردو  ج�معة  ب��ب��وردو،  ال�صي��صية 

مونتني.

هدفه� ك�ن حتقيق اال�صتقرار يف البلد:

مايل: هل كان من ال�سواب جتديد ولية مينو�سما...؟
•• الفجر -بوبكر حيدرة 

-ترجمة خرية ال�صيباين

   يف 29 يونيو، قرر جمل�ص االأمن الدويل 

جتديد والية بعثة االأمم املتحدة املتك�ملة 
يف  اال�صتقرار  لتحقيق  االأبع�د  املتعددة 

م�يل )مينو�صم�( ل�صنة اأخرى.
 ،2013 اأبريل  يف  البعثة  هذه  اأُن�صئت     

وهدفه�،  جندي،  األ��ف   13 قوامه�  وك���ن 
عن  الن�جت  ال�صالم  اتف�ق  تطبيق  ت�صهيل 
عملية اجلزائر، املوقعة بني الدولة امل�لية 
الطوارق،  مت��رد  متثل  التي  واجل��م���ع���ت 

الذي ك�ن قد بداأ قبل ع�م، لتعزيز �صلطة 
املدنيني.  وحم�ية  م���يل  و�صط  ال��دول��ة 
اأن هذه  بعد ت�صع �صنوات، لي�ص من املوؤكد 

االأهداف قد حتققت.

- قوة االأمم املتحدة ال ميكنه� قي�دة ط�ئراته� دون 
طلب اإذن، ودون �ص�بق اإعالم، مم� يعّقد عملي�ته�

- حتقق مينو�صم� وظ�ئف ال يبدو اأن الدولة امل�لية 
ق�درة وحده� على توفريه� على املدى الق�صري

القوة الوروبية تاكوبا ممنوعة يف مايل

الرو�س وقوات فاغرن بديال عن الغرب

ا�شدل ال�شتار على عملية بارخان

هل التجديد لقوات مينو�شما خطا؟

- ان�صح�ب مينو�صم� املبكر وغري املنظم من م�يل �صيكون له ت�أثري �صلبي

- مينو�صم� يف مرمى حركة م�لية موالية للمجل�ص الع�صكري وموؤيدة لرو�صي�
اأداما بن ديارا الناطق الر�شمي با�شم حركة يريوولو، واقف على الأ�شوار
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العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

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

CN جتميل ديل ع�شل  رخ�شة رقم:4130601 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

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

CN ال�شيف رخ�شة رقم:1181588 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

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

CN بريامدز للعقارات رخ�شة رقم:2919957 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

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

CN البداع للتجارة العامة رخ�شة رقم:3748658 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

الغ�ء اإعالن �ص�بق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
تيب  م�شبغة  التجاري  بال�شم   CN رقم:1166637 
توب بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :اي ام اي للعناية 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: بال�شيارات رخ�شة رقم : 4494215 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ناديه عبدالرحيم عبداهلل ا�شعيفان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد علي خليفه مراد البلو�شي

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

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

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :بدوى ال�شروق للنقليات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�شة رقم:1196752 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد عبداهلل ح�شن عبداهلل الها�شمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:مطعم كمايون باريو في�شتا- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي- �شارع النجدة- بناية ورثة ح�شن را�شد هميله املزروعي

CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1137536 
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
2 - تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2022/09/01 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205034764
تاريخ التعديل:2022/09/01

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شالون كا�شل للحيوانات الليفة  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2365047 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رميا �شفيق دندن %100

تعديل وكيل خدمات / حذف على �شامل �شيف حممد القبي�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رميا �شفيق دندن

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

 تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون كا�شل للحيوانات الليفة 
CASTLE PETS SALON 

اإىل /�شالون كا�شل للحيوانات الليفة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
CASTLE PETS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإع����������الن
ال�شيارات    كابيان ل�شالح  كينج  :كراج  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1145280 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شاه جهان �شلطان احمد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شاه جهان �شلطان احمد
تعديل وكيل خدمات / حذف م�شبح على م�شبح احمد اليماحى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ كراج كينج كابيان ل�شالح ال�شيارات 

KING KABAYAN AUTO GARAGE 

اإىل /كينج كابيان لت�شليح ال�شيارات وبيع قطع غيار امل�شتعملة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
 KING KABAYAN AUTO REPAIRING AND USED SPARE PARTS CARS

USED SPARE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :تريبيل زيرو كافيه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2856203 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة وائل رجب الدربوىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هالل بن مبارك بن غبي�س

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ تريبيل زيرو كافيه 

TRIPLE ZERO CAFE 

اإىل /تريبيل زيرو كافيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
TRIPLE ZERO CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإع����������الن
و  العامة  للمقاولت  لين  :ما�شرت  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شيانة ذ.م.م رخ�شة رقم : 1051139 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة راجي�س راجا�شويت راجا�شويت راجان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالبارى ح�شن عبدالقادر حممد الزبيدى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف راجي�س راجا�شويت راجا�شويت راجان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف راجي�س راجافان ايدايات �شاكارا

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ما�شرت لين للمقاولت العامة  و ال�شيانة ذ.م.م

MASTER LINE GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE L.L.C
اإىل/ ما�شرت لين للمقاولت العامة و ال�شيانة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

 MASTER LINE GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :داميوند تات�س لنقل الثاث ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�شة رقم : 1112553 
تعديل ن�شب ال�شركاء / عامر ريا�س امل�شرى من 49 % اإىل %90

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة رمي ريا�س �شليم %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رمي ريا�س �شليم

تعديل اإ�شم جتاري من/ داميوند تات�س لنقل الثاث ذ.م.م
DIAMOND TOUCH FURNITURE TRANSPORT L.L.C

اإىل /ان جي ات�س اف للتجارة العامة ذ.م.م 
N J H F GENERAL TRADING L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل مواقع التوا�شل الجتماعي  4791019
تعديل ن�شاط / اإ�شافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية   4791018

تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة عامة 4690018
تعديل ن�شاط / حذف نقل الثاث 4923003

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

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

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شتو مبينج جراوندز كافيه - �شركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�س الواحد ذ م م   رخ�شة رقم : 4191447 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد حممد مطر على ال�شحى %100

beyond INVeSTMENTS تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بيوند لال�شتثمار
 تعديل اإ�شم جتاري من/ �شتو مبينج جراوندز كافيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 STOMPING GROUNDS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ناينتني ايتني كافيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
NINETEEN EIGHTEEN CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم 5610001
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

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

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :هوني�شت لال�شت�شارات املوارد الب�شرية - 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم : 1061255 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

اإ�شافة عادل فاكيت فالبيل حممد حممد جميد فاداكيتو فالبيل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد حمد حميد ذيبان املن�شورى

تعديل اإ�شم جتاري من/ هوني�شت لال�شت�شارات املوارد الب�شرية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

HONEST HUMAN RESOURSES CONSULTANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ هوني�شت باك للتجارة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

HONEST PACK TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :د اند بارترنز لل�شيانة العامة - �شركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم : 4031413 
تعديل اإ�شم جتاري من د اند بارترنز لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 D AND PARTNERS GENERAL MAINTENANCE - SOLE

PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /د اند بارترنز لدارة العقارات وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
 D AND PARTNERS PROPERTY MANAGEMENT AND GENERAL

MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

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

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم  2022/15754

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك .
املنذر اإليه  :  :    امري بن ن�شيم ن�شيم عامل .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )25،491.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم  ) 87410 / خ�شو�شي /K/ دبي( من نوع ) فورد فيوجن  _ 
�شالون ( موديل )2011( _ لون ) ا�شود( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم  2022/15753

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك .
املنذر اإليه  :  :    �شي�شيلي باديال هاداب .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )34،876.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
ال�شيارة رقم  ) 72714 / خ�شو�شي /D/ دبي( من نوع ) تويوتا كورول  _ 
�شالون ( موديل )2015( _ لون ) ابي�س( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
 اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/15751

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك .
املنذر اإليه  :  :    ليد ميل راجيلوف ميليف .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )102،651.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
 _  Q5 ن��وع ) اودي  36652 / خ�شو�شي /K/ دب��ي( من  ال�شيارة رق��م  ) 
قبل  م��ن  ل�شاحلكم  وامل��م��ول��ة  رم���ادي(   ( ل��ون   _ )2011( م��ودي��ل  ا�شتي�شن( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
 اإنذار عديل بالن�شر
 رقم  2022/15755

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك .
املنذر اإليه  :  :    مادهان كومار �شانكون ديفادو�س ديفادو�س .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )30،191.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات  اأ�شبوع من تاريخ 
76922 / خ�شو�شي /E/ دب��ي( من نوع ) ني�شان �شنرتا_  ال�شيارة رق��م  ) 
�شالون( موديل )2015( _ لون ) رمادي( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5413/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

املنفذ به  املبلغ  ، ب�شداد  اداء  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/6297 امر  مو�شوع 
وقدره )134879( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

كورني�س  �شارع  ال�شارقة-  ام��ارة  عنوانه:المارات-  ذ.م.م-  البناء  ملقاولت  ال��دار  :رك��ن  التنفيذ  طالب 
البحرية- برج بالر�شيد- الطابق ال�شابع ع�شر- مكتب 1704 هاتف رقم 065779777

وميثله: �شماء م�شبح �شعيد خلف الكعبي
املطلوب اإعالنه : 1- رجب علي امري ح�شنني - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)134879( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533
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عربي ودويل

•• عوا�صم-وكاالت

غداً،  م��ي��ت��اً  �شقط  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  اأن  لنفرت�س 
���ش��يء، فهل �شتقرر  ك��ل  م��ا رغ��م  ي��وم��اً  ه��و �شيموت 
النخبة وال�شعب الرو�شي املظلوم التخلي عن اأحالم 
اأخرى  الوقوع مرة  بتجنب  والتعهد  الإمراطورية 

يف اإغراء الرجل القوي امل�شتبد؟
�شوؤال طرحه الكاتب ال�شحايف نيك كوهني، �شاحب 
كتاَبي “ما تبقى” و “ل ميكنك قراءة هذا الكتاب« 
 What>s Left and You Can>t
جملة  ن�شرته  مقال  يف   ،Read This Book

“�شبكتايتور” الريطانية.
دول���ة  ب���وت���ني  “�شيرتك  ق���ائ���اًل:  ك���وه���ني  وي��ج��ي��ب 
الأ�شطورة  اإن  للتغيري.  ت��ت��وق  اأن  ي��ج��ب  م��ري�����ش��ة 
وفعلت  ع��ظ��م��ى،  ع�شكرية  ق���وة  رو���ش��ي��ا  اإن  ال��ق��ائ��ل��ة 
مكبات  ق��ل��ب  يف  تكمن  ج��ريان��ه��ا،  لتخويف  ال��ك��ث��ري 
املرر  غ��ري  بوتني  دف��ع هجوم  املحرتقة.  ال��ذخ��رية 
اإىل  لالن�شمام  وال�����ش��وي��د  فنلندا،  اأوك��ران��ي��ا،  على 
الناتو. واأعاد عدوانه تن�شيط الغرب ودفعه اإىل اإمداد 
واأ�شعف  اأف��ق��ر  رو�شيا  م��ت��ط��ورة.  باأ�شلحة  اأوك��ران��ي��ا 
امل�شتقبل بو�شفها دولة عميلة لل�شني  اإىل  وتتطلع 
حمكوماً عليها بالرتباط بالأحالم التو�شعية لأنها 

املغول«.واأ�شاف  باإمراطورية  ت�شيد  يوم  ذات  كانت 
التحقق  يت�شنى  مل  رو�شية  م�شادر  “تزعم  كوهني 
منها اأن فالدميري بوتني نف�شه مري�س، يعاين من 
ت�شدق  ل  باركن�شون.  مر�س  اأو  ال�شرطان،  مر�س 
اأنه  وت��وؤك��د  امل��زاع��م،  ه��ذه  املركزية  املخابرات  وكالة 

يتمتع ب�شحة جيدة جداً«.
ق�صة رو�صي�

اأنه مات غ��داً. وفقاً  “لكن، لنفرت�س  الكاتب  وتابع 
 The رو�شيا«  “ق�شة  يف  فيغي�س  اأورلن���دو  لرواية 
ال�شادرة هذا الأ�شبوع عن   Story of Russia
التي  اأوكرانيا  كارثة  فر�س  فاإن  “بلومزبري”،  دار 

ت��دف��ع رو���ش��ي��ا يف ط��ري��ق ال��ل��ي��رال��ي��ة ع��ن��دم��ا يغادر 
بوتني ال�شلطة يف وقت لحق، تكاد تكون معدومة. 
ورغم املوا�شيع القامتة التي يثريها الكتاب، يجب 
اأن اأقول اإنها رواية رائعة �شرد فيها فيغي�س تفا�شيل 

احلياة حول التاريخ الرو�شي لإنتاج �شرد �شامل 
عندما  اأن��ه  اإىل  الكاتب  امل��ا���ش��ي«.واأ���ش��ار  ه��ذا  لعبء 
القرن  ثالثينيات  يف  ال��ت��اري��خ  كتابة  �شتالني  اأع���اد 
“املا�شي  اإن  تقول  ال�شوفيتية  النكتة  كانت  املا�شي، 
يتغري كثرياً لدرجة اأنك ل تعرف ما الذي �شيحدث 
بالأم�س«.يف القرن احلادي والع�شرين، من الوا�شح 
مل  رو���ش��ي��ا  ما�شي  ج��وان��ب  اأ���ش��واأ  اأن  حمبط  ب�شكل 

تتغري.. فهناك دائماً ما يكفي يف الثقافة ال�شيا�شية 
ال��رو���ش��ي��ة ل��ت��ري��ر ال��ع��ن��ف وال�����ش��ف��ق��ة ع��ل��ى ال����ذات 
وال�شتثنائية واجلنون وال�شتبداد وحروب التعظيم 
الإمريايل.وا�شت�شهد الكاتب يف هذا ال�شياق بحكام 
يف  كانوا  الذين  اليوم،  النفوذ  اأ�شحاب  من  الأقلية 
يوم من الأي��ام ق��ادة يف الب��ت��ذال. رغم كل جناحهم 
يف اإغواء امل�شرفيني وال�شيا�شيني الغربيني يف العقد 
اأن��ه��م مل  اإل  والع�شرين،  ال��ق��رن احل���ادي  م��ن  الأول 
يكونوا �شخ�شيات قوية وم�شتقلة، ولهذا ال�شبب مل 

تغري العقوبات الغربية �شدهم ال�شيا�شة الرو�شية.
كانت ثروتهم تعتمد دائماً على بوتني.

•• كرمي بخ�س-اأ ف ب

باك�شتان  جنوب  يف  بخ�س  ك��رمي  قرية  اأ�شبحت 
بعد  امل��وح��ل��ة  امل��ي��اه  ك��ام��ل يف  �شبه  ب�شكل  غ��ارق��ة 
هطول الأمطار املو�شمية الكارثية... مل يبق اأي 
مبنى م�شتقر لتخاذه ماأوى فيما �شوامع القمح 

فارغة والثعابني ال�شامة منت�شرة يف كل مكان.
الأ�شخا�س  م��ن  الآلف  ع�����ش��رات  ب��خ��الف  ل��ك��ن 
التي  الذين فروا من منازلهم وقراهم ومدنهم 
البالد،  اأن��ح��اء  ك��ل  يف  الفي�شانات  مياه  غمرتها 

رف�شت العديد من العائالت هنا املغادرة.
العديد  ي�شعر  الر�شمية،  امللكية  �شكوك  وب��دون 
على  انتهازيني  ا�شتيالء  من  بالقلق  ال�شكان  من 
عائالتهم  عا�شت  حيث  وممتلكاتهم  اأرا���ش��ي��ه��م 

لأجيال.
55 عاما  يبلغ  م���زارع  اأح��م��د وه��و  انتظار  وق��ال 
ب��ر���س الأرب���ع���اء فيما يقف على  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س 
باملياه  املغمور  منزله  قرب  مرتفعة  اأر���س  قطعة 
من  ملكية  اأوراق  على  “ح�شلنا  ال�شند  اإقليم  يف 

احلكومة ال�شتعمارية الريطانية«.
واأ����ش���اف “لكننا ف��ق��دن��اه��ا ق��ب��ل ���ش��ن��وات ع���دة يف 
لي�س  ذلك(  اإىل  )بالإ�شافة  مماثلة...  في�شانات 

لدينا اأي مكان نذهب اإليه«.
وقال اآخرون اإنهم قلقون ب�شاأن م�شري ما�شيتهم، 
القرويني  اإىل  بالن�شبة  ج���دا  ث��م��ني  م���ورد  وه���ي 

الفقراء ليرتكوها وراءهم.
“لدينا  35 ع��ام��ا  واأو����ش���ح ���ش��اه حم��م��د ال��ب��ال��غ 
تركنا  اإذا  م���اع���ز...  وروؤو�������س  واأب���ق���ار  ج��وام��ي�����س 

املا�شية خلفنا �شُت�شرق«.

وي��ع��اين حم��م��د واآخ�����رون م��ن اأج���ل ال��ع��ث��ور على 
طعام، لي�س لأنف�شهم فح�شب بل اأي�شا ملا�شيتهم.

م��ن طعام  يكفي  م��ا  اأن هناك  اإىل  واأ���ش��ار حممد 
ما  ���ش��رع��ان  لكن  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف  للحيوانات 
���ش��ي��ب��داأ ال��ق��م��ح ب��ال��ن��ف��اد.مت��ّث��ل امل�����ش��اع��دات التي 
القوارب  تقدمها اجلمعيات اخلريية عن طريق 
����ش���ري���ان احل����ي����اة ال���وح���ي���د لأول����ئ����ك ال����ذي����ن ل 
ي�شتطيعون كرمي بخ�س اأو ل يريدون مغادرتها.
التي  املوحلة  الفي�شانات  مبياه  غارقة  والقرية 

متتد يف بع�س املواقع لأكرث من كيلومرت.
ال��ب��ق��ع اجل���اف���ة الوحيدة  ق���روي���ون ع��ل��ى  جت��م��ع 
املتبقية يف انتظار قارب تديره موؤ�ش�شة “اخلدمة 
يف  مقرها  اإن�شانية  منظمة  وه��ي  فاوندي�شن”، 
باك�شتان، فيما كان يقرتب ببطء يف ال�شوارع التي 

تو�شيل  عملية  اأول  ه��ذه  امل��ي��اه.وك��ان��ت  تغمرها 
القارب م��رات ع��دة يف  اأي��ام.ت��وّق��ف  اإ�شعافات منذ 
ت�شليم  م��ن  الإغ��اث��ة  ع��م��ال  يتمكن  حتى  القرية 
اخل��ي��م وامل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة والإم��������دادات الأخ����رى 

لل�شكان.
قررت  اخل��ريي��ة  املوؤ�ش�شة  اإن  اإغ��اث��ة  عامل  وق��ال 
بع�س  اأن  اأدرك��ت  بعدما  الت�شليم  عمليات  اإج��راء 

العائالت ل تريد املغادرة.
ويف ك��ل حم��ط��ة، ك���ان ه��ن��اك دل��ي��ل ع��ل��ى الدمار 
الأ�شواأ  ال�شيول والفي�شانات، وهو  اأحدثته  الذي 
منذ عقود.وقد ُدّمر معظم املنازل واملباين، وكان 
م����ادة قد  اأي  اإىل  ���ش��دي��دة  ال��ق��روي��ون يف ح��اج��ة 
ت�شاعد يف بناء ماأوى موقت من املطر وال�شم�س 

احلارقة، عند ظهورها.

•• جنيف-اأ ف ب

حّذرت املفو�شية العليا حلقوق الإن�شان يف الأمم 
الأربعاء-اخلمي�س  ليل  ن�شرته  تقرير  املتحدة يف 
من  اأف���راد  لها  يتعّر�س  التي  النتهاكات  اأّن  من 
�شينجيانغ  اإق��ل��ي��م  يف  امل�����ش��ل��م��ة  الأوي���غ���ور  اأق��ل��ّي��ة 
�شّد  “جرائم  م�شتوى  اإىل  ت��رق��ى  ق��د  ال�شيني 

الإن�شانية«.
التع�شفي  الع��ت��ق��ال  “نطاق  اإّن  ال��ت��ق��ري��ر  وق���ال 
وال��ت��م��ي��ي��زي لأف����راد م��ن الأوي���غ���ور وغ��ريه��ا من 
اجلماعات ذات الغالبية امل�شلمة... قد يرقى اإىل 
�شّد  جرائم  وبالتحديد  دولية،  جرائم  م�شتوى 

الإن�شانية«.
الدويل  املجتمع  ت��ق��ري��ره��ا  يف  املفو�شية  ودع���ت 
الّتهامات  م��ع  عاجل”  “ب�شكل  ال��ت��ع��ام��ل  اإىل 
يف  اجلن�شي  وال��ع��ن��ف  بالتعذيب  بها”  “املوثوق 
املتعّلقة  “الّدعاءات  اإّن  ال�شيني.وقالت  الإقليم 
مبمار�شات متكّررة من التعذيب اأو �شوء املعاملة، 
يف  واح��ت��ج��از  ق�شرية  طبية  ع��الج��ات  �شّيما  ول 
ظ��روف �شيئة، هي اّدع��اءات موثوق بها، كما هي 
باأعمال  املتعّلقة  الفردية  الّدع����اءات  ح��ال  اأي�شاً 

عنف جن�شي وعنف على اأ�شا�س اجلندر«.
ون�����ش��ر ال��ت��ق��ري��ر قبيل دق��ائ��ق م��ن ان��ت��ه��اء ولية 
املفو�شة العليا حلقوق الإن�شان يف الأمم املّتحدة 
مي�شيل با�شليه، على الّرغم من ال�شغوط الكبرية 

التي مار�شتها ال�شني ملنع �شدوره.
وعلى الّرغم من اأّن هذا التقرير مل ياأت بجديد 
باملقارنة مع ما كان معروفاً اأ�شا�شاً عن النتهاكات 
�شينجيانغ،  اإقليم  يف  امل�شلمون  لها  يتعّر�س  التي 

الأمم  خ��ت��م  ي�شع  اأّن����ه  يف  تكمن  اأه��م��ي��ت��ه  اأّن  اإل 
املتحدة على الّتهامات املوّجهة منذ فرتة طويلة 

اإىل ال�شلطات ال�شينية.
واإثر ن�شر التقرير، دافعت با�شليه عن اأدائها على 
املا�شية  الأرب���ع  ال�شنوات  ط��وال  املفّو�شية  راأ����س 
ونفت الّتهامات التي وّجهت اإليها بالت�شاهل مع 

بكني يف ملف حقوق الإن�شان.
واملفو�شة  ال�شابقة  الت�شيلية  الرئي�شة  وق��ال��ت 
نغلق  اأن  يعني  “ل  بكني  مع  احل��وار  اإّن  ال�شابقة 

اأعيننا«.
ب�شكل  ال��ف��ه��م  وحم��اول��ة  “احلوار  اأّن  واأ���ش��اف��ت 
نغ�ّس  اأننا  اأو  مت�شاهلون،  اأّننا  يعنيان  ل  اأف�شل 
اأّنه ل ميكننا  اأو حّتى  اأعيننا،  اأّننا نغلق  اأو  النظر 

اأن نتحّدث ب�شراحة«.

وبذلك تكون با�شليه قد اأوفت بوعدها بن�شر هذه 
الوثيقة املرتقبة قبل مغادرتها من�شبها.

“اإبادة  اأن اّتهمت بكني بارتكاب  و�شبق لوا�شنطن 
جماعية” يف �شينجيانغ.

اجلمعية  و���ش��ف��ت  ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر  ك���ان���ون  ويف 
املتحدة  اململكة  غ��رار  على  الفرن�شية،  الوطنية 
باأّنها  لالأويغور  ال�شني  معاملة  وكندا،  وهولندا 

“اإبادة جماعية«.
دامية  ه��ج��م��ات  ال�����ش��اب��ق  يف  �شينجيانغ  و���ش��ه��دت 
انف�شاليني  ب��ك��ني  واّت��ه��م��ت  م��دن��ي��ني  ا�شتهدفت 
الإتنية  املجموعة   - الأوي���غ���ور  م��ن  واإ���ش��الم��ي��ني 

الأ�شا�شية يف الإقليم - بالوقوف خلفها.
قا�شية من  ملراقبة  الإقليم  �شنوات يخ�شع  ومنذ 

قبل ال�شلطات ال�شينية.

ماذا لو رحل بوتني غدًا...هل تتغري رو�سيا؟

قرويون يف باك�ستان يكافحون
 حلماية اأرا�سيهم بعد الفي�سانات 

•• مك�صيكو-اأ ف ب

اأعلنت ال�شلطات املك�شيكية اأن نا�شطة يف حركة تبحث عن املفقودين يف 
البالد واأم ل�شاب اختفى منذ 2019، اغتيلت يف ماأ�شاة جديدة لهذه 
األف �شخ�س يف هذا  احلركة التي ت�شعى ملعرفة م�شري اأكرث من مئة 

البلد.
)اأدوندي  املفقودون؟”  يذهب  “اأين  احلكومية  غري  املنظمة  وقالت 
رودريغيز  روزاري��و  اإن م�شلحني خطفوا  دي�شاباري�شيدو�س(  لو�س  فان 
الع�شو يف “جمعية الأمهات الباحثات” بعد ح�شورها قدا�شا من اأجل 

ابنها م�شاء الثالثاء يف ولية �شينالوا بغرب البالد.
وعرث على جثتها بعد �شاعات بالقرب من ج�شر يف بلدة اإيلوتا، ح�شب 

امل�شدر نف�شه.
وقال حاكم الولية روبني رو�شا يف تغريدة على تويرت “اأ�شعر بالأ�شف 

لغ��ت��ي��ال روزاري�����و رودري��غ��ي��ز ب�����ارازا امل��ن��ا���ش��ل��ة ال��ت��ي ل ت��ع��رف الكلل 
عن  يبحثن  اللواتي  �شينالوا  يف  الأخ��ري��ات  الن�شاء  م��ن  العديد  مثل 

اأحبائهن«.
واحتل نباأ اغتيالها العناوين الرئي�شية لل�شحف املك�شيكية غداة اليوم 

العاملي ل�شحايا الختفاء الق�شري من قبل عمالء الدولة.
 2019 الأول-اأك��ت��وب��ر  ت�شرين  ابنها فرناندو رامرييز فقد يف  وك��ان 
اأفراد  اأو  اإذا كان قد خطف من قبل عمالء للدولة  لكن مل يعرف ما 

من اجلرمية املنظمة.
واأكدت النيابة املحلية اأن “الك�شف عن مالب�شات مقتل روزاريو ي�شكل 
يف  �شعيفة  جمموعة  يف  ع�شو  لأنها  وكذلك  “امراأة  لأنها  اأولوية” 

و�شع ه�س جدا كما هن الباحثات عن الأ�شخا�س املفقودين«.
وما زال مرتكبو جرائم كثرية تتعلق بقتل ن�شاء و�شحفيني وعمليات 

خطف، بال عقاب يف املك�شيك.

الثالثاء م�شرية يف مدن عدة منددين  اأق��ارب مفقودين نظموا  وكان 
بعدم فاعلية ال�شلطات يف البحث عن املفقودين.

يف  و�شفت  الإن�شان  حلقوق  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  وكانت 
األف  اأكرث من مئة  اأيار-مايو املا�شي ق�شية املفقودين البالغ عددهم 

�شخ�س يف املك�شيك، باأنه “ماأ�شاة اإن�شانية ذات اأبعاد هائلة«.
وبداأت املحا�شبة منذ 1964 مع “احلرب القذرة” التي �شنتها الدولة 
�شد العديد من رجال حرب الع�شابات يف �شتينات و�شبعينيات القرن 

املا�شي.
العقد  املخدرات منذ  بتجارة  املرتبط  العنف  الظاهرة مع  ومنت هذه 

الأول من القرن احلادي والع�شرين.
لأن  بكثري  اأك��ر  ه��وؤلء  ع��دد  اأن  باملفقودين  املعنية  املنظمات  وتعتقد 
اأو  ب�شبب اخلوف  العام  املدعي  اإىل مكتب  ب�شكوى  تتقدم  العائالت ل 

غياب الثقة.

 اغتيال نا�سطة يف حركة اأمهات املفقودين باملك�سيك 

 تقرير اأممي: النتهاكات يف �سينجيانغ قد 
ترقى اإىل »جرائم �سّد الإن�سانية« 

م�شري املحطة النووية زابوريزهيا يثري خوف الغرب

   يف الأ�شابيع الأخرية، كان امل�شنع هدًفا 
ب�شاأنها  ي��ت��ب��ادل  ق�����ش��ف،  ع��م��ل��ي��ات  ل��ع��دة 
الرو�س والأوكرانيون التهامات. �شقطت 
مار�س،  يف  ال���رو����ش���ي  اجل��ي�����س  اأي������دي  يف 
فائدة  ذات  ه���ذه  احل����رب  غ��ن��ي��م��ة  ت��ع��ت��ر 

ا�شرتاتيجية موؤكدة ل�شّيد الكرملني.
املقاي�شة  اأ���ش��ك��ال  م��ن  ج��دي��د  �شكل  “اإنه   
ماري  ت�شري  امل��دن��ي��ة،  ال��ن��ووي��ة  للمخاطر 
ال�شابقة ومديرة  الدبلوما�شية  دومولني، 
املجل�س  يف  ال���وا����ش���ع���ة  اأوروب���������ا  ب���رن���ام���ج 
الأوروب��������ي ل��ل��ع��الق��ات اخل���ارج���ي���ة. ومن 
الرو�س  ح�����ش��اب��ات  م��ن  ت��ك��ون  اأن  املحتمل 
اث����ارة اخل���وف ل���دى ال��غ��رب��ي��ني م��ن وقوع 

ح�����ادث ن������ووي، ودف���ع���ه���م ل��ل�����ش��غ��ط على 
يف  الع�شكرية  اأن�شطتها  ل��وق��ف  اأوك��ران��ي��ا 

هذه املنطقة«.

رافعة للخوف
   يف الوقت الذي اأ�شبحت فيه م�شتودعات 
الذخرية والوقود الرو�شية هدًفا ل�شربات 
املدفعية  قبل  من  يومية  و�شبه  منهجية 
اجلي�س  ي���رتدد  مل  الأوك��ران��ي��ة،  الدقيقة 
يف  الع�شكرية  املعدات  تخزين  يف  الرو�شي 
النار. يف  اإط��الق  تفادي  اأم��ل  املوقع، على 
كوتني،  ب���رتو  ات��ه��م  اأغ�����ش��ط�����س،  منت�شف 
ال�����ش��رك��ة الوطنية  اأت�����وم،  اإن���رج���ي  رئ��ي�����س 

الأوكرانية لإنتاج الطاقة النووية، مو�شكو 
“برتكيب اأنظمة اإطالق �شواريخ” داخل 
من  نيكيبول  منطقة  و”�شرب   ، املحطة 
من  ن���وًع���ا  ي��خ��ل��ق  و”هذا  املكان”.  ه����ذا 
الأوكرانيون  �شيجد  لرو�شيا،  قوي  معقل 
�شرب  خ��ط��ر  لأن  ا���ش��ت��ع��ادت��ه،  يف  �شعوبة 
امل�شنع نف�شه مرتفع للغاية”، توؤكد ماري 

دومولني. 
    ب��داي��ة اأغ�����ش��ط�����س، ات��ه��م رئ��ي�����س �شركة 
���ا مبحاولة  اأي�������شً رو����ش���ي���ا  اأت������وم  اإن����رج����ي 
رب�����ط امل���ح���ط���ة -ال����ت����ي ت�����ش��م ���ش��ت��ة من 
امل��ف��اع��الت ال��ن��ووي��ة الأوك��ران��ي��ة اخلم�شة 
جزيرة  �شبه  يف  الكهرباء  -ب�شبكات  ع�شر 

القرم، التي �شمتها مو�شكو عام 2014. 
تدمري  م����ن  ب����د  ل  ب����ذل����ك،  و”للقيام 
املت�شلة  للمحطة  الكهربائية  اخل��ط��وط 
من  اأوًل.  الأوك������راين  ال��ط��اق��ي  ب��ال��ن��ظ��ام 
ثالثة  ال��رو���س  دم��ر  اأغ�شط�س،   9 اإىل   7
خطوط طاقة. ويف الوقت احلايل، تعمل 
حمذرا عر  اإنتاج وحيد”،  املحطة بخط 
“طريقة  انها  من  الأوك���راين  التلفزيون 

عمل خطرية للغاية«.
   »يدرك بوتني جيًدا اأن هذا املوقف يثري 
الهلع واخل���وف، لأن��ه م��ازال��ت يف الذهان 
فوكو�شيما  ماآ�شي  اأو  ت�شرينوبيل  ماآ�شي 
الباحثة  ف��اي��ت،  هيلو�س  ت�شري  م���وؤخ���ًرا، 

الدولية،  للعالقات  الفرن�شي  املعهد  يف 
النووي،  النت�شار  ق�شايا  يف  املتخ�ش�شة 
العتبارات،  من  النوع  ه��ذا  بخالف  لكن 
ا ميزة  اأي�شً ل��ه  امل�شنع  ه��ذا  ام��ت��الك  ف��اإن 
ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف ح���رم���ان اأوك���ران���ي���ا 
م���ن ج���زء ك��ب��ري م���ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى اإنتاج 

الكهرباء«.

»�صالح ذو حدين«
   وامام املخاوف التي اأثريت يف الأ�شابيع 
الأمني يف  الو�شع  الأخ��رية ج��راء تدهور 
الطاقة  وزي���رة  م�شت�شارة  اأ���ش��ارت  امل��وق��ع، 
الأوك���ران���ي���ة لن���ا زرك�����ال، اخل��م��ي�����س، اإىل 

الدولية  الوكالة  من  تفتي�شية  مهمة  اأن 
من  املحطة.  يف  منتظرة  ال��ذري��ة  للطاقة 
يف  دع��ت  قد  املتحدة  الأمم  كانت  جانبها، 
املنطقة  من  ال�شالح”  “نزع  اإىل  ال�شابق 
النووية،  امل��ن�����ش��اآت  على  خطر  اأي  لإزال����ة 

وال�شماح باإر�شال مفت�شني دوليني.
اأ�شدر  املحيط،  القلق  على  عالمة  ويف     
اإمي���ان���وي���ل ماكرون  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��رئ��ي�����س 
رحلته  هام�س  على  اجلمعة،  يوم  حتذيًرا 
ح��ال من  ب���اأي  ينبغي  “ل  اجل��زائ��ر:  اإىل 
ال�شالمة  احل����رب  ت��ق��و���س  اأن  الأح�������وال 
ولنا  الفرعية  واملنطقة  للبالد  ال��ن��ووي��ة 
النووية  الطاقة  حماية  يجب  جميًعا... 

املدنية حماية كاملة ».
 وي��الح��ظ اخل�����راء، اأن وق���وع ح���ادث يف 
حمطة الطاقة النووية يف زابوريزهيا لن 
اأوكرانيا واأوروبا.  يكون كارثًيا فقط على 
“اإن ال�شيطرة على هذه املحطة هو �شيف 
ميكن  ا�شتخدامه،  اأح�شن  اإذا  حدين:  ذو 
توؤكد  �شغط،  و�شيلة  بالتاأكيد  ي��ك��ون  اأن 
وقوع  حالة  يف  ذل��ك،  وم��ع  فايت.  هيلويز 
له  �شيكون  رو�شيا  ف��اإن قربها من  ح��ادث، 
ع��ل��ى هذا  للغاية  ع��واق��ب وخ��ي��م��ة  ��ا  اأي�����شً

البلد.«
------------------------------

عن الك�صربي�ص

احلرب يف اأوكراني�:

حمطة زابوريزهيا النووية،
 �سالح مقاي�سة رو�سي...!

••  الفجر -خرية ال�صيباين

   اإن ال�صيطرة على اأكرب حمطة للط�قة النووية 
لتحمل  امل�صتعد  الكرملني،  ل�صّيد  تقدم  اأوروب�  يف 
وعلى  كييف  على  لل�صغط  و�صيلة  املخ�طر،  كل 

الغربيني.
يف  ال��ن��ووي��ة  الط�قة  حمطة  م�صري  ينته  مل     
يوم  خالل  الغرب.  خوف  اإث���رة  من  زابوريزهي� 
ن�جمة  حرائق  اأدت  اأغ�صط�ص،   25 اخلمي�ص، 

الذي  املوقع  “قطع”  اإىل  ق�صف  عملي�ت  عن 
ت�صيطر عليه القوات الرو�صية مت�ًم� عن ال�صبكة 
الوطنية االأوكرانية للكهرب�ء. وهي االأوىل منذ 
من  يقرب  م�  منذ  ال�صن�عي،  املجمع  ت�صغيل  بدء 
اأربعني ع�ًم�، مم� اأث�ر خم�وف من وقوع ح�دث يف 
واعيد  اأوروب�.  يف  النووية  للط�قة  حمطة  اأكرب 
فحو�ص�ت  بعد  اجلمعة،  ي��وم  اأخ���رًيا  التو�صيل 
ب�صكل  تعمل  املوقع  اأم���ن  اأنظمة  اأن  من  للت�أكد 

طبيعي.

- �سقطت يف اأيدي اجلي�س الرو�سي يف مار�س، تعترب 
غنيمة احلرب هذه ذات فائدة ا�سرتاتيجية موؤكدة
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املال والأعمال
الإمارات توؤكد دعمها للجهود العربية الهادفة اإىل تعزيز التكامل القت�سادي العربي

•• القاهرة-وام:

اأك��دت دولة الإم��ارات حر�شها على دعم كافة اجلهود التي ت�شهم 
قدماً،  العربية  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  جهود  دف��ع  يف 
التجارة  حتفيز  على  تعمل  وم�شتدامة  مرنة  منظومة  وتطوير 
الرخاء  حتقيق  يف  ي�شب  مب��ا  امل��ت��ب��ادل��ة،  وال���ش��ت��ث��م��ارات  البينية 
قيادة  توجيهات  من  انطالقاً  وذل��ك  العربية،  لل�شعوب  والتنمية 
الدولة الر�شيدة بدعم التعاون والعمل العربي امل�شرتك يف خمتلف 

املجالت التنموية.
ل�شوؤون  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل  الكيت،  حممد  جمعة  �شعادة  ون��وه 
التجارة الدولية يف وزارة القت�شاد - خالل تروؤ�شه وفد الدولة اإىل 

اجتماع الدورة ال� 110 للمجل�س القت�شادي والجتماعي جلامعة 
العامة للجامعة  الأمانة  الذي عقد ام�س يف مقر  العربية  الدول 
وتبني  العربي  القت�شادي  التكامل  تعزيز  اأهمية  اإىل   - بالقاهرة 
الدول  بني  التجاري  التبادل  زي��ادة  يف  امل�شاهمة  �شاأنها  من  اآليات 
على  والعمل  م��وح��د،  جمركي  احت��اد  اإق��ام��ة  بينها  وم��ن  العربية، 
تذليل العقبات التي قد توؤثر يف حركة ال�شادرات والواردات واإقرار 
للب�شائع وال�شلع  �شل�شاً  �شيا�شات اقت�شادية جديدة ت�شمن تدفقاً 
بني الدول العربية، وذلك يف اإطار منطقة التجارة احلرة العربية 
الكرى.و�شدد الكيت على اأهمية املجل�س القت�شادي والجتماعي 
لتن�شيق وتكامل اجلهود على بني  الأبرز  املن�شة  باعتباره  العربي 
واقع  تدعم  وم�شاريع  م��ب��ادرات  وتنفيذ  لإط���الق  العربية  ال���دول 

القت�شادات العربية وتعزز م�شريتها التنموية امل�شتدامة، موؤكداً 
دعم دولة الإمارات ملخرجات اجتماع املجل�س الهادفة اإىل تطوير 
بها  والرت��ق��اء  العربي  والجتماعي  القت�شادي  العمل  منظومة 
نحو م�شتويات اأعلى من التعاون.ت�شمنت اأجندة مناق�شات املجل�س 
اجلمركي  الحت���اد  وت��ط��ورات  العربي  ال��ت��ع��اون  م�شتجدات  بحث 
العربية  املنطقة  يف  ال�شتثمارات  تنمية  اأط��ر  اإىل  اإ�شافة  العربي، 
التقرير  املجل�س  ناق�س  كما  الفل�شطيني.  القت�شاد  دع��م  واآل��ي��ات 
الغذائي  الأمن  2022، وتقرير  لعام  املوحد  العربي  القت�شادي 
العربي لعام 2021، و�شبل تعزيز التعاون العربي يف ملف الأمن 
الغذائي، ف�شاًل عن خطط ال�شراكة بني الدول العربية يف املجالت 

الجتماعية والتنموية.

الذهب يرتاجع باأكرث من 4 دولرات 
يف املعامالت الفورية

•• اأبوظبي-وام: 

تراجعت اأ�شعار الذهب العاملية خالل تداولت اأم�س، لتخ�شر اأكرث 4 دولرات يف املعامالت 
املعامالت  يف  الأ�شفر  املعدن  اأ�شعار  انخف�شت  العاملية،  الأ���ش��واق  لبيانات  الفورية.ووفقا 
الفورية بن�شبة %0.24 اأو ما يعادل 4.14 دولر اإىل 1707.14 دولر لالأون�شة، وذلك 
للذهب  الآجلة  العقود  الإم��ارات«.وت��راج��ع��ت  بتوقيت  �شباحاً   09:49“ ال�شاعة  بحلول 
ت�شليم �شهر دي�شمر بن�شبة بلغت %0.48 تعادل 8.4 دولر لت�شل اإىل 1717.8 دولر 
لالأون�شة.وعلى �شعيد املعادن النفي�شة الأخرى، انخف�شت الف�شة بن�شبة %1.48 اإىل 
2081.27 دولر، بينما زاد  اإيل   0.1% 17.6 دولر لالأوقية، ونزل البالديوم بنحو 

البالتني بن�شبة %0.06 اإىل 826.95 دولر.

»�سروق«: 100 % اكتمال الأعمال الإن�سائية يف »واجهة كلباء املائية«

•• ال�صارقة-وام:

ال�شارقة  لهيئة  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  الق�شري  عبيد  اأح��م��د  �شعادة  اأع��ل��ن 
م�شروع  يف  الإن�شائية  الأع��م��ال  اكتمال  ع��ن  “�شروق”  والتطوير  لال�شتثمار 
ال�شارقة  هيلز  “اإيجل  �شركة  ت��ط��وي��ره  ت��ت��وىل  ال���ذي  املائية”  كلباء  “واجهة 
للتطوير” يف املنطقة ال�شرقية من اإمارة ال�شارقة بن�شبة %100 ومل يتبق اإل 
املراحل النهائية من اأعمال الت�شطبيات لبع�س املحال واملقاهي واملطاعم م�شرياً 

اإىل اأن افتتاح امل�شروع �شيتم بحلول الربع الأخري من العام احلايل.

باتت حمدودة  “واجهة كلباء املائية”  اإن الفر�س ال�شتثمارية املتاحة يف  وقال 
للغاية نظراً لالإقبال الكبري الذي ي�شهده ب�شفتها وجهة اأوىل للزوار يف املنطقة 
ال�شرقية لفتاً اإىل اأن امل�شروع يعد واحداً من اأحدث امل�شاريع ال�شياحية يف املنطقة 
ال�شرقية على امتداد م�شاحة تبلغ نحو 183 األف مرت مربع وبكلفة اإجمالية 
للرتفيه  ج��دي��دة  مفاهيم  امل�شروع  يقدم  ح��ني  يف  دره��م��اً  مليون  ب�119  تقدر 
العائلي.واأ�شاف اأن امل�شروع يتميز باإطاللته املبا�شرة على بحرية هادئة حماطة 
الهادئة  والأج��واء  الطبيعة  ما يجعل منه وجهة مف�شلة ملحبي  القرم  باأ�شجار 
م�شريا اإىل اأن “ �شروق” رَكزت يف ت�شميمها لواجهة كلباء املائية على اأن تكون 

ذات منط معماري يلبي رغبات املت�شوقني الذين يف�شلون التمتع بتجارب ت�شوق 
فريدة من خالل املحالت املتنوعة البالغ عددها 80 وحدة وتواجد العديد من 

املطاعم الداخلية واخلارجية اإىل جانب متنزه يحيط بالبحرية.
واأو�شح اأن امل�شروع يحت�شن منطقة األعاب ترفيهية مب�شاحة 1600 مرت مربع 
تلبي �شغف الأطفال والكبار من خالل من�شة قفز على الرتامبولني وم�شارات 
التزلج وال�شقوط احلر كما يحظى ع�شاق الت�شلق واملغامرات بتجربة مميزة عر 
اإىل  اإ�شافة  الت�شلق  وج��دار  املت�شابكة  احلبال  على  ال�شري  مهاراتهم يف  اكت�شاف 

اأجهزة املحاكاة واألعاب الفيديو وغريها الكثري.

بنك الإمارات دبي الوطني يطلق حملة 
لعمالء ت�سريف العمالت الأجنبية

•• دبي -وام:

اأطلق بنك الإمارات دبي الوطني، حملة 
العمالت  ت�شريف  لعمالء  �شة  خم�شّ
الأجنبية، تتيح لهم فر�شة الفوز باأكرث 

من 9000 جائزة.
ويف اإط����ار احل��م��ل��ة ال��ت��ي ت��ت��وا���ش��ل ملدة 
اأم�����س وحتى  م��ن  اب��ت��داًء  اأ�شهر،  ثالثة 
الفر�شة  �شُتتاح   ،2022 نوفمر   30
لالأفراد  امل�شرفية  اخل��دم��ات  لعمالء 
وال�شركات الذين يقومون باأي معاملة 
ل��ت�����ش��ري��ف ال��ع��م��الت الأج��ن��ب��ي��ة، عر 
 ،DirectRemit حتويالت خدمة 

وحتويل العمالت والتحويالت املالية، بالفوز ب� 100 جائزة يومية ت�شل قيمة 
كل منها اإىل 500 درهم ، و100 جائزة �شهرية ت�شل قيمة كل منها 50 األف 
امل�شرفية لالأفراد  اإىل ذلك، �شيحظى عميل واحد للخدمات  درهم بالإ�شافة 
الكرى  باجلائزة  الفوز  بفر�شة  لل�شركات  امل�شرفية  للخدمات  واحد  وعميل 
�شاركار،  �شوفو  واأ���ش��ار  العميلني.  م��ن  لكل  اإم��ارات��ي  دره���م  مليون  تبلغ  ال��ت��ي 
الرثوات  واإدارة  امل�شرفية لالأفراد  رئي�س اخلدمات  اأول،  تنفيذي  رئي�س  نائب 
الو�شول  على  امل�شتهلكني  اإق��ب��ال  زي���ادة  اإىل  ال��وط��ن��ي،  دب��ي  الإم����ارات  بنك  يف 
موؤكداً  الرقمية،  القنوات  عر  واملدفوعات  امل�شرفية  للخدمات  الالتالم�شي 
توفري بنك الإمارات دبي الوطني باقة من املنتجات املخ�ش�شة لدعم العمالء 

يف احتياجاتهم من خدمات ت�شريف العمالت الأجنبية.

»الياه �سات« تن�سم اإىل »تعهد ال�سركات امل�سوؤولة مناخيًا« يف الإمارات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ال���ي���اه ل��الت�����ش��الت ال��ف�����ش��ائ��ي��ة ������س.م.ع  
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف  امل��درج��ة  �شات”  “الياه 
الدويل:  التعريف  »رم���ز   YAHSAT ال��رم��ز:  حت��ت 
حللول  ال�����رائ�����د  امل��������زود   ،»AEA007501017
دولة  يف  ال�شناعية  الأق��م��ار  ع��ر  الف�شائية  الت�����ش��الت 
“تعهد  اإىل  ان�شمامها  ع��ن  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
ال�شركات امل�شوؤولة مناخياً” يف دولة الإمارات الذي اأطلقته 
 21 وزارة التغري املناخي والبيئة، لتكون واحدة من بني 
املبادرة  ه��ذه  وتهدف  امل��ب��ادرة.  ه��ذه  تدعم  اإمارتية  �شركة 
ت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ة م��وؤ���ش�����ش��ات القطاع  اإىل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اخلا�س يف توجهات الدولة خلف�س النبعاثات، ومواكبة 
نحو  لل�شعي  ال�شرتاتيجية  الإم��ارات  مبادرة  م�شتهدفات 

حتقيق احلياد املناخي بحلول 2050.
وجاء اإطالق هذا التعهد خالل اجلل�شة الرابعة من �شل�شة 
احلوار الوطني حول الطموح املناخي والتي عقدت بتاريخ 
قطاعية  جل�شات  �شل�شلة  وه��ي  2022؛  اأغ�شط�س   29
لال�شتدامة  وطنية  نظرة  و�شع  اإىل  تهدف  متخ�ش�شة 
اإىل  للو�شول  الإم���ارات  دول��ة  على جهود  ال�شوء  وت�شلط 

احلياد املناخي.
وت��ع��ّه��دت ال��ي��اه ���ش��ات ب��دع��م اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة الرامية 
13 من  ال��ه��دف  م��ع  يتما�شى  امل��ن��اخ، مب��ا  ت��غ��ري  ملكافحة 
املتحدة  الأمم  و�شعته  ال��ذي  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف 
حول العمل املناخي، وذلك من خالل تعزيز اآليات قيا�س 

والإب��الغ عنها، وو�شع اخلطط  الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات 
تداعيات  م��ن  والتخفيف  ال��ك��رب��ون،  انبعاثات  م��ن  للحد 
تغري املناخ والتكّيف معها �شمن القيم واملبادئ الأ�شا�شية 
باعتماد  ال�شركة  تعهدت  كما  ت�شغيلها.  ومن��اذج  لأعمالها 
نهج �شامل لإ�شراك ال�شباب والن�شاء والفئات الأكرث تاأثراً 
يف املجتمع عند تطوير خططها لتعزيز ال�شتدامة واحلد 

من تغري املناخ.
تقنيات  بتطوير  �شات”  “الياه  التزام  الدعم  هذا  ويوؤكد 

وق����ادر على  م�����ش��ت��دام  ب��ن��اء م�شتقبل  ت�����ش��اع��د يف  م��ب��ت��ك��رة 
عاملياً  م��زوداً  وبو�شفها  املناخ.  تغري  مواجهة  يف  ال�شمود 
رائداً حللول الت�شالت الف�شائية عر الأقمار ال�شناعية، 
توا�شل املجموعة ا�شتك�شاف الفر�س املتاحة لدمج م�شادر 
انبعاثاتها  اإجمايل  وتقليل  عملياتها  يف  املتجددة  الطاقة 
وا�شرتاتيجية  ع��م��ل  اإط����ار  م��ع  يتما�شى  مب��ا  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
ال�����ش��رك��ة ل��ال���ش��ت��دام��ة، وال���ت���ي ت��دع��م م���ب���ادرة الإم�����ارات 
ال�شرتاتيجية لل�شعي نحو حتقيق احلياد املناخي بحلول 

2050، وتتما�شى مع الروؤية القت�شادية 2030 لإمارة 
ومرنة  فعالة  حتتية  بنية  تطوير  اإىل  الهادفة  اأبوظبي 

لدعم النمو القت�شادي.
الرئي�س  الها�شمي،  علي  ق��ال  التعهد،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
اإماراتية  “ب�شفتنا �شركة  الياه �شات:  التنفيذي ملجموعة 
ملتزمة جتاه امل�شاهمني وامل�شتثمرين واأ�شحاب امل�شلحة، 
فاإن تبّني ممار�شات م�شتدامة للحد من ب�شمتنا الكربونية 
ي�شّكل �شرورة بيئية وفر�شة اقت�شادية واعدة يف اآٍن واحد. 

امل�شوؤولة مناخياً يف  ال�شركات  اإىل تعهد  ان�شمامنا  وياأتي 
دولة الإمارات كجزء ل يتجزاأ من ا�شرتاتيجية املجموعة 

التي تتبنى هذه الروؤية، 
لزيادة  ملمو�شة  خ��ط��وات  باتخاذ  التزامنا  على  وت��اأك��ي��داً 
للم�شاهمة  نتطلع  كما  البيئة.  حماية  وتعزيز  ال�شفافية 
يف هذه اجلهود امل�شرتكة بني القطاع اخلا�س ومنظمات 
النفع العام واملنظمات الدولية العاملة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة«.

»�سندوق خليفة« بوابة عبور رواد الأعمال اإىل امل�ستقبل .. و1.3 مليار درهم حجم التمويالت
•• اأبوظبي-وام:

منذ  امل�شاريع”  لتطوير  خليفة  “�شندوق  �شكل 
اأب��رز واأه��م حمطات تغيري واق��ع �شوق  اأح��د  ن�شاأته 
املواطنني  دخ����ول  ن�شبة  ورف����ع  ال���دول���ة  يف  ال��ع��م��ل 
لها  وف��ر  منوذجية  م�شاريع  عر  اخلا�س  للقطاع 
من  ابتداًء  الدعم  من  متكاملة  �شل�شلة  ال�شندوق 
والت�شويق  بالتمويل  م��روراً  ال�شت�شارية  اخلدمات 

و�شوًل اإىل ا�شتدامة الأعمال.
والتمويل  الدعم  الإجمالية حلجم  الأرق��ام  وتعر 
املقدم من ال�شندوق منذ تاأ�شي�شه عن حجم التاأثري 

الذي بات ي�شكله يف واقع �شوق العمل.
ال�شندوق  م��ن  املقدمة  التمويالت  اإج��م��ايل  وبلغ 
منذ تاأ�شي�شه 1.3 مليار درهم لأكرث من 1،168 
الأثر  يقي�س  حديث  لتقرير  وفقاً  وذلك  م�شروعا، 

القت�شادي لل�شندوق.
الفكر  ت��ع��زي��ز  يف  ب������ارزاً  دوراً  ال�����ش��ن��دوق  وي��ل��ع��ب 
على  وت�شجيعهم  امل��واط��ن  ال�شباب  ل��دى  ال��ري��ادي 
امتالك  ن��ح��و  توجههم  دع���م  ع��ر  واق��ع��ه��م  تغيري 
فتحت  والتي  اخلا�شة،  م�شاريعهم  وت�شويق  واإدارة 
اآفاق امل�شتقبل اأمامهم واأثبتت قدرتهم على اإحداث 
التغيري والتطوير يف �شوق العمل، ودعمهم عجلة 

التنمية القت�شادية يف الدولة.
املتمثلة يف  ر���ش��ال��ت��ه  ال�����ش��ن��دوق يف حت��ق��ي��ق  وجن���ح 
ال�شغرية  وامل�����ش��اري��ع  الأع��م��ال  رواد  ك��ف��اءة  تعزيز 
الأعمال  ري��ادة  ثقافة  ن�شر  طريق  عن  واملتو�شطة 
الدعم،  وخدمات  التمويل  وتوفري  القدرات  وبناء 
املن�شاآت  م��ع  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات  ورب����ط  ودم����ج 

لغر�س دعم منوها.
الأعمال،  بيئة  بتعزيز  ال��ت��زام��ه  ال�����ش��ن��دوق  واأك����د 
الإمارات،  لدولة  القت�شادي  النمو  يف  وامل�شاهمة 
م�شريا اإىل اإطالق اأكرث من 75 مبادرًة وبرناجماً، 

و964 دورة تدريبية، و32،000 جل�شة ا�شت�شارية 
متخ�ش�شة.

وتعد من�شة م�شت�شاري اأحد اأبرز مبادرات ال�شندوق 
وامل�شروبات،  لالأغذية  البتكار  خمتر  التفاعلية، 
ليفل  ت��راي��ب،  اأبوظبي  لالأعمال،  اأبوظبي  من�شة 
وبرنامج  ال�شطناعي،  للذكاء  ري��ادي  برنامج  اأب، 
من  ال�شندوق  يعقد  ال���ذي  الإل��ك��رتوين  التمكني 
خالله �شراكات مع جهات وموؤ�ش�شات كرى حملية 
خ��دم��ات ومميزات  الأع���م���ال  ل����رواد  تتيح  وع��امل��ي��ة 
وتناف�شيتهم  ال��رق��م��ي  وج���وده���م  ت��ع��زز  ح�����ش��ري��ة 
وو�شولهم اإىل الأ�شواق العاملية؛ ُيذكر من بني هذه 
ب��واب��ة نون،  اأم����ازون،  ات�����ش��الت،  اإي��ب��اي،  ال�شركات: 

واأبك�س.
وي��ت��ي��ح ����ش���ن���دوق خ��ل��ي��ف��ة ت���وا����ش���ل اأع�������ش���ائ���ه مع 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، واإمن������اء ���ش��ب��ك��ة م��ع��ارف��ه��م يف عامل 
كرى  وب��ني  بينهم  ال��ت��وا���ش��ل  وت�شهيل  الأع���م���ال، 
�شاهم �شندوق خليفة  ال�شدد،  املوؤ�ش�شات، ويف هذا 
الت�شدير  م�شاريع  من  م�شروعاً   152 متكني  يف 

اإىل جميع اأنحاء العامل.
لرواد  ال��ف��ر���س  ب��ت��وف��ري  ���ش��ن��دوق خليفة  وي��ل��ت��زم 
الأعمال من اجلن�شني؛ فجميع مبادرات ال�شندوق 
اأم��ام اجلن�شني على حد  وبراجمه ودورات��ه متاحة 
�شواء، كما يتبنى ال�شندوق برامج متكني ال�شيدات 
متكني  “مبادرة  ذل��ك  وم��ث��ال  امل�شاريع؛  �شاحبات 
البيت  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأعمال”  رائ�����دات 
و�شوؤون  الجتماعية  ال��رع��اي��ة  وموؤ�ش�شة  متوحد 
وكذلك  �شيدة،   50 منها  ا�شتفادت  والتي  ر،  الق�شّ
برنامج “�شي مينز بزن�س” بالتعاون مع في�شبوك 

الذي ا�شتفادت منه 1،500 �شيدة.
يف  الت�شجيل  طلبات  ع��دد  اأن  الإح�شائيات  وتبني 
الدورات التدريبية التي نظمها ال�شندوق يف نهاية 
العام 2021 و�شل اإىل 23،157 طلباً 66 منها 

قدمتها �شيدات.
ت����وزع����ت عليها  ال����ت����ي  ال���ع���م���ل  وح�������ول جم�������الت 
اأن قطاع اخلدمات  ال�شندوق  ك�شف   .. التمويالت 
ا�شتحوذ على احل�شة الأكر من قرو�شه من حيث 
العدد والقيمة بن�شبة 57 باملائة من عدد امل�شاريع، 
و48.7 باملائة من القيمة الكلية للقرو�س، بينما 
22.9 باملائة  امل�شاريع ال�شناعية ما ن�شبته  �شكلت 
من  ب��امل��ائ��ة   38.5 ون�شبة  امل�����ش��اري��ع  حمفظة  م��ن 
الزراعية  امل�شاريع  اأم��ا  الكلي.  ال��ق��رو���س  جمموع 
فت�شكل ما ن�شبته 20 باملائة من جمموع حمفظة 
امل�شاريع من حيث عددها، و12.7 باملائة من حيث 

قيمة القر�س.
وي���رك���ز ال�����ش��ن��دوق اأي�����ش��اً ع��ل��ى ال��ق��ط��اع اخلا�س 
الذكاء  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ف��ي��ه  ال����واع����دة  وامل����ج����الت 
احليوية،  وال����زراع����ة  ال����زراع����ة،  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
والأغذية  وال�����ش��ي��اح��ة،  ال��رق��م��ي��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وامل�شروبات، وال�شياحة.
مبتكرة  بالبحث عن طرق  �شندوق خليفة  ويلتزم 
الدولة  يف  الأع��م��ال  لريادة  البيئي  النظام  لتعزيز 
م��ن خ��الل اإط���الق م��ب��ادرات ج��دي��دة، وال�شتمرار 
ال��رام��ج واملبادرات  ال��دع��م م��ن خ���الل  ت��وف��ري  يف 

القائمة حالّياً.
لل�شباب  خليفة”  “�شندوق  دع����م  ي��ق��ت�����ش��ر  ول 
اخلا�شة  اأع���م���ال���ه���م  ت��اأ���ش��ي�����س  ع���ل���ى  ال���ط���احم���ني 
ال�شندوق  اأن  ب���ل  امل������ادي،  ال��ت��م��وي��ل  ج��ان��ب  ع��ل��ى 
الأولويات  م��ن  جمموعة  تاأ�شي�شه  منذ  تبنى  ق��د 
ال�شرتاتيجية املتمثلة يف تطوير القدرات املبتكرة 
وتوعية ال�شباب، اإىل جانب تطوير اخلدمات التي 
تلبي اح��ت��ي��اج��ات اأ���ش��ح��اب ال�����ش��رك��ات، ف�����ش��اًل عن 
ريادية  منظومة  لتاأ�شي�س  ال�شركاء  م��ع  التكامل 
يتطلب  م��ا  وه��و  ال��ع��م��ل،  متطلبات  ت�شهيل  ت��دع��م 
من  ال��داخ��ل��ي  التميز  حتقيق  على  العمل  بالتايل 

خالل حتديث النموذج الت�شغيلي لدى ال�شندوق، 
لتمكني ف��ري��ق ال��ع��م��ل م��ن ت��ق��دمي ال��دع��م امل���ادي 

واملعنوي والتقني لرواد الأعمال.
ويوا�شل ال�شندوق تطوير خططه ال�شرتاتيجية 
ريادة  ثقافة  ن�شر  يف  ال�شتمرار  بهدف  الطموحة، 
الأع���م���ال وال��ق��ي��ادة والب��ت��ك��ار، اإىل ج��ان��ب حتفيز 
وذل��ك من خ��الل ربط  ال��ق��درات،  وبناء  ال�شتثمار 
لهم  ت��ت��ي��ح  ف��اع��ل��ة  ت��وا���ش��ل  ب�شبكة  الأع���م���ال  رواد 
ولتكون  وتنميتها،  م�شاريعهم  لتطوير  الفر�شة 
ت�شهدها  التي  امل�شتدامة  التنمية  عملية  من  جزءاً 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
خليفة  �شندوق  خطط  تتمحور  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ح�����ول م���وا����ش���ل���ة ال��ت��م��ي��ز وال����ري����ادة 
والزده������ار، م��ن خ���الل ا���ش��ت��ق��ط��اب اأك���ر ع���دد من 
الكفاءات ورواد الأعمال، عر ا�شتهداف املزيد من 
التي  اجلديدة،  ال�شرتاتيجية  والرامج  املبادرات 
تعزز القدرات القت�شادية لالإمارة وت�شهم يف رفد 

القت�شاد الوطني.
وجنح ال�شندوق منذ تاأ�شي�شه يف تبني العديد من 
ناجحة  من��اذج  اإىل  حتولت  التي  ال��رائ��دة  امل�شاريع 
تعك�س القدرات والإمكانيات التي يتمتع بها ال�شباب 

املواطن، منها: 

- »م�صروع بيئي رائد« 
واأ�ش�س نا�شر الرواحي م�شروعا ملعاجلة البطاريات 
والت�شالت  ال�����ش��ن��اع��ة  ق��ط��اع��ات  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
اأنواع ال�شيارات ومتديد  ومعاجلة البيانات وبع�س 
الأ�شا�شي  عمرها  ت��ع��ادل  اإ�شافية  مل��دة  �شالحيتها 
الأم�����ر ال����ذي ي��ح��ق��ق وف�����ورات م��ال��ي��ة ك��ب��رية على 
عن  ف�شال  البطاريات  لهذه  امل�شتخدمة  اجل��ه��ات 
تقليل  يف  اأول  يتمثل  ال���ذي  الكبري  البيئي  الأث���ر 
بعد  البطاريات  هذه  ت�شكلها  التي  النفايات  حجم 

ا�شتهالكها وتقلي�س حجم النبعاثات الناجمة عن 
عملية اإعادة تدويرها.

اآلة واحدة  وبداأ الرواحي م�شروعه بالعتماد على 
الوقت  العملية وبعد مرور فرتة من  بهذه  للقيام 
واأخذ  والبيئية  القت�شادية  ج��دواه  امل�شروع  اأثبت 
حاليا  تعمل  اآلت   8 اإىل  و�شل  اأن  اإىل  التو�شع  يف 

وبالنتظار 3 اآلت جديد للدخول يف اخلدمة.
امل�شروع  ي��غ��ط��ي��ه  ال�����ذي  ال��ع��م��ل  ����ش���وق  وت��و���ش��ع��ت 
ال�شرق  منطقة  لي�شمل  املحلي  نطاقه  م��ن  وخ��رج 
مع  ا�شرتاتيجي  �شريك  اإىل  حت��ول  كما  الأو���ش��ط، 
معاجلة  اإع���ادة  لآلت  امل�شنعة  الفرن�شية  ال�شركة 

البطاريات.
�شريكا  ميثل  خليفة  ���ش��ن��دوق  اأن  ال��رواح��ي  واأك���د 
فاعال واأ�شا�شيا يف جناح امل�شروع منذ ولدة فكرته 
وحتى اليوم، م�شريا اإىل اأن الدعم مل يقت�شر على 
خدمات  لي�شمل  ام��ت��د  ب��ل  امل���ادي،  التمويل  ج��ان��ب 
ا���ش��ت�����ش��اري��ة وت��ق��دمي ت�����ش��ه��ي��الت يف ال��ت��وا���ش��ل مع 
���ش��وق ال��ع��م��ل وت��ذل��ي��ل ال��ك��ث��ري م��ن ال��ع��ق��ب��ات التي 
والأخ��ر ل�شيما يف مرحلة  كانت تظهر بن احل��ني 

التاأ�شي�س والنطالق.

- »ال�صن�ع�ت الدف�عية« 
متخ�ش�شا  م�����ش��روع��ا  امل����زروع����ي  اأح���م���د  واأ����ش�������س 
يف ت��ط��وي��ر ك��ف��اءة ال�����ش��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة، وبدعم 
وم�شاندة من �شندوق خليفة تطور امل�شروع واأ�شبح 
ميتد على م�شاحة 8 اآلف مرت مربع مزود باأحدث 
التقنيات وحقق جناحا لفتا ا�شتحق عليه موؤ�ش�شة 
لأف�شل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  جائزة 

رجل اأعمال يف العامل العربي �شنة 2019.
بلغ نحو  براأ�شمال  امل�شروع  ب��داأت   : املزروعي  وقال 
8.2 مليون درهم واليوم بلغ حجم اأعمال امل�شروع 
نحو 280 مليون درهم، وقد لعب ال�شندوق دورا 

رئي�شا يف هذا التطور والنجاح فاإىل جانب دوره يف 
يف  ب��ارز  ب��دور  ال�شندوق  �شاهم  الأ�شا�شي  التمويل 
اإعفائي من ال�شمانات البنكية التي يتطلبها دخول 
بال�شوق  املطروحة  وامل�شاريع  املناق�شات  يف  امل�شنع 

وهو الأمر الذي ل يقدر بثمن.
التي  العمل  اع��ت��زازه بفر�س  ع��ن  امل��زروع��ي  وع��ر 
للم�شتقبل  الطامح  لل�شباب  اليوم  امل�شروع  يوفرها 
 200 نحو  اإىل  ل��دي��ه  العاملني  ع��دد  و���ش��ل  حيث 

�شخ�س من املتخ�ش�شني والتقنيني.

- »مطعم ع�ملي« 
اإعداد  ال��دخ��ول يف جم��ال  امل��زروع��ي  وق���ررت بثنية 
وباأ�شلوب  مبتكرة  بطريقة  لكن  الطعام  وت��ق��دمي 
عرت  التي  البوابة  خليفة  �شندوق  فكان  ع�شري 
من خاللها نحو هذا العامل بعد تقدميه التمويل 
ال����الزم لف��ت��ت��اح مطعم وك��اف��ي��ه ع��امل��ي ال��ط��راز يف 

اأبوظبي يق�شده كل باحث عن التجديد والتميز.
ي��رت��ب��ط مع  ال��ي��وم  م�����ش��روع��ه��ا  اأن  بثنية  وت��ف��ت��خ��ر 
العاملية  التجارية  العالمات  من  كبرية  جمموعة 
التي اختارت مطعمها ليكون امل�شرف على التن�شيق 
الأمر  بها  اخلا�شة  املنا�شبات  يف  الطعام  وت��ق��دمي 
الذي يوؤكد حجم النجاح وال�شهرة التي و�شل اإليها 
يف  بثينة  حققته  ال��ذي  النجاح  على  امل�شروع.وبناء 
املادي  العائد  ناحية  من  خا�شة  الأول  م�شروعها 
قررت اخلو�س يف م�شاريع اأخرى مبجالت متعددة 

تتنا�شب مع اهتماماتهم وهواياتهم.
ال�����ش��ن��دوق اجت���ه م��ن��ذ �شنوات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�شركات  دع��م  يف  وب��راجم��ه  ن�شاطاته  تو�شيع  اإىل 
ويف  اإقليمياً،  ال��دول��ة  خ���ارج  واملتو�شطة  ال�شغرية 
التعاون،  ���ش��ب��ل  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  امل����ج����اورة،  ال�����دول 
ال��دول؛ يذكر منها  ومتكني رواد الأع��م��ال يف تلك 

كينيا وزجنبار وال�شي�شان.
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املال والأعمال

�سعيد بن اأحمد اآل مكتوم: �سلطة مدينة دبي املالحية تعزز مكانة دبي كمركز للرتفيه البحري
•• دبي-وام:

اأكدت �شلطة مدينة دبي املالحية مبوؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة 
احلرة موا�شلة جهودها يف تنفيذ عدد من املبادرات لت�شهيل الإجراءات 
والعمليات لليخوت واملرا�شي املحلية بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز 

للرتفيه البحري.
واأو�شح ال�شيخ �شعيد بن اأحمد بن خليفة اآل مكتوم، املدير التنفيذي 
روؤى  تبني  على  حري�شة  ال�شلطة  اأن  املالحية،  دب��ي  مدينة  ل�شلطة 
طموحة ت�شهم يف رفع ت�شنيف دبي بني الوجهات البحرية الرائدة يف 
العامل من خالل توفري جمموعة متكاملة من اخلدمات والت�شريعات 

واللوائح.

ت�شب يف م�شلحة  م��وؤخ��راً  ال�شلطة  اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرات  اإن  وق��ال 
تعزيز دبي كوجهة بحرية �شتوية �شياحية خالل املو�شم القادم، وذلك 
عر توفري عدد من اخلدمات والت�شهيالت ل�شالح اليخوت الأجنبية 

الزائرة، 
من  والإعفاء  امل�شافة،  القيمة  �شريبة  من  ال�شريبي  الإعفاء  ومنها 
الر�شوم اجلمركية، التي تبلغ حالياً 5 % ، يف حال مت �شحن اليخوت 
ملدة  الزائرة  الأجنبية  لليخوت  الر�شو  اإتاحة  اإىل  بالإ�شافة  دبي،  اإىل 
جلميع  الأج��ل  ق�شري  الر�شو  خدمة  وتوفري  مقابل،  ب��دون  اأ�شهر   6
القوارب واليخوت املحلية والزائرة داخل املياه الإقليمية لإمارة دبي.

املبادرات  م��ن  ع���دداً  املالحية  دب��ي  مدينة  �شلطة  “طبقت  واأ���ش��اف: 
الأخرى، وعلى راأ�شها نظام الفح�س الذاتي لو�شائل النزهة البحرية 

بالإ�شافة  الرخ�شة،  جتديد  عند  م��رتاً   12 حتى  طولها  ي�شل  التي 
احل������الية  امل������را�شي  معايري  تط������وير  لعملية  ال�شلطة  ت��ويل  اإىل 
وامل�شتقبلية، وتوحيد اأف�شل املمار�ش������ات الإدارية، عالوًة عل������ى تطبيق 
نظام ت�شنيف للمرا�شي يف دبي من اأج������ل رف����ع م�شتوى اأدائها وقدرتها 

التناف�شية«.
واأ�شار املدير التنفيذي لل�شلطة اإىل مبادرة “رخ�شتك يف دقائق” التي 
اأطلقتها ال�شلطة والتي ت�شمح لل�شركات البحرية باحل�شول على جميع 
الت�شاريح الالزمة يف اأ�شرع وقت ممكن، بالعتماد على تقنية التحول 
الإلكرتوين واأمتتة خدمة الرتخي�س البحري والتي انعك�شت ب�شكل 
املتعاملني ملركز اخلدمة للح�شول  اإيجابي يف تقلي�س معدل زي��ارات 
 ، %  100 بن�شبة  القيادة  ورخ�س  البحرية  الو�شيلة  ترخي�س  على 

لفتا اإىل ت�شهيل وت�شريع الإجراءات من خالل عملية الربط الذكي 
ببطاقة الهوية الرقمية.

�شلطة  تعمل  اجل��اري،  العام  “خالل   : اأحمد  بن  �شعيد  ال�شيخ  وق��ال 
م��دي��ن��ة دب���ي امل��الح��ي��ة ع��ل��ى اإزال����ة احل��واج��ز ال��ت��ي حت���ول دون ملكية 
القوارب وتب�شيط القواعد واللوائح مع احلفاظ على م�شتويات عالية 
بنظام  الل��ت��زام  جانب  اإىل  البيئة،  وحماية  الت�شغيلية  ال�شالمة  من 
واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  موؤ�ش�شة  تتبناه  ال��ذي  املتكامل  الإدارة 
احلرة مت ت�شميمه لتنظيم ومراقبة وتاأمني وتطوير ودعم تخطيط 
البحرية  القطاعات  يف  خا�شة  وتطوراتها  امل�شتدامة  التحتية  البنية 
واللوج�شتية، والذي ي�شاهم يف ت�شهيل ال�شتثمار يف القطاع البحري 

والتنفيذ ال�شليم للوائح الدولية واملحلية يف اإمارة دبي«.

»النقد العربي«: 4.49 تريليون دولر القيمة 
ال�سوقية للبور�سات العربية نهاية الأ�سبوع املا�سي

•• اأبوظبي - وام:

قال �شندوق النقد العربي اإن القيمة ال�شوقية للبور�شات العربية و�شلت 
تعامالت  نهاية  يف  دولر  مليون  و673  مليارا  و495  تريليونات   4 اإىل 

الأ�شبوع املا�شي.
واأو�شح ال�شندوق، يف الن�شرة الأ�شبوعية لأ�شواق املال العربية التي تر�شد 
خالل  ارتفعت  امل��ايل  دبي  ل�شوق  ال�شوقية  القيمة  اأن  عربية،  بور�شة   13
دولر،  مليار   156.36 اإىل  دولر  مليار   155.08 من  املا�شي  الأ�شبوع 

بزيادة تعادل اأكرث من 1.27 مليار دولر.
اأبوظبي ل��الأوراق املالية و�شلت  اأن القيمة ال�شوقية ل�شوق  وذكرت الن�شرة 
574.3 مليار دولر يف نهاية الأ�شبوع املا�شي ليت�شدر بذلك املرتبة  اإىل 
ال�شوقية،  القيمة  ناحية  العربية من  البور�شات  اأكر  الثانية على �شعيد 
فيما جاءت بور�شة ال�شعودية يف املرتبة الأوىل مع و�شول قيمتها ال�شوقية 

اإىل 3.17 تريليون دولر.
وو�شلت القيمة ال�شوقية لبور�شة قطر اإيل 210.07 مليار دولر، فيما 
و�شوق  دولر  مليار   151.17 الكويت  لبور�شة  ال�شوقية  القيمة  بلغت 
م�شقط لالأوراق املالية 60.2 مليار دولر وبور�شة الدار البي�شاء 59.7 
البحرين  وبور�شة  دولر  مليار   36.1 امل�شرية  والبور�شة  دولر  مليار 

30.3 مليار دولر.

اأ�سهر  6 خالل  الإمارات  بنوك  عرب  مالية  حتويالت  درهم  تريليونات   6
•• اأبوظبي-وام:

القطاع  يف  املنفذة  التحويالت  قيمة  ارتفعت 
امل�������ش���ريف ب����ال����دول����ة ع����ر ن���ظ���ام الإم���������ارات 
لأكرث   /UAEFTS/ املالية  للتحويالت 
اأ�شهر  ال�شتة  خ��الل  دره��م  تريليونات   6 من 
اأح�����دث  وف�����ق  اجل��������اري،  ال����ع����ام  م����ن  الأوىل 

اإح�شائيات م�شرف الإمارات املركزي.
امل�شرفية،  العمليات  اإح�����ش��ائ��ي��ات  واأظ���ه���رت 
ال�������ش���ادرة ع���ن امل�����ش��رف امل���رك���زي ام�������س، اأن 
قيمة التحويالت املنفذة عر نظام الإمارات 
للتحويالت املالية ارتفعت على اأ�شا�س �شنوي 
الأوىل  اأ�شهر  ال�شتة  خالل   26.5% بن�شبة 
بلغت  بتحويالت  مقارنة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 
درهم منفذة  تريليون   4.748 قيمتها نحو 
خالل ال�شتة اأ�شهر الأوىل من العام 2021.

التحويالت  ت��وزع��ت  الإح�شائيات،  وبح�شب 
املنفذة خالل ال�شتة اأ�شهر الأوىل من 2022، 
بواقع 3.627 تريليون درهم حتويالت بني 
حتويالت  دره��م  تريليون  و2.383  البنوك 

بني عمالء البنوك.
الأكر  الن�شيب  على  يونيو  �شهر  وا�شتحوذ 
من اإجمايل التحويالت املنفذة خالل الن�شف 
ثم  دره����م،  ت��ري��ل��ي��ون   1.162 ب��واق��ع  الأول 
درهم،  تريليون   1.154 بواقع  مار�س  �شهر 
 884.54 اإىل  مايو  حتويالت  و�شلت  فيما 
درهم  تريليون   1.082 ونحو  دره��م،  مليار 
فراير  يف  دره��م  مليار  و861.8  اأب��ري��ل  يف 
يناير  ل��ت��ح��وي��الت  دره����م  م��ل��ي��ار  و864.7 

.2022
ون����ظ����ام الإم�����������ارات ل���ل���ت���ح���وي���الت امل���ال���ي���ة /

التحويالت  ن����ظ����ام  ه����و   /UAEFTS
م�شرف  يف  ت��ط��وي��ره  مت  ال�����ذي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
 ،2001 اأغ�شط�س  م��ن��ذ  امل��رك��زي  الإم�����ارات 
ح��ي��ث ي���ق���وم ه����ذا ال��ن��ظ��ام ب��ت�����ش��ه��ي��ل حتويل 
امل�����ش��رتك��ة يف النظام  الأم�����وال ب��ني اجل��ه��ات 

ب�شكل فوري.
امل�شرف  اإح�����ش��اءات  اأو�شحت  اآخ���ر،  �شياق  يف 
املتداولة  ال�شيكات  مقا�شة  قيمة  اأن  املركزي 
مليار   607.12 بلغت  ���ش��وره��ا  با�شتخدام 

العام  م��ن  الأوىل  اأ�شهر  ال�شتة  خ��الل  دره���م 
مقارنة   13.2% بن�شبة  ب��ارت��ف��اع  اجل����اري 
ال�شتة  خ��الل  دره��م  مليار   536.05 بنحو 

اأ�شهر الأوىل من 2021.
عر  ت�شويتها  متت  التي  ال�شيكات  ع��دد  وزاد 
اأ�شهر  ال�شتة  خ��الل  ال�شيكات  مقا�شة  نظام 
 2.1% بن�شبة  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل 
مقارنة  �شيك  مليون   10.886 اإىل  لي�شل 
بنحو 10.659 مليون �شيك يف ال�شتة اأ�شهر 

الأوىل من 2021.
من  الأك���ر  الن�شيب  على  يونيو  �شهر  وح��از 
ال�شتة  يف  امل��ت��داول��ة  ال�شيكات  مقا�شة  قيمة 
اأ�شهر الأوىل من العام احلايل بواقع 116.6 
مليار   108.03 ب��واق��ع  م��ار���س  ث��م  م��ل��ي��ار، 
92.02 مليار دره��م يف يناير،  دره��م، ونحو 
ونحو 90.69 مليار درهم يف فراير، ونحو 
و100.96  اأبريل  يف  دره��م  مليار   98.79

مليار درهم يف مايو املا�شي.
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، اأظ���ه���رت الإح�����ش��ائ��ي��ات اأن 
قيمة الإيداعات النقدية يف امل�شرف املركزي 

العام اجلاري  اأ�شهر الأوىل من  ال�شتة  خالل 
و�شلت اإىل 97.351 مليار درهم، وت�شمنت 
بالعمالت  اإي��داع��ات  دره��م  مليار   97.348
بالعمالت  دره��م  مليون  و3.257  الورقية 
ال�شحوبات  ق��ي��م��ة  و���ش��ل��ت  امل��ع��دن��ي��ة.ب��ي��ن��م��ا 

امل�����رك�����زي لنحو  امل���������ش����رف  م�����ن  ال���ن���ق���دي���ة 
اأ�شهر  ال�شتة  خ��الل  دره��م  مليار   103.63
 103.6 و�شملت  اجل��اري،  العام  من  الأوىل 
الورقية  ب��ال��ع��م��الت  ���ش��ح��وب��ات  م��ل��ي��ار دره����م 

و27.19 مليون درهم بالعمالت املعدنية.

مب�ن حكومية م�صتدامة ومبتكرة ومط�بقة الأف�صل واأعلى املع�يري الع�ملية 

وزارة املالية تعلن ت�سليم جمموعة من 
املباين للجهات احلكومية الحتادية

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإطار التزامها باعتماد اأف�شل ممار�شات اإدارة املوارد 
اأعلنت  الحت�����اد،  اأم����الك  مقدمتها  ويف  احل��ك��وم��ي��ة، 
وزارة املالية اأم�س عزمها ت�شليم جمموعة من املباين 
للجهات احلكومية الحتادية يف الدولة وذلك خالل 

ال�شهرين املقبلني.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، اأ�����ش����ارت ���ش��ع��ادة م����رمي حممد 
املالية  الإدارة  ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل  الأم�����ريي، 
العامة يف وزارة املالية اإىل اأن جميع املباين التي �شيتم 
مبان  ه��ي  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ي��ة  للجهات  ت�شليمها 

ومطابقة  ومبتكرة  م�شتدامة 
لأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات واأع���ل���ى 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ت��م��دة يف 
مع  وذل��ك متا�شياً  املجال،  هذا 
ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة الإم�������ارات، 
ومب�����ا ي����دع����م ج����ه����ود ال����دول����ة 
اأخ�شر  اقت�شاد  نحو  للتحول 

م�شتدام. 
“حتر�س  ���ش��ع��ادت��ه��ا:  وق���ال���ت 
تنفيذ  ع���ل���ى  امل����ال����ي����ة  وزارة 
احلكومية  امل��ب��اين  م�����ش��روع��ات 
للجهات ل�شمان  وتوفري مقار 
ملوظفي  ج����اذب����ة  ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة 
احل����ك����وم����ة الحت�������ادي�������ة، مبا 
واأنظمة  يتوافق مع موا�شفات 

امل��ب��اين امل�����ش��ت��دام��ة وم��ع��اي��ريه��ا اخل�����ش��راء لتح�شني 
املباين  تاأثري  واملياه، وتقليل  الطاقة  ا�شتخدام  كفاءة 
ا�شتخدام  خ��الل  م��ن  وال��ب��ي��ئ��ة،  الإن�����ش��ان  على �شحة 
مع  املتوافقة  البناء  وم��واد  ال�شم�شية،  الطاقة  األ��واح 
هذه املعايري.«واأ�شافت �شعادتها: “اأنهت وزارة املالية 
التحديات  كافة  من  بالرغم  الإن�شاء  عمليات  بنجاح 
الإن�شاءات  قطاع  على  كورونا  جائحة  فر�شتها  التي 
م��وؤك��دة حر�س  املا�شيني،  العامني  خ��الل  ال��دول��ة  يف 
لدعم  ال���الزم���ة  امل������وارد  ت���وف���ري  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  وزارة 
اإيجابي  التحتية مبا �شينعك�س ب�شكل  البنية  م�شاريع 
وزارة  تقوم  اأن  امل��ق��رر  احل��ي��اة.«وم��ن  ج��ودة  تعزيز  يف 
للجهات  املباين  بت�شليم  املالية 
الحت�����ادي�����ة، وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ملدة 
���ش��ن��ة )���ش��ن��ة ال�����ش��م��ان(. على 
ذلك  بعد  املبنى  اإدارة  تتم  اأن 
واملعدات  الأن���ظ���م���ة  )ت�����ش��غ��ي��ل 
الدورية  وال�شيانة  ومتابعتها، 
وال���ت���اأم���ني على  وال���وق���ائ���ي���ة، 
والنظافة،  وحمتوياته،  املبنى 
تطويره  ومتابعة  واحل��را���ش��ة، 
يف ح���ال اح��ت��ي��اج ت��ع��دي��الت اأو 
اإدارة  تو�شيات  وف��ق  اإ�شافات( 
الأ�����ش����ول احل��ك��وم��ي��ة ب�����وزارة 
اجلهة  م��ع  وبالتن�شيق  امل��ال��ي��ة 
الطاقة  ووزارة  الحت�����ادي�����ة 

والبنية التحتية.

غرفة عجم�ن ت�ص�رك يف معر�ص SAHIM لالأغذية يف م�ليزي�
عبداهلل النعيمي: املعر�س يعزز من اكت�ساف اأ�سواق جديدة للمنتجات الوطنية

•• عجمان ـ الفجر 

ت�����ش��ارك غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان يف املعر�س 
واملقرر  ماليزيا  يف  لالأغذية   MIHAS  � ال���دويل 
مب�شاركة   2022 �شبتمر   10 اإىل   7 م��ن  ان��ع��ق��اده 
اأكرث من 1900 �شركة من دول العامل، وذلك �شمن 
خطة الغرفة لتكثيف م�شاركات اأع�شائها يف املعار�س 
اخلارجية بهدف اكت�شاف اأ�شواق خارجية وبحث �شبل 
ل��زي��ادة حجم  ال�شفقات  وت��ب��ادل  ال�����ش��راك��ات  ت��ك��وي��ن 
والفر�س  للمقومات  وال��رتوي��ج  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

ال�شتثمارية املتاحة يف الإمارة.
واأف�����اد ع��ب��داهلل ع��ب��دامل��ح�����ش��ن ال��ن��ع��ي��م��ي، م��دي��ر اإدارة 
ت�شارك  عجمان  غرفة  اأن  الأع�����ش��اء،  ودع��م  ع��الق��ات 
وامل�شروبات  الأغذية  قطاع  من  رائ��دة  م�شانع   6 مع 
MIHAS لالأغذية، حتقيقاً   � ال��دويل  املعر�س  يف 
ومنو  ا�شتدامة  تعزيز  اإىل  الرامية  الغرفة  لأه���داف 
جمتمع الأعمال وتنويع ممكنات التناف�شية والريادة، 
ت��ب��ادل اخلرات  ال��غ��رف��ة يف تعزيز  اإىل ج��ان��ب ج��ه��ود 

العمال من عجمان  اأ�شحاب  بني 
ونظرائهم من اخلارج.

واأو�شح اأن قطاع �شناعة الغذية 
م��ن اأب���رز ال��ق��ط��اع��ات ال��واع��دة يف 
ا�شتثمارية  فر�شاً  وتوفر  الإم��ارة 
القطاع  من����و  يف  ت�����ش��ب  ن���وع���ي���ة 
ب�شكل  وت�������ش���اه���م  الق����ت���������ش����ادي 
رئي�شي يف ال�شرتاتيجية الوطنية 
حت�شني  و�شمان  الغذائي  لالأمن 
اأن  اإىل  م�������ش���رياً  احل����ي����اة،  ج�����ودة 
ال��ع��ام��ل��ة يف قطاع  امل�����ش��ان��ع  ع���دد 

اإم���ارة عجمان و�شل خالل  وامل�����ش��روب��ات يف  الأغ��ذي��ة 
العام 2021 اإىل 34 م�شنعاً، وبلغت ن�شبة م�شاهمة 
الأغذية وامل�شروبات يف اجمايل الناجت ال�شناعي لإمارة 
عجمان %4 خالل العام 2021 وبن�شبة منو �شنوية 
الذي  الأم����ر   2020 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   29% بلغت 
وامل�شروبات. الأغ��ذي��ة  لقطاع  املتالحق  النمو  يعك�س 

اإدارة عالقات ودعم الأع�شاء على اأهمية  واأكد مدير 
املعر�س ودوره يف توفري من�شة عاملية لبحث م�شتجدات 
والتعبئة  الإن��ت��اج  وط��رق  وامل�شروبات  الأغ��ذي��ة  قطاع 
بني  لل�شراكات  اآف���اق  امل��ع��ر���س  يفتح  كما  والتغليف، 
امل�شاركة وكذلك الطالع  العمال واجلهات  اأ�شحاب 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف جم���ال ���ش��ن��اع��ة الأغذية  ع��ل��ى 
م�شاركاتها  عجمان  غرفة  وع���ززت  وامل�����ش��روب��ات.ه��ذا 
معر�س  يف  امل�شاركة  خ��الل  من   2022 العام  خ��الل 
»EGYPS 2022«، كما  للبرتول  وموؤمتر م�شر 
للعطور  املنتجة  الإم����ارة  م�شانع  م��ن  ب��وف��د  �شاركت 
للم�شاركة يف فعاليات املعر�س التجاري كو�شموتي�شتا 
عبداهلل  Cosmetista.واأ�شاف   � البي�شاء  بالدار 
حري�شة  عجمان  “غرفة  النعيمي 
ع��ل��ى ت��ن��وي��ع خ��ط��ة م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
اجلاري  للعام  اخلارجية  املعار�س 
اأع�شائها  ا�شتفادة  تعزيز  ب��ه��دف 
من ال�شركات وامل�شانع وا�شتك�شاف 
اأ�شواق جديدة للمنتجات الوطنية 
وفتح جمالت للتعاون وال�شركات 
ب��ني ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف الإم����ارة 
م��ع خم��ت��ل��ف ال����دول ل���ش��ي��م��ا وان 
 1000 اأكرث من  عجمان متتلك 

م�شنعاً«.

»اأدنوك« ت�سدر اأول �سحنة اأمونيا منخف�سة الكربون من الإمارات اإىل اأملانيا
•• اأبوظبي -وام:

“اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  اأعلنت 
منخف�شة  اأم��ون��ي��ا  �شحنة  اأول  ت�شدير  ع��ن  اأم�����س 

الكربون من اإنتاج دولة الإمارات اإىل اأملانيا.
اأول ���ش��ح��ن��ة جت��ري��ب��ي��ة من  ال�����ش��ح��ن��ة  وت���ع���د ه����ذه 
الأمونيا منخف�شة الكربون يتم �شحنها اإىل اأملانيا، 
للمعادن  الرائد  العاملي  املزود  “اأوربي�س”،  ل�شالح 
غ��ري احل��دي��دي��ة وواح����د م��ن اأك���ر ���ش��رك��ات اإع���ادة 
يقع  والتي  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  النحا�س  تدوير 

مقرها الرئي�شي يف هامبورغ باأملانيا.
وعند و�شول ال�شحنة التجريبية اإىل اأملانيا �شتتوىل 
اإحدى  اآند لوج�شتيك”  “هامبورجر هافن  �شركة 
عمليات  اأوروب���ا  يف  ال��رائ��دة  اللوجي�شتية  ال�شركات 

مناولة ال�شحنة.
اإنتاج هذه ال�شحنة التجريبية من قبل �شركة  ومت 
“اأدنوك”  ب��ني  امل�شرتك  امل�شروع  “فرتيجلوب”، 
جممع  يف  “فرتيل”  م�شنعها  يف  اآي”،  �شي  و”اأ�و 
ال�شحنة  هذه  وتعد  باأبوظبي.  ال�شناعي  الروي�س 
تعتزم  جت��ري��ب��ي��ة  ���ش��ح��ن��ات  ع�����دة  ���ش��م��ن  الأوىل 
�شعيها  اأملانيا يف  ت�شديرها لعمالئها يف  “اأدنوك” 
الطاقة  �شراكتها ال�شرتاتيجية يف جمال  لتو�شيع 
القيمة  �شل�شلة  وج��وان��ب  م��ك��ون��ات  جميع  لت�شمل 
بيع  اأع��ق��اب  ه��ذه اخلطوة يف  وت��اأت��ي  للهيدروجني. 
الأمونيا  م��ن  مم��اث��ل��ة  ���ش��ح��ن��ات  ل��ع��دة  “اأدنوك” 

منخف�شة الكربون لعمالئها يف اآ�شيا.
الأمونيا  ل����ش���ت���خ���دام  “اأوروبي�س”  وت��خ��ط��ط 
م�شنعها  يف  و�شيطة  ك��م��ادة  ال��ك��رب��ون  منخف�شة 
كم�شدر  تطبيقها  واخ��ت��ب��ار  الأ����ش���الك،  لق�شبان 

للتاأهيل  ال���ك���رب���ون  م��ن��خ��ف�����س  ل��ل��ط��اق��ة  اإ�����ش����ايف 
ال�����ش��ن��اع��ي. ومي��ت��ل��ك ال��ه��ي��دروج��ني ال���ذي حتمله 
للطاقة  م�����ش��دراً  ي��ك��ون  اأن  ال��ق��درة على  الأم��ون��ي��ا 
املتعددة  املعادن  اإنتاج  لعمليات  الكربون  منخف�شة 

التي ت�شتهلك كميات كبرية من الطاقة.
ومت��ث��ل ه����ذه ال�����ش��ح��ن��ة اجل���دي���دة خ��ط��وة جديدة 
من  الإنتاجية  �شعتها  لرفع  اأدن���وك  خطط  �شمن 
حيث  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال��ك��رب��ون  منخف�شة  الأم��ون��ي��ا 
تعمل “اأدنوك” على تطوير من�شاأة عاملية امل�شتوى 
اإنتاجية  ب�شعة  الكربون  منخف�شة  الأمونيا  لإنتاج 
ت�شل اإىل مليون طن مرتي �شنوياً �شمن منظومة 
تّعد  التي  املتكاملة اجلديدة،  ال�شناعية  “تعزيز” 
يدعم  واللوج�شتية  ال�شناعية  للخدمات  م��رك��زاً 

وميّكن منو جمّمع الروي�س ال�شناعي.
اأح��م��د اجلابر  ب��ن  ال��دك��ت��ور �شلطان  وق���ال م��ع��ايل 
الع�شو  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي���ر 
امل���ن���ت���دب وال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة ب���رتول 
�شركاتها  وجمموعة  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي 
توجيهات  م���ع  “متا�شياً   :  - امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه   -
الدول  م��ع  التعاون  ج�شور  مب��د  الر�شيدة  القيادة 
م�شالح  حتقق  التي  امل��ج��الت  جميع  يف  ال�شديقة 
ثنائية  ع��الق��ات  الإم����ارات  دول��ة  متتلك  م�شرتكة، 
الحتادية،  اأملانيا  جمهورية  مع  ورا�شخة  متميزة 
وي��ع��د ق��ط��اع ال��ط��اق��ة م��ث��اًل على اإم��ك��ان��ي��ة تطوير 
جمال  يف  ا�شرتاتيجي  ت��ع��اون  اإىل  ال��رواب��ط  ه��ذه 
ت�شدير  وي�شهم  ال�شديقني.  البلدين  بني  الطاقة 
يف  الكربون  منخف�شة  الأمونيا  من  ال�شحنة  هذه 
وال�شراكات  ال��وط��ي��دة  ال�����ش��داق��ة  ع��الق��ات  ت��وث��ي��ق 
املتنامية بني الدولتني يف جمال الطاقة النظيفة، 

كموّرد  ’اأدنوك‘  ويوؤكد الدور املتنامي الذي تلعبه 
موثوق للطاقة منخف�شة النبعاثات، كما يتما�شى 
م��ن فر�س  الإم����ارات لال�شتفادة  دول��ة  م��ع خطط 
التحّول  يتيحها  التي  ال�شناعي  القطاع  يف  النمو 
�شراكات  “ تربطنا  ال��ط��اق��ة«.واأ���ش��اف:  ق��ط��اع  يف 
متنامية يف جمال الطاقة النظيفة مع العديد من 
العمالء يف اأملانيا، مما يوؤكد التزام ’اأدنوك‘ بتنفيذ 
من  الإنتاجية  �شعتها  ل��زي��ادة  الطموحة  خططها 
له،  احلامله  الوقود  واأن��واع  النظيف  الهيدروجني 
النبعاثات  من  احل��د  يف  مهما  عاماًل  يعد  وال��ذي 
يف القطاعات ال�شناعية التي ي�شعب عادًة تخفيف 
بني  التعاون  بتعزيز  ملتزمون  ونحن  انبعاثاتها. 
القطاعني اخلا�س والعام يف م�شاريع الهيدروجني 
النظيف نظراً لدوره يف ت�شريع احلد من النبعاثات 
التي  الطاقة  م�شادر  من  الكربون  كثافة  وخف�س 

نعتمد عليها يف حياتنا اليومية«.
من جهته قال رولند هارينغز ، الرئي�س التنفيذي 
املالكة  ال�شركة  “باعتبارها  “اأوروبي�س”:  ل�شركة 
كفاءة  الأك����رث  امل��ع��ادن  م�شاهر  م��ن  �شبكة  لأك���ر 
املعادن  توفر’اأوروبي�س‘  ال���ع���امل،  يف  وا���ش��ت��دام��ة 
الرئي�شية  للقطاعات  اأ�شا�شياً  عن�شراً  تعتر  التي 
الكرى مثل الطاقات املتجددة والنقل الكهربائي 
ال���ك���رب���ون. ل�شمان  وال��رق��م��ن��ة وب��ال��ت��ايل لإزال������ة 
ال�شركة  مواقع  يف  عملياتنا  وا�شتمرارية  ا�شتقرار 
م�شادر  م��ن  حمفظتنا  بتو�شيع  ن��ق��وم  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
من  احل��د  و�شائل  يف  وال�شتثمار  املوثوقة  الطاقة 
انبعاثات الكربون من عملياتنا الإنتاجية يف نف�س 
الوقت. متثل هذه ال�شحنة التجريبية الأوىل من 
’اأدنوك‘  اإن��ت��اج  م��ن  ال��ك��رب��ون  منخف�شة  الأم��ون��ي��ا 

روؤيتنا  حتقيق  يف  مهمة  وم��رح��ل��ة  ك��ب��رياً  اجن����ازاً 
ت�شاعد يف  التي  الهيدروجني  املدى حللول  طويلة 

حتقيق اأهدافنا يف احلد من انبعاثات الكربون«.
ت���ي���ت���زراث، الرئي�س  اأجن���ي���ال  ن��اح��ي��ت��ه��ا ق��ال��ت  م���ن 
اآن����د  ه���اف���ن  “هامبورجر  ل�������ش���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
املوانئ  م��ن��اول��ة  يف  خرتها  “بف�شل  لوج�شتيك: 
الب�شائع  حلاويات  اللوج�شتية  اخلدمات  وتقدمي 
اخلطرة، و�شبكتها الوا�شعة من املحطات البحرية 
الو�شائط  املتعددة  واملراكز  الداخلية  والت�شالت 
اأوروب�������ا، ي�����ش��ر �شركة  اأن���ح���اء  امل��ن��ت�����ش��رة يف ج��م��ي��ع 
هامبورجر هافن اآند لوج�شتيك‘ ت�شهيل ا�شترياد 
الهيدروجني وم�شتقاته اإىل اأملانيا واأوروبا يف اإطار 

ال�شراكة الإ�شرتاتيجية يف جمال الطاقة«.
من جانبه قال مايكل وي�شتهاجمان، ع�شو جمل�س 
ال�شيوخ عن القت�شاد والبتكار: “ نحن �شعداء لأن 
الأعمال  جمال  يف  والوطنيني  الدوليني  �شركائنا 
التجارب  لهذه  الطريق  ميهدون  املوانئ  وخدمات 
بحاجة  نحن  ال��ك��رب��ون.  اإزال����ة  ل�شناعة  الواقعية 
تو�شع  بدعم  والل��ت��زام  الواقعية  النتائج  ه��ذه  اإىل 
ت��ع��د هامبورغ  الأخ�����ش��ر.  ال��ه��ي��دروج��ني  اق��ت�����ش��اد 
لهذ  اأوروب��ي منوذج  توزيع  كموقع �شناعي وميناء 
التحول وبالتايل الرتكيز الأملاين على هذا املجال” 
ق��د وق��ع��ت خ��الل زي���ارة معايل  “اأدنوك”  وك��ان��ت 
الدكتور روبرت هابيك، وزير ال�شوؤون القت�شادية 
اإىل  الأملانية الحتادية،  املناخ يف احلكومة  وحماية 
اتفاقيات  امل��ا���ش��ي  م��ار���س  �شهر  الإم�����ارات يف  دول���ة 
ل�شت�شكاف  تهدف  الأملانية  ال�شركات  من  عدد  مع 
الأم���ون���ي���ا منخف�شة  اإن���ت���اج  ال��ت��ع��اون يف  جم����الت 
من  امل�شتقة  النظيفة  الطاقة  وم�����ش��ادر  ال��ك��رب��ون 

الهيدروجني.وتركز “اأدنوك” على ال�شتفادة من 
الدخول املبكر ل�شوق الهيدروجني من خالل رفع 
الكربون  الأمونيا منخف�شة  الإنتاجية من  ال�شعة 
ل���دع���م ط���م���وح دول�����ة الإم���������ارات ب��ت��وف��ري 25% 
الرئي�شية  العاملية  الأ�شواق  احتياجات  من  تقريباً 
الأملانية  لال�شرتاتيجية  ووفقاً  الهيدروجني.  من 
النبعاثات،  خل��ف�����س  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ل��ل��ه��ي��دروج��ني 
الهيدروجني  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ي�شل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
بحلول  3 ماليني طن مرتي �شنوياً  اإىل  النظيف 
الطلب على هذه  ارتفاع  2030، مع احتمال  عام 
املادة يف اأملانيا اإىل اأكرث من 15 مليون طن مرتي 
اأن  املتوقع  م��ن  حيث   ،2050 ع��ام  بحلول  �شنوياً 
ي�شهم الهيدروجني، وفقاً لدرا�شة اأجراها “جمل�س 

من  ت��ق��ري��ب��اً   18% ت��ل��ب��ي��ة  يف  الهيدروجني”، 
احتياجات العامل من الطاقة.

ناقاًل  وق����وداً  ال��ك��رب��ون  الأم��ون��ي��ا منخف�شة  وُت��ع��د 
وا�شتخدامات  واع���دة  اإمكانيات  ذي  للهيدروجني 
ي�����ش��ت��خ��دم يف جمموعة  ح��ي��ث  ال���ن���ط���اق،  وا����ش���ع���ة 
وا�شعة من العمليات ال�شناعية، مبا يف ذلك النقل 
ال�شلب  اإن��ت��اج  مثل  وال�شناعات  الكهرباء  وتوليد 
الأمونيا  مادة  ت�شنيع  ويتم  والأ�شمدة.  وال�شمنت 
“الأزرق”  الزرقاء من النيرتوجني والهيدروجني 
الناجت من الغاز الطبيعي، حيث يتم حتويل املواد 
اأمونيا،  اإىل  ثم  هيدروجني  اإىل  الهيدروكربونية 
ويتم التقاط وتخزين ثاين اأك�شيد الكربون الذي 

يعد من النواجت الثانوية لهذه العملية.
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طريان الإمارات تو�سع خدمات »العمالقة« اإىل 42 مدينة
•• دبي- وام: 

اأعلنت طريان الإمارات اأم�س عن خطط لت�شغيل طائرات 
باأحدث  حت��دي��ث��ه��ا  ���ش��ي��ج��ري  ال��ت��ي  ال��ع��م��الق��ة   A380
مدن  خم�س  اإىل  املمتازة  ال�شياحية  ال��درج��ة  مق�شورات 

جديدة وذلك اعتبارا من دي�شمر املقبل.
كنيدي”  اف  جيه  “مطار  نيويورك  هي  اخلم�س  وامل��دن 

و�شان فران�شي�شكو وملبورن واأوكالند و�شنغافورة.
“ال�شياحية  م��ق��اع��د  م��ن  م��زي��دا  ال��ن��اق��ل��ة  �شت�شيف  ك��م��ا 
مع  و�شيدين  هيرثو  لندن  اإىل  رحالتها  على  املمتازة” 

اإدخال مق�شوراتها املح�شنة اإىل خدماتها املنتظمة.

الفر�س  اإىل توفري مزيد من  الإم���ارات  وتهدف ط��ريان 
اأمام العمالء لتجربة مق�شورة الدرجة ال�شياحية املمتازة 

التي نالت ا�شتح�شانا كبريا من العمالء.
اإىل   A380 85 طائرة  ع��ودة  اأح��دث خطط  وتت�شمن 
الأجواء بحلول دي�شمر املقبل لتلبية الطلب على ال�شفر 

يف مو�شم عطالت نهاية العام.
التي   A380 ط��ائ��رات��ه��ا  الإم������ارات  ط����ريان  و�شت�شغل 
���ش��ي��ج��ري حت��دي��ث��ه��ا وجت���ه���ي���زه���ا مب���ق�������ش���ورة ال���درج���ة 
اإىل كل من نيويورك جيه اف كنيدي  املمتازة  ال�شياحية 
على  و�شنغافورة  واأوك��الن��د  وملبورن  فران�شي�شكو  و�شان 
النحو التايل �شتخدم طريان الإم��ارات الرحلة “ئي كيه 

203- 204” اإىل نيويورك جيه اف كنيدي بطائراتها 
املقبل  دي�شمر  من  الأول  من  اعتبارا  املعدلة   A380
املمتازة  ال�شياحية  الإمارات مق�شورتها  و�شتطلق طريان 
اإىل اأوكالند لأول مرة خلدمة الرحلة “ئي كيه 448- 

449” اعتبارا من 15 يناير2023.
و�شت�شبح ملبورن ثاين وجهة اأ�شرتالية تخدمها طريان 
الدرجة  مبق�شورة  جمهزة   A380 بطائرة  الإم����ارات 
ال�شياحية املمتازة على الرحلة “ئي كيه 406- 407” 
واعتبارا من الأول من فراير 2023 و�شان فران�شي�شكو 
الإمارات  طائرة  تخدمها  اأمريكية  وجهة  ثاين  �شت�شبح 
الرحلة  على  حديثة  داخلية  بت�شاميم  املعدلة   A380

فراير   15 م���ن  اع���ت���ب���ارا   ”226  -225 ك��ي��ه  “ئي 
طائرة  م���رة  لأول  �شت�شتقبل  ���ش��ن��غ��اف��ورة  2023.اأما 
املمتازة  ال�شياحية  بالدرجة  املجهزة   A380 الإم���ارات 
كيه  “ئي  الرحلة  2023 على  الأول مار�س  اعتبارا من 
حتديث  على  الإم���ارات  ط��ريان  355«.و�شتعمل   -354
ونيويورك  و�شيدين  هيرثو  لندن  اإىل  رحالتها  ج��داول 
جون كينيدي بطائراتها A380 املعدلة على الرحالت 
التالية اعتبارا من 15 دي�شمر 2022 �شت�شبح �شيدين 
مقاعد  ت��وف��ر  الإم�����ارات  ط���ريان  �شبكة  على  مدينة  اأول 
الدرجة ال�شياحية املمتازة على جميع الرحالت مع بدء 
ت�شغيل الطائرات املعدلة خلدمة الرحلة “ئي كيه 414- 

اليومية  خدمته  هيرثو  لندن  مطار  415«.و�شي�شتقبل 
الثالثة بطائرات جمهزة بالدرجة ال�شياحية املمتازة على 
.2023 1 يناير  من   ”006  -005 “ئي كيه  الرحلة 
و�شت�شغل اأي�شا طريان الإمارات طائرة A380 جمهزة 
مبق�شورة الدرجة ال�شياحية املمتازة خلدمة رحلة ثانية 
 ”202  -201 كيه  “ئي  اف كنيدي  نيويورك حيه  اإىل 

اعتبارا من 15 مار�س 2023.
جمهزة   A380 خدمة  الإم����ارات  ط��ريان  �شتطلق  كما 
بالدرجة ال�شياحية املمتازة لأول مرة اإىل كراي�شت�شري�س 
اعتبارا من 26 مار�س 2022 كامتداد للرحلة “ئي كيه 

412- 413” من دبي اإىل �شيدين.

»كهرباء ال�سارقة« تنفذ خطة ل�ستبدال الإنارة
 يف عدد من املناطق بخورفكان اإىل موفرة للطاقة

»دبي لل�سلع املتعددة« يوؤجر كافة امل�ساحات املكتبية 
يف »اأبتاون تاور« قبل اكتمال اأعمال البناء يف الربج

األف ح�ساب جديد للم�ستثمرين   23
يف �سوق دبي املايل خالل 8 اأ�سهر

•• دبي-وام:

اأع���ل���ن م��رك��ز دب���ي ل��ل�����ش��ل��ع امل��ت��ع��ددة - امل��ن��ط��ق��ة احلرة 
العاملة على م�شتوى العامل وال�شلطة التابعة حلكومة 
كافة  تاأجري   - وامل�شاريع  ال�شلع  بتجارة  املخت�شة  دب��ي 
امل�شاحات املكتبية يف “اأبتاون تاور” قبل اكتمال اأعمال 
البناء يف الرج واملزمع النتهاء منها يف وقت لحق من 

هذا العام.
الدرجة الأوىل متتد  تاأجري م�شاحات مكتبية من  ومت 
األ��ف قدم مربعة وتتوزع   495 اأك��رث من  على م�شاحة 
على 22 طابقا، وياأتي ذلك بالتوازي مع تو�شع ح�شور 
مركز دبي لل�شلع املتعددة يف دبي تلبية للطلب املتنامي 
يزيد  وال��ت��ي  امل��رك��ز  اإىل  الن�شمام  على  ال�شركات  م��ن 

عددها حاليا عن 21 األف �شركة.
ت����اور �شركات  اأب���ت���اون  وت�����ش��م ق��ائ��م��ة امل�����ش��ت��اأج��ري��ن يف 
الأمريكي  واملعهد  وهيكفيجن  هاي�شن�س  مثل  مرموقة 
لعلوم الأحجار الكرمية »GIA« وغريهم الكثري من 
املقر  ليكون  املتعددة  لل�شلع  دب��ي  مركز  اخ��ت��اروا  الذين 
الإقليمي ل�شركاتهم يف املنطقة؛ كما �شيحت�شن اأبتاون 
املتعددة  لل�شلع  دبي  ملركز  اجلديد  الرئي�شي  املقر  ت��اور 

بالإ�شافة اإىل مركز اأعمال فائق التطور.
الأول واملدير  التنفيذي  الرئي�س  �شليم  اأحمد بن  وقال 
اأبتاون  اإط��الق  اإن  املتعددة  لل�شلع  دبي  ملركز  التنفيذي 
تاور ومنطقة اأبتاون دبي عموما يعزز من جاذبية دبي 
مع  التوا�شل  ق��ن��وات  م��ن  م��زي��دا  �شيوفر  اإذ  التجارية 
مراكز الأع��م��ال وامل��وان��ئ وامل��ط��ارات يف الإم���ارة، م�شريا 
بن�شبة  ت��اور  اأب��ت��اون  يف  املكتبية  امل�شاحة  ت��اأج��ري  اأن  اإىل 
البناء فيه واختياره من  اأعمال  اكتمال  % قبل   100
ليكون  ال��رائ��دة  العاملية  ال�شركات  م��ن  جمموعة  قبل 

ثقة  ع��ل��ى  اإ����ش���ايف  دل��ي��ل  امل��ن��ط��ق��ة  لعملياتها يف  م��رك��زا 
والقت�شاد  املتعددة  لل�شلع  دب��ي  مركز  يف  امل�شتثمرين 

املزدهر لإمارة دبي.
ت��اور يعد فر�شة مميزة  اأب��ت��اون  اأن  �شليم  اب��ن  واأ���ش��اف 
ذات  جديدة  اإ�شافة  ميثل  اإذ  وال�شركات  للم�شتثمرين 
اأع���م���ال م��رك��ز دب���ي لل�شلع  ق��ي��م��ة ك��ب��رية اإىل جم��ت��م��ع 
امل���ت���ع���ددة احل���ائ���ز ع��ل��ى ج���وائ���ز ع���دي���دة وال�����ذي ي�شم 
يوفر  املركز  اأن  اإىل  �شركة، م�شريا  األ��ف   21 اأك��رث من 
لل�شركات فر�س تطور كبرية واآف��اق منو واعدة بف�شل 
التجارة  ومرافق  بها  ميتاز  التي  القوية  الربط  �شبكة 
اأبتاون تاور ب�شكل كبري  اإذ يعزز  املتكاملة التي يقدمها 

اخلدمات والعرو�س املقدمة.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شافت �شركات الو�شاطة يف �شوق دبي املايل 23 األفا و 35 
ح�شابا جديدا للم�شتثمرين خالل الثمانية اأ�شهر الأوىل 
ال�شوق منذ  ي�شهده  كبري  زخ��م  و�شط  اجل��اري  العام  من 
و�شبه حكومية  �شركات حكومية   10 اإدراج  الإع��الن عن 
وهو ما  و”تعاونية الحتاد”  و”تيكوم”  “ديوا”  �شملت 
اأ�شهم يف تعزيز جاذبية ال�شوق وجذب �شرائح جديدة من 
�شوق  يف  اجل��دي��دة  احل�شابات  ع��دد  امل�شتثمرين.و�شجل 
%264 خالل  بن�شبة جت���اوزت  ك��ب��رياً  دب��ي امل��ايل من��واً 
الثمانية اأ�شهر الأويل من العام اجلاري مقارنة ب� 6331 
ح�شابا جديدا يف الثمانية اأ�شهر الأويل من العام املا�شي 

اأ�شافت  امل���ايل،  دب��ي  �شوق  بيانات  اإىل  2021.وا�شتناداً 
املا�شي،  اأغ�شط�س  يف  ج��دي��داً  ح�شاباً   2484 ال�شركات 
يونيو،  يف  ح�����ش��اب��ا   2850 ي��ول��ي��و  يف  ح�����ش��اب��اً  و2349 
اأبريل،  يف  ح�شابا  و4258  م��اي��و،  يف  ح�شابا  و2468 
فراير،  يف  ح�شابا  و3231  مار�س  يف  ح�شاب  و4401 
كابيتال  ام  ات�س  “بي  يناير.وا�شتحوذ  يف  ح�شابا  و995 
ح�شابات  م��ن  الأك���ر  الن�شيب  على  املالية”  للخدمات 
اأ�شهر، ثم   8 3800 خالل  امل�شتثمرين اجلديدة بواقع 
اأبوظبي الإ�شالمي لالأوراق املالية بواقع 3176 ح�شاباً، 
ثم الإمارات دبي الوطني لالأوراق املالية 3091 ح�شاباً 
يليه  1472 ح�شاباً،  املالية  ل��الأوراق  التجاري  واأبوظبي 

“امل�شرق لالأوراق املالية” 1319 ح�شاباً.

•• ال�صارقة - وام:

خطتها  �شمن  ال�شارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  هيئة  تنفذ 
امل��ن��اط��ق وتر�شيد  ك��اف��ة  اأف�����ش��ل اخل���دم���ات يف  ل��ت��ق��دمي 
امل�شتدامة خطة ل�شتبدال  التنمية  ال�شتهالك وحتقيق 
يف  املناطق  م��ن  بعدد  الإن���ارة  اأع��م��دة  وك�شافات  فواني�س 
القاد�شية  التنفيذ يف منطقة  مدينة خورفكان حيث بداأ 
وك�شافا  119م�شباحا  ا�شتبدال  ومت  خورفكان  مبدينة 
والعمل  التقليدية  الفواني�س  م��ن  ب��دل  للطاقة  م��وف��ر 

جاري ل�شتكمال اخلطة يف عدد من املناطق.
واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور را���ش��د ال��ك��اب��وري ن��ائ��ب م��دي��ر اإدارة 
تت�شمن   2022 ل��ع��ام  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب���اأن  خ��ورف��ك��ان 
يف  امل��ن��اط��ق  م��ن  ب��ع��دد  وك�شافا  فانو�شا   750 ا���ش��ت��ب��دال 
مدينة خورفكان �شمن م�شروع حت�شني وتطوير الإنارة 

العام. ال�شكنية خالل هذا  للمناطق  الداخلية  بال�شوارع 
وال�����ش��وارع يف  ال��ط��رق  اإن���ارة  الهيئة تعمل على  اأن  واأك���د 
ال�شكل  ومراعاة  عاملية  وج��ودة  مبوا�شفات  املناطق  كافة 
هذا  يف  امل�شتخدمة  التقنيات  اأح���دث  وتطبيق  اجل��م��ال 
املجال وا�شتبدال الك�شافات والفواني�س التقليدية باأخرى 
موفرة للطاقة بهدف تر�شيد ال�شتهالك يف اإنارة ال�شوارع 
الفواني�س  م��ن  مثيالتها  ع��ن   50% ع��ن  يزيد  مبعدل 
والك�شافات العادية.واأ�شار اإىل اأن م�شروعات اإنارة ال�شوارع 
والطرق م�شتمرة يف جميع املناطق بال�شارقة وفق خطة 
الطرق  م��ع  تتنا�شب  وموا�شفات  حم��دد  زمني  وج���دول 
اأن  اإىل  م�شرياً  واجلانبية  الرئي�شية  وال�شوارع  ال�شريعة 
اإ�شراف كامل  ال�شوارع يتم حتت  اإن��ارة  تنفيذ م�شروعات 
مطابقته  م��ن  وال��ت��اأك��د  بالهيئة  املتخ�ش�شة  ال��ف��رق  م��ن 

لأف�شل املوا�شفات العاملية.

مليار درهم اأرباح �سركات الطاقة واملرافق   10.9
املدرجة خالل الن�سف الأول بنمو 34.5 %

•• اأبوظبي-وام:

واملرافق  ال��ط��اق��ة  ���ش��رك��ات  اأرب������اح  ارت��ف��ع��ت 
اأ�شا�س  على  املحلية  امل��ال  اأ���ش��واق  يف  املدرجة 
�شنوي بن�شبة %34.5 خالل الن�شف الأول 
من العام اجلاري، فيما زادت الإيرادات بنحو 
املالية  مالءتها  ق��وة  يعك�س  مب��ا   24.8%
قوة  من  م�شتفيدة  قوية  ب��اإي��رادات  ومتتعها 

ومتانة القت�شاد الوطني.
وا�شتناداً اإىل النتائج املالية لل�شركات املُعلنة 

على مواقع الأ�شواق املالية،
�شركات  خلم�س  ال�شافية  الأرب����اح  و�شلت   
ُم����درج����ة يف ق���ط���اع ال���ط���اق���ة وامل����راف����ق اإىل 
10.907 مليار درهم خالل الن�شف الأول 
من العام اجلاري مقابل نحو 8.108 مليار 
درهم خالل الفرتة نف�شها من العام املا�شي، 

بزيادة تعادل 2.8 مليار درهم.
وزادت اإيرادات ال�شركات اخلم�س على اأ�شا�س 
�شنوي بن�شبة %24.8 من 46.94 مليار 
درهم يف الن�شف الأول من العام املا�شي اإىل 
58.58 مليار درهم يف نهاية الن�شف الأول 

من العام اجلاري، 
بينما  دره���م،  11.64 مليار  ت��ع��ادل  ب��زي��ادة 
ال�شركات  “موجودات”  اأ�شول  اإجمايل  زاد 
اخلم�س من 391.77 مليار درهم يف نهاية 

مليار   399.36 اإىل   ،2021 دي�����ش��م��ر 
تقارب  بزيادة  املا�شي  يونيو  نهاية  دره��م يف 

7.6 مليارات درهم خالل 6 اأ�شهر.

 اأبوظبي الوطنية للط�قة  
وج����اءت ���ش��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة للطاقة 
“طاقة” يف ال�شدارة مع بلوغ �شايف الدخل 
4.3 م��ل��ي��ار دره����م، ب���زي���ادة ق��دره��ا 50% 
ال�شابق،  العام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنًة 
النفط  قطاع  م�شاهمة  يف  كبرية  زي���ادة  م��ع 

والغاز.
 25.4 بقيمة  اإي����رادات  املجموعة  وحّققت 
مقارنًة   15% قدرها  بزيادة  دره��م،  مليار 
ال�����ش��اب��ق، وذلك  ال��ع��ام  م��ن  ب��ال��ف��رتة نف�شها 
يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال�شلع  اأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  بف�شل 
اأ�شول  و�شلت  فيما  وال��غ��از،  النفط  ق��ط��اع 
ال�شركة اإىل 178.69 مليار درهم يف نهاية 

يونيو املا�شي.

 هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي 
كهرباء  لهيئة  ال�شافية  الأرب����اح  وارت��ف��ع��ت 
درهم  مليار   3.3 اإىل  “ديوا”  دب��ي  وم��ي��اه 
ال���ع���ام اجل����اري  ال��ن�����ش��ف الأول م���ن  خ����الل 
2.48 م��ل��ي��ار دره����م خالل  ب��ن��ح��و  م��ق��ارن��ة 
زادت  املا�شي، فيما  العام  الفرتة نف�شها من 

الإيرادات بن�شبة %15 من 10.53 مليار 
مدفوعة  دره���م،  مليار   12.08 اإىل  دره��م 

ب�شكل رئي�شي بارتفاع الطلب.
وارت��ف��ع��ت اأ���ش��ول ال�����ش��رك��ة م��ن 169.44 
م��ل��ي��ار دره����م يف ن��ه��اي��ة ال���ع���ام امل��ا���ش��ي اإىل 
يونيو  ن��ه��اي��ة  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   176.34
 6 دره��م خالل  6.89 مليار  بزيادة قدرها 

اأ�شهر.

 اأدنوك للتوزيع  
وجنحت �شركة “اأدنوك للتوزيع” يف حتقيق 
نتائج قوية عن الن�شف الأول من 2022، 
حيث �شّجلت �شايف ربح بقيمة 1.56 مليار 
حجم  ومن���ا  دولر”،  م��ل��ي��ون  درهم”425 
�شنوي  اأ�شا�س  على  الوقود  مبيعات  اإجمايل 
وقود  مبيعات  حجم  زاد  فيما   ،9% بن�شبة 
و�شل  ح���ني  يف   ،27% ب��ن�����ش��ب��ة  ال�����ش��رك��ات 
مليار   15.35 اإىل  الأ�شول  حجم  اإجمايل 
يونيو  بنهاية  دولر”  مليار   4.2 درهم”  
درهم  مليار   13.77 م��ن  مرتفعة  املا�شي 
دي�شمر  ن��ه��اي��ة  يف   “ دولر  م��ل��ي��ار   3.8“

.2021

 اأدنوك للحفر 
يف  ق��وي��اً  من���واً  للحفر”  “اأدنوك  و���ش��ج��ل��ت 

العام  من  الأول  الن�شف  عن  اأرباحها  �شايف 
مليار   1.39 اإىل  ل��ت�����ش��ل   34% ب��ن�����ش��ب��ة 
بن�شبة  الإي����������رادات  زادت  ح���ني  يف  دره������م، 
درهم  م��ل��ي��ار   4.66 اإىل  لت�ش�������ل   13%
الع�������ام  م���ن  نف�شه������ا  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة 
اأعم���ال  خدمات  بقطاع  َمدفوع�������اً  امل������ا�شي 
املتوا�شلة  ال�شركة  وُجه������ود  الرية،  احلفر 
م�����ن حتق������يق  “اأدنوك”  لتمكني جمموعة 
اأهدافه��������ا الطموحة املتمثلة يف رفع �شعتها 

الإنتاجية.

 دانة غ�ز  
بن�شبة  غاز”  “دانة  اأرب�����اح  ���ش��ايف  وارت���ف���ع 
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ����الل   82%

اجلاري،
مقارنة  دره���م،  م��الي��ني   407 اإىل  لي�شل   
ب�ش�������ايف اأرباح مع�������ّدلة بقيمة 225 مليون 
عملياتها  من  ال�ش�����ركة  حققته��������ا  دره����م 
بعد   2021 م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ����الل 
قيمة  ان��خ��ف��ا���س  خم�ش�شات  ق��ي��د  ا�شتثناء 
الأول  الن�شف  يف  عك�شه  ال��ذي مت  الأ���ش��ول 
من عام 2021، وارتفعت اإي��رادات ال�شركة 
مليار   1.041 اإىل  لت�شل   31% بن�شبة 
دره����م، ف��ي��م��ا و���ش��ل اإج���م���ايل الأ����ش���ول اإىل 

9.79 مليار درهم.

»ويتيك�س ودبي للطاقة ال�سم�سية« ملتقى مثايل لدول اخلليج لتعزيز ال�ستثمارات اخل�سراء
•• دبي-وام: 

ت�شهد الدورة الرابعة والع�شرين من 
والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معر�س 
للطاقة  ودب��ي  “ويتيك�س”  والبيئة 
تنظمها  ال��ت��ي   2022 ال�شم�شية 
“ديوا”  ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي 
�شاحب  م����ن  ك���رمي���ة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه هلل 
وحت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ اأحمد 
املجل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن 
الفرتة  يف  دب���ي  يف  للطاقة  الأع��ل��ى 
 2022 �شبتمر   29 اإىل   27 من 
يف مركز دبي التجاري العاملي اإقباًل 
العار�شة  ال�����ش��رك��ات  م���ن  م���ت���زاي���داً 
وال����رع����اة وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن م���ن دول 
جمل�س التعاون اخلليجي الراغبني 
التقنيات  اأح������دث  ع��ل��ى  ب����الط����الع 
واحللول املبتكرة وفر�س ال�شتثمار 
املتعلقة بالطاقة النظيفة واملتجددة 
واملدن  الأخ�شر  والقت�شاد  وامل��ي��اه 
الطلب  ملواكبة  وال�شتدامة  الذكية 
الطاقة  م�������ش���اري���ع  ع���ل���ى  امل���ت���زاي���د 

النظيفة واملتجددة يف املنطقة.
ان�����������ش�����ج�����ام�����اً مع  ي��������اأت��������ي ذل����������ك 
املعتمدة  الوطنية  ال�شرتاتيجيات 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف 
القت�شاد  تنويع  على  ت��رك��ز  وال��ت��ي 
وخف�س العتماد على النفط والغاز 
ال��ط��اق��ة واملياه  ا���ش��ت��ه��الك  وت��ق��ل��ي��ل 
الن���ب���ع���اث���ات مب����ا يحقق  وخ���ف�������س 

التنمية  واأه���داف  الكربوين  احلياد 
اعتمدتها  ال��ت��ي   17 ال���  امل�شتدامة 
ويعزز   2030 لعام  املتحدة  الأمم 
العربي  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  م�����ش��اع��ي 
ل����دع����م ج����ه����ود امل���ج���ت���م���ع ال������دويل 
تداعيات  م���ن  احل����د  اإىل  ال���رام���ي���ة 

التغري املناخي.
وت���ل���ق���ى م�������ش���اري���ع وا����ش���ت���ث���م���ارات 
كبرياً  رواج������اً  اخل�������ش���راء  ال��ط��اق��ة 
ال��ع��رب��ي نظراً  م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج  يف 
والعوامل  امل���ح���ف���زات  م���ن  ل��ل��ك��ث��ري 
اأ�شعار  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  وم��ن��ه��ا  امل�����ش��ج��ع��ة 
والثقة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ت��ق��ن��ي��ات 
والفوائد  للم�شتثمرين  ال��ك��ب��رية 
ال�شرتاتيجية لدخول اأ�شواٍق واعدة 
وزي��ادة ال�شتثمار يف �شل�شلة القيمة 
امل�شاريع  م���ط���وري  ي�����ش��م��ل  وال�����ذي 
��ع��ة وم����ب����ادرات  وال�������ش���رك���ات امل�����ش��نِّ
البحوث والتطوير والبتكار ووفرة 
/الطاقة  املتجددة  الطاقة  م�شادر 
ال�شم�شية وطاقة الرياح/ اإىل جانب 
والت�شريعية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  الأط������ر 

املحفزة.
“ويتيك�س  معر�س  اأن  اإىل  ون��ظ��راً 
يعتر  ال�شم�شية”  ل��ل��ط��اق��ة  ودب����ي 
امل���ع���ر����س الأ����ش���خ���م م����ن ن���وع���ه يف 
العاملية  املعار�س  اأب��رز  ومن  املنطقة 
امل���ي���اه  امل���ت���خ�������ش�������ش���ة يف جم��������الت 
والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط 
والغاز والطاقة املتجددة وال�شتدامة 
من�شة  امل����ع����ر�����س  �����ش����ار  ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
وملتقًى  اخل�����ش��راء  للحلول  مهمة 
من  وال�شركات  للموؤ�ش�شات  ُمرَتقباً 

لأعمالها  للرتويج  والعامل  املنطقة 
وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا وا����ش���ت���ع���را����س اأح����دث 
للخراء  ال��ت��ق��اء  ون��ق��ط��ة  التقنيات 
واملخت�شني واملهتمني لتبادل اأف�شل 
وي�شهم   .. واخل������رات  امل���م���ار����ش���ات 
املعر�س يف تعزيز التعاون والتكامل 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بني 

على امل�شتوى املحلي والعاملي.
ودب���ي  “ويتيك�س  م��ع��ر���س  و���ش��ه��د 
 2021 ال�شم�شية”  ل���ل���ط���اق���ة 
وال�شركات  الرعاة  من  كبرياً  اإقباًل 
ال�����������ش�����ع�����ودي�����ة امل����ت����خ���������ش���������ش����ة يف 
وا�شتثمارات  اخل�شراء  ال�شتثمارات 
ال����ط����اق����ة ال���ن���ظ���ي���ف���ة وامل����ت����ج����ددة؛ 
اململكة  ال�شتثمار يف  وزارة  و�شاركت 
العربية ال�شعودية وم�شروع “نيوم” 
جمموعة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال���ع���م���الق 
ال�����ش��ع��ودي��ة الكرى  ال�����ش��رك��ات  م��ن 
الطاقة  جم�����الت  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�شمن  امل��ع��ر���س  يف  والبيئية  وامل��ي��اه 
ال�شعودية؛  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ج��ن��اح 

ال�شركات  م��ن  العديد  �شاركت  كما 
مملكة  م���ن  امل���ع���ر����س  يف  وال����رع����اة 
و�شلطنة  الكويت  ودول���ة  البحرين 
ُع��م��ان اإ���ش��اف��ة اإىل دول���ة الإم�����ارات 
دورة  يف  و���ش��ارك   .. امل�شيف  ال��ب��ل��د 
دبي  مركز  يف  اأقيمت  التي  املعر�س 
دبي   2020 اإك�شبو  يف  للمعار�س 
اأك���رث م��ن 1200 ���ش��رك��ة م��ن 55 
زوار   45،506 وا�شتقطبت  دول���ة 

من خمتلف اأنحاء العامل.
الطاير  حممد  �شعيد  معايل  وق��ال 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
موؤ�ش�س  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
ورئ���ي�������س م��ع��ر���س وي��ت��ي��ك�����س ودب���ي 
املعر�س  يعك�س  ال�شم�شية:  للطاقة 
ح��ر���س واه��ت��م��ام اإم����ارة دب���ي بدعم 
لزيادة  والعاملية  الإقليمية  اجلهود 
املتجددة  ال���ط���اق���ة  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
وت��ع��زي��ز ال���ش��ت��دام��ة ان�����ش��ج��ام��اً مع 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 

ال�شمو  و����ش���اح���ب  اهلل”  “حفظه 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 
الإم���ارات وتر�شيخ مكانة دبي  دول��ة 
الأخ�شر  لالقت�شاد  ع��امل��ي  كمركز 
للطاقة  دب��ي  ا�شرتاتيجية  اإط���ار  يف 
وا�شرتاتيجية   2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
2050 لإم���ارة  ال��ك��رب��وين  احل��ي��اد 
القدرة  م��ن   100% لتوفري  دب��ي 
م�شادر  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 
لديها  دب��ي  اأن  اإىل  م�شريا   ،2050
روؤية  لتحقيق  رائدة  عاملية  م�شاريع 
اأبرزها جممع  القيادة الر�شيدة من 
للطاقة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
للطاقة  جم��م��ع  اأك�����ر  ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
ال�شم�شية يف موقع واحد بنظام املنتج 
امل�شتقل على م�شتوى العامل و�شتبلغ 
5000 ميجاوات  قدرته الإنتاجية 

با�شتثمارات   2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
وعند  دره���م،  مليار   50 اإىل  ت�شل 
خف�س  يف  املجمع  �شي�شهم  اكتماله 
6.5 م���الي���ني ط���ن من  اأك�����رث م���ن 

النبعاثات الكربونية �شنوياً.
اأي�شاً  اأط��ل��ق��ن��ا  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ش����اف 
كل  �شملت  رائدة  وم�شاريع  مبادرات 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  تقنيات 
يف دبي كتقنية الألواح الكهرو�شوئية 
واإنتاج  امل��رك��زة  ال�شم�شية  وال��ط��اق��ة 
با�شتخدام  الأخ�����ش��ر  ال��ه��ي��دروج��ني 
املحطة  وم�شروع  املتجددة  الطاقة 
الكهرومائية يف منطقة حتا ودرا�شة 
خالل  من  الكهرباء  توليد  م�شروع 
ال�شتفادة من طاقة الرياح يف حتا. 
وق���د ح��ق��ق��ت دب���ي م��ن خ���الل نظام 
عاملية  نتائج   »IPP امل�شتقل  املنتج 
عاملياً  م���ع���ي���اراً  وو���ش��ع��ت  امل�����ش��ت��وى 
ج��دي��داً م��ن خ��الل حتقيق الأرق���ام 
الطاقة  اأ�شعار  يف  العاملية  القيا�شية 
�شاعة حيث  ال�شم�شية لكل كيلووات 

ب��ات��ت دب���ي م��ع��ي��اراً لأ���ش��ع��ار الطاقة 
ال�شم�شية على م�شتوى العامل.

بن  اهلل  عبد  املهند�س  معايل  وق��ال 
حمافظ  ال���ع���ب���دال���ك���رمي  اإب���راه���ي���م 
املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة اإن 
للطاقة  ودب�����ي  وي��ت��ي��ك�����س  م��ع��ر���س 
ال�شم�شية ُيتيح فر�شاً ثمينة لتعزيز 
اجلهود الإقليمية والعاملية ال�شاعية 
القت�شادية  الفر�س  مناق�شة  اإىل 
الهائلة يف جمالت الطاقة النظيفة 
اأن  املبتكرة، معتراً  تقنياتها  وتبني 
اأكرث  اأح��د  مُتثل  ال�شم�شية  الطاقة 
م�������ش���ادر ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة وف���رة 
�شيدعم  ما  كلفة  واأقلها  وا�شتدامة 
م�شتقبل  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  اجل���ه���ود 
العبدالكرمي  معايل  م�شتدام.واأ�شار 
جهداً  ت��دخ��ر  مل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل 
يف ت��ب��ن��ي اأح�������دث ت��ق��ن��ي��ات ال���ث���ورة 
منوذج  لتقدمي  الرابعة  ال�شناعية 
ت��ع��زي��ز ال����ش���ت���دام���ة ان���ط���الق���اً من 
يف  التحلية  ل�شناعة  كقائد  موقعها 
العامل، لفتاً النظر اإىل تنفيذ عدد 
م��ن م��ب��ادرات وم�����ش��روع��ات الطاقة 
ال�شم�شية يف اململكة ومنها منظومة 
اخل���ف���ج���ي لإن�����ت�����اج امل����ي����اه امل���ح���الة 
النانو/  /ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب���وا����ش���ط���ة 
ب�شعة  العك�شي  للتنا�شح  املتقدمة 
 90 بنحو  للتو�شع  قابلة  اإن��ت��اج��ي��ة 
األ���ف م��رت مكعب م��ن امل��ي��اه املحالة 
القت�شادي  ب���الأث���ر  م��ن��وه��اً  ي��وم��ي��اً 
خف�س  يف  وم�شاهمته  امل�شروع  لهذا 
وخف�س  املياه  اإنتاج  وزي��ادة  التكلفة 

يتما�شى  مبا  الكربونية  النبعاثات 
وُيحقق   2030 روؤي���ة  اأه����داف  م��ع 
اإىل  بالو�شول  اململكة  ا�شرتاتيجية 
احلياد ال�شفري لنبعاثات الكربون 

بحلول العام 2060.
الرئي�س  ���ش��ي��ه��وف��اك  ب���وري���ان  وق���ال 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل����ج����م����وع����ة ك����اب����الت 
العربية  امل���م���ل���ك���ة   – ال�����ري�����ا������س 
ال�شعودية: فخورون باأن نكون راعياً 
ودبي  ويتيك�س  ملعر�س  ا�شرتاتيجياً 
وبهذه  ع���ام  ك��ل  ال�شم�شية  للطاقة 
جزًءا  نكون  اأن  يف  ن�شاهم  الطريقة 
ن�����ش��ًط��ا م���ن اأه����م م��ع��ر���س م���ن هذا 
نف�شه  ال��وق��ت  يف  املنطقة.  يف  ال��ن��وع 
جمموعة  ع��ل��ى  احل�������ش���ول  ن��ت��وق��ع 
التي  امل��زاي��ا واخل��دم��ات  وا�شعة م��ن 
ك�شركة  اأع��م��ال��ن��ا  دف���ع  يف  �شت�شاعد 

رائدة يف ت�شنيع الكابالت.
مدير  ناع�س  ب�شام  ق��ال  جانبه  م��ن 
الوطنية  لل�شركة  املجموعة  ت�شويق 
المارات  دولة   - الكابالت  ل�شناعة 
اح��ت��ل معر�س  امل���ت���ح���دة:  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�شم�شية  للطاقة  ودب���ي  ويتيك�س 
للمعار�س  ال�شنوية  القائمة  �شدارة 
يقت�شر  مل  حيث  بها  ن�����ش��ارك  ال��ت��ي 
الأم�����ر ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة ف��ح�����ش��ب بل 
ا،  اأي�شً الذهبي  ال��راع��ي  ب��دور  قمنا 
الفعاليات  النوع من  هذا  لأن  نظًرا 
حول  اجلميع  وع��ي  م�شتوى  ي��رف��ع 
اأهمية املحافظة على مواردنا  مدى 
لتوليد  وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ال��ط��اق��ة وب��ال��ت��ايل حت�����ش��ني نوعية 

احلياة للجميع.
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املبادرة  للياقة" -  دب��ي  "حتدي  من  ال�شاد�شة  ال��دورة  تنطلق 
الريا�شية الرائدة التي اأطلقها �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي - 

يف الفرتة من 29 اأكتوبر وحتى 27 نوفمر املقبل.
التزامهم  جتديد  على  املجتمع  اأف���راد  كافة  التحدي  ويدعو 
م��ن هدف  ان��ط��الق��ا  وذل���ك  ون�����ش��اط��ا  اأك���رث �شحة  مب�شتقبل 
املدن  اأك���رث  اإح���دى  دب��ي  الأ���ش��ا���ش��ي واملتمثل يف جعل  امل��ب��ادرة 
ن�شاطا يف العامل والتاأكيد على مكانتها كاأف�شل املدن للحياة 

والعمل والزيارة.
اتباع  دب��ي وزواره���ا على  للياقة" �شكان  دب��ي  "حتدي  وي�شجع 
 30 الل��ت��زام مبمار�شة  ن�شاطا من خ��الل  اأك��رث  اأ�شلوب حياة 
من  وذل���ك  ي��وم��ا   30 م���دار  على  يوميا  الن�شاط  م��ن  دقيقة 
الريا�شية  الفعاليات  من  ومتميزة  متنوعة  جمموعة  خالل 

التي �شيتم الإعالن عنها قريبا.
يف   2017 ع��ام  انطالقه  للياقة" منذ  دب��ي  "حتدي  و�شاهم 
اأنحاء  جميع  يف  الريا�شية  وامل��راف��ق  التحتية  البنية  تعزيز 
تبني  على  اجلن�شيات  كافة  م��ن  املجتمع  اأف���راد  املدينةوحث 
اأجندة  ت�شميم  مت  خيث  ون�شاطا  �شحة  اأك���رث  ح��ي��اة  اأ���ش��ل��وب 
ال�شتمتاع  على  دب��ي  وزوار  �شكان  لتحفيز  ال�شاملة  فعالياته 
بتجربة ريا�شية ممتعة مع العائلة وال�شدقاء واختبار اأن�شطة 
جديدة رمبا مل ي�شبق لهم جتربتها من قبل. و�شي�شهد "حتدي 
للدراجات  دب��ي  "حتدي  م��ن  ك��ل  2022" ع��ودة  للياقة  دب��ي 
6 نوفمر ليتيح  امل��ب��ادرة- يف  اأب��رز فعاليات  اأح��د  الهوائية"- 
الفر�شة اأمام العائالت وع�شاق هذه الريا�شة خلو�س جتربة 
اأبرز واأ�شهر املعامل على �شارع  مميزة عندما �شيت�شابقون بني 
ال�شيخ زايد بالإ�شافة اإىل "حتدي دبي للجري" والذي �شيقام 
اإىل م�شار مفتوح  زايد  ال�شيخ  �شارع  20 نوفمر ليحول  يوم 
�شمن  واملحرتفني  الهواة  والعدائني  العائالت  اأم��ام  للجري 

اأكر فعالية جمتمعية لريا�شة اجلري.
اأرقاما قيا�شية يف الدورة املا�شية  وقد �شجل هذان التحديان 
األ���ف راك���ب يف   33 ���ش��ارك  امل�����ش��ارك��ني، حيث  بالن�شبة لأع���داد 
146 األف  ان�شم  بينما  الهوائية"..  للدراجات  دبي  "حتدي 

عداء اإىل "حتدي دبي للجري" على �شارع ال�شيخ زايد.
و����ش���وف ت��ت��وف��ر امل���زي���د م���ن امل���ع���ل���وم���ات ح����ول ب���رن���ام���ج هذا 
الأ�شابيع  خ����الل  ال���ت���ح���دي  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  وك��ي��ف��ي��ة  امل���و����ش���م 
املتعلقة  والأف��ك��ار  الن�شائح  م��ن  العديد  تتوفر  كما  املقبلة. 
www. ب���ال���ل���ي���اق���ة ال���ب���دن���ي���ة ع���ل���ى امل����وق����ع الإل������ك������رتوين

dubaifitnesschallenge.com، والدعوة موجهة 
للجميع لتحديد اأهدافهم اخلا�شة باللياقة البدنية وال�شحية 
اأنه �شارك  اأكتوبر املقبل. يذكر   29 قبل انطالق التحدي يف 
يف دورة العام املا�شي من "حتدي دبي للياقة" 1.65 مليون 
م�شارك، بزيادة قدرها 10 باملائة عن دورة العام 2020 وهو 

ما ميثل ن�شف �شكان مدينة دبي تقريبا.

•• دبي-وام:

بطولة  من   15 ال���  الن�شخة  فعاليات  انطالق  عن  اجلمعة  اليوم  ال�شتار  يرفع 
دوري اأدنوك للمحرتفني لكرة القدم.

وعلى مدار املوا�شم املا�شية منذ تطبيق نظام الحرتاف يف الدوري الإماراتي، 
والإداري����ة  الفنية  الأ���ش��ع��دة  ك��اف��ة  على  املكا�شب  م��ن  ال��ع��دي��د  البطولة  حققت 
ارتقاء  مع  اللقب  على  املناف�شة  يف  بقوة  حا�شرة  الإث���ارة  وكانت  والت�شويقية، 

م�شتوى العديد من الفرق وتدعيم �شفوفها باأبرز العنا�شر املحرتفة.
للمحرتفني  اأدن����وك  ل���دوري  الأوىل  اجل��ول��ة  مناف�شات  اجلمعة  غ���داً  وتنطلق 
للمو�شم اجلديد 2022 - 2023 بعد ا�شتعدادات جادة من املنظمني والفرق 

امل�شاركة.
وترتقب اجلماهري 266 يوما من الإثارة واملناف�شة القوية حيث تفتتح فعاليات 

امل�شابقة غدا، وتختتم يف 26 مايو 2023.
وي�شتهل فريق العني رحلة الدفاع عن لقب امل�شابقة غدا يف �شيافة فريق عجمان 
4 مباريات تقام غدا �شمن مناف�شات  يف اخلام�شة و45 دقيقة، يف واح��دة من 

اجلولة الأوىل من امل�شابقة فيما تقام املباريات الثالث الأخرى غدا ال�شبت.
ويف التوقيت نف�شه غدا، يلتقي احتاد كلباء مع فريق البطائح، الوافد اجلديد 

الوحدة  ويحل  خورفكان  فريق  يا�س  بني  ي�شت�شيف  فيما  املحرتفني،  ل��دوري 
�شيفا على الو�شل يف الثامنة والن�شف م�شاء.

اخلام�شة  يف  الن�شر  م��ع  الظفرة  يلتقي  حيث  ال�شبت؛  ي��وم  اجل��ول��ة  وت�شتكمل 
لدوري  العائد  دبا،  فريق  اجلزيرة  ي�شت�شيف  نف�شه  التوقيت  ويف  دقيقة،  و45 
املحرتفني، فيما تختتم اجلولة يف الثامنة والن�شف م�شاء بلقاء �شباب الأهلي 

مع ال�شارقة يف قمة اجلولة الأوىل.
اأي فريق يف  التي يحرزها  الألقاب  لعدد  القيا�شي  الرقم  العني على  وي�شتحوذ 
توج  حيث   2009  -  2008 مو�شم  يف  الح��رتف��ا  نظام  تطبيق  منذ  ال���دوري 
باللقب 5 مرات كان اأحدثها يف املو�شم املا�شي، فيما اأحرز كل من فريقي �شباب 
الأهلي واجلزيرة اللقب 3 مرات مقابل لقب واحد لكل من الوحدة وال�شارقة، 

ومل ت�شتكمل امل�شابقة يف ن�شخة 2019 - 2020 ب�شبب جائحة كورونا.
يف   ،2012 عام  تاأ�ش�س  ال��ذي  البطائح،  فريق  م�شاركة  اجلديد  املو�شم  وي�شهد 
دوري املحرتفني للمرة الأوىل يف تاريخه، وذلك بعد 3 اأعوام ق�شاها يف دوري 
الدرجة الأوىل، كما يعود فريق دبا الفجرية للم�شاركة يف دوري املحرتفني، بعد 

غياب 3 موا�شم ق�شاها يف دوري الدرجة الأوىل.
وحتمل الن�شخة ال�15 لدوري املحرتفني، الكثري من مقومات التميز والنجاح، 
املو�شم  انطالق  قبل  امل�شابقة  ف��رق  جميع  خا�شتها  مكثفة  ا�شتعدادات  ظل  يف 

الأقل  على  اأو  اللقب،  على  باملناف�شة  �شواء  طموحاتها،  لتحقيق  �شعياً  اجلديد، 
فر�س ح�شورها القوي يف امل�شابقة.

 6 يف  اخلارجية  املع�شكرات  من  بعدد  اجلديد  للمو�شم  امل�شابقة  فرق  وا�شتعدت 
دول اأوروبية "هولندا والنم�شا و�شربيا واأملانيا و�شلوفينيا وتركيا"، بعد مو�شمني 

�شابقني تقل�شت فيهما املع�شكرات اخلارجية ب�شبب جائحة كورونا.
اأندية امل�شابقة فرتة انتقالت �شيفية تت�شم بالن�شاط؛ حيث  كما قدمت جميع 
اإبرام العديد من ال�شفقات املحلية والأجنبية، بهدف تدعيم ال�شفوف  �شهدت 
وكذلك  الفرق،  الكروية جلماهري هذه  املتعة  يخلو من  وب��دء مو�شم جديد ل 

ا�شتعدادا للمناف�شة القوية املتوقعة يف هذا املو�شم.
من  منتقاة  مبجموعة  الفنية  اأطقمها  امل�شابقة  ف��رق  م��ن  العديد  دعمت  كما 
املدربني الكبار؛ �شواء من اأ�شحاب اخلرة اأو الراغبني يف اإثبات وجودهم القوي 

مع الظهور الأول يف امل�شابقة.
بروتوكول  على  التعديالت  من  جمموعة  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  واعتمد 
% من   100 اأبرزها ال�شماح بعودة اجلماهري بن�شبة  عمليات دخول املباريات، 
الحرتازية  الإج���راءات  من  جمموعة  على  التاأكيد  مع  املباريات،  مالعب  �شعة 

واملعايري وال�شروط الواجب اإتباعها.
وياأتي هذا التعديل، بعد مو�شمني مت خاللهما تقنني عملية دخول اجلماهري 

اإقامة املباريات بدون  اإىل مالعب املباريات ب�شبب جائحة كورونا؛ تدرجت من 
ح�شور جماهريي ثم زيادة ن�شب احل�شور تدريجيا لحقا و�شوًل اإىل احل�شور 

الكامل يف املو�شم اجلديد.
كما ت�شهد الن�شخة اجلديدة من امل�شابقة زيادة عدد الالعبني الأجانب امل�شموح 
لعبني   5 اإىل  املحرتفني،  رابطة  اإدارة  اأقرته  ما  وف��ق  القوائم،  يف  بت�شجيلهم 
لتمثيل  "املوؤهلني  فئة  يف  املقيدين  الالعبني  تعديل  مع  فريق،  كل  يف  اأج��ان��ب 
ومواليد  "املقيمني  فئتي  ا�شم  �شابقا  حتمل  كانت  والتي  الوطنية"،  املنتخبات 

الدولة" اإىل 5 لعبني اأي�شا.
كذلك، �شمحت الرابطة بت�شجيل 8 لعبني فقط من فئتي الالعبني الأجانب 
والالعبني املوؤهلني لتمثيل املنتخبات يف قائمة كل مباراة، مع م�شاركة 6 منهم 
كحد اأق�شى يف امللعب. وتقرر تخفي�س عدد الالعبني امل�شجلني يف قائمة الفريق 
 2022 30 لعباً من جميع الفئات، بداية من املو�شم احلايل  الأول؛ لي�شبح 
 - 2023 25 لعباً، بداية من مو�شم  اإىل  اأن يتم تخفي�شهم  2023 على   -
رفع  اإىل  املحرتفني  راب��ط��ة  ت�شعى  للجماهري،  الكاملة  ال��ع��ودة  وم��ع   .  2024
اأدنوك  دوري  بينها  ومن  الرابطة،  تنظمها  التي  للبطولت  الت�شويقية  القيمة 
للمحرتفني، يف الن�شخة اجلديدة اإىل ما يفوق الطفرة الت�شويقية التي حتققت 

املو�شم املا�شي، وزادت عن 1.4 مليار درهم لكل بطولت الرابطة.

اليوم.. دوري اأدنوك للمحرتفني يبداأ رحلة ال� 266 يوما بروح املناف�سة و�سعار »املتعة الكروية«

انطالق الدورة ال�ساد�سة من »حتدي دبي للياقة 2022« 29 اأكتوبر

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 10023/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
 -3 تركمان  عبداهلل  حممد   -2 ذ.م.م   للمقاولت  ليك�شتون  �شدهم/1-  املنفذ  اىل 

فادي حممد ها�شم جمدوب  -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/خان �شاحب لل�شناعات ملالكها خان�شاحب لال�شتثمار �شركة 

ال�شخ�س الواحد �س.ذ.م.م
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )500.515( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1682/2022/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املعرو�س �شده باأن يوؤدي لطالبة المر مبلغ وقدره 15.675.000 درهم 
القانونية بواقع %12  الفوائد  األف درهم اماراتي( بخالف  )خم�شة ع�شر مليون و�شتمائة خم�شة و�شبعون 
من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2022/6/30 وحتى ال�شداد التام مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة . 
املدعي:زاهد باري- عنوانه:المارات- امارة دبي- ديره- �شارع بني يا�س- برج امل�شرف- الطابق 14- مكتب 

رقم 1407 بجوار بلدية دبي متحرك رقم 0557909785 مكاين رقم 3005495192
وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي

املطلوب اإعالنه :  1- ها�شم حممد ف�شيح غاين  -  �شفته : مدعي عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/8/9 - بالزام  اأمر  مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )15.675.000( درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�شداد ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف التظلم المر او ا�شتئنافه 

بح�شب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 207/2022/5216 تنفيذ جتاري 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- موكي�س هاريدا�س جاوا  -   جمهول حمل القامة

���س.م.ب )م( الم��ارات )حالياً(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�شرق الو�شط( 
�شركة امريكان اك�شر�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب )�شابقاً(

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )33467.09( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
مذكرة تبليغ خ�شم مدخل/ن�شرا

يف الق�شية رقم 2022/747 ا�شتئناف ال�شارقة - الدائرة الثالثة
�شادر من حمكمة ا�شتئناف ال�شارقة االحتادية

اىل اخل�شم املدخل الول:عبداهلل علي عبداهلل ح�شني البناي
بناء على الطلب امل�شتاأنف:جمال الدين حممد علي علو�س

رقم  حتت  املقيدة  البتدائية  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  با�شتئناف  املحكمة  تعلمك 
2021/9259 امر اداء ال�شارقة - لذلك اعلم بان ال�شتئناف النف الذكر اعاله �شوف ينظر 
هذه املحكمة يف متام ال�شاعة 09:30 من �شباح يوم 2022/9/14 وذلك عر تقنية الت�شال 
عن بعد عر الرابط الذي �شريفع عر برنامج العدالة الذكي وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك - حرر يف 2022/9/1. 
اأمني �شر دائرة اال�شتئناف الثالثة
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�شتئنافية
اأ�شرف العماري           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

م�شتعجل    SHCFICINJ2022 /0005523 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الهالل للتكافل 
قد   - اجلن�شية  باك�شتان   ، بخ�س  ح�شور  خان  كا�شف  املدعي  بان  نعلمكم 
امام  احل�شور  عليكم  يجب  لذا  للمطالبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
الثنني  يوم  املدنية  البتدائية  املحكمة  الحتادية  ال�شارقة  حمكمة 
دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   08:30 ال�شاعة  املوافق:2022/9/5 
وم�شتندات ويف حالة عدم ح�شوركم او ار�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فان 

املحكمة �شتبا�شر الجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2022/8/29  

املحكمة االبتدائية املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1594/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3648/2021 نزاع مدين ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )10889( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ :حممود فايز الواوى
عنوانه:المارات - امارة عجمان الرا�شدية - عجمان �شارع الرا�شدية 2 - مبنى هورايزون - �شقة 

15 الطابق 1507 - وميثله:حممد مبارك را�شد �شامل الغفلي
املطلوب اإعالنه: 1- حممد زاهد حممد �شريف - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )10889( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4926/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 166/2019 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)22414955.84( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ :�شيتي بنك ان ايه
عنوانه:المارات - امارة دبي - ام هرير الثانية - دبي - �شارع ال�شيخ را�شد - مبنى بناية �شيتي بنك - �شقة 

الدور الر�شي - بجوار وايف مول
�شينج  جولديب   -3 �شينغ  هارنام  �شينغ  جرميت   -2 م.م.ح  �شي�شتمز  ديجيتال  بك�شل   -1 اإعالنهم:  املطلوب 

بالبري - �شفتهم : منفذ �شدهم
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن العقارات رقم:1701و1703و1

704و1705و1706و1707و1708و1709و1710و1711و1712و1713و1714و1715و1716 الطابق رقم 17 والكائن 
يف ابراج ت�شر�شل 1 جتاري منطقة اخلليج التجاري رقم الر�س 33 رقم رقم البلدية 346-563 وفاء للمبلغ 

املطالب به وقدره )22414955.84( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
مذكرة اإعالن بالن�شر )ا�شتئناف(        

                  يف  اال�شتئناف رقم:21/2022/386 ا�شتئناف تظلم مدين 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�شتعجلة والتنفيذ - ا�شتئناف رقم 89

مو�شوع ال�شتئناف : ا�شتئناف احلكم ال�شادر يف التظلم رقم 2022/33 تظلم مدين ، والر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب . 

امل�شتاأنف:عادل �شامل الغافري للمحاماة وال�شت�شارات القانونية
عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - دوار الريد �شارع الزهراء بنايه داما�س - الطابق 14 مكتب 

رقم 1448  -  وميثله:عادل �شامل عبداهلل �شامل الغافري
املطلوب اإعالنه :  1- هازلني انتونيو توليو -  �شفته : م�شتاأنف �شده 

مو�شوع الإعالن :  قد قد ا�شتاأنف القرار احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/33 تظلم جتاري 
بتاريخ:2022/6/17 -    وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2022/9/14  ال�شاعة 05.30 
�س بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونياً ويف حالة تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابياً.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
اعالن بالن�شر

)2022/150518( 
املنذرة:عبداهلل الر�شتماين للعقارات �س.ذ.م.م

املنذر اليها:�شجاد حيدر و�شركاهم حما�شبون قانونيون
اليها بهذا الخطار العديل ن�شرا ان بدل اليجار قد  املنذر  املنذرة تخطر  لذلك مبوجبه فان 
ا�شبح 250.000 درهم اعتبارا من تاريخ 2022/11/2 يف حال عدم رغبتكم مبتابعة العقد 
يوما من  ت�شعني  قبل  بذلك  املنذرة  اخطار  يتوجب عليكم  فانه  اع��اله  �شبق  ملا  وفقا  وجتديده 
تاريخ انتهاء العقد واخالء املاأجور وت�شليمه خاليا من ال�شواغل وباحلالة التي كان عليها قبل 
ا�شتالمكم اياه مع ا�شالح ما قد يكون حلق به من تلف او �شرر و�شداد ماي�شتجد من م�شتحقات 
اإيجارية حتى تاريخ الخالء التام - وبخالف ذلك �شوف ت�شطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات 
الق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر و/او ايه حقوق اخرى يخولها القانون او العقد مع حتميل 

املنذر اليها كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي ومقابل اتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
MOJAU_2022- 0086226 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بانه كل من:1- ال�شيدة:ام اي كاترينى تاتا فيكتوينو - اجلن�شية الفلبني 
ترغب يف البيع والتنازل عن 17% من كامل ح�شتها البالغة 50% وذلك اىل ال�شيد:موؤن�س 
ديزون  ال�شيد:بريناديت   -2 ال�شورية  العربية  اجلمهورية  اجلن�شية   - �شيخ  في�شل  حممد 
ليوناردو - اجلن�شية الفلبني ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 50% وذلك 
الرخ�شة  يف  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  اجلن�شية   - �شيخ  في�شل  حممد  ال�شيد:موؤن�س  اىل 
رقم:770034  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  الع�شاء(  وقت  )كافترييا  امل�شماه 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة.- تعديالت اخرى
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : افي�ن خلدم�ت الرتجمة الق�نونية �ص.ذ.م.م 

العنوان : مكتب رقم 16 ملك ال�شقر لدارة العقارات - بور�شعيد ،  ال�شكل القانوين :�شركة  ذات 
م�شوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�شة : 796672 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1319312 
مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/5 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/5  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
 : العنوان   ، لتدقيق احل�ص�ب�ت  االن�ص�ري  & ام  ايه  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان - املركز التجاري 
الول - هاتف:042955582 - فاك�س:042955598 ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70533 العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ايه & ام االن�ص�ري لتدقيق احل�ص�ب�ت 
 العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان - املركز 

التجاري الول - هاتف:042955582 - فاك�س:042955598   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية افي�ن خلدم�ت الرتجمة الق�نونية �ص.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2022/4/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/5 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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الفجر الريا�ضي

• ح�مل اللقب بيفول يدافع عن حزام رابطة املالكمة الع�ملية اأم�م املتحدي رامرييز يوم 5 نوفمرب 2022 يف االحت�د اأرين� بجزيرة ي��ص 
• م�ت�ص روم بوك�صينج تعزز ح�صوره� الدويل بتنظيم اأوىل فع�لي�ته� يف االإم�رات

DAZN النزال �صُينقل مب��صرة للع�مل عرب من�صة دازن •

•• الذيد-الفجر

جمريات  على  اطالعها  خ��الل  الريا�شي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  اإدارة  وقفت 
املع�شكر التدريبي املكثف الذي يخ�شع فيه لعبي تن�س الطاولة على اأوجه 

التدريبات و�شري التدريب خالل الفرتة ال�شباحية وامل�شائية .
واطلعت الإدارة خالل زيارة قام بها كال من را�شد �شعيد الطنيجي م�شرف 
الألعاب الفردية و�شامل �شيف اجلاري الكتبي املدير التنفيذي لنادي الذيد 

على فريق نادي الذيد لتن�س الطاولة يف مع�شكره التدريبي بنادي ال�شارقة 
الريا�شي ومرانه املتوا�شل لال�شتعداد للمو�شم الريا�شي.

الالعبني على  التدريبات وح��ث  الوقوف على �شري  ال��زي��ارة  وج��رى خ��الل 
حتقيق اأكر فائدة بح�شور الكابنت ندمي النق�شبندي مدرب تن�س الطاولة 
بنادي الذيد وذلك ا�شتعداداً للمو�شم الريا�شي القادم كما جرى  اللقاء مع 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  من  الطاولة  تن�س  لعبة  م�شرف  ج��ورج  �شمري 

واطالعه على الرنامج التدريبي .

اإدارة نادي الذيد تقف على ا�ستعدادات لعبيها يف 
تن�س الطاولة خالل مع�سكرهم التدريبي يف ال�سارقة  

•• اأبوظبي -الفجر

املرتقبة  املواجهة  اأبوظبي   ت�شت�شيف 
ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��م��الك��م��ة يف 
ب���ني دمي���رتي  ال��ث��ق��ي��ل  وزن خ��ف��ي��ف 
املالكمة  راب��ط��ة  بلقب  امل��ت��وج  بيفول، 
املعروف  رامرييز  وجيلرتو  العاملية، 
نوفمر   5 ي���وم  وذل����ك  "زوردو"،  ب���� 
2022 يف الحتاد اأرينا بجزيرة يا�س. 
و�شيجري نقل النزال مبا�شرة للعامل 

عر من�شة "دازن" الريا�شية. 
البطولت  اأح��دث  النزال  ويعتر هذا 
مر�شخة  الإم��������ارة،  حت��ت�����ش��ن��ه��ا  ال��ت��ي 
لتنظيم  رائ���������دة  وج�����ه�����ًة  م���ك���ان���ت���ه���ا 
والرتفيهية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
العاملية يف املنطقة، مبا يف ذلك �شباق 
الكرى  ل���ل���ط���ريان  الحت������اد  ج���ائ���زة 
ل��ل��ف��ورم��ول 1 يف اأب��وظ��ب��ي، ون���زالت 
 ،UFC املختلطة  القتالية  الفنون 
ومباريات دوري كرة ال�شلة الأمريكي 
ل���ل���م���ح���رتف���ني، وب����ط����ول����ة اأب���وظ���ب���ي 
مبادلة  وبطولة  للجولف،   HSBC
الهندي  وال������دوري  ل��ل��ت��ن�����س،  ال��ع��امل��ي��ة 
اأبوظبي  وبطولة  للكريكيت،  املمتاز 
اأبوظبي  وبطولة  للكريكيت،  الدولية 
جانب  اإىل  ل���ل���رتاي���ث���ل���ون،  ال���ع���امل���ي���ة 
الإلكرتونية،  ال��ري��ا���ش��ات  حت���دي���ات 
�شراكة  ع��ر  امل��الك��م��ة  اإل��ي��ه��ا  لتن�شم 
وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  جديدة بني 
و"مات�س روم بوك�شينج"،  اأبوظبي   –

املرّوج العاملي لنزالت املالكمة. 
وي��ت��م��ت��ع ب���ي���ف���ول ب�����ش��ج��لٍّ خ������اٍل من 

20 نزاًل  ان��ت�����ش��اره يف  ب��ع��د  ال��ه��زائ��م 
القا�شية،  بال�شربة  ف���وزاً   11 منها 
ومتكن موؤخراً من احلفاظ على لقبه 
ف��وٍز �شعب  بعد  ب��اون��د   175 وزن  يف 
األفاريز  �شاول  املك�شيكي  املالكم  على 
امللقب ب� "كانيلو"، وذلك على حلبة تي 
خالل  فيجا�س  ل���س  يف  اأرينا  موبايل 
بيفول  وانت�شر  امل��ا���ش��ي.  م��اي��و  �شهر 
ر�شيده  لريفع  احلكام  جلنة  باإجماع 
وجنح  هزمية،  دون  انت�شاراً   20 اإىل 
عاماً،   31 العمر  م��ن  البالغ  امل��الك��م 
باإحلاق الهزمية الثانية فقط باألفاريز 
بعد خ�شارته الأوىل قبل ت�شع �شنوات 
مكانة  ع��زز  ما  مايويذر،  فلويد  اأم��ام 
الوزن  مالكمي  اأف�شل  ك��اأح��د  بيفول 
العامل.  م�شتوى  على  الثقيل  خفيف 
خاٍل  ب�شجل  ب��دوره  رامرييز  ويحظى 
من الهزائم مع حتقيقه 44 انت�شاراً 
كما  ال��ق��ا���ش��ي��ة،  ب��ال�����ش��رب��ة   30 منها 
منظمة  �شوبر  يف  ال�شابق  البطل  ُيعد 
املتو�شط،  ال���وزن  يف  العاملية  املالكمة 
نزالته اخلم�س يف  ومتكن من ح�شم 
النزال  وزن خفيف الثقيل قبل نهاية 
م��ن��ذ ان��ت��ق��ال��ه اإىل ه���ذا ال����وزن يف عام 
املك�شيكي  امل��الك��م  وت���اأه���ل   .2019
�شاحب اللكمات الي�شارية القوية اإىل 
اللقب  ح��ام��ل  م��ع  الفا�شلة  امل��واج��ه��ة 
بال�شربة  ف���وزاً  ان��ت��زاع��ه  بعد  بيفول، 
يف  بو�شيل  دوم��ي��ن��ي��ك  ع��ل��ى  القا�شية 
املوؤهلة  املواجهة  من  الرابعة  اجلولة 
والتي  اللقب،  للمباراة احلا�شمة على 
بولية  اأون��ت��اري��و  مدينة  ا�شت�شافتها 

املا�شي.  م���اي���و   14 يف  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
وي��ت�����ش��در ه���ذا ال���ن���زال، ال����ذي يجمع 
الهزمية  ط��ع��م  ي��خ��ت��را  مل  ب��ط��ل��ني 
املقرر  املواجهات  من  �شل�شلة  مطلقاً، 
املنطقة،  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  تنظيمها 
وياأتي كثمرة للتعاون بني "مات�س روم 
وال�شياحة  الثقافة  بوك�شينج" ودائرة 
�شالح  ����ش���ع���ادة  وق������ال  اأب����وظ����ب����ي.   -
عام  م��دي��ر  اجل��زي��ري،  �شالح  حممد 
وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  ال�شياحة يف 
هذه  با�شت�شافة  "�شعداء  اأبوظبي:   -
بطولة  لقب  على  املرتقبة  امل��واج��ه��ة 
�شت�شع  وال���ت���ي  ل��ل��م��الك��م��ة،  ال���ع���امل 
العامل  اأنظار  حمط  جم��دداً  اأبوظبي 
يف  و�شت�شاهم  املقبل،  نوفمر   5 ي��وم 
للريا�شة  عا�شمة  مكانتها  تكري�س 
وتعتر  ال���دول���ي���ة.  اخل���ري���ط���ة  ع��ل��ى 
بوك�شينج"   روم  "مات�س  مع  ال�شراكة 

ل��ت��ن��ظ��ي��م اأق�����وى ن�����زالت امل��الك��م��ة يف 
اأجندة  ُت��رثي  اإ���ش��اف��ة نوعية  الإم����ارة 
مدار  على  املمتدة  املتنوعة  فعالياتنا 
العام. وي�شكل احت�شان هذه النزالت 
خطوة مهمة نحو حتقيق اأهدافنا عر 
ال�شيافة  قيم  مل�شاركة  من�شة  منحنا 
ال�شوء  وت�شليط  العريقة  الإماراتية 
والرتفيهية  ال�شياحية  جتاربنا  على 
والثقافية املُلهمة، واإتاحة املجال اأمام 

جمهور املالكمة لال�شتمتاع بها".
وقال دميرتي بيفول: "انتظر اجلميع 
هذا النزال لفرتة طويلة، والكثري من 
الأخبار والت�شريحات قيلت وتناقلتها 
و�شائل الإعالم. الآن احللبة هي التي 
ن�شابها،  وت�شعها يف  الأم��ور  �شتح�شم 
الكلمات،  م���ن  ل��ل��م��زي��د  جم����ال  ف���ال 
بدوره،  اللكمات هي التي �شتتحّدث". 
النزال  ه��ذ  "اأ�شبح  رام����ريز:  اأو���ش��ح 

دون  حالت  التي  العقبات  رغ��م  واق��ع��اً 
تقدمي  اإىل  واأت��ط��ل��ع  �شابقاً،  تنظيمه 
اأنا  القادم.  نوفمر   5 يوم  مميز  اأداء 
مكان،  اأي  يف  بيفول  ملواجهة  م�شتعد 
ولكني متاأكد باأن الأجواء يف اأبوظبي 
�شتكون مفعمة باحلما�س. اأ�شكر رابطة 
ميندوزا  وجيلرتو  العاملية  املالكمة 
ب����وي ع��ل��ى دعمهم  و���ش��رك��ة ج���ول���دن 
املتوا�شل طوال م�شريتي". وقال اإيدي 
"مات�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ه���رين، 
"�شعداء بتنظيم هذا  روم بوك�شينج": 
اأب��وظ��ب��ي يف خطوة  العاملي يف  ال��ن��زال 
جديدة ل�شركتنا نحو تعزيز ح�شورها 
العاملي يف هذه الوجهة املتميزة. جنح 
كاأحد  ا���ش��م��ه  بحفر  ب��ي��ف��ول  دمي���رتي 
اأف�����ش��ل امل��الك��م��ني يف ه��ذا ال���وزن بعد 
األفاريز  ك��ان��ي��ل��و  ع��ل��ى  امل������دّوي  ف����وزه 
يتطّلع  والآن  امل��ا���ش��ي،  م��اي��و  �شهر  يف 

العامل  ب��ط��ل  اأم����ام  ع��ن لقبه  ل��ل��دف��اع 
جيلرتو  احل���ايل  وامل��ت��ح��ّدي  ال�شابق 
الأم�شية  و���ش��ت��ت�����ش��ّم��ن  رام�����ريي�����ز. 
احلا�شمة  النزالت  من  العديد  اأي�شاً 
اأكر  اإح���دى  �شتكون  حيث  الأخ����رى، 
 .2022 ال��ع��ام  يف  امل��الك��م��ة  فعاليات 
ن�����ش��ك��ر دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة - 
ودوره��ا يف جعل  دعمها  اأبوظبي على 
ه��ذا ال��ن��زال واق��ع��اً، ون��رح��ب بجمهور 
يف  مبا�شرة  ال��ن��زال  حل�شور  املالكمة 
ال��ب��ث احلي  اأو متابعة  اأري��ن��ا  الحت���اد 
قال  جانبه،  م��ن  دازن".  ة  من�شّ ع��ر 
اأو���ش��ك��ار دي ل ه��وي��ا، رئ��ي�����س جمل�س 
�شركة  يف  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة 
"ي�شرنا  ب��روم��و���ش��ن��ز:  ب���وي  ج��ول��دن 
التواجد يف اأبوظبي، وكلنا ثقة بقدرة 
رامرييز على الفوز بلقب وزن خفيف 
ليثبت  املقبل  نوفمر   5 ي��وم  الثقيل 
وقال  الوزن".  ه���ذا  يف  الأف�����ش��ل  اأّن����ه 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ماركو�شكي،  ج��وزي��ف 
ة دازن: "ن�شكر "مات�س  التنفيذي ملن�شّ
روم بوك�شينج" و "غولدن بوي" على 
مبن�شة  وثقتهما  النزال،  هذا  تنظيم 
ونتطّلع  ال����ع����امل.  اإىل  ل��ن��ق��ل��ه  دازن 
لروؤية دميرتي بيفول يف احللبة مّرة 
على  التاريخي  انت�شاره  بعد  اأخ���رى 
املا�شي،  مايو  �شهر  يف  األفاريز  كانيلو 
ال�شجل  �شاحب  مناف�شه  وم�����ش��اه��دة 
رامرييز،  زوردو  الهزائم  من  اخل��ايل 
النزالت  اأق���وى  اأح���د  ينتظرنا  حيث 
اجلميع  ون���دع���و  امل���الك���م���ة.  دن���ي���ا  يف 

ة دازن". مل�شاهدته عر من�شّ

•• دبي - وام:

النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  اأك��د 
رئ��ي�����س احت����اد الإم������ارات ل��ك��رة القدم 
ب�شكل متوا�شل مع  يعمل  الحت��اد  اأن 
اأف�شل  ل��ت��وف��ري  امل���ح���رتف���ني  راب���ط���ة 
ال�ُشبل لإجناح املو�شم الكروي اجلديد 

اأبهى  2023 لإخراجه يف   -  2022
اإقامة  �شي�شهد  اأن����ه  خ��ا���ش��ة  ����ش���ورة، 
العديد من امل�شابقات والبطولت على 
اأندية املحرتفني، والدرجات  م�شتوى 
جانب  اإىل  والثالثة  والثانية  الأوىل 
بطولت املراحل ال�شنية. وقال رئي�س 
الحت�����اد : " احت����اد ال���ك���رة رّك����ز على 

�شورة،  باأف�شل  املالعب  ق�شاة  اإع��داد 
وذهنياً  بدنياً  حت�شريهم  خ��الل  م��ن 
قوية  تكون  اأن  املتوقع  م��ن  مل�شابقات 
ومثرية، والتن�شيق بني الحتاد ورابطة 
املحرتفني والأندية �شيكون له تاأثري 
وكذلك  املحلية،  امل�شابقات  يف  اإيجابي 
الوطنية  م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا  م�����ش��ارك��ات  يف 

الإقليمية  ال���ب���ط���ولت  خم��ت��ل��ف  يف 
اأكمل  الحتاد  اأن  واأو�شح  والقارية". 
للحفاظ  املباريات  عمليات  بروتوكول 
على �شالمة املجتمع وجميع امل�شاركني 
يف ال���ب���ط���ولت امل��ح��ل��ي��ة، م���ع���رب���اً عن 
الإماراتية  الكرة  عنا�شر  اأن  يف  ثقته 
مبفردات  �شتلتزم  تخ�ش�شاتها  ب��ك��ل 

الالعبون  مي��ت��ل��ك  ح���ي���ث  ال����ل����وائ����ح، 
واجلمهور  وامل�����درب�����ون  والإداري����������ون 
و�شيحر�شون  ع��ال��ي��ا،  ���ش��ح��ي��اً  وع���ي���اً 
بال�شورة  ال���روت���وك���ول  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
امل��ط��ل��وب��ة. وع����ر ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
حميد النعيمي رئي�س احتاد الإمارات 
���ش��ع��ادت��ه بانطالق  ال���ق���دم ع���ن  ل��ك��رة 

متمنياً   ، اجل���دي���د  ال���ك���روي  امل��و���ش��م 
والتوفيق.  ال��ن��ج��اح  الأن���دي���ة  جلميع 
طاقتها  اأق�شى  ببذل  ال��ف��رق  وط��ال��ب 
متطورة،  ف��ن��ي��ة  م�����ش��ت��وي��ات  ل��ت��ق��دمي 
املحلية  املناف�شات  قوة  اأن  اإىل  م�شرياً 
املنتخبات  اأداء  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  تنعك�س 
للح�شور  اجلماهري  داعياً   ، الوطنية 

يف مدرجات املالعب من اأجل ت�شجيع 
ال�شيخ را�شد بن حميد  واأ�شاد  فرقها. 
تلعبه  ال��ت��ي  الكبري  ب��ال��دور  النعيمي 
التغطية  يف  الإع���الم  و�شائل  خمتلف 
املميزة لكل امل�شابقات الكروية املحلية، 
التي  واملقرتحات  الأفكار  تقدم  حيث 
الإماراتية،  ال��ك��رة  م�شلحة  يف  ت�شب 

م��ن��وه��ا ب��ال��دور الإي��ج��اب��ي ل��ل��رع��اة يف 
دعم الأحداث الكروية.

•• اأبوظبي - الفجر

ال�شيفي  28-8-2022 مع�شكره  يوم  للرولر�شكيت  اأبوظبي  نادي  اختتم 
اأجنال  م���ول وح��ظ��ي بح�شور  ب��ال��وح��دة  ال��ن��ادي  م��رك��ز  وذل���ك يف  الأول    -
  " " " ف��اخ��رة  " " نهيان  " ال�شيخ حممد  اآل نهيان  ب��ن �شيف  ذي��اب  ال�شيخ 
وم�شاركة اأهايل املنت�شبني والذي بلغ عددهم 55 طالبا من خمتلف الأعمار 
واجلن�شيات حيث يهدف النادي من خالل تنظيم تلك املع�شكرات اإىل ملء 
فراغ امل�شاركني وتطوير مواهبهم وخا�شة يف فرتة الإجازات ال�شيفية التي 
تعتر من اأهم الأوقات التي ي�شعى النادي اإىل ا�شتثمارها مبا يعود نفعه على 

املجتمع الإماراتي بكافة اطيافه وجن�شياته.
الفعاليات  م��ن  العديد  و�شمل  ي��وم��ا    60 مل���دة   التدريبي  املع�شكر  ا�شتمر 
مبوقع  ال��ن��ادي  ميتاز  حيث   ، الرولر�شكيت  وخا�شة  التدريبية  واحل�ش�س 
يحر�س  حيث  الريا�شة  تلك  جم��ال  يف  امل��درب��ني  اأف�شل  وب��اإ���ش��راف  متميز 
اإمارات  اأبوظبي وخمتلف  اإم��ارة  يف  �شكيت  الرولر  ريا�شة  ن�شر  على  النادي 

تعتر  حيث  املجتمع  ف��ئ��ات  جلميع  املحببة  ال��ري��ا���ش��ات  م��ن  كونها  ال��دول��ة 
ريا�شة عائلية ومبتناول اجلميع ، كما �شاهمت حكومتنا الر�شيدة على توفري 
املخططات  يف  و�شعها  خ��الل  من  الريا�شة  تلك  ملمار�شة  املنا�شبة  امل�شارات 

للمدن احلديثة مما �شي�شاهم يف انت�شار تلك الريا�شة الأوملبيه املهمة .
- لقاء مع ويل اأمر اأحد الطلبة:

مباذا ت�شف جتربة املخيم ال�شيفي لأبنائك ؟
القائمني فيه ،، التجربة  ال�شكر والتقدير لنادي رولر �شكيت وجميع  " كل 
كانت غنية جدا وذا قيمة عالية لنها تركز على عدة جوانب للطفل بدءا من 
تعلم على التزلج وزيادة الثقة بالنف�س وروح املناف�شة والنتماء الجتماعي 
وتوفري كافة و�شائل احلماية والحرتاز وهذا مايتمناه كل الأباء لأبنائهم 

 ".
- كلمة عذراء ال�شيقل �شريك موؤ�ش�س ومالك لنادي رولر �شكيت والعالمة 

التجارية رولينًج ويلز للرتفيه 
مكثفة  تدريبات  بعد  ال�شيفي  املخيم  اأنهوا  الذين  باأبطالنا  اليوم  نحتفل 

ومنتظمة ،، واأتقدم بال�شكر والتقدير  
اآل نهيان يف تكرمي اخلريجني ب�شكل  ال�شيخ ذياب بن �شيف  اأجنال  مل�شاركة 
النادي  ينظمها  اللتي  الريا�شية  الفعاليات  يف  امل�شتمر  لدعمهم  و  خا�س 
ب�شكل عام  و لها قيمة معنوية عالية جدا ، فهم قدوة للجيل اجلديد واإن 
ح�شورهم لهذه الفعالية يعزز الوعي باهمية الريا�شة للمجتمع وهذا لي�س 
مب�شتغرب فهم احفاد ال�شيخ نهيان بن مبارك ال نهيان ، الذين ن�شوؤوا على 

حب الريا�شة اأ�شوة باآبائهم واأجدادهم .
- واأ�شافت اإ�شراء علي ال�شيقل : �شريك موؤ�ش�س ومالك لنادي رولر �شكيت 

والعالمة التجارية رولينًج ويلز للرتفيه :
النادي حفز  اأقامه  املاراثون الول الذي  ال�شيخ ذياب يف  اأجن��ال  اإن م�شاركة 

و�شجع اأولياء الأمور لت�شجيع اأبنائهم ملمار�شة هذه الريا�شة. 
حيث كان مل�شاركتهم يف املاراثون عظيم الثر يف ن�شر ثقافة ريا�شة الرولر 

�شكيت .
التدريبية  ال��دورات  من  مزيد  لعقد  ي�شتعد  النادي  بان  ا�شراء  واأك��دت  هذا 

الريا�شية  الفعاليات  يف  للم�شاركة  املتدربني  ومتكني  لتاهيل  واملع�شكرات 
املحلية واخلارجية املتعلقة بريا�شة الرولر �شكيت.

ويف ختام الفعالية قام اجنال �شمو ال�شيخ ذياب بامل�شاركة يف مرا�شم تكرمي 
الطلبة مما كان له الأثر اليجابي يف نفو�س اخلريجني وهذا لي�س بغريب 
الفاعلة  املجتمعية  امل�شاركة  على  حر�شهم  خالل  من  الكرام  �شيوخنا  على 
ودعم كافة الفعاليات والأن�شطة التي تعود على املجتمع الإماراتي باخلري 

والتطور والزدهار.
وقام النادي بدوره بتكرمي ال�شيخ ذياب بن �شيف اآل نهيان و" ال�شيخ حممد 

نهيان "و "  ال�شيخة فاخرة ". " و" ال�شيخ 
وذلك عرفانا وامتنانا لدعمهم الدائم للفعاليات النادي �شواء باحل�شور اأو 

امل�شاركة ،، 
كما ترحب ال�شقيقتان بعقد �شراكات ا�شرتاتيجية وجميع اأوجه التعاون مع 
من  العديد  باإقامة  النادي  يعتزم  حيث  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  كافة 

الفعاليات املحلية والعاملية يف املرحلة املقبلة.

اأبوظبي تتوج بطل العامل للمالكمة  يف وزن خفيف الثقيل

اأكد اأن قوة املن�ف�صة يف البطوالت املحلية تنعك�ص ب�الإيج�ب على نت�ئج املنتخب الوطني

را�سد بن حميد: نعمل مع الرابطة لإخراج م�سابقات املو�سم اجلديد يف اأبهى �سورة

نادي اأبوظبي للرولر �سكيت يختتم فعالياته ال�سيفية بنجاح باهر ...

»املريكاتو« يكلف الدوريات اخلم�سة الكربى مليار يورو
يف  لالعبني  ال�شيفية  الن��ت��ق��الت  ���ش��وق  اأًغ��ل��ق  "مريكاتو" ���ش��اخ��ن،  عقب 
الدوريات اخلم�شة الكرى، وهي الإجنليزي والإ�شباين والإيطايل والأملاين 
والفرن�شي، اإذ �شهد �شوق النتقالت اإنفاق الأندية اأكرث من مليار يورو على 
الأوروبية  ال��دوري��ات  يف  الأندية  من  العديد  واأبرمت  اجلديدة.  ال�شفقات 
ماركت  تران�شفري  ملوقع  وفقاً  الثقيل  العيار  الكرى �شفقات من  اخلم�شة 
اأكرث  الإجنليزي  الدوري  اأندية  اأنفقت  الالعبني،  انتقالت  ب�شوق  املخت�س 
من 440 مليون يورو على التعاقدات اجلديدة، وهو ما يعادل 37.11% 
من اإجمايل الإنفاق على ال�شفقات جلميع اأندية الدوريات اخلم�شة الكرى، 
خلف  كبري  بفارق  تبتعد  والتي  والإ�شباين،  والفرن�شي  والأمل��اين  الإيطايل 
النتقالت  مو�شم  ب��دء  منذ  ال�شفقات  اإج��م��ايل  وبلغ  الإجنليزي.  ال���دوري 
و208  املليار  تتجاوز  بقيمة  �شفقة   120 م��ن  اأك���رث  احل���ايل،  ال�شيفية 

ماليني و508 اآلف يورو، منها 448.49 مليوناً يف الرميريليغ.
ويف الوقت الذي ت�شدر فيه الأوروغوايانى داروين نونيز، مهاجم ليفربول 
قبل  ال�شيفى  "املريكاتو"  يف  املهاجمني  �شفقات  اأغلى  قائمة  الإجنليزى 
"الريدز" قادما من �شفوف  اإىل  ان�شم  بعدما  الكرى  الدوريات  انطالق 
بنفيكا الرتغايل بعقد طويل الأمد مقابل 75 مليون يورو، متفوقاً على 
مان�ش�شرت  ل�شفوف  ان�شم  الذي  هالند  اإيرلينغ  ال�شاب  الرنويجى  النجم 
لنحو  الأمل��اين يف �شفقة ت�شل قيمته  بورو�شيا دورمتوند  قادما من  �شيتى 
ت��غ��ريات ع��دي��دة يف �شوق الن��ت��ق��الت يف  اأن حت��دث  ي���ورو، قبل  مليون   60
الأيام الأخرية. و�شعد النجم الرازيلي اأنتونى اإىل ال�شدارة كاأغلى �شفقة 
95 مليون يورو، بينما  اأياك�س اإىل مان�ش�شرت يونايتد مقابل  بانتقاله من 
ان�شم الفرن�شي وي�شلى فوفانا من لي�شرت �شيتى اإىل ت�شيل�شى مقابل 82.5 

مليون يورو.

العدد 13636 بتاريخ 2022/9/2 
انذار عديل بالن�شر
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ال����دويل الرازيلي،  ���ش��ان ج���ريم���ان،  ب��اري�����س  ي��ق��دم جن��م 
نيمار جونيور، م�شتوى مميز للغاية، منذ انطالق املو�شم 
2022-2023، ولكنه يبقى  الفرن�شي  اجلديد للدوري 

م�شدر اإزعاج دائم لإدارة ناديه.
النادي  من  طريقة  ب��اأي  "ال�شامبا" اخل��روح  جنم  يحاول 
الباري�شي، رغم اأنه يحتل حالياً �شدارة هدايف فريقه، فهو 
يرى اأن الوقت حان لالنتقال اإىل فريق اآخر، ي�شتطيع من 

خالله النفراد بلقب "البطولة املطلقة".
امل��وه��وب ب�شكل  ال��الع��ب  اأج���ل حتقيق ه��دف��ه، يفكر  وم��ن 
جدي، النتقال اإىل نادي ت�شيل�شي الإجنليزي، يف املريكاتو 

ال�شيفي احلايل، اأو ال�شتوي املقبل.
"البلوز"،  ع��ن  امل�شوؤولني  يخاطب  ال��الع��ب  بالفعل  وب���داأ 
اإىل ملعب  ر���ش��م��ي  اإر����ش���ال ع��ر���س ب�شكل  اإم��ك��ان��ي��ة  مل��ع��رف��ة 

الأمراء". "حديقة 
�شعبة،  فرن�شا  من  خروجه  م�شاأله  اأن  جيداً  نيمار  ويعلم 

ب��ح��ك��م ارت���ب���اط���ه ب��ع��ق��د مع 
ن���ه���اي���ة �شيف  ح���ت���ى  ����ش���ان 
اإدارة ناديه لن  2025، واأن 
زهيد،  مببلغ  يرحل  ترتكه 

اإدارة  م����ن  ���ش��ت��ط��ل��ب  ب����ل 
يقل  ل��ن  رق��م��اً  ت�شيل�شي 

مليون   120 ع����ن 

جنيه اإ�شرتليني.
ومن اأجل ذلك، بداأ الالعب الرازيلي ي�شطدم مع حمبوب 
الإدارة الأول مبابي، على اأحقيته يف ت�شديد ركالت اجلزاء، 
بالفريق، حتى  الأول  امل�شدد  هو  كيليان  اأن  يعلم  اأن��ه  رغم 
اإدارة ناديه بعدم رغبته يف موا�شلة  يبلغ النجم الفرن�شي 

اللعب مع نيمار.
عندما  الثانية،  اجلولة  يف  مونبلييه  لقاء  يف  ذل��ك  وظهر 
اأراد  للفريق  اأخ���رى  واحت�شبت  ج���زاء،  ركلة  مبابي  اأ���ش��اع 

ت�شديدها، ولكن نيمار هو من قام بالأمر.
الغ�شب بدا حينها على مبابي، وا�شطر عدداً من ممثلي 
الفريق من بينهم رئي�س النادي نا�شر اخلليفي، احلديث 

عن الأمر، وتو�شيح اأنها جمرد �شائعات.
اللوائح  ك��اف��ة  درا���ش��ي��ة  اإىل  م�����ش��ط��راً  ت�شيل�شي  و���ش��ي��ك��ون 
فخ  يف  ي�شقط  ل  ح��ت��ى  ال��ن��ظ��ي��ف،  امل���ايل  باللعب  املتعلقة 
الكثري من  ال��ق��ي��د، مثلما ح��دث م��ع  اإي��ق��اف  اأو  ال��غ��رام��ة، 

الفرق الكرى.
�شجل  ن��ي��م��ار  اأن  ي��ذك��ر 
 6 وق�����دم  اأه��������داف،   6
مت��������ري��������رات ح���ا����ش���م���ة 
ل����زم����الئ����ه، خ������الل 4 
م��ب��اري��ات ف��ق��ط هذا 
الدوري  يف  املو�شم، 

الفرن�شي.

ال�سارقة ت�ست�سيف بطولة اآ�سيا للقو�س وال�سهم دي�سمرب املقبل
•• ال�صارقة- وام:

للقو�س  الإم������ارات  احت���اد  ي�شت�شيف 
"املرحلة  للعبة  اآ�شيا  بطولة  وال�شهم، 
دي�شمر   25 اإىل   20 من  الثالثة"، 
للمعاقني  الثقة  ن��ادي  مقر  يف  املقبل 
بال�شارقة، وذلك حتت رعاية �شاحب 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم ال�شارقة. وتعد البطولة واحدة 
ال��ت��ي ينظمها  ال��ب��ط��ولت  اأك����ر  م���ن 
وال�شهم،  للقو�س  الآ���ش��ي��وي  الحت���اد 
املنتخبات،  اأف�����ش��ل  م�����ش��ارك��ة  بف�شل 
الت�شجيل  دول���ة   40 ت�شتطيع  حيث 
�شعادة  ووج��ه  البطولة.  يف  وامل�شاركة 
رئي�س  الكعبي  م�شبح  �شعيد  الدكتور 
وال�شهم،  ل��ل��ق��و���س  الإم��������ارات  احت����اد 
اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإىل مقام 
على  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
دعم  على  وحر�شه  للبطولة  رعايته 
بالريا�شة  الرت��ق��اء  �شاأنه  من  ما  كل 
ملوا�شلة  الإم��������ارة  يف  وال��ري��ا���ش��ي��ني 

التميز وحتقيق املنجزات الوطنية.
وق����ال : دع���م ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
املرتقب  الريا�شي  للحدث  ال�شارقة 
ل��ل��ع��ب��ة وو�شام  ف��خ��ر  ���ش��ه��ادة  مب��ث��اب��ة 
لها،  املنتمني  ك��ل  ���ش��دور  ع��ل��ى  رف��ي��ع 
مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع روؤي������ة ���ش��م��وه من 

والعمل  الريا�شي،  باملجال  الهتمام 
ع��ل��ى ت���ط���وي���ره. وع����ر ال��ك��ع��ب��ي عن 
ال�شارقة  جم��ل�����س  جل���ه���ود  ت���ق���دي���ره 
هالل  عي�شى  �شعادة  بقيادة  الريا�شي 
لتوفري  امل��ج��ل�����س،  رئ��ي�����س  احل���زام���ي 
اإثراء  التي ت�شهم يف  املتطلبات  جميع 
امل��ج��ت��م��ع ال��ري��ا���ش��ي ب��ال��رام��ج التي 
تعزز التطور. واأ�شاف: ت�شهم خطط 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  وب��رام��ج 
اجلاذبة  البيئة  توفري  يف  كبري  بقدر 
للذكور  الريا�شية  الأن�شطة  ملمار�شة 
ال��ق��و���س وال�شهم  والإن����اث يف ري��ا���ش��ة 
مب���خ���ت���ل���ف ب����راجم����ه����ا ال���ري���ا����ش���ي���ة 
ك��ان له بالغ الأث��ر يف  واملجتمعية، ما 
واأكد  الإجن���ازات.  من  الكثري  حتقيق 

مع  والتن�شيق  التعاون  اأهمية  الكعبي 
لنجاح  �شعياً  للعبة،  الآ�شيوي  الحتاد 
الفعاليات  وك��ل  البطولة،  ا�شت�شافة 
القارية والرامج التي متهد الطريق 
وال�شهم،  القو�س  بريا�شة  ل��الرت��ق��اء 
ال�شارقة  اإم��ارة  ا�شت�شافة  بعد  خا�شة 
القاري  ال��ت��ح��ك��ي��م  وم����وؤمت����ر  ل������دورة 
يونيو   13 اإىل   11 م���ن   ،2022
وحكمة  حكماً   55 مب�شاركة  املا�شي 
حكام  بجانب  اآ�شيوية،  دول��ة   16 من 
والعربية.  الأف���ري���ق���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ت��ني 
وق��������ال: ي���ح���ر����س احت�������اد الإم���������ارات 
للقو�س وال�شهم على ا�شتدامة خططه 
وتر�شيخ  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  وب��راجم��ه 
ي��ع��زز حتقيق  ل��ك��ل م��ا  ال��داع��م  نهجه 

باللعبة  والو�شول  الإجن���ازات  اأف�شل 
اإىل اأف�شل املراكز، واكت�شاف املواهب، 

وبناء القدرات التناف�شية.
ال�شارقة  اإم����ارة  ا�شت�شافة  واأ����ش���اف: 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ي��ع��زز م��ك��ان��ت��ه��ا ع��ل��ى كافة 
امل�������ش���ت���وي���ات الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���ق���اري���ة 
وال�����دول�����ي�����ة، وق����درت����ه����ا ع���ل���ي جن���اح 
البطولة وفق ما تتمتع به من خرات 
اإيجابية وبنية حتتية، وثروة ب�شرية؛ 
والبطولة من �شاأنها اأي�شا امل�شاهمة يف 
اخلرة  والالعبات  الالعبني  اإك�شاب 
امل��ي��دان��ي��ة ال��الزم��ة، مب��ا ميكنهم من 
الحتكاك  من  وال�شتفادة  تطويرها 
م�شتوى  ع��ل��ى  املنتخبات  اأف�����ش��ل  م��ع 

القارة.

نيمار يطبخ على نار هادئة مفاجاأة املو�سم دورة تاأهيل حلكام اجلودو  
غدًا يف الفجرية 

 
•• اأبوظبي-وام:

 -  2022 اجلديد  الريا�شي  مو�شمه  واجل��ودو  امل�شارعة  احت��اد  يد�شن 
ال�شبت بافتتاح دورة حكام اجلودو بالفجرية، والتي ت�شتمر  2023 غداً 

يومني مب�شاركة مفتوحة للراغبني الذين اأكملوا اإجراءات الت�شجيل.
ويت�شمن برنامج الدورة يف اليوم الأول فقرة للتعارف ثم حما�شرة عن 
ومراجعه  التمركز  على  والتدريب  والإن���ذارات  النقاط  احت�شاب  كيفية 
نقاط املحا�شرة الأوىل وتتناول يف يومها الثاين مراجعة عملية لآلية 
التي  الأخ���رية  التعديالت  وتقييم  و�شرح  والن����ذارات،  لنقاط  احت�شاب 

طراأت على قانون اللعبة وكيفية تطبيقها.
امل�شارعة  احت��اد  جمل�س  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �شعادة  وهناأ 
الحتاد  ن�شاط  ا�شتئناف  مبنا�شبة  الأع�����ش��اء  الأن��دي��ة  ك��اف��ة  واجل����ودو 
ال�شارقة  اجل���اري يف  �شبتمر   17 ي��وم  ي��ب��داأ  وال���ذي  اجل��دي��د،  للمو�شم 
مب�شابقة فئتي الراعم وال�شباب للجودو، فيما يبداأ ن�شاط امل�شارعة يوم 
ببطولة كاأ�س رئي�س الدولة لالأ�شبال والنا�شئني.  احلايل  �شبتمر   24
ومتنى رئي�س الحتاد التوفيق لكافة الأندية يف املناف�شة وح�شد الألقاب، 
الوطنية  املنتخبات  ت��دع��م  واع����دة  م��واه��ب  اجل��دي��د  امل��و���ش��م  ي��ف��رز  واأن 

للم�شارعة واجلودو.

»دوري اجلماهري« ي�سعل مدرجات 
دورينا ب� »اآلية جديدة«  

•• اأبوظبي  -الفجر

الن�شخة  يف  الواجهة،  اإىل  الأن��دي��ة  م�شجعي  بني  املحتدمة  املناف�شة  تعود 
اأدنوك  "دوري  ل�"دوري اجلماهري"، والتي تتزامن مع انطالقة  اجلديدة 
جماهري  من  كبري  ترقب  و�شط   ،2023  2022- ملو�شم  للمحرتفني" 
نحو  الطريق  يف  لأنديتها،  املدرجات" دعماً  "�شباق  يف  للمناف�شة  الأندية 

ح�شد اجلوائز القيمة التي تر�شدها رابطة املحرتفني.
العمل  اإط��ار  ويف   ،2022  2021- املا�شي  املو�شم  يف  الرابطة  واأطلقت 
احل�شور  ج��ائ��زة  اجل��م��اه��ريي،  التفاعل  لتح�شني  الأن��دي��ة  م��ع  امل�����ش��رتك 
اإجراء  اإىل  تعمد  اأن  قبل  للمحرتفني"،  اأدن���وك  "دوري  يف  اجل��م��اه��ريي 
تعديالت جديدة مع الن�شخة الثانية للجائزة، بحيث يتم توزيع اجلوائز 

عقب نهاية كل جولة ب�شكل دوري.
خ�ش�شت  اجلماهري"،  "دوري  اآل��ي��ة  على  اجل��دي��دة  التعديالت  وبح�شب 
"النادي  فئتي  ح�����ش��وًرا جماهريًيا يف  الأك���رث  ل��الأن��دي��ة  ج��وائ��ز  ال��راب��ط��ة 
امل�شيف" و"النادي ال�شيف" لأ�شحاب املركزين الأول والثاين يف كل جولة 
من دوري اأدنوك للمحرتفني، حيث يح�شل النادي �شاحب املركز الأول يف 
فئة النادي امل�شيف على 60 األف درهم، فيما يح�شل �شاحب املركز الثاين 
"النادي ال�شيف"، يح�شل النادي  األف درهم. وعلى �شعيد فئة   40 على 
الذي حقق اأعلى ح�شور جماهريي على 40 األف درهم، يليه �شاحب املركز 

الثاين وب�30 األف درهم.
وح����ددت ال��راب��ط��ة ���ش��رط��ني م��ه��م��ني؛ ب���اأن ي��ك��ون احل���د الأدن����ى للح�شور 

اجلماهريي 2500 للنادي امل�شيف، و700 للنادي ال�شيف.
للمحرتفني  اأدن����وك  دوري  م��ن  الفتتاحية  اجل��ول��ة  مناف�شات  وتنطلق   
2022-2023 يومي 2 و3 �شبتمر؛ مبواجهات قوية، عنوانها احلما�س 

والقوة والندية يف الدوري الأكرث اإثارة يف املنطقة.

•• لندن -وام:

اأعلن نادي مان�ش�شرت �شيتي الإجنليزي لكرة القدم اأم�س 
عن تعاقده ر�شميا مع ال�شوي�شري الدويل مانويل اأكاجني 
الأمل��اين بعقد  "27 عاما" قلب دفاع بورو�شيا دورمتوند 
ال�شفقة  اأك��اجن��ي  واأ���ش��ب��ح   .  2027 �شيف  ح��ت��ى  مي��ت��د 
ال�شيف  ه��ذا  �شيتي  مان�ش�شرت  يرمها  ال��ت��ي  اخلام�شة 
بعد �شتيفان اأورتيجا مورينو وكالفن فيليب�س و�شريجيو 

جوميز واإيرلنج هالند.
وكان دورمتوند �شم اأكاجني اإىل �شفوفه يف يناير 2018 
ب��ع��د 3 م��وا���ش��م ت��األ��ق خ��الل��ه��ا ال��الع��ب يف ���ش��ف��وف بازل 

ال�شوي�شري.
اأكاجني يف  املو�شم ق�شاها  4 موا�شم ون�شف  م��دار  وعلى 
وفاز  م��ب��اراة،   158 ال��الع��ب  دورمت��ون��د، خا�س  �شفوف 
مع الفريق بلقبي كاأ�س ال�شوبر الأملاين يف 2019 وكاأ�س 
اأملانيا يف 2021 . واأعرب اأكاجني عن �شعادته بالن�شمام 
هنا،  لتواجدي  بال�شعادة  "اأ�شعر  قائال:  �شيتي  ملان�ش�شرت 
واأتلهف لبدء م�شريتي مع الفريق". واأ�شاف: "مان�ش�شرت 
املوا�شم  م���دار  اأوروب��اع��ل��ى  ال��ف��رق يف  اأف�����ش��ل  اأح���د  �شيتي 
قدم  ك��رة  ي��ق��دم  حيث  امل�شاهدة  ي�شتحق  ف��ري��ق  املا�شية. 
مثرية وراقية ويناف�س على الألقاب يف كل عام. ولهذا، فاإن 

النتقال اإليه هو اخلطوة الأبرز يف م�شريتي الكروية".

مان�س�سرت �سيتي يدعم دفاعه بال�سوي�سري الدويل اأكاجني

�شجل املهاجم الرنويجي اإيرلنغ هالند، ثالثية جديدة، 
فوري�شت  نوتنغهام  اأم���ام  �شيتي  مان�ش�شرت  م��ب��اراة  يف 
حتطيم  يف  لي�شتمر  الأرب���ع���اء  الأول  اأم�����س  م�����ش��اء 
بالدوري  الأول  م��و���ش��م��ه  يف  والإب����ه����ار،  الأرق������ام 

الإجنليزي املمتاز.
وبر�شيد 9 اأهداف من 5 مباريات، اأ�شبح هالند 
بتاريخ  اأغ�شط�س،  �شهر  يف  ي�شجل  لع��ب  اأك���رث 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
ال�شباك،  دك  عن  الرنويجي"  "الغول  يتوقف  ومل 
منذ اأن وطاأت قدمه اإجنلرتا قبل اأ�شابيع، لي�شجل بداية 

فقط. عاما   22 "مبهرة" بعمر 
املباراة  يف  هدفني  من  التهديفي  معدله  واق��رتب 
الواحدة، وهو رقم مذهل يف الدوري الأقوى 

يف العامل.
الن�شق، يبدو هالند متجها ب�شكل  وبهذا 
عدد  لأك��رث  القيا�شي  الرقم  لك�شر  ثابت 
م��ن الأه�����داف ل��الع��ب يف م��و���ش��م واحد 
النجم  يحمله  وال����ذي  ب��ال��رمي��ريل��ي��غ، 

امل�شري حممد �شالح.
وك���ان ���ش��الح ق��د ح�شل ع��ل��ى ه���ذا اللقب 
 ،2018-2017 م���و����ش���م  يف  امل�����رم�����وق، 
32 هدفا يف مو�شم واحد مع  عندما �شجل 

ليفربول.
ومنذ انطالق الرميريليغ ب�شكله اجلديد 
عام 1992، مل ي�شل اأي لعب لهذا الرقم، 
وكان الأوروغواياين لوي�س �شواريز قد حطمه 
ه��دف مع   31 اإىل  قبل �شالح عندما و�شل 
 .2014-2013 مو�شم  اأي�شا،  ليفربول 
9 اأهداف كاملة، خالل اأول  و�شجل هالند 
حتى  الإجنليزي  ال��دوري  من  مباريات   5
الآن. وباملقارنة، خالل املو�شم "التاريخي" 
ملحمد �شالح، مل ي�شجل �شوى 3 اأهداف 
�شجل  ب��ي��ن��م��ا  م���ب���اري���ات،   5 اأول  يف 
�شواريز 6 اأهداف يف اأول 5 مباريات 

خا�شها.
"هاتريك"  ���ش��الح  ���ش��ج��ل  ك��م��ا 
-2017 م����و�����ش����م  يف  واح��������د 
ميتلك  بينما  ك��ل��ه،   2018
اآخر  يف  ث��الث��ي��ت��ني  ه���الن���د 
م�����ب�����ارات�����ني ل�������ه. ووف����ق����ا 
والأرق��ام، فقد  للتوقعات 
لعب  اأول  ه��الن��د  يكون 
ه���دف���ا يف   40 ي�����ش��ج��ل 
خالل  ال��رمي��ريل��ي��غ 
م������و�������ش������م واح�����������د، 
حمطما جميع اأرقام 
الهجوم  اأ����ش���اط���ري 

الذين �شبقوه.

هالند يف طريقه لتحطيم رقم 
�سالح التاريخي

اأوكامبو�س اإىل اأياك�س معاًرا من اإ�سبيلية 
اأم�شرتدام  اأياك�س  اإىل  اأوكامبو�س  لوكا�س  الأرجنتيني  ال��دويل  اجلناج  انتقل 
الهولندي على �شبيل الإعارة ملو�شم واحد من اإ�شبيلية الإ�شباين، وفق ما اأعلن 
الناديان ليل الأربعاء-اخلمي�س. وجاء يف بيان بطل هولندا "تو�شل اأياك�س اإىل 
اتفاق مع اإ�شبيلية ولوكا�س اأوكامبو�س. �شي�شل الأرجنتيني على �شبيل الإعارة 
مع   2023 حزيران-يونيو   30 حتى  واح��د  ملو�شم   ... الإ�شباين  النادي  من 
اأربعة  خيار ال�شراء". واأ�شارت التقارير الهولندية اإىل اأن �شفقة العارة بلغت 

ماليني يورو مع خيار ال�شراء مقابل 16 مليون يورو.
ال���ذي انتقل  اأن��ت��وين  ال��رازي��ل��ي  ب��دل م��ن اجل��ن��اج  ال�28 ع��اًم��ا  اب��ن  و�شيحل 
ال�شحافة  وف��ق  ي��ورو  مليون   95 مقابل  النكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  اإىل 
قادًما   2019 العام  يف  الأندل�شي  النادي  اإىل  اأوكامبو�س  و�شل  الريطانية. 
من مر�شيليا الفرن�شي، و�شارك معه يف 135 مباراة م�شجال 34 هدًفا وحقق 
لقب الدوري الوروبي "يوروبا ليغ" عام 2020 على ح�شاب اإنرت اليطايل يف 
النهائي. وعّو�س اإ�شبيليه رحيل اأوكامبو�س بتعاقده مع عدنان يانوزاي ب�شفقة 

حرة بعدما اأم�شى البلجيكي خم�س �شنوات يف ريال �شو�شييداد.

البحرين بطال لكاأ�س اأكادميية فاطمة 
بنت مبارك لطائرة ال�سيدات اخلليجية

•• اأبوظبي- وام:

بنت  فاطمة  اأكادميية  كاأ�س  بطولة  لقب  البحريني  البحرين  فريق  ح�شم 
الأوىل،  ن�شختها  يف  لل�شيدات،  الطائرة  للكرة  اخلليجية  لالأندية  مبارك 
مل�شلحته وذلك بعد فوزه يف املباراة النهائية على فريق ال�شارقة الريا�شي 
للمراأة، بثالثة اأ�شواط دون رد يف املباراة يف ختام البطولة م�شاء اأم�س الول، 

على �شالة "جوجيت�شو اآرينا" مبدينة زايد الريا�شية يف اأبوظبي.
 6 م��دار  على  اقيمت  ق��د  البطولة  م��ن  الأوىل  الن�شخة  مناف�شات  وك��ان��ت 
اإماراتية وفريق من كل من  3 فرق  6 فرق خليجية منها  اأي��ام، مب�شاركة 

البحرين والكويت وال�شعودية.
مباراة  يف  بتغلبه  الثالث  املركز  على  احل�شول  يف  الو�شل  فريق  جنح  كما 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك  حتديد املركزين الثالث والرابع، على فريق 

لالأندية بثالثة اأ�شواط دون رد اأي�شا، يف املباراة التي �شبقت النهائي.

اأم�����س ع��ر تقنية الت�شال  ال��ق��دم  الإم����ارات لكرة  نظم احت��اد 
على  اجلديدة  التعديالت  ومناق�شة  ل�شرح  عمل  ور�شة  املرئي، 
بروتوكول املباريات للمو�شم اجلديد 2022 2023-، املعتمد 
والكوارث  والأزم�����ات  ال���ط���وارئ  لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  اله�يئة  م��ن 
واجلهات املخت�شة يف الدولة.  �شارك يف الور�شة رئي�س واأع�شاء 
الدكتور  يف  ممثلة  الروتوكول،  تطبيق  على  امل�شرفة  اللجنة 
اآل  �شعيد  والدكتور  اللجنة،  رئي�س  الها�شمي  ال�شيد  م�شطفي 
اإبراهيم، ومبخوت  اأحمد  والدكتور  اللجنة،  رئي�س  نائب  ثاين 
�شرور ممثل  علي  املحرتفني، وحممد  رابطة  الهاجري ممثل 
مقرر  ال�شيد  اأح��م��د  وحم��م��د   ، ال��ك��رة  ب��احت��اد  امل�شابقات  اإدارة 
اللجنة واأع�شاء اللجنة، بالإ�شافة اإىل اأكرث من مائة �شخ�س 
الأندية.  يف  العاملة  والإداري����ة  والطبية  الفنية  الأط��ق��م  م��ن 

من جانبها قامت اإدارة تقنية املعلومات يف احتاد الكرة، ب�شرح 
باإ�شافة  واخلا�شة  الطبي،  اللكرتوين  النظام  اإج��راءات  كافة 
الها�شمي،  ال�شيد  م�شطفى  واأ�شاد  والفحو�شات.  التطعيمات 
باجلهود  ال��روت��وك��ول،  تطبيق  على  امل�شرفة  اللجنة  رئي�س 
املخت�شة داخل  ال�شحية واجلهات  املوؤ�ش�شات  املبذولة من قبل 
الدولة، مقدماً �شكره ملجل�س اإدارة احتاد الكرة على  دعمه للجنة 
الالعبني   لإجناح مهمتها، مثمناً حر�س الحتاد على �شالمة 
وكل العاملني يف جمال كرة القدم بالدولة. واأو�شح الها�شمي 
بروتوكول  بنود  التحديثات على  كافة  ب�شرح  اللجنة قامت  اأن 
م�شدداً  والتنظيمية،  الطبية  الناحيتني  من  املباريات  عمليات 
للمحافظة  الروتوكول،  بتطبيق  اجلميع  التزام  اأهمية  على 

على ما حققته الدولة من جناح يف ال�شيطرة على اجلائحة.

احتاد الكرة ُينظم ور�سة عمل ل�سرح الربوتوكول املُحدث لعمليات املباريات



غيبوبة يف  تدخله  نحل  ل�سعة  األف   20
 20 20 �شنة يف غيبوبة بعدما تعر�س لأكرث من  دخل رجل يبلغ 
اأ�شرته  اأف��ادت  املتحدة، على ما  الوليات  األ��ف ل�شعة نحل قاتل يف 

وو�شيلة اإعالمية حملية الأربعاء.
اأجهزة  على  ُو�شع  ال��ذي  بيالمي  اأو�شنت  اأُدخ��ل  الثالثاء،  وم�شاء 
التنف�س ال�شطناعي، عمداً يف غيبوبة داخل املركز الطبي التابع 
املتحدة(،  الوليات  )�شمال  اأوهايو  ولية  يف  �شين�شيناتي  جلامعة 

على ما ذكرت قناة "فوك�س 19" املحلية.
اأن�شئت  �شفحة  يف  كتبته  من�شور  يف  ك��ارت��ر  �شاونا  وال��دت��ه  وق��ال��ت 
الثنني جلمع الترعات ودفع تكاليف ال�شت�شفاء اإنه "يكافح من 
اأو�شنت بيالمي يقطع �شباح اجلمعة �شجرة  وك��ان  اأج��ل حياته". 

ليمون عندما اأزال باخلطاأ ع�شاً من النحل القاتل.
باأنه  الإفريقي،  بالنحل  كذلك  ُي�شمى  ال��ذي  النحل  ه��ذا  وُيعرف 
اأما جدة بيالمي وعمه اللذان كانا قربه، ف�شهدا على  موؤذ جداً. 
بدورهما  تعر�شا  لأنهما  التدخل  من  متكنهما  دون  من  احلادثة 

لهجوم من النحل، بح�شب "فوك�س 19".
النجدة!  ي�شرخ،  "كان  بيالمي  اإّن  اإدواردز  فيلي�س  اجل��دة  وقالت 

�شاعدوين!"، و"مل يتمكن اأحد من م�شاعدته".

عامًا والغمو�س ل يزال يلف مقتل الأمرية ديانا  25
ل ي��زال حمبو الأم���رية دي��ان��ا، رغ��م م��رور 25 عاما على رحيلها، 
بريطانيا  اأحزنت  التي  الذكرى  املاأ�شاوي، وهي  يتذكرون احلادث 

بالكامل، ب�شبب تاأثري الأمرية ال�شابة الكبري على املواطنني.
القلوب"،  "اأمرية  ب�لقب  العامل  ديانا تعرف حول  الأم��رية  وكانت 
ووالدة  بريطانيا  عهد  ويل  ت�شارلز  لالأمري  الأوىل  الزوجة  وهي 

ابنيه الأمريين وليام وهاري.
ولقت ديانا حتفها، وهي الزوجة الأوىل لويل العهد الريطاين، 
اأن  بعد   ،1997 اأغ�شط�س   31 ي��وم  باري�س  يف  عاما   36 عمر  ع��ن 

حتطمت �شيارة ليموزين كانت تقلها و�شديقها دودي الفايد.
وكانت ديانا تبلغ من العمر 19 عاما عندما ارتبطت بت�شارلز عام 

1981 لكن زواجهما انهار، لأ�شباب غري وا�شحة اإىل اليوم.
عن  الدفاع  جم��ال  يف  ل�شيما  اخلريية  باأعمالها  ديانا  وا�شتهرت 
املميت  احل��ادث  ولكن  الأر�شية،  الأل��غ��ام  و�شحايا  الإي��دز  مر�شى 
اأ�شبح املو�شوع الأهم للماليني، حيث دارت  اأودى بحياتها،  الذي 

حوله نظريات كثرية، واأدى حلزن "بريطاين" عميق.

احل�سا�سية جتعلها حمبو�سة يف ال�سرير
تعاين امراأة اأمريكية من حالة نادرة ت�شفها باأنها ح�شا�شية جتاه 
اجلاذبية جتعلها غري قادرة على الوقوف على قدميها لأكرث من 

3 دقائق دون اأن ت�شقط فاقدة للوعي.
و�شخ�س الأطباء اإ�شابة ليند�شي جون�شون )28 عاماً( مبتالزمة 
البقاء  عليها  اأن  تعني  والتي  الو�شعي،  القلب  دق��ات  انتظام  ع��دم 
فقط  وال�شتيقاظ  اليوم،  يف  �شاعة   23 اإىل  ت�شل  ملدة  ال�شرير  يف 

لتناول الطعام اأو ال�شتحمام.
يف  والظهر  البطن  يف  ب���اآلم  جون�شون  ليند�شي  اأع��را���س  وب���داأت 
اأكتوبر )ت�شرين الأول( 2015، و�شاءت �شحتها اإىل درجة اأنها يف 
غ�شون ب�شع �شنوات كانت تتقياأ ويغمى عليها عدة مرات كل يوم.

ليند�شي  اإ�شابة  ت�شخي�س  الأطباء، مت  �شنوات من مراجعة  وبعد 
يف فراير )�شباط( مبتالزمة عدم انتظام دقات القلب الو�شعي، 
القلب  �شربات  معدل  يف  طبيعية  غري  زي��ادة  على  تنطوي  والتي 

حتدث بعد اجللو�س اأو الوقوف.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�سة: اخليانة الزوجية معدية
ت�شري الأبحاث اإىل اأن عدد كبري من الرجال والن�شاء قد تورطوا يف عالقة خارج اإطار الزواج ب�شكل اأو باآخر. والآن، 

ك�شفت درا�شة جديدة اأن اخليانة الزوجية قد تكون معدية.
ووجد باحثون من جامعة ريت�شمان اأن النا�س اأكرث عر�شة للخيانة اإذا علموا اأن الآخرين لديهم عالقات. وكتب 
الباحثون "اأظهرنا اأن التعر�س للخيانة قلل من اللتزام جتاه ال�شريك احلايل، بينما زاد التعبري عن الرغبة يف 

رفقاء اآخرين".
وبينما نظرت الدرا�شات ال�شابقة يف حمددات اخليانة الزوجية، فقد ركزت ب�شكل اأ�شا�شي على اخل�شائ�س الفردية 
والعالقة. ويف الدرا�شة اجلديدة، �شرع الباحثون يف فهم ما اإذا كانت الظروف اخلارجية تزيد اأي�شاً من احتمالية 

اخليانة الزوجية.
بال�شياق  تتاأثر  اأن  املحتمل  النحو، من  هذا  وعلى  ف��راغ.  توجد من  ل  "العالقات  درا�شتهم  الباحثون يف  اأو�شح  و 

الجتماعي بقدر ما تتاأثر بالقوى الداخلية".
واأجرى الباحثون ثالث درا�شات لفح�س ما اإذا كان التعر�س للخيانة عر الإنرتنت �شيوؤثر على الرغبة يف اخليانة 
يف احلياة الواقعية. و ك�شفت النتائج اأن امل�شاركني الذين قراأوا عن انت�شار اخليانة كانوا اأكرث عر�شة لإر�شال ر�شالة 
اأكرث  اأن ير�شل امل�شاركون الذكور ر�شالة موحية  اأن اجلن�س يلعب دوراً كبرياً، حيث من املرجح  رومان�شية. ويبدو 

من الإناث.
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عنكبوت �سخم يحتاج 3 رجال لإم�ساكه
والن�شاء،  الرجال  ذل��ك  يف  ي�شتوي  الكثريين،  ل��دى  رهبة  العناكب  ت�شبب 

الكبار والأطفال، ل �شيما اإذا كانت العناكب كبرية احلجم.
بعد  منزله،  اإىل  مان�ش�شرت  رج��ل من  ع��اد  بريطانيا،  واقعة حدثت يف  ويف 

عطله ق�شاها يف اليونان، ليجد عنكبوتا �شخما يف منزله.
وكان العنكبوت الذي راآه �شكوت اإلوود يف حجم كف اليد، ما اأثار ذعر ال�شاب 
ذي ال�24 عاما وخوفه من امل�شهد.وكان العنكبوت يف غرفة املعي�شة، وطلب 
اإلوود من �شقيقه وزوج والدته الإم�شاك بالعنكبوت، وطلب منهما الإم�شاك 
عود  با�شتخدام  العنكبوت  ا�شتدراج  ومت  امل�شهد.  هو  ي�شور  ك��ان  بينما  به 
اإىل  انظروا  اإلهي،  "يا  الفيديو وهو يقول  ال�شاب يف مقطع  اأ�شنان، وظهر 
العناكب، ويرى  اإل��وود  ويكره  ب�شكل كبري".  اإنها �شخمة احلجم  حجمها، 
يف ذلك العنكبوت الذي كان مقيما مبنزله اأنه الأكر على الإطالق. وكان 

اإلوود حمتجزا يف غرفة النوم حتى مت الإم�شاك بالعنكبوت.

العالج بال�سحك.. مهرجان فل�سطيني يلعب على اأوتار ح�سا�سة
ي�شعر الفنان الكوميدي الأمريكي الفل�شطيني عامر زهر باأنه يحمل على 

عاتقه مهمة معاجلة هموم جمهوره بانتزاع �شحكاتهم عليها.
يف 2015، بداأ زهر يف جلب زمالئه من فناين الكوميديا الأمريكيني ذوي 
الأ�شول العربية من الوليات املتحدة لتقدمي عرو�س يف مدن فل�شطينية 

حمتلة من بينها نابل�س وبيت حلم ورام اهلل.
وبعد �شبع �شنوات، ل يزال مهرجان الكوميديا الفل�شطينية ال�شنوي الذي 

ينظمه زهر م�شتمرا بنجاح كبري.
يقول زهر بعد حفل اأقيم الأ�شبوع املا�شي يف القد�س: "ال�شحك عالج... 
احلياة  ونحب  ال�شحك  يحبون  الفل�شطينيني  اأن  للعامل  نظهر  اأن  علينا 
ونحب الفن". قدم زهر وفريقه املكون من �شبعة فنانني اآخرين عر�شا يف 
مدر�شة دار الطفل العربي التي اأن�شاأها معلم فل�شطيني يف عام 1948. وقال 
منظم العر�س هاين كا�شو اإن تذاكر العر�س وعددها 350 بيعت بالكامل. 
الإ�شرائيلي  احل��دود  حر�س  ا�شتجواب  عمليات  حول  طريفة  ق�ش�س  ومن 
اإىل مواقف م�شحكة نابعة من �شوء نطق اللغة العربية لدى اأُنا�س ن�شاأوا 
تعالت  اأمريكية  والأخ��رى  فل�شطينية  اإحداهما  هويتني  بني  �شراع  و�شط 
العر�س،  الفقرة اخلتامية يف  قدم  ال��ذي  �شرموج،  وق��ال بالل  ال�شحكات. 
دائما ما مت�س وتراً  العربية  املجتمعات  ال�شخرية من �شور منطية يف  اإن 

ح�شا�شاً لدى الكثريين.
من  "الناجية  كونها  عن  ج��الق  رمي��ا  الكوميدية  الفنانة  حتدثت  عندما 
ال�شب�شب" يف اإ�شارة اإىل �شلوك بع�س الأمهات العربيات يف تاأديب اأطفالهن، 
ب�����ش��دة ع��ل��ى ه���ذه الطرفة  اإن��ه��ا �شحكت  ال��ب��ك��ري )14 ع��ام��اً(  ق��ال��ت م��ي 

اأمطار غزيرة تقتلع نبتة �سّبار 
عمالقة عمرها 200 عام

اأريزونا  يف  غ��زي��رة  اأم���ط���ار  ت�شببت 
�شّبار  ن��ب��ت��ة  اق��ت��الع  الأم��ريك��ي��ة يف 
متنزهات  اأح�������د  يف  ج���ذع���ه���ا  م�����ن 
ال���واق���ع���ة يف ج���ن���وب غرب  ال����ولي����ة 
اأعلنت  ما  ح�شب  املتحدة،  ال��ولي��ات 
النبتة  كانت  التي  املحمية،  �شلطات 
واأو�شحت  ق��رن��ني.  منذ  فيها  تنمو 
بارك�س" عر  �شتيت  "اأريزونا  هيئة 
�شفحتها على في�شبوك اأن "الأمطار 
ب�شرعة  ت��رتك  قد  القوية  املو�شمية 
ال�شحراوي.  امل�����ش��ه��د  ع���ل���ى  اأث��������راً 
ال�شخمة  )ال�����ش��ّب��ار(  نبتة  وف��ق��دان 
�شاغوارو  نوع(  وال�شهرية هذه )من 
200 عام  ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع��م��ره��ا ن��ح��و 
)...( يف متنزه كاتالينا  بالقرب من 
اأن  اإّل  تغيري ل ميكن  توك�شون، هو 

يالحظه املواظبون على زيارته". 
واأرفقت بالن�س املن�شور �شورة لنبتة 
ال�����ش��ّب��ار امل��ت��ع��ددة ال����ذراع مطروحة 
وميكن  مقتلعاً.  جذعها  وبدا  اأر�شاً، 
اأن ي�شل طول نبتة ال�شّبار من نوع 
اأمتار  اأكرث من ع�شرة  اإىل  �شاغوارو 
اأك���رث م��ن ط��ن��ني نظراً  اإىل  ووزن��ه��ا 
النوع  امل��اء. وب��ات ه��ذا  اإىل اختزانها 
املناطقة  ينمو يف  ال��ذي  ال�شّبار  من 
املتحدة  ال������ولي������ات  ب�����ني  امل����م����ت����دة 
الغرب  ع��ن  واملك�شيك رم���زاً  م��ع��ّراً 
الطبيعة  عن  وخ�شو�شاً  الأمريكي، 
واأبدت  اأريزونا.  لولية  ال�شحراوية 
ارتياحها  بارك�س"  �شتيت  "اأريزونا 
�شقطت  العمالقة  النبتة  ك��ون  اإىل 
حل�شن احلظ خارج م�شار الزيارات"، 
النبتة على  اأنها �شُتبقي  اإىل  م�شرية 
ما هي يف النقطة التي �شقطت فيها 
"لكي توفر املوطن والطعام للعديد 

من الكائنات اأثناء حتللها".

متحف الدبابات يف 
الأردن.. لكل مدرعة ق�سة

ي��ع��د م��ت��ح��ف ال���دب���اب���ات امل��ل��ك��ي يف 
ظهور  ملرحلة  ي��وؤرخ  معلما  الأردن 
الع�شور  م���ن���ذ  ال���دب���اب���ة  وت����ط����ور 

الو�شطى اإىل وقتنا احلا�شر.
امللكي  ال���دب���اب���ات  م��ت��ح��ف  ��م��م  ���شُ
الدبابة،  اأو  القلعة  �شكل  له  ليكون 
147 دبابة واآلية  اأكرث من  وي�شم 
منها  واح���دة  لكل  حيث  حقيقية، 

ق�شة وتاريخ.
افتتح عام  الذي  املتحف،  ويحتوي 
بينها  من  قاعة،   15 على   ،2018
العربية  ب��ال��ث��ورة  خ��ا���ش��ة  واح�����دة 
ال������ك������رى، واأخ�����������رى ب���احل���رب���ني 

العامليتني الأوىل والثانية.
وقال ماهر الطراونة، املدير العام 
ل�"�شكاي  امللكي،  ال��دب��اب��ات  ملتحف 
للمتحف  "الناظر  عربية":  نيوز 
اإما قلعة  من اخل��ارج يرى املتحف 
�شحراوية او دبابة وعليها برج من 
الأعلى، وهذا كله بت�شميم  وتنفيذ 

اأياٍد اأردنية".
الأول  ه��و  املتحف  "هذا  واأ���ش��اف: 
م��ن ن��وع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة، مم��ا جعله 
حيث  من  العاملية  املتاحف  يناف�س 

املقتنيات بداخله".
اخل�شاونة،  مت��ام  ذك��ر  جهته،  م��ن 
متحف  يف  ال����ع����م����ل����ي����ات  م�����دي�����ر 
ينا�شب  "املتحف  امللكي:  الدبابات 
الأعمار.. ونحن نركز على  جميع 
الأط��ف��ال حتى ي��اأخ��ذوا ف��ك��رة عن 
الأردن وت�شحيات جنوده وق�ش�س 
الأف���������راد وال�������ش���ب���اط م����ن خالل 
الدبابة، حتى يخرجوا من املتحف 
ولديهم حمتوى معريف ي�شاعدهم 

على النتماء لالأردن".

مذيعة تون�سية ترتك الإعالم وتغني بامل�سرية
كتبنا غياب هو ا�شم الأغنية الأوىل للمذيعة التون�شية 
ل��ي��ل��ى ���ش��ن��دول، ال��ت��ي ت��رك��ت جم���ال الإع�����الم واجتهت 
م�شوارها  بها  لتفتتح  امل�شرية  اللهجة  واختارت  للغناء 
"كليب" الأغنية  ���ش��ن��دول  و����ش���ورت  اجل���دي���د.  ال��ف��ن��ي 
الذي اأخرجه اللبناين زياد خوري، وطرحته عر قناة 
كلمات  من  والأغنية  "يوتيوب"،  على  املنتجة  ال�شركة 

موؤمن راجح واأحلان ب�شي وتوزيع ماريو جميل.
م�شوار اإعالمي

من  الثالثينات  منت�شف  يف  حاليا  وه��ي  �شندول،   •
عمرها، عملت مذيعة ملا يقرتب من 10 �شنوات.

وقدمت  ف�شائية  قنوات  عدة  على  م�شر  يف  • ظهرت 
و"�شيداتي  احللو"،  "الن�س  ه��ي  امل������راأة،  ع��ن  ب��رام��ج 

اآن�شاتي"، و"نف�شنة".
وعن توقعاتها بالنجاح يف جمال الغناء يف ظل املناف�شة 
مع مطربني اآخرين، قالت ليلى �شندول ملوقع "�شكاي 
اأرك��ز يف عملي  اأنني  "بالن�شبة يل، طاملا  نيوز عربية": 
وطموحي، فالنجاح لن يكون �شعبا حتى رغم املناف�شة 

ال�شديدة".

ت�سطحب �سقيقها املتوفى اإىل مهرجان 
قررت فتاة بريطانية اأن متنح �شقيقها الذي تويف بحادث 
�شري فر�شة ح�شور مهرجان كان من املقرر اأن يح�شره 
ا�شطحبت  وقد  املهرجان  اإىل  وذهبت  اأ�شدقائه،  برفقة 

معها �شورة باحلجم الكامل ل�شقيقها الراحل.
�شوانزي،  م��ن  اأط��ف��ال  مربية  ع��ام��اً(   26( روج���رز  اآ�شلي 
ع��ام��اً( يف حادث  ب��ن روج���رز )19  �شقيقها  وي��ل��ز، فقدت 
اأنها  ق��ررت  لكنها  املا�شي،  )اأي���ار(  مايو  يف  مميت  �شيارة 
تريد الذهاب اإىل املهرجان الذي حجز للم�شاركة فيه مع 
اأ�شدقائه على �شرفه. وعند اإح�شار �شورة الورق املقوى 
ال�شتجابة  ت�شديق  اآ�شلي  ت�شتطع  مل  معها،  ل�شقيقها 
الذين  الأ�شخا�س  م��ن  تلقتها  التي  الهائلة  الإيجابية 
اأرادوا التقاط �شور مع بني، وكيف اأحب النا�س ما فعلته. 
اأنثوي كبري  باهتمام  بن حظيت  اأن ق�شة  اآ�شلي  وك�شفت 
الفتيات  من  �شورته  على  القبالت  انهالت  حيث  اأي�شاً، 
اللواتي ح�شرن املهرجان. واأو�شحت اأ�شلي "عندما كنت 
يف امل��ه��رج��ان، اأوق��ف��ن��ي النا�س ع��دة م��رات و���ش��األ��وين عن 
ال�شورة وطلبوا مني التقاط ال�شور برفقتها". واأ�شافت 
اآ�شلي " ل اأعرف من اأين اأتت الفكرة؟ كنت �شاأبيع تذكرة 
له واأح�شر املهرجان  اأذهب تكرمياً  اأن  بن، لكنني قررت 
نيابة عنه لأنه مل تتح له الفر�شة لفعل ذلك. ثم فكرت، 
اإذا كنت �شاأذهب، ف�شوف ياأتي معي. كان هذا هو املهرجان 

الأول الذي يذهب اإليه، وكان عليه فقط الذهاب".

طوارىء يف طائرة ب�سبب طالء اأظافر
طالء  زجاجة  ت�شببت  م�شبوقة،  وغ��ري  غريبة  واقعة  يف 
داخل  طارئة  حالة  يف  نفاذة  رائحة  ذات  �شغرية  اأظ��اف��ر 

طائرة، بعدما اعتقد الطاقم اأن حريقا �شب على متنها.
وجهتها  اإىل  اإيرلينز"  "اأمريكان  رح��ل��ة  و���ش��ول  وب��ع��د 
كارولينا  ن����ورث  ب���ولي���ة  دوغ���ال����س  ���ش��ارل��وت  م��ط��ار  يف 
الأمريكية، الأربعاء، فتح اأفراد الطاقم مق�شورة الأمتعة 

ولحظوا "رائحة غري معتادة".
اأبلغ  اإنرتنا�شونال"،  بر�س  "يونايتد  اأن��ب��اء  وكالة  ووف��ق 
الطاقم �شلطات املطار التي دفعت بخم�س �شيارات اإطفاء 
اإىل موقع الطائرة للتحقق من الرائحة، التي ات�شح اأنها 

نابعة من زجاجة طالء الأظافر.
الإطفاء  رج��ال  اإن  الطريان  �شركة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
طالء  زج��اج��ة  اأن  وتبينوا  الأم��ت��ع��ة،  مق�شورة  فح�شوا 

اأظافر مك�شورة كانت وراء الرائحة املريبة.

منزل ميكن تدفئته مبجفف ال�سعر
يتمتع  منزل  عن  اأ�شرتاليا،  ميل  ديلي  �شحيفة  ك�شفت 
بت�شميم فريد �شديق للبيئة، يوفر على مالكيه الكثري 
تدفئته  اإم��ك��ان��ي��ة  بف�شل  ال��ك��ه��رب��اء  ف��وات��ري  تكلفة  م��ن 
ب��ال��ك��ام��ل خ���الل 20 دق��ي��ق��ة ف��ق��ط ب��ا���ش��ت��خ��دام جمفف 

ال�شعر.
2020، يف  ع��ام  ب��ن��اوؤه يف  ال���ذي مت  الع�شري  امل��ن��زل  يقع 
���ش��اح��ي��ة ت��وم��ب��ا يف ك��رين��ي��ز ���ش��ري��ن��غ��ز، ع��ل��ى ب��ع��د 132 
كيلومرتاً �شرق مدينة بريزبني وهو الثاين من نوعه يف 

كوينزلند.
يتميز املنزل بنظام تهوية متطور واأبواب ونوافذ بزجاج 
م����زدوج، ون��ظ��ام ع��زل ج��ي��د، مم��ا يجعله ق��اب��اًل للتدفئة 

خالل دقائق با�شتخدام جمفف �شعر اأو فرن �شغري.

دم اجلبال.. حل �سحري يجدد احليوية ويق�سي على ال�سيخوخة
اأ�شا�شياً  م�����ش��دراً  ال��ط��ب��ي��ع��ة  اع��ت��رت  ل��ط��امل��ا 
ا�شتخدامها  ميكن  التي  والعنا�شر  للموارد 
بعد  فحتى  الطبية،  الإن�شان  حاجات  �شد  يف 
الطبيعة  ت�����زال  ل  احل���دي���ث  ال���ط���ب  ظ���ه���ور 
للكثريين  بالن�شبة  واحد"  رقم  "امل�شت�شفى 
الذين يعتقدون اأنها متنحهم "مواد �شحرية" 

ل ميكن اإيجادها يف اأي مكان اآخر.
ال�"�شيالجيت" التي  م��ادة  امل���واد،  ه��ذه  وم��ن 
والتي  الهيماليا  جبال  اأع��ايل  من  ت�شتخرج 
اأو�شى با�شتخدامها "اأمري الأطباء" ابن �شينا 

واأطلق عليها البع�س و�شف "دم اجلبال".
اأخ�شائي  وه��و  ع��ب��ود  روين  الطبيب  وي��ق��ول 
غري  ي��ب��دو  "�شيالجيت" ق��د  ا���ش��م  اإن  تغذية 
املادة  ه��ذه  ول��ك��ن  للبع�س،  بالن�شبة  م��األ��وف 
حتتوي على اأكرث من 84 معدناً، ولها فوائد 
ع��الج��ي��ة ك���ث���رية، وت��ع��ت��ر واح�����دة م���ن امل���واد 
امل�شتخدمة يف نظام الطب الهندي التقليدي 

كمجدد للحيوية وم�شاد لل�شيخوخة.
عن  ع��ب��ارة  ال�"�شيالجيت"  اأن  ع��ب��ود  وي�شرح 
الَقطران،  ت�شبه  ال��ل��ون  ���ش��وداء  ل��زج��ة  م���ادة 
تاأتي من ال�شخور يف �شال�شل اجلبال العالية، 
والتبت  الهيماليا  يف  عليها  العثور  ومي��ك��ن 
مدى  ع��ل��ى  وت�شكلت  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  ورو���ش��ي��ا 
للمواد  البطيء  التحلل  عملية  نتيجة  ق��رون 

النباتية والإفرازات ال�شخرية.
النباتي  ال�"�شيالجيت" باملنتج  عبود  وي�شف 
والفولفيك،  ال��ه��ي��وم��ي��ك  ب��ح��م�����ش��ي  ال��غ��ن��ي 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ال��زن��ك واحل��دي��د م��ا مينحه 
م���ي���زات ع���دي���دة م��ث��ل ال���ق���درة ع��ل��ى حماربة 
حت�شني  على  والعمل  والأك�����ش��دة،  اللتهابات 
مناعة اجل�شم وتعزيز الطاقة والذاكرة، حيث 
من  يبطئ  اأو  مينع  قد  اأن��ه  الباحثون  يعتقد 
ت��ط��ور م��ر���س ال��زه��امي��ر وي�����ش��اع��د يف تاأخري 

ال�شيخوخة.

املمثلة االأمل�نية نين� هو�ص ت�صل لالحتف�ل ب�فتت�ح مهرج�ن البندقية ال�صينم�ئي الدويل 79 يف البندقية. )ا ف ب(

ليند�سي لوهان بني ذراعي �سقيقها
�شاركت املمثلة البالغة من العمر 36 عاًما،  ليند�شي لوهان  �شورة على �شفحتها 
 26 العمر  من  البالغ  و�شقيقها  لها  الجتماعي،  التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة 
عاًما، وهما يعيدان التقاط ال�شورة نف�شها التي التقطاها قبل �شنوات يف املكان 

نف�شه  يف لندن، خارج �شاعة بيج بن.
ال���ذي ك��ان��ت فيه لوهان  ال��وق��ت  اإىل  ي��ع��ود تاريخها  ال��ت��ي  ال�����ش��ورة الأ���ش��ل��ي��ة،  يف 
 "The Parent Trap" فيلم  يف  جيم�س  واآين  باركر  هايل  التواأم  اأدوار  تلعب 
عام 1998، �شوهدت وهي حتمل اأخيها ال�شغري داكوتا، اأما يف ال�شورة اجلديدة، 

داكوتا هو الذي يحملها.
وكتبت ليند�شي التي كانت ترتدي زي �شخ�شية اآين يف ال�شورة الأ�شلية: "الآن 
املن�شور على  ا  اأي�شً داكوتا  �شارك  وب��دوره  الأبد"،  اإىل  الأ�شدقاء  اأعز  وبعد ذلك. 

�شفحته اخلا�شة.


