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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�سي 
االحتاد ال�سوي�سري وبنني بذكرى 

اليوم الوطني لبلديهما
•• اأبوظبي-وام: 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
الرئي�س  اإىل فخامة  تهنئة  اهلل" برقية 
اإي��غ��ن��ا���ش��ي��و ك��ا���ش��ي�����س، رئ��ي�����س االحت����اد 
ال�����ش��وي�����ش��ري، وذل����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  بن را�شد 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه 
فخامة  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اهلل« 

الرئي�س اإيغنا�شيو كا�شي�س.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ب��ع��ث ���ش��اح��ب ال�شمو 
اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ حممد بن 
اإىل  تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة 
رئي�س  تالون،  باتري�س  الرئي�س  فخامة 
ذكرى  مبنا�شبة  وذل��ك  بنني  جمهورية 

اليوم الوطني بالده .
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  بن را�شد 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه 
فخامة  اىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اهلل« 

باتري�س تالون رئي�س جمهورية بنني.
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رئي�س الدولة يتلقى ات�ساال هاتفيا من رئي�س وزراء رومانيا 
بحثا خالله عالقات التعاون وم�سارات العمل امل�سرتك

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ات�����ش��اال هاتفيا  اأم�����س  ال���دول���ة »ح��ف��ظ��ه اهلل«  رئ��ي�����س 
جمهورية  وزراء  رئي�س  ت�شيوكا  نيكوالي  معايل  من 
التعاون بني  رومانيا ال�شديقة بحثا خالله عالقات 
دولة االإم��ارات ورومانيا وفر�س تعزيزها وتطويرها 
يف خمتلف املجاالت. وتناول اجلانبان م�شارات العمل 

امل�شرتك خا�شة االقت�شادية واال�شتثمارية والتنموية 
وغ��ره��ا م��ن امل��ج��االت احل��ي��وي��ة، مب��ا ي�شهم يف بناء 
���ش��راك��ات اق��ت�����ش��ادي��ة ن��اج��ح��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وير�شخ 

عالقاتهما يف ظل ما ت�شهده من تطور م�شتمر.
اللجنة  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل  اأي�����ش��ا  االت�����ش��ال  ت��ط��رق  و 
امل�شرتكة يف تعزيز التعاون بني البلدين يف القطاعني 
�شهر  خ��الل  اجتماعها  عقدت  والتي  واخل��ا���س  العام 

يونيو املا�شي يف اأبوظبي.
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�شفينة ال�شحن رازوين حتمل �شحنة 26000 طن من الذرة وتغادر ميناء اأودي�شا اإىل لبنان. »ا ف ب«

جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�سد يعتمد اإن�ساء
»اللجنة العليا للتحول الرقمي احلكومي« برئا�سة عهود الرومي

•• دبي-وام:

اأعلنت مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية عن تقدميها دعماً 
غذائياً للمتاأثرين بتداعيات احلالة املناخية اال�شتثنائية التي �شيطرت 
على املناطق ال�شرقية للدولة خالل االأ�شبوع املا�شي، يتمثل بتقدميها 

50 األف طرد غذائي و10 اآالف بطاقة متوينية للمت�شررين وخا�شة 
العاملية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  مبادرات حممد  وتقدم  العّمال.  فئة  من 
اخلرية،  الفجرة  وجمعية  للطعام  االإم����ارات  بنك  م��ع  وبالتن�شيق 
الت�شاقط  تداعيات  من  املت�شررين  واالأف���راد  لالأ�شر  املبا�شر  الدعم 
اال�شتثنائي لالأمطار الغزيرة يف املنطقة ال�شرقية.)التفا�شيل �س5(

املخابرات الربيطانية: تعديل لرو�سيا يف خططها الع�سكرية بدونبا�س

اإبحار اأول �سحنة حبوب و�سط توافق نادر بني الكرملني وكييف

الأمن العراقي يغلق مداخل املنطقة اخل�سراء

ال�سدر يحدد ثالثة �سروط لقبول دعوة احلوار مع العامري
•• بغداد-وكاالت:

قال امل�شوؤول يف التيار ال�شدري يف العراق، �شالح حممد 
العراقي اأم�س اإن الزعيم مقتدى ال�شدر قد حدد �شروطا 

لقبول دعوة احلوار مع »االإطار التن�شيقي«.
احلوار،  لقبول  ا���ش��رتط  ال�شدر  ف��اإن  العراقي  وبح�شب 
العامري وكتلته من  الفتح هادي  ان�شحاب زعيم حتالف 

»االإطار التن�شيقي«.
لكي  �شامن  »حتديد  العامري  من  ال�شدر  طلب  كذلك 

ننقذ العراق من اأنياب الف�شاد« على حّد تعبره.
واأ�شار العراقي اإىل اأن ال�شدر اأكد �شرورة اإ�شدار العامري 
ل�»ا�شتنكار �شريح لكالم )�شبايكرمان(«، ويق�شد ما �شّرح 
اأي��ام. وك��ان »االإطار  املالكي  يف الت�شريبات قبل  ن��وري  به 

كرد�شتان  اإق��ل��ي��م  رئ��ي�����س  مب��ب��ادرة  رح���ب  ق��د  التن�شيقي« 
نيجرفان بارزاين، والتي دعت لعقد حوار يف اأربيل بني 

كل االأطراف ال�شيا�شية.
اعت�شام مفتوح  ال�شدري«، بدء  »التيار  اأعلن  املقابل،  ويف 
املنطقة  يف  الأن�شاره  مظاهرات  وانطلقت  الربملان،  داخل 
اخل�شراء ببغداد، التي ت�شم املوؤ�ش�شات احليوية، حاولوا 
ما  االأع��ل��ى،  الق�شاء  وجمل�س  ال��ربمل��ان  اق��ت��ح��ام  خاللها 
بني  م��واج��ه��ات  خ��الل  جريحا   125 �شقوط  ع��ن  اأ�شفر 

قوى االأمن واملتظاهرين.
وحت�شبا خلروج تظاهرات جديدة، اتخذت القوات االأمنية 
املنطقة  ح��ول  خ�شو�شا  عنا�شرها،  ن�شر  بينها  اإج���راءات 
اخل�����ش��راء، واإغ���الق ط��رق مهمة، م��ا اأدى الأزم���ات مرور 

�شديدة يف العا�شمة.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأم�س  الربيطانية  املخابرات  قالت 
اإن رو�شيا تتجه اإىل تعديل خططها 
يف دونبا�س بعد ما و�شفته ب�»الف�شل 

يف اإحداث اخرتاق حا�شم«.
الربيطانية  امل���خ���اب���رات  واأ�����ش����ارت 
عدد  ن�شر  تعيد  »ق��د  رو�شيا  اأن  اإىل 
كبر من قواتها من قطاع دونبا�س 

ال�شمايل اإىل جنوب اأوكرانيا«.
وعن املعركة يف �شرق اأوكرانيا، قالت 
الدفاع الربيطانية يف تقرير  وزارة 
من  اإن��ه  اجلمعة،  يوم  ا�شتخباراتي، 
املحتمل اأن تكون جمموعة »فاغرن« 
الع�شكرية الرو�شية اخلا�شة قد مت 
قطاعات  ع��ن  بامل�شوؤولية  تكليفها 
حم��������ددة م�����ن ج���ب���ه���ة ال����ق����ت����ال يف 

ال�شرق.
ال�����دف�����اع  وزارة  ت����ق����ري����ر  ورج���������ح 
الربيطانية اأن يكون تكليف مو�شكو 
قتالية  مبهمات  »ف��اغ��رن«  ملجموعة 
»النق�س  اإىل  ع��ائ��دا  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
ال��ك��ب��ر ال�����ذي ت��واج��ه��ه رو���ش��ي��ا يف 

امل�شاة القتالية«.
الكرملني  ب����ني  ن������ادر  ت����واف����ق  ويف 
وك����ي����ي����ف، اأك�������د وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 

بالتو�سل  متفائلون  وا�سنطن: 
التفاق بحري بني لبنان واإ�سرائيل

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأعلن اآمو�س هوك�شتاين الو�شيط 
االأم���رك���ي يف ال���ن���زاع احل����دودي 
واإ�شرائيل  ل��ب��ن��ان  ب��ني  ال��ب��ح��ري 
اأم�س اأنه ال يزال متفائال باإحراز 
للعودة  اتفاق ويتطلع  تقدم نحو 
اإىل املنطقة للتو�شل اإىل »ترتيب 

نهائي«.
ب����ه����ذه  ه����وك���������ش����ت����اي����ن  واأدىل 
ال���ت�������ش���ري���ح���ات ب���ع���د ل����ق����اء مع 
الرئي�س اللبناين ورئي�س الوزراء 
النواب يف  املكلف ورئي�س جمل�س 

الق�شر اجلمهوري يف بعبدا.
الرئا�شة  اأع����ل����ن����ت  ذل�������ك،  اإىل 
اأم�س  ���ش��اب��ق  وق���ت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف 
وال�شفرة  ه��وك�����ش��ت��اي��ن  و����ش���ول 
االأمركية يف لبنان دوروثي �شيا 
بعبدا  اإىل ق�شر  امل��راف��ق  وال��وف��د 

وبدء اجتماع مو�شع �شمهما.

جيدة  وفر�شة  ج��دا.  اإيجابي  فهذا 
الخ��ت��ب��ار ف��اع��ل��ي��ة االآل���ي���ات ال��ت��ي مت 
االت��ف��اق عليها خ��الل امل��ح��ادث��ات يف 

ا�شطنبول«.
ياأتي هذا بعدما انطلقت اأول �شفينة 
اأوك��ران��ي��ة م��ن ميناء  حتمل ح��ب��وًب��ا 
اتفاق  مب���وج���ب  االث���ن���ني  اأودي�������ش���ا 

بو�شاطة دولية.
االتفاق  ي��ط��ل��ق  اأن  امل����اأم����ول  وم����ن 
املحا�شيل  م���ن  ك���ب���رة  خم���زون���ات 
اخلارجية،  ل��الأ���ش��واق  االأوك���ران���ي���ة 
وم�����ن ث����م ت��خ��ف��ي��ف اأزم��������ة اجل����وع 

املتزايدة.
الدفاع  ال����وزارة  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
التي  ال�شحن  �شفينة  اإن  ال��رتك��ي��ة 
)رازوين(،  ���ش��رال��ي��ون  ع��ل��م  ت��رف��ع 
اأودي�شا  غ����ادرت  ب���ال���ذرة،  وامل��ح��م��ل��ة 
اإىل لبنان. فيما ذكر بيان �شادر عن 
حتمل  ال�شفينة  اأن  امل��ت��ح��دة  االأمم 

اأكرث من 26 األف طن من الذرة.
حتديد  نظام  م��ن  بيانات  واأظ��ه��رت 
الهوية االآيل التابع ل�شركة رازوين، 
ال�شفن يف  وهو جهاز تتبع ل�شالمة 
من  ببطء  ال�شفينة  خ��روج  البحر، 
�شباح  اأودي�����ش��ا  م��ي��ن��اء  يف  ر�شيفها 

االثنني اإىل جانب زورق �شحب.

اأم�س  كوليبا  دمي��ي��رتي  االأوك����راين 
ت�شدير  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  اأن  االث����ن����ني، 
االأوىل  للمرة  االأوك��ران��ي��ة  احل��ب��وب 
منذ بداية احلرب يف فرباير، ي�شّكل 

»انفراجاً للعامل«.
وقال الوزير االأوك��راين يف تغريدة، 
للعامل،  بالن�شبة  ان��ف��راج  ي��وم  »اإن���ه 
يف  الأ�شدقائنا  بالن�شبة  وخ�شو�شاً 

واإفريقيا،  واآ���ش��ي��ا  االأو���ش��ط  ال�شرق 
االأكرانية  احل���ب���وب  ت���غ���ادر  ب��ي��ن��م��ا 
من  اأ����ش���ه���ر  ب���ع���د  اأودي���������ش����ا  االأوىل 

احل�شار الرو�شي«.
اأوكرانيا  ك���ان���ت  »ل��ط��امل��ا  واأ�����ش����اف 
عليه  االع����ت����م����اد  مي���ك���ن  ����ش���ري���ك���اً 
اإذا احرتمت رو�شيا  و�شتبقى كذلك 

التزاماتها يف االتفاق«.

كما رحب الكرملني االثنني باإبحار 
من  ب��احل��ب��وب  حمملة  �شفينة  اأول 
اأوكرانيا  ج��ن��وب  يف  اأودي�����ش��ا  م��رف��اأ 
�شادرات  ال�شتئناف  خطة  مبوجب 

احلبوب.
الكرملني  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
لل�شحفيني  ب��ي�����ش��ك��وف  دم���ي���رتي 
�شفينة،  اأول  مل��غ��ادرة  »بالن�شبة  اإن���ه 

بلينكن يبحث مع العليمي هدنة 
اليمن والتو�سل حلل �سيا�سي

•• اليمن-وكاالت:

بحث رئي�س جمل�س القيادة الرئا�شي اليمني ر�شاد العليمي مع وزير اخلارجية االأمركي 
انتوين بلينكن امل�شتجدات املحلية، واجلهود االإقليمية والدولية الرامية لتحقيق ال�شالم 
بتعاطي  هاتفية  حمادثة  يف  االأم��رك��ي  اخلارجية  وزي��ر  واأ���ش��اد  اليمن.  يف  واال�شتقرار 
جمل�س القيادة الرئا�شي واحلكومة مع كافة عنا�شر الهدنة امل�شتمرة منذ اأربعة اأ�شهر، 

واأهمية ذلك يف حتقيق االآثار االإيجابية امللمو�شة على ال�شعيد االإن�شاين.
املبعوثني االأممي واالأمركي من  التزام الواليات املتحدة بدعم جهود  اأكد بلينكن  كما 

اأجل حتقيق ال�شالم واال�شتقرار يف اليمن.
الرئا�شي  القيادة  جمل�س  يقودها  التي  االإ���ش��الح��ات  دع��م  يف  ب��الده  حر�س  على  و�شدد 
واحلكومة، والعمل على م�شاعفة اجلهود املن�شقة مع املجتمع الدويل لتخفيف معاناة 
ال�شعب اليمني. من جهته عرّب العليمي عن التزام جمل�س القيادة الرئا�شي بنهج ال�شالم 
العادل وال�شامل القائم على املرجعيات الوطنية واالإقليمية والدولية، وخ�شو�شا قرار 

جمل�س االأمن 2216.
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�سحة تطلق الن�سخة املحدثة من 
تطبيق الفح�ص الطبي للإقامة

اأخبار الإمارات

حمنة لبنان.. من ال�رصاع 
الأهلي اإىل النهيار القت�سادي 

عربي ودويل

الكثريي يح�سد ف�سية بطولة اأبوظبي 
جراند �سلم للجوجيت�سو يف ريو دي جانريو

الفجر الريا�سي

•• اأبوظبي-وام:

�شاحب  برئا�شة  ال����وزراء  جمل�س  اعتمد 
اآل مكتوم،  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، ت�شكيل اللجنة العليا 
للتحول الرقمي احلكومي، برئا�شة معايل 
دولة  وزي���رة  ال��روم��ي،  خلفان  بنت  ع��ه��ود 
ومعايل  وامل�شتقبل  احل��ك��وم��ي  للتطوير 
ع��م��ر ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء - وزي����ر دولة 
الرقمي  واالقت�شاد  اال�شطناعي  للذكاء 
لرئي�س  نائباً  بعد  ع��ن  العمل  وتطبيقات 

اللجنة.
ي�����ش��������������ت��ه��دف ال����ق����رار ا����ش���ت���ح���داث جلنة 
جمل�س  تتب�������ع  اإ�ش����رافية  توجيهي�������ة 
املنظ��������ومة  وتطوي����ر  حلوكم������ة  ال��وزراء 

الرقمي�������ة للخدمات واالأعمال والعمليات 
احل��ك��وم��ي��ة يف احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة حتت 
ل��ل��ت��ح��ول الرقمي  ال��ع��ل��ي��ا  »ال��ل��ج��ن��ة  ا���ش��م 

احلكومي«.
اإىل  اخت�شا�شاتها  �شمن  اللجنة  ت��ه��دف 
بتطوير  يتعلق  فيما  والتوجيه  االإ���ش��راف 
االحتادية،  للحكومة  الرقمية  املنظومة 
واملرونة  والتناف�شية  اجل��اه��زي��ة  وت��ع��زي��ز 
واملواءمة الرقمية بني امل�شاريع واالأنظمة 
احلكومية  االحتادية  اجلهات  يف  الرقمية 
التحتية  للبنية  ا�شتخدامها  كفاءة  ورف��ع 
تن�شيق  اإىل  باالإ�شافة  الرقمية،  واالأ�شول 
اجل���ه���ود وت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل ب���ني اجلهات 
وتعظيم  لت�شريع  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

اأثر التحول الرقمي ال�شامل.
)التفا�شيل �س2(

50 األف طرد غذائي و10 اآالف بطاقة متوينية 
للمت�سررين من االأمطار يف املنطقة ال�سرقية

اأكدت اأن اجلي�س ال�سيني لن يبقى مكتوف الأيدي

ال�سني تناور بالذخرية احلية قبيل زيارة بيلو�سي لتايوان 
•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادت م�شادر اأمركية وتايوانية 
مقربة من اجلي�س اأم�س االثنني 
باأن رئي�شة جمل�س النواب نان�شي 
بيلو�شي �شتتوقف يف تايوان اليوم 

الثالثاء لليلة واحدة.
وق���ال���ت امل�����ش��ادر االأم���رك���ي���ة اإن 
غوا�شات   3 و  ط���ائ���رات  ح��ام��ل��ة 
اأمركية  ح��رب��ي��ة  �شفينة  و36 
املحيط  ���ش��ت�����ش��ارك مب���ن���اورات يف 

الهادئ.
ب��ال��ت��زام��ن، اأع��ل��ن��ت ال�����ش��ني هي 
بالذخرة  مناورات  االأخ��رى عن 
بيلو�شي  زي��ارة  مع  تزامنا  احلية 
اخلارجية  وزارة  وكانت  لتايوان. 
ال�شينية اأم�س االثنني قد جددت 
حت��ذي��رات��ه��ا م���ن ع���واق���ب زي����ارة 
قررت  ح��ال  يف  لتايبيه،  بيلو�شي 
وجهاتها  اإىل  ت����اي����وان  اإ����ش���اف���ة 
���ش��م��ن اجل���ول���ة االآ���ش��ي��وي��ة التي 

تقوم بها.
ال�شينية:  اخل���ارج���ي���ة  وق���ال���ت 

قتلى وع�سرات امل�سابني يف انفجار �ساحنة نقل وقود بليبيا
•• طرابل�س-وكاالت:

اأم�س  ت�شبب انفجار �شاحنة لنقل الوقود يف بلدة بنت بيه جنوب ليبيا 
االثنني مبقتل �شتة اأ�شخا�س على االأقل واإ�شابة اأكرث من 50 اآخرين 
بينهم حاالت خطرة. وقال م�شدر اأمني ل�»فران�س بر�س« اإن »ح�شيلة 
انفجار �شاحنة نقل الوقود يف بلدة بنت بيه، ت�شببت على االأقل يف مقتل 

حرجة«. حاالت  بينهم   50 من  اأكرث  واإ�شابة  اأ�شخا�س   6
يف  ن�شمة  اآالف   10 �شكانها  ع��دد  يتجاوز  ال  التي  بيه  بنت  بلدة  وتقع 
اأكرب  تعد  التي  و�شبها  اأوب���اري  مدينتي  بني  الرابط  الطريق  منت�شف 

مدن جنوب ليبيا وتبعد عن العا�شمة طرابل�س نحو 750 كيلومرتا.
من  ك��ب��را  ع���ددا  تظهر  ���ش��ورا  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  وتناقلت 

االأ�شخا�س يتجمعون حول �شاحنة نقل وقود منقلبة على الطريق.
كما اأظهرت �شور اأخرى، انفجار ال�شاحنة وا�شتعال النران يف عدد من 

ال�شيارات املحيطة بها.

م�سهد �سيا�سي جمزاأ:
�سقوط احلكومة وانتخابات مبكرة: اإيطاليا اإىل اأين؟

•• الفجر -فابيان جيبولت -ترجمة خرية ال�صيباين 

�شد كل التوقعات، ا�شتقال ماريو دراجي. ودخلت اإيطاليا يف حملة انتخابية 
قبل ثمانية اأ�شهر من موعدها املحدد، لت�شّوت يف �شبتمرب: االأوىل يف تاريخ 
اجلمهورية االإيطالية. نحن اذن امام حملة انتخابية �شيفية غر عادية 

ميكن اأن تغّر بلًدا مير بتحّول �شيا�شي.    )التفا�شيل �س10(

رئ��ي�����ش��ة جمل�س  ق��ي��ام  »يف ح��ال��ة 
تايوان  بزيارة  االأمركي  النواب 
يبقى  ل��ن  ال�شيني  اجلي�س  ف���اإن 

مكتوف االأيدي«.
خالل  االأح��دث  التحذير  و�شدر 
اخلارجية  ل�����وزارة  دوري����ة  اإف�����ادة 
املتحدث  ق���ال  ح��ي��ث  ال�����ش��ي��ن��ي��ة، 
اإنه  با�شم ال��وزارة ت�شاو يل جيان 

ب�شبب و�شع بيلو�شي »رقم ثالثة 
يف االإدارة االأمركية«، فاإن زيارة 
تايوان »�شيكون لها تاأثر �شيا�شي 

ج�شيم«، وفقما نقلت »رويرتز«.
وو���ش��ل��ت ن��ان�����ش��ي ب��ي��ل��و���ش��ي، اإىل 
من  مبكرة  �شاعة  يف  �شنغافورة 
جولتها  م�شتهل  يف  اأم�����س  �شباح 

االآ�شيوية.

اأن�شار مقتدى ال�شدر يتجمعون خالل اعت�شام يف مبنى الربملان و�شط اأزمة �شيا�شية    »رويرتز«

لويجي دي مايو �شيواجه �شندوق االقرتاع الأول مرة

بيلو�شي ت�شافح رئي�شة �شنغافورة حليمة يعقوب يف �شنغافورة  »رويرتز«

احد جرحى انفجار ال�شاحنة يتلقى العالج     )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 162,695 فح�سا ك�سفت عن 1,088 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و1,004 حاالت �سفاء 
•• اأبوظبي- وام:

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�شتجد  امل�شابة بفرو�س كورونا 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 162،695 فح�شا جديدا خالل 
با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات 

اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 1،088 حالة اإ�شابة 

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

جمموع احلاالت امل�شجلة 992،652 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  االأرب���ع  يف 

الدولة 2،335 حالة.
مل�شابني  ج��دي��دة  ح����االت   1،004 ���ش��ف��اء  ع��ن  ال�����وزارة  اأع��ل��ن��ت    كما 
بفرو�س 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 حاالت ال�شفاء 971،757 حالة.

النيابة العامة للدولة تو�سح مفهوم جرمية غ�سل االأموال
•• اأبوظبي-وام:

اأم�س على  ن�شرتها  العامة للدولة، من خالل مادة فلمية  النيابة  او�شحت 
ح�شاباتها يف مواقع التوا�شل االجتماعي مفهوم جرمية غ�شل االأموال.

اأنه يق�شد بجرمية غ�شل االموال طبقا للمادة  واأ�شارت النيابة العامة اإىل 
2 من املر�شوم بقانون احتادي رقم 20 ل�شنة 2018 ب�شاأن مواجهة جرائم 
غ�شل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب ومتويل التنظيمات غر امل�شروعة 

وتعديالته والتي ن�شت على انه :-  
االأموال  ب��اأن  ع��امل��اً  ك��ان  م��ن  ك��ل  االأم���وال  غ�شل  جرمية  مرتكبا  يعد   .1

متح�شلة من جرمية اأ�شلية، وارتكب عمداً اأحد االأفعال االآتية: 
اأ. حول املتح�شالت اأو نقلها اأو اأجرى اأي عملية بها بق�شد اإخفاء اأو متويه 

م�شدرها غر امل�شروع.

طريقة  اأو  مكانها  اأو  م�شدرها،  اأو  املتح�شالت،  حقيقة  م�وه  اأو  اأخفى  ب. 
الت�شرف فيها اأو حركتها اأو ملكيتها اأواحلقوق املتعلقة بها.

ج. اكت�شب اأو حاز اأو ا�شتخدم املتح�شالت عند ت�شلمها.
د. م�شاعدة مرتكب اجلرمية االأ�شلية على االإفالت من العقوبة.

معاقبة  حت�ول  وال  م�شتقلة،  جرمي�ة  االأم���وال  غ�شل  جرمية  تعترب   .2
مرتكب اجلرمية االأ�شلية دون معاقبته على جرمية غ�شل االأموال.

امل�شدر  الإثبات  االأ�شلية  اجلرمية  بارتكاب  االإدانة  ح�شول  ي�شرتط  ال   .3
غر امل�شروع للمتح�شالت.

امل�شتمرة  للدولة  العامة  النيابة  حملة  اإط��ار  يف  املعلومات  هذه  ن�شر  وياأتي 
الت�شريعات  جميع  ون�شر  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  القانونية  الثقافة  لتعزيز 
امل�شتحدثة واملحدثة بالدولة ، ورفع م�شتوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك 

بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�سد يعتمد اإن�ساء اللجنة العليا للتحول الرقمي احلكومي برئا�سة عهود الرومياآراء اجلمهور معيار جودة اخلدمات يف االإمارات.. ا�ستطالعات الراأي  و املت�سوق ال�سري منوذجا

اأهم اأهداف واخت�سا�سات اللجنة: تن�سيق اجلهود وتعزيز التكامل بني اجلهات واملوؤ�س�سات 
احلكومية لت�سريع وتعظيم اأثر التحول الرقمي ال�سامل حلكومة دولة االإمارات 

موؤ�س�سة االإمارات للتعليم املدر�سي تعتمد زيا موحدا جديدا للعام الدرا�سي املقبل 

•• اأبوظبي-وام:

لقيا�س  امليدان معيارا  املتعاملني يف  اآراء جمهور  االإم��ارات من  دول��ة  تتخذ 
مدى جودة خدماتها يف املجاالت كافة ويف �شبيل ذلك عملت خالل ال�شنوات 
املا�شية على تاأ�شي�س منظومة متكاملة من قنوات التوا�شل معه ال�شت�شراف 
اإىل  تف�شي  تفاعلية  بيئة  �شمن  خدماتها  وتعزيز  تطوير  عملية  يف  روؤيته 

تعزيز �شعادة املجتمع.
اأبرز الو�شائل التي  وتعد ا�شتطالعات الراأي وم�شروع املت�شوق ال�شري اأحد 
تعتمدها الدولة لتكري�س مفهوم "احلكومة الذكية" التي ت�شتمع اإىل اآراء 
املتعاملني واجلمهور يف اأي وقت واأي مكان وتفتح اأمامهم الباب لالإ�شهام يف 

�شياغة املبادرات يف جميع مفا�شل العمل احلكومي.
�شارك – اإمارات.. واحدة من النماذج امل�شيئة يف تعزيز التوا�شل مع اجلمهور 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حلكومة  الر�شمية  البوابة  تتيحها  التي 
ا�شتطالعات  من  وا�شعة  جمموعة  على  بالت�شويت  للجمهور  ت�شمح  والتي 
الراأي والتقييمات حول موا�شيع متنوعة تتعلق بجميع الوزارات واجلهات 

االحتادية يف الدولة.
وتتميز ا�شتطالعات الراأي التي جتريها البوابة مبالم�شتها ملختلف جوانب 
احلياة اليومية الأفراد املجتمع بدءا من موا�شيع االإ�شكان والتوظيف واأنظمة 
وال�شفر  التحتية  بالبنية  م��رورا  والطاقة،  والبيئة  النقل  وو�شائل  العمل 
واجلوازات وكيفية االنتقال اإىل دولة االإمارات، و�شوال اإىل االقت�شاد واملال 
واالأعمال  وال�شياحة  والقانون،  وال�شالمة  والعدل  االجتماعية  وال�شوؤون 

اخلرية واالإن�شانية.
و من اأبرز ا�شتطالعات الراأي التي طرحتها البوابة، موؤخرا، ا�شتطالع حول 
الو�شيلة التي يف�شلها اجلمهور للتوا�شل مع اجلهات احلكومية، وا�شتطالع 
حول  واأخ��ر  املتعاملني،  �شكاوى  مع  احلكومية  اجلهات  تعامل  جدية  حول 
مدى  ح��ول  وا�شتطالع  االإم���ارات،  حلكومة  الر�شمية  للبوابة  العام  املظهر 

الثقة بالدفع االإلكرتوين لر�شوم اخلدمات احلكومية يف االإمارات.

نتائج  ال��ب��واب��ة  ت��ت��ي��ح  ال�����ش��ف��اف��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  �شيا�شتها  م��ن  وان��ط��الق��اً 
نتائج  اأظهرت  املثال  �شبيل  اال�شتطالعات للجمهور لالطالع عليها، وعلى 
باملائة من اجلمهور يف�شلون   62،28 اأن  للبوابة  االأخ��رة  اال�شتطالعات 
الربيد االإلكرتوين و�شيلة للتوا�شل مع اجلهات احلكومية، فيما عرب نحو 
احلكومية  اجلهات  جدية  مب�شتوى  ثقتهم  عن  اجلمهور  من  باملائة   67
بالدفع  يثقون  الذين  ن�شبة  املتعاملني، فيما جت��اوزت  �شكوى  بالتعامل مع 

االإلكرتوين للخدمات احلكومية 93 باملئة.
دفع  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  اإطالقه  ال�شري" منذ  "املت�شوق  لعب م�شروع  وب��دوره 
داخل  خدمتهم  ج���ودة  قيا�س  خ��الل  م��ن  ال��ع��م��الء،  خ��دم��ة  حت�شني  عجلة 
املوؤ�ش�شات من وجهة نظر وجتربة العمالء اأنف�شهم و ي�شم امل�شروع ع�شرات 
من  وع��دد  ال���وزراء،  جمل�س  رئا�شة  يتبعون  الذين  االأ�شخا�س  من  االآالف 

االأجهزة االحتادية االأخرى.
وت�شتثمر نتائج املت�شوق ال�شري يف حت�شني اأداء اجلهات احلكومية، وتر�شيخ 
وبناء ثقافة تتمحور حول خدمة املتعاملني باعتبارها اأولوية لدى احلكومة، 
ويتمثل عمل املت�شوق ال�شري مبراقبة ومتابعة واالطالع على كيفية تعامل 
اخلدمات  ومتطلبات  باإجراءات  معرفتهم  ومدى  املتعاملني،  مع  املوظفني 
املتطلبات  وب�شاطة  و�شوح  م��دى  اإىل  والتعرف  عملهم،  جهة  من  املقدمة 
واالإج��راءات للح�شول على اخلدمة، ويتم الرتكيز على املوظفني لكونهم 

نقطة الو�شل بني اجلهة واملتعامل.
االإمارات  "برنامج  عرب  اأطلقت  االإم���ارات  دول��ة  حكومة  اأن  بالذكر  جدير 
للخدمة احلكومية املتميزة" العديد من املبادرات التي كان لها بالغ االأثر يف 
حت�شني جودة اخلدمات احلكومية املقدمة جلمهور املتعاملني ويف طليعتها 
م�شنع  وم�شروع  ال�شعادة"  و"موؤ�شر  النجوم"  لت�شنيف  العاملي  "النظام 
اآل��ي��ة ت�شميم  ت��دري��ب اجل��ه��ات احلكومية على  ال��ذي يركز على  اخل��دم��ات 
اأف�شل  و"جائزة  املتعامل وجتربته،  رحلة  االعتبار  بعني  واالأخ��ذ  اخلدمات 
خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول"، و برنامج "درا�شات �شعادة املتعاملني" 

الذي ي�شاعد يف التعرف على دوافع ال�شعادة لدى املتعاملني.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  ال���وزراء  جمل�س  اعتمد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
رعاه  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
الرقمي  ل��ل��ت��ح��ول  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ت�شكيل  اهلل، 
احل��ك��وم��ي، ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
احلكومي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  دول������ة  وزي�������رة  ال�����روم�����ي، 
وامل�����ش��ت��ق��ب��ل وم��ع��ايل ع��م��ر ب��ن ���ش��ل��ط��ان العلماء 
واالقت�شاد  اال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر   -
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائباً لرئي�س 

اللجنة.
ا���ش��ت��ح��داث جل��ن��ة توجيهية  ال���ق���رار  ي�����ش��ت��ه��دف 
اإ�شرافية تتبع جمل�س الوزراء حلوكمة وتطوير 
املنظومة الرقمية للخدمات واالأعمال والعمليات 
احل��ك��وم��ي��ة يف احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة حت��ت ا�شم 

احلكومي". الرقمي  للتحول  العليا  "اللجنة 
تهدف اللجنة �شمن اخت�شا�شاتها اإىل االإ�شراف 
املنظومة  ب��ت��ط��وي��ر  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وال���ت���وج���ي���ه 
الرقمية للحكومة االحتادية، وتعزيز اجلاهزية 
بني  ال��رق��م��ي��ة  وامل���واءم���ة  وامل���رون���ة  والتناف�شية 
امل�شاريع واالأنظمة الرقمية يف اجلهات االحتادية 
للبنية  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ك���ف���اءة  احل��ك��وم��ي��ة ورف����ع 
التحتية واالأ�شول الرقمية، باالإ�شافة اإىل تن�شيق 
اجلهود وتعزيز التكامل بني اجلهات واملوؤ�ش�شات 
احلكومية لت�شريع وتعظيم اأثر التحول الرقمي 
على  مهامها  �شمن  اللجنة  و�شتعمل  ال�شامل. 
وامل�شتهدفات  اال�شرتاتيجية  االأول��وي��ات  اعتماد 
الرقمي  وال��ت��ح��ول  الرقمية  املنظومة  لتطوير 
يف  احلكومية  واالأع���م���ال  والعمليات  للخدمات 
حكومة دولة االإمارات، اإىل جانب اإعداد �شيا�شات 
وم��ع��اي��ر ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال�����ش��ام��ل للحكومة 
يلزم  االحتادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة ما 
ومبادرات  وبرامج  و�شيا�شات  ا�شرتاتيجيات  من 
واإ�����ش����دار  االأول������وي������ة،  ذات  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
ذات  اال�شرتاتيجية  بامل�شاريع  اإر�شادية  �شوابط 
والعمليات  واالأع��م��ال  اخل��دم��ات  برقمنة  ال�شلة 
واال�شتثمار  ال�شرف  اأوج��ه  وحوكمة  احلكومية، 
الرقمية يف احلكومة االحتادية مبا  امل�شاريع  يف 

ي�شهم يف تعزيز الكفاءة احلكومية.
مدير  م��ن:  ك��اًل  ع�شويتها  �شمن  اللجنة  ت�شم 
االت�شاالت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع���ام 
الهيئة  ع�����ام  وم����دي����ر  ال���رق���م���ي���ة،  واحل����ك����وم����ة 
ورئي�س  احلكومية،  الب�شرية  للموارد  االحتادية 
االأم�����ن ال�����ش��ي��رباين حل��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات، 
ورئ��ي�����س اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة حل��ك��وم��ة دولة 
املعلومات  لقطاع  العام  املدير  ونائب  االإم���ارات، 

لتنظيم  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  ال��رق��م��ي��ة  واحل��ك��وم��ة 
قطاع االت�شاالت واحلكومة الرقمية، اإىل جانب 

ممثل عن وزارة املالية بدرجة ال تقل عن وكيل 
وزارة م�شاعد.

•• دبي-وام: 

اأعلنت موؤ�ش�شة االإمارات للتعليم املدر�شي عن اعتمادها زياً مدر�شياً موحداً 
ولغاية  االأوىل  الرو�شة  بدءا من  وذلك  املدار�س احلكومية،  لطلبة  جديداً 
االأم��ور من  واأولياء  الطلبة  اأن يبداأ توزيعه على  الثاين ع�شر، على  ال�شف 
الدرا�شي  للعام  املوؤ�ش�شة  ا�شتعدادات  �شمن  وذلك  اجلاري،  اأغ�شط�س   15

املقبل 2023-2022.
طبيعة  ينا�شب  مدر�شي  زي  توفر  على  املوؤ�ش�شة  حر�س  �شمن  ذل��ك  ياأتي 
ومبا  ال��درا���ش��ي��ة،  مراحلهم  اخ��ت��الف  على  الطلبة  لكافة  العمرية  الفئات 
م��ع طبيعة  يتوافق  للطلبة مب��ا  ال��راح��ة  ���ش��روط  م��ن  توفر مزيد  ي�شمن 
التي  ال��الزم��ة  العملية  باملتطلبات  كذلك  ومي��ده��م  ال��درا���ش��ي،  ال��ي��وم  �شر 
حتتمها عليهم طبيعة الن�شاطات ال�شفية وغر ال�شفية التي ميار�شونها يف 
مدار�شهم، عالوة على متا�شيه التام مع ا�شرتاطات االأمن وال�شالمة التي 
املتاحة  العلمية  للمختربات  ا�شتخدامهم  عند  الطلبة  لدى  توافرها  يجب 
لهم يف املدار�س. وحدد دليل الزي املدر�شي املوحد اجلديد موا�شفات الزي 
لكافة الطلبة، كل ح�شب مرحلته الدرا�شية، اإذ اأتاح خيارات متنوعة للطلبة 
اإيجابي  التعليمية ب�شكل  العمرية، مبا ينعك�س على بيئتهم  تنا�شب فئاتهم 
اأ�شا�شا لتوفر بيئات تعلم قوامها  عرب تكري�شه لقيم �شامية، والتي تعترب 

امل�شاركة والتناف�شية وامل�شاواة، كما حر�شت املوؤ�ش�شة على توفر زي مدر�شي 
التي يجب  املوا�شفات واملعاير  ذي جودة وذلك عرب و�شعها ملجموعة من 

توافرها بالزي عند ت�شميمه من قبل ال�شركة املوردة.
اللونني  يف  منح�شرة  االأل�����وان  ت��ك��ون  اأن  اجل��دي��دة  الت�شاميم  يف  وروع����ي 
لكال  ومنا�شبة  وج��اذب��ة  وم��وح��دة  مريحة  تكون  بحيث  والكحلي،  االأبي�س 
واأولياء  للطلبة  امل��در���ش��ي  ال���زي  بيع  و�شيتم  االأع��م��ار.  وملختلف  اجلن�شني 
الدولة  مناطق  خمتلف  على  موزعة  للبيع  منفذا   38 خ��الل  من  االأم���ور 
وتابعة ملجموعة اللولوهايربماركت املورد املعتمد من قبل موؤ�ش�شة االإمارات 
للتعليم املدر�شي. ويحاكي الزي املدر�شي املوحد اجلديد قيما تربوية مهمة 
منها تقوية الروابط والعالقات االإيجابية بني الطلبة و�شعورهم باالنتماء 
االإيجابية  وال�شلوكيات  الف�شيلة  لقيم  تعزيزه  جانب  اإىل  املدر�شة  ملجتمع 
لديهم ملا ميتاز به الزي من ح�شمة، ف�شال عن ح�شر تكاليفه باحلد االأدنى 
مبا ي�شهم يف عدم زيادة العبء على اأولياء االأمور يف هذا املجال، كما يوفر 
و�شاعات  التعليمية  العملية  ملتطلبات  مراعاته  عرب  للطلبة،  اأريحية  الزي 
املتنوعة،  بن�شاطاته  املختلفة  الدرا�شي  اليوم  ومتطلبات  وبيئتها  الدرا�شة 
االإلكرتوين  موقعها  عرب  املوؤ�ش�شة  وتتيح  ال�شفية.  غر  اأو  ال�شفية  �شواء 
اجلديد  املوحد  املدر�شي  للزي  الكامل  الدليل   www.ese.gov.ae

للتعرف على اأ�شعاره واأماكن تواجد منافذ بيعه.

�سرطة اأبوظبي تنظم دورة مهارات 
الفرو�سية لقيادة الوحدات امل�ساندة

•• اأبوظبي-وام: 

�شهد املقدم ركن طيار ال�شيخ زايد بن حمد بن حمدان اآل نهيان مدير اإدارة 
اأبوظبي ، حفل تخريج  الدوريات اخلا�شة بقطاع االأمن اجلنائي ب�شرطة 
قيادة  يف  للعاملني  الفرو�شية  على  والتاأهيل  للتدريب  تاأ�شي�شية  دورة  اأول 

الوحدات امل�شاندة باأبوظبي من فئة �شف ال�شباط واالأفراد .
كيفية  على  الفر�شان  ت��دري��ب  على  اأ�شهر   3 ا�شتمرت  التي  ال���دورة  رك��زت 
التعامل مع اخليول من خالل رعايتها ومتابعتها ، وحت�شني م�شتوى اأداء 
الفر�شان وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التدريبية ورفع كفاءتهم التخ�ش�شية 

يف اأعمال الفرو�شية واالإملام باالجراءات املطلوبة يف التعامل مع اخليول .
ح�شر احلفل املقدم خالد علي اجلنيبي رئي�س ق�شم الفرو�شية بالوكالة يف 
الدوريات  اإدارة  اأق�شام  روؤ�شاء  باأبوظبي وعدد من  امل�شاندة  الوحدات  قيادة 

اخلا�شة وال�شباط و�شباط ال�شف ب�شرطة اأبوظبي .

الداخلية  تطلق حملة التوعية املرورية املوحدة الثالثة لعام 2022 »�سيف بال حوادث«
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت وزارة الداخلية، ممثلة يف جمل�س املرور االحتادي اأم�س وحتى االأول 
 2022 لعام  الثالثة  امل��وح��دة  امل��روري��ة  التوعية  حملة  املقبل  �شبتمرب  من 
"�شيف بال حوادث"، وذلك �شمن مبادرات قطاع املرور لتح�شني ال�شالمة 
على الطرق وحتقيق اأعلى م�شتويات االأمن وال�شالمة املرورية، و�شواًل اإىل 
3 وفيات لكل 100 األف من ال�شكان وذلك بهدف تعزيز التكاتف املجتمعي، 

والعمل معاً للحد من احلوادث املرورية.
الطرق،  اأم���ن  ل�شبط  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اإ�شرتاتيجية  �شمن  احلملة  ت��اأت��ي 
قائدي  وخا�شة  اجلمهور  توعية  بهدف  ال�شرطية  القيادة  من  وبتوجيهات 
املركبات باأهمية ال�شيانة الدورية للمركبة واحلر�س على �شالمة االإطارات، 
ال�����ش��ي��ف، والتقيد  امل��رك��ب��ات ال�شيما يف ف���رتة  وع���دم زي����ادة احل��م��ول��ة ع��ل��ى 
م�شتخدمي  جميع  و�شالمة  �شالمتهم  على  حفاظاً  واالإر���ش��ادات  بالن�شائح 
املجتمع  �شرائح  وتوعية  املرورية،  ال�شالمة  اأعلى م�شتويات  وبلوغ  الطريق، 
امل���روري���ة، وم���ا ينجم عنها م��ن وفيات  ال��ن��اجت��ة ع��ن احل����وادث  ب��االأ���ش��رار 

االحتادي  امل��رور  وينفذ احلملة جمل�س  ومعنوية.  مادية  واأ�شرار  واإ�شابات 
واإدارات  ب��ال��وزارة،  امل��روري  للتن�شيق  العامة  االإدارة  مع  والتن�شيق  بالتعاون 
املرورية  بال�شالمة  املعنية  بالدولة، والعديد من اجلهات  املرور والدوريات 
املتعلقة  االحتياطات  العام واخلا�س، وجميع اجلهات التخاذ  القطاعني  يف 
االإطارات  �شالمة  من  والتاأكد  ال��دوري��ة  ال�شيانة  واإج���راء  املركبة  ب�شالمة 
حفاظاً على �شالمتهم. وقال اللواء املهند�س امل�شت�شار حممد �شيف الزفني، 
اإن   ، املرور االحتادي  العمليات، رئي�س جمل�س  العام ل�شوؤون  القائد  م�شاعد 
احلوادث املرورية ال تزال ت�شكل هاج�شاً مقلقاً لالأجهزة االأمنية يف الدولة؛ 
وللجهود املبذولة للحد منها على حد �شواء ب�شبب ما تخلفه من اآثار �شارة 
تتمثل يف اأعداد الوفيات واالإ�شابات، واالآثار االجتماعية االأخرى، اإ�شافة اإىل 

اخل�شائر املادية يف املمتلكات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة.
بدء  مع  تزامناً  بال حوادث" ياأتي  "�شيف  �شعار حملة  اختيار  اإن  واأ�شاف: 
ال�شفر  رح��الت  يف  كثافة  ت�شهد  وال��ت��ي  ال�شفر  ومو�شم  ال�شيفية،  االإج���ازة 
الربية مما يتطلب اتخاذ العديد من االحتياطات املتعلقة ب�شالمة املركبة 
التقيد بحدود  الدورية، و�شرورة  ال�شيانة  واإج��راء  االإط��ارات  منها �شالمة 

احلمولة امل�شموح بها على �شطح املركبة، والتي ال يتجاوز ارتفاعها /60/ 
املركبة  ب��ت��وازن  االإخ���الل  اإىل  ت��وؤدي  ال��زائ��دة  اإن احلمولة  �شنتيمرتاً، حيث 
و�شعوبة ال�شيطرة عليها، ومن هنا كان ال بد من خلق نوع من الوعي وتعزيز 
الثقافة املرورية لدى �شائقي وم�شتخدمي الطريق كافة باأهمية التاأكد من 
�شالمة و�شالحية املركبة �شماناً وحفاظاً على �شالمتهم و�شالمة االآخرين.  
وذكر اأن االإح�شائية ال�شادرة عن االإدارة العامة للتن�شيق املروري، تو�شح اأن 
عدد احلوادث املرورية التي وقعت خالل الربع الثالث من عام 2021 بلغ 
785 حادثاً، اأ�شفرت عن وفاة 81 �شخ�س، واإ�شابة 943 �شخ�شاً باإ�شابات 

خمتلفة، يف ف�شل ال�شيف من العام املا�شي.
اأن احلملة تهدف اإىل الو�شول اإىل اأكرب �شريحة من املجتمع عرب  واأو�شح 
خمتلف و�شائل االإعالم املختلفة، منها املقروءة وامل�شموعة واملرئية، وكذلك 
عرب االإنرتنت واللوحات االإعالنية، ف�شاًل عن تنظيم حلقات نقا�شية عرب 
املرور  عنا�شر  من  امل�شوؤولني  من  ع��دد  ا�شت�شافة  خاللها  من  يتم  االإذاع���ة 
تت�شمنها  ب�شاأن احلملة، وما  ا�شتف�شارات اجلمهور  للرد على  املتخ�ش�شني، 

من قيم وثقافة مرورية.
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اأخبـار الإمـارات
بالتن�سيق مع الهالل  .. حمد �سهيل اخلييلي يخ�س�س

 206 غرف فندقية لالأ�سر املت�سررة من االأمطار يف الفجرية
•• اأبوظبي-وام:

كونكورد  ف��ن��دق  م��ال��ك   " اخلييلي  عوي�شة  �شهيل  ح��م��د  ���ش��ع��ادة  خ�ش�س 
امل��ت�����ش��ررة من  االأ���ش��ر  الإي����واء  بالفندق  اأج��ن��ح��ة  و  غ��رف  الفجرة" 206 
االأمطار و ال�شيول يف املناطق ال�شرقية من الدولة اإىل جانب توفر ثالث 
اإىل  ي��ع��ودوا  و  الراهنة  ظروفهم  تنجلي  اأن  اإىل  للمتاأثرين  يوميا  وجبات 
واجلهات  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  مع  بالتن�شيق  وذل��ك  م�شاكنهم 

املخت�شة يف الفجرة.
مت  امل��ت��اأث��ري��ن  م��ن  �شخ�شا   2013 للفندق  اال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  وبلغت 
ت�شكينهم يف اأعقاب االأمطار وال�شيول مبا�شرة .. وجاءت مبادرة �شعادة حمد 

�شهيل اخلييلي تعزيزا جلهود الهالل االأحمر و خمتلف اجلهات على جميع 
امل�شتويات يف اإيواء املت�شررين .

لالأ�شر  اخل��دم��ات  اأف�شل  تقدمي  على  مبادرته  وف��ق  الفندق  اإدارة  وعملت 
وتوفر رعاية خا�شة الأ�شحاب الهمم و كبار املواطنني واأ�شحاب االأمرا�س 

املزمنة واالأطفال منهم.
�شهيل  حمد  ل�شعادة  وتقديرها  �شكرها  عن  االأحمر  الهالل  هيئة  واأعربت 
امل�شتويات  على  ال��دول��ة  يف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  دع��م  م��ب��ادرت��ه  على  اخلييلي 
ال�شيول على جت��اوز ظروفهم  و  االأمطار  املتاأثرين من  ق��درة  لتعزيز  كافة 
الراهنة.. م�شرة اإىل اأن �شعادته م�شاند وداعم دائم لربامج الهيئة االإن�شانية 

والتنموية حمليا وخارجيا.

بيت اخلري تنفق 7.3 ماليني درهم الإنقاذ 186 مري�سًا
 •• دبي –الفجر:

عام  م��ن  االأول  الن�شف  حتى  بثت  اأن��ه��ا  اخل��ر  بيت  جمعية  اأعلنت   
"زايد  االإن�����ش��اين  اخل���ري  برناجمها  م��ن  حلقة   98 م   2022
الثالث، �شاعدت من خاللها ما يزيد عن  اخلر" الذي دخل عامه 

درهم. مليون   7،3 بلغت  اإجمالية  بقيمة  مري�شاً   186
اإذاع��ة االأوىل  اأث��ر  "زايد اخلر" ال��ذي يبث ر�شائله عرب   وبرنامج 
الذين  امل��ر���ش��ى  ل��ن��ج��دة  ت��ه��دف  واإن�����ش��ان��ي��ة مهمة  اإع��الم��ي��ة  من�شة 
يعي�شون ظروفاً ومعاناة �شحية حرجة، ت�شطرهم الإجراء عمليات 
اأو  مكلفة،  وت�شخي�شية  طبية  ب��اإج��راءات  القيام  اأو  عاجلة  جراحية 
اأدوية  توفر  اأو  تعوي�شية،  وحركية  �شمعية  اأجهزة  وتركيب  �شراء 
اأ�شبوعياً م�شاء كل خمي�س  عالجية باهظة الثمن.  ويبث الربنامج 

يف  يومية  �شاعة  م��ع  م�����ش��اء،  ال�شاد�شة  وح��ت��ى  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة  م��ن 
دبي  جمعية  م��ع  تقدميه  يف  اخلر"  "بيت  وتتناوب  رم�شان،  �شهر 
اإذاعي  برنامج  رعاية  اخلر" على  "بيت  مع  اتفقت  التي  اخلرية، 
هادف،  اإن�����ش��اين  ك��ربن��ام��ج  اخلر"  "زايد  با�شم  م�شرتك  اأ���ش��ب��وع��ي 
جل��م��ع ال��ت��ربع��ات ب��ه��دف دع���م امل�����ش��اري��ع اخل��ري��ة وجن���دة املر�شى 
ووقع  دره���م،  األ��ف  ع�شرون  عالجهم  كلفة  تفوق  ال��ذي��ن  املع�شرين، 
اختيار اجلمعيتني على اإذاعة االأوىل التي تبث على  الرتدد 107.4، 
كونها حتظى مبتابعة امل�شتمعني يف اإمارة دبي بن�شبة عالية، وتتابعها 
النخبة من امل�شتمعني واأعيان املجتمع.  وت�شر بيانات ق�شم االإعالم 
"زايد اخلر" التي قدمت خالل  ع��دد حلقات  "بيت اخلر" اأن  يف 
26 حلقة، جنحت يف تقدمي  بلغت   2022 االأول من عام  الن�شف 

امل�شاعدة. ا�شتحقوا  مري�شاً   56 لنجدة  درهم،   2،100،548

�سحة تطلق الن�سخة املحدثة من تطبيق الفح�س الطبي لالإقامة
•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأبوظبي  �شركة  اأطلقت 
ال�شحية "�شحة" الن�شخة املحدثة 
للفح�س  "�شحة  ت��ط��ب��ي��ق  م����ن 
الطبي لالإقامة بباقة جديدة من 
اإط��الق ن�شخته  امليزات وذل��ك بعد 

االأوىل يف يناير من هذا العام.
وت���ت�������ش���م���ن ال���ن�������ش���خ���ة اجل����دي����دة 
اأندرويد  اأج��ه��زة  على  تعمل  ال��ت��ي 
املواعيد  حجز  اإمكانية   "iOS"و
بخطوات  وامل��ج��م��وع��ات  لل�شركات 
الدفع  اإمكانية  توفر  كما  معدودة 
ل���ل���ف���ح�������س م�������ش���ب���ق���اً م�����ن خ����الل 
اآب������ل باي  ال��ت��ط��ب��ي��ق ب���ا����ش���ت���خ���دام 
و���ش��ام�����ش��وجن ب���اي ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
ت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ش��ج��ي��ل من 
خالل اإتاحة الت�شجيل يف التطبيق 
با�شتخدام الهوية الرقمية والربط 
لتحميل  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ه���وي���ة  م���ع 

البيانات تلقائياً.
وقال الدكتور عمر الها�شمي املدير 
يف  االإكلينيكية  لل�شوؤون  التنفيذي 
 " اخلارجية  العالجية  اخل��دم��ات 
ك��ب��راً من  اإق���ب���االأً  التطبيق  الق��ى 

زي�����ارة مراكز  اأب��وظ��ب��ي  اإم������ارة  يف 
الوقائية  وال�������ش���ح���ة  ال���ف���ح�������س 
الإجراء الفح�س الطبي الالزم يف 
ال�شابق كان العمالء ي��زورون تلك 
لكن مع  م�شبق  دون حجز  امل��راك��ز 
باإمكان  اأ���ش��ب��ح  اجل��دي��د  التطبيق 
املقيمني االآن حتديد الوقت الذي 
ينا�شبهم مما ي�شمن عملية �شهلة 

و�شريعة و�شل�شة للغاية.
"�شحة" للفح�س  م��راك��ز  وت��وف��ر 
من  واملعتمدة  الوقائية  وال�شحة 
الدولية  امل�����ش��رتك��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل 
اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة 
ال���ط���ب���ي���ة اخل����ا�����ش����ة ب������اإج������راءات 
االإق��ام��ة مبا يف ذل��ك خدمة امل�شار 
ال�شريع وخيارات اخلدمة املتميزة 
هذه  تعمل  ك��م��ا  معينة  م��واق��ع  يف 
توفر  متخ�ش�شة  كوحدات  املراكز 
املعدية  االأم��را���س  خدمات فح�س 
جميع  يف  ال���وق���ائ���ي���ة  واخل����دم����ات 

اأنحاء اأبوظبي.
وت��دي��ر ���ش��رك��ة ���ش��ح��ة ح��ال��ي��اً 12 
مركزاً للفح�س وال�شحة الوقائية 
وم�شفح  اأب����وظ����ب����ي  م���دي���ن���ة  يف 
ومركز  ي���ا����س  وب���ن���ي  وال�����ش��ه��ام��ة 

املراكز يف اأنحاء االإمارة اإ�شافة اإىل 
املخ�ش�شة  املتنقلة  العيادة  توفر 
عنها  اأع���ل���ن���ا  وال����ت����ي  ل���ل�������ش���رك���ات 
اأو  االإق��ام��ة  اإ���ش��دار  موؤخراً." عند 
املقيمني  م���ن  ُي��ط��ل��ب  جت��دي��ده��ا، 

لل�شركات  االإج����راءات  ت�شهيل  اإىل 
امل�شبق  والدفع  احلجز  خ��الل  من 
الذي ي�شمن لهم ال�شرعة واالأمان 
باملبالغ  التعامل  حيث يغنيهم عن 
ال���ن���ق���دي���ة وي����اأت����ي ذل�����ك يف اإط�����ار 

اجل��م��ه��ور م��ن��ذ اإط���الق���ه ح��ي��ث مت 
من  اأك����رث  ع��ل��ى  التطبيق  حت��م��ي��ل 
اأكرث  وحجز  ذكي  هاتف  األف   60
األ���ف م��وع��د ع��ن طريقه  م��ن 73 
ونتطلع من خالل امليزات اجلديدة 

ال�شركات  لتمكني  امل�شتمر  �شعينا 
ب�شكل  خدماتنا  اإىل  الو�شول  من 
تطوير  خ���الل  م��ن  ومي�شر  �شهل 
ملواكبة  م�شتمر  ب�شكل  التطبيق 
وتوفر  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 

اخلا�س  الطبي  للفح�س  االحت��اد 
و�شويحان  وال�����ع�����ني  ب�����االإق�����ام�����ة 
ومدينة زايد ودملا وال�شلع وغياثي 
العيادة  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  وامل����رف����اأ 
موؤخراً  اإطالقها  مت  التي  املتنقلة 

لل�شركات.
وملزيد من املعلومات حول اإجراءات 
باالإقامة  الفح�س الطبي اخلا�س 
dpsc. زي��ارة  يرجى  ومتطلباته 

اأنه  اإىل  االإ���ش��ارة  مع   seha.ae
املراجعني  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب 
اإب��راز امل��رور االأخ�شر يف  املطعمني 
�شلبية  نتيجة  اأو  احل�شن  تطبيق 
الختبار م�شحة االأنف مت اإجراوؤها 
املطعمني  ل��غ��ر  ���ش��اع��ة   96 ق��ب��ل 
اأو  الفح�س  م��راك��ز  اإىل  ل��ل��دخ��ول 
اإظ����ه����ار احل���ال���ة اخل�������ش���راء على 

تطبيق احل�شن.

اأبوظبي للتوعية القانونية بدائرة الق�ساء يوا�سل حملة مكافحة املخدرات بتو�سيع نطاقها

بلدية مدينة اأبوظبي تن�سئ »حديقة املعر�س النباتي« لتعريف املجتمع باالأ�سجار 
والنباتات امل�ستخدمة يف التجميل الطبيعي

•• اأبوظبي -وام:

ت���و����ش���ع���ت احل����م����ل����ة ال���ت���وع���وي���ة 
اأطلقها  التي  امل��خ��درات،  ملكافحة 
مركز اأبوظبي للتوعية القانونية 
بدائرة  "م�شوؤولية"  واملجتمعية 
امل���واد  ع��ر���س  لت�شمل  ال��ق�����ش��اء، 
التوعوية  واالأف���الم  التثقيف�����ية 
يف امل��������������������راك��������������������ز ال���ت���ج���اري���ة يف 
اأب���وظ���ب���ي، ب��ه��دف ال��و���ش��ول اإىل 
���ش��ري��ح��ة وا���ش��ع��������������ة م���ن خمتلف 
املعرفة  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع،  ف��ئ��ات 

رئي�س دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، 
برت�شيخ الثقافة القانونية ون�شر 
امل��ج��ت��م��ع��ي، مب����ا يدعم  ال����وع����ي 
واال�شتقرار  االأم��ن  على  احلفاظ 

وحماية اأفراد املجتمع.
تو�شيح  ع���ل���ى  احل���م���ل���ة  وت����رك����ز 
تعاطي  اإىل  امل����وؤدي����ة  االأ����ش���ب���اب 
تعلقت  �����ش����واء  امل�����خ�����درة،  امل�������واد 
اخلا�شة  ال���ف���ردي���ة  ب���االأ����ش���ب���اب 
االأ�شباب  اأو  امل��ت��ع��اط��ي،  ب�شخ�س 
اأو  االأ����ش���ري،  كالتفكك  االأ���ش��ري��ة 
الوعي  كعدم  املجتمعية  االأ�شباب 

ي�شمن  مب��ا  امل��خ��اط��ر،  ت��ل��ك  اإزاء 
للحماية  الوقائي  ال��دور  حتقيق 
التعاطي  ب��راث��ن  ال��وق��وع يف  م��ن 

واالإدمان.
�شمن  اخل�����ط�����وة  ه������ذه  وت�����اأت�����ي 
اجلهود املتوا�شلة لتحقيق اأهداف 
انطلقت يف  التي  املو�شعة  احلملة 
ملدة  وت�شتمر  املا�شي  مايو  �شهر 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  اأ���ش��ه��ر،  �شتة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زايد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الرئا�شة،  دي����وان  وزي���ر  ال�����وزراء، 

املعاقبة  والقوانني  بالت�شريعات 
االآثار  بيان  مع  الفعل،  ه��ذا  على 
�شواء  ال��ت��ع��اط��ي  ع��ل��ى  امل���رتت���ب���ة 
النف�شية  بال�شحة  متعلقة  كانت 
كا�شطراب النوم، االأوهام، القلق، 
االكتئاب، التوتر، واالنطوائية، اأو 
اآث������ار �شحية ج�شدية، كا�شطراب 
ال�����قلب واالإج������هاد العام وال�شداع 

وااللتهابات الرئوية.
التوعوية  احل���م���ل���ة  ت���رك���ز  ك���م���ا 
وال��ت��ع��ايف من  ال��وق��اي��ة  على �شبل 
واملوؤثرات  امل��خ��درات  تعاطي  اآف��ة 

الدالة  املوؤ�شرات  وبيان  العقلية، 
واالآثار الناجمة عن ذلك، اإ�شافة 
القانوين  باجلانب  التعريف  اإىل 
م�شاعدة  وك��ي��ف��ي��ة  وال��ت�����ش��ري��ع��ي، 
امل���ت���ع���اط���ي ع���ل���ى ت���ل���ق���ي ال���ع���الج 
للمحاكمة،  ت��ق��دمي��ه  دون  م���ن 
م���ع ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء ع��ل��ى دور 
عند  الت�شرف  وكيفية  الوالدين 
اك��ت�����ش��اف ت��ع��اط��ي اأح����د االأب���ن���اء، 
م�شاندته  على  العمل  خ��الل  من 
برامج  لدعم  امل�شتمرة  واملتابعة 

اإعادة التاأهيل.

•• اأبوظبي –الفجر:

القبي�شي  ب��در  �شيف  �شعادة  افتتح 
املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
"حديقة املعر�س النباتي" بالقرب 
لبلدية  ال���رئ���ي�������ش���ي  امل���ب���ن���ى   م����ن 
نباتي  كمعر�س  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة 
يحتوي على معظم اأنواع النباتات، 
الزينة  و����ش���ج���رات  واالأ�����ش����ج����ار، 
التجميل  اأع���م���ال  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 

الطبيعي  التجميل  يف  امل�شتعملة 
مم������ا ي�����ع�����زز م���������ش����ت����وى ال����وع����ي 
املجتمعي ب�شرورة املحافظة عليها 
والت�شجيع للم�شاهمة يف الت�شجر، 
تدويرها  م��ع��اد  م����واد  وا���ش��ت��خ��دام 
ويخدم  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا،  اإع�������ادة  اأو 
املعر�س معظم �شرائح املجتمع من 
اأبوظبي  مدينة  داخ���ل  القاطنني 
زوار  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  وخ���ارج���ه���ا، 
اإن�شاء  اأه��م��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة.  وت��ن��ب��ع 

هذا  وي��اأت��ي  اأبوظبي.  يف  الطبيعي 
امل�������ش���روع ���ش��م��ن اإط������ار م���ب���ادرات 
اأب���وظ���ب���ي ممثلة  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة 
وبالتن�شيق  املدينة،  مركز  ببلدية 
اخلدمات  اإدارة  ب���ني  وال���ت���ع���اون 
ال���ف���ن���ي���ة وجم����م����وع����ة امل���ق���اول���ني 
واال�شت�شاريني العاملني يف ت�شغيل 
و�شيانة اأ�شول التجميل الطبيعي.  
اأفراد  تعريف  اإىل  امل��ب��ادرة  ت��ه��دف 
باأنواع االأ�شجار والنباتات  املجتمع 

�شمن  كمبادرة  النباتية  احلديقة 
الزراعية  املناطق  تفعيل  م��ب��ادرات 
امل��ف��ت��وح��ة، واال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 
جمتمعية  خدمات  مرافق  اإ�شافة 
امل��ج��ت��م��ع، وت�شجع  ت��خ��دم  ج��دي��دة 
ع��ل��ى ال�����ش��ي��اح��ة، وج�����ذب ال�����زوار. 
وق����د ق���ام���ت ف���ك���رة امل����ب����ادرة على 
املفتوحة  ت��اأه��ي��ل احل��دي��ق��ة  اإع����ادة 
تدويرها،  م��ع��اد  م���واد  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
احلديقة  م�����ش��اح��ة  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث 

واح���ت���وت  م����رب����ع،  م����رت   2200
امل�شتخدمة  االأ���ش��ج��ار  اأغ��ل��ب  على 
الطبيعي،  ال��ت��ج��م��ي��ل  ع��م��ل��ي��ات  يف 
و�شملت االأ�شجار املزهرة، واملثمرة، 

والنخيل، وغرها من النباتات.
ك���م���ا ت�������ش���م���ن امل���������ش����روع ت���زوي���د 
احل����دي����ق����ة مب�����واق�����ف �����ش����ي����ارات، 
وج���ل�������ش���ات ال�����ش����رتاح����ة ال��������زوار، 
كود  اأر  و"كيو  خ��دم��ي��ة،  وم���راف���ق 

تعريفي" بالنباتات واالأ�شجار.

جملة اجلندي ت�ستعر�س يف عدد اأغ�سط�س اأخبار 
جديد ال�سالح والتطورات التكنولوجية

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتعر�شت جملة »اجلندي« التي ت�شدرها وزارة الدفاع 
فى عددها ل�شهر اأغ�شط�س اجلاري عدداً من الق�شايا 
واملو�شوعات احليوية واأهم الفعاليات واالأخبار املتعلقة 
بوزارة الدفاع والقوات امل�شلحة االإماراتية را�شدة اأبرز 
االأحداث ال�شيا�شية والع�شكرية واالأمنية، واأخبار جديد 
ال�شالح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي و�شلت 
اإليها التقنيات احلديثة والذكاء اال�شطناعي يف املجال 

الع�شكري..
وج���اءت »كلمة اجل��ن��دي« حت��ت ع��ن��وان »ج��ائ��زة القوات 
امل�شلحة للتميز واالبتكار« فيما خ�ش�شت املجلة ملفها 
عن  للحديث   2022 اأغ�شط�س  �شهر  لعدد  الرئي�شي 
بني  اأم��ن��ي  ات��ف��اق  لتوقيع  اال�شرتاتيجية  »ال��ت��داع��ي��ات 
درا�شتني  املجلة  اأع���دت  بينما  �شليمان«  وج��زر  ال�شني 
كربى  تدمرية  ق��وه  العالية  الدقة  »اأ�شلحة  بعنوان: 
تت�شابق على اقتنائها اجليو�س«، و»نزع ال�شالح و�شبط 

الت�شلح«.
مع  لقاًء  »اجلندي« يف عددها اجلديد  وتعر�س جملة 
دولة  يف  �شاب  ل�شركة  العام  املدير  روزي���ن«  كارين  »اآن��ا 
ع��ن جماالت  ال��ذى حت��دث  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
ع��م��ل ال�����ش��رك��ة وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا وا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا واأح����دث 
اخلليج  ودول  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  م�شاريعها 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ودول���ة  ع��ام،  ب�شكل  العربي 

على وجه اخل�شو�س.
ال�شتعرا�س  �شفحاتها  م��ن  م�شاحات  املجلة  واأف����ردت 
والعرب  االإماراتيني  الكتاب  من  نخبة  وحتليالت  اآراء 

ل��ل��ح��دي��ث ع��ن خم��ت��ل��ف ال��ق�����ش��اي��ا واالأم������ور ال��ت��ي تهم 
القراء.

والإث���������راء امل�����ش��ه��د ال���ث���ق���ايف وال���ع���ل���م���ي، ت��ن�����ش��ر جملة 
ومو�شوعات  تقارير  املختلفة  اأبوابها  عرب  »اجل��ن��دي« 
ثقافية واقت�شادية وطبية وريا�شية، كما ت�شدر �شنوياً 
مالحق متعددة تواكب اأهم االأحداث يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة فيما حتر�س املجلة بن�شختها املطبوعة 
ومن�شاتها   /Aljundi.ae/ االإلكرتوين  وموقعها 
ر�شد  ع��ل��ى   ،/@aljundijournal/ ال��رق��م��ي��ة 

ومواكبة كل جديد يف عامل االإعالم الع�شكري.

الطق�س من اليوم وحتى اخلمي�س غائم جزئيا مع تكون ال�سحب الركامية املمطرة

ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س ي�ستقطب نحو 700 م�سارك يف الربامج ال�سيفية

•• اأبوظبي -وام:

اأو�شح املركز الوطني لالأر�شاد اأنه 
خلط  التذبذبية  للحركة  ونتيجة 
 "ITCZ " امل�������داري  االل���ت���ق���اء 
�شمال  ب����اجت����اه  ي���ت���ح���رك  ال�������ذي 
اإىل  ثم يرتاجع  العربية  اجلزيرة 
اجلنوب فاإن ذلك يوؤدي اإىل تقدم 
والعلوية  ال�شطحية  املنخف�شات 
ال�شمال،  ب����اجت����اه  اجل����ن����وب  م����ن 

مرة  اجل���ن���وب  اإىل  امل��ن��خ��ف�����ش��ات 
�شعف  اإىل  ي��������وؤدي  مم����ا  اأخ��������رى 
احل���ال���ة اجل���وي���ة وت��راج��ع��ه��ا عن 

املنطقة والدولة .
اليوم  امل��ت��وق��ع  ال��ط��ق�����س  ان  وب���ني 
النحو  على  �شيكون  اخلمي�س  اإىل 
اإىل غائم  ال��ت��ايل: غ��ائ��م��اً ج��زئ��ي��اً 
اأحياناً مع تكون ال�شحب الركامية 
ال�شدة  خم��ت��ل��ف��ة  ت���ك���ون  امل��م��ط��رة 
الدولة  من  متفرقة  مناطق  على 

ال��ه��وائ��ي��ة الرطبة  ال��ك��ت��ل  وت��دف��ق 
ال����ع����رب وب���ح���ر عمان  ب���ح���ر  م����ن 

باجتاه املنطقة والدولة.
واأ����ش���اف ان���ه م���ع ارت���ف���اع درج���ات 
احلرارة خالل فرتة النهار تتكون 
ال�شحب الركامية املحلية املمطرة 
الدولة  من  خمتلفة  مناطق  على 
خا�شة �شرقاً وجنوباً ومتتد اي�شاً 
ي�شاحبها  ال��ظ��ف��رة  منطقة  ع��ل��ى 
الربق والرعد اأحياناً. ثم ترتاجع 

ال�شرقية  امل���ن���اط���ق  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة 
واجلنوبية والغربية تبداأ من بعد 
الليل على  اأول  اإىل  الظهر ومتتد 

فرتات.
ال�����ري�����اح: ج��ن��وب��ي��ة ���ش��رق��ي��ة اإىل 
غربية،  و�شمالية  �شرقية  �شمالية 
م��ع��ت��دل��ة ال�����ش��رع��ة ون�����ش��ط��ة اإىل 
ال�شحب  مع  اأحياناً  ال�شرعة  قوية 
للغبار  م���ث���رة  ت���ك���ون  ال���رك���م���ي���ة 
ت����وؤدي اإىل ت���دين مدى  واالأت���رب���ة 

الروؤية االأفقية.
املوج  متو�شط  اإىل  خفيف  البحر: 
يف اخلليج العربي وبحر عمان قد 
ال�شحب..  م��ع  اأح��ي��ان��ا  ي�����ش��ط��رب 
وقال املركز انه يتابع الو�شع على 
مبوافات  وم�شتمر  ال�شاعة  م��دار 
اجل���م���ه���ور ب����اآخ����ر امل�������ش���ت���ج���دات و 
متابعة  ب�����ش��رورة  اجلميع  ينا�شد 
من  ال�شادرة  والتقارير  الن�شرات 

املركز وعدم تداول االإ�شاعات.

•• ال�صارقة-وام:

متكن الربنامج ال�شيفي "عطلتنا 
غر" الذي ينظمه نادي ال�شارقة 
النف�س  ع���ن  ال����دف����اع  ل��ري��ا���ش��ات 
برعاية جمل�س ال�شارقة الريا�شي 
�شمن  مهمة  مكا�شب  حتقيق  من 
ب������اأن ي���ك���ون بيئة  روؤي�������ة ال����ن����ادي 
ريا�شات  اإي��ج��اب��ي��ة جت��م��ع حم��ب��ي 
والريا�شيني  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
اأعمارهم  ت����رتاوح  مم��ن  ال�����ش��غ��ار 
اأوقات  لق�شاء  عاما  و16   7 بني 
ال�����ش��ي��ف واالإج������ازة ال��درا���ش��ي��ة يف 
وريا�شية  تعليمية  وور���س  درو���س 
مفيدة وذل��ك م��ن خ��الل جتاوزه 

وخمترب االبداع واملر�شم ال�شغر 
البادل  و  ال�����ش��ب��اح��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

تن�س.
"عطلتنا غر" نحو  ي�شارك يف  و 
مقر  يف  ت��وزع��وا  م�����ش��ارك��ا   355
ال���ن���ادي مب��ن��ط��ق��ة ال��رم��ث��ا وف���رع 
ل�����ش��ارع مليحة  امل���ح���اذي  ال���ن���ادي 
برنامج  يف  م�شاركا   250 ون��ح��و 
ا�شتفاد  ال�شرطة" فيما  "اأ�شدقاء 
ال�شيفي  ال��ربن��ام��ج  ف��ق��رات  م��ن 
منت�شبو نادي ال�شطرجن والثقافة 
 60 وع��دده��م  بال�شارقة  للفتيات 
م�����ش��ارك��ا بينما ���ش��ارك ال��ن��ادي يف 
وطفل  مم���ت���ع  "�شيف  ب���رن���ام���ج 
تنظمه  وال����ذي  باالإبداع"  م��ن��ت��ج 

ا�شت�شافتهم  امل�����ش��ت��ه��دف  ل��ل��ع��دد 
اإ���ش��اف��ة اىل امل�����ش��ارك��ة ب��ن��ج��اح يف 
اأق���ي���م���ت يف وقت  اأخ������رى  ب���رام���ج 
امل�شتفيدين  ع��دد  بلغ  و  م��ت��زام��ن 
يف  ت��واج��دوا  م�شاركا   615 نحو 

اأوقات خمتلفة ومواقع عديدة.
" ن����ادي  ب����رام����ج  ت��ق��ت�����ش��ر  مل  و 
ال�����ش��ارق��ة ل��ري��ا���ش��ات ال���دف���اع عن 
" على الربنامج ال�شيفي  النف�س 
"عطلتنا غر" بل �شاهم و ب�شكل 
" اأ����ش���دق���اء  ب���رن���ام���ج  ف���اع���ل يف 
القيادة  تنظمه  ال���ذي  ال�شرطة" 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة عرب 
خالل  من  جوانب  بعدة  امل�شاركة 
النف�س  ع����ن  ال�����دف�����اع  ري����ا�����ش����ات 

النوف  حديقة  يف  ال�شارقة  بلدية 
من  م�شاركا   50 نحو  ا�شتفاد  و 

الور�س والفعاليات الريا�شية.
اأحمد عبد الرحمن  وثمن �شعادة 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��وي�����س 
الدفاع  لريا�شات  ال�شارقة  ن��ادي 
ال�شمو  �شاحب  دع��م  النف�س  ع��ن 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
النادي  الأن�شطة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
ال�شارقة  جم��ل�����س  وت���وج���ي���ه���ات 
اخلطة  ترجمت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي 
�شاهم  م��ا  للنادي  اال�شرتاتيجية 
عن  ف�شال  نوعية  نقلة  بتحقيق 
العامة  القيادة  املميز مع  التعاون 

اإدارة  يف  ممثلة  ال�شارقة  ل�شرطة 
ال�شرطة املجتمعية.

�شعيد  اأح����م����د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  اجل�������روان 
امل���ك���ان���ة  ����ش���اه���م���ت   ": االدارة 
واالن�شباط  وال��ف��ن��ي��ة  ال��رتب��وي��ة 
وجهة  يكون  اأن  يف  للنادي  العايل 
مهمة لالأوالد والبنات يف االأعمار 
امل�شاركة  فاقت  وبالتايل  امل��ح��ددة 
ال���ع���دد امل�����ش��ت��ه��دف ه���و م���ا قوبل 
ب��رتح��ي��ب ع����ال م��و���ش��ح��ا اأن�����ه مت 
توفر جميع امل�شتلزمات املطلوبة 
اأولياء  ت��ع��اون  "�شاهم   : واأ���ش��اف 
االأمور مع اإدارة التدريب بتطوير 

اخلطة املتبعة ومنهاج املع�شكر".
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اأخبـار الإمـارات

•• القاهرة- الفجر:

العربية  ال�������دول  ج���ام���ع���ة  ك����ّرم����ت 
واملجل�س العربي للطفولة والتنمية 
للطفل"  �شديقة  ال�شارقة  "مكتب 
ل�شوؤون  االأع���ل���ى  للمجل�س  ال��ت��اب��ع 
اإطالق  احتفالية  خ��الل   ، االأ���ش��رة 
للطفولة"  ���ش��دي��ق  "اإعالم  دل��ي��ل 
"ت�شحيح امل�شطلحات  حتت عنوان 
وال�����ش��ور اخل��ط��اأ ح��ول االأط��ف��ال يف 
والتي  العربية"،  االإع����الم  و���ش��ائ��ل 
امل�شرية  العا�شمة  اأخ��راً يف  عقدت 

القاهرة.
ال�شارقة  "مكتب  ت���ك���رمي  وي����اأت����ي 
لل�شراكة  تثميناً  للطفل"  �شديقة 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة بني 
للطفولة  العربي  واملجل�س  املكتب 
والتنمية، وجهوده يف اإعداد الدليل 
بق�شايا  العام  الوعي  يكر�س  ال��ذي 
ال��ط��ف��ول��ة، وي�����ش��ل��ط ال�����ش��وء على 

للم�شطلحات  ال�شحيحة  البدائل 
وال�������ش���ور اخل���ط���اأ امل���ت���ب���ادل���ة حول 
االأط��ف��ال ع��رب و�شائل االإع����الم، ما 
م���ن ����ش���اأن���ه ت��ع��زي��ز ح��م��اي��ة حقوق 

الطفل يف املجتمعات العربية. 
الغزال،  خلفان  ح�شة  د.  وت�شلَّمت 
ل"مكتب  ال����ّت����ن����ف����ي����ذي  امل������دي������ر 
�شهادة  للطفل"،  �شديقة  ال�شارقة 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  التكرمي 
االأم������ر ع��ب��د ال���ع���زي���ز ب���ن ط���الل، 
للطفولة  ال��ع��رب��ي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
وال��ت��ن��م��ي��ة، رئ��ي�����س ب��رن��ام��ج اخلليج 
ومعايل  "اأجفند"،  للتنمية  العربي 
االأمني  اأب��وغ��زال��ة،  هيفاء  ال�شفرة 
ال�شوؤون  امل�شاعد رئي�س قطاع  العام 
االج����ت����م����اع����ي����ة ب���ج���ام���ع���ة ال�������دول 
ال��ع��رب��ي��ة، ب��ح�����ش��ور رئ��ي�����س ال����دورة 
العربية،  الطفولة  للجنة  احلالية 
العامة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  م���ن  وع�����دد 
بالطفولة  املعنية  اجلهات  وممثلي 

واملنظمات  ال���ع���رب���ي���ة،  ال�������دول  يف 
االإقليمية والدولية املعنية بق�شايا 

ال���ط���ف���ول���ة، وج���م���ع م����ن اخل�����رباء 
واالإعالميني. 

ال�شارقة  "مكتب  ت���ك���رمي  وي����اأت����ي 
جلهوده  امتداداً  للطفل"،  �شديقة 

 2017 ع������ام  يف  اب����ت����داأه����ا  ال����ت����ي 
املهنية  امل����ب����ادئ  وث���ي���ق���ة  ب���اع���ت���م���اد 

العربي  امل���ج���ل�������س  ع����ن  ال���������ش����ادرة 
تت�شمن  والتي  والتنمية،  للطفولة 
لق�شايا  ال��ع��رب��ي  االإع����الم  معاجلة 
ال��ط��ف��ل، حيث وّق��ع��ه��ا �شمو  ح��ق��وق 
اأحمد القا�شمي،  ال�شيخ �شلطان بن 
نائب حاكم ال�شارقة، رئي�س جمل�س 
�شبيل  يف  ل������الإع������الم؛  ال���������ش����ارق����ة 
تكري�س مبادئ مهنية لتكون اأ�شا�شاً 
وتزويد  العربي،  ل��الإع��الم  موجهاً 
املتعلقة  ب���امل���ع���ارف  االإع����الم����ي����ني 
ب��ح��ق��وق االأط���ف���ال، واإر����ش���اء القيم 
املهنية يف االأداء االإعالمي مبا يعزز 
االأطفال  حقوق  ثقافة  تطبيق  من 
2018 مت  ع���ام  وح��م��اي��ت��ه��م.  ويف 
املهنية  امل��ب��ادئ  دل��ي��ل  وتعميم  ن�شر 
لق�شايا  ال��ع��رب��ي  االإع����الم  مل��ع��اجل��ة 
جمال  يف  للمهنيني  الطفل  حقوق 
املجل�س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  االإع��������الم 
على  وال��ت��ن��م��ي��ة  للطفولة  ال��ع��رب��ي 
امل��ع��ن��ي��ة يف جمال  ج��م��ي��ع اجل���ه���ات 

املجاالت  يف  تعمل  وال��ت��ي  االإع����الم، 
وال��ي��اف��ع��ني يف  ب��االأط��ف��ال  املرتبطة 
اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة ب��ع��د اع��ت��م��اده من 
ال�شارقة لالإعالم واملجل�س  جمل�س 

التنفيذي حلكومة ال�شارقة.
�شديقة  ال�����ش��ارق��ة  "مكتب  وت���وىل 
 200 م��ن  اأك���رث  للطفل" ت��دري��ب 
التدريبية  ج��ل�����ش��ات��ه  يف  م�������ش���ارك 
واخل���رباء  للمهنيني  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي 
واالأطفال يف قطاع االإعالم ال�شديق 
م��ع خ���رباء من  ب��ال��ت��ع��اون  للطفل، 
املجل�س العربي للطفولة والتنمية، 
وال���ت���ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا ال���ع���دي���د من 
دولة  يف  ب��االإع��الم  املعنية  اجل��ه��ات 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، حيث 
ي�شعى املكتب من خالل تلك اجلهود 
االإعالمية  امل��م��ار���ش��ات  اإب�����راز  اإىل 
ت�شاعد  من����اذج  ب��و���ش��ف��ه��ا  ال���رائ���دة 
على تكري�س االإعالم كاأداة ت�شهم يف 

تطوير الطفولة ورعايتها.

•• اأبوظبي -الفجر:

االأ�شبوع  فعاليات  ال��ي��وم  انطلقت 
االأخ������ر ل��ل��ن�����ش��خ��ة ال���ث���الث���ني من 
الذي  ال�شيفي  ال�شمالية  ملتقى 
ي��ن��ظ��م��ه ن�������ادي ت�������راث االإم���������ارات 
اأغ�������ش���ط�������س اجل�����اري   4 وي��خ��ت��ت��م 
ال�شبابية  امل������راك������ز  مب���������ش����ارك����ة 

والن�شائية التابعة له.
وي�شهد االأ�شبوع عدداً من الزيارات 
يف  و�شياحية  تاريخية  م��ع��امل  اإىل 
الفعاليات  بجانب  اأبوظبي،  اإم���ارة 
التي تقام يف مقار املراكز ال�شبابية 
ح����ي����ث ت���ن���ظ���م م�����راك�����ز اأب����وظ����ب����ي 
وال�شمحة والوثبة، برامج ريا�شية 
بح�شن ال�شباب يف اأبوظبي وم�شبح 
املناطق  اإىل  وزي���������ارات  ال�����ن�����ادي، 
زايد،  ال�شيخ  ومعر�س  الرتفيهية 
والر�شم  ال�����ش��ن��ع  ور�������س  ب���ج���ان���ب 

والتلوين، فيما ينظم مركز العني 
اإىل كل  االأ����ش���ب���وع رح����الت  خ����الل 
ال���ع���ني، وق�����ش��ر ال�شيخ  م���ن واح����ة 
معر�س  وزي�������ارة  ال���ع���ني،  يف  زاي�����د 
اإىل  اإ�شافة  النخيل،  ن��واجت  تدوير 
يف  تنتظم  فيما  ال�شعبية،  االأل��ع��اب 
مركز �شويحان ور�س تراثية مبقر 

املركز.
ف��ي��م��ا ت��ت��ن��وع ال���ور����س ال��رتاث��ي��ة يف 
املراكز الن�شائية يف اأبوظبي والعني 
االأ�شبوع  اأي�����ام  خ���الل  وال�����ش��م��ح��ة، 
واخلو�س،  وال�������ش���دو،  ال��ت��ل��ي،  ب���ني 
وال�شنع،  ال�����ش��ع��ب��ي��ة،  واالأل������ع������اب 
واأن�شطة القراءة، بجانب الرحالت 
الرتفيهية والتعليمية اإىل عدد من 
ومراكز  والفنية  الرتاثية  امل��ع��امل 

الت�شوق.
وكان االأ�شبوع املا�شي �شهد عدداً من 
الفعاليات يف اإطار امللتقى مب�شاركة 

حيث  وط���ال���ب���ًة،  ط���ال���ب���اً   1324
نظمت املراكز الن�شائية العديد من 
منها  املتنوعة  الرتاثية  االأن�شطة 
واالألعاب  ال�شعبية،  االأك��الت  ور���س 
والر�شم،  التلوين  وور�س  ال�شعبية، 
االأقم�شة،  و�شبغ  الرباقع،  وقر�س 
وكيفية  اخل���ي���اط���ة،  غ����رز  وت��ع��ل��ي��م 

تلبي�س الو�شادة. 
كما نظم النادي حما�شرة تثقيفية 
���ش��ب��اح اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي يف مقر 
بعنوان  ال��ن�����ش��ائ��ي  ال���ع���ني  م���رك���ز 
قدمتها  وال�������ش���ح���ة«،  »ال���ت���غ���ذي���ة 
ال�����دك�����ت�����ورة ل���ط���ي���ف���ة ال����ظ����اه����ري 
ت���غ���ذي���ة يف ع���ي���ادة  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ة 

الطوية.
ال�شمنة  ع��ن  ال��ظ��اه��ري  وحت��دث��ت 
ال�������ش���ح���ي عند  احل�����ي�����اة  ومن�������ط 
�شمنة  اأن  م���و����ش���ح���ة  االأط������ف������ال، 
االأط��ف��ال متثل واح���دة م��ن اأخطر 

ال���ق���رن  ال�����ش��ح��ي��ة يف  امل�������ش���ك���الت 
اإىل  واأ���ش��ارت  والع�شرين،  احل���ادي 

اأن الوقاية تعد اأهم خطوة ملكافحة 
وباء ال�شمنة لدى االأطفال، وترمي 

اإىل  الراهنة  العالجية  املمار�شات 
من  ب���داًل  امل�شكلة  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 

العالج. 
ال����وراث����ة  اإن  ال����ظ����اه����ري  وق����ال����ت 
اأه���م العوامل  واجل��ي��ن��ات ت��ع��د م��ن 
امل��وؤث��رة يف زي��ادة ال���وزن، باالإ�شافة 
اإىل االإف��راط يف تناول الطعام ذي 
ال�شعرات احلرارية العالية، وزيادة 
باالأخ�س  ال��وج��ب��ات  وح��ج��م  كمية 
الوجبات ال�شريعة، باالإ�شافة لقلة 
وع����دم ممار�شة  ال��ب��دين  ال��ن�����ش��اط 
تناول  يف  وال������زي������ادة  ال���ري���ا����ش���ة، 
واحللويات  ال���غ���ازي���ة  امل�������ش���روب���ات 
ال����ت����ي حت����ت����وي على  واالأط����ع����م����ة 
تناول  وقلة  وال�شكريات،  ال��ده��ون 

اخل�شار والفاكهة واالألبان. 
ه���ن���اك  اأن  ال�����ظ�����اه�����ري  وب����ي����ن����ت 
على  م��رتت��ب��ة  �شحية  م�����ش��اع��ف��ات 
القلب،  اأم��را���س  اأخطرها  ال�شمنة 
وارت���ف���اع  ال�����ش��رط��ان��ي��ة،  واالأورام 
وارتفاع  ال����دم،  يف  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول 

وال�شكتة  ال����دم،  و���ش��غ��ط  ال�����ش��ك��ري 
الكبد  واأم�������را��������س  ال����دم����اغ����ي����ة، 
املفا�شل،  وخ�شونة  والبنكريا�س، 

وم�شاكل اجلهاز التنف�شي.
واإ�شعاد  خ���دم���ات  اإدارة  ون��ظ��م��ت 
املدينة  م���رك���ز  ب��ل��دي��ة   - امل��ج��ت��م��ع 
االإمارات،  بالتعاون مع نادي تراث 
»املفت�س  م���ب���ادرة  اخل��م��ي�����س،  ي����وم 
ت��ر���ش��ي��خ ثقافة  ب��ه��دف  ال�����ش��غ��ر«، 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل���ظ���ه���ر ال���ع���ام 
ومكافحة  القيم  وتعزيز  للمدينة، 
ال�شلوكيات ال�شلبية لدى الطالب، 
واأقيمت املبادرة يف القرية الرتاثية 
من  اأك��رث  بح�شور  للنادي  التابعة 
مللتقى  املنت�شبني  م��ن  ط��ال��ب��اً   50
ال�����ش��م��ال��ي��ة ال�����ش��ي��ف��ي، ح��ي��ث قام 
املدربون ب�شرح اأهداف املبادرة، ومت 
التوعية  ع��ن  خا�س  فيديو  عر�س 

وكيفية املحافظة على املدينة.

•• عجمان-وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان يف ديوان احلاكم 
العربية  اململكة  ع��ام  قن�شل  امل��ط��وع  ع��ب��داهلل  من�شور  ب��ن  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  اأم�����س 

ال�شقيقة الذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام من�شبه  ال�شعودية 
لدى الدولة. ورحب �شمو ويل عهد عجمان خالل اللقاء بالقن�شل العام للمملكة 
اأداء  العربية ال�شعودية.. متمنيا له طيب االإقامة والتوفيق والنجاح وال�شداد يف 
مهام عمله اجلديد مبا ي�شهم يف توطيد العالقات القائمة بني البلدين ال�شديقني 

اللقاء تبادل  امليادين. وجرى خالل  امل�شرتك يف خمتلف  التعاون  اأوا�شر  وتعزيز 
االأحاديث حول العالقة املتينة التي تربط االمارات واململكة العربية ال�شعودية يف 
العديد من املجاالت. من جانبه اأعرب �شعادة القن�شل العام ال�شعودي عن �شعادته 
ومبا  الثنائية  العالقات  وعمق  مبكانة  م�شيدا   .. عجمان  عهد  ويل  �شمو  بلقاء 

ت�شهده دولة االإمارات عامة وعجمان خا�شة من نه�شة ح�شارية يف امليادين كافة. 
ح�شر اللقاء ال�شيخ حميد بن عمار النعيمي ، و�شعادة حمد را�شد النعيمي مدير 
ديوان حاكم عجمان و�شعادة يو�شف حممد النعيمي مدير عام دائرة الت�شريفات 

وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولني.

عمار النعيمي ي�ستقبل القن�سل العام ال�سعودي

تقديرًا لل�سراكة يف اإعداد »دليل ت�سحيح امل�سطلحات وال�سور اخلطاأ حول الأطفال يف و�سائل الإعالم«

»اجلامعة العربية« و »املجل�س العربي للطفولة والتنمية« يكّرمان »مكتب ال�سارقة �سديقة للطفل«

برامج ريا�سية واأن�سطة ترفيهية يف االأ�سبوع االأخري لـ »ال�سمالية ال�سيفي«

•• عجمان-وام:

للعام  ال�شكان  بيانات  حتديث  انطالق  عن  لالإح�شاء  عجمان  مركز  اأعلن 
وذلك  ال�شجلي،  التعداد  مل�شروع  التابعة  الذاتي  العد  عرب من�شة   2022
مف�شلة  ومعلومات  بيانات  ق��اع��دة  لتوفر  �شهر،  ومل��دة  ام�س  م��ن  اب��ت��داًء 
ال��ق��رار يف حكومة  م�شاعدة متخذي  اأج��ل  االإم���ارة من  �شكان  ودقيقة عن 
لتحقيق  العامة  وال�شيا�شات  اال�شرتاتيجية  اخلطط  و�شع  م��ن  عجمان 

التنمية امل�شتدامة واالرتقاء باملجتمع نحو جودة احلياة وتعزيزالرفاهية.

وحثت الدكتورة يا�شمني جودي امل�شت�شار االإح�شائي الفني، رئي�شة اللجنة 
اإمارةعجمان  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  جميع  ال�شجلي،  للتعداد  الفنية 
املعلومات  بتقدمي  وامل�شاركة،  والتعاون  ال��ذات��ي  العد  مل�شروع  لال�شتجابة 
كل  على  باالإجابة  لذلك،  املعدة  اال�شتمارة  يف  �شحيحة  ب�شورة  املطلوبة 

االأ�شئلة الواردة فيها وفقاً للم�شتندات والوثائق الر�شمية.
الق�شوى  اال���ش��ت��ف��ادة  ه��و  ال���ذات���ي  ال��ع��د  من�شة  م��امي��ي��ز  اأه����م  اإَنّ  وق��ال��ت 
حتديث  عملية  اإج����راء  م��ن  االأ���ش��ر  ن  �شتمِكّ ل��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة  التقنيات  م��ن 
البيانات،باأنف�شهم وب�شكل مبا�شر با�شتخدام رابط للدخول للمن�شة �شيتم 

باإر�شال  اأو  معني  تطبيق  عرب  لالإح�شاء  عجمان  مركز  قبل  من  اإطالقه 
ر�شالة ن�شية، م�شرة اإىل اأن حتديث بيانات االأ�شر عرب املن�شة االلكرتونية 
بدون زيارة الباحث امليداين لالأ�شر التي كانت بال�شابق تعتمد على الزيارات 
امليدانية واملقابالت ال�شخ�شية، مما�شاهم يف تقليل الهدر يف الوقت واجلهد 

واملال.
واأو�شحت الدكتورة جودي باأن عملية حتديث البيانات التي انطلقت اليوم 
و�شت�شتغرق �شهًرا �شتكون م�شتمرة ومفتوحة ب�شكل دائم،لر�شد التغيرات 
التي حتدث با�شتمرار و�شط �شكان االإمارة من عملية االنتقال واالإقامة اأو 

اإ�شافة مواليد جدد داخل االأ�شر.
وتاأهيل فريق  باإعداد  اإن مركز عجمان لالإح�شاء قام  اإىل  واأ�شارت جودي 
م�شاعدة فني مع توفر كافة االإمكانيات الالزمة لتقدمي العونواال�شت�شارات 
لالأ�شر واالإجابة على اال�شتف�شارات واالأ�شئلة، خا�شة ملن يواجهون �شعوبة 

يف الدخول للمن�شة.
�شيتم  التي  واملعلومات  البيانات  ب��اأن  "جودي" اجلميع  الدكتورة  اأك��دت  و 
احل�شول عليها �شتكون حمفوظة ب�شرية تامة ومبوجب القانون ولن يتم 

ا�شتخدامها اإال يف اهداف االح�شاء والتخطيط فقط.

مركز عجمان لالإح�ساء يبداأ حتديث بيانات االأ�سر واالأفراد عرب من�سة العد الذاتي
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•• جدة-وام:

نظم احتاد وكاالت اأنباء دول منظمة 
ام�س  "يونا"  االإ����ش���الم���ي  ال���ت���ع���اون 
ور�����ش����ة ع���م���ل اف���رتا����ش���ي���ة ل���وك���االت 
االأنباء االأع�شاء يف االحتاد للتعريف 
ب�"الكونغر�س العاملي لالإعالم" وذلك 
االإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ع  بالتعاون 
الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  و���ش��رك��ة  "وام" 

للمعار�س "اأدنيك".
اأكرث  �شهدت الور�شة م�شاركة ممثلي 
من 40 وكالة اأنباء ر�شمية يف الدول 
االأع�شاء مبنظمة التعاون االإ�شالمي 
الدول  االأنباء يف  وك��االت  اإىل  اإ�شافة 
التي تتمتع ب�شفة مراقب يف املنظمة 
و بانت�شار جغرايف يغطي اأربع قارات.

االنعكا�شات   .. ال���ور����ش���ة  ت���ن���اول���ت 
للحدث  امل����ن����ت����ظ����رة  االإي�����ج�����اب�����ي�����ة 
ت�شت�شيفه  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  االإع��الم��ي 
 17 اإىل   15 اأبوظبي يف الفرتة من 
ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل حت���ت رع���اي���ة �شمو 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور 
وزير  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
ديوان الرئا�شة و مب�شاركة نخبة من 
امل�شتويني  االإع��الم على  رواد �شناعة 

االإقليمي والدويل.
وم����ن ج��ان��ب��ه ك�����ش��ف ����ش���ع���ادة حممد 
جالل الري�شي مدير عام وكالة اأنباء 
االإم��ارات )وام( يف كلمة األقاها نيابة 
مدير  نائب  ال�شعد  يو�شف  على  عنه 
الكونغر�س  اأن  ب��االإن��اب��ة  )وام(  ع���ام 
���ش��ي��ج��م��ع نخبة  ل����الإع����الم  ال���ع���امل���ي 
عاملية من �شناع االإعالم يف املجاالت 
التلفزيونية  و  االإذاعية  و  ال�شحفية 
الت�شويق  و  امل���ت���ع���ددة  ال��و���ش��ائ��ط  و 
ال��رق��م��ي و ال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي و 
التوا�شل  االبتكار يف حمتوى مواقع 

االجتماعي.
�شي�شاعد  ال���ك���ون���غ���ر����س  اأن  اأك������د  و 
نقا�شاته  و  احل���واري���ة  جل�شاته  ع��رب 
التفاعلية يف حتديد فر�س و حتديات 
االإعالمية،  وال�����ش��رك��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
الفاعلة،  واإيجاد احللول واالبتكارات 
ور�شم املالمح امل�شتقبلية التي تخدم 
اجل��وان��ب االإع��الم��ي��ة امل��ت��ع��ددة الفتاً 
اأي�شاً  للكونغر�س  ���ش��ي��ك��ون  اأن���ه  اإىل 
االأع����م����ال  مت���ك���ني  يف  حم������وري  دور 
مفهوم  ت�������ش���ور  واإع�����������ادة  امل���ب���ت���ك���رة 
ال�شركات على �شعيد ت�شخر تقنيات 
واخلوارزميات  اال�شطناعي  ال��ذك��اء 

املحتويات  اإن�����ت�����اج  يف  ال�����ش��ح��ف��ي��ة 
االإعالمية املتنوعة.

امل�شاركة يف  اأنَّ مزايا  واأو�شح �شعادته 
ت�شمل  ل��الإع��الم  ال��ع��امل��ي  الكونغر�س 
���ش��رك��ات االإع�����الم االإق��ل��ي��م��ي��ة والتي 
ب��ن��اء من���وذج عمل  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  �شيكون 
التقنيات  با�شتخدام  وتطويره  رقمي 
الكربى  ال�شركات  مع  التطبيقات  و 
�شيكون  اأن��ه  اإىل  ..منوها  املنطقة  يف 
متعددة  االإع����الم  موؤ�ش�شات  ب��اإم��ك��ان 
و  االتفاقيات  اإب��رام  اأي�شا  اجلن�شيات 
ال�شراكات اال�شرتاتيجية النوعية مع 
العاملي  االنت�شار  ذات  املوؤ�ش�شات  هذه 

الوا�شع.
اأ���ش��ت��ه��ل��ت بكلمة  ك��ان��ت ال��ور���ش��ة ق���د 
بن  حممد  ���ش��ع��ادة  األ��ق��اه��ا  افتتاحية 
املكلَّف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اليامي  عبدربه 
منظمة  دول  اأن���ب���اء  وك�����االت  الحت����اد 
ال���ت���ع���اون االإٍ����ش���الم���ي اأك�����د ف��ي��ه��ا اأن 
ل���الإع���الم ياأتي  ال��ع��امل��ي  ال��ك��ون��غ��ر���س 
يف ظ����ل ال����ت����ط����ورات امل���ت�������ش���ارع���ة يف 
�شواًء  ال���ع���امل���ي،  االإع����الم����ي  امل�����ش��ه��د 
على  اأو  االإن��ت��اج  تقنيات  �شعيد  على 
االإعالمي  املحتوى  ا�شتهالك  �شعيد 
وكاالت  اأنَّ  على  م�شددا  واملعلوماتي 

االأن���ب���اء م��ط��ال��ب��ة اأك����رث م���ن غرها 
ال��ت��ط��ورات للحفاظ  ه���ذه  مب��واك��ب��ة 
موثوقا  اإخباريا  م�شدرا  دوره��ا  على 
االإخباري  امل�شهد  يف  ح�شتها  وتعزيز 

الدويل.
فر�شة  الكونغر�س  اليامي..  واعترب 
غ����ر م�����ش��ب��وق��ة ل�����وك�����االت االأن����ب����اء 
االأع�شاء للتعرف على اأف�شل التجارب 
واالت�شال  االإع��الم  العاملية يف جمال 
�شواء  االبتكارات  اأح��دث  وا�شتك�شاف 
�شعيد  على  اأو  املحتوى،  �شعيد  على 

بناء املن�شات االإعالمية.
وع���ربَّ ال��ي��ام��ي ع��ن اأم��ل��ه يف اأن متثل 
لربط  ����ش���ان���ح���ة  ف���ر����ش���ة  ال����ور�����ش����ة 
بالكونغر�س  االأع�شاء  االأنباء  وكاالت 
ل��الإع��الم وت��وث��ي��ق عالقاتها  ال��ع��امل��ي 
لال�شتفادة  تنظيمه  على  بالقائمني 
وامل�شاركة  اأعماله  يف  االإ�شهام  و  منه 
ور���س عمل  يتيحه من  فيما  بفعالية 
وم���ع���ار����س مب���ا ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 
وي���ع���زز وعيها  االأع�������ش���اء  ال����وك����االت 
ب���اأح���دث امل��م��ار���ش��ات واالأ����ش���ال���ي���ب يف 

جمل العمل االإعالمي.
من جانبه قدم ناتان واوغ مدير اإدارة 
للفعاليات(  )كابيتال  يف  الفعاليات 

الكونغر�س  ع���ن  ت��ع��ري��ف��ي��اً  ع���ر����ش���اً 
للجهات  يتيحه  وما  لالإعالم  العاملي 
اأ�شواق  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  امل�����ش��ارك��ة 
االأو�شط  ال�����ش��رق  وم��ن��ط��ق��ة  اخل��ل��ي��ج 
كربيات  مع  خا�شة  اجتماعات  وعقد 
ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة واأب������رز اخل���رباء 
ال��ع��م��ل على  اإ���ش��اف��ة اإىل  ال��دول��ي��ني، 
ن���ق���ل امل���ع���رف���ة يف جم�����ال االإع��������الم، 
بناء  و  اال�شتثمارية  الفر�س  وبحث 

ال�شراكات.
و ا�شتعر�س حماور املوؤمتر امل�شاحب 

�شعار  حت��ت  يعقد  ال���ذي  للكونغر�س 
االإعالم"  ق��ط��اع  م�شتقبل  "�شياغة 
على ثالثة مو�شوعات  يركز  وال��ذي 
الفر�س  و  اال���ش��ت��ث��م��ار  ه��ي  رئ��ي�����ش��ي��ة 
واأحدث  واالبتكار  االإع���الم،  قطاع  يف 
وال�شباب  االإع���������الم،  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

وم�شتقبل االإعالم.
وتوقع اأن ي�شهد املوؤمتر نقا�شات حول 
حديثة،  منتجات  واإط���الق  االب��ت��ك��ار، 
وع��ق��د ور�����س ع��م��ل وح��ل��ق��ات نقا�س 
بارزين،  دوليني  متحدثني  مب�شاركة 

اإ�شافة اإىل جل�شات خا�شة عن الذكاء 
اال�شطناعي.

العاملي  الكونغر�س  اأن  واوغ  واأ���ش��اف 
لالبتكار  حا�شنة  �شيوفر  ل��الإع��الم 
وال�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة وم��ن��ح االأف����راد 
واملوؤ�ش�شات الفر�شة الإظهار قدراتهم 
ومتكني ال�شركات النا�شئة من تقدمي 
للم�شاهمني،  ال���ت���ج���اري���ة  اأف���ك���اره���ا 
وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، و���ش��رك��ات راأ�����س املال 

املخاطر.
�شينظم  ال��ك��ون��غ��ر���س  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 

الفر�س  ل��ت��ع��زي��ز  خ��ا���ش��اً  ب���رن���اجم���اً 
وامل�شرتين  العار�شني،  التجارية بني 
ال����دول����ي����ني واالإق���ل���ي���م���ي���ني ال���ذي���ن 
�شي�شت�شيفهم الكونغر�س من الروؤ�شاء 
وممن  ال�شركات  ومالك  التنفيذيني 

يتمتعون بقوة �شرائية كبرة.
ن��ق��ا���ش��ات بني  ال��ور���ش��ة  ودارت خ���الل 
ممثلي وك���االت االأن��ب��اء االأع�����ش��اء يف 
االحتاد و اجلهات املنظمة للكونغر�س 
ال�شبل  اأف�شل  حول  لالإعالم  العاملي 

لال�شتفادة من احلدث العاملي.

تعلن دائرة اخلدمات االجتماعية انطالق الربنامج 
والذي   "5 "مبادرون  امليداين  التطوعي  ال�شبابي 
وال�شباب  ال��ف��ت��ي��ات  ف��ئ��ة  م��ن  امل��ت��ط��وع��ني  ي�شتهدف 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 13-17 �شنة، ويهدف 
اإىل  ���ش��ن��وي  ب�شكل  ال���دائ���رة  تنظمه  ال���ذي  املع�شكر 
غر�س ثقافة العمل التطوعي بني فئة ال�شباب من 

خالل تنفيذ برامج تطوعية متنوعة.
يف  للفتيات  املخ�ش�س  الربنامج  فعاليات  وتنطلق 
اأغ�شط�س  �شهر  من   4 وحتى   1 تاريخ  من  الفرتة 
املخ�ش�س  بينما تنطلق فعاليات الربنامج  احلايل، 

لل�شباب من 8-11 من ال�شهر نف�شه.
يف  تتمثل  م���ب���ادرات   4 تنفيذ  امل��ع�����ش��ك��ر  وي��ت�����ش��م��ن 
العمل  الفعال  والتوا�شل  التطوعي  العمل  "قيمة 
اجلماعي" و "حب اخلر" و املبادرات املعنية ب�"قيمة 

املبادرة"، مت�شمنا  "قيمة  اإىل  االإح�شان" باالإ�شافة 
ال�شباب  و�شلوكيات  م��ه��ارات  ت�شقل  اأخ��الق��ي��ة  قيم 
االعمال  تنفيذ  و�شيتم  التطوعي،  العمل  مبفاهيم 

التطوعية على م�شتوى مدن اإمارة ال�شارقة.
كما يتخلله �شل�شلة من الور�س والتي جاءت بعنوان 
متعددة؛ وهي ور�شة "طريقي اإىل التطوع"  وفقرة 
املتطوع املتميز وفقرة جائزة ال�شيخ �شلطان لطاقات 
ال�شباب، وكذلك ور�شة "روح العمل االن�شاين" روح 
الهدايا  وتوزيع  ترتيب  االن�شاين من خالل  العمل 
على فئة العمال، كما ت�شمنت ور�شة "االح�شان اإىل 
الهدايا عرب زخرفة  " من خالل جتهيز  الوالدين 

االأكواب باأ�شماء كبار ال�شن.
التالحم  اإدارة  م���دي���ر  احل����م����ادي  ح�����ش��ة  واأك�������دت 
املجتمعي؛ حر�س الدائرة على اغتنام فرتة االجازة 

ال�شيفية لتعزيز مهارات ال�شباب والفتيات ب�شل�شلة 
بالتعاون  تنفيذها  يتم  التي  والور�س  الربامج  من 
)جائزة  يف  واملتمثلة  املحلي  املجتمع  موؤ�ش�شات  مع 
ال�شوؤون  و)دائ��رة  ال�شباب(  لطاقات  �شلطان  ال�شيخ 
وال�شواحي والقرى( و)دار رعاية امل�شنني( و)بلدية 

مدينة ال�شارقة(.
ال�شريكة  املوؤ�ش�شات  وثمنت ح�شة احلمادي؛ جهود 
الربنامج  تنفيذ  يف  ال��دائ��رة  م��ع  وتكاملها  ودوره���ا 
امل�شاعدة  ت��ق��دمي  ح���ب  داخ��ل��ه��م  يف  �شينمي  ال����ذي 
والعمل اخلري من دون مردود مادي واإمنا معنوي، 
ومينحهم الثقة بالنف�س، وقوة ال�شخ�شية والتحلي 
بالروح االإيجابية وكيفية التعامل مع النا�س واأخذ 

املبادرة والقيادة وغره الكثر.

•• دبي-وام:

تقدميها  ع��ن  العاملية  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات  اأع��ل��ن��ت 
اال�شتثنائية  املناخية  احل��ال��ة  ب��ت��داع��ي��ات  للمتاأثرين  غ��ذائ��ي��اً  دع��م��اً 
املا�شي،  االأ�شبوع  ال�شرقية للدولة خالل  املناطق  التي �شيطرت على 
اآالف بطاقة متوينية  و10  األ��ف طرد غذائي   50 بتقدميها  يتمثل 

للمت�شررين وخا�شة من فئة العّمال.
وتقدم مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية وبالتن�شيق مع بنك 

املبا�شر لالأ�شر  االإم��ارات للطعام وجمعية الفجرة اخلرية، الدعم 
لالأمطار  اال�شتثنائي  الت�شاقط  تداعيات  من  املت�شررين  واالأف���راد 
اأعلى  �شجلت  التي  الفجرة  يف  خا�شة  ال�شرقية  املنطقة  يف  الغزيرة 

كمية اأمطار هطلت على الدولة خالل �شهر يوليو منذ 27 عاماً.
وتوفر املبادرة الدعم االإغاثي ب�شيغتني؛ حيث توفر 10،000 بطاقة 
متوينية متّكن حامليها من ت�شوق املواد االأ�شا�شية التي يحتاجونها يف 
متاجر حمددة، فيما توفر ال�شيغة الثانية الدعم لالأفراد والعاملني 

املت�شررين على �شكل �شالل غذائية بواقع 50 األف �شلة غذائية.

يف  وامل�شاهمة  التطوع  م��ب��ادرات  مع  العاجل  الدعم  مبادرة  وتتكامل 
االأفراد  لدى  املجتمعي  العمل  وري��ادة  واالإن�شانية  اخلرية  االأعمال 
املا�شية  الفرتة  الذين حر�شوا خالل  االإم��ارات  دول��ة  واملوؤ�ش�شات يف 
املتاأثرين  اإىل  وامل�شاندة  الدعم  اأ�شكال  بكافة  الو�شول  �شرعة  على 

باالأمطار القيا�شية التي �شهدتها مناطق الدولة.
تاأ�ش�شت  العاملية" التي  مكتوم  اآل  را�شد  بن  "مبادرات حممد  ومتثل 
التي  واملوؤ�ش�شات  امل��ب��ادرات  من  ملجموعة  داعمة  مظلة   2015 ع��ام 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

ت�شم  وه��ي  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
التي تنفذ برامج العمل اخلري  املبادرات واملوؤ�ش�شات  اليوم ع�شرات 
االإن�شانية  امل�شاعدات  هي  رئي�شية  حم��اور  خم�شة  �شمن  واالإن�شاين 
التعليم  ون�شر  امل��ر���س،  ومكافحة  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  واالإغ��اث��ي��ة، 
يدعم  مبا  املجتمعات،  ومتكني  والريادة،  امل�شتقبل  وابتكار  واملعرفة، 
العمل االإن�شاين املوؤ�ش�شي، ويحقق ا�شتدامته ويو�شع اأثره االإيجابي، 
التنمية  والعامل وي�شهم يف حتقيق  املنطقة  االأم��ل يف  ويكّر�س ثقافة 

املن�شودة مل�شتقبل اأف�شل.

قدمتها مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام

تقدمي 50 األف طرد غذائي و10 اآالف بطاقة متوينية للمت�سررين من االأمطار يف املنطقة ال�سرقية

•• الفجرية- وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرة الدور 
املحوري الذي يوؤديه العمل التطوعي يف رفع الوعي االإن�شاين الأفراد املجتمع 
التنمية  وحتقيق  الوطني  الن�شيج  تعزيز  يف  واإ���ش��ه��ام��ه  ال��ط��ارئ��ة،  االأوق����ات  يف 
ال�شيخ حمد بن  ال�شمو  امل�شتدامة. ونوه �شموه بتوجيهات �شاحب  االجتماعية 
الدعم  اأ�شكال  بتقدمي  الفجرة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد 
والوقوف  الفجرة  يف  التطوعية  الفرق  متابعة  و  كافة  وامل��ي��داين  اللوج�شتي 
على احتياجاتها مبا ي�شهم يف ت�شهيل تواجدها ميدانًيا ب�شكل فاعل. جاء ذلك 
خالل لقاء �شموه، يف مقر مركز الفجرة للمعار�س، باملتطوعني من خمتلف 
املبادرة الوطنية  اإىل  اأنحاء الدولة و املن�شمني  اجلن�شيات واالأعمار من جميع 

يًدا  "معكم  الفجرة  عهد  ويل  �شمو  مكتب  اأطلقها  التي  ال�شاملة  املجتمعية 
بيد" للتعامل مع نتائج االأحوال اجلوية التي تعر�شت لها االإمارة خالل االأيام 
و  املجتمع.  تنمية  وزي��رة  حميد  بو  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  بح�شور  املا�شية، 
اأ�شاد �شموه باجلهود الكبرة التي بذلتها الفرق التطوعية بقادتها واأفرادها يف 
جميع املهام املوكلة اإليهم، وعملها املتوا�شل يف عمليات التنظيف واإزالة االأ�شرار 
ومتابعة االأ�شر املتاأثرة ما يوؤكد تالحم اأفراد املجتمع من املواطنني واملقيمني 
وتكاتفهم يف خمتلف الظروف. و توجه �شموه اإىل املتطوعني بكلمة �شكر وتقدير 
جلهودهم املتوا�شلة، موؤكًدا اأن تواجدهم يف اأر�س امليدان يف هذا الظرف دليل 
امل�شوؤولية املجتمعية  اأ�شا�شية من قيم  اأهمية ثقافة التطوع كقيمة  وا�شح على 
الواعية، ومفاهيم التالحم الوطني التي يت�شاركها اأبناء الوطن. ح�شر اللقاء 

�شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرة.

•• دبي- وام:

احتفلت موؤ�ش�شة اجلليلة وهي ع�شو 
���ش��م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات امل���ن���درج���ة حتت 
اآل  را�شد  بن  حممد  م��ب��ادرات  مظلة 
70 متدرباً  مكتوم العاملية، بتخريج 
من  الثامنة  ال��دف��ع��ة  �شمن  ج��دي��داً 
املعلمني،  لتدريب  "تاآلف"  برنامج 
املعلمني  ل���ت���زوي���د  ي���ه���دف  وال�������ذي 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  امل����دار�����س  يف 
االأطفال  لتمكني  الالزمة  باملهارات 

من اأ�شحاب الهمم.
يف  االآن  ح���ت���ى  ال����ربن����ام����ج  ����ش���اه���م 
231 طالباً  ف���ارق يف ح��ي��اة  اإح���داث 
مبا�شر  ب�شكل  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
واإث����راء جت���ارب 11700 ط��ال��ب يف 
وذلك  مبا�شر،  غر  ب�شكل  االإم���ارات 

اجلليلة،  م��وؤ���ش�����ش��ة  ج���ه���ود  ���ش��م��ن 
ل��الرت��ق��اء بحياة االأف����راد م��ن خالل 
جرى  الطبية.  امل��ج��االت  يف  االبتكار 
املعلمني  ت���دري���ب  ب���رن���ام���ج  اإط������الق 
وبدعم  زاي���د  جامعة  م��ع  بال�شراكة 
وهيئة  التعليم  و  الرتبية  وزارة  من 
و�شارك  الب�شرية..  والتنمية  املعرفة 
باللغتني  ُق����دم  ال����ذي  ال��ربن��ام��ج  يف 
من  معلمون  والعربية  االإجن��ل��ي��زي��ة 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء االإم��������ارات م���ن اأكرث 
من  منهم   70% جن�شية،   12 من 

مواطني الدولة.
�شلطان  الكرمي  عبد  الدكتور  وق��ال 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  العلماء، 
الدفعة  اإمت������ام  "ي�شكل  اجل��ل��ي��ل��ة: 
التدريبي  ب��رن��اجم��ن��ا  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة 
عالمة اأخرى من العالمات الفارقة 

يف م�شرة التزامنا بتحقيق االندماج 
االجتماعي حيث يعمل اأولياء االأمور 
واملعلمون وال�شركاء اال�شرتاتيجيون 
وامل��ج��ت��م��ع ك��ك��ل ل��ت��م��ك��ني االأط���ف���ال 
م��ن اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م.. ل��ق��د و�شعنا 
االندماج االجتماعي يف �شلب اأهداف 
اإجناز  و�شنوا�شل  "تاآلف"  ب��رن��ام��ج 
الدرا�شية  ف�شولنا  يف  الربنامج  هذا 
جمتمعاتنا  ويف  اللعب  ���ش��اح��ات  ويف 
لتحقيق  بفر�شة  طفل  ك��ل  ليحظى 
احتياجاته..  عن  النظر  بغ�س  ذات��ه 
نتلقى  عندما  غ��ام��رة  ب�شعادة  اأ�شعر 
املعلمني  جانب  من  اإيجابية  اأ���ش��داء 
اأحدثها  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ن��ق��ل��ة  ع��ن 
الدعم  وم��دى  حياتهم  يف  الربنامج 
من  ليتمكنوا  ع��ل��ي��ه  ح�����ش��ل��وا  ال����ذي 
اأف�شل  واإط��الق  تالمذتهم  م�شاعدة 

واأ�شاف  اإمكانات".  م��ن  ل��دي��ه��م  م��ا 
اجلليلة  موؤ�ش�شة  يف  م��ل��ت��زم��ون   "  :
االأكرث  التعليمي  الربنامج  بتقدمي 
من  االأط��ف��ال  حياة  لتح�شني  فعالية 
اليوم  نحتفي  واإذ  الهمم..  اأ�شحاب 
ن�شعر بفخر  الدفعة اجلديدة،  بهذه 
الفر�شة  ل���ه���ذه  ك��ب��ري��ن  وام���ت���ن���ان 
التي �شاهمت يف متكني املعلمني على 
الدولة وتزويدهم مبهارات  م�شتوى 
الرعاية  ا���ش��ت��م��رار  ل�شمان  متميزة 
بني منزل الطفل ومدر�شته". و اأ�شاد 
عبد الكرمي ب�شراكة موؤ�ش�شة اجلليلة 
"نعمل مع  م��ع جامعة زاي��د وق��ال : 
م�شاهمات  تقدمي  على  زاي��د  جامعة 
دائمة وكبرة يف جميع املجاالت التي 
تخدم جتارب التعلم الفردي وترثي 
ال���ت���ي تلبي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���م���ار����ش���ات 

احتياجات الطالب اخلا�شة".
يت�شمن الربنامج التدريبي ال�شامل 
باالإ�شافة  �شهرية،  تدريبية  جل�شات 
تعلم  جم��م��وع��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة  اإىل 
كما  ف��ردي��ة،  اإر���ش��اد  وجل�شات  مهنية 
ُيطلب من امل�شاركني عر�س حمفظة 
تنفيذ  ومت  ال��ت��خ��رج..  قبل  اأعمالهم 
32 مبادرة يف املدار�س  ما جمموعه 
لتعزيز  االإم������ارات  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
املدر�شي..  املجتمع  يف  ال�شمول  مبداأ 
توعية  جل�شات  امل��ب��ادرات  �شملت  كما 
للطالب واالآباء واملعلمني، باالإ�شافة 
وع�����دد من  االأ����ش���دق���اء  ب���رام���ج  اإىل 
امل���ب���ادرات االأخ����رى ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
حت�شني جتربة التعلم لدى االأطفال 

من اأ�شحاب الهمم.
عام  يف  ال���ربن���ام���ج  اإط�������الق  م���ن���ذ  و 

ال�شركاء  م����ن  وب����دع����م   ،2014
ا�شتثمرت موؤ�ش�شة  املانحة،  واجلهات 
لتزويد  دره����م  م��الي��ني   3 اجل��ل��ي��ل��ة 
لتمكني  ال��الزم��ة  باملعرفة  املعلمني 
الهمم  اأ�����ش����ح����اب  م�����ن  االأط������ف������ال 
وم�شاعدتهم على حتقيق طموحاتهم 

وتعزيز اإمكاناتهم.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور كاليتون 
زايد:  جامعة  مدير  نائب  ماكنزي، 
بالدفعة  ال��ي��وم  احتفالنا  ُيج�شد   "
الثامنة من برنامج "تاآلف" لتدريب 
م�شتوى  على  كبراً  اإجن��ازاً  املعلمني 
�شراكتنا مع موؤ�ش�شة اجلليلة.. لطاملا 
التدريب  برامج  زاي��د  جامعة  دعمت 
والتطوير املتميزة املن�شقة وامل�شممة 
امل�شاركة  م��ع��ه��د  ق��ب��ل  م���ن  ب��ع��ن��اي��ة 
املجتمعية /ICE/ والتي تهدف اإىل 

ملختلف  امل��ح��ددة  االحتياجات  تلبية 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة واجل���ام���ع���ات 
ككل..  االإم���ارات���ي  املجتمع  و���ش��رائ��ح 
ونحن نعمل جاهدين لدعم التنمية 
واالقت�شادية  واالجتماعية  الثقافية 
من  االإم������ارات  دول���ة  يف  والتعليمية 
خ������الل ت����وف����ر ب�����رام�����ج واأن�������ش���ط���ة 
متنوعة للتدريب امل�شرتك والتطوير 
املجموعات  اح���ت���ي���اج���ات  ي��ل��ب��ي  مب���ا 

عدد  ب��ل��غ  و  املختلفة".  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
التي تخرّجت من موؤ�ش�شة  الدفعات 
زايد  جامعة  م��ع  بال�شراكة  اجلليلة 
جمموع  ب��ل��غ  االآن  ح��ت��ى  دف��ع��ات   8
 163 م��ن  معلًما   548 خريجيها 
جميع  يف  وخا�شة  حكومية  مدر�شة 
اأن��ح��اء االإم�����ارات، مب��ا ي��وؤك��د جمددا 
االأط��ف��ال من  املوؤ�ش�شة جت��اه  ال��ت��زام 
اأ�شحاب الهمم و�شعادتهم ورفاههم.

حممد ال�سرقي يلتقي املتطوعني وامل�ساركني 
يف مبادرة»معكم يدًا بيٍد«ويثمن جهودهم 

موؤ�س�سة اجلليلة حتتفل بتخريج متدربني جدد �سمن الدفعة الثامنة من برنامج »تاآلف«

مب�ساركة اأكرث من 40 وكالة اأنباء.. )وام( و)يونا( ينظمان 
ور�سة عمل افرتا�سية للتعريف بالكونغر�س العاملي لالإعالم

من الفئة العمرية 13 وحتى 17 عامًا

اإطالق برنامج »مبادرون 5« لغر�س ثقافة التطوع لدى ال�سباب والفتيات 
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العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مونة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بالدي لبيع املواد الغذائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3717955 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

البناء للمقاوالت العامة - فرع
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1108079 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافرتيا 

�شتيكي فنجر
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4143604 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/قهوة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغزالن
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1090793 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شيلدرون هرو لتجارة لوازم االطفال
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3744328 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/طاولة 

رقم 7 لتجارة اخل�شار والفواكه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1103318 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دايرك�شن فولت لالأدوات الكهربائية وال�شحية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2679060 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الربق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات التو�شيل
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3759642 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ا�شوار  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املنار العمال اجلب�س والديكور
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1012655 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايليجنت 

روز خلياطة املالب�س
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3774841 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ت�شجيالت العيناوي
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1102281 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دايرك�شن لتجارة االعالف
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2868365 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيتك�شا 

لال�شت�شارات العقارية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4288567 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :خمبز املائدة الف�شية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :1183093 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف قبا�س احمد عبيد القبا�س املن�شوري
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :خمبز بي�شت بوينت

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :2248498 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف قبا�س احمد عبيد القبا�س املن�شوري
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

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

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شخ�س  �شركة   - القوارب  وتاأجر  البحريه  للريا�شيات  او  تو  التجاري:ات�س  اال�شم 
الواحد ذ.م.م

املالك/ 73 - وحدة  4 - مكتب  5 - ط  غ   - 18 الكورني�س ق  ال�شركة:�شارع  عنوان 
ال�شيخ حممد بن زايد بن �شلطان ال نهيان

CN 2231557 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
اأبوظبي  فرع   - قانونيون  حما�شبون  والتدقيق  للمحا�شبة  ال�شادة/االيد  تعيني   -  2
بناء على قرار حم�شر  بتاريخ:2022/7/14 وذلك  لل�شركة  قانوين  ، كم�شفي   1
اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205028142 

- تاريخ التعديل:2022/8/1
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني خالل مدة 

االعالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   30
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مركز النهال للريا�شة - ذ م م  

رخ�شة رقم :CN 1059458 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة حممد اجمل حمى الدين كوتى كونام بادات

تعديل مدير / اإ�شافة حممد �شفيان كونام باداث
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مويدين كوتى كونام باداث %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فهد احمد عبداهلل هادى ال�شعدى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مويدين كوتى كونام باداث
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز النهال للريا�شة - ذ م م
AL NIHAL CENTRE SPORTS - LLC

اإىل/ مركز النهال للريا�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL NIHAL CENTRE SPORTS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :الين فيجن للو�شاطة التجارية ذ.م.م  

رخ�شة رقم :CN 1259843 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شيف �شعيد �شاعن مبارك املن�شورى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شيف �شعيد �شاعن مبارك املن�شورى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمال اليا�س عبا�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف كرتينا درويتنياك
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نتاليا ريابنا

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ الين فيجن للو�شاطة التجارية ذ.م.م

LINE VISION COMMERCIAL BROKERS L.L.C
اإىل/ الين فيجن للو�شاطة التجارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

LINE VISION COMMERCIAL BROKERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو 

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

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شركة الراية العمال االملنيوم ذ م م  

رخ�شة رقم :CN 1156522 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / م�شطفى ح�شني عبدالرحمن باعثمان من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / م�شطفى ح�شني عبدالرحمن باعثمان من 50 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�شن �شالح عبداهلل الربيكى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة الراية العمال االملنيوم ذ م م

AL RAYA ALUMINIUM WORKS COMPANY L L C

اإىل/ �شركة الراية العمال االملنيوم - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL RAYA ALUMINIUM WORKS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :لوكا�س ايليت لربامج الكمبيوتر  

رخ�شة رقم :CN 2037675 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ا�شوين ريدى غايام �شوداكار ريدى غيام  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على عبداهلل على على العيد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

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

تعديل اإ�شم جتاري من لوكا�س ايليت لربامج الكمبيوتر

LOCUS ELITE COMPUTER SOFTWARE

اإىل/ لوكا�س ايليت لربامج الكمبيوتر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

LOCUS ELITE COMPUTER SOFTWARE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  ي�������ش���ارك 
"معاداة  م��وؤمت��ر  يف  واال���ش��ت�����ش��ارات 
يف  النظر  اإع��ادة   .. العاملية  ال�شامية 
اأزمة احلداثة"، الذي ينظمه معهد 
وال�شيا�شة  ال�شامية  م��ع��اداة  درا���ش��ة 
وولف،  معهد  مع  بالتعاون  العاملية 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن 31 ي��ول��ي��و اإىل 
كامربيدج  جامعة  يف  اأغ�شط�س   2
امل�شاركة  تاأتي  اإذ  املتحدة،  – اململكة 
املوؤمتر  يف  للمركز  واملميزة  الفاعلة 
العلمية  "تريندز"  ج���ه���ود  ���ش��م��ن 
اإىل  الهادفة  العاملية  وا�شرتاتيجيته 
ال��ت��ف��اع��ل واحل�����وار وت���ب���ادل ال����روؤى 
املوؤ�ش�شات  ك���ربي���ات  م���ع  واالأف����ك����ار 
العاملية،  ال��ف��ك��ر  وم���راك���ز  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
العلمي  ال��ب��ح��ث  دع����م جم����ال  ب��غ��ي��ة 
ب��اأط��روح��ات ون��ت��ائ��ج وح��ل��ول ناجعة 
العاملية  الق�شايا  معاجلة  يف  ت�شهم 

الراهنة وامل�شتقبلية.
 

ن�سر قيم الت�سامح
العلي  واأكد الدكتور حممد عبداهلل 
تريندز  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
واال�����ش����ت���������ش����ارات، خالل  ل���ل���ب���ح���وث 
التي  ل��ل��م��وؤمت��ر  الرئي�شية  اجلل�شة 
حملت عنوان: "فهم معاداة ال�شامية 
والتغلب عليها" اأن خطاب الكراهية 
اأ����ش���ب���ح ي��ج��ت��اح اأن����ح����اء ك���ث���رة من 
اال�شتبعاد  لغة  ت�شللت  كما  ال��ع��امل، 
و�شائل  م���ن  ك��ث��ر  اإىل  وال��ت��ه��م��ي�����س 
االإلكرتونية  وامل���ن�������ش���ات  االإع�������الم 

االجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  وو�����ش����ائ����ل 
وب��ع�����س ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��وط��ن��ي��ة، مما 
الوطنية  وال����دول  املجتمعات  ج��ع��ل 
معقدة  م�شتويات  ت��واج��ه  املعا�شرة 
من التع�شب والكراهية، مبا يف ذلك 
ومعاداة  االإ���ش��الم،  كراهية  ت�شاعد 
ال�شامية؛ ما يربز اأهمية الدور الذي 
من املمكن اأن تلعبه مراكز البحث يف 
مكافحة خطاب الكراهية ون�شر قيم 

الت�شامح وال�شالم واالعتدال.

تفكيك خطاب الكراهية
العلي  حممد  ال��دك��ت��ور  وا�شتعر�س 
ال��ب��ح��ث يف  "دور م��راك��ز  يف ح��دي��ث��ة 
ال��ك��راه��ي��ة ون�شر  م��ك��اف��ح��ة خ��ط��اب 
واالعتدال"،  وال�شالم  الت�شامح  قيم 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  اإن  ق��ائ��اًل 

يويل  ن�شاأته،  وم��ن��ذ  واال���ش��ت�����ش��ارات، 
الت�شامح  لدرا�شات  اأ�شا�شياً  اهتماماً 
اأنه يبذل كل اجلهد  والتعاي�س، كما 
اأن  له  الإن��ت��اج حمتوى معريف ميكن 
خطابات  والنقد  بالتفكيك  ي��واج��ه 
ب�����ش��ك��ل ���ش��ام��ل، ويف ظل  ال��ك��راه��ي��ة 
االح�������رتام ال���ك���ام���ل حل���ري���ة ال�����راأي 
والتعبر، كما اأنه يعمل على حتقيق 
مع  بالتعاون  النبيلة  االأه��داف  هذه 
يف  مب��ا  املعنيني،  امل�شلحة  اأ���ش��ح��اب 
ذلك منظمات املجتمع املدين املحلية 
والدولية وو�شائل االإعالم ومن�شات 

التوا�شل االجتماعي.
 

تعزيز حقوق الإن�سان
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  ال���رئ���ي�������س  وذك������ر 
واال�شت�شارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت���ري���ن���دز 

اأن���ه ي��ج��ب ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن خطاب 
للقيم  اإن��ك��اراً  فقط  لي�س  الكراهية 
االأ�شا�شية لالإن�شانية، ولكنه يقو�س 
للعي�س  ج���وه���ري���ة  م����ب����ادئ  اأي�������ش���اً 
كرامة  اح��������رتام  م���ث���ل  امل���������ش����رتك؛ 
وال�شالم، ومن  وامل�����ش��اواة،  االإن�����ش��ان، 
اأجل ذلك فاإن تعزيز حقوق االإن�شان 
�شميم  يف  هما  الكراهية  ومكافحة 
واجبها  وم��ن  البحث،  مراكز  مهمة 
الكراهية  خ��ط��اب  ق�شية  م��واج��ه��ة 
وذل��ك من خالل  عند كل منعطف، 
وا�شحة  عمل  وخ��ط��ة  ا�شرتاتيجية 

وفعالة.

قيم العي�س امل�سرتك
حمورية  على  العلي  الدكتور  و�شدد 
مكافحة  يف  ال���ب���ح���ث  م����راك����ز  دور 

يف  امل�شاهمة  عرب  الكراهية،  خطاب 
رفع م�شتوى الوعي من خالل اإنتاج 
تدريبية  دورات  وت��ن��ظ��ي��م  درا����ش���ات 
والتع�شب  التمييز  خم��اط��ر  ب�����ش��اأن 
ونقد  وتفكيك  ال��ك��راه��ي��ة،  وخ��ط��اب 
واخلطابات  ال���ك���راه���ي���ة  خ���ط���اب���ات 
ال�شوء  وت�شليط  م��ع��ه��ا،  املتعاطفة 
اإىل  على النماذج االإيجابية الداعية 
على  وال��رتك��ي��ز  والت�شامح،  ال�شالم 
اأهمية تلك القيم يف تر�شيخ العي�س 
املجتمعات  وت��ط��ور  امل�����ش��رتك ومن���اء 
والدول الوطنية، اإىل جانب تف�شيل 
اآليات ميكن من خاللها دعم االأفراد 
ي�شتهدفها  ال���ت���ي  اجل����م����اع����ات  اأو 
�شانعي  وت�شجيع  الكراهية  خطاب 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات ع��ل��ى ات���خ���اذ اإج������راءات 
قانونية �شد اخلطابات اأو ال�شيا�شات 

التمييزية.
 

اء دعم احلوار البنَّ
الفكر مطالبة  اأن مراكز  اإىل  واأ�شار 
ل��ت��ع��اون بحثي  ب��اإي��ج��اد �شيغ  اأي�����ش��اً 
لعمل منظومة  البحوث  بني مراكز 
املبكرين  واال����ش���ت���ج���اب���ة  ل�����الإن�����ذار 
واأ�شكال  الكراهية  خطابات  لر�شد 
العنف  ع��ل��ى  االأخ������رى  ال��ت��ح��ري�����س 
وكيفية معاجلتها، ف�شاًل عن تدريب 
االإعالم  وو�شائل  الدينية  القيادات 
مكافحة  يف  امل�����ش��اه��م��ة  كيفية  ع��ل��ى 
اآليات  واإي����ج����اد  ال��ك��راه��ي��ة،  خ��ط��اب 
واملبادرات  املمار�شات  اأف�شل  لتبادل 
خطاب  وتوثيق  جمابهة  يف  العاملية 
ت�شميم  �����ش����رورة  م����ع  ال���ك���راه���ي���ة، 
لتعزيز  لل�شباب  خم�ش�شة  ب��رام��ج 

البّناء  امل�شرتكة ودعم احلوار  القيم 
بني اأتباع االأديان واأتباع روؤى العامل، 
م���وؤك���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��وا���ش��ل مع 
وتقدمي  وال�شيا�شات  القرار  �شانعي 
ي�شاعدهم  ل���ه���م  م���ع���ريف  حم���ت���وى 
ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة يف جم��اب��ه��ة خطاب 
ال���ك���راه���ي���ة، م����ع ����ش���م���ان ال����ت����وازن 
ال�شحيح بني حرية التعبر وخطاب 

الكراهية.

حتقيق ال�سالم والأمن
وبني الدكتور العلي اأن مركز تريندز 
من  ي�شعى  واال���ش��ت�����ش��ارات  للبحوث 
ال��ف��ع��ال��ة يف  امل�����ش��اه��م��ة  ج��ان��ب��ه اإىل 
ال�شابق  امل��ع��ط��ي��ات  ه���ذه  ك��ل  حتقيق 
ذكرها، وح�شوره هذا املوؤمتر العاملي 
ذلك  يف  ومهمة  فعالة  خ��ط��وة  امل��ه��م 

باالإ�شارة  حديثة  خمتتماً  الطريق، 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق����ول  اإىل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
املجتمعات  "اإن  اهلل:  الدولة، حفظه 
ومبادئ  ق��ي��م  ع��ل��ى  �������س  ت���وؤ����شَّ ال���ت���ي 
الت�شامح واملحبة والتعاي�س هي التي 
واالأم����ن  ال�����ش��الم  حت��ق��ي��ق  ت�شتطيع 
وترتقي  وال��ت��ن��م��ي��ة،  واال����ش���ت���ق���رار 
م�شرتها  يف  اأوط���ان���ه���ا  ب��ط��م��وح��ات 

نحو امل�شتقبل".
 

معاداة الإن�سانية
تريندز  م��رك��ز  ي��وا���ش��ل  ذل����ك،  اإىل 
يف  م�شاركته  واال�شت�شارات  للبحوث 
ال�شامية  "معاداة  م��وؤمت��ر  جل�شات 
اأزم����ة  اإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف  ال��ع��امل��ي��ة .. 
معهد  ي��ن��ظ��م��ه  ال������ذي  احلداثة"، 
وال�شيا�شة  ال�شامية  م��ع��اداة  درا���ش��ة 
العاملية بالتعاون مع معهد وولف، يف 
جامعة كامربيدج – اململكة املتحدة 
اجلاري،  اأغ�شط�س  من  الثاين  حتى 
"معاداة  جل�شة:  يف  �شيطرح  ح��ي��ث 
ورقة  االأو�شط"  ال�شرق  يف  ال�شامية 
دور   .. االإن�����ش��ان��ي��ة  "معاداة  ب��ع��ن��وان 
التحري�س  يف  امل�����ش��ل��م��ني  االإخ������وان 
خاللها  ي�����ش��ل��ط  الكراهية"،  ع��ل��ى 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال����دور اخل��ط��ر الذي 
تقوم به جماعات االإخ��وان امل�شلمني 
يف ن�����ش��ر ال��ك��راه��ي��ة، ل��ي�����س ف��ق��ط يف 
ال�شرق االأو�شط واإمنا يف العامل كله، 
معادية  فقط  لي�شت  اجلماعُة  فهذه 
لالإن�شانية  م��ع��ادي��ة  ب��ل  ل��ل�����ش��ام��ي��ة، 

جمعاء.

•• دبي-وام:

ا�شتثمارات  اأرب��اح  توزيع  دب��ي  يف  الق�شر  و���ش��وؤون  االأوق���اف  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
الق�شر امل�شمولني برعايتها وقدرها 22 مليون درهم للعام 2021 وذلك 
يف اإطار اأدوار املوؤ�ش�شة للعناية باأموال الق�شر وا�شتثمارها. جاء ذلك خالل 
�شعادة  برئا�شة  العام  لهذا  الثاين  ال��دوري  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  اجتماع 
وح�شور  العام  االأم��ني  املطوع  علي  و�شعادة  املجل�س  رئي�س  الغرير  عي�شى 
اأع�شاء املجل�س وجرى فيه اعتماد توزيع اأرباح ا�شتثمارات الق�شر امل�شمولني 

برعاية املوؤ�ش�شة و عددهم 2459. و اطلع اأع�شاء املجل�س على م�شروعات 
املوؤ�ش�شة احلالية فيما مت طرح عدد من امل�شروعات اال�شتثمارية اجلديدة. 
و اأكد عي�شى الغرير حر�س املوؤ�ش�شة على االلتزام بدورها االأ�شا�شي برعاية 
وا�شتثمار اأموال الق�شر وفق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" باحت�شان 
الق�شر والعناية باأموالهم وا�شتثمارها. من جانبه قال �شعادة علي املطوع اإن 
املوؤ�ش�شة حققت زيادة �شنوية يف عوائد ا�شتثمارات الق�شر مقارنة باالأعوام 

ال�شابقة والتي تت�شمن ا�شتثمارات عقارية وجتارية واأ�شهما.

العلي:  حممد  • د. 
لدرا�سات الت�سامح والتعاي�س، ويواجه خطاب الكراهية باملعرفة اأ�سا�سيًا  اهتمامًا  يويل  • »تريندز« 
اإنكارًا للقيم الإن�سانية فح�سب، بل يقو�س مبادئ جوهرية للعي�س امل�سرتك لي�س  الكراهية  • خطاب 

• على مراكز البحث امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي من خالل نتاج توعوي مبخاطر التمييز والتع�سب
اأ�سا�سية ملراكز الفكر والأبحاث مهمة  الكراهية  خطابات  ونقد  • تفكيك 

لعمل منظومة تر�سد خطابات الكراهية البحث  مراكز  بني  للتعاون  �سيغ  • اإيجاد 
برامج خم�س�سة لل�سباب لتعزيز القيم امل�سرتكة ت�سميم  اإىل  الفكر  مراكز  • حتتاج 

»اأوقاف دبي« توزع 22 مليون درهم اأرباح 
ر امل�سمولني برعايتها ا�ستثمارات الُق�سَّ

�سمن م�ساركته يف موؤمتر »معاداة ال�سامية العاملية: اإعادة النظر يف اأزمة احلداثة« يف كامربيدج

»تريندز« ي�ستعر�س »دور مراكز البحث يف مكافحة خطاب الكراهية ون�سر قيم الت�سامح وال�سالم واالعتدال«

دورة اأ�سدقاء ال�سرطة 2022 ال�سارقة ت�سهد اإقباال كبريا
•• ال�صارقة -وام:

تنظمها  التي   35 ال�  ن�شخته  ال�شرطة" يف  "اأ�شدقاء  ال�شيفي  الربنامج  �شهد 
بالتعاون  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  العامة  والعالقات  االإع��الم  اإدارة 
النف�س  عن  ال��دف��اع  لريا�شات  ال�شارقة  ون��ادي  ال�شرطية  العلوم  اأكادميية  مع 
اإقباال الفتا من جانب الطلبة يف الفئة العمرية من 10 �شنوات اىل 16 �شنة 
ال�شارقة  وطالبة يف مدينة  400 طالب  اأك��رث من  الن�شخة  �شجلت هذه  حيث 

واملنطقتني الو�شطى وال�شرقية .
من   3 وحتى  املا�شي  يوليو  من   4 من  ب��داأ  ال��ذى  ال�شيفي  الربنامج  ويهدف 
االإجازة  فراغهم خالل  اأوق��ات  ا�شتثمار  و  الن�سء  رعاية  اإىل  اجل��اري  اأغ�شط�س 
االإيجابية وروح االن�شباط يف  القيم  بالنفع وغر�س  ال�شيفية مبا يعود عليهم 
�شنويا  ال�شيفي  برناجمها  عقد  على  ال�شارقة  �شرطة  حتر�س  حيث  نفو�شهم 
تعزيزاً للدور الهام للجهات االأمنية وال�شرطية يف بناء القيم  الثقافية واالأمنية 

امل�شتقبل  تاأ�شي�س جيل واٍع يتحمل تبعات  اأجل  لدى االأطفال والنا�شئني و من 
من خالل اكت�شاب اخلربات التي تبني قدراتهم وت�شد من �شواعدهم وتعزز قيم 
الوالء للوطن لديهم والدفاع  عنه،وحماية اأمنه وا�شتقراره. ويف جولة لوكالة 
اأنباء االإمارات " وام " من مقر اأكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة قال املالزم 
اأول جا�شم حممد مدير فرع التدريب الريا�شي يف االأكادميية ان الدورة احلالية 
اأع��دادا كبرة من الطلبة على م�شتوى االإم��ارة حيث بلغ عددهم يف  اأ�شتقطب 
مدينة ال�شارقة 250 طالبا و50 طالبة مت تق�شيمهم اىل 4 جمموعات للطلبة 
وجمموعة واحدة للطالبات مت اإخ�شاعهم لتدريبات يف الرماية و امل�شاة و الدفاع 
عن النف�س و تن�س البادل ا�شافة اىل املحا�شرات التثقيفية والتوعوية من على 
م�شرح االأكادميية و من ثم يتم توزيعهم على الوحدات التدريبية. من جانبهم 
اأبدى عدد من املنت�شبني لدورة اأ�شدقاء ال�شرطة عن اإعجابهم الكبر بربنامج 
الدورة و التي �شبق اأن التحقوا بها يف �شنوات �شابقة خا�شة برنامج الرماية و 

الرحالت اخلارجية و املحا�شرات التثقيفية.

•• اأبوظبي-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�شامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
وال��ت��ع��اي�����س، ال��رئ��ي�����س االأع��ل��ى ملركز 
اجلينية،  ل���الأب���ح���اث  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ 
الفريق التنفيذي للم�شروع الوطني 
 -  2018 ك��ن��ز احل���ي���اة  ال��ت��ط��وع��ي 

.2032
واط���ل���ع م��ع��ال��ي��ه خ����الل ال��ل��ق��اء من 
موؤ�ش�شة  م���ط���ر  م�����رمي  ال����دك����ت����ورة 
ورئي�شة جمعية االمارات لالأمرا�س 
اجلينية على النتائج الباهرة بتنفيذ 
للمرحلة  اخل��م�����ش��ة  االأه��������داف  ك���ل 

التاأ�شي�شية للم�شروع وت�شكيل فريق 
مهني متطوع متكن من التخطيط 
تطبيقية  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  وو�����ش����ع 
م���ب���ادرات دولية  وت��ب��ن��ي  م��ت��ك��ام��ل��ة، 
م���ع���ت���م���دة، يعنى  ع��ل��م��ي��ة  مب����راج����ع 
ب�شكل مبا�شر برفع الوعي، وتثقيف 
وتخزين  ح��ف��ظ  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع 
وم�شتقاتها  اجل���ذع���ي���ة،  اخل����الي����ا 
العالجية والوقائية  لال�شتخدامات 
ال���وط���ن���ي���ة  احل�����وك�����م�����ة  اإط������������ار  يف 
لتعزيز  الذهبية  املعتمدة،والفر�س 
لتلك  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ج���اه���زي���ة 
م���ع اجلهات  ب��ال�����ش��راك��ة  اخل���دم���ات 
امل��ع��ن��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة مبا 

ال��وط��ن��ي��ة لدولة  االأه�������داف  ي��خ��دم 
الكوادر  تاأهيل  وباالأخ�س  االإم���ارات 
وتفعيل  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  ال���وط���ن���ي���ة 
االبتكار يف قطاع االأبحاث واخلدمات 
ال�����ش��ح��ي وخلق  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع  يف 
ال�شياحة  وحتفيز  فعال  بيئي  نظام 

العالجية.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
التطوعية  امل��ب��ادرات  اإن   : نهيان  اآل 
بيئة  خ��ل��ق��ت  احل��ب��ي��ب��ة  دول���ت���ن���ا  يف 
الفئات  ل��دى  الفعلية  ال�شراكة  م��ن 
املهنية يف املجتمع املدين واحلكومي، 
واأوجدت �شبكة ر�شمية للتبادل املعريف 
مكانة  رف��ع  ال��ذي  التطوعي  واملهني 

املجتمع االإماراتي يف م�شاف الدول 
والتعاي�س،  ال��ت�����ش��ام��ح  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
املدار�س  ال�شل�س يف جميع  والتمكني 
بت�شور  العاملية  والبحثية  الطبية 
ج���دي���د وه���وي���ة اإم���ارات���ي���ة يف اإط����ار 

املراجع واالعتمادات الدولية.
الر�شيدة  قيادتنا   : معاليه  واأ���ش��اف 
ت��راه��ن ع��ل��ى ث��روت��ن��ا احل��ق��ي��ق��ة من 
ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة امل��ت��م��ي��زة دوليا 
وحمليا واأخ�س الدور املهني الرفيع 
 18 م��دى  على  التطوعي  والعطاء 
الدكتورة  ق��ب��ل  م���ن  م��ت��وال��ي��ة  ���ش��ن��ة 
اجلمعية  م���وؤ����ش�������ش���ة  م���ط���ر  م�����رمي 
لالأبحاث  زاي�������د  ال�������ش���ي���خ  وم����رك����ز 

فريق  الأب��ن��ائ��ي يف  واأب����ارك  اجلينية، 
فاطمة  الدكتورة  بقيادة  احلياة  كنز 
ال��ه��ا���ش��م��ي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
االأبحاث والدكتورة �شيخة املزروعي 
للخاليا  االإم��������ارات  ���ش��ع��ب��ة  رئ��ي�����ش��ة 
عبدال�شالم  وال���دك���ت���ور  اجل��ذع��ي��ة 
والعمود  االأع�����ش��اب  ج��راح  البلو�شي 
املن�شق  ال��ف��ال���ش��ي  ال��ف��ق��ري وم��ي��ث��اء 

للم�شروع.
وث����م����ن م���ع���ال���ي���ه ال��������دور ال����ري����ادي 
وامل���������ش����ت����دام جل���م���ع���ي���ة االإم�����������ارات 
ال�شيخ  وم��رك��ز  اجلينية  ل��الأم��را���س 
ل�����الأب�����ح�����اث اجل���ي���ن���ي���ة منذ  زاي��������د 
امل����ب����ادرات  يف   2004 ال��ت��اأ���ش��ي�����س 

التي  امل�شتدامة  التطوعية  الوطنية 
بيئة  خ��ل��ق  يف  حم���وري���ا  دورا  ل��ع��ب��ت 
بالفحو�شات  يعنى  ما  بكل  متكاملة 

العالجية  واخل�����دم�����ات  ال���وق���ائ���ي���ة 
واالأول���وي���ات  التثقيفية  وال���ربام���ج 
اجلينية  اال�شطرابات  عن  البحثية 

التجديدي بدعم  والوراثية والطب 
املعنية يف دولتنا  و�شراكة القطاعات 

احلبيبة.

نهيان بن مبارك يعتمد م�سروع كنز احلياة 2032
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :رمي البوادي للحدادة واعمال تركيب 

احلجر   رخ�شة رقم :CN 2172203 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ا�شلم ب�شر احمد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جويراهلل على مانع مفرح االحبابى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ رمي البوادي للحدادة واعمال تركيب احلجر
REEM AL BWADI STEEL AND STONE FIXING WORKS

اإىل/ رمي البوادي لل�شيانة العامة واعمال تركيب احلجر - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
REEM AL BWADI GENERAL MAINTENANCE AND STONE FIXING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال حديد الت�شليح  4390005

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شافيتى باوار للمقاوالت العامة  

رخ�شة رقم :CN 3804382 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شافيتى باوار للمقاوالت العامة

SAFETY POWER GENERAL CONTRACTING

اإىل/ موؤ�ش�شة �شيفتي باور للتجارة العامة

SAFETY POWER GENERAL TRADING ESTABLISHMENT

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة عامة  4690018

 تعديل ن�شاط / حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 

يوم واحد  من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ازهار املا  

رخ�شة رقم :CN 1480473 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممود ح�شني ابو هالل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممود ح�شني ابو هالل
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد عبداهلل ها�شم احلب�شى الها�شمى

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

ALMA FLOWERS

اإىل/ ازهار املا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
  ALMA FLOWERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة 

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

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة باأن / ال�شادة 

:ثري دي كرب�شتون
IN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :2004860 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حمد حممد حماد حممد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد حماد حممد ال�شام�شى
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة خالل اأربعة ع�شر يوما 
من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة باأن / ال�شادة 

:ثري دي بلوك
IN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :2004862 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حمد م حماد حممد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد حماد حممد ال�شام�شى
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة خالل اأربعة ع�شر يوما 
من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقدان �سهادات اأ�سهم العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة عن )م�سرف ابوظبي ال�سالمي(
بال�سماء التالية:

قبي�سي  را�سد  بطي  ح�سه   -  1
 رقم ال�سهادة ADIB1099485  - بعدد 3440 �سهما

الفالحي بخيت  غيث  بخيت  حمد   -  2
 رقم ال�سهادة ADIB10101473  - بعدد 3440  �سهما

الفالحي  بخيت  غيث  بخيت  حممد   -  3
 رقم ال�سهادة ADIB10101474 - بعدد 3714 �سهما

الفالحي  غيث  بخيت  فاخرة   -  4
 رقم ال�سهادة ADIB10101446 - بعدد 3440 �سهما

الفالحي  بخيت  غيث  بخيت  �سالمة   -  5
 رقم ال�سهادة ADIB10101447  - بعدد 3440 �سهما

الفالحي بخيت  غيث  بخيت  هدى   -  6
رقم ال�سهادة ADIB10101443 - بعدد  3440 �سهما

الفالحي  بخيت  غيث  بخيت  مبارك   -  7
 رقم ال�سهادة ADIB10101475 - بعدد  3714 �سهما

ابوظبي  م�سرف  ــروع  ف مــن  فــرع  لأقـــرب  ت�سليمهم  يجدهم  ممــن  الــرجــاء 
الإ�سالمي. او الت�سال على تلفون رقم  0509517000  م�سكورا.

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN باال�شم التجاري:�شركة الدلتا  رقم :1116569 
تعديل  بالغاء طلب   ، ذ.م.م  املطابخ  وا�شتراد  لتجارة 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

كريل كوتن لل�شيدات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3719726 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املذاق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهني
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2961225 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/نوفا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بل�س ال�شالح كهرباء ال�شيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2943492 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة 

لوليتا
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2749430 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كيلو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بايت لال�شت�شارات اال�شتثمارية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4091735 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

اال�شم التجاري:او�شن �شبا للعناية بالرجال - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ميزانني - مكتب 2 - مبنى املالك - من�شور �شامل النهيه العامري - 

19/2 �س   - الدفاع  �شارع  ابوظبي  جزيرة   C64- 65
CN 2153336 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
االدارية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�شادة/مرال  تعيني   -  2
حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/28  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،
اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2224001677 

- تاريخ التعديل:2022/8/1
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني خالل مدة 

االعالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   30
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :لكزارى تاون للمقاوالت العامه ذ.م.م

رخ�شة رقم :CN 3695465 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ار�شاد مياه حممد �شواب على %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هزاع على عو�س ح�شني املنهاىل

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ لكزارى تاون للمقاوالت العامه ذ.م.م

LUXURY TOWN GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ لكزارى تاون للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

LUXURY TOWN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

يف التنفيذ رقم  462/2018/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/416  عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)3939394.72 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:مهر علي م�شيب خري 
واال�شت�شارات  للمحاماة  الريامي  االأ�شتاذ ح�شن  املختار/مكتب  ويعلن على موطنه  ايران   - الدولة  عنوانه :خارج 

القانونية - امارة دبي - مدينة دبي لالنرتنت - تيكوم بناية ال�شعفار 1 - مكتب رقم 2408 
وميثله :ح�شن علي مطر الريامي 

املطلوب اإعالنه : تنميات لال�شتثمار والتطوير العقاري ذ.م.م 
 -  102 رق��م  مكتب   - احمد  جميلة  بناية   - اال�شتقالل  �شارع  خلف   - الرموك  �شارع   - ال�شارقة  :ام��ارة  عنوانه 

h.hassaan@tanmiyat.ae  -  042833297  -  05625587698
مو�شوع االإعالن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/8/10 ال�شاعة 05:00:00 م ويف االيام الثالث التالية ان 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات 
تاأمني  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلكرتوين  وعلى موقعها 
اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س 
غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة 
اأو�شاف  بيان  املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  عن ع�شر 
املمتلكات :1- وحدة عقارية )حتت االن�شاء( - املنطقة وادي ال�شفا 3 - رقم االر�س 2120 - رقم املبنى 1 - ا�شم 
املبنى ALLADIN - رقم العقار 1102 - امل�شاحة 168.61 مرت مربع - املقدرة ب���:1.116.212/12 
درهم - 2- وحدة عقارية )حتت االن�شاء( - املنطقة وادي ال�شفا 3 - رقم االر�س 2005 - رقم املبنى 1 - ا�شم 
املبنى ALI BABA - رقم العقار 712 - امل�شاحة 145.09 مرت مربع - املقدرة ب���:829.579/01 درهم - 
 ALI 3- وحدة عقارية )حتت االن�شاء( - املنطقة وادي ال�شفا 3 - رقم االر�س 2005 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى
BABA - رقم العقار 608 - امل�شاحة 172.20 مرت مربع - املقدرة:886.886/66 درهم  -  مالحظات 

:1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 70533

 اإعـــالن �شطب قيد
�شي  ال  بيه  اأ�شيتكو  ال�شادة/�شركة  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
)اجلن�شية:اململكه املتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
ال�شركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �س.ب:519 - �شارع زايد 
الثاين - بناية ورثة حممد النوي�س - اأبوظبي - �س.ب:519( 
يف  االجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )3053( رقم  حتت  واملقيدة 
الوزارة. وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 
يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف االعرتا�س ان 
�شهر  يتجاوز  ال  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا 
اإدارة  االقت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من 

الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 

ت�شريح لالإعالن بالن�شر
 TIGER PROPERTIES : ا�شم املطور

SAMIR SERHAN AHMED NEMER : ا�شم امل�شرتي
ثمن  من  م�شتحقة  اق�شاط  ق�شط/  �شداد  عن  تخلفتم  قد  باأنكم  اف��اد  امل��ذك��ور  املطور  ان  حيث 

الوحدة العقارية رقم )The Square/ 2503( م�شروع )THE SQUARE( دبي. 
13/2008 وتعديالته والئحته التنفيذية ، نخطركم ب�شداد  وتنفيذا ملتطلبات القانون رقم 
املبلغ امل�شتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا  االخطار. ويف حالة عدم االإلتزام مبا 
ذكر اعاله خالل املدة امل�شار اليها ، ف�شوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املن�شو�س عليها يف 

املادة  11 من القانون املذكور
NOTICE
Developer's name: TIGER PROPERTIES
Purchaser's name: SAMIR SERHAN AHMED NEMER
The above mentioned developer claims that you have defaulted in the 
payment of installment/installments of the price for unit No (The Square / 
2503) project (THE SQUARE) Dubai.
In accordance with law no (13) of 2008 as amended, and its Executive 
Regulations, Dubai Land Department DLD, hereby notify you to rectify 
the default within (30) days as of the date of publication of this notice.
If you fail to pay the amount due within the specified period, DLD shall 
take the necessary legal proceeding pursuant to clause No (11) of the 
aforesaid.

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم االنذار 150035/2022 
املنذر/�شمر حممد عبداخلالق قرقا�س

 703284 الرخ�شة  رقم   - �س.ذ.م.م  للكمبيوتر  فور�شا  اليهما/1-  املنذر  �شد 
امل�شتاأجرة -  2- �شليم عمر دين - حمرر ال�شيكات

تتوجه املنذرة بهذا االنذار اىل املنذر اليها النذارها باالتي:
االيجار  بدل  قيمة  متثل  التي  درهم   )71.800( وقدره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة 
يف  االيجار  عقد  نهاية  وحتى   2021/11/3 تاريخ  من  امل�شافة  ال�شريبة  وقيمة 
ال�شواغل  من  خالية  املوؤجره  العني  وت�شليم  االخالء  واال  تاريخ:2023/3/3 
حفظ  مع  االخطار  هذا  ا�شتالمكم  تاريخ  من  واحد  �شهر  خالل  وذلك  وال�شاغلني 

حق املنذرة يف املطالبة ببدل االيجار عن فرتة �شغل املاأجور دون �شداد.
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

اح��م��د حممد  امل��دع��و /  فقد 
، م�شر    ���ش��ري��ف  ع��ب��داجل��واد 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)27099661A(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0507020613

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / غ����الم حمي 
باك�شتان     ، احمد  علي  الدين 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)AG0192162(  رق���م 

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

0562015186

فقدان جواز �سفر

ماري�شل   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ب���اب���اي���ا  ق����ومي����اى 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)B6527267p(  رق����م 

اىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
�شفارة الفلبني او اأقرب مركز 

�شرطة.

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د فريد 
بنغالدي�س     ، اح����م����د  وىل 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EE0910842(  رق����م 

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

0562574159

فقدان جواز �سفر

عبدالباقي   / امل���دع���و  ف��ق��د 
احمد الطاهر احمد ، ال�شودان   
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P06117425(  رق�����م 
اىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
اأق����رب  او  ال�������ش���ودان  ����ش���ف���ارة 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
ب���ان�������ش���و   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الهند     ، م���ي���ان  ح��ل��ي��م  م���ي���ان 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P8563595(  رق�������م 

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

0508834602

فقدان جواز �سفر

ح���������ش����ام   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�شالمه  ع����ل����ي����ان  ع����ب����درب����ه 
فل�شطيني     ، اب����ون����ام����و�����س 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P00227912(  رق�����م 

اىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
اأق����رب  او  ����ش���ف���ارة ف��ل�����ش��ط��ني 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
�شعد  خ���ال���د   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ال���ي���م���ن     ، اح������م������د  �����ش����ع����ي����د 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)08448702(  رق��������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0508190555

فقدان جواز �سفر
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املتحدة  االأمم  يف  مناق�شات  قبل  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  قال 
ح���ول م��ن��ع االن��ت�����ش��ار ال��ن��ووي ام�����س االث��ن��ني اإن ال���والي���ات املتحدة 
م�شتعدة لو�شع اخلطوط العري�شة التفاق جديد لالأ�شلحة النووية 
بح�شن  التفاو�س  على  قدرتها  اإظهار  اإىل  مو�شكو  ودع��ا  رو�شيا،  مع 

نية.
ال��دخ��ول يف حم��ادث��ات خلف�س خماطر  اإىل  ال�شني  بايدن  دع��ا  كما 
ب�شورة  الع�شكرية  القوى  الآليات حترك  والت�شدي  خطاأ احل�شابات 

مزعزعة لال�شتقرار.
حل�شور  نيويورك  يف  العامل  اأنحاء  جميع  من  م�شوؤولون  ويجتمع 
انت�شار االأ�شلحة النووية، بعد  العا�شر ملعاهدة منع  موؤمتر املراجعة 

تاأجيله عامني ب�شبب جائحة كوفيد-19.
اإح��راز التقدم فيها  اأح��د املجاالت التي كان  وك��ان احلد من الت�شلح 

ممكنا على الرغم من وجود خالفات على نطاق اأو�شع.

قررت حكومة كو�شوفو تاأجيل تطبيق القواعد اجلديدة عند احلدود 
اأم�س  البالد  �شمال  توتر يف  ت�شببت يف  والتي  �شهر،  ملدة  مع �شربيا 

االأول االأحد حيث ن�شبت حواجز وتعر�شت ال�شرطة الإطالق نار.
مع  اجتماع  بيان حكومي عقب  التاأجيل يف  ه��ذا  ع��ن  االإع���الن  اأت��ى 

ال�شفر االأمركي يف كو�شوفو جيفري هونفيه.
تن�س القواعد اجلديدة التي كان من املقرر اأن تدخل حيز التنفيذ 
االثنني، على لزوم ح�شول اأي �شخ�س يدخل كو�شوفو ببطاقة هوية 
اأمهلت  كذلك  ال��ب��الد.  يف  وج��وده  اأث��ن��اء  موقتة  وثيقة  على  �شربية 
الت�شجيل  ل��وح��ات  ال���ش��ت��ب��دال  �شهرين  ك��و���ش��وف��و  ���ش��رب  بري�شتينا 

ال�شربية ملركباتهم بلوحات جمهورية كو�شوفو.
اأن هذا التدبر ياأتي ردا  األبني كورتي االأح��د  اأو�شح رئي�س ال��وزراء 
با�شتقالل  ت��ع��رتف  ال  ال��ت��ي  �شربيا  اتبعتها  مماثلة  مم��ار���ش��ة  على 
اقليمها ال�شابق ذي الغالبية االألبانية املعلن يف عام 2008، يف حق 

�شكان كو�شوفو الوافدين اإىل اأرا�شيها.
اأثارت هذه االإجراءات توترات �شديدة االأحد يف �شمال كو�شوفو حيث 
الإطالق  تعر�شت  اأنها  كو�شوفو  �شرطة  �شربية.اأعلنت  اأقلية  تعي�س 
اإىل  املوؤدية  الطرق  على  حواجز  واأقيمت  اإ�شابات  وق��وع  مندون  نار 
كو�شوفو  حكومة  املرور.طالبت  حركة  اأمام  املعربان  واأغلق  �شربيا. 
يف بيانها “باإزالة جميع احلواجز واعادة حرية احلركة ب�شكل كامل”  
اأم�س االثنني.رحب وزير خارجية االحتاد االوروب��ي جوزيب بوريل 
جميع  “اإزالة  اإىل  داعيا  االأح���د،  م�شاء  تغريدة  يف  بري�شتينا  بقرار 

احلواجز عن الطرقات فوراً«.

باكاتني  ف��ادمي  اأن  االثنني  مل�س  رو�شية  ر�شمية  اإع��الم  و�شائل  ذك��رت 
املخابرات  جهاز  وج��ي��زة  لفرتة  ت��راأ���س  ال��ذي  ال��ل��ي��ربايل،  ال�شيا�شي 
االحتاد  انهيار  �شبقت  التي  االأ���ش��ه��ر  يف  )ك��ي��ه.ج��ي.ب��ي(  ال�شوفيتي 

ال�شوفيتي، تويف عن 84 عاما.
على  باكاتني  عني  جوربات�شوف  ميخائيل  ال�شوفيتي  الزعيم  وك��ان 
راأ�س اجلهاز بعد اأن لعب رئي�شه ال�شابق فالدمير كريوت�شكوف دورا 
اآب  اأغ�شط�س  كبرا يف حماولة انقالب فا�شلة �شد جوربات�شوف يف 

.1991
ويف لقاء �شوره التلفزيون مع معار�س �شابق ومت بثه بعد عدة اأ�شابيع، 
قال باكاتني اإنه عرث بالفعل على ملف اأمني حول جده الذي اأُعدم يف 

عهد جوزيف �شتالني عام 1937 بعد اأن و�شى به اأحد املخربين.
وق���ال اأي�����ش��ا اإن���ه يقبل م��ن ح��ي��ث امل��ب��داأ ف��ك��رة ف��ت��ح ���ش��ج��الت جهاز 
مثل  حلها  يتم  مل  األغاز  على  ال�شوء  لت�شليط  ال�شوفيتي  املخابرات 

اغتيال الرئي�س االأمريكي ال�شابق جون كنيدي عام 1963.
واأو�شح باكاتني للمعار�س ال�شابق فالدمير بوكوف�شكي “اأنت على 
حق يف �شيء واحد.. يجب فتح ال�شجالت املتعلقة باألغاز يكون لك�شف 

احلقيقة فيها اأهمية كبرة للب�شرية”.
ل��ك��ن مل ُي��ت��ح ل��ب��اك��ات��ني، وه���و اأي�����ش��ا وزي���ر داخ��ل��ي��ة ���ش��اب��ق لالحتاد 
االحتاد  انهار  حيث  التعهد،  بهذا  للوفاء  الكايف  الوقت  ال�شوفيتي، 

ال�شوفيتي يف غ�شون اأ�شهر.

عوا�صم

وا�سنطن

بري�ستينا

مو�سكو

جاءت اأوىل عائالت امل�ستوطنني مبحاذاة اأر�سها العام 1978 

عائلة فل�سطينية باتت حما�سرة داخل م�ستوطنة 

املجل�س الع�سكري يف بورما ميدد حالة الطوارئ 
•• رانغون-اأ ف ب

بورما  يف  احل��اك��م��ة  الع�شكرية  امل��ج��م��وع��ة  رئ��ي�����س  م���دد 
اأخ���رى ح�شبما  اأ�شهر  ل�شتة  ال��ب��الد  ال��ط��وارئ يف  ح��ال��ة 
اأم�����س االثنني.وطلب  ر���ش��م��ي��ة   اإع����الم  اأف�����ادت و���ش��ائ��ل 
اأون����غ هلينغ ال���ذي ق���اد االن��ق��الب العام  اجل����رنال م��ني 
“ال�شماح له باخلدمة  املا�شي، من احلكومة الع�شكرية 
�شحيفة  ن�شرته  لتقرير  وفقا  اإ�شافية”،  اأ�شهر   6 ملدة 
“غلوبال نيو اليت اأوف ميامنار«.وذكرت ال�شحيفة اأن 
“اأيدوا  ال�11  الوطني  واالأم��ن  الدفاع  جمل�س  اأع�شاء 
من  الوطنية  الرابطة  حزب  باالإجماع«.حقق  االق��رتاح 
فوزا  ت�شي  �شو  �شان  اأون��غ  بزعامة  الدميوقراطية  اأج��ل 

 ،2020 الثاين-نوفمرب  ت�شرين  انتخابات  يف  �شاحقا 
انقالبا.واأعلنت  ونّفذ  تزوير  وج��ود  زع��م  اجلي�س  لكن 
امل��ج��م��وع��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة ح��ال��ة ال���ط���وارئ اإث����ر االنقالب 
الذي اأدخل البالد يف و�شع م�شطرب.وُيوا�شل اجلي�س 
احلاكم القمع الدموي خل�شومه، اإذ ُقتل اأكرث من األفي 
مدين واأوقف اأكرث من 15 األًفا اآخرين منذ االنقالب، 

وفًقا ملنّظمة غر حكومّية حمّلية.
كان اجلي�س اأكد اأنه �شيتم رفع حالة الطوارئ قبل اآب-

اأغ�شط�س 2023. لكن يف خطاب األقاه �شباح االثنني، 
بورما  اإن  اأي موعد، قائال  اأون��غ هالينغ  مل يذكر مني 
الإجراء  وا�شتقرار”  “ب�شالم  تكون  اأن  اإىل  اأواًل  حتتاج 
للنظام االنتخابي. “اإ�شالح”  انتخابات، ومتحدثا عن 

ال�شابق  يف  خ��ن��ق  قوية”  “اأحزاب  ن��ف��وذ  اأن  واأ����ش���اف 
ق��ادة عدد  البالد.ودعا  االأخ��رى يف  ال�شيا�شية  اال�شوات 
من  ثانية  جولة  اإىل  امل��ت��م��ردة  االتنية  املجموعات  م��ن 

املحادثات املبا�شرة.
املتمردة  االتنية  املجموعات  20 من  ح��وايل  بورما  ويف 
امل�شلحة، العديد منها ت�شيطر على م�شاحات من مناطق 
واجلي�س  ال��ب��ع�����س  بع�شها  وح���ارب���ت  ن��ائ��ي��ة،  ح���دودي���ة 

لعقود.
الع�شكري  االن��ق��الب  اجل��م��اع��ات  ه��ذه  م��ن  بع�س  ودان 
الدفاع  ال�شالح ل”قوات  وقدمت مالذا وتدريبات على 
ويقول  االن���ق���الب  اأع���ق���اب  يف  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  ال�شعبي” 

املحللون اإنها فاجاأت اجلي�س بفاعليتها.

النم�سا تلغي احلجر ال�سحي على م�سابي كورونا 
•• فيينا-وام:

ال�شحي  احل��ج��ر  ف��ر���س  النم�شا  األ��غ��ت 
امل�شابني  االأ���ش��خ��ا���س  ع��ل��ى  االإل����زام����ي 
ب��ف��رو���س ك���ورون���ا، اع��ت��ب��اراً م��ن اأم�س، 
ودخلت قواعد جديدة اإىل حيز التنفيذ 
ت�����ش��م��ح ب����خ����روج اأ����ش���ح���اب اخ���ت���ب���ارات 
فرو�س كورونا االإيجابية، الذين لي�س 
لهم  وت�شمح  مر�شية،  اأع��را���س  لديهم 
احلياتية  واأن�شطتهم  اأعمالهم  مبزاولة 
الكمامة  ارت���داء  ب�شرط  طبيعي  ب�شكل 

واملفتوحة  املغلقة،  االأم��اك��ن  جميع  يف 
التي ال ميكن احلفاظ فيها على م�شافة 
االأ�شخا�س  م���ن  م���رتي���ن  ع���ن  ت��ق��ل  ال 

االآخرين.
احلجر  قيود  ا�شتبدل  اجلديد  القانون 
ال�����ش��ح��ي االإل�����زام�����ي امل���ف���رو����س منذ 
امل�شابني  ع��ل��ى  ون�����ش��ف،  ع��ام��ني  ن��ح��و 
ب��ف��رو���س ك���ورون���ا ب����اإج����راءات خمففة 
للم�شابني،  وت�����ش��م��ح  احل��رك��ة  تقيد  ال 
اأعرا�س مر�شية،  يعانون من  الذين ال 
مب����زاول����ة ال���ع���م���ل وال���ت�������ش���وق ودخ�����ول 

املنا�شبات  وح�شور  التجارية  امل��ح��الت 
العامة  املوا�شالت  وا�شتخدام  املختلفة 
جميع  يف  الكمامة  بارتداء  االلتزام  مع 

االأماكن املغلقة.
ويحظر القانون اجلديد دخول اأ�شحاب 
االإيجابية  ك��ورون��ا  ف��رو���س  اخ��ت��ب��ارات 
التي  ل��ل��خ��ط��ر،  امل��ع��ر���ش��ة  االأم���اك���ن  اإىل 
امل�شنني  رعاية  ودور  امل�شت�شفيات  ت�شمل 
املعاقني  رع���اي���ة  وم���راف���ق  وامل�����ش��ح��ات 
واملدار�س  االأط���ف���ال  وري��ا���س  وامل�����ش��ن��ني 

االبتدائية.

•• ال�صفة الغربية-اأ ف ب

اأوالده  على  خوفه  غريب  �شعدات  يخفي  ال 
ب��اأي��دي م�شتوطنني  ال��ق��ت��ل  اأو  اخل��ط��ف  م��ن 
داخل  �شجن  بيته �شار مثل  الأن  اإ�شرائيليني 
م�شتوطنة يف ال�شفة الغربية املحتلة، لكنه ال 
يلبث اأن يقول “االأمل الوحيد الذي يراودين 

اأن هذا االحتالل �شيزول يوما«.
غ��ري��ب متلك يف قرية  ���ش��ع��دات  ك��ان��ت عائلة 
ب��ي��ت اإج����زا ال�����ش��غ��رة ���ش��م��ال غ��رب��ي القد�س 
اأوىل  ج��اءت  عندما  دومًن���ا   101 ال�شرقية، 
عائالت امل�شتوطنني اليهود يف بيوت متنقلة 
اأق��ام��ت��ه��ا مب���ح���اذاة اأر���ش��ه��ا ال���ع���ام 1978. 
دومن  ���ش��راء  امل�شتوطنني  ع��ائ��الت  اق��رتح��ت 

واحد، لكن عائلة غريب رف�شت.
باأنه  ت��ه��دي��دن��ا  مت  “عندها  ���ش��ع��دات  ي��ق��ول 
 1979 العامني  وب��ني  اأر����س.  لنا  يبقى  لن 
و1994 �شادرت اإ�شرائيل اأربعني دومنا من 
هحدا�شا  غيفعون  م�شتوطنة  ل�شالح  اأر�شنا 

بعد �شراع مرير يف املحاكم االإ�شرائيلية«.
مع  عاما   40 البالغ  غريب  �شعدات  يعي�س 
وال��دت��ه وزوج��ت��ه واأط��ف��ال��ه االأرب���ع���ة يف بيت 
فوالذي  ب�شياج  االإ�شرائيلي  اجلي�س  اأح��اط��ه 
اأم���ت���ار وجم��ه��ز مبج�شات  ث��م��ان��ي��ة  ب��ارت��ف��اع 
مبنازل  حما�شرا  بيته  ���ش��ار  وق��د  ح�شا�شة. 

امل�شتوطنة.
ع���ن���د م���دخ���ل ب��ي��ت��ه اأق�����ام�����ت ق������وات االأم�����ن 
حديد  ب���واب���ة   2008 ال���ع���ام  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
����ش���ف���راء م��ث��ل ب����واب����ات امل��ع�����ش��ك��رات م����زودة 
بثماين كامرات تتحكم بها عن بعد. وحتت 
وفوقها  الع�شكرية،  ل��ل��دوري��ات  نفق  البوابة 
االإ�شرائيلية  االأم��ن  ق��وات  اأرادت  �شيق  ج�شر 

التمركز عليه.
بر�س  فران�س  لوكالة  غريب  �شعدات  ي��روي 
“حدد لنا اجلي�س �شاعات للدخول واخلروج 
من البيت مع اإظهار هوياتنا اأمام الكامرات. 
وطلب منا ا�شتخراج ت�شاريح زيارة لالقارب. 
اأو  ال��دخ��ول  ن�شتطيع  ال  اأ�شهر  ثالثة  بقينا 
املحكمة  ق���ررت  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ت،  اخل���روج م��ن 

اإبقاء البوابة مفتوحة طوال الوقت«.
العام  هحدا�شا  غيفعون  م�شتوطنة  اأقيمت 

 184 م�شاحتها  اأر����س  قطعة  على   1981
دومًنا من اأرا�شي قرية بدو وجزء من اأرا�شي 

عائلة غريب.
وت�شم امل�شتوطنة فيالت جميلة ذات قرميد 
خ�شراء  حدائق  مع  اأنيقة  و�شوارعها  اأحمر 
واألعاب  �شباحة  ب���رك  ال��ب��ي��وت  بع�س  واأم����ام 
اأطفال. وهي م�شتوطنة غر قانونية مبوجب 
ال��ق��ان��ون ال���دويل مثل ك��ل تلك امل��وج��ودة يف 
منذ  اإ�شرائيل  حتتلها  التي  الغربية  ال�شفة 

عام 1967.
 

حياة مرهقة 
غريب  ي��ق��ول  امل�شتوطنني  م��ع  حياتهم  ع��ن 
�شعبة  ح��ي��اة  ع�شنا  ال�����ش��ن��وات  ه���ذه  “خالل 
وم����ره����ق����ة. ن�����ش��ب��ت خ����الف����ات ب��ي��ن��ن��ا وبني 
امل�شتوطنني واعتقل اجلي�س والدي ووالدتي 
واأخوتي، ونفذ عمليات مداهمة عديدة  واأنا 

وتفتي�س للبيت وتك�شره با�شتمرار«.
ب����ال ري�����ب مركزا  ال���دول���ي���ة  مت���ث���ل ج��ن��ي��ف 
دبلوما�شيا مهما ملا ُيعرف بتعددية االأطراف 
ل��ك��ن��ه��ا ُت����واج����ه ال����ي����وم ع�����دة حت����دي����ات غر 

م�شبوقة.
ويوؤكد “كلما حدث ت�شعيد بال�شفة الغربية 
اأو يف حي ال�شيخ جراح )يف القد�س ال�شرقية 
املحتلة( يبداأ امل�شتوطنون بال�شراخ علينا اأن 
يقوم  بالقرية،  مواجهات  ج��رت  واإذا  نرحل. 
ومينعنا  بيتي  ب���اب  ع��ن��د  بالتمركز  اجل��ي�����س 
الغاز  قنابل  ويلقي  اخل��روج  اأو  ال��دخ��ول  من 
اأمام  ال�شوتية  والقنابل  ل��ل��دم��وع(  )امل�شيل 

مدخل الدار«.
“طلب اجل��ي�����س م��ن��ا م����رارا  وي��ت��اب��ع ق��ائ��ال 
وتكرارا منع ال�شبان من القاء احلجارة على 
حرا�شا  نكون  اأن  منا  ي��ري��دون  امل�شتوطنني. 

للم�شتوطنني وبالطبع رف�شنا«.
اأر�س  يف ج��ول��ة ح���ول بيته ال���ذي حت��ي��ط ب��ه 
م�شاحتها اأقل من ن�شف دومن، ي�شر �شعدات 
حتيط  التي  امل�شتوطنني  بيوت  اإىل  بح�شرة 

بهم من كل �شوب.
اللون غطى اجلزء  اأزرق  اإىل �شادر  ثم ي�شر 
ال�شفلي لل�شياج الفوالذي ويو�شح اأنه و�شعه 
االوالد  ي�شتطيع  ح��ت��ى  للم�شاكل،  “تفاديا 
امل�شتوطنني لهم  اإزع��اج  ب��دون  يلعبوا من  اأن 

وتخويفهم«.
بيته  ق���رب  ي�شكن  م�شتوطن  ع��ن  وي��ت��ح��دث 
“كان يزعجنا با�شتمرار ويكيل اأ�شواأ ال�شتائم 
يبداأ  االذان  �شمع �شوت  وكلما  ولن�شائنا،  لنا 

ب�شتم النبي حممد«.
“قلت له مثلما قال  وي�شيف �شعدات غريب 
اأب���ي؛ ه��ذه اأر���ش��ن��ا ورث��ن��اه��ا اأًب���ا ع��ن ج��د ولن 

نفرط بها الأحد مقابل مال الدنيا«.
ت�شيبوري  اآيف  امل�����ش��ت��وط��ن  ي��ق��ول  جهته  م��ن 
اأ�ش�شت م�شتوطنة  33 عائلة  وهو واحد من 
هدم  يف  نرغب  ال  “نحن  هحدا�شا  غيفعون 
اأي خطة  ل��ق��ب��ول  م�شتعد  غ��ر  وه���و  م��ن��زل��ه 
اأو بالكثر  اأخ��رى  باأر�س  بديلة مثل القبول 
من املال لرتك البيت. لهذا ال�شبب كان علينا 

اإقامة هذا ال�شياج الفا�شل«.
ا  اأي�شً لنا  مزعج  ال�شياج  “هذا  اآيف  وي�شيف 
ون��ح��ن ن����راه اأم����ام اأع��ي��ن��ن��ا. ���ش��ن��ك��ون �شعداء 

للغاية لو مل يكن موجوًدا«.
ويرى امل�شتوطن اأن منزل عائلة غريب مقام 
ع��ل��ى اأر�����س ي��ه��ودي��ة، وه���ذا م��ا ن��ف��اه �شعدات 
قائال “لو كان هذا الكالم �شحيحا ملا اأبقونا 

يوما واحدا هنا، ولكان باإمكانهم اأن ياأخذوا 
اأر�شنا يف يوم واحد«.

مكب للم�شتوطنني 
ال��ت��ي تبلغ م�شاحتها  اأر���ش��ه��م  ب��اق��ي  اأم���ا ع��ن 
خلف  “�شارت  ف��ي��ق��ول  دومًن�����ا،   60 ح����وايل 
اجل������دار ال��ف��ا���ش��ل حت���ت امل�����ش��ت��وط��ن��ة وهي 
بال�شنة  م��رة  لنا  ُي�شمح  بالزيتون.  م��زروع��ة 
يف  اليها  ب��ال��ذه��اب  االرت��ب��اط  م��ع  بالتن�شيق 
اأمنية  بوابة  اإليها عرب  ندخل  طريق طويلة 
ننتظر  اأحياًنا  امل��ج��اورة.  دق��و  بيت  قرية  من 
�شاعة و�شاعتني لفتحها رغم اأن االأر�س تبعد 
املحتوى  البيت”.هذا  عن  اأمتار  ع��دة  اأ�شاًل 
2022 يوليو،29  29 يونيو  مت ن�شره يوم 
يونيو 2022 و�شط تعرّث املفاو�شات العاملية 
ب�شاأن حماية التنوع البيولوجي، يلَمُح باحث 
انكب على درا�شة تاأثر الن�شاط الب�شري على 

الطبيعة بارقة اأمل يف املبادرات املحلية.
اآخ��ر من االأر���س املتبقية  ثم ي�شر اإىل جزء 
امل�شتوطنني  ل��ن��ف��اي��ات  “مكبا  ���ش��ارت  ال��ت��ي 
وخملفات البناء وهناك ق�شية رفعناها اأمام 

املحكمة ب�شاأنها«.
مب�شاعدة منظمة “ي�س دين” )يوجد قانون( 
االإ�شرائيلية غر احلكومية ا�شتطاعت عائلة 
اأر����س  ا���ش��رتج��اع   2012 ال���ع���ام  غ��ري��ب يف 
م�����ش��اح��ت��ه��ا ث��الث��ة دومن�����ات ا���ش��ت��وىل عليها 
موقفا  وجعلوها  منهم  ب��ق��رار  امل�شتوطنون 
غريب  �شعدات  وي��ق��ول  ومتنزًها.  لل�شيارات 
“ما زلنا ننتظر اأن ينفذ اجلي�س اأمر اإخالء 

االأر�س واإعادتها لنا«.
وي�شيف “لو كانت االأر�س تخ�س يهودًيا لتم 

االخالء منذ اللحظة االأوىل«.
ينتهي  اعرف متى  “ال  ويقول  يتنهد غريب 
هذا. ال اأحد يعرف معنى االأمل الذي يعانيه 
اأطفايل جراء هذا الو�شع. ابنتي مل ت�شتطع 
النوم من خوفها من اجلي�س يف املرة االأخرة 
التي اأطلقوا فيها قنابل ال�شوت والغاز امل�شيل 

للدموع«.
ويوؤكد “اأخاف على اأوالدي اأن يخطفوا مثل 
حممد اأبو خ�شر اأو اأن يحرقهم امل�شتوطنون 

مثلما حدث مع عائلة دواب�شة«.

•• جاكرتا-اأ ف ب

مناورات  واالأم��ري��ك��ي��ني  االإندوني�شيني  اجل��ن��ود  اآالف  ب��داأ 
وا�شنطن  و�شفتها  اأ�شبوعني،  ت�شتمر  م�شرتكة  ع�شكرية 
باأنها تهدف اإىل تعزيز “التعاون االإقليمي”، و�شط توّترات 

مت�شاعدة مع ال�شني.
ويف  االإندوني�شية  �شومطرة  ج��زي��رة  يف  امل��ن��اورات  وجت��ري 
جزر رياو، وهي مقاطعة اإندون�شية مكّونة من جزر �شغرة 

متناثرة بالقرب من �شنغافورة وماليزيا.
واإندوني�شي  اأمريكي  جندي  اآالف  اأرب��ع��ة  حالياً  ويتواجد 
اأ�شرتالية  ق��وات  اإليهم  �شتن�شم  املوقع، كما  االأق��ل يف  على 
يف  االأوىل  للمرة  اليابان  وت�شارك  ويابانية.  و�شنغافورية 
غارودا  “�شوبر  ا�شم  حتمل  التي  ال�شنوية  امل��ن��اورات  ه��ذه 

�شيلد«.
وياأتي ذلك يف الوقت الذي تبداأ فيه رئي�شة جمل�س النواب 
اأن  املمكن  م��ن  اآ�شيوية  جولة  بيلو�شي  نان�شي  االأم��ري��ك��ي 
تت�شّمن تايوان، االأمر الذي من املتوقع اأن ُي�شهم يف ت�شعيد 

التوّترات التي ت�شهدها العالقات بني بكني ووا�شنطن.
وت��ب��دي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ا االآ���ش��ي��وي��ون قلقاً 
متزايداً ب�شاأن الوجود ال�شيني املتنامي يف املحيط الهادئ. 
دولة،  اأّي  ت�شتهدف  ال  امل��ن��اورات  اأّن  اأك���دت  وا�شنطن  لكّن 
االأعوام  اأك��رب من  اأهمية  تكت�شب  العام  لو كانت هذا  حتى 

ال�شابقة.
امل�شاركة  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  ق��ائ��د  �شميث  �شتيفن  وق���ال 
الثقة  لبناء  بتمرين  االأم��ر  “يتعلق  جاكرتا  يف  لل�شحافة 
والق�شايا  القدرات  وتنمية  املتبادل  والتفاهم  والتما�شك 
االأخرى ذات ال�شلة”. واأ�شاف “اإنه تدريب ع�شكري ولي�س 
اآب-  14 املناورات حتى  تهديدا الأي جهة كانت«.وت�شتمر 

اغ�شط�س و�شتت�شّمن تدريبات للم�شاة والبحرية والقوات 
افتتاحها  �شيجري  اأنه  اإندوني�شي  م�شوؤول  اجلوية.واأعلن 

باحتفال حت�شره كّل الدول امل�شاركة االأربعاء.
و�شت�شارك كندا وفرن�شا والهند وماليزيا وكوريا اجلنوبية 
وبابوا غينيا اجلديدة وتيمور ال�شرقية وبريطانيا ب�شفة 

مراقب.

مناورات م�سرتكة بني الواليات املتحدة واإندوني�سيا 

•• لندن-اأ ف ب

املحافظني  ح���زب  اأع�����ش��اء يف  ي��ب��ا���ش��ر 
الت�شويت  االأ���ش��ب��وع  ال��ربي��ط��اين ه��ذا 
الخ���ت���ي���ار زع��ي��م��ه��م اجل����دي����د، ال����ذي 
�شيخلف بوري�س جون�شون يف داونينغ 
حني  يف  اأ�شابيع،  خم�شة  بعد  �شرتيت 
ت��ت��ق��ّدم وزي����رة اخل��ارج��ي��ة ل��ي��ز ترا�س 
على وزير املال ال�شابق ري�شي �شوناك.

للحزب  املحدد  املنت�شبني  عدد  ويبقى 
األف   200 بنحو  ي��ق��ّدر  ول��ك��ّن��ه  ���ش��راً، 
عدد  م����ن  امل���ئ���ة  يف   0،3 م����ن  )اأق�������ل 
ال�شكان االإجمايل(. ولدى هوؤالء حتى 
للتعبر  اأيلول-�شبتمرب  م��ن  ال��ث��اين 
عن خيارهم يف ت�شويت عرب الربيد.

بحلول  االق�����رتاع  ب��ط��اق��ات  و�شت�شل 
الذين  االأع�����ش��اء  اإىل  االأ���ش��ب��وع  نهاية 
ي�شكل كبار ال�شن الذكور والبي�س فئة 
كبرة منهم. ويتوقع �شدور النتيجة 

يف اخلام�س من اأيلول-�شبتمرب.
مفتوحة  مناف�شة  �شهدت  ب��داي��ة  بعد 
�شة  خم�شّ ت�شويت  ج���والت  وخ��م�����س 
املر�شَحني  الخ��ت��ي��ار  احل�����زب  ل���ن���واب 
ال��ت�����ش��وي��ق قد  اأن  ي��ب��دو  ال��ن��ه��ائ��َي��ني، 

تال�شى يف هذه احلملة.
الغالبية  ل���ن���واب  امل��ف�����ش��ل  ف��امل��ر���ش��ح 
ب�شعبية  ي��ح��ظ��ى  ال  ���ش��ون��اك،  ري�����ش��ي 
ك��ب��رة ل��دى ال��ق��اع��دة احل��زب��ي��ة. وقد 
املرحلة  خ��الل  االأوىل  املرتبة  يف  ح��ّل 
ال��داخ��ل��ي، مع  االق�����رتاع  م��ن  االأوىل 
جائحة  خ�����الل  ب���ت���ح���رك���ه  االإ�������ش������ادة 
ليز  ت�شهد  جهتها،  كوفيد-19.من 
يف  متزايداً،  دعماً  عاماً(   47( ترا�س 
االإيجابية  ال����راأي  ا���ش��ت��ط��الع��ات  ظ���ّل 
التلفزيونية  امل��ن��اظ��رة  اأع��ق��ب��ت  ال��ت��ي 
اأطلقتها  التي  الوعود  وو�شط  االأوىل، 
وزير  لل�شرائب.واأعلن  كبر  بخف�س 
امل��ال احل��ايل ناظم ال��زه��اوي االثنني 

يف  اخل��ارج��ي��ة، معترباً  ل��وزي��رة  دعمه 
تلغراف”،  “ديلي  �شحيفة  يف  م��ق��ال 
االقت�شادية  العقيدة  “�شُت�شقط  اأّنها 
بطريقة  اقت�شادنا  وت��وّج��ه  املبتذلة 
الزهاوي  ين�شم  حم��اف��ظ��ة«.وب��ذل��ك، 
لوزيرة  الكرث  امل��وؤّي��دي��ن  �شفوف  اإىل 
ال�شوؤون  وزي�����ر  ب��ي��ن��ه��م  اخل���ارج���ي���ة، 
االي��رل��ن��دي��ة ال�����ش��اب��ق ب��ران��دن لوي�س 
توم  احل��زب  لرئا�شة  ال�شابق  واملر�ّشح 
توغنهات، اإ�شافة اإىل وزير الدفاع بن 
ب��اح��رتام كبر  ال���ذي يحظى  واال����س 
داخل احلزب والذي اكت�شب “خربة” 

يف زمن احلرب على اأوكرانيا.
بالرغم من ذلك، اأكدت ليز ترا�س اأّن 
م�شيفة  للغاية”  حم��ت��دم  “ال�شباق 

“اأقاتل من اأجل كّل �شوت«.
ويف حني كانت جامدة وغر مرتاحة 
من  االأوىل  امل��راح��ل  مناظرات  خ��الل 
املناف�شة، بدت اأكرث ا�شرتخاًء وثقًة يف 

االأيام االأخرة، يف الوقت الذي اعتمد 
يف  م��ه��ارات��ه  على  ���ش��ون��اك  ري�شي  فيه 
تاأخره.وخرجت  لتعوي�س  ال��ت��ح��ّدث 
اأول  اأق��وى م�شاء اخلمي�س من  ترا�س 
لقاء يف اإطار �شل�شلة من 12 لقاء مع 
ن�شطاء حمافظني. ومن املقّرر اإجراء 
ث���ان م�����ش��اء االث���ن���ني يف مدينة  ل��ق��اء 
اإنكلرتا.من  غ���رب  ج��ن��وب  يف  اإك�����ش��رت 
جهته، ُيتهم ري�شي �شوناك املكروه من 
قبل مع�شكر جون�شون، باأنه “طعن يف 
الظهر” رئي�س احلكومة ال�شابق. فقد 
�شل�شلة  انطالق  يف  ا�شتقالته  �شاهمت 
االأمر  احلكومة  من  اال�شتقاالت  من 
اأم��ام جون�شون  ال��ذي مل يرتك خياراً 
اأ�شهر  ب��ع��د  م���غ���ادرت���ه  اإع������الن  ����ش���وى 
م��ن ال��ف�����ش��ائ��ح.وم��ن��ذ ب��داي��ة احلملة 
ال���داخ���ل���ي���ة، ت��ع��ار���ش��ت وج���ه���ات نظر 
اأ�شا�شي  ب�شكل  النهائَيني  املر�شَحني 
حول ال�شرائب.فقد وعدت ليز ترا�س 

تاأخر  دون  بتخفي�شات �شريبية من 
اأق���رت على  زي���ادة  �شتلغي  اأن��ه��ا  معلنة 
م�����ش��اه��م��ات ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي يف 
الربيع من اأجل متويل نظام ال�شحة 

العامة، الذي ت�شرر بفعل الوباء.
اأم����ا ري�����ش��ي ����ش���ون���اك، ف��ق��د ح����ذر من 
“احلكايات اخلرافية” معترباً اأن من 
الت�شّخم  تال�شي  انتظار  ال�����ش��روري 
اأعلى م�شتوياته منذ  اإىل  الذي و�شل 
ال��ت��ف��ك��ر يف خف�س  ق��ب��ل  ع���ام���اً،   40
العبء ال�شريبي. غر اأّن هذا امل�شريف 
ال�شابق الرثي عاد اأبدا بع�س الليونة 
�شريبة  بخف�س  ال��وع��د  ع��رب  اأخ����راً 
القيمة امل�شافة على الطاقة، كما وعد 
 20 بن�شبة  ال��دخ��ل  �شريبة  بخف�س 
يف املئة يف غ�شون �شبع �شنوات، االأمر 
موؤكداً  ترا�س  مع�شكر  عليه  رّد  ال��ذي 
غ�شون  يف  ال�شرائب  �شتخّف�س  اأنها 
�شبعة اأ�شابيع.ومن اأجل جذب القاعدة 

املحافظة، وعد �شوناك اأي�شاً بت�شديد 
اأنظمة الهجرة كما ان�شم خالل نهاية 
االأ�شبوع اإىل احلروب الثقافية املحّببة 
اإىل اجلناح اليميني يف احلزب. ووعد 
من  الي�شاريني”  “املحّر�شني  مبنع 
وقَيمنا  وت��ق��ال��ي��دن��ا  ت��اري��خ��ن��ا  “جرف 

االأ�شا�شية«.

الت�سويت الختيار خلف جون�سون االأ�سبوع اجلاري 

ال�سني ت�سجل 393 اإ�سابة 
جديدة بكوفيد- 19 

•• بكني-رويرتز

قالت جلنة ال�شحة الوطنية  اأم�س االثنني، اإن بر ال�شني الرئي�شي �شجل 
 84 31 يوليو مت���وز، منها  ك��ورون��ا يف  ب��ف��رو���س  اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة   393

م�شحوبة باأعرا�س و309 بدون اأعرا�س.
وكان بر ال�شني الرئي�شي قد �شجل 541 اإ�شابة جديدة بفرو�س كورونا 

يف اليوم ال�شابق منها 116 م�شحوبة باأعرا�س و425 بال اأعرا�س.
ومل يتم ت�شجيل اأي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات كما هو 5226.

موؤكدة  اإ�شابة   229594 االأح��د  ي��وم  حتى  الرئي�شي  ال�شني  بر  و�شجل 
م�شحوبة باأعرا�س.

اإ�شابة  �شجلت  ال�شينية  العا�شمة  اإن  بكني  يف  املحلية  احلكومة  وق��ال��ت 
حملية جديدة خارج مناطق احلجر ال�شحي، بعداأن ظلت على مدى �شتة 

اأيام متوا�شلة دون ت�شجيل حاالت جديدة.
املايل  املركز  ت�شجيل  ع��دم  �شنغهاي  يف  املحلية  احلكومة  بيانات  واأظ��ه��رت 
لل�شني اأي حاالت حملية مقابل �شت حاالت يف اليوم ال�شابق، وهو اأول يوم 

لها بدون حاالت جديدة منذ االأول من يوليو متوز.
ت�شجيل  عن  ال�شني  جنوب  يف  التكنولوجيا  مركز  �شنجن  مدينة  واأعلنت 
احلالة  ر�شد  ومت  ال�شابق.  اليوم  يف  ثالثة  مقابل  جديدة  حملية  اإ�شابة 

اجلديدة يف مناطق احلجر ال�شحي.
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عربي ودويل

   هذا التحدي الذي اأطلقه ماريو 
ُينظر  ك������ان  خل�������ش���وم���ه  دراج���������ي 
البع�س على  م��ن قبل  ��ا  اأي�����شً اإل��ي��ه 
للح�شول  مبا�شر  غ��ر  ط��ل��ب  اأن���ه 
لن  حيث  ك��ام��ل��ة،  �شالحيات  على 
ي��ت��م ق��ب��ول اي ح��ل و���ش��ط. نعرف 
جميعا خامتة هذا املوقف: رف�شت 
اإىل  االن�������ش���م���ام  5 جن�����وم  ح���رك���ة 
الرابطة،  تبّنته  اعرتا�س  امل�شروع، 
ب��زع��ام��ة �شيلفيو  اإي��ط��ال��ي��ا  وف����ورزا 
اأم����ام رئي�س  ب��رل�����ش��ك��وين. مل ي��ك��ن 
اأي  ماتاريال  �شرجيو  اجلمهورية 
ماريو  ا�شتقالة  قبول  �شوى  خيار 
التي  القاعدة  دراج��ي الذي احرتم 
و�شعها بنف�شه. وواحدة من النقاط 
احلا�شمة التي يجب مالحظتها يف 
هذه االأزمة: التناق�س بني امل�شالح 
ال�شيا�شية ملحرتيف ال�شيا�شة وماريو 
دراج����ي، رج��ل ال��دول��ة ال���ذي اأ�شر 
فقط  يريد  اأن��ه  حقيقة  على  دائًما 

خدمة بالده.

ــة الأحــــــزاب واإعـــــادة  ــزئ جت
ال�سيا�سية  البانوراما  ت�سكيل 

بالكامل
   ت�����ش��ب��ب ����ش���ق���وط احل���ك���وم���ة يف 
االأحزاب،  داخ��ل جميع  بلبلة  اإث��ارة 
وخا�شة من �شارك يف نهايتها. من 
�شتخ�شر  جنوم   5 حركة  اأن  املوؤكد 
االأ�شابيع  يف  ع��ن��ا���ش��ره��ا  ب��ع�����س 
املقبلة، وه��ذا ه��و ح��ال وم��ا ح�شل 
اختيار  اإيطاليا:  ف��ورزا  ل�  بالن�شبة 
اأحزاب  ات��ب��اع  برل�شكوين  �شيلفيو 
وحزب  )الرابطة  املتطرف  اليمني 
ك��ان حقا يف  ال��ذي  ديتاليا،  فراتلي 
من  العديد  يفهمه  مل  امل��ع��ار���ش��ة( 

قادة احلزب.
   وه���ك���ذا، غ�����ادرت ال�����ش��ف��ي��ن��ة مارا 
ك����ارف����اغ����ن����ا وري�����ن�����ات�����و ب���رون���ي���ت���ا 
اجلنوب  وزي�������را  ال�����ت�����وايل  )ع���ل���ى 
�شيلفيو  اختيار  العامة(.  واالإدارة 
يريد  ا���ش��رتات��ي��ج��ي،  ب��رل�����ش��ك��وين 
مقدمة  اإىل  ال���ع���ودة  ال��ك��اف��ال��ري��ه 
امل�شرح، على الرغم من عمره 85 

اتفاق  اإىل  التو�شل  وق��د مت  ع��اًم��ا. 
حالة  يف  اليمينية:  االأح����زاب  ب��ني 
الفوز يف االنتخابات، �شيعني ال�شيد 
ال�شيوخ.  ملجل�س  رئي�ًشا  برل�شكوين 
ال�شابق  ل���ل���رئ���ي�������س  ق����ي����ادي  دور 
بالتاأكيد  اأق��ن��ع��ه  ال���ذي  للحكومة 

باتباع حركة االن�شقاق.
  رهان يبقى حمفوًفا باملخاطر، الأن 
ثقل فورزا اإيطاليا ال يتجاوز 7-5 
ب��امل��ائ��ة م��ن االأ����ش���وات، ورمب���ا اأقل 
الرئي�شيني.  ممثليها  رح��ي��ل  منذ 
وال ي�شتبعد احتمال اختفاء احلزب 
االنتخابات  يف  ه��زمي��ت��ه  ح����ال  يف 

املقبلة.
اأن  ال��راب��ط��ة  ع��ل��ى  �شيتعني  ك��م��ا     
ت���واج���ه ف���رتة ا���ش��ط��راب ���ش��ب��ق ان 
اأ����ش���ه���ر. للحزب  ب�����داأت م��ن��ذ ع����دة 
متزايد:  ب�شكل  يتباعدان  ت��ي��اران 
ملاتيو  وال�شعبوي  ال�شيادي  التيار 
اأكرث  اإقليمًيا  وال��ث��اين  �شالفيني، 
يتزعمه  ال�������ش���وق،  اق��ت�����ش��اد  وم����ع 

جيانكارلو جيورجيتي.
ال�شيا�شيون  اخل����رباء  وي��ن��ت��ظ��ر     
قوية  ����ش���خ�������ش���ي���ات  ت�������ش���ري���ح���ات 
اخ���رى يف ال��راب��ط��ة مل��ع��رف��ة م��ا اإذا 
ان  اأو  داخلية  اأزم���ة  �شتندلع  كانت 
ماتيو  وراء  ���ش��ي�����ش��ط��ّف  اجل��م��ي��ع 
لكل  ل��ذل��ك،  النهاية.  يف  �شالفيني 
فينيتو(  )رئ��ي�����س  زاي�����ا  ل���وك���ا  م���ن 
)رئي�س  فيدريجا  وما�شيميليانو 
دوًرا  ج��ول��ي��ا(  فينيت�شيا  ف��ري��ويل 
يتخذ  اأال  املحتمل  من  لكن  يلعبه، 
زعيما الرابطة اأي موقف، حيث ال 
يرغب الرجالن يف خو�س م�شرة 

�شيا�شية وطنية. 
   

ل��ق��د ب�����داأ مت�����ّزق االأح�������زاب خالل 
ال��دورة الت�شريعية، مع تكاثر  هذه 
جمزاأ،  �شيا�شي  م�شهد  االأح�����زاب. 
حول  االن��دم��اج  اإىل  �شيحتاج  لكنه 
اأقطاب قوية اإذا اأرادت جمموعة ما 
اأغلبية  على  احل�شول  يف  تاأمل  اأن 

)حتى ن�شبية(.

ثالث قوى كربى قادمة؟
اأن نرى  ال�شياق، ميكننا  ه��ذا     يف 
ث����الث جم��م��وع��ات حم��ت��م��ل��ة على 
كما  اأح��������زاب  “ترا�س”  اأ����ش���ا����س 

�شبيتيا  �شيمون  ال�شحفية  حددتها 
يفر�س  �����ش����اع����ة(.   24 )رادي����������و 
التحالفات  ال�شياق االنتخابي هذه 
االأو���ش��ع: بعد االإ���ش��الح االنتخابي 
���ش��ي��زداد ع��دد الربملانيني  االأخ���ر، 
وبالتايل   ،600 اإىل   945 م���ن 
االنتخابية  ال��دوائ��ر  تو�شيع  �شيتم 
ال�شروري  م��ن  و�شيكون  اإقليمياً، 
واإيجاد  ال����ف����وارق  ب��ع�����س  م���راع���اة 
احللفاء املنا�شبني للفوز يف مناطق 
االأحيان،  بع�س  غر متجان�شة، يف 

اأكرث من ذي قبل.

الدميقراطي،  احل����زب  ���ش��ي��ق��ود     
ال���ق���وي يف ا���ش��ت��ط��الع��ات ال������راأي، 
�شكرتر  ويبحث  ي�شارًيا.  حتالًفا 
ليتا،  اإنريكو  الدميقراطي،  احلزب 
اأو���ش��ع. ومن  ���ش��رك��اء لتحالف  ع��ن 
حتى  الأن��ه  عليهم،  العثور  ال�شعب 
االت��ف��اق م��ع ح��رك��ة 5 جن��وم يبدو 
�شقوط  ب���ع���د  ل��ل��خ��ط��ر،  م��ع��ر���ش��ا 
احلكومة. اتفاق �شعب ولكنه لي�س 
االنتخابات  ���ش��ت��ك��ون  م�����ش��ت��ح��ي��اًل، 
االإقليمية  لالنتخابات  التمهيدية 
هذا  اإج���راوؤه���ا  )امل��ق��رر  �شقلية  يف 

الكيانني  ب���ني  م�����ش��رتك��ة  ال����ع����ام( 
ميكن  اإقليمي  من��وذج  ال�شيا�شيني. 

اأن ي�شبح وطنياً.
ال�شبكة  ب���ل���غ���ت  ال����و�����ش����ط،  يف     
ال�شيا�شية لالأحزاب ال�شغرة حدا 
يجعل احل�شول على توافق اجلميع 
�شتة  يقل عن  ال  ما  يوجد  معقدا. 
امل�شماة  ال��ط��ب��ق��ة  ه���ذه  يف  اأح������زاب 
اأعلن  وق�����د  امل���ع���ت���دل���ة.  ب��ال��ط��ب��ق��ة 
البع�س عدم رغبته يف التعاون مع 
اآخرين، مثل كارلو كاليندا وحزبه 
اأزيوين. و�شط ذو اإمكانات حقيقية، 

لكن االحتاد يبدو طوباوًيا بالن�شبة 
���ا امل��ج��ه��ول )مًعا  اأي�������شً ل����ه. ي��ب��ق��ى 
احلزب  وه��و  امل�شتقبل(،  اأج���ل  م��ن 
املنف�شل ل� لويجي دي مايو )وزير 
ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة( ال����ذي ترك 
حركة 5 جنوم مع حوايل خم�شني 
دي  ال�شيد  على  و�شيتعني  برملانًيا. 
م��اي��و م��واج��ه��ة ���ش��ن��دوق االق���رتاع 
يف  ي�شر  ال  وال��ت��اري��خ  م���رة،  الأول 
اجت���اه���ه: يف ال�����ش��ن��وات االأخ�����رة، 
مت���ك���ن ع������دد ق���ل���ي���ل م�����ن ال���ق���وى 
تركت  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  ال�شيا�شية 
مكان  على  العثور  من  االم  حزبها 

حتت قبة الربملان. 
    اأخًرا، يبدو اليمني -اأو باالأحرى 
ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف -م��ت��ق��دًم��ا على 
بالتما�شك،  يتعلق  فيما  مناف�شيه 
ل��ك��ن مل ي���ت���ّم اخ��ت��ي��ار زع���ي���م هذه 
املجموعة بعد.   يبدو اأن جيورجيا 
م��ي��ل��وين )ف���رات���ل���ي دي��ت��ال��ي��ا( هي 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة االأك�����رث ���ش��رع��ي��ة الأن 
حزبها هو االأول يف اال�شتطالعات، 
يعتربها  التي  خطاباتها،  ان  غ��ر 
العديد من املراقبني فا�شية، ميكن 
املعتدل.  اليمني  ناخبي  تخيف  اأن 
اأن��ط��ون��ي��و ت��اج��اين )فورزا  واأظ��ه��ر 
ال�شيدة  تعيني  يف  ت��ردده  اإيطاليا( 
ميلوين من االن، خوًفا من خ�شارة 
والذي  دائ���م  ب�شكل  ال��و���ش��ط  مي��ني 
ماتيو  اىل  م��ت��زاي��د  ب�����ش��ك��ل  ي��ن��ظ��ر 

رينزي وحزبه فيفا ايطاليا.

انت�سار ال�سياديني يف �سبتمرب؟
   ت�شر ا�شتطالعات الراأي اإىل اأن 
ومع  املقدمة.  يف  ميلوين  ال�شيدة 

الرابطة وفورزا اإيطاليا، ميكن اأن 
 45 اإىل  اليميني  التحالف  ي�شل 
باملائة من االأ�شوات، وهو ما يكفي 
املركز  يف  ال��ت��ح��ال��ف  ه����ذا  ل��و���ش��ع 
االأول، دون احل�شول على االأغلبية 
ف������اإن تعيني  وب���ال���ت���ايل  امل���ط���ل���ق���ة. 
�شيغي  ق�شر  يف  ميلوين  ج��ورج��ي��ا 
من  ال��رغ��م  على  منطقًيا،  �شيكون 
االأح����زاب  ت�شويت  ت��خ��ّي��ل  �شعوبة 
تقرتحه  ق��ان��ون  ل�شالح  االأخ����رى 

فراتلي ديتاليا. 
العثور  ه����و  ال���ب���دي���ل  ����ش���ي���ك���ون     
حيادية  اأك��������رث  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ع���ل���ى 
املجموعات  غالبية  اإر���ش��اء  ميكنها 
ماريو  ل��ك��ن جت�����ارب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
وماريو  ك��ون��ت��ي  وج���وزب���ي  م��ون��ت��ي 
دراج��ي ال تدعم هذا اخليار. وجع 
راأ�س جديد للرئي�س ماتاريال الذي 
ير�شي  ح��ل  اإي��ج��اد  عليه  �شيتعني 
نف�س  القوي، ويف  املتطرف  اليمني 

الوقت يقبله اجلناح املعتدل.
   و�شع ال يبدو اأن له خمرج، وقد 
يعلن عن خم�س �شنوات جديدة من 
ميكن  اإيطاليا.  يف  اال�شتقرار  عدم 
انتخابي  اإ�شالح  اىل  اللجوء  توّقع 
املقبلة،  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال�������دورة  يف 
بحيث ال ترتك البالد يف ماأزق، ما 
يولد حتالف غر متوقع )وال  مل 

ي�شدق( من االنتخابات القادمة.
   يف كل االحوال، يبدو اأن االأهداف 
تغلب  )وال�����ش��خ�����ش��ي��ة(  احل���زب���ي���ة 
ع���ل���ى م�����ش��ال��ح ال����ب����الد، ح���ت���ى لو 
اأزمة  يف  اإب��ق��اءه��ا  يعني  ذل���ك  ك���ان 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة م�����ش��ت��م��رة، مم����ا يرتك 
�شعوًرا بالتعاطي مع هواة بالن�شبة 
لالإيطاليني ولل�شركاء ال�شيا�شيني 
التنبوؤ  ال�شعب  من  والتجاريني.   
االإيطايل.  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  بامل�شتقبل 
ميلي:  ب��اول��و  ال�شحفي  ق��ال  وكما 
الدولة  �شوؤون  عندما تكون   ”...“
�شيء  ك����ل  امل���ت���ع���رثي���ن،  اأي�������دي  يف 

ممكن«.
-------------------------
ا�ستاذ بجامعة بولونيا )اإيطاليا(

- �سيقود احلزب الدميقراطي، القوي
 يف ا�ستطالعات الراأي، حتالًفا ي�سارًيا

- يف الو�سط، يبدو احل�سول على توافق اجلميع 
داخل ال�سبكة ال�سيا�سية لالأحزاب ال�سغرية معّقدا

احلزب الدميقراطي �شيقود الي�شار

جيورجيا ميلوين االوفر حظا ميينا

�شالفيني وماأزق داخل الرابطة

برل�شكوين يريد العودة ملقدمة امل�شرح

لويجي دي مايو �شيواجه �شندوق االقرتاع الأول مرة

م�سهد �سيا�سي جمزاأ:

�سقوط احلكومة وانتخابات مبكرة: اإيطاليا اإىل اأين...؟
•• الفجر -فابيان جيبولت

 -ترجمة خرية ال�صيباين 

�سد كل التوقعات، ا�ستقال ماريو دراجي. ودخلت اإيطاليا 

يف حملة انتخابية قبل ثمانية اأ�سهر من موعدها املحدد، 
لت�سّوت يف �سبتمرب: 

امام  اذن  نحن  الإيطالية.  اجلمهورية  تاريخ  يف  الأوىل 
بلًدا  تغرّي  اأن  ميكن  عادية  غري  �سيفية  انتخابية  حملة 

مير بتحّول �سيا�سي.

اأزمة افتتحتها حركة 5 جنوم واختتمها اليمني
   قال ماريو دراجي مبجرد تن�سيبه: اإنه �سيعمل ل�سالح 
اإيطاليا طاملا اأنه يحظى بدعم جميع الأحزاب ال�سيا�سية 
ف�سيغادر.  منه،  يترباأ  اأن  اأحدهم  قرر  واإذا  الرئي�سية. 
عندما  الأخـــرية،  الأ�سابيع  يف  ال�سيناريو  هــذا  تبلور 

املركزي  للبنك  ال�سابق  الرئي�س  بني  العالقات  تدهورت 
الأوروبي وحركة 5 جنوم. مت�سك ماريو دراجي مبوقفه، 
بناء  منها  اقت�سادية  لإ�سالحات  جديدة  خطة  واقرتح 
جتاه  ال�ستفزاز  من  نــوع  لت�سيو:  يف  نفايات  حمرقة 

حركة 5 جنوم التي رف�ست دائًما هذا امل�سروع متاًما.

- ال خمرج من هذا الو�سع, وميكن اأن يعلن عن خم�س �سنوات جديدة من عدم اال�ستقرار يف اإيطاليا

- ت�سبب �سقوط احلكومة يف اإثارة بلبلة داخل جميع االأحزاب



الثالثاء   2  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13609  
Tuesday    2    August    2022   -  Issue No   13609

11

عربي ودويل

•• عوا�صم-وكاالت

زيلين�شكي،  فولودمير  االأوك����راين  الرئي�س  طالب 
اإجالء  عملية  تنفيذ  يف  ال��ف��وري  ب��ال��ب��دء  حكومته 
اإلزامي لل�شكان من منطقة دونيت�شك �شرقي البالد 

التي ت�شهد قتاال �شاريا مع رو�شيا.
مئات  اإن  ت��ل��ف��زي��وين،  خ��ط��اب  يف  زيلين�شكي،  وق���ال 
االآالف م��ن االأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن م��ا زال���وا يف مناطق 
ال���ق���ت���ال ب��اإق��ل��ي��م دون���ب���ا����س االأك�������رب، وال������ذي ي�شم 
دونيت�شك باالإ�شافة اإىل منطقة لوغان�شك املجاورة، 

بحاجة اإىل املغادرة.

ال��ن��ا���س منطقة  م��ن  امل��زي��د  غ����ادر  “كلما  واأ����ش���اف: 
�شيكون  الذين  االأ�شخا�س  عدد  قّل  االآن،  دونيت�شك 
اأنه  م�شيفا  لقتلهم”  وق��ت  ال��رو���ش��ي  اجلي�س  ل��دى 

“�شيتم منح ال�شكان تعوي�شات«.
عملية  تنفيذ  اإىل  زيلين�شكي  دع����وة  اأه�����داف  وع���ن 
ال�شيا�شي  امل���ح���ل���ل  ق�����ال  ال�������ش���ت���اء،  ق���ب���ل  االإج��������الء 
خالد  م�شطفى  الدولية،  العالقات  يف  واالأك��ادمي��ي 
املحمد، اإن دعوة الرئي�س االأوكراين ل�شكان دونبا�س 
اإىل  اإال  ت���وؤدي  “ال  املنطقة  مل��غ��ادرة  لرو�شيا  امل��وال��ني 
ت��ف��اق��م اخل����الف ب���ني ك��ي��ي��ف وج���ن���وب ���ش��رق البالد 
فالدعوة التي وجهها لي�شت طوعية بل اإجبارية، اأي 

اأنه ي�شتقطب ال�شكان لغايتني، االأوىل ك�شب العديد 
فقدانه  بعد  للقتال  �شيجندهم  الذين  ال�شبان  من 

العديد من اجلنود يف احلرب«.
ال��ث��ان��ي��ة م��ن وراء دعوة  ال��غ��اي��ة  اأن  امل��ح��م��د  واأو����ش���ح 
تنفيذ  م��ن  رو�شيا  تعطيل  اأو  “منع  ه��ي  زيلين�شكي 
لل�شكان  الرو�شية  اجلن�شية  باإعطاء  الدمج  مرحلة 
اع��ت��ق��ادا من  ال��دون��ب��ا���س وذل���ك  ال��ذي��ن يعي�شون يف 
يف  املجن�شني  ال�شكان  �شت�شتغل  رو�شيا  اأن  زيلين�شكي 
للمنطقة  عامليا  ب��ه  وم��ع��رتف  فعلي  ان�شمام  ك�شب 
من خالل ا�شتفتاء �شعبي اإذا ما طلبت االأمم املتحدة 
الرو�شية  التجني�س  عملية  اأن  املحمد،  ذل��ك«.واأك��د 

من  ج��دي��دة  لي�شت  و�شيلة  ه��ي  ال��دون��ب��ا���س  ل�شعوب 
ذات  فعلت  “مو�شكو  اأن  مو�شحا  ال�شغط،  و�شائل 
ال�شغط  نوع من  وهو  اجلنوبية،  اأو�شيتيا  ال�شيء يف 
لتلك  رو�شي حمتمل  ال�شيا�شي ومقدمة الأي تدخل 
ولتربير  اال�شتقالل،  على  ح�شلت  اإذا  حتى  املناطق 
اأي تدخل رو�شي حال اإخالل اأوكرانيا باأي اتفاق قد 

يتم التو�شل اإليه يف امل�شتقبل«.
باأنه  يوؤكد ت�شريح زيلين�شكي متاما  “براأيي  وتابع: 
خالل  م��ن  ككل  الدونبا�س  منطقة  لتدمر  ي�شعى 
ا�شتغالل  لعدم  وحت�شبا  �شخمة،  ع�شكرية  هجمات 
اأمام املجتمع الدويل ال�شربات التي �شت�شنها  رو�شيا 

املدنيني،  ت�شتهدف  باأنها  دونبا�س  اإقليم  على  كييف 
ل����ذا ي���ق���وم زي��ل��ن�����ش��ك��ي ب����االإج����الء ل��ي��ع��ل��ن��ه��ا منطقة 
اأنواع  بكافة  با�شتهدافها  له  ُي�شمح  رو�شية  ع�شكرية 

اال�شلحة الثقيلة واملتطورة«.

تعطيل الزحف الرو�سي
وخ����الل االأي������ام امل��ا���ش��ي��ة جن��ح��ت ك��ي��ي��ف يف حتقيق 
اخ��رتاق��ات داخ���ل اجل��ن��وب وب��االأخ�����س خ��ر���ش��ون يف 
حماولة لتعطيل الزحف الرو�شي الذي بداأ يو�شف 
اأمام  ال��زخ��م  بالتوتر وف��ق��دان  م��ن ج��ان��ب اخل���رباء 

االأ�شلحة الغربية التي تتالقها كييف.

ماذا �سيحقق زيلين�سكي من خطة اإخالء دونبا�س؟

•• عوا�صم-وكاالت

اأنقا�شها  وف���وق  اللبنانية  ال��دول��ة  اأط���الل  على 
ان����ح����الل هياكل  م����ع  ت��ت��ك�����ش��ف  ت������زال  ال���ت���ي ال 
اهلل”  “حزب  يقف  واملت�شاقط،  املتاآكلة  ال��دول��ة 
يف ال�����ش��ف��وف االأم��ام��ي��ة ن���اظ���راً ون��اظ��م��اً حلياة 
وال�شلم  مل�شرهم يف احلرب  ومقّرراً  اللبنانيني 

بال �شريك وال ح�شيب.
ووفقاً ل�شحف عربية �شادرة اأم�س االثنني، فاإن 
اأع��اله ينطبق راهناً على واقع حال  ما مت ذكره 
“حزب  البحري، حيث رفع  الرت�شيم احل��دودي 
يوم  مد�شناً  وال��ت��ح��دي،  اخل��ط��ر  من�شوب  اهلل” 
احلرب  الن��دالع  العك�شي”  “العد  مرحلة  اأم�س 

مع اإ�شرائيل.

عدم الجنرار
اأن حزب  االأو�شط”  “ال�شرق  واعتربت �شحيفة 
وال�شيا�شي،  الع�شكري  ت�شعيده  يف  م��ا���س  اهلل 
بخا�شة يف م�شاألة تر�شيم احلدود البحرية بني 
و�شول  م��ع  بالتزامن  وذل���ك  واإ���ش��رائ��ي��ل،  لبنان 
الت�شعيد  مب����وازاة  ول��ك��ن  االأم��ري��ك��ي.  الو�شيط 
الذي بدا ر�شالة اأمنية الإ�شرائيل، ك�شفت م�شادر 
اأنطوين  االأم��ري��ك��ي،  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  �شيا�شية، 
بلينكن، طلب من وزير الدفاع االإ�شرائيلي بيني 
االجنرار  وع��دم  ال�شرب  حكومته  وم��ن  غانت�س 
اإجناز اتفاق حول  اأن  وراء )حزب اهلل(، بخا�شة 
ُمرَغم  لكنه  اهلل،  ح��زب  م�شلحة  غ��ر  يف  ال��غ��از 
اإىل  اإ���ش��رائ��ي��ل  ي��ح��اول ج��ر  ول��ذل��ك فهو  عليها. 
فاإن  بلينكن،  وح�شب  عليها.  للتخريب  معركة 
على “اإ�شرائيل اأال حتقق له مراده، بل بالعك�س 

اأن تعمل كل ما يف و�شعها الإجناح املفاو�شات«.
وكانت م�شادر اأخرى ذكرت اأن “اإ�شرائيل قدمت 
اإ�شرائيل  مب��وج��ب��ه  ت��ت��ق��ا���ش��م  ج���دي���داً  اق���رتاح���اً 
خمزون  ن�شبة  ح�شب  امل��ال��ي��ة،  احل��ق��وق  ول��ب��ن��ان 
الغاز يف باطن االأر���س؛ ففي حال وج��ود حقوق 
للبنان يف منتوج الغاز الذي ت�شتخرجه اإ�شرائيل، 
يقب�س لبنان مااًل مقابل هذه احلقوق، واالأمر 
ن��ف�����ش��ه ي��ح�����ش��ل م���ع احل���ق���وق االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
لبنان، وهذه اخلطوة تعني فتح نافذة �شيا�شية. 
ف��ف��ي ح���ال االت���ف���اق ع��ل��ى االأم�����ر، ���ش��ي��ك��ون على 
على  واالإب��ق��اء  ح�شاب  جل�شات  عقد  احلكومتني 
قناة ات�شال، وهذا بحد ذاته يتالءم مع االأهداف 
على  اأي�شاً  مك�شباً  للبنان  ويحقق  االإ�شرائيلية، 

رغبات  م��ع  يتناق�س  ولكنه  ال��دول��ي��ة،  ال�شاحة 
و�شيا�شة )حزب اهلل( وبع�س حلفائه«.

�سروط لإبعاد العقوبات
اأما �شحيفة “اجلمهورية” فقد نقلت نفي وزير 
التنقيب  ع��ن  �شائعات  اأي  فيا�س  وليد  الطاقة 
عن  نقل  ولكن  واإ���ش��رائ��ي��ل،  لبنان  ب��ني  امل�شرتك 
ه��وك�����ش��ت��اي��ن ق��ول��ه اإّن����ه ���ش��ي��ت��ف��او���س م��ع البنك 
الكهرباء  ال�شر بخطة  �شروط  �شاأن  ال��دويل يف 
التي نّفذها لبنان. واأ�شاف: “�شرطان ي�شعهما 
التعرفة  زي���ادة  هما  لبنان  على  ال���دويل  البنك 
الناظمة”،  الهيئة  لتعيني  االإج�����راءات  وب��داي��ة 
ا�شرتطت  االأم��ري��ك��ي��ة  “االإدارة  اأن  اإىل  الف��ت��اً 
ح�شول لبنان على متويل البنك الدويل الإعطائه 
�شمانات بعدم تعّر�شه لعقوبات “قانون قي�شر” 

اإذا ما ا�شُتجّر الغاز من م�شر«.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى م��وق��ف ه��وك�����ش��ت��اي��ن م��ن ر�شائل 
“احلزب”، ُعلم اأّن وزير الطاقة وليد فيا�س لفت 
انتباهه اإىل اأّن هناك راأيني حيال هذه امل�شاألة يف 
مقاربة خمتلفة”،  لديه  االآخ��ر  “والراأي  البلد، 
وهذه النقطة اأعاد التاأكيد عليها وزير اخلارجية 
اأن “فيديو امل�شّرات ..  عبداهلل بوحبيب معرتاً 
اأنه  م��وؤك��داً  اللبنانية”،  الدولة  موقف  ميثل  ال 
“ال توجد م�شكلة مع املقاومة ااّل اّن القرار حول 

الرت�شيم هو قرار احلكومة اللبنانية«.

ت�سعيد لال�ستهالك الداخلي
ويف االإطار عينه، قالت م�شادر �شيا�شية لبنانية 

ل�شحيفة “العرب” اللندنية، 
اإن ت�شعيد حزب اهلل موجه لال�شتهالك الداخلي 
اإىل  التو�شل  يف  الف�شل  للحزب  ب���اأن  واالإي��ه��ام 
حزب  اأن  خ�شو�شاً  و�شيكة،  باتت  التي  الت�شوية 
املرتقبة  ال��ت�����ش��وي��ة  اأن  اإىل  ال��رتوي��ج  ي��ري��د  اهلل 
ال��ب��ح��ري��ة مع  مل��ل��ف تر�شيم احل����دود  وال��و���ش��ي��ك��ة 
وقوة  تهديداته  ل��وال  لتحدث  تكن  مل  اإ�شرائيل 
���ش��الح��ه، يف وق���ت ي��ب��دو ق����ادة ل��ب��ن��ان مب��ا فيهم 
للت�شوية من  ا���ش��ت��ع��ج��ااًل  اأك���رث  ق��ي��ادات احل���زب 
اأحد  ال  اإن  امل�����ش��ادر  وت��ق��ول  نف�شها.  اإ���ش��رائ��ي��ل 
لكن  م��ف��او���ش��ات،  يخو�س  وه��و  للحرب  ي�شتعد 
احلزب يريد من خالل ت�شعيده ن�شب اأي منجز 

حمتمل له.
اإ�شرائيل  اأن  اإىل  لل�شحيفة  حم��ل��ل��ون  وي�����ش��ر 
�شريعة،  ت�����ش��وي��ة  الإب�������رام  م��ن��دف��ع��ت��ان  ول���ب���ن���ان 
نحو  والتوجه  العلمية  التطورات  اأن  اإىل  نظراً 
اإىل  االعتماد على الطاقات البديلة، قد يوؤديان 
اأن تكون، بعد �شنوات، من دون اأّي قيمة فعلّية اأو 
جدوى اقت�شادية باملقارنة مع كلفة اال�شتخراج، 
وبخا�شة اأن لبنان يف اأم�س احلاجة اإىل ا�شتغالل 
اأزمته  ل���ت���ج���اوز  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة  ث����روات����ه 
االقت�شادية امل�شتفحلة، والتي و�شعت البالد يف 

طريق االنهيار ال�شامل.

الت�سدي لـجمعية حزب اهلل
وعلى �شعيد اآخر، اأو�شح طوين كرم يف �شحيفة 
ين�شط ح��زب اهلل  اأن ح��زب اهلل  الوطن”  “نداء 
ع�شّية كل ا�شتحقاق يف تذكر اللبنانيني بفائ�س 
قوته الع�شكرية ووجهة �شالحه املعّكر لال�شتقرار 
امل��ت��م��ادي��ة على  ع��رب هيمنته  اأك����ان  ال���داخ���ل،  يف 
اأو عرب افتعال  املوؤ�ش�شات الد�شتورية وقراراتها، 
االأحداث االأمنية يف القرى واملدن ولي�س اآخرها 

ما ح�شل قبل اأيام يف بلدة رمي�س اجلنوبية،
 مع االخ��الف ال��ذي وق��ع بني اأح��د اأبناء البلدة 
من  املنطقة  يف  املتواجدين  اهلل  ح��زب  وعنا�شر 
البيئية،  حدود”  ب��ال  “اأخ�شر  جمعية  خ���الل 
وال����ذي ���ش��رع��ان م��ا ت��ط��ّور اإىل ت��ه��دي��د “بحرق 

البلدة وهجر اأهلها«.
1701 الذي جعل منطقة  قرار االأمم املتحدة 
وبعهدة  ال�������ش���الح  م���ن���زوع���ة  ال��ل��ي��ط��اين  ج���ن���وب 

اجلي�س اللبناين و”اليونيفيل”، 
عرب حتويل مراكز جمعية  “حزب اهلل”  خرقه 
اأمنية  مراكز  اإىل  البيئية  حدود”  بال  “اأخ�شر 
مدّججة بال�شالح الذي ظهر بكرثة عقب حادثة 

رمي�س،
اأكد  البلدية  رئي�س  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  وذل��ك   
البلدة ال يلقى قبول  يف  “اجلمعية”  اأن تواجد 
امل�شتحدثة  م���راك���زه���ا  اأن  خ�����ش��و���ش��اً  االأه������ايل 

متواجدة ب�شكل غر �شرعي. 

•• مانيال-اأ ف ب

اأم�س  اأكد الرئي�س الفلبيني فرديناند ماركو�س جونيور 
االن�شمام  ت��ن��وي  ب����الده ال  ب����اأن  االث��ن��ني 

جمددا اإىل املحكمة اجلنائية الدولية، 
يف وقت ي�شعى املدعي العام للمحكمة 
ال�شتئناف التحقيق يف حرب الرئي�س 
الدامية  دوت��رت��ي  رودري��غ��و  ال�شابق 

على املخدرات.
دوترتي  عهد  يف  الفلبني  وان�شحبت 
)الذي غادر ال�شلطة يف 30 حزيران-

يونيو( من املحكمة عام 2019 بعدما 
اأطلقت حتقيقا اأوليا يف حملة الرئي�س 
املخدرات  مل��ك��اف��ح��ة  االأم��ن��ي��ة  ال�����ش��اب��ق 
والتي قتل فيها االآالف.واأعطى ق�شاة 
امل��ح��ك��م��ة ال�����ش��وء االأخ�������ش���ر الإج����راء 
مكافحة  ح���م���ل���ة  يف  ك����ام����ل  حت���ق���ي���ق 

اأنها  اإىل  م�شرين  املا�شي،  اأيلول-�شبتمرب  يف  املخدرات 
كانت اأ�شبه بهجوم غر �شرعي وممنهج على املدنيني.

وعّلقت املحكمة التحقيق بعد �شهرين بعدما اأفادت مانيال 
باأنها تتوىل بنف�شها التحقيق يف اجلرائم املحتملة.

ق��ال يف  ك��رمي خ��ان  الدولية  العام للجنائية  املدعي  لكن 
حزيران-يونيو اإن طلب مانيال تعليق التحقيق مل يكن 

مربرا ودعا اإىل اإعادة اإطالقه “يف اأ�شرع وقت ممكن«.
واأكد ماركو�س الذي اأّيد حرب دوترتي على املخدرات يف 

وقت �شابق باأنه لن يتعاون مع اجلنائية الدولية.
وذهب اأبعد من ذلك االثنني قائال لل�شحفيني “ال نية 
اجلنائية  املحكمة  اإىل  جم��ددا  لالن�شمام  الفلبني  لدى 

الدولية«.
رئي�شا  �شابق،  دكتاتور  جن��ل  جونيور،  ماركو�س  انُتخب 
بعدما حقق فوزا انتخابيا �شاحقا يف اأيار-مايو مب�شاعدة 
ف��ازت مبن�شب  التي  دوترتي،  ابنة  �شارة،  قادته  حتالف 

نائبة الرئي�س.
ورف�س دوترتي عندما كان رئي�شا التعاون مع املحكمة 
يف  للنظر  الق�شائي  االخت�شا�س  متلك  ال  اأنها  معتربا 

الق�شية، وهو اأمر رف�شته املحكمة الفيليبينية العليا.

وحت���ت ���ش��غ��ط جم��ل�����س ح��ق��وق االإن�����ش��ان ال��ت��اب��ع لالأمم 
املتحدة واملحكمة اجلنائية الدولية، نظرت احلكومة يف 
مئات الق�شايا املرتبطة بعمليات مكافحة املخدرات التي 

اأدت اإىل �شقوط قتلى.
ات��ه��ام��ات يف ح��ف��ن��ة من  ومت ت��وج��ي��ه 
الق�شايا. واأدين ثالثة عنا�شر �شرطة 

بتهمة قتل م�شتبه بتجارة املخدرات.
الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  ودع����ت 
مالحظات”  “تقدمي  اإىل  ال��ف��ل��ب��ني 
التحقيق،  ا�شتئناف  خ��ان  طلب  على 
وف�����ق م����ا اأف��������اد م��ك��ت��ب االت�������ش���االت 

الرئا�شي.
وما زال اأمام مانيال حتى الثامن من 

اأيلول-�شبتمرب للرد.
وقال ماركو�س جونيور اأم�س االثنني 
فريقه  مع  م��وؤخ��را  عقد  اجتماعا  اإن 
روكي،  ه���اري  ي�شم  ال���ذي  ال��ق��ان��وين 
كانت  اإن  م�شاألة  ناق�س  دوترتي،  با�شم  ال�شابق  الناطق 
احل��ك��وم��ة ���ش��رتد.واأف��اد م��ارك��و���س ج��ون��ي��ور على هام�س 
امل�شاد  ال��ل��ق��اح  م��ن  م��ع��ززة  ل��ل��رتوي��ج جل��رع��ات  منا�شبة 
جاريا،  زال  ما  هنا  حتقيقنا  اأن  هو  نقوله  “ما  لكوفيد 
املحكمة  م��ن  حتقيق”  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ي��ت��ع��ني  ف��ل��م��اذا 

اجلنائية الدولية؟.
وتابع “هناك احتمال باأن ال نرد اإطالقا اإذ اأننا ال نخ�شع 
 iDefend »ل�شلطتهم«.وذكرت جمموعة “اآي ديفيند
“موا�شلة  عن  يثنيها  لن  ماركو�س  ق��رار  اإن  احلقوقية 

الكفاح من اأجل العدالة واملحا�شبة«.
لرفع  كافية  اأدل���ة  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  جمعت  واإن  حتى 
ق�شية �شد دوترتي، فاإن قواعدها متنعه من اخل�شوع 

اإىل املحاكمة غيابيا.
وما زال الرئي�س ال�شابق البالغ 77 عاما يحظي ب�شعبية 
اأّي�����دوا حلوله  وا���ش��ع��ة يف اأو����ش���اط ك��ث��ري��ن يف ال��ف��ل��ب��ني 
�شيا�شيا ال  ن��ف��وذا  زال مي��ل��ك  وم���ا  ل��ل��ج��رمي��ة  ال�����ش��ري��ع��ة 

ي�شتهان به.
االأم��ن يف عهده بقتل م�شتبهني  واأم��ر دوترتي عنا�شر 

بتجارة املخدرات اإذا كانت حياة القوات يف خطر.

�سحف عربية: حزب اهلل يهّدد باحلرب ويذّكر اللبنانيني بـ »فائ�س القوة«

مانيال ال تنوي االن�سمام 
اإىل اجلنائية الدولية 

•• بغداد-اأ ف ب

حينما يرفع �شبابته ويعقد حاجباه، 
ي��ح��ب�����س ال���ع���راق اأن��ف��ا���ش��ه: م���ا زال 
ال�شدر  م��ق��ت��دى  ال�����ش��ي��ع��ي  ال��زع��ي��م 
الغ�شب، يحتفظ  �شريع  باأنه  املتهم 
ب��ه��ال��ة رج���ل ال���دي���ن، وب����دور ي�شكل 
الكفة الراجحة يف التوازن ال�شيا�شي 

يف البالد.
املعّمم،  الدين  رجل  ال�شدر  واأظهر 
من جديد خل�شومه ال�شيا�شيني اأنه 
ما زال يتمّتع بقاعدة �شعبية وا�شعة، 
منا�شريه  ح�����ش��د  ع��ل��ى  ق����ادر  واأن�����ه 
امل�شهد  باأجندته يف  الدفع  اأجل  من 

ال�شيا�شي.
منا�شروه  ي���ق���ي���م  ال�������ش���ب���ت،  م���ن���ذ 
اع��ت�����ش��ام��اً م��ف��ت��وح��اً داخ����ل جمل�س 
ال��ن��واب. وي��وؤك��د ه���وؤالء اأن��ه��م هناك 
لن  واأن����ه����م  ل��زع��ي��م��ه��م،  “طاعة” 

يغادروا اإال اإذا طلب منهم ذلك.
خ�شومه  مر�شح  ال�����ش��در  وي��رف�����س 
التن�شيقي،  االإط����ار  يف  ال�شيا�شيني 
لهم  ت��رك  بعدما  ال����وزراء،  لرئا�شة 
مهمة ت�شكيل احلكومة، اإثر ا�شتقالة 
ن��واب ت��ي��اره ال�73 م��ن ال��ربمل��ان، يف 
التي  املفاجئة  خطواته  من  واح��دة 

اعتاد القيام لها.
يطلق  “تويرت”،  م���ن�������ش���ة  ع�����رب 
�شيا�شية  ر���ش��ائ��ل  ال�����ش��در  م��ق��ت��دى 
اأن له  ال���رغ���م م���ن  ك���ث���رة. وع���ل���ى 
اإي�����ران، غالبا  ���ش��الت وع��الق��ات يف 
اأولئك  ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه غ�����ش��ب  ت��ث��ر  م���ا 

املقربني من طهران.
امل��ط��ال��ب��ة مثال  ي�����رتدد يف  وه����و ال 
وب����دع����وة  “امليلي�شيات”،  ب���ح���ل 
الف�شائل  ال�شعبي،  احل�شد  اأن�����ش��ار 
نتائج  رف�شت  التي  الإي���ران  املوالية 

الكتلة  �شجلت  ب��ع��دم��ا  االن��ت��خ��اب��ات 
اىل  تراجعا،  “الفتح”،  لها،  املمثلة 

وقف ال�شغط.
ويعتمد ال�شدر على دعم جمهور ال 
ال�شيعية،  الطائفة  من  به  ي�شتهان 

اأكرب املكونات يف العراق.
وي�شرح الباحث يف مركز “وا�شنطن 
اإن�شتيتوت” حمدي مالك اأن ال�شدر 
ولي�س  ال�شارع،  احتالل  على  “قادر 
القدرة على مناف�شته يف هذا  الأحد 

امليدان«.
وي�شيف اأن ال�شدر “هو ال�شخ�شية 
امل��ح��وري��ة يف ت��ي��اره، وه��ذا اأم��ر مهم 
اأحياناً  اأن����ه  ل��و  ح��ت��ى  العراق”،  يف 
بني  مواقفه  وي��ب��ّدل  نف�شه  يناق�س 

يوم واآخر.
واأر�شل ال�شدر االآالف من منا�شريه 
االحتجاجات  خ����الل  ال�������ش���ارع  اإىل 
االأول/اأكتوبر  ت�شرين  يف  ال�شعبية 
امل���ت���ظ���اه���ري���ن  ل�����دع�����م   ،2019
املطالبني بتغير الطبقة ال�شيا�شية 

ال���ف���ا����ش���دة. ل��ك��ن��ه ����ش���رع���ان م���ا دعا 
ليدعو  ال�شارع...  ملغادرة  منا�شريه 
ال���ث���ورة  “جتديد  اإىل  ذل�����ك  ب���ع���د 

االإ�شالحية ال�شلمية«.
وي�شر اخلبر يف التيارات ال�شيعية 
يف الدمنارك  “اأرهو�س”  يف جامعة 
ال�شدر  اأن  اإىل  دك�����روز  روب�����ن  ب���ن 
مركز  يف  نف�شه  مو�شعة  “يحاول 
م�شافة  اأخ��ذ  مع  ال�شيا�شي،  النظام 
منه يف الوقت نف�شه. موقعه كرجل 
دين يتيح له اأن يوهم باأنه اأكرب من 

ال�شيا�شة«.
الف�شاد  م��ك��اف��ح��ة  م��ل��ف��ات  و���ش��ّك��ل��ت 
ال���ع���راق م��وا���ش��ي��ع حملته  واإع���م���ار 
املبكرة،  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
فيما لعب اأي�شاً على الوتر الوطني. 
اأن�����ه معار�س  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ه  وي����ق����ّدم 
اأن  علماً  للف�شاد،  وم��ك��اف��ح  للنظام 
يتولون  لتياره  املنتمني  من  الكثر 

منا�شب مهمة يف الوزارات.
1974 يف  ال���ع���ام  ال�����ش��در يف  ول����د 

جنوب  النجف  مدينة  ق��رب  الكوفة 
م�����ش��ت��دي��ر وحليته  وج���ه���ه  ب����غ����داد. 

غزاها ال�شيب.
ي��ن��ح��در ال�����ش��در م��ن ���ش��الل��ة رجال 
دين �شيعة، “اأ�شياد )من ن�شل النبي 
حممد(”، كما ي�شرح حمدي مالك، 
ال  وح�����ده،  “ذلك،  اأن  ي����ردف  ل��ك��ن��ه 

يكفي لتف�شر م�شرته«.
فهو ورث �شعبيته الكبرة من والده 
اأب���رز رجال  حممد ���ش��ادق ال�����ش��در، 
للرئي�س  املعار�شني  ال�شيعة  الدين 
االأ�شبق �شدام ح�شني الذي قتله مع 

اثنني من اأبنائه يف العام 1999.
وم��ن��ح ه���ذا ال��ن�����ش��ب امل���رم���وق دفعا 
اأحد  ف��ك��ان  ال�����ش��در،  ملقتدى  �شعبيا 
لعبت  ال����ت����ي  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  اأب��������رز 
النظام  بناء  اإع���ادة  يف  اأ�شا�شياً  دوراً 
ال�شيا�شي بعد �شقوط �شدام ح�شني 
اأكرث  اإح���د  وق���اد   ،2003 ال��ع��ام  يف 
و�شعبية  ن��ف��وذاً  ال�شيعية  احل��رك��ات 

يف البالد.

مع  �شارية  مبعارك  م�شرته  ب��داأت 
ال��ت��ي اجتاحت  ال��ق��وات االأم��رك��ي��ة 
العراق يف 2003، و�شوال اىل نزاع 
حاد مع رئي�س الوزراء نوري املالكي 
العامني  ب���ني  ال���ب���الد  ح��ك��م  ال�����ذي 

2006 و2014.
“جي�س  م��ي��ل�����ش��ي��ا  ذل�����ك  ب���ع���د  ح�����ّل 
املهدي” املوؤلفة من 60 األف مقاتل، 
لكنه اأعاد تفعيلها بعد اغتيال قائد 
فيلق القد�س قا�شم �شليماين مطلع 
ع�شكرية  ���ش��رب��ة  يف   2020 ال��ع��ام 

اأمركية يف بغداد.
تبقى عالقته مع اإيران اإحدى اأكرث 

امل�شائل اإثارة للجدل.
ويف حني تبنى يف اأعقاب احتجاجات 
من  ق���ري���ب���اً  خ���ط���اً   2019 ال����ع����ام 
احل�����ش��د ال�����ش��ع��ب��ي امل�����وايل الإي�����ران، 
اأك���رث  ع���ن خ���ط  ي���داف���ع  االآن  ب����ات 

“وطنية«.
ويرى دكروز اأن ال�شدر “ي�شعى اإىل 
ت�شوية مع اإيران ت�شمح له مبناف�شة 
حلفائها على ال�شاحة ال�شيا�شية مع 
نف�شه عن نطاق  الوقت  اخل��روج يف 
ترى  “ال  اإي����ران  ل��ك��ن  �شطوتهم”، 
االعتماد  ميكن  �شخ�شاً  ال�شدر  يف 

عليه«.
حتفل  ����ش���خ�������ش���ي���ت���ه  اأن  ورغ�����������م 
لكن  وال���ت���ق���ل���ب���ات،  ب���ال���ت���ن���اق�������ش���ات 
اجل��م��ي��ع، ح��ت��ى م��ع��ار���ش��ي��ه، يقرون 
باأنه ال يزال يحتفظ بقاعدة �شعبية 
يتوانى  وال  ل����ه.  ت�����ش��ت��ج��ي��ب  ق���وي���ة 
على  منتقديه  مالحقة  ع��ن  ه���وؤالء 

مواقع التوا�شل االجتماعي.
اأن  الأح��د  ي�شمح  “مل  مالك  ويقول 
راأ������س احلركة،  ع��ل��ى  ع��ل��ي��ه  ي��ط��غ��ى 
ول���ذل���ك غ���ادره���ا ك���رث وُط�����رد منها 

كرث«.

ما زال يتمّتع بقاعدة �سعبية وا�سعة 

نافذة ال�سدر.. الكفة الراجحة يف امل�سهد ال�سيا�سي العراقي 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• ماتيو بوك كوتيه*

   يلعب جون بولتون دوًرا مركزًيا يف دوائر ال�شيا�شة 
اخلارجية للموؤ�ش�شة االأمريكية املحافظة.

   ع��ل��ى م���ر ال�����ش��ن��ني، ���ش��غ��ل ال��ع��دي��د م���ن املنا�شب 
احلكومية. كان �شفراً لدى االأمم املتحدة، يف عهد 
جورج دبليو بو�س، وم�شت�شاراً خا�شاً لالأمن القومي، 

ا مفكر ملتزم. يف عهد دونالد ترامب. وهو اأي�شً
اإن��ه مرتبط ب�شقور احل��زب اجلمهوري، م�شتعد     
دائًما ال�شتخدام الو�شائل الع�شكرية ل�شمان هيمنة 

االإمرباطورية االأمريكية.

اإمرباطورية
   قبل اأ�شبوعني، اأثناء تعليقه على جل�شات اال�شتماع 
ب�شاأن اأحداث 6 يناير 2021، اأدىل بت�شريح خا�س 

للغاية.
   بالتاأكيد مل مير ت�شريحه مرور الكرام، لكننا مل 
نعره اهتماًما كافًيا. اأو�شح جون بولتون اأنه “�شارك 
يف التخطيط النقالبات”، م�شيًفا اأن االأمر يتطلب 
تركه  �شيًئا مي��ك��ن  لي�س  واأن����ه  ال��ع��م��ل،  م��ن  ال��ك��ث��ر 

للهواة.
اأحداث  اأّن  لي�شرح  ه��ذا  ي��ق��ول  فهو  فهمنا،  لقد     
وان  ان��ق��الب،  تكن حم��اول��ة  يناير مل   6 ال�شغب يف 

ال�شيء الرئي�شي كان يف مكان اآخر.
  هكذا اعرتف جون بولتون، بكل ب�شاطة، وكما لو 
االأ�شتاذة  املتحدة،  الواليات  ب��اأن  بديهًيا،  االم��ر  كان 
ال��ك��ب��رة يف اإع��ط��اء ال��درو���س االأخ��الق��ي��ة يف جميع 

اأنحاء العامل، تنظم االنقالبات وفًقا مل�شاحلها.

  كنا نعلم ذلك بالطبع.
   ل��ك��ن اأن ي��ت��م ال��ت��ع��ب��ر ع��ن ه���ذا ب��ح��ري��ة، ك��م��ا لو 
ان  ل��و  اأخ����رى، وك��م��ا  ب��ني  ان��ه��ا م�شاألة مبتذلة م��ن 
لالأمريكيني احلق يف تنظيم تلك االنقالبات، وعلى 

وجه اخل�شو�س، كان �شيًئا مذهاًل.
   ���ش��رنى يف ذل���ك ���ش��ك��اًل م��ن اأ���ش��ك��ال ع���دم احلرج 
ا  واال�شتهتار املرتبط ب�شخ�شية ببولتون، ولكن اأي�شً
اأن  املتحدة ر�شمًيا  الواليات  جمّرد اعرتاف: تعتقد 
اأو  االأخ���رى،  البلدان  التدخل يف حياة  لها احل��ق يف 
لالإطاحة بحكومتها، اأو على االأقل، متويل االأحزاب 

وحركات املعار�شة التي تنا�شبها.
برامج  �شياغة  يف  احل��ق  اأنف�شهم  مينحون  اإن��ه��م     
الأمركة �شرائح معينة من ال�شكان عقلًيا، ويقودونهم 
اإىل اخللط بني م�شلحة بالدهم وم�شالح وا�شنطن، 

كما نرى يف ال�شواحي الفرن�شية.
ال��وك��االت التي  ال��ع��دي��د م��ن     وه���ذا دون احت�شاب 
تعمل على الرتويج لالأيديولوجية االأمريكية حول 
االإم��ربي��ال��ي��ة اجل����راأة والوقاحة  ل��ه��ذه  ان  ال��ع��امل. 

لتقدمي نف�شها كم�شروع لتعزيز الدميقراطية.

حلفاء...؟
2012 و2014، جت�ش�شت  اأن��ه بني  ا  اأي�شً نعلم     
مركل،  اأجنيال  على  االأمريكية  املخابرات  اأج��ه��زة 
التي كانت حينها م�شوؤولة عن اأملانيا... ما اأجمل اأن 

تكون حليفاً لالأمريكيني!
االأم��ري��ك��ي��ون، حتى عندما  اأخ����رى:  م��رة  لنقلها     
الدميقراطية،  اأج���ل  م��ن  ي��ق��ات��ل��ون  اأن��ه��م  ي��زع��م��ون 
اأواًل -يف  اأج����ل م�����ش��احل��ه��م اخل��ا���ش��ة  ي��ع��م��ل��ون م��ن 

اأذهانهم، يتقاطع االثنان، بل يندجمان.
   والأنها وقفت يف وجه النازيني ثم ال�شيوعيني، فقد 
يف  احلر  العامل  زعيمة  دور  املتحدة  الواليات  تولت 
لكنها  لذلك،  تقديرنا  وا�شتحقت  الع�شرين،  القرن 

مل تعد كذلك اليوم.
   وال ينبغي الأحد اأن ي�شعر باأنه ملزم بالت�شامن مع 
التي جتّر من يخ�شع  املنحلة،  االإمرباطورية  هذه 

لها يف �شقوطها.
ترجمة خرية ال�سيباين

اعرتافات بولتون املزعجة...!

“امرباطورية  موؤلفاته  من  مونرتيال.  التجارية  للدرا�سات  العليا  املدر�سة  يف  وحما�سر  اجتماع  *عامل 
ال�سوابية ال�سيا�سية “ و”التعددية الثقافية كدين �سيا�سي«.
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•• باماكو-اأ ف ب

طالب املجل�س الع�شكري احلاكم يف مايل الرئي�س 
اال�شتعماري  “موقفه  ع��ن  بالتخّلي  الفرن�شي 
اجلديد” ووقف انتقاداته للجي�س املايل، مّتهًما 

اإميانويل ماكرون باإثارة الكراهية العرقّية.
عبد  الكولونيل  احلكومة  با�شم  املتحّدث  وق��ال 
“ُتطالب احلكومة  اهلل مايغا عرب القناة العاّمة 
نهائًيا”  يتخّلى  باأن  ماكرون  الرئي�س  االنتقالّية 
عن “موقفه اال�شتعماري اجلديد” و”املتعايل” 
ُيحّب مايل  اأن  الأح��د  “ال ميكن  اأّن��ه  يفهم  حّتى 

اأكرث من املالّيني«.
كان مايغا يرّد على ت�شريحات اأدىل بها ماكرون 

اخلمي�س يف بي�شاو.
وم��ت��ح��ّدًث��ا ع��ن م���ايل ال��ت��ي ُت��واج��ه اأزم����ة اأمنّية 
عامي  يف  ع�شكرَيني  ان��ق��الَب��ني  و���ش��ه��دت  خ��ط��رة 
2020 و2021، قال ماكرون اخلمي�س اإّن دول 
ل�شمان  العمل  م�شوؤولّية  تتحّمل  اإفريقيا  غرب 
اأن يتمّكن ال�شعب املايل من “التعبر عن �شيادة 
لل�شماح  اال�شتقرار”  اإط��ار من  و”بناء  ال�شعب” 

ب�”القتال الفّعال �شّد اجلماعات االإرهابّية«.
ك��م��ا حت����ّدث م���اك���رون ع��ن االّت���ف���اق ب��ني النظام 

املايل وقّوات جمموعة فاغنز والذي �شّكل عامال 
البالغ  ق��وات��ه��ا  ل�شحب  ب��اري�����س  دف���ع  يف  ح��ا���ش��م��ا 

عددها 2400 جندي من البالد.
اأن  ال���وا����ش���ح  “من  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��رئ��ي�����س  وق�����ال 
املايل  الع�شكري  املجل�س  اتخذها  التي  اخليارات 
فعالة  “غر  فاغر  وعمله مع جمموعة  اليوم” 

يف مكافحة االإرهاب«.
تدهورت العالقات بني املجل�س الع�شكري احلاكم 
يف باماكو وباري�س، قوة اال�شتعمار ال�شابقة، ب�شكل 
و�شول  منذ  �شيما  ال  االأخ���رة  االأ���ش��ه��ر  يف  كبر 
ال���ق���وات ���ش��ب��ه ال��ع�����ش��ك��ري��ة م��ن جم��م��وع��ة فاغرن 

الرو�شية اإىل مايل، ما دفع بالبلدين اىل قطيعة 
بعد ت�شع �شنوات من الوجود الفرن�شي املتوا�شل 

ملحاربة االإرهابيني.
ال�شرامة”  م����ن  “بكثر  ب���ام���اك���و  دان������ت  ك���م���ا 
للكراهية”  وامل��ث��رة  “الت�شهرية  الت�شريحات 
انتهاكات  اإىل  ن��ّب��ه  ال����ذي  م���اك���رون  ج��ان��ب  م���ن 
من�شوبة اإىل اجلي�س املايل بحق اأفراد من قبيلة 

الفوالين خالل عملّيات ع�شكرّية جرت اأخرا.
الع�شكرية  ���ش��ب��ه  وال���ق���وات  امل����ايل  اُت��ه��م اجل��ي�����س 
مذبحة  بارتكاب  اخل�شو�س  وجه  على  الرو�شية 
���ش��د م��دن��ي��ني يف م��ن��ط��ق��ة م����ورا )و����ش���ط( حيث 

غر  ووت�����س  رايت�س  هيومن  ملنظمة  وفقا  ج��رى 
احلكومية اإعدام نحو 300 مدين يف نهاية اآذار-

مار�س.
اخلطرة”  “االتهامات  هذه  اأن  باماكو  واعتربت 
اإىل  ت���وؤدي  اأن  �شاأنها  م��ن  م��اك��رون  اأطلقها  التي 
“اإثارة الكراهية العرقية” يف مايل حيث “تدهور 
ب�شبب  االأخ��رة  ال�شنوات  يف  االجتماعي  الن�شيج 

النزاعات” على م�شتوى اجلماعات املحلية.
وقال مايغا “من املهم اأن يتذكر الرئي�س ماكرون 
يف  فرن�شا  وم�شوؤولية  ال�شلبي  ال���دور  با�شتمرار 

االإبادة اجلماعية للتوت�شي يف رواندا«.

•• بريوت-رويرتز

الذكرى  اخلمي�س  ي��وم  لبنان  يحيي 
الن���ف���ج���ار مرفاأ  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����ش��ن��وي��ة 
 215 ب��ح��ي��اة  اأودى  ال�����ذي  ب�����روت 
�شخ�شا وُينظر اإليه على نطاق وا�شع 
احلكم  و���ش��وء  للف�شاد  رم��ز  اأن���ه  على 
من قبل النخبة الطائفية احلاكمة.

وفيما يلي بع�س االأزم��ات الرئي�شية 
ال���ت���ي ����ش���ه���ده���ا ل���ب���ن���ان ع���ل���ى مدى 
العقدين املا�شيني خا�شة واأن البالد 
ا�شتقرارا ُيذكر منذ نهاية  مل ت�شهد 
احلرب االأهلية التي دارت رحاها بني 

1975 و 1990:
2005 *

ُق���ت���ل امل���ل���ي���اردي���ر ورئ���ي�������س ال�������وزراء 
يف  احلريري  رفيق  ال�شابق  اللبناين 
انفجرت  عندما  �شباط  فرباير   14
اأثناء م��رور موكبه  قنبلة �شخمة يف 
يف بروت، مما اأ�شفر اأي�شا عن مقتل 

21 �شخ�شا.
وان��دل��ع��ت م��ظ��اه��رات ح��ا���ش��دة األقت 
�شوريا،  ع��ل��ى  االغ��ت��ي��ال  مب�����ش��وؤول��ي��ة 
ال���ت���ي ن�����ش��رت ق�����وات خ����الل احل���رب 
 15 ا�شتمرت  التي  اللبنانية  االأهلية 
يف  نهايتها  بعد  هناك  واأبقتها  عاما 
دور  اأي  �شوريا  وتنفي   .1990 ع��ام 

لها يف العملية.
يف  دم�شق  حلفاء  م��ن  ال�شيعة  ونظم 
اهلل  ح��زب  فيهم جماعة  لبنان، مبن 
املدعومة من اإيران، م�شرات كبرة 
الدويل  ال�شغط  لكن  �شوريا  لدعم 

اأجرب القوات على االن�شحاب.
واغتيل ثالثة معار�شني ل�شوريا هم 
�شمر ق�شر وجربان تويني وجورج 

حاوي.
2006 *

يف ي��ول��ي��و مت���وز ع���ربت ق����وات حزب 
اهلل احلدود اإىل اإ�شرائيل، واختطفت 
اآخرين  وقتلت  اإ�شرائيليني  جنديني 
ا�شتمرت  ح����رب  ف��ت��ي��ل  اأ����ش���ع���ل  مم���ا 
اأ�شابيع. وُقتل ما ال يقل عن  خم�شة 
و158  ل��ب��ن��ان  يف  ���ش��خ�����س   1200

اإ�شرائيليا.
وبعد احلرب، ا�شتعل التوتر يف لبنان 
اأ�شلحة حزب اهلل. ويف  ب�شاأن تر�شانة 
ان�شحب  ال���ث���اين،  ت�����ش��ري��ن  ن��وف��م��رب 
احلكومة  م���ن  وح���ل���ف���اوؤه  اهلل  ح���زب 
املدعوم  ال��وزراء  رئي�س  يقودها  التي 
ونظموا  ال�شنيورة  ف���وؤاد  ال��غ��رب  م��ن 

احتجاجات يف ال�شوارع �شدها.
ل�شوريا  املناه�س  ال�شيا�شي  واغتيل 
ت�شرين  ن��وف��م��رب  يف  اجل��م��ي��ل  ب��ي��ر 

الثاين.
2007 *

نظم حزب اهلل وحلفاوؤه اعت�شاما يف 
و�شط بروت لالحتجاج على حكومة 
ال�شنيورة طيلة العام. وكان مطلبهم 
املعلن احل�شول على حق النق�س يف 

احلكومة.
وُق�����ت�����ل ع���������ش����وا جم���ل�������س ال�����ن�����واب 
ل�������ش���وري���ا، ول���ي���د عيدو  امل��ن��اه�����ش��ان 

واأنطوان غامن.
2008 *

ُقتل �شابط املخابرات يف قوى االأمن 
الداخلي و�شام عيد الذي كان يحقق 
يف اغتيال احلريري يف انفجار �شيارة 

مفخخة يف يناير كانون الثاين.
احلكومة  ح���ظ���رت  اأي������ار،  م���اي���و  ويف 
وو�شف  اهلل.  ح��زب  ات�����ش��االت  �شبكة 
باأنه  احل���ك���وم���ة  حت�����رك  اهلل  ح�����زب 
اإع������الن ح����رب و���ش��ي��ط��ر ع��ل��ى غرب 
م�شلمة  اأغلبية  تقطنه  الذي  بروت 

يف حترك انتقامي.
وب�����ع�����د و������ش�����اط�����ة، وق�������ع ال����زع����م����اء 
املتناحرون اتفاقا يف قطر الإنهاء 18 

�شهرا من ال�شراع ال�شيا�شي.
2011 *

ان�����ه�����ارت احل����ك����وم����ة ب����ق����ي����ادة جنل 
احل���ري���ري ووري���ث���ه ال�����ش��ي��ا���ش��ي �شعد 
وحلفاوؤه  اهلل  ح��زب  ا�شتقال  عندما 
التي  املحكمة  ب�����ش��اأن  ال��ت��وت��ر  ب�شبب 
امل��ت��ح��دة وت��ن��ظ��ر يف  ت��دع��م��ه��ا االأمم 

اغتيال رفيق احلريري.
2012 *

ان��ت�����ش��ر م��ق��ات��ل��ون م���ن ح���زب اهلل يف 
ب�شار  الرئي�س  ق��وات  مل�شاعدة  �شوريا 

االأ�شد يف مواجهة مترد �ُشني.
ويف اأكتوبر ت�شرين االأول، اأدى انفجار 
امل�شوؤول  مقتل  اإىل  مفخخة  �شيارة 
الذي  احل�شن،  و�شام  االأمني   الكبر 
اعتقل جهازه االأمني مي�شال �شماحة، 
وهو وزير �شابق متحالف مع �شوريا 
يف  جتميعها  مت  قنابل  بنقل  ومتهم 

�شوريا ل�شن هجمات يف لبنان.
2013 *

ال�شابق  ال��وزي��ر  �شطح،  حممد  ُق��ت��ل 
انفجار  يف  احل����ري����ري،  وم�����ش��ت�����ش��ار 

قنبلة.
2018 *

باالأغلبية يف  فاز حزب اهلل وحلفاوؤه 
منذ  بلبنان  برملانية  انتخابات  اأول 

عام 2009.
2019 *

االقت�شادي  الركود  من  الرغم  على 
ف�شلت  امل���ال،  راأ����س  تدفقات  وت��ب��اط��وؤ 
اإ���ش��الح��ات قد  احل��ك��وم��ة يف تطبيق 

تفتح الباب اأمام الدعم االأجنبي.
اأ�شعل  االأول،  ت�����ش��ري��ن  اأك��ت��وب��ر  ويف 
حترك حكومي لفر�س �شرائب على 
االإن��رتن��ت احتجاجات  امل��ك��امل��ات ع��رب 
خمتلفة  ط����وائ����ف  ���ش��م��ت  ح���ا����ش���دة 
بالف�شاد  احل��اك��م��ة  ال��ن��خ��ب��ة  ات��ه��م��ت 

و�شوء االإدارة.
اأكتوبر   29 يف  احل��ري��ري  وا���ش��ت��ق��ال 
ت�شرين االأول، بينما ت�شارعت وترة 
اأم���وال  امل��ال��ي��ة. ومت جتميد  االأزم����ة 
املودعني و�شط اأزمة �شيولة يف العملة 

ال�شعبة وانهيار العملة املحلية.
2020 *

غر  االأك��ادمي��ي  دي��اب  ح�شان  اأ�شبح 
يناير  ل���ل���وزراء يف  رئ��ي�����ش��ا  امل���ع���روف 
ك��ان��ون ال��ث��اين ب��دع��م م��ن ح���زب اهلل 

وحلفائه.
�����ش����داد ديونه  ع����ن  ل���ب���ن���ان  وت���خ���ل���ف 

ال�شيادية يف مار�س اآذار.
وتعرثت املحادثات مع �شندوق النقد 
ال�����دويل ب�����ش��ب��ب م��ق��اوم��ة االأط�����راف 

خلطة  امل��وؤث��رة  وال��ب��ن��وك  الرئي�شية 
التعايف املايل.

ويف الرابع من اأغ�شط�س اآب، انفجرت 
االأمونيوم  ن���رتات  م��ن  ك��ب��رة  كمية 
يف م���رف���اأ ب������روت، مم���ا اأ����ش���ف���ر عن 
�شتة  واإ���ش��اب��ة  �شخ�شا   215 مقتل 
من  �شا�شعة  م�شاحات  وتدمر  اآالف 

بروت.
تكليف  ومت  دي��اب  حكومة  وا�شتقالت 
جديدة  حكومة  بت�شكيل  احل��ري��ري 
ا�شتمر حول احلقائب  لكن اخلالف 

الوزارية.
االأمم  ت���دع���م���ه���ا  واأدان����������ت حم��ك��م��ة 
بالتاآمر  اهلل  حزب  يف  ع�شوا  املتحدة 
15 عاما  لقتل رفيق احلريري بعد 
من اغتياله. وينفي حزب اهلل اأي دور 

له يف اجلرمية.
2021 *

وت��خ��ل��ى احلريري  ي��ت��ف��اق��م.  ال��ف��ق��ر 
وتبادل  حكومة  لت�شكيل  جهوده  عن 
االتهامات  عون  مي�شال  الرئي�س  مع 

بامل�شوؤولية عن الف�شل.
البنك  اأع����ل����ن  اآب،  اأغ�����ش��ط�����س  ويف 
متويل  باإمكانه  يعد  مل  اأن��ه  املركزي 
اإىل  اأدى  مم��ا  ال���وق���ود،  واردات  دع���م 
الوقود  ون��ق�����س  ال��ك��ه��رب��اء  ان��ق��ط��اع 
يف  متفرقة  عنف  اأع��م��ال  يف  وت�شبب 

حمطات الوقود.
اأك���رث من  ب��ع��د  اأي���ل���ول،  �شبتمرب  ويف 
ع���ام م��ن اخل��الف��ات ح���ول احلقائب 
ال����وزاري����ة، مت االت���ف���اق اأخ�����را على 
ب����ق����ي����ادة جنيب  ح���ك���وم���ة ج�����دي�����دة 

ميقاتي.
و����ش���رع���ان م���ا ح�����ادت احل��ك��وم��ة عن 
م�شارها ب�شبب التوتر ب�شاأن التحقيق 
ب�����روت. وطالب  م���رف���اأ  ان��ف��ج��ار  يف 
حزب اهلل وحليفته حركة اأمل باإقالة 
قا�شي التحقيق طارق بيطار بعد اأن 

وجه اتهامات اإىل بع�س حلفائهما.
اإىل  ال�������ش���ي���ع���ي���ة  االأح������������زاب  ودع��������ت 
�شتة  وقتل  القا�شي.  على  االحتجاج 
ب��ال��ر���ش��ا���س عندما  م��ن م��وؤي��دي��ه��م 
ان��دل��ع��ت اأع��م��ال ع��ن��ف، واأل��ق��ى حزب 
القوات  ع��ل��ى ح���زب  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  اهلل 
بدوره  نفى  الذي  امل�شيحي  اللبنانية 

التهمة.
مرفاأ  ان��ف��ج��ار  يف  التحقيق  وت��وق��ف 
ال�شكاوى  ت����دف����ق  ب�����ش��ب��ب  ب�������روت 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ���ش��د ال��ق��ا���ش��ي م���ن قبل 
م�������ش���وؤول���ني ات��ه��م��ه��م ب��ال�����ش��ل��وع يف 

الكارثة.
2022 *

انخف�شت  ال��ث��اين،  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر  يف 
اللرة اللبنانية اإىل 34 األفا مقابل 
باملئة   90 اأك��رث من  لتفقد  ال���دوالر 

من قيمتها منذ عام 2019.
ان��ت��ق��ادات حادة  ال���دويل  وج��ه البنك 
واحدة  يف  ل��دوره��ا  احلاكمة  للنخبة 
من اأ�شواأ االنكما�شات يف االقت�شادات 
�شيطرتها  ب�شبب  العامل  الوطنية يف 

على املوارد.
اأن����ه ل���ن يخو�س  واأع���ل���ن احل���ري���ري 

االنتخابات الربملانية.
اإىل  لبنان  تو�شل  ني�شان،  اأبريل  ويف 

م�����ش��ودة ات���ف���اق م���ع ���ش��ن��دوق النقد 
الدويل من اأجل دعم حمتمل بقيمة 
على  معتمدا  دوالر،  مليارات  ثالثة 
طال  اإ�شالحات  بتنفيذ  بروت  قيام 

انتظارها.
يف مايو اأيار خ�شر حزب اهلل وحلفاوؤه 
االنتخابات.  يف  الربملانية  اأغلبيتهم 
ل��ك��ن االأح������زاب امل��ه��ي��م��ن��ة م��ن��ذ فرتة 
بقب�شتها،  حتتفظ  زال��ت  م��ا  طويلة 
نبيه  ال�شيا�شي  تعيني  اأع����ادت  حيث 
وعينت  ال��ن��واب  ملجل�س  رئي�شا  ب��ري 

ميقاتي لت�شكيل حكومة جديدة.
ت�شدق  والي��ت��ه��ا  املنتهية  احل��ك��وم��ة 
ع���ل���ى خ���ط���ة ل���ل���ت���ع���ايف امل��������ايل. لكن 
البنوك ترف�شها ويقول حزب اهلل اإن 

هناك حاجة خلطة جديدة.

مايل تطالب ماكرون بالتخلي عن »موقفه اال�ستعماري«

•• عوا�صم-وكاالت

الرو�شية  القتالية  املجموعة  لعبت 
ب�”كتائب  ت���ل���ق���ب  م�����ا  اأو   »O«
ال���و����ش���ف  ح�������ش���ب  ال�شجعان” 
ع���ن جمموعة  ف�����ش��اًل  ال���رو����ش���ي، 
ة، دوًرا  “فاغرن” الع�شكرية اخلا�شّ
ا يف �شرق اأوكرانيا، حيث كانتا  مهمًّ
اأح���د اأ���ش��رار ت��ف��وق رو���ش��ي��ا يف تلك 

املعارك.
ووفق تقارير رو�شية، منح الرئي�س 
موؤخًرا،  بوتن،  فالدمير  الرو�شي 
“غفاردي�شكايا”  الفخري  اال���ش��م 
للواءين يف  “احلر�س”  التي تعني 
ذات  الرو�شية  الع�شكرية  املجموعة 
العالمة التكتيكية »O« وهما: لواء 
ال�شابع  للجي�س  ال��ت��اب��ع  ال��ط��ران 
من  امل�شتقل  الثاين  وال��ل��واء  ع�شر، 
اأ�شهما  ال���ل���ذان  اخل��ا���ش��ة،  ال���ق���وات 
دونبا�س،  منطقة  حترير  يف  كثًرا 

واأظهرا ال�ّشجاعة والبطولة.
التابعون   »O« مقاتلو  ح�شل  كما 
على  املركزية  الع�شكرية  للمنطقة 
عالية  رو����ش���ي���ة  ح��ك��وم��ي��ة  ج���وائ���ز 
مدينة  م����ع����ارك  يف  مل�����ش��اه��م��ت��ه��م 
اإقليم  م��دن  اأق���دم  لي�شيت�شان�شك، 

دونبا�س.

كتائب ال�سجعان
يف  “ال�شجعان”  جمموعة  ت�شارك 
بقيت  لكنها  البداية،  منذ  احل��رب 
يف الظل حتى اللحظة، وفًقا لوكالة 
اأنها توجد  الرو�شية، كما  “تا�س” 
منطقة  يف  الرو�شية  اجلبهة  على 
خ��ارك��ي��ف، وه���و م��ا مي��ن��ع اجلي�س 
االحتياطيات  نقل  من  االأوك���راين 
اإقليم  يف  جم��م��وع��ات��ه��م  مل�����ش��اع��دة 

دونبا�س.
اأف��راد واأ�شلحة   وُتبقي رو�شيا عدد 
امل��ج��م��وع��ات ب�شكل  ت��ل��ك  وم���ع���دات 
اإال  اأن�شطتها  �شّري وال تتم تغطية 
امل�شادر  اأن  كما  “تليغرام”،  ع��رب 
ال��ر���ش��م��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة ال ت��ق��دم اأي 
م��ع��ل��وم��ات م��ف�����ش��ل��ة، ف��ق��ط تعطي 
معلومات عن قائدها، وهو الفريق 

اأول األك�شندر البني.
وزير  اأب��ل��غ  اجل����اري،  يوليو   3 ويف 
�شويغو،  �شرغي  الرو�شي،  الدفاع 

ال���رئ���ي�������س ال����رو�����ش����ي ف���الدمي���ر 
ب����وت����ن، ال�����ش��ي��ط��رة ع���ل���ى اأرا�����ش����ي 
ل��وغ��ان�����ش��ك ب��اأك��م��ل��ه��ا، م���وؤك���ًدا اأنه 
مقاتلو  جنح  املعارك  تلك  “خالل 
حترير  يف  “ال�شجعان”  جمموعة 
لوكالة  وف���ًق���ا  بيلوغوروفكا”، 

“�شبوتنيك” الرو�شية.
مبوجب  اجل������اري،  ي��ول��ي��و   4 ويف 
مر�شوم �شادر عن الرئي�س الرو�شي، 
مت منح البني اللقب ال�شريف “بطل 
لدور قواته يف  رو�شيا االحتادية”، 

معارك �شرق اأوكرانيا.
الرو�شي  الع�شكري  املحلل  ي��ق��ول   
“بف�شل  اإن��ه  كوروت�شينكو،  اإي��غ��ور 
تلك املجموعة �شيطر الرو�س على 
منطقة  اأول  ل���وزوف���وي���ه،  م��دي��ن��ة 
دونيت�شك  ج��م��ه��وري��ة  يف  ���ش��ك��ن��ي��ة 

ال�شعبية«.
نيوز  “�شكاي  مل����وق����ع  وي�������ش���ي���ف 
عربية”، اأنه “خالل حرب اأوكرانيا 
 »Z« م��ث��ل  تكتيكية  رم���وز  ظ��ه��رت 
الظل،  يف  بقيت   »O« اأم���ا   ،»V»و
ي��ق��ات��ل��ون جيًدا،  ال��رج��ال  وه����وؤالء 
مدينتي  حم��اور  يف  يقاتلون  واالآن 
�شالفيان�شك وكراماتور�شك ب�شرق 

اأوكرانيا«.
اجلي�س  ج���ن���ود  “يطلق  وت����اب����ع: 
ا�شم  اأن���ف�������ش���ه���م  ع���ل���ى  ال����رو�����ش����ي 
يطلق  الرمز  وه��ذا  “ال�شجعان”، 
ن���ف���ذوا ع��م��ل��ي��ات تت�شم  َم����ن  ع��ل��ى 

باجلراأة و�شحقوا العدو«.

مقاتلو “فاغرن«
ثاين املجموعات اخلا�شة الرو�شية 
ك���ب���ر يف  دور  ل���ه���ا  ك����ان����ت  ال����ت����ي 
جمموعة  مقاتلو  اأوك��ران��ي��ا،  �شرق 

“فاغرن” الرو�شية.
الع�شكرية  امل�����خ�����اب�����رات  ق����ال����ت 
الربيطانية يوم اجلمعة املا�شي اإن 
رو�شيا ا�شتعانت ب�شركة املتعاقدين 
“فاغرن”  اخل��ا���ش��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ني 
اخلطوط  ع��ل��ى  ق���وات���ه���ا  ل��ت��ع��زي��ز 

االأمامية يف ال�شراع االأوكراين.
واأ�شافت اأّن جمموعة من “فاغرن” 
ينت�شرون يف �شرق اأوكرانيا، م�شرة 
ف���اإّن ما  لتقديراتها  وف��ًق��ا  اأّن���ه  اإىل 
ي��زي��د ع��ل��ى األ����ف م��ق��ات��ٍل م��ن هذه 
املجموعة ي�شاركون يف القتال �شّد 

القوات االأوكرانية.
وتابعت اأن “رو�شيا ا�شطرت الإعادة 
تنظيم جمموعة “فاغرن” ونقلهم 
اإىل اأوكرانيا على ح�شاب عملياتها 

يف اإفريقيا و�شوريا«.

ماهي “فاغرن”؟
 2014 يف عام  “فاغرن”  تاأ�ش�شت 
العميد  اأوت��ك��ني،  على يد دمي��رتي 
ال�شابق يف اال�شتخبارات الع�شكرية 
الرو�شية، وظهرت الأول مرة �شرقي 
اأكدت  مو�شكو  ب��اأن  علًما  اأوك��ران��ي��ا، 

عدم ارتباطها بها ر�شميًّا.
رو�شية  �شحفية  حتقيقات  وت��ق��در 
بني  “فاغرن”  اإىل  املن�شمني  عدد 
بع�شهم  اآالف مقاتل،  و5   3500
ال�شوفييتي  االحت��������اد  دول  م����ن 

ال�شابق.
الرو�شي  ال���د����ش���ت���ور  ي�����ش��م��ح  وال   
خا�شة،  ع�شكرية  ���ش��رك��ات  ب��وج��ود 
كما تعترب املرتزقة جرمية جنائية 
يف البالد، ورغم ذلك يقول خرباء 
حتت  تعمل  ف��اغ��رن  اإن  ع�شكريون 
االأم����ن واجلي�س  اأج���ه���زة  ���ش��ي��ط��رة 

الرو�شي.
الرو�شي  الع�شكري  امل��ح��ل��ل  ي��ق��ول 
“بدون  اإن�����ه  ف��ي��ل��ج��ن��ه��اور،  ب��اف��ي��ل 
اأوام��ر الكرملني لن تذهب فاغرن 
اإىل احلرب، حتى لو اأنكر الكرملني 

ذلك«.
وي�شيف اأن “املجندين يف جمموعة 
منخف�شة  روات���ب  يتلقون  ف��اغ��رن 
املماثلة  الدولية  باملعاير  مقارنة 
الع�شكريني  االأف����������راد  ل��ت��ج��ن��ي��د 
االأم������ن  �����ش����رك����ات  ال�������ش���اب���ق���ني يف 
اخلا�شة، وتتلقى العائالت اأقل من 

50 األف يورو بعد الوفاة«.
من  ودول  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وف���ر����ش���ت 
االحت�����اد االأوروب�������ي ع��ق��وب��ات على 
“فاغرن”،  جم��م��وع��ة  �شخ�شيات 
الع�شكرية  ال���ع���م���ل���ي���ات  ب�������ش���ب���ب 

الرو�شية يف اأوكرانيا.

•• دكار-اأ ف ب

اأع���ل���ن االئ���ت���الف ال��رئ��ا���ش��ي فوزه 
التي  الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
االأح�����د يف  االأول  اأم�������س  اأج����ري����ت  
ال�شنغال، وهو ما رف�شته املعار�شة 
�شِنعت  “اأغلبية  ع���ن  م��ت��ح��دث��ة 

ب�شكل م�شبق«.
وق��ال��ت اأم��ي��ن��ات��ا ت���وري م��ن الئحة 
“فزنا  االأح���د  الرئا�شي  االئ��ت��الف 
ب� 30 دائرة” من اأ�شل 46 دائرة 
مينحنا  “هذا  م�شيفة  انتخابية، 
اجلمعية  يف  اأغ���ل���ب���ي���ة  ����ش���ك  ب����ال 

الوطنية«.
االأغلبية  م��ن��ح��ن��ا  “لقد  وت��اب��ع��ت 
لرئي�س  ال���وط���ن���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  يف 
اأن  دون  ����ش���ال،  م��اك��ي  ائتالفنا” 
ت��ذك��ر ع���دد ال���ن���واب ال����ذي ف���از به 
مع�شكرها اأو اأن حتدد ما اإذا كانت 
اأغلبية ن�شبية اأم مطلقة. واعرتفت 

بهزمية حتالفها يف دكار.
على  امل���ع���ار����ش���ة  رد  ي���ت���اأخ���ر  ومل 
ت���������ش����ري����ح����ات ت�����������وري. وحت������دث 
ب��ارت��ي��ل��ي��م��ي دي����ا�����س امل���������ش����وؤول يف 
املعار�س  ي��ق��وده  ال����ذي  ال��ت��ح��ال��ف 
عثمان �شونكو، عن “كذبة مبتذلة” 
ال�شنع”،  م�����ش��ب��ق��ة  و”اأغلبية 
بالقول  اخل�������ش���وم  اإىل  م��ت��وج��ه��ا 
االنتخابات  ه���ذه  خ�����ش��رمت  “لقد 
اأن  دون  الوطني”،  امل�شتوى  على 

يعطي اأرقاما.

وت�شكل هذه االنتخابات الت�شريعية 
ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات املحلية  اخ��ت��ب��ارا 
اآذار-م���ار����س وفازت  التي ج��رت يف 
املعار�شة فيها يف املدن الكربى مبا 
يف  وزيغينكور  دكار  العا�شمة  فيها 
ال��غ��رب، يف هذا  اجل��ن��وب وتي�س يف 
با�شتقراره يف غرب  املعروف  البلد 

اإفريقيا.
وانتخب ال�شنغاليون االأحد اأع�شاء 
واحد  جمل�س  من  املوؤلف  الربملان 
نائبا ويهيمن   165 وال��ذي ي�شم 
�شال،  الرئي�س  موؤيدو  حاليا  عليه 

لوالية مدتها خم�س �شنوات.
رئي�س  بتعيني  ���ش��ال  م��اك��ي  ووع���د 
األ��غ��اه ثم  ال���ذي  املن�شب  ل���ل���وزراء، 
االأول-دي�شمرب  ك��ان��ون  يف  اأع�����اده 
2021، ينتمي اإىل الت�شكيل الذي 

يفوز يف االقرتاع.

�شنغايل  م���الي���ني  ���ش��ب��ع��ة  ودع������ي 
اق���رتاع مل  يف  باأ�شواتهم  ل���الإدالء 
وقالت  تذكر.  ح��وادث  فيه  ت�شجل 
امل�شاركة  ن�شبة  اإن  الداخلية  وزارة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  امل��ئ��ة  يف   22 بلغت 

الوطني يف ال�شاعة 13،00.
وكان عثمان �شونكو حل يف املرتبة 
الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  الثالثة 
لكنه منع   .2019 ج��رت يف  التي 
م���ع اأع�������ش���اء اآخ���ري���ن م���ن خو�س 

انتخابات االأحد الأ�شباب تقنية.
ارتفاع  االن��ت��خ��اب��ات يف ظ��ل  ج���رت 
تداعيات  ب�شبب  �شيما  ال  االأ�شعار 

احل���رب يف اأوك���ران���ي���ا، وه���ي حجج 
ت�شتخدمها املعار�شة �شد ال�شلطة 
ال��ت��ي ت��رك��ز م��ن جهتها ع��ل��ى دعم 
الغذائية  املنتجات النفطية واملواد 
وك����ذل����ك ب���رن���اجم���ه���ا ل���ب���ن���اء بنى 

حتتية.
وُمنعت �شخ�شيات عدة يف املعار�شة 
م��ن ال��رت���ش��ح الن��ت��خ��اب��ات االأح����د. 
ل��ك��ن��ه��ا مل ت���ف���وت ف���ر����ش���ة دع����وة 
م��وؤي��دي��ه��ا اإىل االح��ت��ج��اج ع��ل��ى ما 
اعتربته حيلة للرئي�س ماكي �شال 
حتت  خ�شومه  ا�شتبعاد  اأج���ل  م��ن 

غطاء و�شائل قانونية.

االئتالف الرئا�سي يعلن فوزه باالنتخابات الت�سريعية بال�سنغال»ال�سجعان« وفاغرن.. �سر �سيطرة رو�سيا على دونبا�س

اللبنانيون يحيون الذكرى ال�سنوية الثانية لنفجار مرفاأ بريوت 

حمنة لبنان.. من ال�سراع االأهلي اإىل االنهيار االقت�سادي 

Date 2/ 8/ 2022  Issue No : 13609
Dubai Courts of First Instance

Payment Order Notification by Publication
Execution No.1820/2022/207-Commercial Execution 
Heard at :Eighth Execution Circuit No. 229
Subject of Execution: To execute the judgment issued in the Case No. 7305/2021 
Payment Order, to pay the adjudged amount of AED (255192.26) including the 
fees and expenses.
Claimant:Danube Building Materials Trading Co. LLC
Address:Emirate of Dubai, Jebel Ali, Logistic Center, between Roundabout 5 and 
Roundabout 6 from GSC Logistic
Notified Party:1. Atelier Innovation Interior Decoration LLC, 
Capacity: Execution Debtor
Notification Subject:The claimant has filed the above execution case against you 
requesting to order you to pay the adjudged amount of (AED 255192.26) to the 
claimant or the court treasury. Therefore, the court will initiate the execution 
procedures against you in the event of not complying with the said decision within 
15 days as from the publication date of this notification.
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Date 2/ 8/ 2022  Issue No : 13609
Dubai Courts of First Instance

Service by Publication of a Sale of Property
Execution No. 462/2018/211 Real Estate Execution

Tried in: Fourth Execution Circuit No. (186)
Execution Subject: The Execution of the judgment rendered on Case No. Subject 416/2017, Real Estate 
Full Jurisdiction, ordering the payment of the executed amount of AED (3,939,394.72) Inclusive of the 
expenses and fees.
Judgment Creditor:Mehr Ali Musayyib Khairy
Address :Out of the state Iran, to be serviced on his chosen address: Hassan Al Riyami Advocates and Legal 
Consultants ,Emirate of Dubai, Dubai Internet City - Tecom - Al Shafar Building 1 - Office No. 2408
Represented by:Hassan Ali Matar Al Riyami
Judgment  Debrtor: Tanmiyat Investment and Real Estate Development L.L.C 
Address:Emirate of Sharjah - Al Yarmouk Street behind Istiklal Street, Jamila Ahmed Building O,ffice 
No. 102 - 05625587698-042833297-h.hassaan@tanmiyat.ae
Service: It is on the day of Wednesday, 10/08/2022 at 05:00:00 pm, and in the following three days, as 
applicable, the property described herein below will be sold by the bodies assigned to conduct the sale 
(i.e. Emirates Auctions at the website:http:/www.emiratesauction.ae). The purchasers having desire are 
to make a deposit of not less than %20 of the basic price prior to entering into the bid. Whoever having 
an objection to the sale shall make his objection supported by the documents to be produced prior to 
the session set for sale and within the same deadlines set out in Article No. 301 of the Civil Procedures 
Law. The successful bidder shall deposit the price in full and the expenses within ten days following the 
sale session. Any person not being forbidden from bidding may bid in excess of the price within the ten 
days following the awarding of the auction provided that such increased bid shall not be less than the 
tenth of the price. The offered price and the expense shall be paid in full to the Court Treasury. Below 
are the descriptions of the property:
1- Real Estate Unit (under construction) - District: Wadi Al Safa 3-plot No. 2120 - Building No. 1 
- Building Name: ALLADIN Property No: 1102 - Area: 168.61 square meters - estimated: (AED 
1,116,112.12).
2- Real Estate Unit (under construction) District: Wadi Al Safa 3 - plot No. 2005- Building No. 1,Building 
Name: ALI BABA Property No: 712 -Area: 145.09 square meters estimated: (AED 829,579.01)
3- Real Estate Unit (under construction) - District: Wadi Al Safa 3 plot No. 2005- Building No. 1 - Building 
Name: ALI BABA ,Property No: 608 - Area: 172.20 square meters estimated: (AED 886,886.66)
Notes: 1. The amount to be paid immediately.
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عربي ودويل

•• مو�صكو - اأ ف ب

االثنني،  اأم�����س  امل�شتوى  رفيع  رو���ش��ي  م�شوؤول  ح��دد 
ال�شاحلية  م��اري��وب��ول  مدينة  الإع��م��ار  خطة  مالمح 
اأن  التي تعّر�شت حل�شار مدّمر وق�شف عنيف قبل 

ت�شيطر عليها القوات الرو�شية.
وتاأتي اخلطوة يف اإطار جهود اأو�شع تقوم بها مو�شكو 
اخلا�شعة  االأوك���ران���ي���ة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ت��اأي��ي��د  لك�شب 
يف  الع�شكرية  احلملة  ب���داأت  منذ  رو���ش��ي��ا  ل�شيطرة 
الرو�شي  ال��وزراء  رئي�س  نائب  �شباط-فرباير.وقال 
�شي«  بي  »اآر  قناة  مع  مقابلة  يف  خو�شنولني  م��ارات 

حالياً  بناوؤها  يجري  التي  املباين  اأوىل  اإن  الرو�شية 
�شتجهز بحلول اخلريف.

واأفاد: »�شتكون اأوىل املباين ال�شكنية جاهزة بحلول 
الوقت  ذل��ك  بحلول  لدينا  �شيكون  اأيلول-�شبتمرب. 

اأول امل�شت�شفيات، �شن�شّيد مركزاً لوزارة الطوارئ«.
واأ�شار خو�شنولني اإىل اأن مو�شكو تخطط الإعادة بناء 
التي  املباين  التاريخي وترميم كل  و�شط ماريوبول 

مل تدّمر بالكامل بفعل الق�شف الرو�شي.
وكانت املدينة املطلة على بحر اآزوف تعد نحو 400 
اأوكرانيا  اإىل  اأن تر�شل رو�شيا قوات  ن�شمة قبل  األف 
اإىل  ال�شكان  من  الكثر  ا�شطر  ما  للغرب،  املوالية 

من  اأن���ه  اإىل  خو�شنولني  العنف.ولفت  م��ن  ال��ف��رار 
 350 اإىل  �شكان ماريوبول  يرتفع عدد  ب��اأن  املتوقع 
اأن يو�شح  2025، من دون  األف ن�شمة بحلول عام 

كيف ميكن حتقيق ذلك.
اآزوف�شتال ل�شناعة ال�شلب، وهو  اأما بالن�شبة ملن�شاأة 
معمل من احلقبة ال�شوفييتية كان يوظف اأكرث من 
اإليه  يعيد  ب�شكل  بناوؤه  يعاد  فلن  �شخ�س،  األ��ف   12

اإمكاناته ال�شابقة، بح�شب خو�شنولني.
عمل  ف��ر���س  �شن�شتحدث  ب��ال��ت��اأك��ي��د  »ل��ك��ن��ن��ا  وق����ال: 
جممعاً  االأرج��ح  على  �شي�شبح  املدينة.  تغذي  هناك 

للتكنولوجيا«.

االأوكرانية  للمقاومة  رم��ز  اإىل  اآزوف�����ش��ت��ال  وحت���ّول 
عندما �شمد املدافعون عن ماريوبول حتى اللحظة 
االأخ����رة �شد ال��ق��وات ال��رو���ش��ي��ة داخ���ل اأن��ف��اق حتت 

االأر�س يف امل�شنع قبل اأن ي�شت�شلموا يف اأيار-مايو.
واأم�����ش��ى م��ئ��ات االأوك���ران���ي���ني م��ن ج��ن��ود ومدنيني 
اأ�شابيع حتت االأر�س يف اآزوف�شتال بينما كّثف الرو�س 
 24 اأوكرانيا التي بداأت يف  حملتهم الع�شكرية على 

�شباط-فرباير.
اأم����ا ف���وق االأر�������س، ف��ع��ا���س ���ش��ك��ان م���اري���وب���ول حتت 
احل�شار على مدى اأ�شابيع من دون كهرباء اأو طعام 

اأو مياه يف ظل �شتاء قا�س.

رو�سيا ت�سع خطة الإعادة اإعمار ماريوبول االأوكرانية

زيارة قد ت�سمم العالقات املتوترة اأ�سال بني بكني ووا�سنطن

•• عوا�صم-وكاالت بيلو�سي يف اآ�سيا مع حمطة ح�سا�سة حمتملة يف تايوان 

خالل احتفال مو�شكو بعيد القوات 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  اأق�����ّر  ال��ب��ح��ري��ة، 
اجلديدة  ال�شيغة  بوتن  فالدمير 
للعقيدة البحرية الرو�شية لتتما�شى 
واالأو�شاع  اجل��دي��دة  التحديات  م��ع 
العامل،  يف  ال��راه��ن��ة  اجليو�شيا�شية 

بعد 7 �شنوات من اآخر تعديل.
العقيدة  يف  ت���ع���دي���ل  اآخ�������ر  وك�������ان 
يوليو  يف  ال����رو�����ش����ي����ة  ال���ب���ح���ري���ة 
مو�شكو  ق���ال���ت  وح��ي��ن��ه��ا   ،2015
التطورات  لتواكب  تغيرها  مت  اإن��ه 
الرو�شية  ال�شاحتني  على  امل�شتجدة 
الوثيقة  ت��ع��د  ح��ي��ث مل  وال��دول��ي��ة، 
 27 اإق��راره��ا يف  ال�شابقة، والتي مت 
يونيو 2001 باعتبارها اأول عقيدة 
ت��اري��خ رو���ش��ي��ا احلديث،  ب��ح��ري��ة يف 
مع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  م���الئ���م���ة  اأو  ك���اف���ي���ة 
التي  اجلديدة  واملعطيات  املتغرات 

حتيط برو�شيا يف الوقت الراهن.
الرو�شية  البحرية  العقيدة  وحت��دد 
�شفحة،   55 م��ن  املوؤلفة  اجل��دي��دة 
الوا�شعة  اال�شرتاتيجية  االأه����داف 
ال���رو����ش���ي���ة، مب���ا يف ذلك  ل��ل��ب��ح��ري��ة 
“كقوة بحرية عظيمة”  طموحاتها 

متتد اإىل العامل باأ�شره.
�شان  يف  األ���ق���اه���ا  ال���ت���ي  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
االإمرباطورية  عا�شمة  بطر�شربغ، 
يوم  مبنا�شبة  ال�����ش��اب��ق��ة،  ال��رو���ش��ي��ة 
االأ���ش��ط��ول احل��رب��ي ال��رو���ش��ي، اأ�شاد 
ب��وت��ن ب��ال��ق��ي�����ش��ر ب��ط��ر���س االأك����رب، 
جلعله رو�شيا “قوة بحرية عظمى«.

التعديلني،  ب����ني  ال����ف����رق  وح�������ول 
ال�شوؤون  يف  املتخ�ش�س  املحلل  ق��ال 
ليون  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  الع�شكرية 
 2015 ع��ق��ي��دة  اإن  راد���ش��ي��و���ش��ي��ن��ي، 
وظيفية  اأب������ع������اد  اأرب������ع������ة  ح��������ددت 

البحرية،  رو���ش��ي��ا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
البحري،  النقل  ن�شاط  تعزيز  وهي 
الطبيعية يف  امل����وارد  ع��ن  وال��ك�����ش��ف 
البحوث  وت��ك��ث��ي��ف  امل��ف��ت��وح،  ال��ب��ح��ر 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ب���ح���ري���ة، وااله���ت���م���ام 

بالن�شاط الع�شكري البحري«.
واأ�شاف راد�شيو�شيني، يف ت�شريحات 
اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
عن  واحل���دي���ث  ال��ع�����ش��ك��ري  “البعد 
االأوىل  امل��رت��ب��ة  يحتل  مل  اخل�����ش��وم 
اجلوانب  رو�شيا  حترك  كانت  بينما 
خالل  م��ن  ب��االأ���ش��ا���س،  االقت�شادية 
النق�ل  ن���ظ���ام  ل��ت��ح�����ش��ني  ت��ط��ل��ع��ه��ا 
ال���ب���ح���ري اخل����ا�����س ب���ه�������ا، وزي�������ادة 
وجوده�ا يف املياه املفتوحة، وتطلعها 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ك���ذل���ك 
الطبيعية  املوارد  واكت�شاف  ملوانئها، 
االهتمام  ه��ذا  ينفي  وال  اجل��دي��دة، 
خلدمة  ول��ك��ن  الع�شكري  ب��اجل��ان��ب 

االعتبارات االقت�شادية«.
االإقليمية  “اجلوانب  اأن  واأو����ش���ح 

ل���ل���ع���ق���ي���دة ال����ب����ح����ري����ة ال���رو����ش���ي���ة 
االأول������وي������ات  ح��������ددت   2015 يف 
ت��ول��ي��ه��ا مو�شكو  ال��ت��ي  اجل��غ��راف��ي��ة 
م����زي����دا م����ن االه���ت���م���ام ب���ن���اء على 
االأمنية  ل��ل��ت��ه��دي��دات  ت��ق��دي��رات��ه��ا 
رئي�شية  اإق��ل��ي��م��ي��ة  م��ن��اط��ق  ���ش��ت  يف 
والقطب  االأط��ل�����ش��ي،  امل��ح��ي��ط  ه���ي 
وبحر  ال��ه��ادي،  واملحيط  ال�شمايل، 
الهندي، والقطب  قزوين، واملحيط 
اأولوية  تعطي  كانت  واإن  اجلنوبي، 
وا�����ش����ح����ة ل���ل���م���ح���ي���ط االأط���ل�������ش���ي 
والقطب ال�شمايل، نظرا الأهميتهما 
وكم  اجليو�شرتاتيجي،  وموقعهما 
املحتملة  وال���ف���ر����س  ال���ت���ه���دي���دات 

بهما«.
اأم�����ا ع���ن ال��ت��ع��دي��الت اجل���دي���دة يف 
2022، فذكر املحلل اأن “التغرات 
التي �شهدها العامل خالل ال�شنوات 
ف��ر���ش��ت حتديات  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ب��ع 
حدتها  زادت  ج���دي���دة  وت���ه���دي���دات 
الرو�شية يف  الع�شكرية  العملية  بعد 

اأوكرانيا، ويف ظل االنتقال التدريجي 
م�����ن ن���ظ���ام اأح�������ادي ال��ق��ط��ب��ي��ة اإىل 
واالنتقال  االأقط�اب،  متعدد  النظام 
التدريجي للقوة العاملية من الغرب 

اإىل ال�شرق«.
البعد  ف�������اإن  “لذلك  واأ��������ش�������اف: 
االأوىل،  امل��رت��ب��ة  اح��ت��ل  ال��ع�����ش��ك��ري 
التي   2015 وث��ي��ق��ة  ع��ك�����س  وع��ل��ى 
خ�شوم،  اأو  اأع�������داء  الأي  ت�����ش��ر  مل 
للبحرية  اجلديدة  ال�شيا�شة  ن�شت 
الرو�شية على اأن التهديد الرئي�شي 
اال�شرتاتيجية  ال�شيا�شة  هو  ملو�شكو 
ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة ل��ل��ه��ي��م��ن��ة على 
حم��ي��ط��ات ال���ع���امل، وحت�����ّرك حلف 
بالقرب  الع�شكري  االأطل�شي  �شمال 
م���ن ح����دود رو���ش��ي��ا وك���ذل���ك تعزيز 

�شامل ملوقع رو�شيا اجليو�شيا�شي يف 
البحر االأ�شود وبحر اآزوف، وتو�شيع 
�شبه  يف  الع�شكرية  التحتية  البنية 
حامالت  وب����ن����اء  ال�����ق�����رم،  ج����زي����رة 

طائرات حديثة«.
واأ�شار اإىل اإعالن بوتن اأن ال�شاروخ 
ت�شركون، وهو �شاروخ كروز فرط 
���ش��ي��دخ��ل اخلدمة  ���ش��وت��ي ج���دي���د، 
قريبا على منت فرقاطة االأدمرال 
بنود  اإح��دى  يعزز  مما  جور�شكوف، 
الوثيقة التي تتحدث عن اأن “رو�شيا 
الع�شكرية  ق��وت��ه��ا  ت�����ش��ت��خ��دم  رمب���ا 
للو�شع يف حميطات  منا�شب  ب�شكل 
القوى  ا���ش��ت��ن��ف��اد  ح����ال  يف  ال���ع���امل 
االأدوات  م��ث��ل  االأخ�������رى،  ال��ن��اع��م��ة 

الدبلوما�شية واالقت�شادية«.

من 2015 اإىل 2022.. ماذا تغرّي يف العقيدة البحرية الرو�سية؟

•• يريكا-اأ ف ب

العام  كاليفورنيا هذا  ت�شهده  اأك��رب حريق  اأج��رب 
اآالف االأهايل على الفرار هربا من النران التي 
دمرت منازل واتت على م�شاحات جافة يف الوالية 

بعدما اأججتها رياح قوية وعوا�شف رعدية.
)كالفاير(  كاليفورنيا  يف  االطفاء  اأجهزة  وقالت 
“ماكنيي”  ا���ش��م  عليه  اأط��ل��ق  ال���ذي  احل��ري��ق  اإن 
ال��وط��ن��ي��ة يف جنوب  ي�����ش��ت��ع��ر يف غ��اب��ة ك���الم���اث 
 51 من  اأكرث  م�شافة  على  واملمتدة  كاليفورنيا، 

األف فدان قرب مدينة يريكا.
وه���ذا اأك���رب ح��ري��ق غ��اب��ات م��ن��ذ مطلع ال��ع��ام يف 
من  الكثر  اجتاحتها  اأن  �شبق  التي  كاليفورنيا 

احلرائق هذا ال�شيف.
حالة  نيو�شوم  غافني  كاليفورنيا  حاكم  واأع��ل��ن 
“دمر منازل”  اإن احلريق  وق��ال  ال�شبت  ط��وارئ 
اندالعه  اأعقاب  يف  بنى حتتية حيوية”  و”يهدد 

اجلمعة.
وقال نيو�شوم يف بيان اإن احلريق “ا�شتد وانت�شر 
اال�شتعال  ال�����ش��ري��ع��ة  اجل���اف���ة  امل�����ش��اح��ات  ب��ف��ع��ل 
ال�����ش��دي��د ودرج����ات احل����رارة املرتفعة  واجل��ف��اف 

والرياح والعوا�شف الرعدية«.
مواطن   2000 م���ن  الأك�����رث  اأوام������ر  و����ش���درت 
اآخرين   200 باإخالء منازلهم، فيما تلقى نحو 
اأجهزة الطوارئ يف  ال�شدد، وفق  حتذيرات بهذا 

كاليفورنيا، غالبيتهم يف مقاطعة �شي�شيكيو.
وغ����رد م�����ش��وؤول االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة يف مقاطعة 
اأن  املحيطة  املناطق  �شكان  “على  اإن  �شي�شيكيو 
يكونوا على على اأهبة اال�شتعداد للمغادرة اإن لزم 

االأمر. رجاء ال ترتددوا يف اإخالء منازلكم«.
ماكيني  وط��ري��ق   96 ال�شريع  ال��ط��ري��ق  واأغ��ل��ق 
كريد جنوب �شرق نهر كالماث، اأمام حركة املرور 

بح�شب كالفاير.
كا�شل  وي���دع���ى الري  ي���رك���ا  اأه������ايل  اأح�����د  وق�����ال 
ل�شحيفة “�شاكرامنتو بي” اإنه و�شب مع زوجته 
بع�س املقتنيات وكالبهما الثالثة ملغادرة املنطقة 
يف  اأخ���رى  ح��رائ��ق  الإن  خارجها،  الليل  ومت�شية 
ال�شنوات االأخرة علمتهما اأن الو�شع قد ي�شبح 

“خطرا جدا«.
واندلع احلريق غر امل�شبوق بعد اأيام على حريق 

هو االأكرب يف و�شط كاليفورنيا.
حديقة  ق������رب  فاير”  “اأوك  ح����ري����ق  وك�������ان 
يو�شيميتي الوطنية قد اندلع يف منت�شف اأيلول/
يوليو وانت�شر ب�شرعة مدمرا 41 منزال وجمربا 

ال�شلطات على اإجالء اآالف االأ�شخا�س.
قا�شيا  جفافا  ت�شهد  التي  كاليفورنيا  ت��زال  وال 

معر�شة خلطر احلرائق ملدة اأ�شهر.
���ش��ه��د ال��غ��رب االأم���رك���ي يف ال�����ش��ن��وات االأخ����رة 
حرائق غابات بحجم و�شدة ا�شتثنائيني مع اإطالة 

ين�شبها  ظاهرة  وه��ي  احل��رائ��ق،  ملو�شم  ملحوظة 
العلماء اإىل احرتار املناخ

كنتاكي  والي���ة  االإن���ق���اذ يف  عنا�شر  وُي��ك��ّث��ف  ه���ذا 
�شحايا  ع����ن  ال���ب���ح���ث  ع���م���ل���ّي���ات  االأم�����رك�����ّي�����ة 
واأودت  ال��والي��ة  ���ش��رق  دّم����رت  ال��ت��ي  الفي�شانات 
ا على االأقّل يف ظّل �شوء اأحوال  بحياة 28 �شخ�شً

الطق�س، ح�شب ما اأفاد حاكم الوالية االأحد.
 26 وج���ود  اإىل  اأ����ش���ارت  �شابقة  ح�شيلة  وك��ان��ت 
ق��ت��ي��اًل. واأع��ل��ن احل��اك��م يف وق���ٍت ���ش��اب��ق اأّن عدد 

ال�شحايا مر�ّشح لالرتفاع.
اجلبلّية  املناطق  بع�س  اإىل  ال��و���ش��ول  ي���زال  وال 
عدًدا  حّولت  التي  الفي�شانات  اأعقاب  يف  متعّذًرا 
م��ن ال��ُط��رق اأن���ه���اًرا وح��ّط��م��ت ج�����ش��وًرا وجرفت 
رداءة  ج���ّراء  االإن��ق��اذ  ج��ه��ود  تتعّقد  كما  م��ن��ازل. 

خدمة االّت�شال عرب الهواتف املحمولة.
وقال حاكم الوالية اآندي بي�شر ل�شبكة “اإن بي 
اإّن “هذه الفي�شانات هي من بني االأكرث  �شي”، 

ت�شّبًبا للدمار والقتلى التي ن�شهدها يف تاريخنا.. 
واالأمطار تهطل يف وقٍت نحاول موا�شلة عملّيات 

البحث«.
واأ�شاف “�شنعمل على التوّجه من منزل اإىل اآخر 
و�شنعمل  االأ�شخا�س.  اأكرب عدد من  للبحث عن 

حّتى حتت املطر. لكّن الطق�س يعّقد الو�شع«.
اأ�شابيع،  م���دى  ع��ل��ى  ج��ث��ث  ع��ل��ى  “�شنعرث  وق���ال 
ُجرف كثر منها مل�شافة اأمتار، رمبا على م�شافة 
اأك���رث م��ن رب���ع م��ي��ل م��ن امل��ك��ان ال���ذي ُف��ِق��د فيه 

اأ�شحابها«.
و�شربت الفي�شانات منطقة يف الوالية كانت يف 
االأ�شا�س ُتعاين الفقر جّراء تراجع قطاع الفحم 

الذي �شّكل ع�شب اقت�شادها.
“جرفت مناطق مل  الفي�شانات  اإّن  بي�شر  وقال 

يكن �شّكانها يف االأ�شا�س ميلكون الكثر«.
اأكرث  و�شّجل بع�س مناطق �شرق كنتاكي هطول 

من 20 �شنتيمرتا من االأمطار يف 24 �شاعة.
وارتفع من�شوب املياه يف الفرع ال�شمايل من نهر 
غ�شون  يف  قدما   20 اإىل  وايت�شربغ  يف  كنتاكي 
القيا�شي  امل�شتوى  من  بكثر  اأعلى  وهو  �شاعات، 

ال�شابق البالغ 14،7 قدما.
وح�����ّذر م��رك��ز ال��ت��ن��ب��وؤ ب��ال��ط��ق�����س ال��ت��اب��ع لهيئة 
االأر����ش���اد اجل��وي��ة االأح����د م��ن اح��ت��م��ال ح�شول 
ي�شمل  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  ج��زء  يف  في�شانات 

و�شط كنتاكي و�شرقها.
وقال على تويرت اإّن “خطر الفي�شانات املفاجئة 
الغزيرة  االأمطار  اليوم مع تطّور  �شيزداد خالل 

والعوا�شف الرعدّية واّت�شاع رقعتها«.
واأع����ل����ن ال��رئ��ي�����س االأم����رك����ي ج���و ب���اي���دن حال 
الطوارئ يف كنتاكي جّراء الفي�شانات، ما ي�شمح 
جهود  ُت��ك��ّم��ل  ف��درال��ّي��ة  م�����ش��اع��دات  بتخ�شي�س 

االإنقاذ املحّلية التي تبذلها الوالية.

•• ل�صبونة-اأ ف ب

ك��ب��ر يف حم��ي��ط منطقة مافرا  ان��دل��ع ح��ري��ق غ��اب��ات 
�شمايل ل�شبونة، ح�شب الدفاع املدين، بعد ارتفاع حاد يف 
درجات احلرارة خالل نهاية االأ�شبوع خ�شو�شا يف و�شط 

البالد و�شمالها.
وعمل م�شاًء نحو 400 عن�شر، بدعم جّوي، على اإخماد 
كيلومرًتا  اأرب��ع��ني  نحو  ُبعد  على  اندلع  ال��ذي  احلريق 

�شمايل ل�شبونة.
وحاول �شّكان اإبطاء تقّدم النران، يف وقٍت كان احلريق 
مي��ت��ّد يف غ��اب��ات جم�����اورة، وف��ًق��ا ل�����ش��ور ب��ّث��ت��ه��ا قنوات 

حمّلية.
ا، يف اإجراء  وجرى اإخالء دار للم�شّنني ت�شّم 30 �شخ�شً
اح��رتازي، على ما قال باولو �شانتو امل�شوؤول يف الدفاع 

املدين.
ا حرائق كبرة اأخرى يف و�شط الربتغال  وانت�شرت اأي�شً

و�شمالها، ما ا�شتدعى ح�شد اأكرث من األف رجل اإطفاء.
�شكل  يف  نهر  �شاطئ  اإخ���الء  ج��رى  )و���ش��ط(،  اأورمي  يف 
م�شوؤول عن  عن  “لو�شا”  وكالة  نقلت  ما  وفق  وقائي، 

عمليات االإغاثة.
من  حالة  يف  و�شمالها  الربتغال  و�شط  من  ج��زء  وك��ان 
“االرتفاع  مواجهة  يف  االأ���ش��ب��وع  نهاية  خ��الل  اليقظة 
احلاد يف درجات احلرارة” التي و�شلت اإىل اأكرث من 40 

درجة مئوية، وفًقا ملعهد االأر�شاد اجلوية الربتغايل.
م�شاء  ك��ارن��رو  لوي�س  خو�شيه  الداخلية  وزي��ر  واأ���ش��ار 
االأحد اإىل اأّن من املقّرر “اإ�شدار اإنذار اأحمر الثالثاء” 
فيال  “يف حمافظات  احل��رائ��ق  ارت��ف��اع خم��اط��ر  ب�شبب 

ريال وبراغان�شا وغواردا وفي�شيو )�شمال(«.
 2017 وما زالت الربتغال حتت وطاأة �شدمة حرائق 
�شهدت  وق��د  �شخ�س.  مئة  م��ن  اأك��رث  بحياة  اأودت  التي 
اأّججها  حرائق  �شل�شلة  متوز/يوليو  اأوائ��ل  منذ  البالد 

ارتفاع درجات احلرارة.

حريق يف كاليفورنيا يجتاح م�ساحات جافة مدمرا منازل 

تكثيف العمليات الإنقاذ �سحايا في�سانات كنتاكي 
الربتغال تكافح حرائق جديدة 

يوؤججها ارتفاع احلرارة 

•• �صنغافورة-اأ ف ب

تزور رئي�شة جمل�س النواب االأمركي نان�شي بيلو�شي 
قد  لها  اآ�شيوية  ج��ول��ة  يف  االأوىل  املحطة  �شنغافورة 
اأ�شال  املتوترة  العالقات  ي�شمم  قد  ما  تايوان  ت�شمل 
لفرتة  الغمو�س  اأبقت  وبعدما  ووا�شنطن.  بكني  بني 
طويلة على برناجمها يف اآ�شيا، اأعلنت بيلو�شي االأحد 
اأنها تقود “وفدا من الكونغر�س يف منطقة املحيطني 
ال��ه��ن��دي وال���ه���ادي ل��ت��اأك��ي��د ال��ت��زام ال���والي���ات املتحدة 

الرا�شخ يف املنطقة«.
اجلنوبية  وك��وري��ا  وماليزيا  �شنغافورة  “يف  واأ�شافت 
ملناق�شة  امل�شتوى  عالية  اجتماعات  �شنعقد  وال��ي��اب��ان 
نعزز قيمنا وم�شاحلنا  اأن  التي ميكن فيها  الطريقة 
امل�شرتكة وال�شيما االأمن وال�شالم والنمو االقت�شادي 
وف�شال  املناخ  واأزم��ة  كوفيد-19  وجائحة  والتجارة 
من  الدميوقراطية”  واحلوكمة  االإن�شان  حقوق  عن 

دون اأن تاأتي على ذكر تايوان.
فران�س  وك���ال���ة  ���ش��ح��اف��ي��و  و���ش��اه��د 
ينقل  نارية  دراج���ات  ترافقه  موكبا 
االأمركية  امل�����ش��وؤول��ة  االأرج����ح  على 
الكبرة يف �شنغافورة حيث �شتلتقي 

رئي�س البالد ورئي�س الوزراء.
التوتر  من�شوب  ارتفع  اأ�شابيع،  منذ 
اإثر  وال�شني  املتحدة  ال��والي��ات  بني 
قد  بيلو�شي  اأن  م��ف��اده��ا  م��ع��ل��وم��ات 
تعتربها  ال��ت��ي  ت���اي���وان  اإىل  ت��ت��ج��ه 

ال�شني جزءا من اأرا�شيها.
زي��ارة ولو ق�شرة  اأي  وتعترب بكني 
االأمركي  ال��ن��واب  جمل�س  لرئي�شة 
م�شوؤولون  وي���ت���وج���ه  ا�����ش����ت����ف����زازاً. 

اأمركيون بانتظام اإىل تايوان تعبرا عن دعمهم لها 
اإال اأن زيارة بيلو�شي وهي من اأعلى امل�شوؤولني يف الدولة 
االأمركية ولها وزن يف احلياة ال�شيا�شية، �شتكون غر 
العام  غينغريت�س  ن��ي��وت  �شلفها  زي���ارة  منذ  م�شبوقة 

.1997
تنتهج الواليات املتحدة حيال تايوان �شيا�شة خارجية 
على  تقوم  اال�شرتاتيجي”  “الغمو�س  با�شم  تعرف 
االعرتاف بحكومة �شينية واحدة وهي �شلطات بكني 
االمتناع  مع  لتايبيه  دعم حا�شم  بتقدمي  واال�شتمرار 
عن تو�شيح ما اأذا كانت �شتدافع عنها ع�شكريا يف حال 

ح�شول غزو من ال�شني الإعادتها اإىل �شيادتها.
و�شمح هذا املفهوم حتى االآن باملحافظة على ا�شتقرار 

ن�شبي يف املنطقة.
فرئي�شة  ح�����ش��ا���ش��ة.  املحتملة  بيلو�شي  زي����ارة  اأن  اإال 
جمل�س النواب االأمركي �شخ�شية حمورية يف املع�شكر 
لكن  بايدن  جو  الرئي�س  من  ومقّربة  الدميوقراطي 
اخلارجية  مهمة  تعقيد  ت��اي��وان،  يف  توقفها  �شاأن  من 

االأمركية التي جتهد لعدم ح�شول ت�شعيد اإ�شايف يف 
العالقات مع ال�شني.

وخالل ات�شال هاتفي مبا�شر مع نظره ال�شيني �شي 
جينبينغ اأكد الرئي�س االأمركي جو بايدن اأن موقف 
واأن  يتغر”  “مل  ت���اي���وان  ح��ي��ال  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
لتغر  اجلانب  احادية  اجلهود  بقوة  “تعار�س  ب��الده 
الو�شع القائم اأو تهديد ال�شالم واال�شتقرار يف م�شيق 

تايوان«.
“اإىل  اإنه دعا بايدن  من جانبه قال الرئي�س ال�شيني 
عدم اللعب يف النار” فيما اعترب ناطق با�شم اخلارجية 
ال�شينية اأن زيارة بيلو�شي املحتملة اإىل اجلزيرة ت�شكل 

“خطاأ اأحمر«.
اأمركي  اآالف ج��ن��دي  اأرب���ع���ة  ن��ح��و  ب��ا���ش��ر  واالث���ن���ني، 
لكن  ك��ب��رة  م�شرتكة  ع�شكرية  م��ن��اورة  واإن��دون��ي�����ش��ي 
وا�شنطن اأكدت اأن هذه التمارين ال ت�شتهدف اأي بلد.

التوتر  فيما  ل��ت��اي��وان  بيلو�شي  زي���ارة  احتمال  وي��اأت��ي 
الع�شكري يت�شاعد يف املنطقة.

اأهم  التايواين  اجلي�س  اأج��رى  فقد 
مناورات ع�شكرية له خالل االأ�شبوع 
احلايل �شملت حماكاة �شد هجمات 

�شينية من البحر.
حاملة  غ�������ادرت  ن��ف�����ش��ه  ال����وق����ت  يف 
“رونالد  االأم���رك���ي���ة  ال���ط���ائ���رات 
لها  امل����راف����ق  واال����ش���ط���ول  ريغن” 
ال�شيني  ب��ح��ر  ب���اجت���اه  ���ش��ن��غ��اف��ورة 
مربجمة  عملية  اإط���ار  يف  اجلنوبي 
البحرية  �����ش����الح  ق�������ال  م�����ا  ع����ل����ى 

االأمركية.
ردا على ذلك، اجرت ال�شني ال�شبت 
مناورة ع�شكرية “بذخائر حية” يف 

م�شيق تايوان.
و���ش��ع��ت وا���ش��ن��ط��ن اإىل ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اأه��م��ي��ة زي���ارة 
امل�شوؤولني  ودع����ت  ت���اي���وان  اإىل  ل��ب��ي��ل��و���ش��ي  حم��ت��م��ل��ة 

ال�شينيني اإىل الهدوء.
اأن���ت���وين بلينكن  وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأم���رك���ي 
ت��اي��وان لكن خالل  ب�����ش��اأن  ك��ث��رة  اخ��ت��الف��ات  “لدينا 
اإدارة هذه  االأخ�����رة مت��ك��ن��ا م��ن  االأرب���ع���ني  ال�����ش��ن��وات 
االخ���ت���الف���ات وق��م��ن��ا ب��ذل��ك ب��ط��ري��ق��ة ح��اف��ظ��ت على 

ال�شالم واال�شتقرار«.
املحتملة  بيلو�شي  زيارة  االآراء حول  تنق�شم  تايوان  يف 
اإال اأن �شخ�شيات من احلزب احلاكم واملعار�شة اأعلنت 

اأن اجلزيرة يجب اأال تذعن لل�شغوط ال�شينية.
وقال هونغ �شني-فو من جامعة �شينغ كونغ يف تايوان 
لوكالة فران�س بر�س “يف حال األغت بيلو�شي اأو اأرجاأت 
هذه الرحلة �شي�شكل ذلك انت�شارا للحكومة ال�شينية 
اأتى  مار�شه  ال��ذي  ال�شغط  اأن  يظهر  ذلك  الأن  ول�شي 

النتيجة املرجوة«.
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arafaat@tacme.com :العنوان: االإمارات العربية املتحدة – واحة ال�شيليكون - بلي�س تاور 102 - الربيد االإلكرتوين
ت�شرح  ر�شالة  تتلقى  تاأكيد مبجرد تقدمي اال�شتمارة واملرفق بنجاح، و�شوف  ر�شالة  تتلقى  0527325994. �شوف  الهاتف:  رقم 
اخلطاأ وكيفية ت�شحيحه، اإن مل تقم بتقدمي هذه االأ�شياء  يرجى االت�شال بنا على رقم: 97144273333+  اأو عن طريق الربيد 

االإلكرتوين: sct@difccourts.ae، اإن كان لديك اأي م�شاكل يف ملء اال�شتمارة اأو كنت بحاجة اإىل مزيد من امل�شاعدة.
تفتح حماكم مركز دبي املايل العاملي )DIFC( اأبوابها من ال�شاعة 8:00 �شباحا حتى 4:00 م�شاء، من يوم االثنني حتى يوم 

اجلمعة. ويرجى توجيه جميع املرا�شالت مع املحكمة اإىل �شجل املحكمة )sct@difccourts.ae( وذكر رقم الدعوى.
SCT-114-2022 :رقم املطالبة ORDR - 6224640722-0 )DIFC( حماكم مركز دبي املايل العاملي

حماكم مركز دبي املايل العاملي
يف حمكمة املطالبات ال�سغرية بني كل من �سركة مفاهيم الفن التقني ذ.م.م /املدعي �سركة خدمات التنظيف ذ.م.م/ املدعى عليه

اأمر قا�سي حمكمة املطالبات ال�سغرية وم�سوؤول ال�سجل عائ�سة بن كلبان
 مبوجب تنقيح ومراجعة طلب املدعي املعدل رقم: SCT-114-2022/1 بتاريخ 18 يوليو 2022 من اأجل احل�شول على  
9.36 من قواعد حماكم  9.33 و  9.32 و  9.31 و  اأمر ي�شمح بتبليغ واإخطار املدعى عليه بطريقة بديلة ووفقا للقواعد رقم 

مركز دبي املايل العاملي
اأمرت مبوجب ذلك مبا يلي: 1. ي�شمح للمدعي تقدمي ا�شتمارة املطالبة عن طريق الن�شر، ملرة واحدة يف �شحيفة باللغة االإجنليزية ومرة 
واحدة يف �شحيفة باللغة العربية. 2. يتعني على املدعي تقدمي �شهادة اخلدمة مع ن�شخ من ال�شحف باللغة االإجنليزية واللغة العربية 
عن طريق ال�شجل.  3. يجب اأن يتم تقدمي االإخطار يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الرابعة 4 م�شاء، يوم اجلمعة املوافق 5 اأغ�شط�س 2022

يوجد توقيع بخط اليد//
عائ�سة بن كلبانظقا�سي حمكمة املطالبات ال�سغرية وم�سوؤول ال�سجل

تاريخ الإ�سدار : 21 يوليو 2022-يف متام ال�ساعة: الواحدة 1 م�ساًء

حماكم دبي
 وحماكم مركز دبي املايل العاملي 

فقد املدعو / ري�شماواتى بت 
اندوني�شيا     ، هام�شور  او�شب 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)C7870628(  رق�������م 
اىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
اأقرب  او  اندوني�شيا  ���ش��ف��ارة 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
افغان�شتان     ، لكنوال  �شديق 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)O0277158(  رق�������م 

اىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
اأقرب  او  افغان�شتان  ���ش��ف��ارة 

مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
زم���������زم   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
اثيوبيا     ، ع�����ب�����داهلل  ج���ي���ن���ا 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EP4365516(  رق����م 

اىل  ت�شليمه  عليه  يجده  من 
�شفارة اثيوبيا او اأقرب مركز 

�شرطة.

فقدان جواز �سفر

العدد 13609 بتاريخ 2022/8/2 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/150015 
املنذر:املحامية امنة ابراهيم حممد ح�شن املح�شن ب�شفتها وكيال عن بدر ال�شايغ للعقارات )موؤ�ش�شة 

فردية(
املنذر اليه:الركن اجليد للتجارة العامة �س.ذ.م.م

من  االيجارية  الفرتة  عن  ذمته  يف  املبلغ  قيمة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  املو�شوع:ينذر 
املتاأخرة  االجرة  قيمة  درهم وهي  قيمتها )17500(  والبالغ   2022/2/22 اىل   2021/8/1
يف ذمه و�شداد مبلغ وقدره )5000( درهم قيمة غرامة عدم جتديد عقد االيجار مبوجب �شرط 
عقد االيجار وذلك خالل مدة 30 يوم من تاريخ ا�شتالمه هذا االخطار واال �شي�شطر املنذر القامة 
وت�شليمها  االيجارية  القيمة  �شداد  للتاأجر يف  املوؤجرة  العني  باخالء  للمطالبة  الق�شائية  الدعوى 
املبالغ  ب�شداد  الزامه  مع  التعاقد  وقت  عليها  كانت  التي  وباحلالة  واال�شخا�س  االأ�شياء  من  خالية 
املتاأخرة يف ذمته وما ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء التام وكذلك التعوي�س اجلابر 

للعطل وال�شرر مع الزام املنذر اليه بالر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة .
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال
األف ح�ساب جديد للم�ستثمرين يف �سوق دبي املايل خالل 7 اأ�سهر  20.5

•• اأبوظبي-وام: 

552 ح�شاب جديد  األ��ف��ا و   20 امل���ايل  ���ش��وق دب��ي  ال��و���ش��اط��ة يف  اأ���ش��اف��ت ���ش��رك��ات 
للم�شتثمرين خالل ال�شبعة اأ�شهر االأويل من العام اجلاري و�شط زخم كبر ي�شهده 
ال�شوق منذ االإعالن عن اإدراج 10 �شركات حكومية و�شبه حكومية �شملت “ديوا” 
وجذب  ال�شوق  جاذبية  تعزيز  يف  اأ�شهم  ما  وه��و  االحتاد”  و”تعاونية  و”تيكوم” 

�شرائح جديدة من امل�شتثمرين.
بن�شبة جتاوزت  ك��ب��راً  امل��ايل من��واً  دب��ي  �شوق  ع��دد احل�شابات اجل��دي��دة يف  و�شجل 
5306 ح�شابا  ب�  العام اجل��اري مقارنة  اأ�شهر االأويل من  ال�شبعة  %287 خالل 

جديدا يف ال�شبعة اأ�شهر االأويل من العام املا�شي 2021.
2349 ح�شاباً جديداً يف  ال�شركات  ا�شافت  امل��ايل،  دبي  �شوق  بيانات  اإىل  وا�شتناداً 

يوليو املا�شي 2850 ح�شابا يف يونيو، و2468 ح�شابا يف مايو، و4258 ح�شابا 
يف اأبريل، و4401 ح�شاب يف مار�س و3231 ح�شابا يف فرباير، و995 ح�شابا يف 

يناير.
وا�شتحوذ “بي ات�س ام كابيتال للخدمات املالية” على الن�شيب االأكرب من ح�شابات 
امل�شتثمرين اجلديدة بواقع 3471 خالل 7 اأ�شهر، ثم اأبوظبي االإ�شالمي لالأوراق 
املالية بواقع 2855 ح�شاباً، ثم االإمارات دبي الوطني لالأوراق املالية 2731 ح�شاباً 
واأبوظبي التجاري لالأوراق املالية 1369 ح�شاباً، يليه “الدولية لالأوراق املالية” 

1192 ح�شاباً، و”املجموعة املالية هرمي�س- االإمارات” 1081 ح�شاباً.
ونفذت �شركات الو�شاطة يف �شوق دبي املايل، وعددها 27 �شركة، اأكرث من 1.41 
مليون �شفقة خالل ال�شبعة اأ�شهر االأويل من العام اجلاري، بعد التداول على 40 

مليار �شهم، بقيمة 98.25 مليار درهم.

وزارة املالية: املزاد الثالث ل�سندات اخلزينة يوا�سل حتقيق نتائج ا�ستثنائية
•• اأبوظبي- وام:

املالية  ب���وزارة  ممثلة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  اأعلنت 
ب�شفتها اجل��ه��ة امل�����ش��درة و ب��ال��ت��ع��اون م��ع م�����ش��رف االإم����ارات 
نتائج  والدفع  االإ�شدار  وكيل  ب�شفته  املركزي  املتحدة  العربية 
 /»T-Bonds»/ ���ش��ن��دات اخل��زي��ن��ة  الإ����ش���دار  ال��ث��ال��ث  امل����زاد 
املقّومة بالدرهم االإماراتي، وذلك �شمن برنامج اإ�شدار �شندات 
اخلزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022 كما مت ن�شره يف 

تقومي �شندات اخلزينة يف وقت �شابق من هذا العام.
و �شهد املزاد الثالث لربنامج �شندات اخلزينة طلباً قوياً من قبل 
البنوك ال�شتة /املوزعني االأ�شا�شيني/ حيث مت ت�شتلم عطاءات 

االكتتاب  ح��ج��م  جت���اوز  و  اإم���ارات���ي  دره���م  م��ل��ي��ار   7.6 بقيمة 
وجاء  ال�شريحتني  على  قوياً  الطلب  وك��ان  م��رة..   5.1 بواقع 
التخ�شي�س النهائي على ال�شندات الأجل عامني ب� 750 مليون 
درهم، و�شندات الأجل 3 اأعوام ب� 750 مليون درهم، وباإجمايل 
1.5 مليار درهم لالإ�شدار يف املزاد الثالث. وينعك�س النجاح يف 
االأ�شعار املميزة املدفوعة بال�شوق والتي مت حتقيقها بفارق 16 
نقطة اأ�شا�س على �شندات اخلزانة االأمريكية ملدة عامني، وفارق 
15 نقطة اأ�شا�س على �شندات اخلزانة االأمريكية ملدة 3 اأعوام.

 /»re-opening»/ االإ�شدار  اإع��ادة  عملية  ممار�شة  متت  و 
بهدف  الفردية  ال�شندات  اإ���ش��دارات  حجم  لبناء  امل��زاد  ه��ذا  يف 

حت�شني ال�شيولة يف ال�شوق الثانوية.

متا�سيًا مع توجيهات القيادة الر�سيدة بتمكني القطاع ال�سناعي

وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة يزور جممع »توازن ال�سناعي« و»ايدج« وي�سيد بالقدرات املتطورة لل�سناعات الوطنية
•• اأبوظبي -وام:

زار معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر، 
وزير ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة، كاًل 
التابع  ال�شناعي”  “توازن  جم��م��ع  م���ن 
وهو  “توازن”  االقت�شادي  التوازن  ملجل�س 
املركز الوطني املتكامل لل�شناعات الدفاعية 
و�شناعات  املتقدمة  والتكنولوجيا  واالأمنية 
و�شركات  االإم�����������ارات،  دول������ة  يف  ال����ط����ران 
جمموعات  اإح�������دى  “ايدج”،  جم���م���وع���ة 
العامل  يف  ال��رائ��دة  املتقدمة  التكنولوجيا 

واالأكرب يف املنطقة.
م�شتهدفات  م��ع  ان�����ش��ج��ام��اً  ال���زي���ارة  ج���اءت 
لل�شناعة  ال����وط����ن����ي����ة  اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 
والتكنولوجيا املتقدمة وبالتعاون مع وزارة 
الدفاع الداعمة لتمكني وحتفيز ال�شناعات 
وتطورها،  من��وه��ا  اآف���اق  وتو�شيع  الوطنية 
ما  اإط����ار  ويف  ال��ع��امل��ي��ة،  تناف�شيتها  وت��ع��زي��ز 
ي�شكله قطاع ال�شناعات الدفاعية من اأهمية 
القطاعات  اأه��م  اأح��د  اعتبارها  على  ق�شوى 
ذات االأولوية لوزارة ال�شناعة والتكنولوجيا 

املتقدمة.
امليدانية  اجل����والت  �شمن  ال���زي���ارة،  وت��اأت��ي 
وامل�����دن  امل���ن�������ش���اآت  اأداء  مل��ت��اب��ع��ة  امل�����ش��ت��م��رة 
واملجمعات ال�شناعية يف الدولة، وبحث �شبل 
املزايا  م��ن  لال�شتفادة  امل�شتثمرين  حتفيز 
امل��ت��اح��ة، م��ن خ��الل بيئة االأعمال  ال��ك��ب��رة 
اجل���اذب���ة، ووج�����ود م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل حمفزة 
ال�شناعية،  امل�����ش��اري��ع  وت��ط��وي��ر  ل��ت��اأ���ش��ي�����س 
وتوثيق التعاون وتبادل التجارب واخلربات 
اجل����ه����ات، لتطوير  م���ع خم��ت��ل��ف  واحل�������وار 
بقطاع  امل��رت��ب��ط��ة  واحل����واف����ز  االإج���������راءات 

ال�شناعة يف االإمارات.
�شعادة  ال������زي������ارة،  خ������الل  م���ع���ال���ي���ه  راف�������ق 
ال�شناعة  وزارة  وك���ي���ل  ال�������ش���وي���دي،  ع��م��ر 
اللواء  و���ش��ع��ادة  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الركن الدكتور مبارك بن غافان اجلابري، 
وال�شناعات  ل���الإ����ش���ن���اد  امل�����ش��اع��د  ال���وك���ي���ل 
اأ�شامة  و�شعادة  ال��دف��اع،  وزارة  يف  الدفاعية 
لقطاع  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل  ف�شل،  اأم��ر 
امل�شرعات ال�شناعية، وحممد القا�شم، مدير 
اإدارة تبني وتطوير التكنولوجيا يف الوزارة، 
وعلي الها�شمي، مدير اإدارة �شيا�شات وبرامج 

العلوم والتكنولوجيا.
وكان يف ا�شتقبالهم �شعادة طارق عبد الرحيم 
احلو�شني، الرئي�س التنفيذي ملجل�س التوازن 
رئي�س  البناي،  في�شل  و�شعادة  االقت�شادي، 
ومن�شور  “ايدج”،  جمموعة  اإدارة  جمل�س 
“ايدج”،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  املال، 
التنفيذي  الرئي�س  الرميثي،  علي  وم��ط��ر 
“توازن”،  يف  االقت�شادي  التطوير  لوحدة 
ال��ن��ه��دي، الرئي�س  وامل��ه��ن��د���س ف��اي��ز ���ش��ال��ح 
اإ�شافة  ال�شناعي،  ت��وازن  ملجمع  التنفيذي 
وامل�شانع  ال�شركات  م�شوؤويل  من  ع��دد  اإىل 

العاملة يف جممع توازن ال�شناعي.
وت���ع���رف ال������زوار ع��ل��ى خ��ط��ط ت��ط��ور ومنو 
امل�����ش��اري��ع ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال��دف��اع��ي��ة يف جممع 
وفر�س النمو والتو�شع يف ظل ما  “توازن”، 
االإم��ارات من منظومة مواتية  توفره دولة 
واالرتقاء  ال�شناعية  املن�شاآت  عمل  لتعزيز 

بكفاءة االإنتاج ال�شناعي االإماراتي.
“هالكن”،  �شركة  ال��زوار على جهود  واطلع 
الرائدة اإقليمياً يف ت�شنيع الذخائر املوجهة 

ب��دق��ة، اإىل ج��ان��ب خ��ط��ط وع��م��ل��ي��ات �شركة 
املن�شات  ل��ق��ط��اع  ال��ت��اب��ع��ة  اآي”،  ب���ي  “اإي 
واالأنظمة يف املجموعة، وعلى جهود ت�شنيع 
وجتميع اأجزاء هياكل الطائرات التي تت�شم 
يف  الطائرات  �شناعة  ل��رواد  كبرة  باأهمية 
ال��ع��امل، ك��م��ا اط��ل��ع��وا ع��ل��ى م��ع��دات واأج����زاء 
لقطاع  ال���دول���ة  يف  م�����ش��ن��ع��ة  االأداء  ع��ال��ي��ة 
النفط والغاز، حيث تعترب مرافق الت�شنيع 
اخلا�شة بال�شركتني من بني االأكرث تقدماً 

يف الدولة.
على  ال�شوء  ت�شليط  اجلولة  خ��الل  مت  كما 
جمال  يف  عاملياً  الرائدة  “ايدج”  جمموعة 
كاإحدى  امل��ت��ق��دم��ة، ودوره�����ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
رواد  �شبكة  يف  ال��ب��ارزة  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
قدرات  رف���ع  يف  ي�شهم  مب��ا   4.0 ال�شناعة 
ال��دف��اع��ي��ة االإم���ارات���ي���ة وتعزيز  ال�����ش��ن��اع��ات 
ال���دول���ة وتطوير  امل��ح��ل��ي يف  ق��ي��م��ة االإن���ت���اج 
مكانة  وت���ر����ش���ي���خ  ال�������ش���ي���ادي���ة  االإم����ك����ان����ات 
االإمارات بو�شفها طرفاً عاملياً هاماً يف قطاع 
تقنيات  تبني  ع��رب  املتقدمة،  التكنولوجيا 
يف   4.0 الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  وحلول 
عملياتها، وتطبيق عمليات ت�شنيع فعالة يف 
واأي�شا  منتجاتها  تطوير  ومراحل  جماالت 
من  االإمارات”  يف  “ا�شنع  م��ب��ادرة  متكني 
خالل دعم ومتكني م�شنعي �شال�شل القيمة 

يف هذا القطاع احليوي.

يف  نــوعــيــًا  تــقــدمــًا  حققت  ـــــارات  الإم
ال�سناعات الدفاعية.

وبهذه املنا�شبة، قال معايل الدكتور �شلطان 

القيادة  روؤي���ة  “بف�شل  اجل��اب��ر:  اأح��م��د  ب��ن 
م�شاهمة  ب��زي��ادة  توجيهاتها  م��ع  ومت��ا���ش��ي��اً 
وا�شتدامة  ت���ن���وي���ع  يف  ال�������ش���ن���اع���ة  ق���ط���اع 
ال�شناعة  وزارة  تعمل  ال��وط��ن��ي،  االقت�شاد 
والتكنولوجيا املتقدمة على تعزيز اال�شتفادة 
الدولة  توفرها  التي  التناف�شية  املزايا  من 
القطاعات،  جميع  يف  االأع��م��ال  من��و  ل��دع��م 
خا�شًة القطاعات ال�شناعية، على اعتبارها 
اأه��م القطاعات ذات االأول��وي��ة، ولديها  اأح��د 
كبرة  تنموية  قفزة  لتحقيق  كبرة  فر�شة 
خ���الل االأع�����وام امل��ق��ب��ل��ة، مب��ا ي��ر���ش��خ مكانة 
دولة االإمارات وجهًة عاملية لريادة �شناعات 

امل�شتقبل«.
واأ�شاف: “دولة االإمارات لديها الكثر من 
ممار�شة  �شهولة  لتعزيز  التناف�شية  امل��زاي��ا 
بالنفع  يعود  مبا  تكلفتها  وخف�س  االأعمال 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، وم����ن خ����الل دوره�����ا كجهة 
ال�شناعة  وزارة  ت��ه��دف  للقطاع،  تنظيمية 
والتكنولوجيا املتقدمة اإىل تطوير منظومة 
ال�شناعة الوطنية مبا ي�شهل ويعزز ممار�شة 
فر�س  خلق  يف  وي�شهم  القطاع،  يف  االأعمال 
املحلي.  املُنَتج  لدعم  اقت�شادية  جدوى  ذات 
يف  “ا�شنع  حملة  م��ع  النمو  ه��ذا  ويتما�شى 
االإمارات” التي اأطلقتها الوزارة لتعزيز دور 
القطاع اخلا�س يف منو ال�شناعات الوطنية 
والتنظيمية  الت�شريعية  املمكنات  من خالل 
الذكي، ودعم  التمويل  واللوج�شتية وحلول 
القدرات الت�شديرية لدخول اأ�شواق جديدة، 
امل�شافة  الوطنية  القيمة  برنامج  كما يوفر 
اإ���ش��اف��ي��اً ل��ل��ق��ط��اع اخلا�س  مم��ّك��ن��اً وح���اف���زاً 

لال�شتفادة من هذه الفر�س«.
وقال معاليه: “متكنت ال�شناعات الدفاعية 
يف دول���ة االإم������ارات م��ن خ��ل��ق ف��ر���س مهمة 
النمو،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اق��ت�����ش��ادي��ة  ج�����دوى  ذات 
لزيادة  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش��ت��ه��دف��ات  ي���ع���زز  مب���ا 
ال�شناعي  للقطاع  امل�شافة  الوطنية  القيمة 
ال�شناعة  وزارة  اأه���داف  يف  التقدم  وي��دع��م 
“م�شاريع  �شمن  املتقدمة  والتكنولوجيا 
بناء  يف  اأ�شا�شية  رك��ي��زة  وميثل  اخلم�شني” 
اإىل  الفتاً  امل�شتقبلي”،  للنمو  �شلبة  ركائز 
ال�شلة،  ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  جميع  اأن 
وامل�شتثمرين،  الكبرة،  الوطنية  وال�شركات 
وجمل�س  الدفاع  وزارة  فيها  مبا  واملُ�شّنعني 
التوزان االقت�شادي وايدج، ت�شاهم يف تعزيز 
الرامية  ل���ل���وزارة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط 
الوطنية  ال�����ش��ن��اع��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
امل�����ش��ت��دام��ة وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول���ة االإم����ارات 
وال�شناعات  االبتكار  لريادة  عاملية  كوجهة 

املتقدمة«.
والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزير  معايل  واأ�شاد 
املتقدمة بالدور احليوي لكل من “توازن” 
�شناعات  م���ن  ت��ق��دم��ان��ه  وم����ا  و”ايدج”، 
والقدرات  ال��دول��ة،  تناف�شية  تدعم  مبتكرة 
جلذب  الداعمة  واللوج�شتية  التكنولوجية 
من  اليوم  راأيناه  “ما  قائاًل:  اال�شتثمارات، 
ت��ط��ور، وك���ف���اءات وق�����درات ب�����ش��ري��ة وطنية 
واالعتزاز  للفخر  ي��دع��و  امل�����ش��ت��وى،  ع��ال��ي��ة 
والتكنولوجية،  ال���دف���اع���ي���ة  ب�����ش��ن��اع��ات��ن��ا 
ت�شكل  التي  املتقدمة  واالأن��ظ��م��ة  واملنتجات 

عالمة فارقة اإقليمياً وعاملياً«.

املوؤ�س�سات  بــني  والن�سجام  التكامل 
الوطنية �سر النجاح.

الدكتور  الركن  ال��ل��واء  �شعادة  �شّرح  ب��دوره 
الوكيل  اجل�����اب�����ري  غ�����اف�����ان  ب�����ن  م�����ب�����ارك 
الدفاعية:  وال�شناعات  ل��الإ���ش��ن��اد  امل�شاعد 
لقطاع  كبرا  اهتماماً  الدفاع  وزارة  “تويل 
ال�شناعات الدفاعية الوطنية، حيث و�شعت 
ال�شيا�شات  و�شّنت  الالزمة  اال�شرتاتيجيات 
الداعمة لهذا القطاع احليوي، وتعمل ب�شكل 
مبا�شر وفّعال مع �شركائها اال�شرتاتيجيني 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��وط��ن��ي وال��ق��ط��اع اخلا�س 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ب�����ادرات و اخل���ط���ط ال���ت���ي من 
االأه��داف اال�شرتاتيجية  �شاأنها حتقيق هذا 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  مل��ن��ظ��وم��ة  امل��ك��م��ل��ة 
حكومة االم��ارات. اإن دعم قطاع ال�شناعات 
الدفاعية يقع على راأ�س اولويات واهتمامات 
وزارة الدفاع مما �شي�شاهم يف تعزيز و دعم 

االقت�شاد الوطني لدولة االمارات.«.
ورحب �شعادة طارق عبد الرحيم احلو�شني، 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���ل�������س ال�����ت�����وازن 
االقت�شادي /ت��وازن/ بزيارة معايل �شلطان 
ال���زي���ارة مت��ث��ل فر�شة  اأن  م���وؤك���داً  اجل���اب���ر، 
والدور  ال�شناعي  ت��وازن  مبجمع  للتعريف 
ال���ه���ام ال�����ذي ي��ل��ع��ب��ه يف ت��ع��زي��ز من���و قطاع 
من  بالدولة  واالأمنية  الدفاعية  ال�شناعات 
للم�شتثمرين  ي��وف��ره  ال���ذي  ال��دع��م  خ���الل 
ت��ع��زي��ز منو  االأع���م���ال ويف  وامل���وردي���ن ورواد 

القطاع.
وذكر اأن جمل�س التوازن االقت�شادي وجممع 
توازن ال�شناعي ي�شعيان لالإ�شهام يف تعزيز 

موقع دولة االإمارات العربية املتحدة كوجهة 
الذي  الدور  جاذبة لال�شتثمارات ولرت�شيخ 

تلعبه ال�شراكات يف القطاع ال�شناعي.
زيارة  اأن  احلو�شني  ط���ارق  ���ش��ع��ادة  واأو���ش��ح 
معاليه اأكدت اأي�شاً مدى الرتحيب والدعم 
الذي تبديه ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملة يف 
والتي  االإمارات”  “ا�شنع يف  املجمع حلملة 
والتكنولوجيا  ال�����ش��ن��اع��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
دفعة  ت�شكل  احلملة  اأن  م�شيفاً  املتقدمة، 
قوية خلطط حتفيز ودعم قطاعات االأعمال 
االقت�شادي  وال��ن��م��و  واملتو�شطة  ال�شغرة 

بالدولة.

تعزيز عمليات الت�سنيع املتقدمة.
ال��ب��ن��اي، رئي�س  ���ش��ع��ادة في�شل  ق��ال  ب���دوره 
“ي�شعدنا  “ايدج”:  اإدارة جمموعة  جمل�س 
اجلابر  �شلطان  الدكتور  مبعايل  نرحب  اأن 
الت�شنيعية  م��ن�����ش��اآت��ن��ا  يف  امل���راف���ق  وال���وف���د 
ال�شناعي،  ت���وازن  جممع  يف  هنا  امل��ت��ط��ورة 
حيث تاأتي هذه الزيارة يف اإطار ا�شرتاتيجية 
�شاملة مت و�شعها موؤخراً بني وزارة ال�شناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة وايدج بهدف ت�شريع 
يف  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  تقنيات  تبني 
اإىل  جميع جماالت تطوير منتجاتنا �شعياً 
قطاع  يف  املتقدمة  الت�شنيع  عمليات  تعزيز 
الدفاع بدولة االإم��ارات مبا يجعلها موؤهلة 
على  اليوم  زي��ارة  وتوؤكد  عاملياً.  لت�شديرها 
ال����دور امل��ه��م ال���ذي ت��ق��وم ب��ه اي���دج كاإحدى 
ال�شناعة  يف  ال���رائ���دة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ي��ان��ات 
يتما�شى  مب��ا  ن�شاطها  ت���زاول  وال��ت��ي   ،4.0

 300 مع ا�شرتاتيجية واأهداف م�شروع ال� 
مليار الذي اأطلقته الوزارة«.

وهي  “ايدج”  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر  م���ن 
قطاع  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  جمموعة 
ال�����ش��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة يف دول���ة االإم�����ارات، 
ت�����ش��ن��ف ب���ني اأك�����رب 25 ���ش��رك��ة ع���امل���ي���اً يف 
تزويد  على  وتعمل  الدفاعية،  ال�شناعات 
ال�شوق بتقنيات مبتكرة، وخدمات متطورة 
اأك����رب، ك��م��ا ت��ق��وم بابتكار  ب�����ش��رع��ة وك���ف���اءة 
ت�����ش��ت��ب��ق م���ن خاللها  م��ن��ت��ج��ات م��ت��ق��دم��ة 
���ش��ي��ن��اري��وه��ات خم��اط��ر ال��غ��د وت���رّك���ز على 
اجل��م��ع م���ا ب���ني االب���ت���ك���ار ال���ت���ج���اري ودّق����ة 
“ايدج”  ُت��ع��ت��رب  ك��م��ا  ال��دف��اع��ي��ة،  احل���ل���ول 
اأب��رز اجلهات الرائدة يف جمال  واح��دة بني 
ت���ق���دمي وت���ط���ب���ي���ق���ات وم������ب������ادرات ال���ث���ورة 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دولة 

االإمارات.
ال�شناعي  ت������وازن  جم��م��ع  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
والذي  االقت�شادي،  التوازن  ملجل�س  التابع 
الدفاعية  ال�شناعات  قطاع  لتمكني  يهدف 
واالأمنية و�شناعات الطران بالدولة، والأن 
يكون مركًزا عاملًيا لل�شناعات، يقدم حزمة 
ال�شناعية،  ل��ل��ع��ق��ارات  متكاملة  ام��ت��ي��ازات 
املتخ�ش�شة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  امل����راف����ق  ت�����ش��م��ل 
الدفاعية  ال�������ش���ن���اع���ات  اأن���������واع  مل��خ��ت��ل��ف 
االأرا�شي  اإىل  اإ�شافة  ال��ط��ران،  و�شناعات 
و�شاالت  وامل�شتودعات  وال��ور���س  ال�شناعية 
العر�س ومكاتب جمهزة بالكامل وخمتلف 
اأجواء  يف  وذل��ك  للموظفني،  امل�شاكن  اأن��واع 
اجتماعية ت�شاهم يف تعزيز النمو والتو�شع 
او  العجبان  منطقة  يف  �شواء  للم�شتثمرين 

يف جممع نربا�س العني يف مدينة العني.
ال�شركات  ع�شرات  مظلته  حت��ت  وين�شوي 
واالبتكار  بالتكنولوجيا  املعنية  وامل�شانع 
والبحث والتطوير يف القطاعات الدفاعية 
حمددة  تركيز  جم��االت  ولديها  واالأم��ن��ي��ة، 
واالأمنية،  ال��دف��اع��ي��ة  ال�شناعات  ق��ط��اع  يف 
واملرافق  وملحقاتها،  ال��ط��ران  و�شناعات 
والتعليم.  االت�����ش��ال  واأن��ظ��م��ة  ال�شناعية، 
لال�شتثمارات  متكاملة  امتيازات  يقدم  كما 
ال�شناعية وحلول �شناعية تطويرية تناف�شية 
مبتكرة لتمكني رواد االعمال وامل�شتثمرين 
والتقنية  الفنية  املوا�شفات  اأحدث  انتاج  يف 
العاملية  واال���ش��رتاط��ات  امل��وا���ش��ف��ات  ح�شب 
ل�شناعات ا�شرتاتيجية وحيوية، تعزز النمو 
االقت�شادي يف الدولة يف �شناعة التطبيقات 
يف  ي�شهم  ومب��ا  والتكنولوجيا،  ال�شناعية 
�شواء  للم�شتثمرين  والتو�شع  النمو  تعزيز 
نربا�س  جممع  يف  اأو  العجبان  منطقة  يف 

العني يف مدينة العني.
والتكنولوجيا  ال�����ش��ن��اع��ة  وزارة  اأن  ي��ذك��ر 
م�شتهدفاتها  اإط������ار  يف  ت��ع��م��ل  امل��ت��ق��دم��ة 
القطاع  وحت��ف��ي��ز  لتمكني  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
دولة  مكانة  وتعزيز  ال��دول��ة،  يف  ال�شناعي 
�شناعات  ل��ري��ادة  عاملية  كوجهة  االإم�����ارات 
الكربى  ال�شركات  م��ن  وتتعاون  امل�شتقبل، 
يف ذل������ك، وق�����د ان�������ش���م جم��ل�����س ال����ت����وازن 
القيمة  ب��رن��ام��ج  اإىل  م���وؤخ���راً  االق��ت�����ش��ادي 
الوطنية امل�شافة الذي ت�شرف الوزارة على 
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  من  نخبة  مع  تنفيذه، 
اإعادة  يف  جنح  وال��ذي  الوطنية،  وال�شركات 
ت��وج��ي��ه م���ا ي���ق���ارب 41 م��ل��ي��ار دره����م اإىل 

االقت�شاد الوطني خالل 2021.

د. �سلطان اجلابر: 
- منهجية عمل الوزارة تركز على تنفيذ روؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز دور القطاع 

ال�سناعي يف النمو القت�سادي امل�ستدام 
- بف�سل دعم القيادة، ال�سناعة الوطنية ت�سهد تطورات نوعية تعزز م�سرية النمو القت�سادي 

امل�ستدام يف الدولة، وما راأيناه اليوم يف »اإيدج« و»جممع توازن ال�سناعي« يدعو للفخر 
والعتزاز بالتقدم التكنولوجي ل�سناعاتنا الوطنية

»�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية« يرحب باإدراج �سركة �سيمريا كابيتال �سندوق موؤ�سرات متداول جديدا
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اأم�س �شركة �شيمرا كابيتال املتخ�ش�شة يف تاأ�شي�س 
والتابعة  اأب��وظ��ب��ي  وم��ق��ره��ا  اال���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��ن��ادي��ق  واإدارة 
�شيمرا  �شندوق   “ اإط���الق  لال�شتثمار  �شيمرا  ل�شركة 
�شندوق  وهو  املتداول”  �شريعة  تركيا  بورز  اآند  �شتاندرد 
ا�شتثمار متداول �شفاف ووحداته قابلة لال�شتبدال ب�شكل 
ال�شريعة  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة  االأ���ش��ه��م  ح��رك��ة  و�شيتتبع  ك��ام��ل، 

االإ�شالمية املدرجة ببور�شة اإ�شطنبول.
تركيا  ب��ورز  اآن��د  �شتاندرد  �شيمرا  �شندوق  اإدراج  و�شيتم 
اأبوظبي لالأوراق املالية، فئة /ب/  �شريعة املتداول ب�شوق 
ذات العائد املوزع، و�شيقوم ال�شندوق بتوزيع االأرباح التي 

يتلقاها كلما توفرت.
�شريعة  تركيا  بورز  اآند  �شتاندرد  �شيمرا  �شندوق  وميثل 
اأحد  ملحاكاة  اإطالقه  يتم  فرعي  �شندوق  �شاد�س  املتداول 
حتت  وذلك  االإ�شالمية،  ال�شريعة  مع  املتوافقة  املوؤ�شرات 
مظلة ���ش��ن��دوق ���ش��ي��م��را االأ���ش��ا���ش��ي امل�����ش��ج��ل ل���دى هيئة 

االأوراق املالية وال�شلع.
اال�شرت�شادي  امل���وؤ����ش���ر  مل��ح��اك��اة  ال�����ش��ن��دوق  اإن�������ش���اء  ومت 
 20/S&P Turkey Shariah Liquid 35«
من  ا�شتحداثه  مت  موؤ�شر  وه��و   ،»Capped Index
قبل موؤ�ش�شة S&P Dow Jones Indices لقيا�س 
اأداء اأكرب ال�شركات املتوافقة مع ال�شريعة االإ�شالمية من 

حيث ال�شيولة واملدرجة يف بور�شة اإ�شطنبول.
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شعيب  ب�شر  �شيد  اأو���ش��ح  و 
كابيتال  ���ش��ي��م��را  ���ش��رك��ة  اإط����الق  اأن  ك��اب��ي��ت��ال،  ���ش��ي��م��را 
والتنوع  النطاق  �شيعزز من  التا�شع من نوعه  ل�شندوقها 
التابعة  امل��ت��داول��ة  امل���وؤ����ش���رات  ���ش��ن��ادي��ق  ب��ه  تتمتع  ال����ذي 
تزود  لل�شركة  التابعة  ال�شناديق  اأن  اإىل  م�شًرا  لل�شركة، 
واأن�شط  اأك��رب  يف  لال�شتثمار  مبا�شرة  باآلية  امل�شتثمرين 
اأ�شواق  وتعميق  تعزيز  وت�شهم يف  ال��ع��امل،  امل��ال يف  اأ���ش��واق 

راأ�س املال االإماراتية.
املنتدب  الع�شو  ال��ظ��اه��ري  ح��م��د  �شعيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق املالية: 

“نرحب باإدراج �شركة �شيمرا كابيتال ل�شندوق موؤ�شرات 
م��ت��داول ج��دي��د يف ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة، وهي 
خطوة تدعم جهودنا امل�شتمرة لتح�شني م�شتويات �شيولة 
ال�شوق وتعزيز مكانته وجهة اإقليمية ملختلف فئات �شناديق 

املوؤ�شرات املتداولة املتخ�ش�شة قطاعياً وجغرافياً.
و اأ�شاف اأن �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية مي�شي قدماً يف 
وا�شعة  جمموعة  طرح  اإىل  الرامية  ا�شرتاتيجيته  تنفيذ 
التي تتيح للم�شتثمرين  املبتكرة  املنتجات واخلدمات  من 
وت���ن���وي���ع حمافظهم  ل��ل��ت��ح��وط  اأك�����رث  م���رون���ة وف���ر����ش���اً 
النجاح  بعد  اجلديد  ال�شندوق  اإطالق  اال�شتثمارية.ياأتي 
الذي �شهده اإطالق �شندوقي موؤ�شرات متداولة متوافقة 
اآند  اإ���س  موؤ�شري  حركة  يتبعان  االإ�شالمية  ال�شريعة  مع 
اإطالق  اإىل جانب  املا�شي،  يوليو  املتحدة يف  الواليات  بي 
�شندوقني اآخرين مدرجني ب�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
�شيمرا  اجل��اري، وهما �شندوق  العام  �شابق من  وق��ت  يف 
و�شندوق  امل��ت��داول  �شريعة  ال�شعودية  ب��ورز  اآن��د  �شتاندرد 

�شيمرا �شتاندرد اآند بورز الكويت �شريعة املتداول.
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املال والأعمال

تريليون درهم اأ�سول القطاع امل�سريف االإماراتي بنهاية مايو املا�سي  3.44
•• اأبوظبي-وام:

اإج��م��ايل االأ���ش��ول امل�شرفية  امل��رك��زي عن ارت��ف��اع  اأعلن م�شرف االإم���ارات 
على  بزيادة  املا�شي،  مايو  نهاية  يف  دره��م  تريليون   3.442 اإىل  �شاماًل 
اأ�شا�س �شهري بن�شبة %2.9 اأو ما يعادل 97.9 مليار درهم مقارنة بنحو 

3.344 تريليون درهم يف ابريل 2022.
ل�شهر  وامل�شرفية  النقدية  التطورات  تقرير  يف  املركزي  امل�شرف  واأو�شح 
بن�شبة  �شنوي  اأ�شا�س  على  ارتفعت  امل�شرفية  االأ���ش��ول  اأن   ،2022 مايو 
%8.2 اأو ما يعادل 260.7 مليار درهم مقارنة بنحو 3.182 تريليون 

درهم يف مايو 2021.
نهاية  يف  دره��م  تريليون   1.865 اإيل  امل�شريف  االئتمان  اإجمايل  وارتفع 

يعادل  م��ا  اأو   2.65% بن�شبة  �شهري  اأ���ش��ا���س  على  ب��زي��ادة  املا�شي  مايو 
48.1 مليار درهم مقارنة بنحو 1.817 تريليون درهم يف ابريل ال�شابق 
عليه، وذلك نتيجة زيادة بن�شبة %3 يف االئتمان املحلي مقابل انخفا�س 

بن�شبة %0.1 يف االئتمان االأجنبي.
وعزا امل�شرف املركزي الزيادة يف االئتمان املحلي اإىل ارتفاع بن�شبة 1.4% 
يف االئتمان املمنوح للقطاع احلكومي وبن�شبة %1.3 يف االئتمان املمنوح 
يف   3.5% وبن�شبة  باحلكومة”  ال�شلة  ذات  “اجلهات  ال��ع��ام  للقطاع 
املمنوح  االئتمان  يف   16.9% وبن�شبة  اخلا�س  للقطاع  املمنوح  االئتمان 

للموؤ�ش�شات املالية غر امل�شرفية.
%1.6 من  اأ�شا�س �شهري بن�شبة  وارتفع اإجمايل الودائع امل�شرفية على 
تريليون   2.040 اإىل  املا�شي  ابريل  نهاية  يف  دره��م  تريليون   2.008

%2 يف ودائع  2022، وذل��ك نتيجة ارتفاع بن�شبة  دره��م يف نهاية مايو 
املقيمني مقابل انخفا�س بن�شبة %1.2 يف ودائع غر املقيمني.

 10.6% بن�شبة  زي���ادة  نتيجة  املقيمني  ودائ���ع  ارت��ف��اع  امل��رك��زي  واأرج����ع 
و%6.1 و%0.02 يف ودائع القطاع احلكومي وودائع القطاع العام، ويف 
ودائع القطاع اخلا�س على التوايل، فيما انخف�شت ودائع املوؤ�ش�شات املالية 
انخف�س  امل��رك��زي،  امل�شرف  تقرير  %18.ووفق  بن�شبة  امل�شرفية  غر 
عر�س النقد “ن1” ي�شمل النقد املتداول خارج البنوك + الودائع النقدية 
بن�شبة  البنوك”  ل��دى  الطلب  حت��ت  واحل�����ش��اب��ات  اجل��اري��ة  “احل�شابات 
%2.8 من 730.4 مليار درهم يف نهاية ابريل اإىل 710.1 مليار درهم 
4.6 مليارات درهم  2022، وذلك نتيجة تراجع مبقدار  يف نهاية مايو 
يف النقد املتداول خارج البنوك وانخفا�س مبقدار 15.7 مليار درهم يف 

الودائع   + “ن1”  ي�شمل  “ن2”   النقد  النقدية.وارتفع عر�س  الودائع 
بالدرهم  للمقيمني  االدخ��اري��ة  وال��ودائ��ع  الأج��ل  “الودائع  النقدية  �شبه 
 1.567 م��ن   0.1% بن�شبة   “ االأج��ن��ب��ي��ة  بالعمالت  املقيمني  وودائ����ع 
يف  دره��م  تريليون   1.568 اإىل   2022 ابريل  نهاية  يف  دره��م  تريليون 
يف  دره��م  مليار   21.1 مب��ق��دار  زي���ادة  نتيجة  وذل��ك  املا�شي،  مايو  نهاية 

الودائع �شبه النقدية على الرغم من انخفا�س “ن1«.
ودائع احلكومة لدي البنوك  وزاد عر�س النقد “ن3”  ي�شمل “ن 2” + 
من   1.7% بن�شبة  املركزي”  امل�شرف  ل��دى  وكذلك  الدولة  يف  العاملة 
1.858 تريليون درهم يف نهاية ابريل املا�شي اإىل 1.89 تريليون درهم 
وزيادة  يف نهاية مايو 2022، وذلك نتيجة ارتفاع عر�س النقد “ن2”، 

الودائع احلكومية مبقدار 30.8 مليار درهم.

دبي وجهة عاملية لل�سياحة العالجية يف خمتلف التخ�س�سات الطبية 

بهدف تعزيز التعاون امل�سرتك وا�ستعرا�س الفر�س ال�ستثمارية

غرفة عجمان تنظم ملتقى االأعمال »عجمان ـ اإندوني�سيا«

م�سرف »اأبوظبي االإ�سالمي« يح�سد لقب 
»امل�سرف االإ�سالمي االأكرث ابتكارًا يف العامل« 

طريان االإمارات ت�ستاأنف عملياتها اإىل »لندن �ستان�ستد« برحلة يومية

•• اأبوظبي-الفجر: 

اخلدمات  جمموعة  االإ���ش��الم��ي،  اأبوظبي  م�شرف  اأع��ل��ن 
جائزة  على  ح�شوله  ال��ي��وم،  ال��رائ��دة  االإ���ش��الم��ي��ة  املالية 
جملة  م����ن  ابتكاراً”  االأك�������رث  االإ�����ش����الم����ي  “امل�شرف 
امل�شرف  مكانة  يعزز  مب��ا  نيوز”،  فاينان�س  “اإ�شالميك 
كرائد يف جمال االبتكار امل�شريف وم�شاهم فاعل يف �شياغة 
م�شتقبل اخلدمات امل�شرفية االإ�شالمية. كما ح�شد  على 
جائزة “اأف�شل م�شرف اإ�شالمي خا�س” و”�شفقة العام 

يف م�شر” و”اأف�شل م�شرف اإ�شالمي الإدارة اخلزانة«.
وتعد جوائز جملة “اإ�شالميك فاينان�س نيوز” من اأعرق 
املوؤ�ش�شات العاملة يف قطاع ال�شرفة  اجلوائز التي تكّرم 
االإ�شالمية التي برهنت على ريادتها وقدرتها االبتكارية. 
2006، جن��ح��ت ج��وائ��ز جملة  اإط��الق��ه��ا يف ع���ام  وم��ن��ذ 
“اإ�شالميك فاينان�س نيوز” يف تر�شيخ مكانتها واأهميتها 
بالن�شبة للم�شارف االإ�شالمية، وذلك بالتزامن مع تنامي 
مع  املتوافقة  امل�شرفية  واخلدمات  املنتجات  على  الطلب 
ويتم  العامل.  اأنحاء  االإ�شالمية يف جميع  ال�شريعة  اأحكام 
اختيار الفائزين من قبل جلنة حتكيم ت�شم يف ع�شويتها 
على  ب��ن��اًء  امل�شاركات  بتحكيم  يقومون  م�شتقلني  خ��رباء 
جمموعة من املعاير املحددة م�شبًقا. وتكّرم جوائز جملة 
االأكرث  االإ�شالمية  امل�شارف  نيوز”  فاينان�س  “اإ�شالميك 
واال�شرتاتيجيات  وامل��ب��ادرات  العامل  م�شتوى  على  ابتكاًرا 
والتحول  الرقمية  ال�شرفة  ق��درات  تعزز  التي  ال��رائ��دة 

الرقمي.
االبتكار  رواد  م��ن  االإٍ����ش���الم���ي  اأب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف  وي��ع��د 
التي  ال��رائ��دة  امل��ب��ادرات  العديد من  اأطلق  الرقمي، حيث 
العام  خالل  وقدم  النا�شئة.  املالية  التقنيات  من  ت�شتفيد 
امل��ا���ش��ي ع����دًدا م��ن امل���ب���ادرات ال��رق��م��ي��ة، م��ن بينها تعزيز 
القدرات الرقمية لعمالئه من خالل اإمكانية فتح واإدارة 
الوجه  على  التعرف  نظام  خالل  من  ُبعد  عن  احل�شابات 

درد�شة  خدمة  واإط��الق  الداخلية.  وزارة  مبن�شة  املرتبط 
ومن�شة  االإم�����ارات.  دول���ة  ال��ع��م��الء يف  م�شرفية خل��دم��ة 
يف  اإ���ش��الم��ي  رقمي  م�شرف  اأول  تقدم  التي  “اأموايل”، 
العامل ي�شتهدف فئة ال�شباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
الذكي”  “ال�شّراف  اأجهزة  اإىل  باالإ�شافة  عاًما،  و18   8
التي تقدم خدمات رقمية متكاملة يف العديد من اأفرعه 
املنت�شرة على م�شتوى الدولة. ف�شاًل عن اإتاحة الفر�شة 
برجمة  واجهة  ال�شتخدام  املالية  التقنيات  مطوري  اأم��ا 
خا�شة  تطبيقات  لتطوير  بامل�شرف  اخلا�شة  التطبيقات 

بهم.
وقال نا�شر عبداهلل العو�شي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي: “نفخر يف م�شرف اأبوظبي 
التي  املرموقة  اجل��وائ��ز  ه��ذه  على  باحل�شول  االإ���ش��الم��ي 
كاأحد  مكانته  ور�شخت  امل�شرف  عمل  ف��رق  جهود  كّرمت 
اأك����رث م��وؤ���ش�����ش��ات ال�����ش��رف��ة االإ���ش��الم��ي��ة اب���ت���ك���اًرا. فقد 
للنمو  ا�شرتاتيجيته  تنفيذ  موا�شلة  من  امل�شرف  متكن 
واال�شتفادة من قدراته الرقمية املتقدمة، لتقدمي حلول 
متيز  من  حققناه  مبا  ونفخر  لعمالئنا.  ورائ��دة  مبتكرة 
واملنتجات  اخل��دم��ات  باأف�شل  عمالئنا  تزويد  خ��الل  من 
نتطلع نحو  وفيما  للنمو.  لهم فر�شاً جديدة  توفر  التي 
لتنفيذ  قدًما  امل�شي  موا�شلة  على  نوؤكد  فاإننا  امل�شتقبل، 
فر�س  من  واال�شتفادة  باالبتكار  اخلا�شة  اأجندتنا  بنود 
النمو والتقنيات النا�شئة، مع الرتكيز يف ذات الوقت على 
واالجتماعية  البيئية  واحلوكمة  اال�شتدامة  مبادئ  تبني 

وحوكمة ال�شركات.«
االإ�شالمي قد ح�شل  اأبوظبي  اأن م�شرف  بالذكر،  جدير 
الأدائه  املا�شية  االأع���وام  خ��الل  اجل��وائ��ز  العديد من  على 
املتميز يف قطاع ال�شرفة االإ�شالمية، كان اآخرها ح�شوله 
وجائزة  رقمي”  اإ�شالمي  م�شرف  “اأف�شل  ج��ائ��زة  على 
“جلوبال  جملة  من  مبتكر”  اإ�شالمي  م�شرف  “اأف�شل 

فاينان�س«. 

•• دبي -وام:

مطار  اإىل  الركاب  رح��الت  ت�شغيل  االإم���ارات  ط��ران  ا�شتاأنفت 
خططها  وعدلت  لندن  يف  حمطاتها  ثالث  �شتان�شتد”  “لندن 
املعلنة �شابقا بزيادة عدد رحالتها اإىل املطار من خم�س رحالت 

اأ�شبوعياً اإىل رحلة يوميا وذلك اعتبارا من ام�س.
طران  ت��ع��زز  �شتان�شتد  ل��ن��دن  م��ط��ار  اإىل  خ��دم��ات��ه��ا  وب���اإع���ادة 
يف  مب��ا  يومياً  رح��الت  ت�شع  اإىل  لندن  اإىل  خدماتها  االإم����ارات 
ذلك �شت رحالت اإىل مطار هيرثو ورحلتان اإىل مطار “لندن 
غاتويك” وذلك لتلبية الطلب وتوفر مزيد من خيارات ال�شفر 
اأمام عمالئها هذا ال�شيف و�شتعمل الرحلة اليومية اإىل مطار 

لندن �شتان�شتد بطائرات “البوينج 300ER-777 » املجهزة 
مبق�شورة الدرجة االأوىل والتي تر�شخ معاير متفوقة جديدة 
يف عامل ال�شفر. وقد مت اختيار مواعيد مثالية لت�شغيل اخلدمة 
حيث �شتغادر الرحلة “ئي كيه 65” مطار دبي الدويل يف متام 
متام  يف  �شتان�شتد  ل��ن��دن  اإىل  لت�شل  �شباحا   8:50 ال�شاعة 
ال�شاعة 1:30 ظهرا بينما �شتغادر رحلة العودة “ئي كيه68” 
لت�شل  م�شاء   9:10 ال�شاعة  مت��ام  يف  �شتان�شتد  ل��ن��دن  م��ط��ار 
التايل.ويعد  ال��ي��وم  �شباح   7:10 ال�شاعة  يف  دب��ي  م��ط��ار  اإىل 
االإمارات  ط��ران  لعمليات  رئي�شيا  مركزا  �شتان�شتد”  “لندن 
اليومية  ال��رح��ل��ة  و�شتتيح  الب�شائع.  اأو  ال��رك��اب  لنقل  ���ش��واء 
من  مزيدا  املتحدة  اململكة  �شرق  وجنوب  �شرق  يف  للم�شافرين 

خيارات ال�شفر وقدرا اأكرب من املرونة والراحة عند �شفرهم مع 
130 وجهة عرب دبي.وتغطي  اأكرث من  اإىل  طران االإم��ارات 
اململكة  يف  مطارات  �شبعة  حاليا  االإمارات”  “طران  خدمات 
2022 �شرتفع عدد رحالت الناقلة  اأكتوبر  املتحدة وبحلول 
ذلك  يف  مب��ا  اأ�شبوعيا  رح���الت   110 اإىل  املتحدة  اململكة  اإىل 
اإىل مطار  يومية  ورحلة  لندن هيرثو  اإىل  يوميا  رح��الت  �شت 
لندن �شتان�شتد ورحلتان يومياً بطائرات » A380 » اإىل مطار 
لندن غاتويك ثالث رحالت يوميا اإىل مان�ش�شرت اثنتان منها 
بطائرات » A380 » يبداأ ت�شغيلهما اعتبارا من االأول اأكتوبر 
اأ�شبوعيا  رحالت  خم�س  برمنغهام  اإىل  يوميا  ورحلتان  املقبل 

اإىل نيوكا�شل ورحلة يومية اإىل غال�شكو.

•• دبي -وام:

كبرا  اإقباال  دبي  العالجية يف  ال�شياحة  �شهدت 
م���ن امل��ر���ش��ى ال��داخ��ل��ي��ني وال���دول���ي���ني و�شمن 
خمتلف التخ�ش�شات الطبية خالل العام املا�شي 
اأن  ي��وؤك��د  م��ا   2022 اجل����اري  وال��ع��ام   2021
للمر�شى وطالبي  عاملية  اأ�شحت وجهة  االإم��ارة 
االإ�شت�شفاء االآمن واملميز ويعك�س كفاءة القطاع 
املتخ�ش�شة  وك��وادره  املتطورة  ال�شحي مبن�شاآته 

وكافة الطواقم الطبية العاملة فيه .
و ا�شتقبلت دبي حوايل 630 األف �شائح �شحي 
النفقات  بلغت  فيما   ..2021 عام  خالل  دويل 
730 مليون  الطبية للمر�شى الدوليني قرابة 
ح�شابها  مت  م��ا  اإذا  قيا�شية  اأرق�����ام  وه���ي  دره���م 
“كوفيد-19  جائحة  لظروف  وفقا  وتقديرها 
املا�شيني  العامني  خالل  ت�شببت  التي  “العاملية 
يف اإحداث حالة من الركود دوليا لهذا النوع من 
ال�شحة  هيئة  اإح�شائيات  .واأو�شحت  ال�شياحة 
اإىل  وف���دوا  ال��ذي��ن  ال�شائحني  معظم  اأن  ب��دب��ي 
اإم�����ارة دب���ي ب��ه��دف ال��ع��الج واالإ���ش��ت�����ش��ف��اء كانوا 
تليها  باملائة   38 بن�شبة  االآ���ش��ي��وي��ة  ال���دول  م��ن 
 24 امل�شتقلة بن�شبة  ال��دول  اأوروب��ا ورابطة  دول 
التعاون  جمل�س  ودول  العربية  وال���دول  باملائة 

 55 ب���اأن  م��ن��وه��ة  ب��امل��ائ��ة   22 بن�شبة  اخلليجي 
باملائة من ال�شائحني ال�شحيني الدوليني كانوا 
م��ن ال��ذك��ور و45 ب��امل��ائ��ة م��ن االإن����اث .وج���اءت 
العيادات متعددة التخ�ش�شات يف مقدمة املن�شاآت 
الطبية التي ا�شتقبلت املر�شى وبن�شبة بلغت 70 
باملائة ثم العيادات املتخ�ش�شة بن�شبة 16باملائة 
تليها امل�شت�شفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد 
الهيئة  الإح�شائيات  .ووف��ق��ا  باملائة   14 بن�شبة 
االأكرث  ال��ث��الث��ة  الطبية  التخ�ش�شات  متثلت 
ج���ذب���ا ل��ل�����ش��ائ��ح��ني ال�����ش��ح��ي��ني يف االأم����را�����س 
االأ�شنان  وط����ب  ب��امل��ائ��ة   43 ب��ن�����ش��ب��ة  اجل��ل��دي��ة 
 16 بن�شبة  الن�شاء  ط��ب  ث��م  باملائة   18 بن�شبة 
اإىل  الذين قدموا  ال�شائحون  اأقبل  كما  باملائة.. 
دبي من ثالث قارات هي اآ�شيا واأوروبا واأفريقيا 
مبعدالت  اأخ���رى  طبية  تخ�ش�شات  على  وذل��ك 
واجلراحات  ال��ع��ظ��ام  ج��راح��ة  �شملت  م��ت��ف��اوت��ة 
اخل�شوبة  وع��الج��ات  العيون  وط��ب  التجميلية 
من  جمموعة  .و�شهدت  واالإ�شت�شفاء  وال�شحة 
ن�شبة  يف  ملحوظة  زي���ادة  الطبية  التخ�ش�شات 
االإقبال من ال�شائحني ال�شحيني حيث ا�شتحوذ 
من  ب��امل��ائ��ة   45 ن�شبة  ع��ل��ى  االأ�شنان”  ط��ب   “
ثم  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  املر�شى 
تليها  باملائة   28 بلغت  بن�شبة  االآ�شيوية  ال��دول 

بلغت  فيما  باملائة..   15 بن�شبة  االأوربية  ال��دول 
االأم��را���س اجللدية”  “طب  االإق��ب��ال على  ن�شبة 
31 باملائة من الدول االآ�شيوية و27 باملائة من 
ال��دول االأوروب��ي��ة و 26 باملائة من دول جمل�س 
التعاون اخلليجي والدول العربية.. بينما بلغت 
ن�شبة اإقبال املر�شى على “طب اأمرا�س الن�شاء” 
57 باملائة من الدول االآ�شيوية و15 باملائة من 
ال��دول االأوروب��ي��ة و 13 باملائة من دول جمل�س 
ن�شبة  بلغت  حني  يف  العربية..  وال��دول  التعاون 
االإقبال على “طب جراحة العظام” 36 باملائة 
الدول  باملائة م��ن   29 و  االآ���ش��ي��وي��ة  ال���دول  م��ن 
االأوروبية و17 باملائة من دول جمل�س التعاون 

والدول العربية .
 33 ب��ل��غ��ت  ن�شبة  العيون”  “طب  واإ���ش��ت��ق��ط��ب 
ب��امل��ائ��ة م��ن ال�����ش��ائ��ح��ني ال�����ش��ح��ي��ني م��ن ال���دول 
االآ�شيوية و 23 باملائة من دول جمل�س التعاون 
اخل��ل��ي��ج��ي وال�����دول ال��ع��رب��ي��ة و 18 ب��امل��ائ��ة من 
الدول االأفريقية.. فيما بلغت ن�شبة املر�شى على 
“ 34 باملائة من الدول  “طب عالج اخل�شوبة 
و  االأفريقية  ال��دول  باملائة من   24 و  االآ�شيوية 
19 باملائة م��ن ال���دول االأوروب��ي��ة وعلى ط��ب “ 
دول  م��ن  ب��امل��ائ��ة   36 “ التجميلية  اجل��راح��ات 
العربية  وال������دول  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 

14 باملائة  و31 باملائة من ال��دول االأوروب��ي��ة و 
“ال�شحة  جم����ال  االآ����ش���ي���وي���ة.ويف  ال������دول  م���ن 
من  املر�شى  ن�شبة  بلغت  واالإ�شت�شفاء”  العامة 
ب��امل��ائ��ة ث��م دول جمل�س   45 ال����دول االأوروب���ي���ة 
 25 بن�شبة  العربية  وال��دول  اخلليجي  التعاون 
باملائة   12 بن�شبة  االآ�شيوية  الدول  تلتها  باملائة 
كبرة  اأع��داد  اإقبال  االإح�شائيات  هذه  .وتعك�س 
تاريخ  لها  دول  م��ن  ال�شحيني  ال�شائحني  م��ن 
و�شلت  ال��ذي  التطور  مايوؤكد  الطب  يف  طويل 
اأو  �شواء احلكومية  دبي  الطبية يف  املن�شاآت  اإليه 
اخلا�شة اأو املتعددة اجلن�شيات وامل�شتوى الرفيع 
املن�شاآت  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  الطبية  ل��ل��ك��ف��اءات 

وقيمة التنوع يف التخ�ش�شات الدقيقة .
امل�شتمرة  االإجن���ازات �شمن اجلهود  ه��ذه  وت��اأت��ي 
التي تقوم بها هيئة ال�شحة بدبي لرفع م�شتوى 
تقدمها  التي  ال�شحية  اخلدمات  وج��ودة  كفاءة 
ل��ت��ك��ون مواكبة  ال�����ش��ح��ي��ة يف االإم������ارة  امل��ن�����ش��اآت 
تركز  التي  العاملية  واملمار�شات  املعاير  الأف�شل 
ع��ل��ى ���ش��الم��ة امل��ر���ش��ى ومب���ا ي��ع��زز م���ن القدرة 
كوجهة  بدبي  ال�شحية  للمنظومة  التناف�شية 
ووجهة  والعالجية  ال�شحية  لل�شياحة  مثالية 
رائدة يف جمال التعليم الطبي والبحث واالإبتكار 

العلمي.

•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ملتقى 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  اإندوني�شيا”   � “عجمان  االأع���م���ال 
االإندوني�شية،  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
امل�شرتك  التعاون  تعزيز  اإىل  امللتقى  يهدف  حيث 
وا���ش��ت��ع��را���س ال��ف��ر���س واالإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة لدى 
راأ�شها   وع��ل��ى  القطاعات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  البلدين 
ق��ط��اع امل��ن�����ش��وج��ات وامل��الب�����س، ك��م��ا ي��وف��ر امللتقى 
اأ�شحاب  بني  التعاون  لزيادة  مبا�شرة  توا�شل  قناة 
غرفة  جهود  �شمن  وذل��ك  البلدين،  م��ن  االأع��م��ال 
عجمان لتنويع �شراكاتها وتعاونها االقت�شادي مع 

كافة الدول.
�شعادة  عجمان،  فرمونت  فندق  يف  امللتقى  ح�شر 
و�شعادة   عجمان  غرفة  عام  مدير  ال�شويدي  �شامل 
للجمهورية  ال��ع��ام  القن�شل   � ن��ي��ج��ارا  ج��ان��درا  ك. 
املدير  اجلناحي  علي  وحممد  بدبي،  االإندوني�شية 
والعالقات  ال���ت���ج���ارة  ت��ن��م��ي��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظفري  ونا�شر  الدولية 
دعم االأع�شاء واالبتكار ومروان حارب مدير اإدارة 
ال��دول��ي��ة، وخ��ال��د ال�شام�شي  ال��رتوي��ج وال��ع��الق��ات 
غرفة  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال���درا����ش���ات  اإدارة  م���دي���ر 

عجمان.
االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  جانب  من  ح�شر  كما 
ال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ح��م��دان ال��ن��ع��ي��م��ي، مدير 
ق�شم تنمية ال�شادرات واالأعمال، و�شارك يف اأعمال 
التنمية  البلدية والتخطيط، ودائرة  دائرة  امللتقى 
بعجمان،  ال�شياحية  التنمية  ودائ��رة  االقت�شادية، 
اأ�شحاب  م���ن  وع�����دد  احل������رة،  ع��ج��م��ان  وم��ن��ط��ق��ة 

العاملة يف جمال  وال�����ش��رك��ات  وامل�����ش��ان��ع  االأع��م��ال 
املالب�س والغزل والن�شيج.

ال�شويدي  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  رح���ب  امللتقى  ب��داي��ة  ويف 
اأه��م��ي��ة امل��ل��ت��ق��ى ودوره يف  ب��احل�����ش��ور واأك�����د ع��ل��ى 
ا���ش��ت��ع��را���س ال��ف��ر���س واالم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة لدى 
البلدين يف قطاع املن�شوجات واملالب�س، مو�شحاً اأن 
اإم��ارة عجمان تتميز مبجموعة رائدة من م�شانع 
املالب�س  �شناعة  قطاع  ليعد  واملن�شوجات،  املالب�س 
من اأبرز القطاعات التي ت�شهد منواً مطرداً وتوفر 
فر�س ا�شتثمارية واعدة، االمر الذي يعك�س اأهمية 
بني  ج��دي��دة  �شراكات  فتح  يف  ودوره  ال��ي��وم  ملتقى 

البلدين.
والغزل  امل��الب�����س  م�����ش��ان��ع  اأع�����داد  “و�شلت  وق����ال 
العام  خ��الل  م�شنعاً   47 اإىل  االم���ارة  يف  والن�شيج 
2021 وبن�شبة منو قدرها %13 مقارنة بالعام 
2020، ك��م��ا ارت��ف��ع ح��ج��م ����ش���ادرات االم����ارة من 

العام  خ��الل  والن�شيج  وال��غ��زل  امل��الب�����س  منتجات 
 ،2020 ال��ع��ام  ع��ن   43% من��و  بن�شبة   2021
وتتنوع اال�شواق امل�شتوردة ملنتجات م�شانع املالب�س 
قائمة  ال�شعودية  العربية  اململكة  تت�شدر  بحيث 
االمريكية  املتحدة  الواليات  تليها  احلالية  ال��دول 

ثم الكويت وجمهورية الكونغو الدميوقراطية«.
عجمان  اإم���ارة  اأن  عجمان  غرفة  ع��ام  مدير  واأك���د 
را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم عجمان و�شمو 
النعيمي ويل عهد عجمان  ال�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س املجل�س التنفيذي، حتر�س على توفر بنية 
حتتية وخدمية باأعلى م�شتويات اجلودة والتناف�شية 
ل�شمان ا�شتدامة و�شهولة ممار�شة االعمال بهدف 
تعزيز منو قطاعات “التجارة وال�شناعة وال�شياحة 

والتعليم وال�شحة وغرها من القطاعات«.
من جانبه، اأكد �شعادة  ك. جاندرا نيجارا � القن�شل 

امللتقى  اأن  بدبي،  االإندوني�شية  للجمهورية  العام 
بني  االقت�شادية  العالقات  لتقوية  اإم��ت��دادا  ميثل 
م�شوؤولني  وج��ود  يف  ال�شيما  وعجمان  اإندوني�شيا 
االقت�شادي  بال�شاأن  املعنية  من اجلهات احلكومية 
وجم��م��وع��ة م��ن اأ���ش��ح��اب االأع���م���ال وال��ع��ام��ل��ني يف 

قطاع املن�شوجات واملالب�س.
�شوقاً  متتلك  اندوني�شيا  جمهورية  “ اأن  واأ���ش��اف 
واالزياء  املالب�س  �شخماً يف جمال �شناعة وجتارة 
املجال احليوي ويفتح  التعاون يف هذا  �شيعزز  مما 
اآفاقا لل�شراكة بني اأ�شحاب االعمال من البلدين«.

ه���ذا و���ش��ه��دت اع���م���ال امل��ل��ت��ق��ى ع��ر���س م���ن جانب 
ال�شوء  ت�شليط  خالله  مت  احل��رة  عجمان  منطقة 
منطقة  توفرها  التي  واالم��ك��ان��ي��ات  الفر�س  على 
ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن و���ش��م��ان �شهولة  ع��ج��م��ان احل����رة 
التنمية  دائ��رة  اإ�شتعر�شت  كما  االع��م��ال،  ممار�شة 
اال�شتثمار  م��ق��وم��ات  اأب����رز  بعجمان  االق��ت�����ش��ادي��ة 

وقدمت  االإم����ارة،  يف  املتاحة  وال��ف��ر���س  عجمان  يف 
ال�شياحية عر�شا للح�شور حول ما  التنمية  دائرة 
يتتميز  رائ��د  �شياحي  االإم���ارة من قطاع  به  تتمتع 
البلدية  دائ��رة  ا�شتعر�شت  كا  وال�شمولية،  بالتنوع 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان ن��ب��ذة ح���ول م�����ش��روع احلي 
الرتاثية  املباين  على  احلفاظ  يف  ودوره  ال��رتاث��ي 
يف املنطقة وزيادة جذب ال�شياح للمناطق الرتاثية 
املدينة  يف  الثقافية  الرتاثية  لل�شياحة  وال��رتوي��ج 

وخلق فر�س عمل جديدة.
و�شملت اأعمال امللتقى ا�شتعرا�س لعدد من ال�شركات 
وامل�شانع امل�شاركة ونبذة حول منتجاتها بهدف بحث 
فر�س ال�شراكة والتعاون وعقد ال�شفقات املحتملة 
بني اأ�شحاب االعمال، كما اأكد احل�شور على اهمية 
امللتقى ودوره يف توفر قناة فعالة لزيادة التعاون 
لتكثيف  وفر�شة  البلدين  بني  القائم  االقت�شادي 
البينية  التجارة  حجم  وزي��ادة  وال�شراكة  التعاون  

ال�شيما يف قطاع املالب�س واملن�شوجات.
وق���ام حم��م��د اجل��ن��اح��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
تنمية التجارة والعالقات الدولية، بتكرمي اجلهات 
اأه��م��ي��ة تكثيف  امل�����ش��ارك��ة يف امل��ل��ت��ق��ى، واأك�����د ع��ل��ى 
يف  وامل�شاركة  الزيارات  وتبادل  امل�شتقبلية  اللقاءات 

الفعاليات واملعار�س التي ينظمها البلدين.
ب��ال��ت��ع��اون م���ع كافة  اأن غ��رف��ة ع��ج��م��ان  واأو�����ش����ح 
االقت�شادي  بال�شاأن  املعنية  اجلهات  من  �شركائها 
واأ����ش���ح���اب االعمال  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ب��ك��اف��ة  ت��رح��ب 
م���ن اجل��م��ه��وري��ة االن��دون��ي�����ش��ي��ة وت���وؤك���د حر�شها 
اأكد  كما  وداع��م��ة،  ج��اذب��ة  اأع��م��ال  بيئة  على توفر 
وتبادل  املبا�شر  التوا�شل  اإ�شتمراية  ���ش��رورة  على 
الزيارات وعقد امللتقيات النوعية لتعزيز الروابط 
االقت�شادية بني البلدين وتوفر من�شات لل�شراكة 
والتعاون وتبادل ال�شفقات بني جمتمعي االعمال 

يف عجمان واندوني�شيا.
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املال والأعمال
امل�سرف املركزي ي�سدر اإر�سادات جديدة للموؤ�س�سات املالية املرخ�سة ب�ساأن خماطر املدفوعات

•• اأبوظبي- وام:

اأ����ش���در م�����ش��رف االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة املركزي 
اإر�شادات جديدة ملواجهة غ�شل االأموال و مكافحة متويل 
املخاطر  ب�����ش��اأن  املرخ�شة  امل��ال��ي��ة  للموؤ�ش�شات  االإره����اب 

املتعلقة باملدفوعات.
التنفيذ  حيز  دخلت  التي  اجل��دي��دة،  االإر����ش���ادات  ت�شهم 
للمخاطر،  املالية  املوؤ�ش�شات  فهم  يف  اأم�س،  من  اعتبارا 
والتنفيذ الفعال اللتزاماتها القانونية املتعلقة مبواجهة 
غ�����ش��ل االأم������وال وم��ك��اف��ح��ة مت��وي��ل االإره�������اب، وتعزيز 

مراعاتها ملعاير جمموعة العمل املايل /فاتف/ .

اإظهار االمتثال  املرخ�شة  املالية  املوؤ�ش�شات  ويتعني على 
للمتطلبات املن�شو�شة يف االر�شادات اجلديدة يف غ�شون 

�شهر واحد.
االأموال  االإر�شادات اجلديدة على خماطر غ�شل  وتركز 
والتدابر  ب��امل��دف��وع��ات،  امل��رت��ب��ط��ة  االإره������اب  ومت���وي���ل 
املرخ�شة  املالية  املوؤ�ش�شات  على  ينبغي  التي  الوقائية 
جتلب  اأن  ميكن  حيث  حدتها،  م��ن  للتخفيف  تنفيذها 
النظام  اإىل  خماطر  اجلديدة  الدفع  وخدمات  منتجات 
املايل ب�شبب احلركة ال�شريعة لالأموال بني امل�شاركني يف 

عملية الدفع وعرب احلدود.
وميكن اأن تتعر�س هذه املوؤ�ش�شات ملخاطر االنك�شاف من 

اأو  اجلهات امل�شاركة املرخ�شة من قبل امل�شرف املركزي 
الذي  االأم��ر  العامل،  م�شتوى  على  العاملة  اجلهات  من 
امل��خ��اط��ر الإدارة  ع��ل��ى  ق��ائ��م  ن��ه��ج  ت��ب��ن��ي  ي��ت��وج��ب عليها 
خماطر غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب والتخفيف من 
حدتها اإ�شافة اإىل وجوب اإجراء تقييم منتظم للمخاطر 
لتغطية جميع منتجات الدفع، واخلدمات، والعالقات، 
وخماطر االنك�شاف للجهات املحلية واخلارجية امل�شاركة 

يف قطاع الدفع.
اتخاذ  عن  م�شوؤولة  املرخ�شة  املالية  املوؤ�ش�شات  تعترب  و 
وفح�س  للعمالء،  املنا�شبة  الواجبة  العناية  اإج����راءات 
اإجرائها،  اأو  مبعاجلتها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  امل��ع��ام��الت  جميع 

املعلومات  وح��دة  اإىل  امل�شبوهة  املعامالت  عن  واالب���الغ 
لديها  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  كما  االإم������ارات..  ل��دول��ة  امل��ال��ي��ة 
لفح�س  ت�شغيل  اأنظمة  مع  للجزاءات،  امتثال  برنامج 
املطلوبة  املعلومات  واإر���ش��ال  منا�شبة  بدرجة  املعامالت 

طوال دورة عملية الدفع.
و يف جمال العالقات امل�شرفية مع املرا�شلني، يتعني على 
مدفوعات  اأي  معاجلة  ع��دم  املرخ�شة  املالية  املوؤ�ش�شات 
للمرا�شل امل�شريف ما مل تكن واثقة متاما من اأن املرا�شل 
دمج  عليها  يتعني  كما  املنا�شب..  الفح�س  بعملية  يقوم 
املوؤ�ش�شات  امتثال  برنامج  يف  الوقائية  االإج���راءات  هذه 
املالية املرخ�شة ملواجهة غ�شل االأموال ومكافحة متويل 

االإرهاب، ودعمها باحلوكمة والتدريب.
بالعمى حم��اف��ظ م�شرف  خ��ال��د حممد  م��ع��ايل  ق��ال  و 
 “ ال�����ش��دد:  امل��رك��زي يف ه��ذا  املتحدة  االإم����ارات العربية 
ملتزمون بتطبيق �شوابط تنظيمية عالية على املوؤ�ش�شات 
املالية املرخ�شة وعملياتها اخلا�شة بالدفع، مبا يف ذلك 
االر�شادات  وت�شاعد  واالنك�شاف..  واخل��دم��ات  املنتجات 
املرخ�شة  املالية  املوؤ�ش�شات  فهم  �شمان  على  اجل��دي��دة 
االأم���وال  غ�شل  م��واج��ه��ة  جت��اه  مل�شوؤولياتها  ال��دول��ة  يف 
امتثال  ب��رام��ج  امتالكها  اإىل  اإ�شافة  االإره���اب  ومت��وي��ل 
فاعلة لتحديد املخاطر املتعلقة بالدفع والتخفيف من 

حدتها«.

االأول الن�سف  خالل  لل�سحن«  »االحتاد  اإيرادات  يف  منوا   6%

بنت �سلطان وكلية لندن لالقت�ساد ي�ستك�سفان �سبال 
جديدة لتطوير البحث يف جمال التغري املناخي

•• لندن-وام:

التقت ال�شيخة �شما بنت �شلطان بن خليفة اآل نهيان الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
“حتالف من اأجل اال�شتدامة العاملية” اأم�س مع كبار امل�شوؤولني يف كلية لندن 
تطوير  جم��ال  يف  امل�شرتكة  اجل��ه��ود  ملناق�شة  ال�شيا�شية  وال��ع��ل��وم  لالقت�شاد 

البحوث اخلا�شة بالتغر املناخي.
“، الذي  “معهد غرانثام الأبحاث التغر املناخي والبيئة  وزارت ال�شيخة �شما 
يف  عامليني  خ���رباء  جمع  ب��ه��دف   2008 ع��ام  لالقت�شاد  ل��ن��دن  كلية  اأ�ش�شته 
ملعاجلة  ال�شيا�شي  واالقت�شاد  الدولية،  والتنمية  واجلغرافيا،  املالية،  جماالت 

م�شاألة التغر املناخي.
يذكر اأن ال�شيخة �شما - وهي الرائدة يف جمال االأعمال، واالأن�شطة االإن�شانية، 
التي  املنظمات  من  العديَد  اأ�ش�شت   - موؤلفات  ع��دة  لها  �شدرت  التي  والكاتبة 
دوراً  لعبت  كما  االأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  اال���ش��ت��دام��ة  ج��ه��ود  م�شاعفة  يف  ت�شاهم 
بناء  عرب  باملناخ،  اخلا�شة  الوطنية  العمل  ا�شرتاتيجيات  تطوير  يف  مركزياً 
ال��ت��وازن بني اجلن�شني يف  واإي��ج��اد �شبل لتحقيق  اقت�شاد دائ��ري يف االإم���ارات، 

جمال�س اإدارة املوؤ�ش�شات.
اللورد  م��ع  امل�شتوى  عالية  ا�شتك�شافية  نقا�شات  يف  �شما  ال�شيخة  و���ش��ارك��ت 
نيكوال�س �شترن، رئي�س معهد غرانثام لالأبحاث، وبوب وورد، مدير ال�شيا�شات 
رويزر،  وفيكتور  ال�شيا�شات،  ل�شوؤون  االأقدم  الزميل  واالت�شال، وجو�س برك، 
الزميل ل�شوؤون االأبحاث يف املعهد، تركزت حول كيفية التوفيق والتن�شيق بني 
اأن�شطتها املكثفة يف جمال اال�شتدامة والبيئة وبني عمل املعهد، مبا ُي�شهم يف 

�شياغة وتعزيز ال�شيا�شات العاملية اخلا�شة بتغر املناخ.
واأكدت خمتلف االأطراف اأهمية التعاون اال�شرتاتيجي ال�شتنفار جهود التمويل 
مل���ب���ادرات اال���ش��ت��دام��ة م��ن ك��ال ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س، وال����دور املحوري 
 COP27/ املناخي  للتغر  املتحدة  االأمم  م��وؤمت��را  يلعبه  اأن  ُينتظر  ال��ذي 
واالإمارات  العام،  ه��ذا  اأواخ��ر  يف  م�شر  �شت�شت�شيفهما  اللذان   /COP28 و 
 /COP28/ العربية املتحدة عام 2023. وخل�س االجتماع اإىل اأن موؤمتر
�شيكون ب�شكل خا�س فر�شًة للحكومات الإجراء جرد يهدف اإىل تقييم التقدم 
اأبدى  فيما  �شفرية  انبعاثات  �شايف  حتقيق  يف  بوعودها  االإي��ف��اء  يف  احلا�شل 
يف  التوفر  �شبل  وُيحفز  يبلور  عمل  اإط��ار  لتطوير  متبادال  التزاما  اجلانبان 
ودولة  املتحدة  اململكة  من  كل  يف  تكنولوجية  م�شاريع  واإق��ام��ة  الطاقة  جم��ال 

االإمارات العربية املتحدة للت�شدي للتغر املناخي.
وقالت ال�شيخة �شما بنت �شلطان بن خليفة اآل نهيان : ُت�شكل اأزمة املناخ تهديداً 
ال مُيكن العودة عنه لكوكبنا، ومن ال�شروري اأن نبحث عن �شبل جديدة الإدارة 
تاأثرات هذا التغر والتخفيف منها قدر االإمكان من خالل التعاون امل�شرتك، 
التغر  لزيارة معهد غرانثام الأبحاث  اأُدع��ى  اأن  ال�شرف  دواع��ي  ك��ان من  وق��د 
املعهد  به  يقوم  ال��ذي  املبهر  العمل  على  مبا�شر  ب�شكل  واأطلع  والبيئة  املناخي 
الأتطلع  واإين  املناخي،  التغر  امل��دى يف معاجلة  بعيدة  وتطبيق حلول  الإيجاد 
اإىل ا�شتمرار هذه املناق�شات والرتحيب بفريق كلية لندن لالقت�شاد يف ال�شرق 

االأو�شط اأثناء م�شاركته يف موؤمتري االأمم املتحدة للتغر املناخي.
بدوره، قال بوب وورد، مدير ال�شيا�شات واالت�شال يف املعهد: لقد كان من دواعي 
�شرورنا اأن نلتقي بال�شيخة �شما و�شماع خططها لت�شجيع املزيد من اال�شتثمار 
اأنها �شغوفة للغاية بعملها، ونحن نتطلع  يف جمال اال�شتدامة، ويبدو وا�شحاً 

اإىل ا�شتك�شاف جماالت التعاون والدعم املمكنة.
وُتعد ال�شيخة �شما من القيادات الناجحة يف جمال االأعمال، والعمل االإن�شاين، 
باالإ�شافة اإىل كونها كاتبة �شدرت لها العديد من االأعمال، وهي تقف على راأ�س 
العديد من املوؤ�ش�شات التي ُت�شهم يف تعزيز اأجندة اال�شتدامة يف منطقة ال�شرق 
االأو�شط، وقد اأدى طموح ال�شيخة �شما خللق عامل اأف�شل الأجيال امل�شتقبل، وما 
تتمتع به من ب�شرة نافذة وتفكر ا�شرتاتيجي اإىل تر�شيخ مكانتها كرائدة يف 
تطوير ا�شرتاتيجيات العمل الوطنية يف جمال مكافحة التغر املناخي، وبناء 
اإدارة  جمال�س  يف  اجلن�شية  بني  ال��ت��وازن  لتحقيق  �شبل  وفتح  دائ��ري،  اقت�شاد 

املوؤ�ش�شات.
وباالإ�شافة اإىل دورها كرئي�شة تنفيذية للتحالف من اأجل اال�شتدامة العاملية، 
وموؤ�ش�شة �شركة  فاإن ال�شيخة �شما هي املوؤ�ش�س ال�شريك ملوؤ�ش�شة “اأورورا50”، 
وموؤ�ش�شة “مبادرات ال�شيخة �شما  “ري�شيت ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا”، 
كما اأنها ع�شوة يف “جمل�س االقت�شاد الدائري” يف  بنت �شلطان لال�شتدامة”، 
دولة االإمارات، ويف املجل�س اال�شت�شاري ملركز ييل للقوانني وال�شيا�شات البيئية، 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  ملنطقة  واالأك��ادمي��ي  ال�شناعي  اال�شت�شاري  واملجل�س 
اأفريقيا، ويف عام 2020، اختارها جمل�س االإمارات لالأبنية اخل�شراء رئي�شة 

فخرية له.
�شهادة  ع��ل��ى  منها  ح�شلت  ال��ت��ي  ك��ي��م��ربدج  ج��ام��ع��ة  خ��ري��ج��ة  �شما  وال�����ش��ي��خ��ة 
املاج�شتر يف الريادة البيئية؛ وقد �شاهمت يف عدد من املجالت االأكادميية يف 
هذا املجال، وت�شتمر يف دعم االإ�شالحات امل�شتدامة يف املنطقة وحول العامل من 

خالل التفكر القيادي وامل�شاركات امل�شتمرة.

االأ�سهم االآ�سيوية ترتفع يف ختام التعامالت
•• اأبوظبي- وام: 

ارتفعت موؤ�شرات اأ�شواق االأ�شهم االآ�شيوية يف ختام تداوالت اأم�س.
مرتفعاً  املالية  ل���الأوراق  طوكيو  بور�شة  يف  الياباين  نيكاي  موؤ�شر  واأغلق 
بن�شبة %0.69 اأو ما يعادل 191.71 نقطة لي�شل اإىل 27993.35 
توازي   1.02% بن�شبة  نطاقاً  االأو�شع  توبك�س  موؤ�شر  �شعد  فيما  نقطة، 

19.8 نقطة ليغلق عند م�شتوي 1960.11 نقطة.
يف  امل��رك��ب  اآي”  اإ����س  “اإي  موؤ�شر  ارت��ف��ع  ال�شينية،  االأ���ش��ه��م  �شعيد  وع��ل��ى 
عند  ليقفل   0.21% ن�شبته  ما  اأو  نقطة   6.72 بنحو  �شنغهاي  بور�شة 
3259.96 نقطة، فيما زاد موؤ�شر هاجن �شينج ال�شيني ن�شبة 0.05% 

توازي 9.33 نقطة لي�شل اإىل م�شتوى 20165.84 نقطة.

تراجع اأ�سعار الذهب عامليا يف م�ستهل االأ�سبوع
•• اأبوظبي-وام:

تراجعت اأ�شعار الذهب العاملية خالل تعامالت اأم�س، بعدما حقق مكا�شب 
االأ�شبوع املا�شي هي االأف�شل علي مدار 5 اأ�شهر.

ووفقا لبيانات االأ�شواق العاملية، انخف�شت اأ�شعار املعدن االأ�شفر يف املعامالت 
الفورية بن�شبة %0.14 اأو ما يعادل 2.35 دوالر اإىل 1763.86 دوالر 

لالأون�شة، وذلك بحلول ال�شاعة “ 10:51 �شباحاً بتوقيت االإمارات ».
ونزلت العقود االآجلة للذهب ت�شليم �شهر دي�شمرب بن�شبة %0.11 اأو ما 

يعادل 1.9 دوالر لت�شل اإىل 1779.9 دوالر لالأون�شة.
وعلى �شعيد املعادن النفي�شة االأخرى، انخف�س البالديوم بن�شبة 20.92% 
 20.16 اإىل   0.13% 2099.52 دوالر، وتراجعت الف�شة بن�شبة  اإىل 

دوالر لالأوقية، يف حني زاد البالتني %0.17 اإىل 891.45 دوالر.

•• اأبوظبي- وام:

ال�شحن  ع��م��ل��ي��ات  ذراع  ل��ل�����ش��ح��ن/  /االحت�������اد  ك�����ش��ف��ت 
واخل����دم����ات ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة ال���ت���اب���ع مل��ج��م��وع��ة االحت����اد 
االأول  الن�شف  يف  قيا�شية  نتائج  حتقيق  ع��ن  للطران 
2022 بعدما �شجلت من��واً يف االإي���رادات على  من عام 
من  االأول  بالن�شف  مقارنة   6% بن�شبة  �شنوي  اأ�شا�س 
االإي����رادات  م��ن   35% بن�شبة  و�شاهمت   ،2021 ع��ام 

الت�شغيلية ملجموعة االحتاد للطران.
و حققت ال�شركة زيادات يف اإجمايل االإيرادات بت�شجيلها 
ح�شب  بالت�شليم  االل���ت���زام  م��وؤ���ش��ر  ع��ل��ى   86% ن�شبة 
الوعد، بزيادة %2 مقارنة بنتائج عام 2021 باأكمله، 
باالإ�شافة اإىل ت�شجيل معدل %83 على موؤ�شر االأداء يف 
الوقت املحدد، على الرغم من التحديات التي تفر�شها 

بيئة املناولة على امتداد ال�شبكة.
و ���ش��ه��دت االحت�����اد ل��ل�����ش��ح��ن ك��ذل��ك من����واً يف ع���دد من 
اجلاري،  العام  من  االأول  الن�شف  يف  املميزة  منتجاتها 
�شحن  ب��خ��دم��ات  املتخ�ش�س  احل���ل  ف��ارم��ا الي���ف،  م��ث��ل 
بن�شبة  االأدوي��ة واحلائز على جوائز، والذي �شجل منواً 

%46 مقارنة بالن�شف االأول من عام 2021.
االحتاد  اأطلقتها  التي  اجل��دي��دة  التح�شينات  و�شاهمت 
لل�شحن لتعزيز قدرات فارما اليف يف حتقيق هذا النمو 
االأغطية  حت�شني  على  ال�شاأن  ه��ذا  يف  ال�شركة  عملت  و 
اأثناء  االأدوي���ة  م��ن حماية منتجات  زاد  احل��راري��ة، مم��ا 
زيادة  ال�شركة  �شجلت  كما  والتفريغ.  التحميل  عمليات 
و  اأنيملز  الي��ف  منتجها  خ��دم��ة  اأداء  يف   52% بن�شبة 

امل�شتقلني  للمدققني  التمّيز  مركز  �شهادة  على  ح�شلت 
ال��ت��اب��ع ل��الحت��اد ال���دويل للنقل اجل���وي يف جم��ال نقل 

احليوانات احلية لعام 2022.
ل�����ش��وؤون دولة  اأول  م��دي��ر جت����اري  ع��ل��ي  اآل  ب���در  وق����ال 
ال�شحن يف  االأو�شط وتاأجر طائرات  االإم��ارات وال�شرق 
لل�شحن يف حتقيق  االحت��اد  “جنحت  لل�شحن:  االحت��اد 
هذا النمو يف منتَجي فارما اليف واليف اأنيملز بف�شل 
املتخ�ش�شة  الفرق  بذلته  الذي  االلتزام  و  اجلاد  العمل 
يف ال�شركة لتوفر حلول �شحن عاملية امل�شتوى للعمالء، 
ق��درات��ه��ا من  بتح�شني  لل�شحن  االحت���اد  ال��ت��زام  وظ��ه��ر 
واحللول  التحتية  البنية  يف  امل�شتمر  ا�شتثمارها  خ��الل 

التي ت�شمن نقل الب�شائع باأمان ومبا يتوافق مع اأحدث 
املعاير الدولية«.

و ب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة االع��ت��م��اد ع��ل��ى ف���وات���ر ال��ن��ق��ل اجلوي 
االإلكرتونية يف ال�شركة %81 ما يدل على ا�شتمرارها 
يف رح��ل��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، ك��م��ا اأ���ش��اف��ت ال�����ش��رك��ة يف 
اجلديدة  ب��واب��ت��ه��ا  اإىل  امل��ي��زات  م��ن  جم��م��وع��ة   2021
العمالء  جت��رب��ة  حت�شني  ب��ه��دف  االإل���ك���رتوين  للحجز 
بن�شبة  البوابة  با�شتخدام  زي��ادة احلجوزات  اإىل  اأدى  ما 
بلغة  اإطالق ن�شخة  الوطني عن  الناقل  واأعلن   .57%
املاندرين ملوقعه االإلكرتوين وبوابة احلجز االإلكرتوين، 
يف خطوة تعزز احل�شور اال�شرتاتيجي لل�شركة يف ال�شوق 

عمليات  من   20% من  باأكرث  ت�شاهم  التي  ال�شينية، 
�شركة ال�شحن.

و �شرعت �شركة االحتاد لل�شحن، يف اإطار روؤية املجموعة 
لتحقيق احلياد الكربوين بحلول عام 2050، يف تنفيذ 
مع  اتفاقية  ووّق��ع��ت  اال�شتدامة.  م�شاريع  م��ن  العديد 
واإط��الق حاويات  �شي�شتمز لتطوير  �شركة بي ميديكال 
يف  نوعها  من  االأوىل  هي  ال�شركة  لطائرات  خم�ش�شة 
درجة  ل�شبط  ون��ظ��ام  ع��ازل  بت�شميم  وتتميز  ال��ق��ط��اع، 
االحتاد  ق��ام��ت  ك��م��ا  االأدوي������ة.  منتجات  لنقل  احل����رارة 
لل�شحن با�شتخدام اأجهزة �شديقة للبيئة وخفيفة الوزن 
الوحدات  اأج��ه��زة حتميل  م��ن  ب��داًل  ال��وح��دات  لتحميل 
لتوفر  امل��ج��ال  يتيح  مم��ا  االأل��وم��ن��ي��وم،  م��ن  امل�شنوعة 
ثاين  وان��ب��ع��اث��ات  ال��وق��ود  ا�شتهالك  وتقليل  ك��غ،   200

اأك�شيد الكربون.
“تلتزم �شركة االحت��اد لل�شحن، يف   : اآل علي  وق��ال بدر 
عن  بالعمل  ال��ع��ام،  منت�شف  يف  االإيجابية  النتائج  ظل 
�شريك  تبقى  اأن  ل�شمان  والعمالء  ال�شركاء  م��ع  كثب 
ال�����ش��ح��ن اجل���وي امل��ف�����ش��ل ل��دي��ه��م.. و ت��وا���ش��ل االحتاد 
رئي�شية  م�����ش��ارات  واإ���ش��اف��ة  عملياتها  تو�شيع  لل�شحن 

ملواكبة طلبات العمالء بالكامل«.
79 وجهة يف  اإىل  و ت�شل �شبكة االحت��اد لل�شحن حالياً 
من  واالأمريكيتني،  واأ�شرتاليا  واأفريقيا  واآ�شيا  اأوروب���ا 
اأي�شاً  ال�شركة  وت�شّغل  اأ�شبوعية،  رح��ل��ة   564 خ��الل 
خلدمات  وا���ش��ع��ة  �شبكة  على  باالعتماد  �شحن  رح���الت 
النقل الربي، تقدم خدماتها ح�شب الطلب اإىل وجهات 

خارج �شبكتها.

االأ�سهم املحلية تعزز مكا�سبها وراأ�سمالها 
ال�سوقي يتجاوز 2.6 تريليون درهم 

فالكون االأمريكية للذكاء اال�سطناعي يف راأ�س اخليمة

•• اأبوظبي- وام:

وربح  االإيجابي  اأداءه���ا  املحلية  االأ�شهم  اأ���ش��واق  وا�شلت 
راأ�شمالها ال�شوقي ما يناهز 31.7 مليار درهم يف ختام 
جل�شة اأم�س.وارتفع راأ�س املال ال�شوقي لالأ�شهم املدرجة 
اجلمعة  جل�شة  نهاية  يف  دره��م  تريليون   2.575 من 
جل�شة  بنهاية  دره���م  ت��ري��ل��ي��ون   2.606 اإىل  امل��ا���ش��ي��ة 
لالأ�شهم  دره��م  تريليون   2.042 بواقع  موزعة  ام�س، 
و563.84  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف  املدرجة 

مليار درهم لالأ�شهم املدرجة يف �شوق دبي املايل.
 1.52 من  باأكرث  �شيولة  املحلية  االأ�شهم  وا�شتقطبت 
مليار درهم موزعة بواقع 1.259 مليار درهم يف �شوق 
دب��ي، وجري  �شوق  دره��م يف  مليون  و260.7  اأبوظبي 
التداول على نحو 259.4 مليون �شهم عرب تنفيذ ما 

يربو على 14.6 األف �شفقة.

�سوق اأبوظبي.
و���ش��ع��د م��وؤ���ش��ر ف��وت�����ش��ي ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��ام بن�شبة 
اأعلى  بالغا  نقطة   9774.01 عند  ليغلق   1.29%
م�شتوياته منذ مطلع يونيو املا�شي اأي يف نحو �شهرين 
ب���دع���م رئ��ي�����ش��ي م���ن من���و م���وؤ����ش���رات ق��ط��اع��ات املالية 

واالت�شاالت.
“اأبوظبي  مثل  اأ�شهم  منو  اأبوظبي  �شوق  ارتفاع  ودع��م 
م�شتقطبا  دره��م   19.5 اإىل   0.41% بن�شبة  االأول” 
�شعد  كما  دره���م،  مليون   178.4 م��ن  ب��اأك��رث  �شيولة 

 304.5 اإيل   2.94% بنحو  القاب�شة”  “العاملية 
دره����م م���ع ت�����ش��دره ق��ائ��م��ة ال��ن�����ش��اط ب�����ش��ي��ول��ة ج���اوزت 

318.8 مليون درهم.
بن�شبة  للحفر”  “اأدنوك  مثل  اأخ��رى  اأ�شهم  �شعدت  و 
االإم����ارات  جمموعة  و”  دره���م   3.65 اإىل   1.96%
 28.4 اإىل   1.79% بنحو  اآند”  اأي   – لالت�شاالت 
 5.49 اإىل   1.67% اأبوظبي”  م���وان���ئ  و”  دره����م 
درهم و”طاقة” %1.63 اإىل 1.25 درهم و”بروج” 
بن�شبة  ملتيبالي”  و”  دره���م   2.98 اإىل   1.36%
بن�شبة  ظبي”  و”األفا  دره�����م،   1.8 اإىل   1.12%

%0.16 اإىل 24.74 درهم.

�سوق دبي.
ما  او   1.17% بن�شبة  العام  دبي  �شوق  موؤ�شر  وارتفع 
3377.12 نقطة  ليغلق عند  39.16 نقطة  ي��وازي 
املا�شي  يونيو  منت�شف  منذ  م�شتوياته  اأعلى  م�شجال 
بدعم رئي�شي من مكا�شب قطاعات البنوك واال�شتثمار 

والعقار والنقل.
اأ����ش���ه���م مثل  ب���ارت���ف���اع  امل�����ايل  دب����ي  ����ش���وق  اأداء  ت���ع���زز  و 
و”دبي   2.17% بن�شبة  الوطني”  دب���ي  “االإمارات 
للطران”  و”العربية   0.85% بن�شبة  االإ�شالمي” 
كما   ،2.33% املايل”  دبي  و”�شوق   4.54% بن�شبة 
%0.54 مع ت�شدره  بن�شبة  “اإعمار العقارية”  �شعد 
قائمة الن�شاط من حيث القيم باأكرث من 64.9 مليون 

درهم.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

م��ن��اط��ق راأ������س اخل��ي��م��ة االق��ت�����ش��ادي��ة )راك�����ز( ترحب 
يف  واملخت�شة  االأمريكية  اآي”  اإي��ه  “فالكونز  ب�شركة 
ت��وف��ر ال���ربام���ج وت��ق��دمي اخل���دم���ات اال���ش��ت�����ش��اري��ة يف 

جمال الذكاء اال�شطناعي.
تهدف �شركة “فالكونز اإيه اآي” اإىل ا�شتخدام  الذكاء 
التكنولوجية  للم�شكالت  حلول  الإيجاد  اال�شطناعي 
امل�شتخدمون  وك����ذل����ك  ال�������ش���رك���ات  ت���واج���ه���ه���ا  ال���ت���ي 
خمتلف  تخدم  التي  منتجاتها  خ��الل  م��ن  النهائيون 
ال�شركات واحلكومات، حيث  التجارية بني  التعامالت 
مثل  التطبيقات  من  وا�شعة  ت�شكيلة  ال�شركة  متتلك 
تطبيقاً  ُي��ع��د  وال���ذي  جي”  اإي���ه  “بري�شاي�س  تطبيق 
بارزاً يف جمال متابعة �شحة الدواجن واأي�شاً تطبيق 
الو�شول  مل�شتخدميه  يتيح  وال���ذي  نوفو�س”  “دوك 
ا�شتجابات  على  واحل�شول  الر�شمية  م�شتنداتهم  اإىل 
فورية مرتبطة باأعمالهم حتاكي التعامل مع اأ�شحاب 

اخلربة يف املجال.
موؤ�ش�س  �شتاتلمان،  جيه  مايكل  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
“ن�شعى اإىل حت�شني �شرعة  �شركة “فالكونز اإيه اآي”: 
ودقة وفعالية املعدات واالآالت والكوادر الب�شرية خللق 
يف  م�شاريعنا  ت�شاهم  حيث  بالكامل،  ج��دي��دة  ق���درات 
وتعزيز  الإمكانياتها  العاملية  ال�شركات  ت�شور  اإع���ادة 
عملياتها القائمة حالياً واإ�شافة قدرات اأخرى جديدة 

من خالل االبتكار با�شتخدام الذكاء اال�شطناعي.«
ومن جهته قال رامي جاّلد، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اإىل  اآي”  اإيه  “فالكونز  ان�شمام �شركة  “ي�شرنا  راكز: 
جمتمع اأعمالنا. توجد فر�س عديدة واإمكانات كبرة 
ل��ل��ح��ل��ول امل��رن��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 

جمايل الذكاء اال�شطناعي والواقع االفرتا�شي بدولة 
االإمارات العربية املتحدة، حيث تدرك حكومة الدولة 
اأهمية االبتكار التكنولوجي باعتباره عن�شر اأ�شا�شي يف 
التنمية االجتماعية واالقت�شادية، وت�شجع هذه الفئة 
من امل�شاريع على التطوير.” واأكد جاّلد اأن راكز توّفر 
جمال  يف  العاملة  النا�شئة  ال�شركات  حُتّفز  عمل  بيئة 
التكنولوجيا على التعاون مع نظراتها من ال�شركات 

ال�شغرة واملتو�شطة لي�شهدوا منواً مزدهراً.
يجدر بالذكر انتقال موؤ�ش�س �شركة “فالكونز اإيه اآي” 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  من  التنفيذي  وفريقها 
درا�شة  امل��ا���ش��ي لعمل  ال��ع��ام  راأ�����س اخل��ي��م��ة  اإم����ارة  اإىل 
جدوى ملنتجات ال�شركة يف �شوق دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
م�شاعدتنا  ع��ل��ى  راك����ز  ف��ري��ق  “عمل  م��اي��ك��ل:  وق����ال   
والوقوف على جميع احتياجاتنا لنتمكن من االنطالق 
يف  ك��ب��راً  دوراً  املُب�شطة  االإج������راءات  ول��ع��ب��ت  ب��ن��ج��اح. 
�شاعدتنا  كما  اأري��ح��ي��ة.  بكل  ال�شركة  تاأ�شي�س  ت�شهيل 
جمتمع  يف  العاملة  ال�شركات  مع  التوا�شل  على  راك��ز 
امل�شتقبل.  يف  تعاونية  فر�س  خلق  اأج��ل  م��ن  اأعمالها 
فئة  لدعم  الكبرة  اجلهود  ه��ذه  ُنثمن  بدورنا  ونحن 

ال�شركات النا�شئة االأجنبية التي ُن�شنف من �شمنها.«
ُيعد تاأ�شي�س �شركة “فالكونز اإيه اآي” يف دولة االإمارات 
حول  التو�شعية  خطتها  م��ن  ج���زءاً  امل��ت��ح��دة  العربية 

العامل. 
بر�شد  ي�شمح  تطبيق  اخ��ت��ب��ار  ع��ل��ى  ال�����ش��رك��ة  وت��ع��م��ل 
اإليه  تو�شلت  م��ا  اآخ��ر  يعترب  وال���ذي  امل�شاعر  وحتليل 
تقنياتها احلديثة يف املنطقة وهو حالياً قيد التطوير 
الذكاء  جم��ال  يف  تعمل  اأخ���رى  �شركات  م��ع  بالتعاون 

اال�شطناعي يف فرن�شا وم�شر.

وزير االقت�ساد يبحث تعزيز عالقات التعاون االقت�سادي والتجاري مع منغوليا
•• دبي -وام:

ب��ح��ث م���ع���ايل ع��ب��د اهلل ب���ن ط����وق امل����ري، 
التعاون  اأطر  تعزيز  �شبل  االقت�شاد،  وزير 
االق���ت�������ش���ادي وال����ت����ج����اري امل�������ش���رتك مع 

منغوليا وتنميته نحو اآفاق اأكرث ازدهاراً.
مقر  يف  معاليه  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 
الوزارة بدبي، �شعادة اأودونباتار �شيجيخو، 
ال�شفر فوق العادة ومفو�س منغوليا لدى 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
واأك�����د م��ع��ايل ع��ب��د اهلل ب���ن ط����وق امل����ري، 
حر�س دولة االإمارات على تعزيز �شراكتها 
جمهورية  م���ع  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
التعاون  ق��ط��اع��ات  يف  ال�شديقة  منغوليا 
االأجندة  ي�����ش��م��ن حت��ق��ي��ق  امل�����ش��رتك مب���ا 
التنموية لكال البلدين ومنو اقت�شاديهما 

ب�شكل م�شتدام.
وقال معاليه: “تعد منغوليا من االأ�شواق 
التبادل  زي��ادة  اإىل  نتطلع  ونحن  ال��واع��دة 
اال�شتثمارية  ال�شراكات  وتو�شيع  التجاري 
ال�شياحة  البلدين خا�شة يف قطاعات  بني 
اللوج�شتية  واخل���دم���ات  اجل����وي  وال��ن��ق��ل 
وجتارة املواد الغذائية الزراعية واحليوانية 
القطاعات  من  وغرها  الغذائي  واالأم���ن 
امل�شرتك،  االه��ت��م��ام  ذات  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

يف  االأع��م��ال  قطاعي  بني  التعاون  وتعزيز 
يف  املتاحة  بالفر�س  وتعريفهما  البلدين 
للتعاون  ج��دي��دة  اآل��ي��ات  وخلق  اأ�شواقهما، 

وتبادل اخلربات بني اجلانبني«.
ا�شرتاتيجية  بن طوق،  وا�شتعر�س معايل 
ا�شتقطاب  يف  ال���ط���م���وح���ة  االإم��������������ارات 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  وال���ك���ف���اءات  امل���واه���ب 
فائقة  التحتية  البنية  ك��ذل��ك  احل��ي��وي��ة، 
االأعمال  وب��ي��ئ��ة  ال��ت��ي مت��ت��ل��ك��ه��ا،  ال��ت��ط��ور 
القوانني  اإىل  لال�شتثمار،اإ�شافة  اجلاذبة 

ا�شتحدثتها  ال��ت��ي  امل���رن���ة  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 
املُقدمة  واملزايا  واحلوافز  موؤخراً،  الدولة 
لل�شوق  ا�شتقطابها  اأج���ل  م��ن  ل��ل�����ش��رك��ات 
بالفر�س،  وال���غ���ن���ي  ال����واع����د  االإم�����ارات�����ي 
االقت�شادية  ال�شراكة  اتفاقيات  وبرنامج 
�شوئه  يف  الدولة  وقعت  وال��ذي  ال�شاملة، 
واإندوني�شيا،  الهند،  م��ع  اتفاقيات  ث��الث 
واإ�شرائيل، وتهدف من خالله اإىل تو�شيع 
ق��اع��دة ���ش��راك��ات��ه��ا م��ع ع���دد م��ن االأ�شواق 
مع  ين�شجم  مب��ا  العاملية،  اال�شرتاتيجية 

م���������ش����ت����ه����دف����ات 
مئوية  وحم��������ددات  اخل��م�����ش��ني  وم����ب����ادئ 
بناء  اإىل  ال���رام���ي���ة   ،2071 االإم���������ارات 
اقت�شاد وطني قائم على املعرفة واالبتكار، 

وتعزيز تناف�شيته عاملياً.
االأول  التجاري  ال�شريك  االإم����ارات  وتعد 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ت���ج���ارة م��ن��غ��ول��ي��ا م���ع ال����دول 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  العربية 
حجم  ���ش��ه��د  ف��ي��م��ا   .2021 ع����ام  خ����الل 
دولة  بني  النفطي  غر  التجاري  التبادل 

املتحدة ودول��ة منغوليا  العربية  االإم��ارات 
االأول  الربع  خالل   119% بن�شبة  من��واً 
نف�شها  بالفرتة  مقارنة   2022 ع��ام  من 
ال�شادرات  �شهدت  فيما   .2021 عام  من 
االإماراتية غر النفطية اإىل منغوليا منواً 
بن�شبة %81 يف عام 2021 مقارنة بعام 
ال�شناعات  ح��ول  ت��رك��زت  بحيث   ،2020
واملواد  البناء،  وم��واد  وال��دوائ��ي��ة،  الطبية 
والزيوت  ال�����ش��اي،  اأب��رزه��ا  وم��ن  الغذائية 

النفطية واملعدنية.
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•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

النم�شا  مبع�شكر  الثانية  اخل��ارج��ي  اإع���داده  مرحلة  العني  ن��ادي  فريق  د�شن 
اأب��ه��ا ال�����ش��ع��ودي يف امل���ب���اراة الودية  اأه����داف م��ع ف��ري��ق  ب��ال��ت��ع��ادل ال�شلبي ب��ال 
االأوىل  االإع��داد  بعد ختام مرحلة   ، النم�شا  للعني مبع�شكر  االأوىل  االإعدادية 
اأملانيا مبح�شلة جيدة حلامل لقب دوري اأدنوك للمحرتفني الذي اأجرى  يف 
اأمام فريقني من  فيهما   فاز  وديتني   مباراتني  وخا�س  تدريبية  ح�شة   20
دوري الدرجة الرابعة االأملاين ، حيث فاز على فريق هانكوفني بهدف نظيف ، 
وعلى فريق غوتر فورث ب� 2-1. وفور و�شول الفريق اإىل النم�شا و�شع مدرب 
تدريبات  على  ي�شتمل  اإعدادياً  برناجماً  ريبروف  �شرجي  االأوك��راين  العني 
�شباحية وم�شائية لرفع املعدل البدين  جنباً اإىل جنب مع اجلوانب التكتيكية  
اأم���ام فريقي  وال��ت��ج��ارب ال��ودي��ة االإع��دادي��ة بخو�س العني مل��ب��ارات��ني ودي��ت��ني 
الفيحاء ال�شعودي  والكويت يومي اخلمي�س واجلمعة 4 و 5 اأغ�شط�س توالياً  
، واملباراتني �شمن مباريات ودية  اأخرى يخو�شها العني �شمن مع�شكر النم�شا 
الفرق  ونوع  ن�شق  يرتفع  حيث   ، اجل��اري  اأغ�شط�س   20 الذي ي�شتمر حتى 
وقوتها مع ارتفاع املعدل البدين والفني للفريق.  �شهدت مباراة اأبها م�شاركة 

الدوليني  ان�شمام  بعد  البداية   قائمة  يف  االأ�شا�شية  العني  عنا�شر  من  ع��دد 
لتدريبات الفريق اأخراً ، ودفع ريبروف يف  قائمة البداية ب� : خالد عي�شى يف 
حرا�شة املرمى ، ورباعي الدفاعي بندر االأحبابي ، كوامي اأتون ، دانيلو اربوليدا 
، ايريك ، وثنائي املحور فالح وليد واأحمد برمان ، و يف املقدمة الرباعي خالد 
البلو�شي ، البا كودجو ، �شفيان رحيمي و اأندري يارلينكو. ويف ال�شوط الثاين 
دفع مدرب العني  بعدد كبر من الالعبني البدالء  للوقوف على تطور املعدل 

البدين واجلوانب التكتيكية.

الإعالم الأملاين 
اأدن��وك للمحرتفني  اأوىل االإع��الم االأمل��اين مع�شكر العني حامل لقب دوري    
الكثر من اهتمامه ، حيث اأفردت �شحيفة �شرتوبرج تومبالت �شفحة حول 
هانكوفني  ن��ادي  اأم��ام  خا�شهما  اللتني  واملباراتني  العني  مع�شكر  يف  االأج���واء 
وغروتر ، اأجرى الناقد الريا�شي املعروف هانز نو�شكو  لقاءات مع رئي�س بعثة 
العني �شامل اجلنيبي  وم�شرف الفريق عبداهلل علي  حول مع�شكر الفريق يف 
اأملانيا ، كما اأجرت قناة بافاريا الريا�شية مقابالت مع رئي�س  بعثة العني حول 

مع�شكره يف اأملانيا.

•• م�صقط-الفجر:

ا�شت�شافة  ع��ن  ل��الإب��ح��ار  ُع��م��ان  موؤ�ش�شة  يف  ممثلة  ُع��م��ان  �شلطنة  اأع��ل��ن��ت   
منتجع  يف  اإقامتها  وامل��زم��ع   2022 ال�شراعي  لالإبحار  العربية  البطولة 
بار�شيلو امل�شنعة يف الفرتة من تاريخ 11-15 اأكتوبر املقبل. من املتوقع اأن 
ت�شتقطب البطولة بّحارة حمرتفني ميثلون 14 دولة عربية للتناف�س عرب 
فئات من القوارب وهي: االأوبتم�شت، اإلكا4، اإلكا6، اإلكا7، قوارب التزلج   7
اآر.اأ�س  اإىل قوارب  اإ�شافة  االآي كيو فويل،  اأ�س.اأك�س( وقوارب  )اآر  ال�شراعية 

فنت�شر املخ�ش�شة لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة.
توقف  بعد  ال�شراعي  لالإبحار  العربية  البطولة  ُعمان  �شلطنة  وت�شت�شيف 
حيث  )كوفيد19-(،  كورونا  جائحة  ب�شبب  اإقامتها  عن  عامني  ملدة  ا�شتمر 
اإ�شافة اإىل  ملا تتمتع به من مرافق وبنية حتتية مثالية  جاء االختيار نظراً 
الظروف املناخية املنا�شبة لالإبحار ال�شراعي. كما �شتحظى ن�شخة هذا العام 
التي تنظمها موؤ�ش�شة ُعمان لالإبحار حتت مظلة اللجنة الُعمانية للريا�شات 

البحرية وبال�شراكة مع االإحتاد العربي لالإبحار ال�شراع، م�شاركة 14 دولة 
واالأردن  وم�شر  البحرين  وه��ي:  االإحت���اد  يف  االأع�����ش��اء  ال���دول  متثل  عربية 
والعراق والكويت وليبيا واملغرب وفل�شطني وقطر واململكة العربية ال�شعودية 
وال�شودان وتون�س واالإمارات العربية املتحدة. جتدر االإ�شارة اإىل اأن الن�شخة 
املا�شية من البطولة مت اإقامتها على �شواطئ مدينة االإ�شكندرية بجمهورية 
8 دول  69 بحارا مثلوا  2019م، و�شهدت م�شاركة  م�شر العربية يف العام 
عربية وهي: �شلطنة ُعمان واالإمارات والكويت والبحرين وم�شر وال�شودان 

واجلزائر واملغرب. 
وحول اال�شت�شافة، اأعرب �شعادة ال�شيخ خليفة بن عبد اهلل اآل خليفة، رئي�س 
االحتاد العربي  لل�شراع عن بالغ �شكره وتقديره ل�شلطنة ُعمان على ا�شت�شافة 
"�ُشعداء  ب�شبب حائجة كورونا، وقال:  ملدة عامني  دام  انقطاع  بعد  البطولة 
ال�شراعي وا�شت�شافة �شلطنة  باالإعالن عن عودة البطولة العربية لالإبحار 
ُعمان لن�شخة هذا العام، وبال �شك ُتعد البطولة فر�شة �شانحة لكافة البّحارة 
امل�شاركني من خمتلف الدول العربية الإظهار اإمكانياتهم وقدراتهم يف ريا�شة 

االإبحار ال�شراعي، اإ�شافة اإىل عودة ن�شاط الدول االأع�شاء يف االحتاد". 
واأ�شاف رئي�س االحتاد العربي لل�شراع: خالل ن�شخة هذا العام من البطولة 
مت اإدخال فئة قوارب اآر.اأ�س فنت�شر لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة والأول مرة وكلنا 
ثقة يف قدرة �شلطنة ُعمان على تقدمي بطولة ا�شتثنائية وتوفر بيئة مثالية 
وهم  املت�شابقني  م�شاهدة  اإىل  نتطلع  واأخ���راً  امل�شاركني.  جلميع  وتناف�شية 

يخو�شون مناف�شات البطولة بكل حما�س واإثارة.
التنفيذي  الرئي�س  اجل��اب��ري،  �شامل  بن  خمي�س  الدكتور  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
2022 فر�شة  ال�شراعي  لالإبحار  العربية  البطولة  "ُتعد  لالإبحار:  لُعمان 
االإبحار  يف  اأدائ��ه��م  م�شتويات  اختبار  اأج���ل  م��ن  النا�شئني  للبّحارة  �شانحة 
ال�شراعي �شد جمموعة من البّحارة املحرتفني الدوليني، حيث متتلك ُعمان 
البطولة".  هذه  يف  امل�شرفة  والنتائج  امل�شاركات  من  حافال  �شجال  لالإبحار 
واأَ�شاف اجلابري:  ا�شت�شافة �شلطنة ُعمان للبطولة �شتكون مبثابة فر�شة 
ن�شخة  يف  نفخر  �شك  وبال  واإمكانياتهم.  قدراتهم  اإثبات  اأجل  من  لبّحارتنا 
االأ�شخا�س  فئة  اإ�شراك  بهدف  فنت�شر  اآر.اأ���س  ق��وارب  فئة  باإدخال  العام  هذا 

ذوي االإعاقة يف مناف�شات البطولة والتي تعترب مبثابة التح�شر واال�شتعداد 
لقواررب  العامل  بطولة  واأهما  القادمة  الدولية  واال�شتحقاقات  للبطوالت 
22-17 نوفمرب مبنتجع  اآر.اأ���س فنت�شر والتي �شتقام يف الفرتة من تاريخ 

بار�شيلو امل�شنعة.
من  العديد  ا�شت�شافة  يف  كبراً  دوراً  بامل�شنعة  الريا�شية  املدينة  لعبت  وقد 
 357 م��ن  اأك��رث  ا�شتقطاب  ت�شمنت  ال��دول��ي��ة؛  ال�شراعي  االإب��ح��ار  فعاليات 
بّحار و800 مرافق من خمتلف دول العامل، وذلك اأثناء مناف�شات الن�شخة 
االإحتاد  يقيمها  عريقة  بطولة  وه��ي  لل�شباب  العامل  بطولة  من  اخلم�شني 

الدويل لالإبحار منذ عام 1971.
اجلدير بالذكر باأن �شلطنة ُعمان تّوجت بلقب الن�شخة املا�شية من البطولة 
لالإبحار  ُعمان  ب��ّح��ارة  اكت�شح  اأن  بعد   ،2019 ال�شراعي  لالإبحار  العربية 
باملركز  اخلتام  يف  تتويجها  ليتم  البطولة،   فئات  خمتلف  يف  االأوىل  املراكز 
الثاين  املركز  العربية يف  فيما حّلت جمهورية م�شر  البطولة،  ولقب  االأول 

واجلزائر يف املركز الثالث.

•• بوداب�صت -وام:

اأهمية   /FIA/ لل�شيارات  ال��دويل  االحت��اد  رئي�س  �شليم،  بن  حممد  اأك��د 
م�شرا  ال�شيارات  ريا�شة  يف  ال�شالمة  ومناحي  البيئية  بالق�شايا  االلتزام 
اأكرث  �شيا�شات  لتطوير  االحت���اد  �شيا�شات  ت�شهدها  التي  التحديثات  اإىل 

ا�شتدامة ت�شمل خمتلف مفا�شل ريا�شة ال�شيارات.
ل�شيارات فورموال1-  الكربى  املجر  �شباق جائزة  �شهد  قد  �شليم  ابن  كان 
و الذي اأقيم اأم�س االأول االأحد ليكون اآخر �شباقات البطولة العاملية قبل 

بداية العطلة ال�شيفية.
و التقى ابن �شليم خالل زيارته عددا من ال�شائقني ومدراء فرق فورموال1- 
لبحث جمموعة وا�شعة من الق�شايا الرئي�شية يف مقدمتها ق�شايا �شالمة 

ال�شباقات وال�شائقني.
لفورموال-اإي  لندن  �شباق  حل�شور  املتحدة  اململكة  اأي�شا  �شليم  اب��ن  وزار 
من  وع���ددا  ل��ل��ف��ورم��وال-اإي،  التنفيذي  الرئي�س  ري��ج��ل،  جيمي  التقى  و 

ال�شائقني ومدراء الفرق امل�شاركة.
كان االحتاد الدويل لل�شيارات /فيا/ قد اأطلق بطولة فورموال-اإي لل�شيارات 

الكهربائية بالكامل عام 2014، لت�شبح يف 2021 بطولة عاملية وذلك يف 
اإطار دعم جهود التنقل عدمي االنبعاثات وت�شجيع �شناعة ال�شيارات على 

اال�شتثمار يف ال�شيارات الكهربائية.
و يعمل االحتاد الدويل لل�شيارات على تطوير ا�شرتاتيجية بيئية ت�شتهدف 
الو�شول مل�شتوى "عدمي الكربون" بحلول عام 2030، اإىل جانب تنفيذ 
جميع بطوالت االحتاد الدويل لل�شيارات با�شتخدام م�شادر طاقة م�شتدامة 

بحلول 2026.
اأول  2021 لي�شبح  و توىل ابن �شليم رئا�شة االحتاد الدويل يف دي�شمرب 

�شخ�س غر اأوروبي ي�شغل هذا املن�شب.. وعمل منذ توليه امل�شوؤولية على 
تنفيذ برنامج �شامل لتطوير عمل االحتاد و بداأ على مدار االأ�شهر املا�شية 
تنفيذ عمليات تدقيق متعددة لالرتقاء بعمل االحتاد وتعزيز اأطر حوكمة 
عملياته، كما قام بتعيني اأول مدير للم�شاواة والتنوع وال�شمول يف االحتاد. 
تطوير  يف  مهما  دورا  �شليم  اب��ن  لعب  االحت����اد،  لرئا�شة  انتخابه  قبل  و 
ريا�شة املحركات بدولة االإمارات ومنطقة ال�شرق االأو�شط خالل ال�شنوات 
املا�شية، ما �شاهم يف تر�شيخ مكانة املنطقة مركزا جديدا و مرموقا لهذه 

الريا�شة.

••الريا�س-الفجر

اأع���ل���ن االحت�����اد ال�����ش��ع��ودي ل���ك���رة ال���ق���دم، ع���زم���ه الرت�شح 
اآ���ش��ي��ا ل��ك��رة ال��ق��دم لل�شيدات  ال���ش��ت�����ش��اف��ة ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س 
املقرر اأن يتقدم االحتاد ال�شعودي لالحتاد  ومن   ،.2026
كافة،  وال�شروط  باملتطلبات  مّدعم  متكامل  مبلف  القاري 
يت�شمن الفعاليات واالأحداث الريا�شية العاملية واالإقليمية 
التي ا�شت�شافتها اململكة على مدى االأعوام القليلة املا�شية 

وحظيت باإ�شادات عاملية.
واأكد رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد ال�شعودي لكرة القدم يا�شر 

اأن االإعالن عن نية الرت�شح ال�شت�شافة  بن ح�شن امل�شحل، 
ال�شخي  الدعم  ظل  يف  ياأتي   ،2026 لل�شيدات  اآ�شيا  كاأ�س 
من  الكبر  واالهتمام  الر�شيدة،  القيادة  من  وال��الحم��دود 
والباراملبية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س  الريا�شة  وزي��ر  �شمو 
ال�����ش��ع��ودي��ة االأم����ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ت��رك��ي ال��ف��ي�����ش��ل، وهو 
كربى  ا�شت�شافة  على  للمناف�شة  دائ��ًم��ا  االحت���اد  ي��دف��ع  م��ا 

الفعاليات الريا�شية االإقليمية والقارية.
واأ�شاف امل�شحل اأن الرغبة يف ا�شت�شافة البطولة، تاأتي من 
منطلق حتقيق قفزات جديدة يف ميدان كرة القدم الن�شائية 
رغم  انطالقتها  املا�شية  االأ�شهر  �شهدت  والتي  اململكة،  يف 

حداثة عهدها.
التي  الطموحة  اأن اخلطة  ال�شعودي  االحت��اد  رئي�س  واأ�شار 
ت�شتهدف  ال  اململكة،  يف  الن�شائية  القدم  كرة  ب�شاأن  عت  و�شِ
ولكن  البطوالت،  يف  امل�ّشرف  التمثيل  اأو  اللعبة  ن�شر  فقط 
ت���ق���دمي االحت������اد ال�����ش��ع��ودي ن�����ش��ًخ��ة مم���ي���زة ل���ك���رة القدم 

الن�شائية.
يف  �شيبداأ  ال�شعودي  االحت���اد  ب���اأن  حديثه  امل�شحل  واختتم 
اال�شت�شافة،  م��ل��ف  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  ت��ك��وي��ن جل��ن��ة خم��ت�����ش��ة، 
وتقدميه بال�شورة امل�شرفة للمملكة العربية ال�شعودية، من 

اأجل حتقيق الهدف املن�شود.

••  الكويت-الفجر:

ال�شباب  تطوير  مع�شكر  ع���ودة  االأومل��ب��ي  املجل�س  اأع��ل��ن 
جائحة  تف�شي  ب�شبب  التوقف  من  عامني  بعد  اآ�شيا  يف 

كوفيد 19. 
ال�شباب على ريا�شة خمتلفة يف كل مرة،  يركز مع�شكر 
ويف هذا العام �شيتم الرتكيز على الغط�س يف واحدة من 

اأقوى دول اآ�شيا يف الغط�س وهي ماليزيا. 
يقام مع�شكر ال�شباب للغط�س من 14 اإىل 22 اأغ�شط�س 
اجل����اري يف ك��واالمل��ب��ور، و���ش��ي��ك��ون اأول ح���دث ع��ل��ى هذا 
يف  ب��ال��دوح��ة  ال�شباحة  يف  مع�شكر  اإق��ام��ة  منذ  ال�شعيد 
امل�شتحيل تنظيم جتمعات  اإذ كان من   ،2019 نوفمرب 
وقيود  اجلائحة  ب�شبب  املا�شيني  العامني  يف  م�شابهة 

ال�شفر والربوتوكوالت ال�شحية يف القارة اال�شيوية. 
وتعترب مع�شكرات ال�شباب من االحداث ال�شعبية بالن�شبة 
الت�شامن  برنامج  �شمن  الوطنية  االأوملبية  اللجان  اإىل 

الريا�شيني  وت�شتهدف  اآ���ش��ي��ا،  ب��ق��ارة  اخلا�شة  االومل��ب��ي 
الريا�شات  بع�س  يف  املدربني  واأي�شا  املوهوبني  ال�شباب 
االأوملبية  االأل��ع��اب  �شعيد  على  اآ�شيا  يف  اإنتاجية  االأك��رث 
وب���ط���والت ال���ع���امل.  ودع����ا امل��ج��ل�����س االأومل���ب���ي االآ�شيوي 
ريا�شي  اإر���ش��ال  اإىل  اآ�شيا  يف  الوطنية  االأوملبية  اللجان 
وريا�شية ومدرب اإىل املع�شكر، كما �شي�شهد مع�شكر هذا 
العام عن�شرا اإ�شافيا بدعوة حكام الغط�س اأي�شا.  ي�شهد 
دوليني  وحما�شرين  وم��درب��ني  خ���رباء  وج���ود  املع�شكر 
لو�شع امل�شاركني يف اآخر امل�شتجدات والتقنيات اخلا�شة 
االآ�شيوي  االأوملبي  املجل�س  وك�شف  والتحكيم.   بالغط�س 
اأوملبية  جلنة   16 م��ن  �شخ�شا   61 م�شاركة  تلقى  اأن���ه 
اآ���ش��ي��وي��ة م��ن خم�س م��ن��اط��ق ج��غ��راف��ي��ة يف ال��ق��ارة حتى 
االآن.  يقام مع�شكر املجل�س االوملبي اال�شيوي لل�شباب يف 
الغط�س بالتعاون مع جلنة الت�شامن االأوملبي واالحتاد 
ماليزيا  يف  االأومل���ب���ي  وامل��ج��ل�����س  فينا  لل�شباحة  ال����دويل 

واالحتاد املاليزي لل�شباحة. 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

في�شل  اأول  امل�شاعد  اخليمة  راأ���س  �شرطة  بطل  ت��وج 
اأحمد الغي�س الزعابي بامليدالية الذهبية يف بطولة 
العامل مل�شارعة الذراعني يف وزن 85 كغ ، التي اأقيمت 

يف هولندا بعد تفوقه على مناف�شه االإيطايل.
اخلا�شة  امل��ه��ام  اإدارة  م��ن  الغي�س  في�شل  وال��ب��ط��ل 
ال��ع��ن��ا���ش��ر ال�شرطية  اأح���د  ب�����ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، 
امل��ت��م��ي��زة ري��ا���ش��ي��اً، ح��ي��ث ح�����ش��ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الريا�شية  جهوده  عن  ف�شاًل   ، الدولية  البطوالت 
والتاأهيل  ال���ت���دري���ب  جم����ال  يف  وال���ب���ن���اءة  امل��ث��م��رة 
بتدريب  و يقوم   ، البدنية  القوة  العاب  الريا�شي يف 
وبناء  ال��ب��دن��ي��ة،  ال��ق��وة  األ���ع���اب  يف  ع��ن��ا���ش��ر خمتلفة 

االأج�شام اأحرزوا نتائج على امل�شتوى الدويل .

واأعرب اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد 
عام �شرطة راأ�س اخليمة عن �شعادته وفخره بالبطل 
الغي�س ،موؤكداً اأن �شرطة راأ�س اخليمة ت�شعى دائماً 
اإىل حتفيز العنا�شر ال�شرطية ذات القدرات الريا�شية 
املتميزة، وت�شجع جميع املواهب الريا�شية ال�شرطية 
املحلية  الريا�شية  االأن�شطة  خمتلف  يف  للم�شاركة 
االحرتاف  ملمار�شة  ال��الع��ب��ني  وت��وج��ي��ه  وال��دول��ي��ة، 
تناف�س  الدولة  با�شم  قوية  فرق  وتكوين  الريا�شي، 
يف ال��ب��ط��والت ال��دول��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و م�����ش��رف يحقق 
املراكز  يف  ال�شدارة  اإىل  لالرتقاء  املرجوة  االأه��داف 
ال�شكر والتهنئة اإىل البطل العاملي  العاملية ، موجهاً 
في�شل الغي�س تثميناً لدوره الرائد واملتميز يف رفع 
علم الدولة يف املحافل العاملية متمنياً له املزيد من 

البطوالت واالإجنازات .

العني يد�سن مع�سكر النم�سا بتعادل �سلبي  مع اأبها و يواجه الفيحاء والكويت اخلمي�س واجلمعة 

مب�ساركة بّحارة من 14 دولة عربية

»ُعمان لالإبحار« تعلن عن ا�ست�سافة البطولة العربية لالإبحار ال�سراعي 2022

حممد بن �سليم ي�سدد على االلتزام باالأولويات البيئية وق�سايا ال�سالمة يف ريا�سة ال�سيارات

االحتاد ال�سعودي لكرة القدم يعتزم الرت�سح ال�ست�سافة نهائيات كاأ�س اآ�سيا لل�سيدات 2026

املجل�س االأوملبي االآ�سيوي 
ي�ستاأنف مع�سكرات ال�سباب 

بطل �سرطة راأ�س اخليمة في�سل الغي�س 
يتوج بذهبية العامل مل�سارعة الذراعني

ذهبية للكويتي املقلد وف�سية للقطري العذبة يف 
البطولة االآ�سيوية للرماية بكازخ�ستان 

••  اأملاتا –الفجر:

اأحرز الرامي الكويتي نا�شر املقلد امليدالية الذهبية �شمن البطولة االآ�شيوية 
الرامي  ون��ال  بكازخ�شتان،  اأمل��ات��ا  مدنية  يف  املقامة  ال�شوزن  لرماية  العا�شرة 

القطري را�شد العذبة امليدالية الف�شية. 
الرامي  حقق  رم���اة،  ثمانية  اأف�شل  فيها  ���ش��ارك  التي  النهائية  الت�شفية  ويف 
العذبة  اأم��ام  االأول،  املركز  ليحرز   35 اأ�شل  من   31 اإ�شابات  الكويتي معدل 
الذي �شجل 27 اإ�شابة من 35.  وكان املركز الثالث وامليدالية الربونزية من 

ن�شيب الرامي ال�شيني هايت�شنغ يو مبعدل اإ�شابات 35/21
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الفجر الريا�ضي

••  عمان-الفجر:

رئي�شة  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بنت  ح��ي��اة  ال�شيخة  اأ���ش��ادت 
االأوملبية  اللجنة  وع�شو  الطاولة  لكرة  البحريني  االحت��اد 
االأوملبي  املجل�س  يف  التنفيذي  املكتب  وع�شو  البحرينية 
بطولة  الطاولة  لكرة  االأردين  االحت���اد  بتنظيم  االآ���ش��ي��وي 

غرب اآ�شيا املجمعة مب�شاركة ريا�شيني من 12 دولة. 
البطولة:  لفعاليات  متابعتها  بعد  حياة  ال�شيخة  وق��ال��ت   
دل��ي��ل على حر�س  امل�شاركة ه��و  ال���دول  ال��ع��دد م��ن  اإن ه��ذا 

يف  امل�شاركة  على  اآ�شيا  غرب  منطقة  يف  الوطنية  املنتخبات 
هذه البطولة والتي ُتقام على اأر�س االأردن وبجهود االحتاد 
�شاهم  م��ا  وه���و  امل��ث��ايل  وتنظيمه  ال��ط��اول��ة  ل��ك��رة  االأردين 

مب�شاركة جميع دول غرب اآ�شيا يف البطولة. 
االأردن ومتابعة فعاليات  التواجد يف  ال�شرف  واأ�شافت: يل 
بطولة غرب اآ�شيا لكرة الطاولة وال بد يل اأن اأُ�شيد باجلهود 
يف  ل��الأردن  الطيبة  وال�شمعة  املميز  التنظيم  بهذا  االأردنية 
املنتخبات  ي�شجع  م��ا  وه���و  ال��ب��ط��والت  خمتلف  ا�شت�شافة 

والدول على امل�شاركة. 

كما اأ�شادت بالعالقات الوطيدة التي تربط االأردن والبحرين 
يف كافة املجاالت مبا فيها املجال الريا�شي موؤكدة: تربطنا 
عالقات تاريخية مع االأردن، ون�شعى دائما لتبادل اخلربات 
واملعرفة الريا�شية، وذلك �شمن م�شاعي البلدين يف التطور 

الريا�شي وتعزيز تواجد البلدين على ال�شاحة الريا�شية. 
بريا�شة  االردن  جانب  من  الكبر  "االهتمام  اإىل  واأ���ش��ارت 
نتج  وال��ذي  الريا�شي  يف  الن�شائي  احل�شور  وتطوير  امل��راأة 
عنه حتقيق املراأة االردنية للعديد من االجنازات على كافة 

ال�شعد". 

ال�سيخة حياة ت�سيد ببطولة غرب اآ�سيا لكرة الطاولة يف عمان 

•• ريو دي جانريو-وام:

توج البطل االإماراتي زايد الكثري 
ب���امل���ي���دال���ي���ة ال��ف�����ش��ي��ة ل��ف��ئ��ة وزن 
الري�شة "56 كجم" للحزام االأ�شود 
للمحرتفني �شمن فعاليات بطولة 
للجوجيت�شو  �شالم  جراند  اأبوظبي 
يف جولتها احلالية مبدينة ريو دي 

جانرو الربازيلية.
بامليدالية  ال��ك��ث��ري  ت��ت��وي��ج  وج����اء 
ال��ف�����ش��ي��ة ب��ع��د م��ن��اف�����ش��ات ق��وي��ة يف 
نزاالت اليوم الثالث من هذه اجلولة 
التي �شهدت نزاالت فئة   ، للبطولة 
وفئة  للمحرتفني  االأ���ش��ود  احل���زام 
احلزام االأ�شود/البني للمحرتفات.

مدرجات  اأم���ام  املناف�شات  واأق��ي��م��ت 
متابعة  و���ش��ط  باجلماهر  اكتظت 
ه��ائ��ل��ة مل��ن��اف�����ش��ات اأق����وى ال��ف��ئ��ات يف 
دي  ري��و  مبدينة  اآرينا"  "كاريوكا 

جانرو.
 -56" ال��ري�����ش��ة  خ��ف��ي��ف  وزن  ويف 
ي�����وري  ال�����ربازي�����ل�����ي  ف������از  كجم"، 
بعد  الذهبية  بامليدالية  هندريك�س 
زايد  ال��ب��ط��ل  ع��ل��ى  ب�شعوبة  ال��ف��وز 

لتنتهي  االأخ��ر  النزال  الكثري يف 
بالف�شية  ال��ك��ث��ري  ب��ف��وز  امل���ب���اراة 
جونا�س  االآخ��ر  الربازيلي  وح�شول 

فا�شكون�شيلو�س على املركز الثالث.
ل��ي��ون��اردو ماريو  وت����وج ال��ربازي��ل��ي 

"62- كجم"  الري�شة  وزن  بذهبية 
النهائي على مواطنه  تغلبه يف  اثر 
الربازيلي  وف�����از  ل��ي��م��ا،  م��ات��ي��و���س 
اأجن��ل��ي��م باملركز  االآخ����ر ج��ون��ت��اه��ان 

الثالث.

بامل�شاركة  �شعادته  عن  ماريو  وعرب 
بال�شكر  متوجها  باللقب،  ال��ف��وز  و 
ل������راب������ط������ة اأب�������وظ�������ب�������ي مل����ح����رتيف 
اجل��وج��ي��ت�����ش��و ع���ل���ى ه�����ذا احل����دث 
للم�شاركة  ال��ع��ودة  متمنيا  امل��ذه��ل، 

فيه م�شتقباًل.
كجم"   -85" املتو�شط  ال���وزن  ويف 
رامو�س  جان�شن  الربازيلي  احتاج   ،
بالذهبية  للفوز  م��ب��اري��ات   5 اإىل 
مواطنه  على  النهائي  يف  ف��وزه  م��ع 

املركز  كان  فيما  باجانيني  رافائيل 
ال���ث���ال���ث م����ن ن�����ش��ي��ب ال���ربازي���ل���ي 
ك���و����ش���ت���ا. كما  االآخ��������ر ج���اب���ري���ي���ل 
اأمارال  راي���در  ال��ربازي��ل��ي��ون  احتكر 
�شوزا  وب��ي��درو  اأول��ي��ف��را  وجابرييل 

الوزن  لفئة  االأوىل  الثالثة  املراكز 
الثقيل اخلفيف "94- كجم".

اآنا  ال��ربازي��ل  اأح��ك��م��ت الع��ب��ات  كما 
وجابرييال  �شينا  وودينا  رودريجيز 
ب����ري����را ق��ب�����ش��ت��ه��ن ع���ل���ى امل���راك���ز 

خفيف  وزن  يف  االأوىل  ال���ث���الث���ة 
اآنا  وق��ال��ت  كجم".   -55" الري�شة 
البطولة،  ه���ذه  اأح���ب  رودري��ج��ي��ز: 
اأ�شياء  جت��رب��ة  فيها  ميكنني  ح��ي��ث 
�شاأكون  اجل��وج��ي��ت�����ش��و،  يف  ج���دي���دة 
بالتاأكيد يف ميامي يف املرة القادمة.

كجم"،   -95" الثقيل  ال����وزن  ويف 
ال��ت��ت��وي��ج من  م��راك��ز من�شة  ك��ان��ت 
ن�شيب جنمات الربازيل جابرييلي 
وويلما  ����ش���وزا  واإجن���ري���د  ب��ا���ش��ي��ن��ه��ا 

موريرا.
حلت   ، ال���������دول  م�������ش���ت���وى  وع����ل����ى 
ال���ث���اين خلف  امل���رك���ز  االإم��������ارات يف 
االأرجنتني  ج��اءت  فيمكا  ال��ربازي��ل 

ثالثة.
م�شتوى  ع��ل��ى  االأول  امل���رك���ز  وك����ان 
اف  "جي  ن�شيب  م��ن  االأك��ادمي��ي��ات 
"كوماندوز  اأكادمييتا  وتلتها  تيم" 
بي جي جي" يف  جروب" و"فيجن 

املركزين الثاين والثالث.
البطولة  التالية من  وتقام اجلولة 
املتحدة  ب�����ال�����والي�����ات  م���ي���ام���ي  يف 
اأغ�شط�س  و28   27 االأمريكية، يف 

احلايل.

•• القاهرة-وام:

لل�شباب  الوطني  منتخبنا  يد�شن 
ل���ل���م���الك���م���ة غ������دا م�������ش���ارك���ت���ه يف 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ع��ب��ة، التي 
تنطلق فعالياتها بالقاهرة وت�شتمر 

حتى 7 اأغ�شط�س اجلاري.
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  وك���ان���ت 
االول،  اأم���������س  ال���ق���اه���رة  و����ش���ل���ت 
وت�شم قائمة منتخبنا الوطني 4 
العبني هم جا�شم النقبي وحممد 

احلفيتي وحميد املر�شدي وحممد 
الزحمي، باالإ�شافة مل�شاركة احلكم 
�شمن  علي  اآل  خلفان  االإم���ارات���ي 
بالبطولة.  التحكيمية  االأط���ق���م 

الزعابي  اإبراهيم  البعثة  ويرتاأ�س 
ع�شو جمل�س اإدارة احتاد االإمارات 
اأي�شا  البعثة  وت�����ش��م  للمالكمة، 
ال�شبلي،  حم��م��د  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 

واملدرب علي الع�شري.
البطولة  ه���ام�������س  ع���ل���ى  وي����ق����ام 
للعبة،  ال��ع��رب��ي  اج��ت��م��اع االحت����اد 
ح��ي��ث ي�����ش��ارك ف��ي��ه م��ن االإم����ارات 

ن���ائ���ب رئي�س  ب���و خ���اط���ر  حم��م��د 
احتاد االإمارات للمالكمة – ع�شو 
العربي  التنفيذي لالحتاد  املكتب 

للعبة.

•• القاهرة -وام:

د�شن معايل اأحمد اأبو الغيط االأمني العام جلامعة الدول العربية خالل 
منطاد  فريق  القاهرة  يف  العامة  االأم��ان��ة  مبقر  االأول  اأم�����س  ي��وم  لقائه 
ت�شميم  نا�شراملن�شوري  عبدالعزيز  ط��ي��ار  الكابنت  برئا�شة  االإم����ارات 
خالل  االإم����ارات  منطاد  �شيطلقه  ال��ذي  العربية  ال���دول  جامعة  منطاد 
االأ�شهر املقبلة يف جميع الدول العربية بهدف تعزيز روح االنتماء العربي 
وخلق مناخ عربي يعرف من خالله ال�شباب العربي على اإجنازات الدول 

العربية على ال�شاحتني االقليمة والدولية يف خمتلف املجاالت.
اأب��و الغيط باجلهود اجل��ب��ارة الإجن���ازات وم��ب��ادرات فريق  اأ���ش��اد معايل  و 
منطاد االإمارات على امل�شتوىين االإقليمي والدويل وملا يقوم به من عمل 

يهدف اإىل ن�شر روح الت�شامح والتوا�شل بني �شعوب دول الوطن العربي 
ودول العامل بجميع ثقافاته ومعتقداته.

وقال اأبو الغيط خالل اللقاء اإن العمل العربي امل�شرتك هو جزء من ن�شيج 
حكومة وقيادة و�شعب االمارات وهو ح�شاد لزرع وغر�س موؤ�ش�س الدولة 
" والذي  ث��راه  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
ال�شيخ الدكتور �شلطان  ال�شمو  يج�شده �شوره احلر�س الكبر ل�شاحب 
ا�شبح  ال��ذي  ال�شارقة  حاكم  االعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 
�شمرا للقائد العربي احلري�س على خلق جيل مت�شلح بالعلم والتعليم 
و�شخ�شية عربية فذة قدم الكثر للوطن العربي ولل�شباب االماراتي و 
العربي والذي اأ�شبح واقعا ملوم�شا اطلع عليه معاليه �شخ�شيا يف لقائه 
بعدد كبر من ال�شباب االماراتي خالل م�شاركاته يف املوؤمترات والندوات 

العاملية يف الدولة عامة واإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�س .
ومن جانبه قال الكابنت طيار عبدالعزيز نا�شر املن�شوري رئي�س منطاد 
االمارات اإن مبادرة منطاد جامعة الدول العربية هي االوىل من نوعها 
منذ قيام اجلامعة وقد اختار منطاد االمارات بزوغ اليوم االول من العام 
العربية  ال��دول  جامعة  منطاد  اإط��الق  عن  لالعالن  اجلديد  الهجري 
حر�شا من طاقم الفريق على تفعيل عروبة العمل العربي الذي يهدف 
اىل ن�شر ر�شالة قادة و�شعوب الدول العربية ايل جميع دول العامل بهوية 
عربية ت�شجل اأوىل لوحاتها خالل اليوم االأول من العام الهجري العربي 

. 1444ه� 
واأ�شاف املن�شوري انه مت اختيار �شبتمرب القادم العالن جدول الطران 
يف الدول العربية والتعريف بالدولة العربية االأوىل التي �شوف حتت�شن 

االقليمي  ال�شعيد  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  االول  للمناطيد  ال��ع��رب  م��ه��رج��ان 
والدويل واطالق خط ال�شر الذي �شوف يت�شمن ثالث  م�شارات جوية 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  منطاد  مب�شاركة  واأر���ش��ي��ة 
" �شمر االحتاد  ال�شارقة  االأعلى حاكم  القا�شمي ع�شو جمل�س  حممد 
جم�شم ولوحة حتليق  االإمارات  منطاد  رئي�س  قدم  اللقاء  ختام  ويف   . "
منطاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
جمل�س االأعلى حاكم ال�شارقة " �شمر االحت��اد " يف جمهورية م�شر - 
العربية  ال��دول  للجامعة  وتقديره  �شكره  معربا عن  اال�شكندرية  مكتبة 
مبادرة منطاد جامعة  بها  التي حظيت  الكبرة  للثقة  عليها  والقائمني 
الدول العربية من معايل االأمني العام اأحمد اأبو الغيط الذي وجه بدعم 

عمل الفريق .

الكثريي يح�سد ف�سية بطولة اأبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو يف ريو دي جانريو

القاهرة يف  العربية  بالبطولة  لل�سباب  املالكمة  منتخب  ميثلون  العبني   4

اأبو الغيط يد�سن ت�سميم منطاد جامعة الدول العربية

•• كواالملبور-وام: 

ال�شباب"  "فئة  ت���اي  ل��ل��م��واي  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��وا���ش��ل 
املاليزية  بالعا�شمة  املقررة  العامل،  بطولة  يف  للم�شاركة 
كواالملبور من 8 اإىل 20 اأغ�شط�س اجلاري، والتي ينظمها 
االحتاد املاليزي للمواي تاي حتت اإ�شراف االحتاد الدويل 

للعبة.
وو�شلت بعثة منتخب �شباب املواي تاي اإىل كواالملبور اأم�س 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شاعدي  �شامل  يا�شر  برئا�شة  االأول 

احتاد االإمارات للمواي تاي والكيك بوك�شينج.
19 العبا والعبة من  36 فردا من بينهم  وت�شم البعثة 

الفني  للجهاز  اإ�شافة  واالأوزان،  العمرية  املراحل  خمتلف 
وباريوات   ، �شامات  �شانيت  علي  عمر  امل��درب��ني  من  املكون 

وعادل جواد واالإداري جربيل اأبو �شنينه.
وحر�س �شعادة عبداهلل �شعيد النيادي رئي�س احتاد االإمارات 
العربي  االحت��ادي��ن  رئي�س  بوك�شينج  والكيك  ت��اي  للمواي 
مغادرة  قبل  الالعبني،  حث  على  ت��اي  للمواي  واالآ�شيوي 
جناح  يف  امل�شاهمة  ���ش��رورة  على  ظ��ب��ي،  اأب���و  مل��ط��ار  البعثة 
حققها  التي  االإيجابية  ال�شمعة  على  واملحافظة  البطولة 
اأبو  بطولة  يف  االأخ��رة  الذهبية  م�شاركته  خ��الل  الفريق 
ظبي والتي فاز بلقبها، مبا يعك�س الوجه امل�شرق لريا�شة 

االإمارات التي حتظى برعاية ودعم القيادة الر�شيدة.

منتخب �سباب املواي تاي يكثف 
ا�ستعداداته لبطولة العامل مباليزيا

احتاد الكرة يعتمد اأع�ساء 
اللجان الق�سائية والتحكيمية

•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت اجلمعية العمومية الحتاد االإمارات لكرة القدم اأم�س اللجان الق�شائية والهيئات التحكيمية لالحتاد 
يف املو�شم اجلديد.

را�شد بن  ال�شيخ  برئا�شة  املرئي  االت�شال  تقنية  العادية عرب  العمومية  اجتماع اجلمعية  ام�س  وعقد االحت��اد 
حميد النعيمي رئي�س االحتاد، ومب�شاركة اأع�شاء جمل�س اإدارة االحتاد واأع�شاء اجلمعية العمومية.

من  العديد  �شهد  ال��ذي   ،  2022-2021 الريا�شي  املو�شم  يف  االحت��اد  ن�شاط  تقرير  االجتماع  وا�شتعر�س 
من  واعتماده  احل�شابات  ومدققي  لالحتاد  اخلتامي  احل�شاب  تقرير  عر�س  مت  فيما   ، واالأح���داث  الفعاليات 

االأع�شاء.
املو�شم اجلديد، و�شمت  الكرة يف  التحكيمية الحتاد  الق�شائية والهيئات  اللجان  اعتماد  ومت خالل االجتماع 
�شلمان حممد  "نائباً" واالأع�شاء  الزيودي  ر�شود  "رئي�شاً" وحمدان  �شعيد حممد احلوطي  االن�شباط  جلنة 
الطويل ، وح�شن حممد ال�شيباين وبدر عبداهلل خمي�س ، و�شمت غرفة ف�س املنازعات عي�شى �شالح احلو�شني 
"رئي�شاً" وعلي �شلطان احلداد "نائباً" واالأع�شاء اإ�شماعيل را�شد ، وحم�شن م�شبح ، وعادل عبدالعزيز ، وحمد 

اإبراهيم اال�شتاد ، وميثاء طالب خمي�س وخالد عبيد خادم.
"رئي�شاً" وفي�شل احلداد "نائباً"  كما �شمت جلنة اال�شتئناف على قرارات جلنة االن�شباط �شالح احلمراين 
واالأع�شاء عارف حممود ، وعمار العليلي ومروان املرزوقي ، فيما �شمت جلنة اال�شتئناف على قرارات اأو�شاع 
وانتقاالت الالعبني "غرفة ف�س املنازعات" اأحمد �شليمان "رئي�شاً" وعلي �شام�س "نائباً" واالأع�شاء عبدالعزيز 

االأبلم ، و�شهاب اأحمد وحميد دروي�س.
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•• اأبوظبي - وام:

الدوريات  معظم  مناف�شات  املقبلة  الفرتة  خالل  تنطلق 
اأكرث من جمال  املناف�شة يف  االأوروبية والعربية لتتجدد 

ومنها �شباق الهدافني.
ومت��ث��ل االأه�����داف دائ��م��ا ج���زءا ك��ب��را و مهما م��ن املتعة 
من  خا�شة  مبتابعة  دائ��م��ا  ال��ه��داف��ون  ويحظى  ال��ك��روي��ة 
تاألق  على  التاريخ  وي�شهد  واجلماهر..  االإع��الم  و�شائل 
العديد من الهدافني العرب يف بطوالت الدوري املحلية 
الدوريات  اإىل  بع�شهم  ت��األ��ق  وام��ت��د  العربية،  باملنطقة 

االأوروبية.
وطبقا الإح�شائية ملركز "فوروارد �شبورت"، املتخ�ش�س يف 
اأرقام واإح�شائيات الالعبني واالأندية واالإدارة الريا�شية، 
يت�شدر املغربي يو�شف العربي العب اأوملبياكو�س اليوناين 
قائمة اأبرز الهدافني العرب يف خمتلف الدوريات بر�شيد 
حممد  امل�شري  اأي�شا  القائمة  وت�شم  اأه���داف..   207
واالإم��ارات��ي��ني فهد  االإجن��ل��ي��زي،  ليفربول  ه��داف  �شالح 

خمي�س وعلي مبخوت.
التوثيق  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ن���ائ���ب  ع��ب��د اهلل  م��ن�����ش��ور  واأك�����د 
واالإح�����ش��اء ب��احت��اد االإم����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم، رئي�س مركز 
االإح�شائية  اإع���داد  يف  االعتماد  مت  اأن��ه  �شبورت  ف���وروارد 
على اأ�شا�س اأن تكون االأهداف امل�شجلة يف بطوالت الدرجة 

املمتازة فقط على امل�شتويني املحلي واخلارجي.
كما تت�شمن ال�شروط اأن تكون االإح�شائيات بعد تاأ�شي�س 
احتادات الكرة يف البلدان التي �شارك الالعب مع اأنديتها، 
واأن تكون مقت�شرة على الالعبني العرب فقط، ما حال 
دون وجود �شيب�شتيان تيجايل العب نادي الوحدة حاليا 
ومنتخب االإم��ارات يف القائمة، الأن معظم اأهدافه جاءت 

قبل االن�شمام ل�شفوف املنتخب الوطني.
8 العبني  16 العبا يف القائمة ال ي��زال  اأب��رز  وم��ن بني 
يو�شف  امل��غ��رب��ي  وه���م  االآن،  ح��ت��ى  امل��الع��ب  يف  ين�شطون 
حمدهلل  ال��رزاق  وعبد  خريبني،  عمر  وال�شوري  العربي، 
وع��ل��ى م��ب��خ��وت، وحم��م��د ���ش��الح، وع����الء ع��ب��د الزهرة، 

و�شيبا�شتيان �شوريا وبغداد بوجناح.
و اأ�شار من�شور عبد اهلل اإىل اأن القائمة التي ت�شم اأي�شا 
ال�شوري عمر ال�شومة العب االأهلي ال�شعودي من املمكن 
فريقه  م��ع  ا�شتمر  اإذا  ل��ه  االأه�����داف  ح�����ش��اب  ي��ت��وق��ف  اأن 
ال�شعودي، ويف حال  االأوىل  الدرجة  ل��دوري  بعد هبوطه 
اأو  ال�شعودي  ب��ال��دوري  املحرتفني  اأن��دي��ة  الأح��د  انتقاله 
االإح�شائية  اأو�شحت  و  اأهدافه.  احت�شاب  �شي�شتمر  غره 
6 العبني ا�شتطاعوا هز ال�شباك مع ناد واحد فقط،  اأن 
وهم ال�شعودي ماجد عبد اهلل و االإماراتيان فهد خمي�س 
ال�شاذيل، واملغربي ح�شن  وعلي مبخوت، وامل�شري ح�شن 

اأق�شبي، والقطري �شيبا�شتيان �شوريا.
و يت�شدر املغربي يو�شف العربي القائمة ب� 207 اأهداف 
 76 الدوريات" القطري  االآن" يف  وحتى   2008 "منذ 
والفرن�شي   "58 واالإ���ش��ب��اين   "58 وال��ي��ون��اين  هدفا" 

هدفا.  12 17" وال�شعودي 
وياأتي ال�شومة ثانيا ب� 205 اأهداف "منذ 2008 وحتى 
 "43 والكويتي   "144 الدوريات" ال�شعودي  االآن" يف 
حمد  ال���رزاق  عبد  املغربي  يليه  18" ه��دف��ا..  وال�شوري 
2010 و حتى االآن" يف  "منذ  198 هدفا  اهلل بر�شيد 
واملغربي   "39 وال��ق��ط��ري   "89 ال�����ش��ع��ودي  الدوريات" 

ال�شيني25" والرنويجي 15" . 30" و 
بر�شيد  ال��راب��ع  املركز  اخلطيب  فرا�س  ال�شوري  ويحتل 
هدفا "منذ 1999 وحتى 2019"، يف الدوريات   193
 "12 15"وال�شيني  وال�������ش���وري   "162 "الكويتي 
والعراقي 3" والقطري1"، فيما ياأتي خام�شا ال�شعودي 
ماجد عبداهلل بر�شيد 189 هدفا "منذ 1977 وحتى 

ال�شعودي. 1998" بالدوري 
املركز  ع��ل��ى  م��ب��خ��وت  ع��ل��ي  االإم���ارات���ي  ال��ن��ج��م  وي�شتحوذ 
بالدوري  ه��دف��ا   181 ب��ر���ش��ي��د  ال��ق��ائ��م��ة  يف  ال�����ش��اد���س 
االإماراتي "من 2008 وحتى االآن" يليه امل�شري ح�شام 
ح�شن بر�شيد 179 هدفا "منذ 1984 وحتى 2007" 
5" و3 يف كل  168" واليوناين  الدوريات" امل�شري  يف 

من االإماراتي وال�شوي�شري.
وي��ت��ق��ا���ش��م االإم����ارات����ي ف��ه��د خ��م��ي�����س وال�����ش��ع��ودي نا�شر 
الثامن  امل���رك���ز  ����ش���الح  امل�������ش���ري حم��م��د  و  ال�����ش��م��راين 
اأح�����رز خمي�س  ل��ك��ل م��ن��ه��م ح��ي��ث  175 ه��دف��ا  ب��ر���ش��ي��د 
اأهدافه "منذ 1980 اإىل 1997" بالدوري االإماراتي، 
 2020 اإىل   2003 م��ن  اأه���داف���ه  ال�����ش��م��راين  و���ش��ج��ل 
فيما  اأه��داف،   8 واالإماراتي   "167 بالدوري ال�شعودي 
بالدوريات"  االآن"  ح��ت��ى   2010 "منذ  ���ش��الح  ���ش��ج��ل 
االإجنليزي 120" واالإيطايل 35" و ال�شوي�شري9 " و 

امل�شري11.
173 لكل  3 العبني املركز التا�شع بر�شيد  كما يتقا�شم 
اإىل   1959 "من  ال�����ش��اذيل  ح�شن  امل�����ش��ري  وه��م  منهم 
اأق�شبي  ح�شن  واملغربي  امل�شري،  ال���دوري  يف   "1978
الفرن�شي، وقد  الدوري  1970" يف  حتى   1955 "من 
اأوملبيك و�شتاد  اأندية نيم  اأع��وام مع   10 لعب هناك ملدة 
رمي�����س وم��ون��اك��و ق��ب��ل اأن ي��ع��ود اإىل امل��غ��رب وي��ل��ع��ب مع 
الفتح الريا�شي لكن ال توجد اح�شائيات ر�شمية ل�شجل 

اأهدافه.
عبد  ع��الء  العراقي  اأي�شا،  التا�شع  املركز  اأ�شحاب  وم��ن 
"العراقي  الدوريات  االآن" يف  الزهرة /من 2004 حتى 

.  1 3" واالإيراين  27" وال�شوداين  142" والقطري 
 172 بر�شيد  اأي�شا  العبني   3 العا�شر  امل��رك��ز  يف  ي��اأت��ي 
"منذ  �شوريا  �شيبا�شتيان  القطري  وهم  لكل منهم  هدفا 
علي  واليمنى  القطري،  االآن" بالدوري  وحتى   2006
ال���دوري���ات  يف   "2014 وح��ت��ى   1995 "منذ  ال��ن��ون��و 
اليمني 163" وال�شوداين 6" وال�شوري 2" والبحريني 
1" واجلزائري بغداد بوجناح "منذ 2011 وحتى االآن" 
بالدوريات " القطري130" والتون�شي 26" واجلزائري 

."16

ي��اأم��ل امل���درب ميكل اأرت��ي��ت��ا يف اال���ش��ت��ف��ادة من 
معهما  عمل  اأن  �شبق  الع��ب��ني  وخ���ربة  ك��ف��اءة 
على  للبناء  ي�شعى  حيث  �شيتي،  مان�ش�شرت  يف 
التقدم الذي حققه مع اآر�شنال عندما ينطلق 

املو�شم اجلديد.
املباريات  يف  ال�شاب  اآر���ش��ن��ال  فريق  وا�شت�شلم 
االأخرة للمو�شم املا�شي، حيث �شاهد غرميه 
املركز  ي��ن��ت��زع  هوت�شبر  ت��وت��ن��ه��ام  ال��ت��ق��ل��ي��دي 

الرابع يف الدوري االإجنليزي املمتاز.
ورغم كرة القدم اجلميلة التي قدمها اآر�شنال 

املو�شم  خ���الل  ال��ف��رتات  بع�س  يف 
بع�س  ظ����ه����رت  امل����ا�����ش����ي 

نقاط ال�شعف يف الفريق 
ال����ت����ي حت������رك اأرت���ي���ت���ا 
لتعزيز �شفوفه خالل 

ال�شيف.
وم���������������������ع ت����������������وايل 
املدوية،  ال�����ش��ف��ق��ات 
ك�شف توقيع املهاجم 

جابرييل  ال���ربازي���ل���ي 
ج�������ي���������������ش�������و��������س 

زينت�شنكو  اأول��ك�����ش��ن��در  االأوك������راين  وال��ظ��ه��ر 
مقابل 75 مليون جنيه اإ�شرتليني عن النوايا 

احلقيقية الآر�شنال يف املو�شم اجلديد.
وبينما اعترب �شيتي البطل هذا الثنائي زائداً 
عن حاجته فاإنه ال يوجد اأدنى �شك يف اجلودة 
لت�شكيلة  الالعبان  �شي�شيفها  التي  واخل��ربة 

اآر�شنال يف �شعيه للعودة اإىل املربع الذهبي.
ب�شكل  لعب جي�شو�س )25 عاماً(  ورغم عدم 
�شريح يف مركزه يف �شيتي �شجل الالعب 95 
امل�شابقات  جميع  يف  م��ب��اراة   236 يف  ه��دف��اً 
اأربعة  ال��ن��ادي  حتقيق  يف  مهماً  دوراً  ولعب 
خم�شة  يف  امل���م���ت���از  ل����ل����دوري  األ����ق����اب 

موا�شم.
وي���ع���رف اأرت���ي���ت���ا ج���ي���داً م���ا ميكن 
الربازيلي  ال���الع���ب  ي��ق��دم��ه  اأن 
لفريقه، حيث �شبق اأن تعاون معه 
بيب  للمدرب  م�شاعداً  ك��ان  حني 
غوارديوال يف �شيتي ومن املرجح 
ارتكاز  ك��ن��ق��ط��ة  ي�����ش��ت��خ��دم��ه  اأن 

للهجوم.
ان�شمامه  بعد  جي�شو�س  وق��ال 

"اأثق بن�شبة مئة يف املئة يف اأرتيتا. ق�شيت وقتاً 
رائعة  ب�شخ�شية  يتمتع  قبل.  من  معه  ممتعاً 

وهو مدرب جيد. لقد �شاعدين كثراً".
وكان زينت�شنكو جندياً جمهواًل اأي�شاً يف �شيتي 
و�شي�شيف مرونه على اجلانب االأي�شر وميلك 

مثل جي�شو�س عقلية انت�شارية.
ومن بني ال�شفقات ال�شيفية االأخرى الأرتيتا 
ميكنه  ال��ذي  بورتو  من  فيرا  فابيو  الالعب 

القيام باأكرث من دور يف و�شط امللعب.
فيها  التي عانى  الفرتات  بع�س  وكانت هناك 
اأرتيتا لتطبيق خططه يف اآر�شنال ب�شبب عدم 

وجود املوارد ال�شحيحة حتت ت�شرفه.
لكن مع تكامل التعاقدات اجلديدة 

م��ع امل��واه��ب ال���واع���دة مثل 

���ش��اك��ا وجابرييل  وب��وك��اي��و  اأودي���غ���ارد  م��ارت��ن 
مارتينيلي يبدو اأن اأرتيتا وجد اأخرا �شالته.

وك��ان��ت ه��ن��اك ع��الم��ات م�شجعة يف ف���رتة ما 
قبل انطالق املو�شم بالفوز ودياً على ت�شيل�شي 
واأوديغارد  و�شاكا  جي�شو�س  ه��ز  حيث   0-4
ب���ال ع�شاق  ي�شغل  ال���ذي  وال�����ش��وؤال  ال�����ش��ب��اك. 
اآر�شنال حالياً هل هو جمرد اأمل كاذب اآخر اأم 
بداية حقبة جديدة م�شرقة يف ناد مل يح�شم 

اأحد املراكز االأربعة االأوىل منذ 2016.
اأرتيتا ولهذا مددوا  اآر�شنال يف  ويثق م�شوؤولو 
 ،2025 معه حتى  التعاقد 
االإ�شباين  امل��درب  لكن 
تكون  ل��ن  اأن���ه  يعلم 
هناك اأي اأع��ذار اإذا 
التاأهل  يف  ف�����ش��ل 
على االأقل لدوري 

اأبطال اأوروبا.

•• اأبوظبي- وام:

بعدما ارتبكت ا�شتعداداتها يف العامني 
املا�شيني ب�شبب جائحة كورونا عادت 
االأندية االأوروبية لال�شتعداد بقوية 
ل��ب��داي��ة امل��و���ش��م اجل��دي��د م��ن خالل 
جوالت يف الواليات املتحدة و اليابان 
ومباريات  االآ�شيوية  القارة  جنوب  و 
لتجربة  امل�����ش��ت��وى  م��ت��ب��اي��ن��ة  ودي�����ة 
بني  واالن�شجام  اجلديدة  ال�شفقات 
الالعبني اجلدد والقدامى بالفريق. 
باألقاب  امل��ت��وج��ة  االأن��دي��ة  حر�شت  و 
الكبرة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����دوري  ب��ط��والت 
اال���ش��ت��ع��داد لرحلة  ع��ل��ى  اأوروب������ا  يف 
املو�شم اجلديد  لقبها يف  الدفاع عن 
تاأهبا  اإع��داد قوية  برامج  من خالل 
فعاليات  تنطلق  و  البداية.  ل�شربة 
املو�شم اجلديد يف معظم دوريات كرة 
اأي��ام حيث  ب��اأوروب��ا يف غ�شون  القدم 
الكبرة  االأن����دي����ة  م��ع��ظ��م  اخ��ت��ت��م��ت 
االأب����ط����ال  االأن�����دي�����ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

ا�شتعداداتها للمو�شم اجلديد.
مدريد  ري�����ال  ك����ان   ، اإ���ش��ب��ان��ي��ا  يف  و 

حري�شا على خو�س اأكرث من جتربة 
لقبيه  عن  ال��دف��اع  رحلة  لبدء  قوية 
اأبطال  ودوري  االإ�شباين  ال��دوري  يف 
، وك���ذل���ك اال���ش��ت��ع��داد بقوة  اأوروب������ا 
التي  االأوروب���ي  ال�شوبر  كاأ�س  مل��ب��اراة 
اإنرتاخت فرانكفورت  جتمعه بفريق 

االأملاين يف 10 اأغ�شط�س احلايل.
و مل يكن ريال مدريد ن�شيطا ب�شكل 
كبر يف �شوق االنتقاالت هذا ال�شيف 
�شفقتني  امللكي  ال��ن��ادي  اأب���رم  حيث 
ك��ب��رت��ني ف��ق��ط م��ن خ���الل التعاقد 
مع املدافع االأملاين اأنطونيو روديجر 
يف �شفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد 
االإجنليزي  ت�شيل�شي  م���ع  ال���الع���ب 
اأوريلني  ال��و���ش��ط  ���ش��م الع���ب  ك��م��ا   ،

ت�شواميني من موناكو الفرن�شي.
و ب��رغ��م ذل���ك ا���ش��ت��ع��د ري����ال مدريد 
ب�����ش��ك��ل ق���وي ل��ل��م��و���ش��م اجل���دي���د من 
خ��الل اأك���رث م��ن م��ب��اراة ودي���ة قوية 
يف جولته االأمريكية حيث خ�شر اأمام 
 1-0 بر�شلونة  التقليدي  مناف�شه 
ثم تعادل مع كلوب اأمريكا املك�شيكي 
يف  االأه��م  املحطة  كانت  فيما   2-2

ا�شتعداداته للمو�شم من خالل الفوز 
قبل   0-2 االإيطايل  على يوفنتو�س 
العودة اإىل مدريد ا�شتعدادا لل�شوبر 

االأوروبي منت�شف االأ�شبوع املقبل.
���ش��ي��ت��ي حامل  وح���ر����س م��ان�����ش�����ش��رت 
ل��ق��ب ال�����دوري االإجن��ل��ي��زي يف اإط���ار 
على  اجل��دي��د  للمو�شم  ا���ش��ت��ع��دادات��ه 
ت��دع��ي��م ���ش��ف��وف��ه ب��ال�����ش��ف��ق��ات التي 
ي��ح��ت��اج��ه��ا ف��ع��ل��ي��ا وت���خ���دم اأه���داف���ه 
البحث  طريق  يف  اال�شتمرار  واأهمها 
االأل������ق������اب حمليا  م�����ن  م����زي����د  ع�����ن 
لبناء  اإ�شافة  اأوروبيا  بقوة  واملناف�شة 
فريق قادر على هذا ل�شنوات طويلة 

قادمة.
ول����ذا ت��ع��اق��د م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي مع 
اأك���رث م��ن الع��ب ���ش��اب يف مقدمتهم 
بورو�شيا  اإيرلنج هاالند من  املهاجم 
دورمت��ون��د االأمل����اين والع���ب الو�شط 
يونايتد  ل��ي��دز  م��ن  فيليب�س  ك��ال��ف��ن 

االإجنليزي.
وخالل ا�شتعداداته للمو�شم اجلديد 
مديره  ب���ق���ي���ادة  ال���ف���ري���ق  ح���ر����س   ،
الفني االإ�شباين جو�شيب جوارديوال 

ع��ل��ى خ��و���س ف����رتة ت���دري���ب���ات قوية 
ث���م ح��ق��ق ان��ت�����ش��اري��ن م��ت��ت��ال��ي��ني يف 
على  فيهما  وف����از  ال���ودي���ة  امل��ب��اري��ات 
وبايرن  كلوب اأمريكا املك�شيكي 1-2 
مو�شمه  ليبداأ   0-1 االأمل��اين  ميونخ 
يف  ليفربول  مع  املواجهة  خالل  من 
م��ب��اراة ال���درع اخل��ري��ة قبل خو�س 
االإجنليزي  بالدوري  االأوىل  مباراته 

اأمام وي�شتهام يوم االأحد املقبل.
م��ي��الن حري�شا  ك���ان   ، اإي��ط��ال��ي��ا  ويف 
بالقوام  االحتفاظ  على  كبر  ب�شكل 
ا�شتعاد لقب  الذي  للفريق  الرئي�شي 
املا�شي  املو�شم  يف  االإيطايل  ال��دوري 
العيار  م���ن  ���ش��ف��ق��ات  ي����ربم  مل  واإن 
����ش���وق االن���ت���ق���االت هذا  ال��ث��ق��ي��ل يف 

ال�شيف.
وم���ع ه���ذا ، ق���دم ال��ف��ري��ق اأك����رث من 
لرحلة  ا�شتعداداته  يف  قوية  حمطة 
ال��دف��اع ع��ن ال��ل��ق��ب امل��ح��ل��ي و خا�س 
القوة  م��ت��ف��اوت��ة يف  ودي����ة  م���ب���اري���ات 
وحقق الفوز يف 3 منها وخ�شر مباراة 
واح���دة ، وك��ان��ت اأب��رزه��ا ال��ف��وز على 
2-1 وعلى مار�شيليا  االأمل��اين  كولن 

الفرن�شي 0-2 .
و برغم رحيل مهاجم و هداف الفريق 
بر�شلونة  اإىل  ليفاندوف�شكي  روب��رت 
بايرن ميونخ حا�شما  كان  االإ�شباين، 
ب�شفقتني  ال��ه��ج��وم  ت��دع��ي��م خ��ط  يف 
�شاديو  ال�����ش��ن��غ��ايل  ���ش��م  و  ب���ارزت���ني 
ال�شاب  و  ل��ي��ف��رب��ول  م��ه��اج��م  م����اين 
الفرن�شي  ري��ن  مهاجم  تيل  ماتي�س 
ك��م��ا دع���م ال��ف��ري��ق ال��ب��اف��اري دفاعه 
ماتيا�س  ال�شاب  الهولندي  بالنجم 

دي ليخت.
وعلى م�شتوى املباريات الودية ، كان 
اجت���اه ب��اي��رن ه��و االن��ت��ق��اء ب��دال من 
خو�س مباريات عديدة بال جدوى.. 
 2-6 الكبر  ال��ف��وز  ال��ف��ري��ق  وح��ق��ق 
االأمريكي  ي��ون��اي��ت��د  ���ش��ي  دي  ع��ل��ى 

اأم������ام م��ان�����ش�����ش��رت �شيتي  ث���م خ�����ش��ر 
جولته  خ��ت��ام  يف   1-0 االإجن���ل���ي���زي 

االأمريكية.
القوية  الفريق  ا�شتعدادات  واأثمرت 
اأول األقابه يف املو�شم اجلديد بالفوز 
ال�شوبر  مباراة  5-3 يف  على اليبزج 
كبرة  معنوية  دف��ع��ة  على  ليح�شل 
فرانكفورت  اإن��رتاخ��ت  مواجهة  قبل 
ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل يف ب��داي��ة رحلة 
ال���دف���اع ع���ن ل��ق��ب ال�����دوري االأمل����اين 
لقبه يف  احتكر  "بوند�شليجا" ال��ذي 

املوا�شم الع�شرة املا�شية.
امل�����درب  م����ع  ت���ع���اق���ده  ج���ان���ب  اإىل  و 
خلفا  ج����ال����ت����ي����ي����ه  ك�����ري�����������ش�����ت�����وف 
 ، بوت�شيتينو  لالأرجنتيني ماوري�شيو 
اأك��رث من  باري�س �شان جرمان  �شم 

ا�شتعدادا  ���ش��ف��وف��ه  ل��ت��دع��ي��م  الع���ب 
للدفاع عن لقبه يف الدوري الفرن�شي 
كما جنح يف االحتفاظ بنجم هجومه 

الفرن�شي كيليان مبابي.
اأب��رز حمطات  وخا�س �شان جرمان 
االإعداد خالل جولته باليابان حيث 
واأوراوا  فرونتال  كاوا�شاكي  على  فاز 
اأو�شاكا ليعود  ريد دياموندز وجامبا 
بلقب  وي����ت����وج  ف��رن�����ش��ا  اإىل  ب���ع���ده���ا 
ال�����ش��وب��ر امل��ح��ل��ي ع��ل��ى ح�����ش��اب نانت 
لقب  الدفاع عن  ي�شتهل حملة  فيما 
املقبل  ال�شبت  يوم  الفرن�شي  الدوري 

يف �شيافة كلرمون.
و ك��امل��ع��ت��اد ، ق���دم اأي��اك�����س اأك����رث من 
ان��ت��ق��االت الالعبني  ���ش��وق  الع���ب يف 
الالعبني �شفوف  ه��وؤالء  دع��م  حيث 

االأوروبية  ال���ق���ارة  يف  اأخ����رى  اأن���دي���ة 
ل����ك����ن ال����ف����ري����ق ال����ه����ول����ن����دي جنح 
من  ب��ع��دد  �شفوفه  تدعيم  يف  اأي�����ش��ا 
الالعبني املميزين مثل كالفن با�شي 
و�شتيفان  كون�شي�شاو  وفران�شي�شكو 

برجوين.
و خا�س اأياك�س اأكرث من مباراة ودية 
ا���ش��ت��ع��دادا ل��رح��ل��ة ال��دف��اع ع��ن لقبه 
الفوز  اأب��رزه��ا  ك��ان  املحلي  ب��ال��دوري 
الكرواتي  زغ���رب  لوكوموتيف  على 
�شالزبورج  ب���ول  ري���د  ع��ل��ى  و   0-3
3-2 و�شاختار دوينت�شك  النم�شاوي 
الفريق  خ�شر  واإن   1-3 االأوك����راين 
العنيد  ال��ت��ق��ل��ي��دي  م��ن��اف�����ش��ه  اأم������ام 
ال�شوبر  ك��اأ���س  يف   5-3 اآي��ن��ده��وف��ن 

الهولندي.

اأبطال اأوروبا يتاأهبون لرحلة الدفاع عن األقابهم بعد �سيف مفعم بالن�ساط

را�سد بن حميد: املنتخبات الوطنية تبقى اأولوية دائمة يف ا�سرتاتيجية احتاد الكرة
•• اأبوظبي-وام:

اأكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد االإمارات لكرة القدم اأن الدعم املتوا�شل 
العطاء والعمل على تطوير كرة  اإىل م�شاعفة  الر�شيدة يدفع االحتاد  القيادة  من قبل 

القدم املحلية وتهيئة الظروف املالئمة جلميع عنا�شر اللعبة.
اأقيمت  التي  العمومية لالحتاد،  افتتاح فعاليات اجتماع اجلمعية  وقال خالل كلمته يف 
عرب تقنية االت�شال املرئي ام�س: ي�شعدين اأن اأرحب بكم يف اجتماع اجلمعية العمومية 
دعمها  على  الر�شيدة  القيادة  اإىل  ال�شكر  بجزيل  واأت��ق��دم  القدم،  لكرة  االإم���ارات  الحت��اد 
املتوا�شل للريا�شة، و نثمن االهتمام الكبر الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة" حفظه اهلل" للريا�شة والريا�شيني.

واأ�شاف ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي ان هذا االهتمام يدفعنا مل�شاعفة العطاء والعمل 
لتطوير كرة القدم املحلية وتهيئة الظروف املالئمة جلميع عنا�شر الالعبة لكي يعملوا 

وي�شقلوا مواهبهم يف خمتلف التخ�ش�شات.
و لفت اإىل ان جمل�س اإدارة االحتاد �شعى خالل الفرتة املا�شية من خالل جلانه واإدارته 
واالأمانة العامة لتنفيذ العديد من الربامج واملبادرات التي تعزز روؤية 2038 الأن العمل 
املتوا�شل واملدرو�س يخلق بيئة حمفزة على التطوير تدفع الكرة االإماراتية اإىل االأمام..
موؤكدا اأن ال�شعي �شيظل م�شتمرا للو�شول اإىل االأهداف املرجوة وحتقيق االإجنازات على 

كافة االأ�شعدة.
وقال: وقعنا اتفاقيات �شراكة حملية ودولية خالل املرحلة املا�شية الإمياننا باأن طريق 
التعاون وتبادل اخلربات يقودنا اإىل حيث نريد الأن كرة القدم لي�شت لعبة نتائج فح�شب، 

بل هي اأ�شلوب حياة وثقافة جمتمعية ومتثل التعاون والتعا�شد بكل اأ�شكاله.. واملنتخبات 
و�شنبقى  ت�شتحقه،  ال��ذي  ال��دع��م  لها  ون��وف��ر  ا�شرتاتيجيتنا.  يف  اأول��وي��ة  تبقى  الوطنية 
حري�شني على تطويرها ومدها بكل اأ�شباب النجاح، كما نحر�س على تطوير م�شابقاتنا 
املحلية فنيا وتنظيميا، ونحن �شعداء بالنجاح الذي حققه املو�شم الكروي املا�شي، حيث 
حققت كوادرنا املتمثلة بق�شاة املالعب واالألعاب النوعية واللجان العامة باالحتاد العديد 
من االإجن��ازات والتطور امللحوظ ما يجعلنا ن�شتب�شر بالعديد من النتائج االإيجابية يف 
امل�شتقبل القريب. ووجه ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي ال�شكر الإدارات االأندية وال�شركاء 
الكرة  جلماهر  ال�شكر  وج��ه  كما  املا�شية،  ال��ف��رتة  خ��الل  قدمته  م��ا  وك��ل  تعاونها  على 
اأن  املختلفة..موؤكدا  م�شاركتها  يف  الوطنية  املنتخبات  بجانب  وقوفها  على  االإم��ارات��ي��ة 

املرحلة املقبلة تتطلب مزيدا من العطاء والعمل والتطوير والتكاتف.

مع قرب انطالقة املو�سم الكروي.. جتدد 
املناف�سة على �سدارة هدايف العرب

اآر�سنال يعتمد على ثنائي ال�سيتي



عمرها 100 عام متار�س الريا�سة داخل الـ »جيم«
رغم تقدمها يف العمر، مازالت معمرة اأ�شرتالية، تبلغ من الُعمر 
االألعاب  �شالة  داخ��ل  متارينها  ممار�شة  على  ت��واظ��ب  ع��ام،   100
الريا�شية. فخالل 3 اأيام يف االأ�شبوع، تثبت ال�شيدة اإدنا �شيربد اأن 
الُعمر جمرد رقم، فتق�شي �شاعات داخل �شالة االألعاب الريا�شية، 
اأن  ال�شعب  اأم��ر من  ب�شكل منتظم، يف  امل�شي  كما تف�شل ممار�شة 
تدريباتها  مم��ار���ش��ة  يف  رغبتها  �شنها.  نف�س  يف  ه��م  مم��ن  ي��وؤدي��ه 
املختلفة، دفعتها للحفاظ على ع�شويتها باإحدى �شاالت االألعاب 
الريا�شية يف �شمال ملبورن االأ�شرتالية على مدار 40 عاًما، يف اأمر 
يجعلها ت�شعر بالر�شا بح�شب ما نقلته عنها �شحيفة "ديلي ميل" 
التدريبات  خمتلف  ال�"جيم"  داخ��ل  "اإدنا"  وت���وؤدي  الربيطانية. 
م��رة على حمل  كل  فتواظب يف  االأوزان،  ال�شغط حتى حمل  من 
تذهب  ظلت  اأن��ه��ا  اإىل  "اإدنا"،  نوهت  ي��د.  ك��ل  يف  كيلوجرامات   5
التقاعد يف  �شن  زوجها  بلغ  اأن  الريا�شية منذ  االألعاب  اإىل �شالة 
ثمانينيات القرن املا�شي، فا�شرتكت برفقته للحفاظ على حركة 

ج�شمهما، وهو ما ا�شتمرت عليه حتى بعد وفاته.

ثمانيني يت�سلق مئات القمم يف ا�سكوتلندا
اإىل عي�س حياة مريحة تخلو من  ع��ادة  امل�شنني  الكثر من  يلجاأ 
الرجل  لهذا  املتقدم  ال�شن  اأن  اإال  ت��ذك��ر،  مغامرة  اأي  اأو  احل��رك��ة 
اال�شكتلندي مل يقف حجر عرثة يف طريق حتقيق طموحه بت�شلق 
اأن غ��ادرت زوجته جانيت  282 قمة يف ا�شكوتلندا. بعد  اأك��رث من 
الزهامير وه�شا�شة  اإ�شابتها مبر�س  امل�شنني جراء  دار رعاية  اإىل 
اآالم  م��ن  يعاين  امل��ن��زل  عاماً" يف   82" غ��اردن��ر  نيك  بقي  العظام، 
ملمار�شة  بحاجة  ب��اأن��ه  اأدرك  م��ا  ���ش��رع��ان  ولكنه  امل��ري��رة.  ال��وح��دة 
للتفكر  دفعه  م��ا  وه��ذا  الن�شاط،  م��ن  حالة  يف  يبقيه  م��ا  ن�شاط 
يتمثل  اأح��د قط.  اإليه  ي�شبقه  يف خو�س حتٍد فريد من نوعه مل 
التحدي الذي بداأ به ال�شيد غاردنر، يف ت�شلق جميع جبال مونرو 
اال�شكتلندية البالغ عددها 282 قمة والتي يزيد ارتفاع كل منها 
عن 900 مرت خالل 1200 يوم فقط. وبداأ غاردنر بخو�س هذا 
التحدي اخلطر يف �شهر يوليو 2020، بعد ثالثة اأ�شهر من عيد 

ميالده الثمانني.

اأ�سغر ملياردير يف العامل بعمر 10 �سنوات
ال�شوء  والعاملية،  النيجرية  االإع��الم  و�شائل  من  العديد  �شلطت 
10 �شنوات، واأطلقت  على طفل نيجري �شغر ال يتجاوز عمره 

عليه ا�شم اأ�شغر ملياردير يف العامل.
االبن”  “مومفا  ب�  وامللقب  م�شطفي  اأوال  حممد  الطفل  ميتلك 
العامل على  الفارهة، وي�شافر حول  ال�شيارات  اأ�شطواًل من  حالياً، 
منت طائرة خا�شة. وقد ن�شر الطفل �شياًل من ال�شور على ح�شابه 

على اإن�شتغرام، تظهر اأ�شلوب حياته الفاخر.
غطاء  على  يجل�س  وه��و  املن�شورات  اأح��د  يف  االب��ن  مومفا  ويظهر 
حمرك �شيارة بنتلي، ا�شرتاها له والده كاأول �شيارة له. ويف �شورة 
اأمام �شيارة حمراء من طراز المبورغيني  اأخرى، يظهر ال�شغر 
افينتادور مرتدياً مالب�س م�شممة خ�شي�شاً له، وعلق على املن�شور 
قائاًل: “ عيد ميالد �شعيد يل” كما يظهر مومفا االبن اأمام املزيد 
من ال�شيارات الفاخرة، مبا يف ذلك �شيارة فراري �شفراء متوقفة 
النيجري  ال���رثي  اب��ن  ه��و  . حممد  الفخمة  منازله  اأح���د  خ���ارج 
ال�شهر اإ�شماعيل م�شطفى، واملعروف على االإنرتنت بلقب مومفا. 
ويعرف مومفا االأب باأ�شلوب حياته الفاخر مثل ابنه، حيث يتنقل 
بني منازله وق�شوره، وي�شارك ال�شور مع اأكرث من مليون متابع 

على اإن�شتغرام.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جنني داخل جنني
اأ�شيب االأطباء يف املن�شورة، التابعة ملحافظة الدقهلية �شمال �شرق الدلتا يف م�شر، بحالة من الده�شة اأثناء اإجراء 
ال��والدة، حيث اكت�شفوا ما ي�شبه جنينا داخل بطنها، يف حالة  فحو�شات طبيعية لالطمئنان على ر�شيعة حديثة 
نادرة قلما تتكرر على م�شتوى العامل. تعرف هذه احلالة علميا ب�"جنني داخل اجلنني" )Fetus in fetu(، وهي 

نادرة احلدوث حيث مل يتم ت�شجيل �شوى 200 حالة بهذا ال�شكل على م�شتوى العامل حتى االآن.
ويو�شح الدكتور زياد حممد اإ�شماعيل، ا�شت�شاري طب االأطفال وحديثي الوالدة يف مدينة �شربني، ل�"�شكاي نيوز 
"اأهايل الطفلة التي ولدت يوم اخلمي�س املا�شي جاوؤوا لالطمئنان عليها بعد والدتها، وعند اإجرائه  اأن  عربية"، 
من  املزيد  يحتاج  ال��ذي  االأم��ر  امل��ج��ردة،  بالعني  وا�شح  غر  الطفلة  بطن  يف  ورم  وج��ود  تبني  عليها  الفحو�شات 

الفحو�شات حيث كان هناك �شك يف وجود ورم اأو حالة جنني داخل اجلنني".
بعد اإر�شال الطفلة للدكتور جمال هويدي، ا�شت�شاري االأ�شعة، اأكد اأن االأمر يتعلق ب�"احلالة النادرة وهي اأ�شبه بورم 

يف بطن الطفلة يتكون داخله هيكل جنني به فقرات ودم".
وبح�شب الدكتور زياد: "هي من احلاالت النادرة على م�شتوى م�شر، ومت ت�شجيل 200 حالة فقط على م�شتوى 

العامل".
وحينها، مت االت�شال باأ�شاتذة جراحة االأطفال الإجراء عملية ا�شتئ�شال لهذا الورم اأو اجلنني مع حتويل الطفلة 

لق�شم جراحة االأطفال مب�شت�شفى االأطفال بجامعة املن�شورة الإجراء باقي الفحو�شات متهيدا للجراحة.
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موكب عر�س بالدراجات النارية 
التوا�شل ملوكب عر�س  اأثار مقطع فيديو تداوله جزائريون عرب من�شات 

ب�"الدراجات النارية" حالة من اال�شتغراب.
مقطع الفيديو املتداول كان من حمافظة وهران الواقعة غربي اجلزائر، 
خ��ارج��ة عن  ج��دا،  اإل��ي��ه عرو�شته بطريقة خا�شة  ُت��زف  اأن  اخ��ت��ار  لعري�س 

االأعرا�س. يف  وتقاليد" اجلزائريني  عادات  يف  "املاألوف 
ب�"رحلة �شهر  االأم��ر متعلق  اأن  املعلقني  ال��ذي اعتقد كثر من  الوقت  ويف 
ع�شل"، تفاجاأ رواد مواقع التوا�شل باأن االأمر متعلق مبوكب نقل العرو�س 

من منزلها العائلي اإىل قاعة احلفالت التي يقيم فيها زوجها العر�س.
ابنتها  رك��وب  على  اأ�شرفت  التي  العرو�س  وال��دة  الفيديو  اأك��د حقيقة  وم��ا 
على الدراجة النارية برفقة عري�شها وهي ترتدي الثوب االأبي�س اخلا�س 
رواد  ب��ني  اجل��دل  م��ن  حالة  الفيديو  واأح���دث  زفافهن.  ي��وم  يف  بالعرائ�س 
مواقع التوا�شل، بني من اعترب باأن من حق العري�س اأن "يكرم" عرو�شته 

بالطريقة التي يراها منا�شبة والتي يراها باأنها تليق بها وبحبهما.

غرامة كبرية مل�سافر.. 
وال�سبب �سطريتا ماكدونالدز

و�شل  م�شافر  ع��ل��ى  اأم��رك��ي  دوالر  األ��ف��ي  ح���وايل  بقيمة  غ��رام��ة  ُف��ر���ش��ت 
�شطرتي  على  احل���دود  حر�س  ع��رث  بعدما  اإندوني�شيا  م��ن  اأ�شرتاليا  اإىل 

يحملها. التي  الظهر  حقيبة  يف  خمّباأة  "ماكمافن" واأخرى 
مطار  يف  احلقيبة  يف  امل��اأك��والت  احل��ي��وي،  االأم��ن��ي  التفتي�س  كلب  وا���ش��ت��ّم 
داروي�����ن، مت�شببا ب��ف��ر���س غ��رام��ة ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ���ش��اح��ب��ه��ا، وف���ق م��ا ك�شف 

م�شوؤولون االثنني.
وات:  م��وراي  االأ���ش��رتايل  الزراعة  وزي��ر  وتعليقا على هذه احلادثة، �شّرح 

امل�شافر". هذا  ا�شرتاها  ماكدونالدز  وجبة  اأغلى  هذه  "�شتكون 
اإىل  م�شعى  احليوي يف  االأم��ن  �شارمة يف جمال  �شيا�شة  اأ�شرتاليا  وتطّبق 

حماية قطاعها الزراعي الكبر من االآفات واالأمرا�س.
ورفعت ال�شلطات م�شتوى االإنذار بعد تف�ّشي احلمى القالعية يف اإندوني�شيا، 

فار�شة فح�شا دقيقا على كل اللحوم امل�شتوردة من هذا البلد.
وال ت�شّكل هذه احلمى خطرا على االإن�شان، لكنها من االأمرا�س الفرو�شية 

�شديدة العدوى التي ت�شيب املوا�شي.
وت�شاهي هذه الغرامة بقيمتها البالغة 2664 دوالرا اأ�شرتاليا ثمن 567 
اأو كلفة عّدة تذاكر �شفر اإىل بايل، وفقما  "ماكمافن" يف �شيدين  �شطرة 

عائلة �سورية تكافح ال�ستمرار 
مهنة اأجدادها يف �سناعة ال�سفن

على  اأرواد  ج����زي����رة  اأط��������راف  ع���ل���ى 
ي��ح��م��ل خالد  ال�������ش���وري،  ال�����ش��اح��ل 
ك���ب���راً م���ن اخل�شب  ب��ه��ل��وان ج���ذع���اً 
�شناعته  يف  ���ش��رع  ق���ارب���اً  ب��ه  لي�شند 
واأفراد  يجهد  حرفة  يف  اأ�شهر،  قبل 
تراجع  رغ��م  عليها  للحفاظ  عائلته 
عاماً"   39" الرجل  ويقول  الطلب. 
اآخر  "نحن  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
ع���ائ���ل���ة مت��ت��ه��ن ���ش��ن��اع��ة ال����ق����وارب 
�شوريا".  يف  اخل�����ش��ب��ي��ة  وال�������ش���ف���ن 
اأجدادنا.. ن�شارُع  اإرث  "اإنه  وي�شيف 
ي��وم��ي��اً ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ي��ه  حت��ت اأ�شعة 
جوف  داخ���ل  يجل�س  ح��ارق��ة،  �شم�س 
يدوياً  امل�����ش��ام��ر  وي��ن��ق��ر  ال�����ش��ف��ي��ن��ة 
ومع  اأنحائها.  يف  االآخ���ر  تلو  واح���داً 
ع��ج��زه ع��ن ا���ش��ت��خ��دام م��ع��دات تعمل 
على الكهرباء، جراء �شاعات التقنني 
�شوريا جراء  ت�شهدها  التي  الطويلة 
احلرب امل�شتمرة منذ اأكرث من عقد، 
نف�س خالد الغبار عن معدات يدوية 
�شناعة  يف  ا�شتخدامها  ج��ده  اع��ت��اد 
ال��ق��وارب وال�����زوارق. وي��و���ش��ح بينما 
يت�شّبب عرقاً داخل ور�شته "ن�شطر 
بداًل  ي��دوي��اً  اخل�شب  لتنعيم  اأح��ي��ان��ا 
الكهربائي،  امل��ن�����ش��ار  ا���ش��ت��خ��دام  م��ن 
اخل�شب  يتناثر  �شاقة".  مهّمة  اإن��ه��ا 
داخل  يتحّرك  حني  خالد  وجه  على 
�شاطئ  على  املطلة  ال�شيقة  ور�شته 
بال  ي��وم��ي��اً  يق�شدها  اأرواد.  ج��زي��رة 
و�شعف  معاونيه  بقلة  اآب��ه  غر  كلل 

االإمكانيات وتراجع املردود املايل.
ال�شخمة  البنية  ذو  ال��رج��ل  وي��ق��ول 
ُق�شارى  "نبذل  ال�شمراء  والب�شرة 
املتمثلة  ال�شعوبات  لتجاوز  جهدنا 
بانقطاع الكهرباء وندرة املحروقات" 
التي تعاين منها �شوريا منذ �شنوات.

تون�س ترقمن اأر�سيف 
�سحفها التاريخية 

الطابق  يف  القاب�شي  ح�شناء  تتنقل 
الوطنية  امل��ك��ت��ب��ة  مل��ب��ن��ى  ال�����ش��ف��ل��ي 
عليها  رف��وف  بني  تون�س  بالعا�شمة 
طبعات �شحف ودوريات تعود للقرن 
منها  ن�شخا  وجت��م��ع  ع�شر  ال��ت��ا���ش��ع 
حلفظ  ت��ه��دف  حملة  يف  لرقمنتها 
ه���ذا ال�����رتاث ال��ف��ري��د م���ن مراجع 
القّيمة  القاب�شي  تك�شف  ووث���ائ���ق. 
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  املكتبة  ع��ل��ى 
غ���ل���ب عليها  ن�����ش��خ��ة  ت�����ش��ه��ر  وه�����ي 
اال�شفرار من �شحيفة "احلا�شرة" 
املطبوعة بالعربية تعود للعام 1885 
"هذه االأر�شدة �شاهدة على ح�شارة 
البالد".  عا�شتها  ه��ام��ة  ت��اري��خ��ي��ة 
وتوؤّكد "هذا خمزن حلفظ الذاكرة 
التون�شية". ت�شّم املكتبة الوطنية يف 
تون�س، وهي هيئة حكومية، �شحفا 
ق����رن ون�شف  م��ن��ذ  ب��ع�����ش��ه��ا  ُن�����ش��ر 
ال��ق��رن م��ن ال��زم��ن ب��ل��غ��ات متعددة 
واملالطية  واالإيطالية  العربية  منها 
واالإ�شبانية والفرن�شية. وت�شكل هذه 
ال�شحف ج��زءا من جمموعة ت�شم 
16 األف طبعة ن�شرت مبئات االآالف 
م��ن ال��ن�����ش��خ وت��ع��م��ل امل��وؤ���ش�����ش��ة على 
رقمنتها بهدف احلفاظ عليها كّلها. 
العربية  باللغة  غالبيتها  وُط��ب��ع��ت 
القرن  مل��ن��ت�����ش��ف  اأق���دم���ه���ا  وت����ع����ود 
تون�س  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  ع�شر  ال��ت��ا���ش��ع 

حتت حكم العثمانيني.
ومنذ اإر�شاء نظام احلماية الفرن�شية 
بداأت   ،1881 ال��ع��ام  يف  ت��ون�����س  ف��ى 
الفرن�شية  باللغة  مطبوعات  ت�شدر 
واأخ��������رى ب���ال���ع���ربي���ة واالإي���ط���ال���ي���ة 
من  مب��ب��ادرة  واملالطية  واالإ�شبانية 
االأوروب���ي���ني ال��ذي��ن اخ���ت���اروا البلد 

موطنا لهم.

طفلة تدخل غيني�س 
بالتزلج حتت 20 �سيارة

�شنوات،   7 العمر  من  تبلغ  هندية  فتاة  دخلت 
موؤخرا، مو�شوعة "غيني�س" لالأرقام القيا�شية 
20 �شيارة  ال��ت��زل��ج حت��ت  ب��ع��دم��ا مت��ك��ن��ت م��ن 

خالل 13.74 ثانية.
"غيني�س" مرور دي�شنا نهار من حتت  واأك��دت 
20 �شيارة، كانت م�شفوفة على امتداد م�شافة 
"يو ب��ي اآي"  58 م���رتا، وف��ق��م��ا ذك���رت وك��ال��ة 
ل��الأن��ب��اء. ومت��ك��ن��ت ن��ه��ار م��ن حت��ط��ي��م الرقم 
�شينية  فتاة  با�شم  م�شجال  كان  ال��ذي  ال�شابق 
14 عاما، حققت ذات االإجناز  تبلغ من العمر 

خالل 14.15 ثانية.
وك�شف والد نهار اأن ابنته حر�شت على ممار�شة 
التزلج لعامني، وا�شتعدت لتحقيق هذا االإجناز 

خالل �شتة �شهور.
ا�شتعانت مبدرب خا�س  نهار  اأن  االأب  واأ�شاف 
املحاولة  بهذه  للقيام  التمرين  على  �شاعدها 
التي تتطلب الكثر من التح�شرات البدنية 

العالية.

�سارق جموهرات يعر�س على املارة اأخذها
األقت ال�شرطة يف فيتنام القب�س على رجل زعم اأنه رجل 
�شرطة، وذلك بعدما �شرق متجرين لبيع الذهب بو�شط 

مدينة هوي، وطلب من املارة اأخذ هذه امل�شروقات.
وقالت ال�شرطة اإنه بعد الظهر عند حوايل الواحدة بعد 
الظهر، اقتحم الرجل مرتدياً زي �شرطة متجر الذهب 
من  ال�شنع  رو�شية  هجومية  بندقية  م�شتخدماً  االأول، 
طراز اأيه كيه-47، للتغلب على عامل واأطلق عدة طلقات 

على اأماكن العر�س.
واأ�شيب العامل باإ�شابات طفيفة جراء الزجاج املته�شم.

اإن الرجل  اإق��ل��ي��م ت��وا ت��ني ه��وي يف ب��ي��ان  وق��ال��ت �شرطة 
واملجوهرات  ب��ال��ذه��ب  مم��ل��وءت��ني  علبتني  اأخ���ذ  حينئذ 

وتركهما على الر�شيف كي ياأخذها املارة.
ودخل بعد ذلك متجراً ثانياً للذهب، على بعد حوايل 20 
واملجوهرات  الذهب  من  املزيد  على  ح�شل  حيث  م��رتاً، 
عال  ب�شوت  النا�س  و�شجع  ال�شارع،  يف  اأي�شاً  بها  واأل��ق��ى 
م�شرح  اإىل  ال�شرطة  و�شلت  وحينئذ  ���ش��رق��ه.  م��ا  الأخ���ذ 

الواقعة وحا�شرت الرجل واأقنعته باأن ي�شلم نف�شه.

قتل طعنا على يد ابنه 
طعن �شاب �شوري يبلغ من العمر 24 عاما ويعاين مر�شا 
ال�شبت  ليل  امل���وت،  حتى  عاما   57 البالغ  وال���ده  نف�شيا، 
م�شادر  اأف����ادت  ح�شبما  ف��رن�����ش��ا،  ب�����ش��رق  ميتز  يف  االأح����د 
"فران�س  ل��وك��ال��ة  املنطقة  حمافظة  وق��ال��ت  متطابقة. 
االأبي�س"، م�شرة  بال�شالح  وال��ده  "�شابا قتل  بر�س" اإن 
اإىل "ماأ�شاة عائلية". من جهتها، اأو�شحت النيابة املكّلفة 
بالتحقيق اأن "جرمية قتل طعنا وقعت الليلة املا�شية يف 

ميتز"، مو�شحة اأن "التحقيقات ما زالت جارية".
والده  "قتل  الرجل  اأن  اإىل  ال�شرطة  يف  م�شادر  واأ�شارت 

بال�شكني" قبل اأن "يتمّكن اأ�شقاوؤه من ال�شيطرة عليه".
واهتم عنا�شر االإطفاء باالإخوة اخلم�شة للجاين ب�شبب 
الف�شام  ال��ذي يعاين  وُو���ش��ع اجل��اين  ب��ج��روح،  اإ�شابتهم 

قيد االحتجاز لدى ال�شرطة.

ب�سبب التنورة.. اإخراج �سحفية من غرفة اإعدام 
من  بحالة  �شاتارا  اإيفانا  االأمركية  ال�شحفية  اأ�شيبت 
اأمركي  �شجن  �شلطات  اأبلغتها  بعدما  ال�شديد،  احل��رج 
كانت جتري فيه عملية اإعدام اأن مالب�شها غر منا�شبة 

لتغطية احلدث.
نيوز"  "�شكاي  ���ش��ب��ك��ة  اأوردت����ه����ا،  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ويف 
الربيطانية، اأن ال�شحفية اإيفانا و�شلت اإىل �شجن وليام 
هوملان يف مدينة اأمتور بوالية اأالباما لتغطية تنفيذ حكم 

اإعدام هناك.
ق�شرة  "تنورة  ت��رت��دي  االأم��رك��ي��ة  ال�شحفية  وك��ان��ت 
للغاية" بح�شب اإدارة ال�شجن التي تقول اإن هذه املالب�س 

ال تتنا�شب مع املن�شاأة وتنفيذ حكم االإعدام.
واأ�شافت ال�شحفية التي تعمل منتجة يف موقع اإخباري اأن 

اإدارة ال�شجن اأبلغتها باأن حذاءها كان مفتوح االأ�شابع.
يف  لل�شجن،  التابع  االإع��الم��ي  املركز  يف  احلادثة  ووقعت 
ترتدي  باأنها  اإب��الغ��ه��ا  ج��رى  حيث  اجل���اري،  يوليو   28
اإيفانا  مالب�س تنتهك قواعد اللبا�س يف ال�شجن. وكانت 
تريد تغطية عملية اإعدام جوناثان جيم�س جونيور،  بعد 

اإدانته يف جرمية قتل �شديقته عام 1994.

اجلزائر.. قلق من عمليات التجميل بدون ترخي�س
اإق��ب��اال كبرا  االأخ���رة  ال�شنوات  ت�شهد اجل��زائ��ر يف 
وخا�شة  التجميل  عمليات  على  والفتيات  للن�شاء 
�شالونات  باأ�شحاب  دف��ع  م��ا  " الفيلر" وه��و  حقن 
احلالقة وغر االأطباء لال�شتثمار يف هذه التجارة 
يف  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  دورات  ع��ل��ى  ح�شولهم  ب��ع��د  امل��رب��ح��ة، 
اأ����ش���ح���اب حم������االت احلالقة  وي����ح����اول  اخل��������ارج. 
ا�شتقطب الفتيات اللواتي يبحثن عن وجه م�شرق 
خال من العيوب، واإزالة التجاعيد، والتخل�س من 
باأ�شعار  وذل��ك  ال�شفايف،  ونفخ  ال�����ش��وداء،  ال��ه��االت 
تناف�شية. واإىل وقت قريب مل تكن عمليات التجميل 
الذين  امل��واط��ن��ون  ك��ان  معروفة يف اجل��زائ��ر، حيث 
اأو  للب�شرة  جديدة  مل�شة  على  احل�شول  يف  يرغبون 
للخارج  بال�شفر  ملزمون  الوجه  مالمح  يف  تغير 

وهو ما يكلفهم اأمواال كبرة.
ل��ي��ب��ج��ري ب�شمة  ال��ط��ب��ي��ب��ة اجل���زائ���ري���ة  وت����وؤك����د 
والتغذية  الطبي  التجميل  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 
ال�شنوات  يف  اأ���ش��ب��ح��ت  اجل����زائ����ر  اأن  ال��ع��الج��ي��ة 
االأخرة �شوقا كبرا لهذا النوع من الطب. وقالت 
ليبجري ملوقع �شكاي نيوز عربية: "يجب التفريق 

بني اجلراحة التجميلية والطب التجميلي، وحقن 
الفيلر تندرج يف التخ�ش�س الثاين وهي �شالحيات 
اأن  اجل��زائ��ري��ة  الطبيبة  واأك����دت  فقط".  االأط���ب���اء 
اال�شتهزاء بحقن الفيلر باإمكانه اأن يخلف ت�شوهات 
كبرة يف الوجه وقد يوؤدي اإىل العمى وحرق اجللد 
واأ����ش���رار خ��ط��رة ع��ل��ى خ��الي��ا ال��ب�����ش��رة منها نحر 
االأن�شجة التي ال ميكن اإ�شالحها حتى عرب اجلراحة 
احلم�س  ليبجري:"حقن  وق��ال��ت   ." التجميلية 
املمر�شات  فحتى  فقط،  االأطباء  تخ�ش�س  من  هي 
ال يحق لهن اإعطاوؤها للمر�شى، نحن اليوم بحاجة 
�شوق  لتنظم  ���ش��ارم��ة  ورق��اب��ة  ك��ب��رة،  ت��وع��ي��ة  اإىل 
". ويف ظل هذا الو�شع،  طب التجميل يف اجلزائر 
الطب  ممار�شة  االأ�شخا�س  من  كبر  ع��دد  يوا�شل 
التجميلي ب�شكل غر قانوين يف �شالونات احلالقة 
�شرية،  وبطرق  االأقبية  يف  وحتى  بالن�شاء  اخلا�شة 
مبراكز  دورات  على  ح�شولهم  بعد  مبا�شرة  وذل��ك 
التي  اخل���ارج  يف  التجميل  بطب  اخلا�شة  التاأهيل 
تقدم �شهادات يف طب التجميل وذلك بعد اأقل من 

�شهر يف الدرا�شة.

Group Show يف بروكلني بريدج بارك يف مدينة نيويورك.  ا ف ب جوليا فوك�س حت�سر معر�س 2022 

جينيفر لوبيز يف اأول حفل 
حتييه بعد الزواج

�شاركت النجمة العاملية  جينيفر لوبيز  باأول حفل لها بعد زواجها من املمثل االأمريكي  
بن اأفليك ، وهو حفل خري اإن�شاين برعاية اليوني�شف وح�شل يف نهاية االأ�شبوع املا�شي 

يف جزيرة كابري االإيطالية.
من  وغرهم  ليتو   و جاريد  كابريو   دي  احلفل  ليوناردو  ح�شروا  ال��ذي  النجوم  بني 

امل�شاهر.
من  بجامب�شوت  املحتاجني،  لالأطفال  ريعه  يعود  ال��ذي  احلفل  خالل  النجمة  تاألقت 
الناعم  بالري�س  متيز  واال���ش��ود  االبي�س  باللونني  كافايل ،  العاملي  روبرتو  امل�شمم 
والربيق املتناثر. وكان الثنائي جينيفر لوبيز وبن اأفليك اختارا مدينة باري�س لق�شاء 
�شهر الع�شل حيث قاما بزيارة ابرز املعامل يف العا�شمة الفرن�شية خالل رحلتهما 

التي دامت الأيام.


