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وفاة 7 �أ�سخا�ص من جن�سيات �آ�سيوية
وزارة الداخلية: جهود متوا�صلة للعودة التدريجية 

للحياة الطبيعية يف املناطق ال�صرقية بالدولة
•• اأبوظبي-وام:

العميد  ق��دم��ه  �صحفياً  ب��ي��ان��اً  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأ����ص���درت 
الركن علي �صامل الطنيجي مدير عام العمليات املركزية 
والتحديثات  التطورات  عن  جممال  ب��ال��وزارة،  االحتادية 
املت�صررة  املناطق  يف  وامل�صاعدة  االإن��ق��اذ  بعمليات  املتعلقة 
من االأحوال اجلوية غري االعتيادية، التي مرت بها عدد 
وراأ�س  وال�صارقة  الفجرية  يف  ال�صيما  الدولة  مناطق  من 
بني  متوا�صلة  واجل��ه��ود  العمل  اأن  البيان  واأك��د  اخليمة. 
التعايف من  اإىل  التدريجية  للعودة  املعنية  جميع اجلهات 
اآثار وتداعيات االأمطار والرياح وتقلبات الطق�س االأخرية، 
وم��ا نتج عنه من اأ���ص��رار وخ��روج ع��دد من القاطنني اإىل 
مراكز االإيواء التي قدمتها حكومة دولة االإمارات العربية 
املتحدة؛ كما ك�صف البيان عن عودة %80 من املت�صررين 

اإىل بيوتهم بعد تاأمينها من قبل اجلهات املخت�صة.
اأ�صخا�س من   7 ال��وزارة بوفاة  اأ�صف  اإىل  البيان  اأ�صار  كما 
وموا�صاتها  تعازيها  خال�س  عن  معربة  اآ�صيوية،  جن�صيات 

الأ�صر وذوي املتوفني.
اجلهات  جميع  وت�صافر  اجل��ه��ود  ا�صتمرار  ال��ب��ي��ان  واأك���د 
بروح الفريق الواحد للعودة التدريجية وا�صتعادة احلياة 
يتبق  مل  اأن��ه  اإال  م�صريا  املغلقة،  الطرق  وفتح  الطبيعية، 
املياه  �صحب  على  العمل  وج���اري  مغلق،  واح��د  طريق  اإال 
الإعادته حلالته الطبيعية، مع بذل جهود خا�صة لتاأمني 
بذلت  وق��د  تاأمينها،  بعد  منازلهم  اإىل  املت�صررين  ع��ودة 
اجلهات املخت�صة من ال�صرطة املجتمعية جهوداً حثيثة يف 

تقدمي الدعم النف�صي للمت�صررين.
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول 
العربية والإ�صالمية بال�صنة الهجرية اجلديدة

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
مبنا�صبة  تهنئة  برقيات  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�س 
اأ�صحاب  اإىل   ،1444 اجل���دي���دة  ال��ه��ج��ري��ة  ال�����ص��ن��ة 
واأمراء  وروؤ���ص��اء  ملوك  وال�صمو  والفخامة  اجلاللة 

الدول العربية واالإ�صالمية.
واأع�����رب ���ص��م��وه ع��ن مت��ن��ي��ات��ه ل��ه��م مب��وف��ور ال�صحة 

والرخاء،  التقدم  م��ن  امل��زي��د  ول�صعوبهم،  وال�����ص��ع��ادة 
والأمتنا العربية واالإ�صالمية العزة واملجد والرفعة.

اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي »رعاه اهلل«، برقيات تهنئة مماثلة مبنا�صبة 
اأ�صحاب  اإىل   ،1444 اجل���دي���دة  ال��ه��ج��ري��ة  ال�����ص��ن��ة 
واأمراء  وروؤ���ص��اء  ملوك  وال�صمو  والفخامة  اجلاللة 

الدول العربية واالإ�صالمية وروؤ�صاء الوزراء.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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رو�صيا تعر�س �صظايا �صواريخ HIMARS اأمريكية ال�صنع بعد ق�صف مركز االحتجاز يف منطقة دونيت�صك  »رويرتز«

ال�صفينة »الود�صيا« را�صية يف ميناء طرابل�س ب�صمال لبنان     »رويرتز«

توافق �صعودي فرن�صي حول جممل الق�صايا الإقليمية والدولية
•• باري�س-وام:

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اختتم 
عبدالعزيز  ب���ن  ���ص��ل��م��ان  ب���ن  حم��م��د 
الر�صمية  زيارته  ال�صعودي  العهد  ويل 
الرئي�س  خ��الل��ه��ا  ال��ت��ق��ى  ب��اري�����س  اإىل 
ال��ف��رن�����ص��ي اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون حيث 
التاريخية  العالقات  ا�صتعرا�س  جرى 
و�صبل  البلدين  ب��ني  واال�صرتاتيجية 
اإ�صافة  امل��ج��االت  جميع  يف  تطويرها 
اإىل تبادل وجهات النظر حول جممل 
االأو�صاع االإقليمية والدولية الراهنة.

واأك����د ب��ي��ان خ��ت��ام��ي م�����ص��رتك - �صدر 
االأنباء  وك��ال��ة  وبثته  ال��زي��ارة  ختام  يف 
�صبل  �صملت  املباحثات  اأن   - ال�صعودية 
ت��ع��م��ي��ق ال�����ص��راك��ة اال���ص��ت��ث��م��اري��ة بني 
التعاون  وت�����رية  رف����ع  ع���ر  ال��ب��ل��دي��ن 
وتعزيز  واالق��ت�����ص��ادي،  اال���ص��ت��ث��م��اري 
املتجددة  الطاقة  جم��االت  يف  التعاون 
مثل الطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح، 
الهيدروجني  جم�����ال  يف  وال����ت����ع����اون 
االتفاقية  مببادئ  وااللتزام  النظيف، 
واتفاقية  امل��ن��اخ��ي  للتغري  االإط���اري���ة 
وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  و�����ص����رورة  ب���اري�������س، 
االت��ف��اق��ي��ات امل��ن��اخ��ي��ة ب��ال��رتك��ي��ز على 

االنبعاثات ولي�س على امل�صادر.
جوانب  اإىل  امل���ب���اح���ث���ات  وت���ط���رق���ت 
و�صبل  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ال�������ص���راك���ة 
اأ�صواق  ا���ص��ت��ق��رار  واأه��م��ي��ة  ت��ط��وي��ره��ا، 
االمدادات  وا�صتقرار  العاملية،  الطاقة 

ال�صعودية وفرن�صا.. عالقات تاريخية وا�صرتاتيجية

لفروف : �سنبحث �لعر�ص �لأمريكي لتبادل �سجناء

مو�صكو تتهم كييف بق�صف �صجن يف اأوكرانيا ح�صد 47 قتياًل
تظاهرات متوقعة اليوم يف العراق.. 
النف�س ل�صبط  تدعو  ووا�صنطن 

•• بغداد-وكاالت:

ه����دوء ح���ذر وق��ل��ق وت���رق���ب ي�صود 
وال�صعبية  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  االأو�����ص����اط 
التي  اخل��ط��وة  بانتظار  ال��ع��راق  يف 
�صيقدم عليها زعيم التيار ال�صدري 
املنطقة  اأن���������ص����اره  اق���ت���ح���ام  ب���ع���د 
اخل�صراء والرملان، يف حني اأفادت 
ع��راق��ي��ة بوجود  م�����ص��ادر ح��زب��ي��ة 

دعوات للتظاهر اليوم ال�صبت.
القّوات  ب��ا���ص��رت  ف��ي��م��ا  ي��اأت��ي ذل���ك 
مداخل  باإغالق  العراقية  االأمنية 
العا�صمة  املنطقة اخل�صراء و�صط 
بغداد. واأعلنت قيادة عمليات بغداد 
ب���اإغ���الق مداخل  م�����ص��ت��م��ّرة  اأّن���ه���ا 
وخم����������ارج امل���ن���ط���ق���ة ب����احل����واج����ز 

اخلر�صانية، حت�ّصباً الأّي طارئ.
من جهته، قال املتحّدث با�صم وزارة 
براي�س  نيد  االأمريكية  اخلارجية 
�صركائها  م��ع  ت��ت��وا���ص��ل  ب���الده  اإّن 
ال��ع��راق��ي��ني ل��ك��ّن��ه��ا ل��ن ت��ت��دّخ��ل يف 
موؤّكداً  احل��ك��وم��ة،  ت�صكيل  م�صاألة 

اأّنها م�صاألة داخلية.
وا�صنطن  ا�صتعداد  براي�س  واأب��دى 
عراقية  ح��ك��وم��ة  اأّي  م���ع  ل��ل��ع��م��ل 
وم�صالح  ب���الده���ا  ����ص���ي���ادة  ت�����ص��ع 
داعياً  اأجندتها«،  »ب�صميم  �صعبها 
اإىل  االأطراف ال�صيا�صية يف العراق 
اإىل  ال��ل��ج��وء  وع���دم  النف�س  �صبط 

العنف يف التظاهرات.

�ت�ساع د�ئرة �لحتقان و�لتهديد�ت �ملتبادلة 

نذر مواجهة م�صلحة و�صيكة بني با�صاغا والدبيبة
•• طرابل�س-بنغازي-وكاالت:

ات�صعت دائ���رة االح��ت��ق��ان وال��ت��ه��دي��دات امل��ت��ب��ادل��ة بني 
عبد  احلكومة  لرئي�س  امل��وال��ي��ة  امل�صلحة  امليلي�صيات 
احلميد الدبيبة ومناف�صتها الداعمة لرئي�س احلكومة 
املكلف فتحي با�صاغا، يف خطوة من �صاأنها اأن تزيد من 
اتفاق  رغ��م  ليبيا،  يف  اال�صتقرار  وع��دم  التوتر  حالة 
العا�صمة  لتجنيب  موؤقتة  هدنة  على  االأط���راف  ه��ذه 

طرابل�س.
الدبيبة،  املقال من  الع�صكرية  املخابرات  وهّدد رئي�س 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة حملّية،  م��ق��اب��ل��ة  اجل���وي���ل���ي، يف  اأ����ص���ام���ة 
با�صتخدام القّوة من اأجل تاأمني دخول حكومة با�صاغا 
اأن  معترا  ال�صلطة،  لت�صلّم  طرابل�س  العا�صمة  اإىل 
م�صيفاً  لل�صرعية«،  »فاقدة  اأ�صبحت  الدبيبة  حكومة 
اأن احلل الوحيد هو اأن يقوم االأخري بت�صليم ال�صلطة.
الد�صتور  دع���م  ميلي�صيا  اآم����ر  اأك����ّد  ذل����ك،  ع��ل��ى  وردا 
واالن���ت���خ���اب���ات ال���داع���م���ة ل��ل��دب��ي��ب��ة، ال��ع��م��ي��د حم�صن 
اأّي حت��رك ع�صكري،  مل��واج��ه��ة  ا���ص��ت��ع��داده��م  ال��زوي��ك، 
اأّن ال��رّد �صيكون على االأر���س ولي�س عر  م�صددا على 
و���ص��ائ��ل االإع������الم، م��ع��ت��را اأن جل���وء ال��ط��رف االآخ���ر 
م�صروع  ف�صل  ب��ع��د  ج���اء  ال��ق��ّوة  با�صتعمال  وت��ه��دي��ده 

حكومة با�صاغا التي و�صفها ب�»املوازية«.
وتوؤكّد هذه الت�صريحات واالتهامات املتبادلة، احتدام 
ال�����ص��راع يف غ��رب ليبيا وتاأهبهما  ب��ني ط��ريف  ال��ع��داء 
مل��واج��ه��ة داخ����ل ال��ع��ا���ص��م��ة ط��راب��ل�����س، ق��د ت����وؤدي اإىل 
ا�صتمرار  البالد، خا�صة مع  تفاقم عدم اال�صتقرار يف 
للميلي�صيات  الع�صكرية  واال�صتعرا�صات  التح�صيدات 
امل�صّلحة، رغم االتفاق على هدنة يف اآخر اجتماع لهم، 
قتال  يف  الدخول  تداعيات  من  الدولية  والتحذيرات 

جديد.
وكان عدد من قادة امل�صلحة امل�صلحة يف الغرب الليبي، 
�صحب حت�صيداتهم  ع��ل��ى  االأ���ص��ب��وع،  ه���ذا  ات��ف��ق��وا  ق��د 
العا�صمة  غربي  وج��ن��وب  غ��رب  مناطق  م��ن  امل�صلحة 

طرابل�س، وعلى التهدئة وخف�س حّدة التوتر.
وتعليقاً على ذلك، اأكّد املحلل ال�صيا�صي الليبي حممد 
ت�صريحات  اأن  ل�»العربية.نت«،  ت�صريح  يف  الرعي�س، 
الد�صتور  دع��م  وميلي�صيا  لبا�صاغا  ال��داع��م  اجلويلي 
امل��ح�����ص��وب��ة ع��ل��ى ال��دب��ي��ب��ة، ج����اءت م��ت�����ص��ارب��ة م���ع ما 
اأن��ه��ا نذر  مّت االت��ف��اق عليه يف االج��ت��م��اع، وت��ق��راأ على 
مواجهة ع�صكرية و�صيكة يف العا�صمة طرابل�س ومدن 
وحالة  ا�صتعدادات  وج��ود  اإىل  م�صريا  الليبي،  الغرب 

نفري لذلك يف �صفوف الطرفني.

•• عوا�صم-وكاالت:

اخلا�صة  ال���ع���م���ل���ي���ة  ت���وا����ص���ل���ت 
اأم�س  اأوك����ران����ي����ا  يف  ال���رو����ص���ي���ة 
ي�����ص��ت��م��ر اجلي�س  اجل��م��ع��ة ح��ي��ث 
القوات  الرو�صي يف �صرب مواقع 
الع�صكرية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة 
االأوكرانية، بهدف ال�صيطرة على 
ت�صتمر  ف��ي��م��ا  دون��ب��ا���س،  اأرا����ص���ي 
الغربي  ال���دع���م  ت��ل��ق��ي  يف  ك��ي��ي��ف 
الدب  ملواجهة  الع�صكري  والعتاد 

الرو�صي.
اأك������د  ال�������ت�������ط�������ورات،  اآخ����������ر  ويف 
ان���ف�������ص���ال���ي���ون م����دع����وم����ون من 
ارتفاع  اأوك��ران��ي��ا  �صرق  يف  رو�صيا 
االأوكرانيني  االأ���ص��رى  قتلى  ع��دد 
بق�صف ال�صجن يف دونيت�صك اإىل 

.47
الرو�صي  اجل��ي�����س  ات��ه��م  وق��ب��ل��ه��ا 
قوات كييف بق�صف �صجن ُيعتقل 
ف��ي��ه اأ�����ص����رى ح����رب اأوك���ران���ي���ون 
االنف�صايل،  اأوك���ران���ي���ا  ���ص��رق  يف 
م�����وؤك�����دا م��ق��ت��ل اأك������ر م����ن 40 
اآخرين.  ع�صرات  وج��رح  �صخ�صا 
اإن  بيان  ال��دف��اع يف  وزارة  وق��ال��ت 
قتلوا  اأوكرانياً  حرب  اأ�صري   40«
 8 اأن  م�صيفة  ج���رح���وا«،  و75 

م�صوؤول: الدقيق الذي و�صل 
لبنان مل ُي�صرق من اأوكرانيا

•• اأنقرة-وكاالت:

نفى م�صوؤول يف �صركة لتجارة حبوب مقرها تركيا اأم�س اجلمعة اأن تكون 
قد  لبناين  ميناء  يف  تر�صو  �صفينة  منت  على  والدقيق  ال�صعري  �صحنات 

�ُصرقت من اأوكرانيا قائاًل اإن م�صدر الدقيق هو رو�صيا.
وقال امل�صوؤول يف �صركة لويال اأجرو، الذي طلب عدم ن�صر ا�صمه، لرويرتز 
لبيعها  لبنان  اإىل  الدقيق  من  طن   5000 ال�صترياد  �صعت  ال�صركة  اإن 

مل�صرتين من القطاع اخلا�س ولي�س للحكومة اللبنانية.
ومل يت�صن لرويرتز االت�صال مب�صوؤولني يف احلكومة اللبنانية للتعليق.

�صفينة  اإن  ل��روي��رتز  اخلمي�س  ي��وم  لبنان  يف  االأوك��ران��ي��ة  ال�صفارة  وقالت 
املتحدة عقوبات ر�صت يف ميناء طرابل�س  الواليات  �صورية تفر�س عليها 
ال�صعري و5000 طن من  5000 طن من  ب�صمال لبنان »وعلى متنها 

الدقيق ن�صتبه يف اأنها اأُخذت من خمازن اأوكرانية«.
وقالت ال�صفارة الرو�صية يف بريوت اإنه »لي�س لديها معلومات عن ال�صفينة 

ال�صورية اأو �صحنة جلبتها �صركة خا�صة اإىل لبنان«.

اأ�صخا�س   4 م��ق��ت��ل  االأوك���ران���ي���ة 
االأق��ل يف هجوم رو�صي على  على 

املدينة.
ق���ال���ت وزارة  ف��ي��م��ا  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
تقرير  ال��ري��ط��ان��ي��ة، يف  ال���دف���اع 
املحتمل  م����ن  اإن������ه  خم����اب����رات����ي، 
»ف����اغ����ر«  جم���م���وع���ة  ت����ك����ون  اأن 
اخلا�صة  ال��رو���ص��ي��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
عن  ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة  تكليفها  مت  ق��د 
جبهة  م�����ن  حم�������ددة  ق����ط����اع����ات 
ورمبا  اأوك��ران��ي��ا،  �صرق  يف  القتال 
يكون ذلك ب�صبب النق�س الكبري 
امل�صاة  رو���ص��ي��ا يف  ت��واج��ه��ه  ال���ذي 

القتالية.
ه������ذا وق��������ال وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة 
ال�����رو������ص�����ي، ����ص���ريغ���ي الف������روف 
اأم�����س اجل��م��ع��ة اإن����ه ���ص��ي��ك��ون من 
امل��ث��ري ل��اله��ت��م��ام اال���ص��ت��م��اع اإىل 
م����ق����رتح����ات وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة 
ب�صاأن  بلينكن  اأن��ت��وين  االأم��ريك��ي 

تبادل ال�صجناء.
الرو�صية  االإع��الم  و�صائل  ونقلت 
عن الفروف قوله، عقب اجتماع 
�صنغهاي،  منظمة  وزراء  ملجل�س 
اإن »رو�صيا تن�صق موعد االت�صال 
االأمريكي،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��ع 
و�����ص����ت����ع����ر�����س ق����ري����ب����ا م����وع����دا 

م��ن موظفي م��رك��ز االع��ت��ق��ال يف 
دونيت�صك  مب��ن��ط��ق��ة  اأول��ي��ن��ي��ف��ك��ا 
اأي�صا  اأ����ص���ي���ب���وا  االن���ف�������ص���ال���ي���ة 

بجروح.
من جهته نفى اجلي�س االأوكراين 
ق�صف م��رك��ز اح��ت��ج��از اأ���ص��رى يف 

دونيت�صك.
االتهام  وكييف  مو�صكو  وتبادلت 

ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة ع���ن ق�����ص��ف �صجن 
ُي���ح���ت���ج���ز ف����ي����ه اأ�������ص������رى ح����رب 
ت�صيطر  منطقة  يف  اأوك���ران���ي���ون 
 40 اأن  اأعلنت  التي  عليها رو�صيا 
م���ن موظفي  وث��م��ان��ي��ة  ���ص��ج��ي��ن��ا 

ال�صجن قتلوا.
الرو�صية  ال���دف���اع  وزارة  وق��ال��ت 
ُنفذت  االأوك��ران��ي��ة  ال�صربات  اإن 

تلقتها  امل����دى  ب��ع��ي��دة  ب�����ص��واري��خ 
كييف م��ن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، يف 
"ا�صتفزاز �صائن" يهدف اإىل ثني 

اجلنود عن اال�صت�صالم.
اأفاد عمدة خاركيف باأن  باملقابل، 
منزال  ق�صفت  الرو�صية  ال��ق��وات 
اأم�س.  �صباح  املدينة  يف  وجامعة 
ميكواليف  ح���اك���م  اأع���ل���ن  ف��ي��م��ا 

اأبوظبي توفر خدمات التطعيم لكوفيد- 19 
وفح�س »بي �صي اآر« يف �صيدليات الإمارة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة ال�صحة اأبوظبي اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية ال�صحية يف اإمارة اأبوظبي 
البدء بتوفري خدمات التطعيم لكوفيد19- وفح�س ال� »بي �صي اآر«يف �صيدليات اإمارة 
والفح�س من خالل  التطعيمات  �صيتمكن اجلمهور من احل�صول على  اأبوظبي حيث 

عدد من ال�صيدليات يف االإمارة وذلك اعتباراً من 29يوليو 2022.
املجانية  التطعيم  خدمات  �صتقدم  ال�صيدليات  اأن  اإىل  اأبوظبي  ال�صحة  دائ��رة  ونوهت 
للموؤهلني ملن هم فوق 18 عاما للح�صول على اللقاح وكذلك خدمات فح�س م�صحة 

االأنف »بي �صي اآر«بر�صوم تبلغ 40 درهماً.
خدمات  توافر  �صمان  خالل  من  املجتمعية  ال�صحة  تعزيز  اإىل  اخلطوة  هذه  وتهدف 
التطعيم الوقائية يف بيئة تتميز باخل�صو�صية والراحة مبا يتما�صى مع الروتوكوالت 
االأنف  م�صحة  فح�س  اإج��راء  من  اجلمهور  اأوىل،�صيتمكن  وكمرحلة  العاملية.  واملعايري 
»بي �صي اآر« واحل�صول على جرعات لقاح كوفيد19- ملن هم موؤهلني لذلك على اأن يتم 

تو�صيع نطاق الرنامج لي�صمل اللقاحات االأخرى.          )التفا�صيل �س2(

�ص 03

�ص 13

�ص 17

الإمارات حتتفل باليوم العاملي ل�صون النظام 
البيئي لغابات املاجنروف يف »فلورياد اإك�صبو «

اأخبار الإمارات

اأوروبا تتاأهب ع�صكريا.. كيف غريت 
حرب اأوكرانيا �صيا�صة »التجنيد«؟

عربي ودويل

مان�ص�صرت �صيتي وليفربول يفتتحان 
املو�صم بقمة كروية على لقب الدرع اخلريية

الفجر الريا�صي

لكافة  واحل��ب��وب  القمح  م��ن  الغذائية 
دول العامل وعدم انقطاعها، واحلفاظ 
ع���ل���ى وف�������رة امل����ع����رو�����س وا����ص���ت���ق���رار 

االأ�صعار.
ووف��ق��ا ل��ل��ب��ي��ان امل�����ص��رتك .. ف��ق��د اأكد 
اجلانبان على �صرورة التقييم امل�صتمر 
البلدين  مل�صالح  امل�صرتكة  للتهديدات 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  وا����ص���ت���ق���رار  والأم������ن 
التعاون  ت��ع��زي��ز  واأه���م���ي���ة  االأو�����ص����ط، 
كما  الدفاعية،  املجاالت  يف  وال�صراكة 
تناولت املباحثات مناق�صة �صبل تطوير 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق حيال  وت���ع���زي���ز 
امل�صرتك  االه��ت��م��ام  ذات  امل��و���ص��وع��ات 
ومتويله  االإره�������اب  م��ك��اف��ح��ة  وم��ن��ه��ا 
اأ�صكالها،  بجميع  اجل��رائ��م  ومكافحة 

وتبادل اخلرات والتدريب.

اأهمية  اإىل  امل��ب��اح��ث��ات  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
بالطرق  ال����دول����ي����ة  ال����ن����زاع����ات  ح����ل 

الدبلوما�صية وال�صلمية.
وجهات  تطابق  امل�صرتك  البيان  واأك��د 
ن��ظ��ر ال��ب��ل��دي��ن ح���ول ����ص���رورة تكثيف 
�صاملة  ت�صوية  اإىل  للتو�صل  اجل��ه��ود 
وفقاً  الفل�صطينية  للق�صية  وع��ادل��ة 
ملبداأ حل الدولتني، وقرارات ال�صرعية 
ال�صالم  وم��ب��ادرة  ال�صلة  ذات  الدولية 
العربية، مبا يكفل لل�صعب الفل�صطيني 
على  امل�صتقلة  دول��ت��ه  اإق���ام���ة  يف  ح��ق��ه 
القد�س  وعا�صمتها  1967م  ح���دود 
املحادثات  تطرقت  حيت  يف  ال�صرقية، 
اإىل حل  ال��و���ص��ول  اأه��م��ي��ة  اإىل  ك��ذل��ك 
�صيا�صي لالأزمة يف �صوريا يحافظ على 

وحدة اأرا�صي �صوريا و�صالمة �صعبها.

•• مدريد-وكاالت:

تخلى رئي�س الوزراء االإ�صباين، بيدرو �صان�صيز، عن ربطة عنقه، ويريد من الوزراء والعاملني 
يف املكاتب اأن يحذو حذوه من اأجل امل�صاعدة يف توفري الطاقة عن طريق تقليل درجات برودة 

مكيفات الهواء.
وقال �صان�صيز، يف كلمة له، ارتدى فيها حلة زرقاء وقمي�صا اأبي�س: »اأنا ال اأرتدي ربطة 
االإ�صباين  ال��وزراء  ذل��ك«. وطلب رئي�س  اأال يفعلوا  عنق وطلبت من وزرائ��ي 
من ال�صركات اأن ت�صمح للمو ظفني بالعمل بدون مالب�س للرقبة حتى 

يتمكنوا اأي�صا من امل�صاهمة يف توفري الكهرباء.
وت�صهد اأوروبا واحدة من اأ�صواأ اأزمات الطاقة مع ارتفاع اأ�صعارها 

وا�صطراب اإمدادات الغاز الرو�صي و�صط اأزمة اأوكرانيا.
كفاءة  برنامج  �صان�صيز  حكومة  �صتقر  املقبل،  ال�صهر  اأول  ويف 
التي  االأخ���رى  االأوروب��ي��ة  ال��دول  اإىل  لتن�صم  الطاقة،  وتوفري 

تطبق اإجراءات مماثلة.
مل يو�صح �صان�صيز، كيف اأن التخلي عن ربطة العنق �صي�صاعد 
يف توفري الطاقة، لكن وزارة التحول البيئي، التي ت�صرف على 
الهواء  مكيفات  ت�صغيل  على  بالفعل  تعمل  الطاقة،  �صيا�صة 
�صيلزيو�س  27 درج��ة  املعتاد  م��ن  اأع��ل��ى  عند درج��ة ح���رارة 

)80.6 فهرنهايت( كجزء من احلفاظ على الكهرباء.
ومن �صاأن ارتداء مالب�س خفيفة وعدم ارتداء حالت ر�صمية 
احلرارة  ب��درج��ات  ال�صعور  تقليل  يف  ي�صاعد  اأن  عنق  ورب��ط��ة 
املرتفعة، وبالتايل يحد من احلاجة اإىل ت�صغيل املكيفات برودة مرتفعة 

مما يتطلب ا�صتهالك اأعلى للكهرباء.

حميدتي: العت�صامات والفو�صى 
ال��دول��ة« هيبة  ع��ل��ى  »ت��وؤث��ر 

اخلرطوم-وكاالت:

قال نائب رئي�س جمل�س ال�صيادة 
دقلو  حمدان  حممد  ال�����ص��وداين، 
االأمنية  االأجهزة  اإن  »حميدتي«، 
االأمن  بدورها يف فر�س  تقوم  ال 

يف الواليات ال�صودانية.
االإذاع����ة  م��ع  واأ����ص���اف يف مقابلة 
ال�������ص���ودان���ي���ة اأم�������س اجل��م��ع��ة اأن 
االع���ت�������ص���ام���ات وال����ف����و�����ص����ى يف 
على  »ت��وؤث��ر  اخل��رط��وم  العا�صمة 

هيبة الدولة«.
ك��م��ا اأع�����رب ح��م��ي��دت��ي ع���ن اأمله 
ال�صودانية  االأط��������راف  ب���ت���ع���اون 
حكومة  وت�صكيل  توافق  لتحقيق 

تقود اإىل اإجراء انتخابات.
ن�صع  اأن  »ن���ت���م���ن���ى  واأ�������ص������اف: 
البع�س  بع�صناً  اأي���دي  يف  اأيدينا 
وف����اق م��ن خالل  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
احلوار وت�صكيل حكومة تقود اإىل 
اأن احلوار يف  انتخابات«، معتراً 
ال�صودان م�صتمر »ونريد اخلروج 

من الفتنة«.

رئي�س وزراء اإ�صبانيا: ل ترتدوا ربطة العنق لتوفري الكهرباء
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اأخبـار الإمـارات

جامع ال�صيخ زايد الكبري ي�صتقبل اأكرث من 1.5  مليون مرتاد خالل الن�صف الأول من 2022

تدفق  �صال�صة  ل�صمان  اجلامع،  يف 
�صيارات  ت���وف���ري  مت  ك��م��ا  ال��������زوار، 
�صوق  اإىل  الإع�����ادت�����ك  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
اجلامع واملواقف، بعد االنتهاء من 

جولتك".
اآخر من اململكة املتحدة  واأكد زائر 
ال��ك��ب��ري مذهاًل.  " ك���ان اجل��ام��ع   :
اجلوالت  اأخ�صائية  م��ع  وجتربتنا 
الثقافية من اأبرز التجارب الرائعة 
يف اجلامع، �صعرنا معها باالهتمام 
الرتحيب  ح���ف���اوة  ع��ل��ى  ن�����ص��ك��ره��ا 
باجلولة  ل���الل���ت���ح���اق  ودع����وت����ن����ا 
ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ل��ن��ا. لقد 
التحقت بجوالت �صياحية وثقافية 
العامل،  ح���ول  امل���ع���امل  خم��ت��ل��ف  يف 
ل��ك��ن اجل���ول���ة ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا لنا 
االأف�صل  كانت  اجل��والت  اأخ�صائية 

فئة " اأبرز خم�صة وع�صرين منطقة 
جذب لل�صياح" يف العامل.

امل��ت��ق��دم��ة التي  امل����راك����ز  وت��ع��ك�����س 
عاملًيا  ري����ادت����ه  اجل����ام����ع،  ح��ق��ق��ه��ا 
م��ن دور  ع��ن غ��ريه  كنموذج ينفرد 
الديني  دوره  يتجاوز  اإذ  ال��ع��ب��ادة؛ 
وال�صلوات،  ال�����ص��ع��ائ��ر  ب��اح��ت�����ص��ان 
يف  وال��ث��ق��ايف  احل�����ص��اري  دوره  اإىل 
االإمارات  دولة  ر�صالة  ن�صر وتعزيز 
وال�صالم  ال��ت��ع��اي�����س  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
ثقافات  خم���ت���ل���ف  م�����ع  وال������وئ������ام 

العامل.
من  �جل���ام���ع  زو�ر  �إ����س���ادة   -
كوجهة  �ل��ث��ق��اف��ات  خم��ت��ل��ف 
ث��ق��اف��ي��ة و���س��ي��اح��ي��ة ر�ئ���دة 

ومبنظومة �لعمل.
اإ����ص���ادة زوار اجل��ام��ع من  وج����اءت 

م��ا ي��ق��دم م��ن خ��دم��ات وت�صهيالت 
مبع������ايري  وم��ت��ك��ام��ل��ة  م��ت��ن��وع��ة 
عالي���ة يعمل املركز على تطويرها 
م�صتمرة؛  ب�ص������ورة  بها  واالرت��ق��اء 
وتتيح  مرتاديه،  احتياجات  لتلبي 
رحابه،  يف  كام�������ل  ي��وم  ق�صاء  لهم 
من  ي�����ص��م  مب��ا  الزوار"  ك�"مركز 
للمعار�س وم�صرح ومكتبة،  قاعات 
ي�صم  مب�����ا  اجلامع"  و"�صوق 
ترفيهية  وم���ن���اط���ق  حم����الت  م���ن 
اجلميع  احتياجات  تلبي  ومطاعم 
ومتنحهم اأوقاًتا من الراحة واملتعة 
ا  �ص���من اأجواء فريدة، تتكامل اأي�صً
الريا�ص�����ي  اجل��ام��ع  م����م�صى  م��ع 
م�����ن  املجتم����ع  الأف��راد  يتيح  ال��ذي 
خمت���لف الفئات والثقافات، فر�صة 
مبا  واال�صتمتاع  الريا�صة  ممار�صة 

- منجز�ت ومر�كز عاملية حاز 
عليها �جلامع.

واك������ب������ت م���������ص����رية ع����م����ل م���رك���ز 
ج��ام��ع ال�����ص��ي��خ زاي����د ال��ك��ب��ري، على 
الوترية  امل��ا���ص��ي��ة،  االأع������وام  م����دار 
االإم���ارات،  دول��ة  لتقدم  امل�صّطردة 
امل��ج��االت، ويظهر ذلك  يف خمتلف 
اأعداد  يف  امل�صتمر  التزايد  يف  جلّيا 
ارتقاء  ي��ق��اب��ل��ه  ال�����ذي  م���رت���ادي���ه، 
لهم  امل��ق��دم��ة  ب��ال��ت��ج��رب��ة  م�صتمر 
منجزات  اجل����ام����ع  ح���ق���ق  ح���ي���ث   ،
ج�صدت ريادته كوجهة ثقافية على 
والذي  العاملية،  ال�صياحة  خريطة 
"تريب  م��وق��ع  تقييم  اآخ��ره��ا  يعد 
حاز  حيث   ،2022 اأدفايزر" لعام 
اجلامع على مراتب عاملية متقدمة 
كاالأول اإقليمًيا والرابع عاملًيا �صمن 

م�صتوى  اأب��ه��رين  وق��د  بينهم،  م��ن 
يف  و�صغفها  اأظهرتها  التي  الكفاءة 

تقدمي اجلولة".
وعلق اأحد زوار اجلامع من رو�صيا 
" اإن اجلامع �صرح عظيم،  قائال: 
ال��ت�����ص��ام��ح ومعاين  ق��ي��م  وي��ج�����ص��د 
االإمي���ان، ويتيح لك االط��الع على 
الذي مل  االإ�صالمية  الثقافة  عامل 

تراه من قبل".
بتجارب  اجل���ام���ع  زوار  وي��ح��ظ��ى 
ف�����������������������ري���دة م���ت���ن���وع���ة م�����ن خ���الل 
واأن�صطة  ب����رام����ج  م����ن  ي���ق���دم  م����ا 
الثق������افة  حول  تتمحور  ومبادرات 
االإ�ص�����المية وعلومها وفنونها، كما 
الوعي  ن�صر  يف  ال��دول��ة  دور  ت��رف��د 
وغر�س املفاهيم والق������يم النبيلة يف 
املجتمع مبختلف فئاته، اإىل جانب 

خمتلف الثقافات خالل تعليقاتهم 
اأدفايزر"  "تريب  م�����وق�����ع  يف 
يحظون  التي  املتكاملة  باملنظومة 
بها خالل زيارتهم للجامع وبالقيم 
ر�صالة  م���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  احل�����ص��اري��ة 
التعاي�س  ق��ي��م  اإر����ص���اء  يف  ال���دول���ة 

والت�صامح.
زوار اجل���ام���ع من  اإح�����دى  وق���ال���ت 
االأمريكية:  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
للجامع  امل���ع���م���اري  "الت�صميم 
االأنفا�س،  ت��خ��ط��ف  واجل���م���ال���ي���ات 
ممتاز،  ب�صكل  ي��دار  ال�صياح  وتدفق 
بدءا من و�صول ال��زوار يف مواقف 
ال�������ص���ي���ارات، ح��ت��ى ال���و����ص���ول اإىل 
ال�صيارات  خ���دم���ة  م����ع  اجل����ام����ع، 
تخ�صي�س  مت  وق���د  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. 
ال�صور  وال��ت��ق��اط  ل��ل��ت��وق��ف  ن��ق��اط 

•• اأبوظبي-وام:

ا����ص���ت���ق���ب���ل ج����ام����ع ال�������ص���ي���خ زاي�����د 
الن�صف  خ��الل  اأبوظبي  يف  الكبري 
مليونا   2022 ع����ام  م���ن  االأول 
وخم�صمائة وع�صرين األفاً و�صتمائة 
و���ص��ب��ع��ة وت�����ص��ع��ني م����رت����اداً، بينهم 
ونحو   ، م�����ص��لٍّ األ���ف   454،339
بن�صبة   ، زائ�����را   1،033،045
الدولة و81%  %19 من داخل 
من خ��ارج ال��دول��ة، كونه اأح��د اأبرز 
ت�صتقبل  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��وج��ه��ات 

املاليني من الزوار �صنويا.
اجلامع  م����رت����ادي  ن�����ص��ب��ة  وب��ل��غ��ت 
االإناث  وم��ن   ،51% ال��ذك��ور  م��ن 
الفئة  ���ص��ك��ل��ت  ح���ني  يف   ،49%
عاًما   35  -  25 م���ن  ال��ع��م��ري��ة 
خمتلف  م��ن  اجل��ام��ع  زوار  غالبية 
 .32% ال���ب���ل���دان، وذل����ك ب��ن�����ص��ب��ة 
زوار  اجل������ام������ع  ع����ل����ى  وت�������واف�������د 
ومرتادون من خمتلف دول العامل، 
وجاء ترتيب اأبرز رعايا دول العامل 
من حيث اأعدادهم: الهند، وفرن�صا 
والواليات املتحدة االأمريكية. وبلغ 
اجلامع  مم�صى  م�صتخدمي  ع���دد 
الريا�صي خالل الن�صف االأول من 
العام اأكر من 33 األف م�صتخدٍم.

زايد  ال�صيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  واأظ��ه��ر 
الكبري من خالل جوالته الثقافية، 
ن�صر  يف  احل�صارية  اجلامع  ر�صالة 
تعاليم  من  النابعة  الت�صامح؛  قيم 
احلنيف، حيث  االإ���ص��الم��ي  ال��ّدي��ن 
الثقافية  اجل��والت  اأخ�صائيو  ق��دم 
لدى املركز 2،075 جولة ثقافية 
زائ��ًرا، من   21،633 اإليها  ان�صم 
وتنوعت  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
التي  ال���ث���ق���اف���ي���ة  اجل��������والت  ل���غ���ة 
ما  العامل،  ثقافات  ملختلف  قدمت 
واالإجنليزية،  العربية،  اللغة  بني 

واالإ�صبانية والكورية.

امل�صهد  ي��وف��ر م���ن خ���دم���ات، ع��ل��ى 
اخلارجي البديع للجامع.

- منظومة عمل متكامل.
املعايري  اأف�صل  وف��ق  امل��رك��ز  يعمل 
وامل���م���ار����ص���ات ال���ع���امل���ي���ة، ت���ت���م من 
تتمتع  متخ�ص�صة  ك����وادر  خ���الل 
خمتلف  يف  ع����ال����ي����ة،  مب������ه������ارات 
خطط  اإط�����������ار  ويف  امل��������ج��������االت، 
ُت��ع��ن��ى ب��اجل��ام��ع كدار  م���درو����ص���ة، 
ع���ب���ادة، ومن�����وذج م��ع��م��اري فريد 
ل���ل���ع���م���ارة االإ�����ص����الم����ي����ة، االأم������ر 
ا�صتدامة  حتقيق  ي�صتدعي  ال��ذي 
والريات  كال�صجادة  جمالياته، 
القمرية  واالإ�����ص����اءة  وال�����ص��ح��ن، 
اإ�صاءتها  ب���ن���ظ���ام  حت���اك���ي  ال���ت���ي 
والتي  وغ����ريه����ا؛  ال��ق��م��ر  م���ن���ازل 
ودع��م جمموعة من  باإ�صراف  تتم 
واملتمثلة  املتخ�ص�صة،  العمل  فرق 
متخ�ص�س  ا���ص��ت�����ص��اري  ف��ري��ق  يف 
ي�صم مهند�صني وفني������ني، اإ�صافة 
من  م��رت��ادي��ه  جتربة  تعزيزه  اإىل 
ال���ع���امل، بتجارب  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
ثق������افية خمتلفة اأبرزها اجلوالت 
من  نخبة  يقدمها  التي  الثقافية 
الثقافية  اجل������والت  اأخ�����ص��ائ��ي��ي 
اأب������ن������اء ال�����وط�����ن يف امل����رك����ز  م�����ن 
واالإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ات 
العربية  االإ���ص��ارة  لغتي  جانب  اإىل 
ملكانته  وم��واك��ب��ة  واالإجن���ل���ي���زي���ة، 
تدريب  على  املركز  يعمل  العاملية 
الثقافية  اجل��������والت  اأخ�������ص���ائ���ي 
باللغات  ل��ت��ق��دمي اجل����والت  ل��دي��ه 
والعرية  وال��رو���ص��ي��ة  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 
والرتكية والفرن�صية، ويعمل على 
تطوير اإمكانات كوادره يف خمتلف 
املجاالت، لتقدمي اأف�صل اخلدمات 
ت��ل��ي��ق مبكانته  ال��ت��ي  وال���ت���ج���ارب، 
يعك�س  ثقايف  وطني  ديني  ك�صرح 

هوية دولة االإمارات .

النيابة العامة للدولة تو�صح عقوبة العتداء على و�صائل 
الدفع الإلكرتونية

ور�س عمل الدوائر احلكومية يف عامل مده�س ت�صهد اإقبال كبريا

•• اأبوظبي-وام:

للدولة،  العامة  النيابة  اأو�صحت 
اليوم  ن�صرتها  تغريدة  خ��الل  م��ن 
على ح�صاباتها يف مواقع التوا�صل 
على  االع��ت��داء  عقوبة  االجتماعي 

و�صائل الدفع االإلكرتونية.
اأنه  اإىل  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  واأ����ص���ارت 
احتادي  ب��ق��ان��ون  للمر�صوم  طبقا 
�صاأن  يف   2021 ل�صنة   34 رق���م 
م��ك��اف��ح��ة ال�����ص��ائ��ع��ات واجل���رائ���م 
االإلكرتونية، ن�صت املادة 15 على 
اأنه يعاقب باحلب�س والغرامة التي 
درهم   /200،000/ عن  تقل  ال 
 /2،000،000/ على  تزيد  وال 
ه����ات����ني  ب��������اإح��������دى  اأو  دره�������������م، 
اأو  قلد  اأو  زور  من  كل  العقوبتني، 
بطاقة  اأو  ائتمانية  ب��ط��اق��ة  ن�صخ 
و�صائل  م��ن  و�صيلة  اأي  اأو  مدينة 
ا�صتوىل  اأو  االإل����ك����رتوين  ال���دف���ع 
اأو معلوماتها، وذلك  على بياناتها 
با�صتخدام و�صائل تقنية املعلومات، 

اأو نظام معلوماتي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من: 

و�صيلة  اأي  ���ص��م��م  اأو  ���ص��ن��ع   .1
اأو  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  و���ص��ائ��ل  م��ن 
ت�صهيل  برنامج معلوماتي، بق�صد 
عليها  املن�صو�س  االأف��ع��ال  م��ن  اأي 

يف الفقرة االأوىل من هذه املادة.

•• دبي-وام:

تقيمها  ال��ت��ي  العمل  ور����س  ت�صهد 
"عامل  يف  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����دوائ�����ر 
دبي  م���رك���ز  يف  امل����ق����ام  مده�س" 
اإق����ب����اال كبريا  ال���ع���امل���ي  ال���ت���ج���اري 
ا�صطحبوا  ال��ذي��ن  ال��ع��ائ��الت  م��ن 
اأط����ف����ال����ه����م الك���ت�������ص���اب امل�����ه�����ارات 

ال����ور�����ص����ة جتربة  ت�����ص��م��ن��ت  ك���م���ا 
الواقع املعزز لنظام البوابة الذكية 
اجلديد الذي مت اإطالقه يف مطار 

دبي.
تقدمي  املقبلة  االأ�صابيع  و�صت�صهد 
امل�����زي�����د م�����ن ور���������س ال����ع����م����ل من 
امل���دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  االإدارة 
وهيئة ال�صحة بدبي و�صرطة دبي 

وال���ت���ع���رف ع��ل��ى م���ا ت��ق��دم��ه هذه 
الهيئات من خدمات للمجتمع.

لالإقامة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ونظمت 
و���ص��وؤون االأج��ان��ب ور���ص��ة تعليمية 
جواز  ح���ول  ل��الأط��ف��ال  وترفيهية 
ال�صفر االإماراتي واأهميته وكيفية 
الور�صة  �صهدت  حيث  ا�صتخدامه 

م�صاركة اأكر من 300 طفل.

املجتمع  تنمية  دبي وهيئة  وبلدية 
و"�صفاري دبي" .

هو  مده�س"  "عامل  اأن  ي���ذك���ر   
الرتفيهية  الوجهات  اأك��ر  اإح��دى 
يتزامن  حيث  دب��ي  يف  والتثقيفية 
اليوبيل  م���و����ص���م  م����ع  ان���ط���الق���ه 
دبي.  �صيف  مفاجاآت  من  الف�صي 
الذي  مده�س"-  "عامل  وي���ق���دم 

للمهرجانات  دبي  موؤ�ص�صة  تنظمه 
والتجزئة - العديد من الفعاليات 
الرتفيهية  والعرو�س  واالأن�صطة 
والتعليمية وور�س العمل واجلوائز 
اأغ�صط�س   28 حتى  ت�صتمر  والتي 
 1 �صعيد  ال�صيخ  ق��اع��ات  يف  املقبل 
دبي  االأرينا مبركز  وقاعة  و3  و2 

التجاري العاملي.

امل�صتمرة لتعزيز الثقافة القانونية 
جميع  ون�����ص��ر  املجتمع  اأف����راد  ب��ني 
واملحدثة  امل�صتحدثة  الت�صريعات 
، ورف�����ع م�����ص��ت��وى وعي  ب���ال���دول���ة 
بهدف  وذل��ك  بالقانون،  اجلمهور 
ن�صر ثقافة القانون كاأ�صلوب حياة.

اأو  اأم����الك ال��غ��ري  اأو  اأم�����وال  ع��ل��ى 
اال�صتفادة مما تتيحه من خدمات 

يقدمها الغري.
البطاقات  بهذه  التعامل  قبل   .3
املن�صوخة  اأو  امل��ق��ل��دة  اأو  امل������زورة 
الدفع  و����ص���ائ���ل  م����ن  غ����ريه����ا  اأو 

ت�صريح  ب�������دون  ا����ص���ت���خ���دم   .2
اأو  اإلكرتونية  اأو  ائتمانية  بطاقة 
من  و�صيلة  اأي  اأو  م��دي��ن��ة  ب��ط��اق��ة 
و����ص���ائ���ل ال���دف���ع االإل�����ك�����رتوين اأو 
معلوماتها،  اأو  ب��ي��ان��ات��ه��ا  م��ن  اأي 
اأو لغريه،  بق�صد احل�صول لنف�صه 

و�صائل  ب��ب��ي��ان��ات  اأو  االإل����ك����رتوين 
امل�صتوىل  االإل������ك������رتوين  ال����دف����ع 
مع  م�صروعة  غري  بطريقة  عليها 

علمه بعدم م�صروعيتها.
وي����اأت����ي ن�����ص��ر ه����ذه امل���ع���ل���وم���ات يف 
العامة للدولة  النيابة  اإطار حملة 

اأبوظبي توفر خدمات التطعيم لكوفيد- 19 وفح�س »بي �صي اآر « يف �صيدليات الإمارة
•• اأبوظبي-وام:

الرعاية  ل��ق��ط��اع  التنظيمية  اجل��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  ال�صحة  دائ����رة  اأع��ل��ن��ت 
لكوفيد- التطعيم  خدمات  بتوفري  البدء  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  ال�صحية 

19 وفح�س ال� "بي �صي اآر"يف �صيدليات اإمارة اأبوظبي حيث �صيتمكن 
اجلمهور من احل�صول على التطعيمات والفح�س من خالل عدد من 

ال�صيدليات يف االإمارة وذلك اعتباراً من 29يوليو 2022.
خدمات  �صتقدم  ال�صيدليات  اأن  اإىل  اأبوظبي  ال�صحة  دائ���رة  ون��وه��ت 
على  للح�صول  عاما   18 ف��وق  ه��م  مل��ن  للموؤهلني  املجانية  التطعيم 
اآر"بر�صوم تبلغ  "بي �صي  اللقاح وكذلك خدمات فح�س م�صحة االأنف 

درهماً.  40
وت���ه���دف ه����ذه اخل���ط���وة اإىل ت��ع��زي��ز ال�����ص��ح��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خالل 

تتميز باخل�صو�صية  بيئة  الوقائية يف  التطعيم  توافر خدمات  �صمان 
وكمرحلة  العاملية.  واملعايري  الروتوكوالت  مع  يتما�صى  مبا  والراحة 
اآر"  �صي  االأنف"بي  اإج��راء فح�س م�صحة  اأوىل،�صيتمكن اجلمهور من 
واحل�صول على جرعات لقاح كوفيد19- ملن هم موؤهلني لذلك على 
لقاح  مثل  االأخ��رى  اللقاحات  لي�صمل  الرنامج  نطاق  تو�صيع  يتم  اأن 

االنفلونزا املو�صمية ولقاحات ال�صفر.
اأبوظبي: يف  ال�صحة  دائ��رة  وكيل  الكعبي  الدكتور جمال  �صعادة  وق��ال 
ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ي��وا���ص��ل  ا�صتثنائية  روؤي���ة  ر���ص��ي��دة حتمل  ق��ي��ادة  ظ��ل 
تر�صيخ مكانة اأبوظبي يف �صدارة مدن العامل يف التعامل مع اجلائحة 

واحلفاظ على �صحة و�صالمة املجتمع.
واأ�صاف مع توفري التطعيمات وفح�س م�صحة االأنف "بي �صي اآر" من 
خالل ال�صيدليات �صنفتح باباً جديداً ي�صهل على اأفراد املجتمع اإجراء 

و�صيلة  تعتر  التي  التطعيمات  على  واحل�صول  االأن��ف  م�صحة  فح�س 
هامة �صمن اأبرز اإجراءات ال�صالمة التي تتخذها اأبوظبي ال �صيما يف 
موا�صلة  اإىل  نتطلع  حيث  كوفيد19-  جلائحة  القيادية  مواجهتها 
تقدم هذه اخلدمات ل�صمان م�صاهمتها  التي  ال�صيدليات  اأع��داد  رفع 
يف اإثراء جهود التطعيم الوطنية ودعم جهود االإمارة املتميزة للت�صدي 
للجائحة اإىل جانب اإ�صافة تطعيمات اأخرى ميكن احل�صول عليها يف 

ال�صيدليات مبا يعزز �صالمة االأفراد وي�صهل و�صولهم للخدمات.
اأفراد  خ��دم��ة  م��ن  ليتمكنوا  ال�صيادلة  ت��دري��ب  على  ال��دائ��رة  وعملت 
بنجاح  الدائرة  من  املعتمدة  للدورات  اجتيازهم  عقب  وذل��ك  املجتمع 
اإعطاء  �صالحية  اإ���ص��اف��ة  ليتم  عملي  ب�صكل  ك��ف��اءت��ه��م  م��ن  وال��ت��اأك��د 
التطعيم  برنامج  ومعايري  متطلبات  على  بناء  لرتخي�صهم  التطعيم 

لل�صيادلة الذي اأ�صدرته الدائرة.

وت���وف���ر ال����دائ����رة ق��ائ��م��ة ال�����ص��ي��دل��ي��ات امل��رخ�����ص��ة ل��ت��ق��دمي اخلدمة 
www.doh.gov.ae/ar/Abu-Dhabi-/ع��������������������������������������������ر

pharmacies/. ودعت الدائرة ال�صيدليات الراغبة بتوفريخدمة 
بطلب  التقدم   /PCR/ االأن��ف  م�صحة  فح�س  وخدمة  التطعيمات 
اإ�صافة خدمة على من�صة مت وملزيد من املعلومات التوا�صل مع قطاع 
املن�صاآت  وت�صجيل  تراخي�س  ب��اإدارة  متمثاًل  ال�صحية  الرعاية  من�صاآت 
HFLD@doh.gov. :ال�صحية عن طريق الريد االإلكرتوين

.ae
التطعيم �صد  االإم��ارات على �صدارتها عاملياً يف معدل  دولة  وحتافظ 
فريو�س كوفيد19- حيث و�صلت ن�صبة احلا�صلني على اجلرعة االأوىل 
من اإجمايل ال�صكان اإىل %100 يف حني اأن ن�صبة متلقي جرعتي لقاح 

كانت 98.1% من اإجمايل ال�صكان.

العامل ثقافات  خمتلف  مع  والتعاي�س  ال�صالم  يف  املتمثلة  الإمارات  وثقافة  ر�صالة  طياتها  يف  حملت  ثقافية  جولة   2,000 من  • اأكرث 
الفريدة املعمارية  وتفا�صيله  اأروقته  يف  واملتجلية  اجلامع,  يكر�صها  التي  احل�صارية  بالقيم  ي�صيدون  • زوار 

�صحة تغلق مركز خدمات كوفيد- 19 من املركبة يف ال�صاخمة باأبوظبي

�صرطة اأبوظبي  تطلع على ممار�صات الأر�صيف واملكتبة الوطنية

•• اأبوظبي-وام:

"�صحة"  ال�صحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  اأع��ل��ن��ت 
اإغالق مركز �صحة خلدمات كوفيد19- من املركبة يف 

ال�صاخمة باأبوظبي اعتباراً من 1 اأغ�صط�س 2022.
وقالت اإنه باإمكان الراغبني باإجراء فح�س م�صحة االأنف 
اأو اأخذ تطعيم كوفيد يف اأبوظبي حجز موعد يف اأي من 
مراكز �صحة خلدمات كوفيد19- من املركبة من خالل 
تطبيق �صركة "�صحة". وميكن للراغبني االطالع على 
https://goo. الرابط:  خالل  من  املراكز  مواقع 

 gl/maps/3VTQJXi9QsmEqP519
وتوفر �صركة "�صحة" عدداً من مراكز خدمات كوفيد-
منها  حر�صاً  الدولة  اإمارات  جميع  يف  املركبة  من   19
اأف�صل  وت��وف��ري  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  للتي�صري 
اخلدمات لهم. وللح�صول على التفا�صيل الكاملة حول 
19 م��ن املركبة   � مل��راك��ز خ��دم��ات كوفيد  اأق���رب م��وق��ع 
https://www. :يرجى زيارة املوقع االإلكرتوين

وميكن   /seha.ae/screening-locations
ل�صركة  الذكي  التطبيق  كذلك حجز موعد من خالل 

"�صحة".

•• اأبوظبي-الفجر:

اإدارة املرا�صم  اطلع  وفد من ق�صم املوروث ال�صرطي يف 
والعالقات العامة بالقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي على 
اأف�صل املمار�صات املطبقة يف االأر�صيف واملكتبة الوطنية . 
و ثّمن �صعادة عبد اهلل ماجد اآل علي مدير عام االأر�صيف 
واملكتبة الوطنية خالل لقائه الوفد دور �صرطة اأبو ظبي 

يف احلفاظ على موروثها التاريخي واجلهود امل�صتمرة  يف 
توثيق م�صريتها عر املراحل التاريخية منذ تاأ�صي�صها . 
وا�صتعر�س مع وفد �صرطة اأبوظبي �صبل تعزيز  التعاون 
بجهود  التعريف  ج��ان��ب  اىل  اجلهتني  ب��ني  وال�����ص��راك��ة 
االأر�صيف باالأنظمة واخلطط الت�صغيلية املعمول بها يف 
التاريخية يف  الكتب و اال�صدارات  تبادل  املوؤ�ص�صة  ومت 

مبنى االأر�صيف واملكتبة الوطنية .
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اأخبـار الإمـارات
»ال�صحة« جتري 238,015 فح�صا وتك�صف عن 1,216 

اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و1,159 حالة �صفاء 
••   اأبوظبي -وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع 
االكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات  نطاق  وزي��ادة 
املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد 

. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد 
. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 238،015 فح�صا جديدا 
فئات خمتلفة يف  على  املا�صية   24 ال���  ال�صاعات  خ��الل 

الفح�س  تقنيات  واأح����دث  اأف�����ص��ل  با�صتخدام  املجتمع 
الطبي.

   و�صاهم تكثيف اإج��راءات التق�صي والفح�س يف الدولة 
يف  ال��دول��ة  م�صتوى  على  الفحو�صات  ن��ط��اق  وتو�صيع 
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة  ح��ال��ة   1،216 ع��ن  الك�صف 
كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حاالت 
وبذلك  الالزمة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة 

يبلغ جمموع احلاالت امل�صجلة 989،220 حالة.

ت�صجيل  ع��دم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
املا�صية،  �صاعة  والع�صرين  االأرب��ع  وف��اة خالل  اأي حالة 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،334 حالة.
جديدة  ح��ال��ة   1،159 �صفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
 "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  مل�صابني 
اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية  وتعافيها التام من 
ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�صفاء 968،209 حاالت.  

مكتب ويل عهد الفجرية يعلن عن املبادرة 
الوطنية املجتمعية »معكم يدًا بيد«

•• الفجرية - وام:

اأعلن مكتب �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية اإطالق مبادرة وطنية جمتمعية 
حتت عنوان "معكم يًدا بيد"، بهدف امل�صاهمة مع اجلهات املعنية يف اإمارة الفجرية يف اإزالة االأ�صرار الناجمة عن 
االأحوال اجلوية التي �صهدتها االإمارة يف االآونة االأخرية. وعلى كل من يرغب يف امل�صاهمة من الفرق التطوعية من 

جميع اأنحاء الدولة، التوا�صل مع اإدارة الدفاع املدين بالفجرية على االأرقام التالية:.
.  092058518
.  092058572

.  0506806606

.  0549992725

الإمارات حتتفل باليوم العاملي ل�صون النظام البيئي لغابات املاجنروف يف »فلورياد اإك�صبو «

امللمو�صة يف جمال احلفاظ على  االإم���ارات وي��رز دوره��ا وجهودها  لدولة 
يف  اإيجاباً  ي�صاهم  مبا  وحمايتها  الطبيعية  موائلها  وتعزيز  االأ�صجار  هذه 

مواجهة التحديات البيئية.
من جانبها قالت اآن ماري جوريت�صما، املفو�صة العامة ملعر�س فلورياد اإك�صبو 
"تربط دولة االإمارات وهولندا الكثري من العالقات التاريخية   :2022
املثمرة، فهما بلدان �صريكان يف العديد من القطاعات ال �صيما فيما يتعّلق 
لتعزيز  ن�صعى  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  والب�صتنة،  البيئة  على  احلفاظ  بجهود 

والو�صول بها اإىل 100 مليون �صجرة بحلول العام 2030.
على  للتغّلب  واخل���رات  اجل��ه��ود  ن�صاعف  يجعلنا  االإرث  "هذا   : واأ���ص��اف 
خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ال���ع���امل مب���ا ي��ت��ع��ّل��ق ب��ال��ت��غ��رّي املناخي، 
وا�صتحداث طرق واأ�صاليب جديدة من خالل ال�صراكة مع خمتلف اجلهات 

والهيئات املعنية حول العامل".
واأ�صار �صعادة امل�صرخ اإىل اأن الدولة احتفلت بيوم وطنّي رمزّي بالتزامن مع 
هذه االحتفالية العاملية، موؤكداً اأن هذا يعك�س جوهر التطلعات امل�صتقبلية 

•• اأم�صرتدام-وام: 

احتفت دولة االإم��ارات بيومها الوطني الفخري الذي تزامن مع فعاليات 
االحتفال العاملي بيوم �صون النظام االإيكولوجي لغابات املاجنروف /القرم/ 
الذي اأطلقته منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�صكو" 
من  ال�صابعة  ال���دورة  فعاليات  يف  م�صاركتها  �صمن  وذل��ك  يوليو،   26 يف 

معر�س " فلورياد اإك�صبو 2022" الذي يقام يف هولندا.
ورّكز جناح الدولة امل�صارك يف احلدث خالل احتفاليته الرمزية على اإبراز 
القيمة الكبرية التي حتظى بها غابات اأ�صجار املاجنروف، حيث تعتر اأحد 
اأكر  متتلك  والتي  الدولة  يف  البيئي  النظام  �صمن  امللحية  النباتات  اأه��م 
غطاء من هذه االأ�صجار على م�صتوى املنطقة على م�صاحة تزيد عن 150 
املاجنروف،  اأ�صجار  على  املحافظة  جهود  توا�صل  لهذا  مرّبعاً،  كيلومرتاً 

ودعم خمتلف اجلهود الرامية للتخفيف من حدة اآثار تغرّي املناخ.
وا�صتقبل �صعادة جمال جامع امل�صرخ �صفري الدولة لدى اململكة الهولندية 
 ،2022 اإك�صبو  واملفّو�س العام جلناح الدولة امل�صارك يف معر�س فلورياد 
البيئة،  جم��ال  يف  وال��دار���ص��ني  واملهتمني  الر�صمية  ال�صخ�صيات  من  ع��دداً 
وتبادل معهم ق�ص�س جناح دولة االإمارات يف املحافظة على النظام البيئي، 
وجهودها يف �صون �صجرة املاجنروف، اإىل جانب ريادتها العاملية يف جمال 

املبادرات التي تعنى بالتغرّي املناخي.
وقال �صعادته اإّن دولة االإمارات تويل اأهمية كبرية الأ�صجار املاجنروف التي 
تلّقب بحّرا�س ال�صاحل ملا لها من قدرات هائلة على املحافظة على النظام 
والتطور،  النمو  على  وم�صاعدتها  واحل��ي��وان��ات  النباتات  واإ���ص��ن��اد  البيئي 
بن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  داخلنا  يف  كّر�صها  م�صوؤولية  عليها  واحل��ف��اظ 
�صلطان اآل نهّيان "طّيب اهلل ثراه" الذي قاد بنف�صه حملة ت�صجري كبرية 
زراعتها  زي��ادة  بهدف  وا�صعة  حمالت  لتعقبها  الدولة،  يف  اأع��داده��ا  لزيادة 

ال�صراكة التي جتمعنا مع دولة االإمارات، ونعمل على موا�صلة الرتكيز على 
التحديات الغذائية واملائية التي تواجه العامل، حيث اأردنا اأن يلعب املعر�س 
دوراً فاعاًل بتعزيز نوعية احلياة ملدن امل�صتقبل، وي�صعى لتقدمي الكثري من 
احللول التي تخدم املحافظة على البيئات اخل�صراء وبال �صك فاإن جناح 
االأنظار للنظام  اأ�صهم وب�صكل ملمو�س يف لفت  امل�صارك قد  االإم��ارات  دولة 
البيئي املتطور لديه، والذي ت�صكل فيه اأ�صجار املاجنروف العباً رئي�صياً ما 

يعزز ريادة دولة االإمارات يف املجال ويحقق اأهداف وروؤى املعر�س".
وق���ام ج��ن��اح ال��دول��ة وك��ج��زء م��ن ف��ع��ال��ي��ات االح��ت��ف��ال وب��ح�����ص��ور ع���دد من 
امل�صوؤولني املحليني باإطالق معر�س خا�س حتت عنوان "حّرا�س ال�صاحل" 
والذي �صلط ال�صوء على اأهمية هذه االأ�صجار يف حماية التنّوع البيولوجي 
 14 وح��ت��ى  املعر�س  �صيقّدم  حيث  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  عليه  واحل��ف��اظ 
اأغ�صط�س واملقام يف حديقة املياه املاحلة "احلديقة اخل�صراء" والتي توّفر 
للزوار معارف قّيمة مبا يتعّلق بنظام الزراعة امللحية /وهي الزراعة التي 
يتم فيها ا�صتخدام املياه املاحلة للرّي/، كما يظهر جهود الدولة يف املحافظة 
بها  ت�صطلع  التي  املتقدمة  وامل�صاريع  البحوث  ال�صجرة، وجملة  على هذه 

هيئة البيئة يف اأبوظبي.
وتعتر �صجرة املاجنروف واحدة من اأهم النباتات املقاومة للملوحة، حيث 
ي�صتعر�س  كما  املحافظة عليها،  واأهميتها وجهود  بقيمتها  املعر�س  يعّرف 
/ال�صاليكورنيا/  اخل��ري��زة  وه��ي:  النباتات  من  اأخ��رى  اأن���واع  اأرب��ع��ة  اأهمية 

والكينوا، والطحالب الدقيقة، واالأع�صاب البحرية.
الثقافة  وزارة  اأ���ص��رف��ت عليه  ال���ذي  االإم����ارات  دول���ة  ج��ن��اح  ت�صميم  وي��اأت��ي 
وال�صباب كتعاون اإبداعي جمع بني موؤ�ص�صة �صالمة بنت حمدان اآل نهيان 
للت�صميم  املعمارية  براغما  املعمارية  الهند�صة  و�صركة  االإم��ارات،  دولة  يف 
الداخلي  املعر�س  ت�صميم  توّلت  التي  الهولندية  تيالرت  و�صريكها  العام 

وحمتوياته

متطوعو الإمارات .. ق�ص�س بطولية يف العطاء والتفاين
•• اأبوظبي-وام:

يف  بطولية  ق�ص�صا  فيه  واملقيمني  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م��ن  املتطوعون  �صطر 
العطاء والتفاين من اأجل االآخرين يف كافة االأحداث واملنا�صبات الكرى 
التي ت�صهدها دولة االإمارات، وباتوا ي�صكلون كلمة ال�صر يف اإجناح العديد 

من املهام اجل�صام يف خمتلف املواقع والظروف.
واأك����د امل��ت��ط��وع��ون يف دول���ة االإم������ارات، خ���الل ال��ي��وم��ني امل��ا���ص��ي��ني، اأنهم 
الطارئة من خالل  الظروف  املعقود عليهم يف  واالأم��ل  الرجاء  على قدر 
االأمطار  من  املت�صررة  االأ�صر  وخدمة  نقل  جهود  يف  الفاعلة  م�صاهمتهم 
ملا  ووفقا  الدولة.  من  ال�صرقية  املناطق  �صهدتها  التي  وال�صيول  الغزيرة 
واالأزمات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية  للهيئة  االإعالمية  االإح��اط��ة  يف  ج��اء 
والكوارث، اأم�ِس، فقد �صارك نحو 130 متطوعا من املدربني و املوؤهلني 
الطارئة متثلت يف  3 جم��االت حيوية ومهمة خ��الل احل��ال��ة اجل��وي��ة  يف 
املت�صررة،  املناطق  يف  املواطنني  كبار  مع  االت�صال  مركز  عر  التوا�صل 
والتاأكد من  احتياجاتهم ومتطلباتهم،  وال�صوؤال عن  عليهم،  لالطمئنان 
�صالمتهم ، وامل�صاعدة يف نقل املت�صررين ب�صيارات الدفع الرباعي جنباً اإىل 
جنب مع احلافالت واملركبات التي توفرها خمتلف اجلهات املعنية لنقل 
االأ�صر وتاأمينها، اإ�صافة اإىل رعاية ومتابعة االأ�صر بعد نقلها اإىل الوحدات 

واالأطفال  املواطنني  كبار  فئات  من  االأ���ص��ر  �صيما  ال  الفندقية،  ال�صكنية 
االإيواء  اأثناء فرتة  اأو يف حاجة للم�صاعدة  الذين ال عائل لديهم  واالأ�صر 

الطارئ.
حتت  االإن�صانية  مهامهم  تاأدية  اأثناء  املتطوعني  و�صور  الفيديو  مقاطع 
االأمطار الغزيرة ويف ال�صيول كانت من االأكر تداوال وانت�صارا على مواقع 
التوا�صل االجتماعي التي عر روادها عن م�صاعر االعتزاز والفخر بهوؤالء 
والفزعة  والنخوة  ال�صجاعة  قيم  راأي��ه��م  َح�َصَب  ج�صدوا  الذين  االأب��ط��ال 

االأ�صيلة يف املجتمع االإماراتي.
واأعاد اأداء املتطوعني البطويل اإىل االأذهان وقفاتهم وم�صاهماتهم اجلليلة 
اآالف  م��ن  جي�س  االإم�����ارات  يف  ت�صكل  حيث  ك��ورون��ا،  جائحة  م���ّدة  ط���وال 
اجلهود  مل�صاندة  ال��دول��ة،  اأر���س  على  واملقيمني  املواطنني  من  املتطوعني 
الوطنية يف الت�صدي جلائحة كورونا، وبرز دور املتطوعني يف جميع املواقع 
اأو يف مراكز الفح�س ويف  امل�صت�صفيات واأماكن احلجر،  واملواقف �صواء يف 

املطارات واملنافذ، ويف املراكز التجارية وعلى م�صتوى احلمالت املختلفة.
و�صهدت االإمارات خالل فرتة مواجهة فريو�س كوفيد19- اإطالق العديد 
اأبرزها  ال��دول��ة وم��ن  التطوعي يف  العمل  م��ن  ع��ززت  التي  امل��ب��ادرات  م��ن 
وذلك  االأزم����ات،  خ��الل  التطوع  لتنظيم  العليا  الوطنية  اللجنة  ت�صكيل 
الدولة  التطوعي يف  للعمل  وم�صتدامة  بهدف تطوير منظومة متكاملة 

خالل االأزمات، وبالتعاون مع كافة االأطراف املعنية بالعمل التطوعي يف 
الدولة من اأفراد وموؤ�ص�صات.

وكلفت اللجنة باالإ�صراف على عمل كافة اجلهات التطوعية على م�صتوى 
" كمن�صة  اإم��ارات   . " متطوعني  الدولة خالل االأزم���ات، وتفعيل من�صة 
رئي�صية ال�صتقبال واعتماد طلبات التطوع وقت االأزمات، واالإ�صراف على 
كافة  وت��ق��دمي  و�صالمتهم  �صحتهم  و�صمان  االأزم����ات  خ��الل  املتطوعني 
الدعم الالزم لهم، باالإ�صافة اإىل التن�صيق مع اجلهات املحلية احلكومية 

و�صبه احلكومية لتوحيد احلمالت التطوعية خالل االأزمات.
وال يقت�صر دور املتطوعني يف االإمارات على اأوقات االأزمات والطوارئ بل 
اأنه ميتد اإىل كافة الفعاليات واالأح��داث الكرى التي تنظمها الدولة يف 

خمتلف املجاالت.
وخالل اإك�صبو 2020 دبي اجتمع ما جمموعه 30 األف متطوع – من 
الزوار  ا�صتثنائي ملاليني  للم�صاعدة يف تقدمي حدث  واملقيمني  املواطنني 
واأكر من 200 جهة م�صاركة ما جعله اأكر برنامج تطوعي على م�صتوى 

الدولة.
واأدى املتطوعون يف اإك�صبو 2020 دبي دورا اأ�صا�صيا يف الرتحيب بالعامل 
واالإلهام  الفكري  والتنوير  الب�صري  االإب��ه��ار  من  يوما   182 م��دار  على 
والفعاليات  التجارب  من  كبري  ع��دد  اإدارة  يف  دوره��م  ب��رز  كما  العاطفي، 

احلدث،  خالل  يوميا  عقدت  التي  العاملية  النقا�صّية  واحللقات  املتنوعة، 
ف�صال عن اخلدمات التي قدموها يف اأماكن عّدة مثل اأجنحة املو�صوعات 
ال�صخ�صيات  والفعاليات واملرا�صم وال�صيافة واملوا�صالت وت�صريفات كبار 

والدعم التقني، وغري ذلك من القطاعات احليوية.
ويف االأوملبياد اخلا�س االألعاب العاملية اأبوظبي 2019 الذي �صارك فيه ما 
ل اأكر من 20  يزيد على 7500 ريا�صي من اأكر من 190 دولة، �َصجَّ
األف �صخ�س للتطوع وامل�صاركة يف االأعمال التنظيمية، حيث �صكل مواطني 

دولة االإمارات اأكر من 40 باملئة من املتطوعني امل�صجلني.
وخالل  لالألعاب  والتنظيم  التح�صري  يف  فاعل  ب�صكل  املتطوعون  واأ�صهم 
العمليات،  ه��ي:  خمتلفة  عمل  جم��االت   9 مهامهم  وت�صمنت  املناف�صات، 
ال�صيافة،  وال��ن��ق��ل، وخ��دم��ات  واالت�����ص��االت،  وال��رتج��م��ة،  احل���دث،  واإدارة 

والريا�صة واخلدمات الفنية التقنية /التكنولوجيا/.
وتعد االإمارات من اأكر الدولة جناحا يف عملية ماأ�ص�صة العمل التطوعي 
هذا  يف  املعنية  وال��رام��ج  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  من  العديد  حتت�صن  حيث 
املجال مثل من�صة "متطوعني.امارات"، وهيئة الهالل االأحمر االإماراتي، 
التطوعي  الوطني  والرنامج  اأبوظبي،  يف  للتطوع  االإم���ارات  واأكادميية 
للتطوع، و�صندوق  دبي  وبرنامج  وال��ك��وارث،  واالأزم���ات  الطوارئ  حل��االت 

الوطن، ونظام حا�صنات التطوع وغريها الكثري.

الربملان العربي للطفل يعقد اليوم بال�صارقة جل�صته الرابعة مب�صاركة 17دولة 
•• ال�صارقة - وام:

يعقد الرملان العربي للطفل اليوم 
مبقر املجل�س اال�صت�صاري بال�صارقة 
الثانية  ال��دورة  الرابعة من  جل�صته 
 17 ميثلون  طفال   68 مب�صاركة 
اجلل�صة  ت����رتاأ�����س  ع���رب���ي���ة.  دول������ة 
العبا�صي  رت��اج  البحرينية  الطفلة 
ال��ع��رب��ي للطفل  ال���رمل���ان  رئ��ي�����ص��ة 
ملناق�صة ثقافة االأمن الغذائي حيث 
اأع�صاء الرملان  اأن يقدم  من املقرر 
وبيان  امل���و����ص���وع  ه����ذا  يف  اأراءه��������م 
الذاتي  االكتفاء  حتقيق  يف  اأهميته 
واإعداد واخلطط والرامج لتاأمينه 
�صعادة  واأك��د   . اإنتاجه  على  والعمل 
العام  االأم��ني  الباروت  اأمي��ن عثمان 
اإكتمال  ل��ل��ط��ف��ل  ال��ع��رب��ي  ل��ل��رمل��ان 
الرابعة  التح�صريات لعقد اجلل�صة 
للرملان  الثانية  ال��دورة  اأعمال  من 
العربي للطفل ح�صوريا حيث نفذت 

االأمانة العامة للرملان منذ و�صول 
عددا  ال�صارقة  اإىل  الرملان  اأع�صاء 
والور�س  وال��رام��ج  الفعاليات  م��ن 
الرملان  خ��ط��ط  يف  ت�����ص��ب  وال���ت���ي 
برملانني  ليكونوا  االأع�صاء  لتاأهيل 
مو�صوعاتهم  مناق�صة  على  قادرين 
للرملان  العامة  االأمانة  اأن  يذكر   .
ال��ع��رب��ي ل��ل��ط��ف��ل ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ من 
م��دي��ن��ة ال�����ص��ارق��ة م��ق��را ل��ه��ا تلقت 

حل�صور  عربية  دول��ة   17 موافقة 
كل  وميثل  الرابعة  اجلل�صة  اأع��م��ال 
دولة عربية اأربعة اأطفال اأثنان من 
ال��ذك��ور واث��ن��ان م��ن االن���اث وه��ي - 
االإمارات ، االأردن، البحرين ،تون�س 
 ، ال�صعودية   ، جيبوتي   ، اجل��زائ��ر   ،
ال�صودان ،العراق ،فل�صطني ،الكويت 
،�صلطنة عمان ،لبنان ، ليبيا ، م�صر 

، املغرب ،موريتانيا.

دائرة البلديات والنقل تكرم الإعالمي اإبراهيم الذهلي 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل يف  ك��رم��ت دائ����رة 
اإبراهيم  االإم����ارات����ي   وال���رح���ال���ة  االإع���الم���ي 
" بالدائرة  " همة  فريق  ق��ام  ، حيث  الذهلي 
مل�صاهمته  ت��ق��دي��ر  ���ص��ه��ادة  ال��ذه��ل��ي  بت�صليم 
" ثقافة  الفعالة يف اجلل�صة احلوارية بعنوان 
" والتي نظمتها الدائرة يوم الثالثاء  ال�صفر 
على  اجلل�صة  تلك  يف  الذهلي  ورك��ز   . املا�صي 
والرحالت  لل�صفر  اجل��ي��د  االإع�����داد  ����ص���رورة 
من  لال�صتفادة  والتنظيم  املبكر  والتخطيط 
ال��رح��ل��ة واحل�����ص��ول ع��ل��ى ت��ك��ل��ف��ة اق���ل �صواء 
واملوا�صالت  ال��ف��ن��ادق  او  ال���ط���ريان  ل��ت��ذاك��ر 

وجتنب الزحام خا�صة يف ف�صل ال�صيف.
اأثناء ال�صفر  اأخ��ذ احليطة واحل��ذر  وق��ال من 
وع����دم امل��ب��ال��غ��ة يف امل��ظ��اه��ر جت��ن��ب��ا حل����وادث 
ال�صيف  مو�صم  ع��ادة يف  التي حت��دث  ال�صرقة 

املزدحم يف معظم دول العامل .
واأ�صار الرحالة االإماراتي الذي ا�صتطاع خالل 

رحالته وزياراته للعديد من دول العامل  اإىل 
ما يقرب من 174 دولة حول العامل اأن يدون 

مالحظاته ويعزز ثقافته بالعديد من املعارف 
اأن  �صناعة ال�صياحة يف دولة  اإىل  واخل��رات، 

ال�صنوات  يف  نوعية  ن��ق��الت  حّققت  االإم����ارات 
املا�صية ،
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اأخبـار الإمـارات

مركز النقل املتكامل يعلن عن مواعيد خدماته خالل عطلة راأ�س ال�صنة الهجرية
•• اأبوظبي-وام: 

البلديات  لدائرة  التابع  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املتكامل  النقل  مركز  اأعلن 
والنقل، عن اأوقات عمل مراكز اإ�صعاد املتعاملني و�صاعات تطبيق ر�صوم 
املواقف ونظام "درب" للتعرفة املرورية ومواعيد عمل حافالت النقل 

العام خالل عطلة راأ�س ال�صنة الهجرية اجلديدة /1444ه�/.
واأو�صح املركز اأن مراكز اإ�صعاد املتعاملني يف اأنحاء اإمارة اأبوظبي �صتكون 
2022. وميكن  يوليو   30 املوافق  ال�صبت  يوم  العطلة  مغلقة خالل 
للمتعاملني موا�صلة احل�صول على خدمات املركز عن طريق املن�صات 
 ،www.itc.gov.ae االإل��ك��رتوين  موقعه  على  املتاحة  الرقمية 

وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعر التوا�صل مع مركز 
دعم اخلدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم املجاين 800850، 
مدار  على   ،600535353 االأج��رة  مركبات  خدمة  ات�صال  ومركز 

ال�صاعة طوال اأيام االأ�صبوع.
و�صتكون ر�صوم املواقف ال�صطحية جمانية بدءاً من يوم ال�صبت املوافق 
30 يوليو 2022 وحتى ال�صاعة 7:59 من �صباح يوم االثنني املوافق 
مواقف  �صاحة  يف  الوقوف  ر�صوم  �صتكون  كما   ،2022 اأغ�صط�س   1

ال�صاحنات يف م�صفح م18- جمانية خالل العطلة الر�صمية.
ال��وق��وف يف  ع��دم  ���ص��رورة  املتكامل  النقل  اأك��د مركز  ال�صياق  ه��ذا  ويف 
اإعاقة حركة املركبات والتوقف ب�صكل �صحيح  االأماكن املمنوعة وعدم 

االأماكن  ال��وق��وف يف  ع��دم  وك��ذل��ك  ل��ل��وق��وف،  املخ�ص�صة  االأم��اك��ن  يف 
 8:00 ال�صاعة  وحتى  م�صاء   9:00 ال�صاعة  من  لل�صكان  املخ�ص�صة 

�صباحاً.
"درب" �صتكون جمانية  املرورية  التعرفة  اأن ر�صوم نظام  املركز  واأعلن 
2022 على  30 يوليو  امل��واف��ق  ال�صبت  ي��وم  ب��دءاً من  العطلة  خ��الل 
اأن ي�صتاأنف احت�صاب الر�صوم يوم االثنني املوافق 1 اأغ�صط�س 2022 
ال�صاعة  اإىل   07:00 ال�صاعة  من  وهي  االعتيادية  ال��ذروة  �صاعات  يف 
ال�صاعة  اإىل   5:00 ال�صاعة  وم��ن  ال�صباحية،  الفرتة  يف   09:00

ال�صبت. يوم  اإىل  االثنني  يوم  من  امل�صائية  الفرتة  يف   7:00
وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل خدمات حافالت النقل العام يف 

اإمارة اأبوظبي خالل العطلة، اأفاد املركز باأن خدمات احلافالت �صتعمل 
ح�صب جدول مواعيدها املوحدة املتبعة طوال اأيام االأ�صبوع.

املوقع  زي���ارة  يرجى  ال��ع��ام��ة،  احل��اف��الت  على مواعيد عمل  ل��الط��الع 
دعم  م��رك��ز  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  اأو   www.itc.gov.ae االإل���ك���رتوين 
اأو   800850 البلديات والنقل على الرقم املجاين  اخلدمات لدائرة 

عر تطبيق "دربي" الذكي.
ومبنا�صبة حلول ال�صنة الهجرية اجلديدة، يرفع مركز النقل املتكامل 
دولة  و�صعب  الر�صيدة  القيادة  اإىل  والتريكات  التهاين  اآي���ات  اأ�صمى 
االإم��ارات واالأمتني العربية واالإ�صالمية، داعني اهلل عز وجل اأن يعيد 

هذه املنا�صبة على اجلميع باخلري واليمن والركات.

��ستقبل وزير �لرتبية و�لتعليم

حاكم راأ�س اخليمة: التعليم ركيزة التنمية امل�صتدامة يف الإمارات واأ�صا�صا للنجاحات م�صتقباًل

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي، ع�صو املجل�س االأعلى، 
االإم���ارات  يف  امل�صتدامة  التنمية  رك��ي��زة  التعليم  اأن  اخليمة،  راأ����س  حاكم 
بجودة  ل��الرت��ق��اء  الرئي�صي  امل��ح��رك  وه��و  م�صتقباًل،  النجاحات  واأ���ص��ا���س 
اأبناء االإم��ارات، وتاأهليهم ليكونوا قادرين على امل�صاهمة الفاعلة يف  حياة 
اإم��ارات��ي متعلم هو يف  اإع��داد جيل  اأن  �صموه  واأ���ص��اف  نه�صتها وتطورها. 
�صدارة اأولويات العمل احلكومي فهو القوة الرئي�صية يف �صناعة م�صتقبل 

اأف�صل واأكر اإ�صراقاً خالل اخلم�صني عاماً القادمة.
جاء ذلك خالل ا�صتقبال �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة، يف ق�صر �صموه 

الفال�صي،  بالهول  اأحمد  الدكتور  معايل  ام�س،  حممد  بن  �صقر  مبدينة 
وزي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب��ح�����ص��ور ال�صيخة اأم��ن��ة ب��ن��ت ���ص��ع��ود ب��ن �صقر 

القا�صمي، رئي�صة مكتب اال�صتثمار والتطوير براأ�س اخليمة.
واطلع �صموه خالل اللقاء على خطط وبرامج وزارة الرتبية والتعليم، التي 
تهدف لتطوير املنظومة التعليمية يف االإمارات وتعزيز العملية التعليمية 

لكي ي�صبح الطالب يف دولة االإمارات من بني االأف�صل يف العامل.
اأهمية تطوير منظومة تعليمية  الوزارة موؤكداً على  واأ�صاد �صموه بجهود 
امل�صتويات  اأع��ل��ى  اإىل  الو�صول  يف  ال��دول��ة  تطلعات  م��ع  تتما�صي  متكاملة 
القطاع  ال����دول يف  اأف�����ص��ل  م��ن  ل��ت��ك��ون  االإم������ارات  ت��وج��ه��ات  م��ع  تتما�صى 

التعليمي.

على قادر  متعلم  اإماراتي  جيل  بناء  • اأولوياتنا 
 �صناعة 50 عامًا اأخرى من التميز والإجناز

املجل�س الأعلى لالأمومة و الطفولة .. 19 عاما من الإجنازات
•• اأبوظبي-وام: 

ال�صنوية  ب��ال��ذك��رى  " ال��ي��وم  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  " املجل�س  يحتفل 
التا�صعة ع�صرة لتاأ�صي�صه و الذي جاء مبر�صوم بقانون احتادي اأ�صدره موؤ�ص�س 
دولة االإمارات العربية املتحدة وباين نه�صتها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 

اآل نهيان "طيب اهلل ثراه " يف 30 يوليو من العام 2003 .
ال��دول��ة يف جمال  اإجن���ازات  اأب��رز  املجل�س من  بتاأ�صي�س  االحت���ادي  املر�صوم  يعد 
رعاية الطفولة والذي يعد مبثابة االآلية الوطنية املعنية بتنظيم كافة ال�صوؤون 
الرعاية  مب�صتوى  ل��الرت��ق��اء  وي��ه��دف  وال��ط��ف��ول��ة  االأم��وم��ة  بق�صايا  املتعلقة 
الدعم لذلك يف جميع  والطفولة وتقدمي  االأمومة  ل�صوؤون  واملتابعة  والعناية 
والنف�صية  واالجتماعية  وال�صحية  والثقافية  التعليمية  خ�صو�صا  امل��ج��االت 
والرتبوية وحتقيق اأمن و�صالمة الطفل واالأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية 
ون�صر  واالأبحاث  الدرا�صات  ت�صجيع  مع  املن�صودة  الرفاهية  لتحقيق  والتطوير 

الثقافات ال�صاملة للطفولة واالأمومة.
على  ن�صاأتها  منذ  بالطفل  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اهتمام  تبلور  وق��د 
ث��راه واإخوانه حكام  اآل نهيان طيب اهلل  ال�صيخ زاي��د بن �صلطان  املغفور له  يد 
االإمارات رحمهم اهلل و يوا�صل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" اإيالء "االأمومة والطفولة" كل اهتمامه بو�صفهما 

ال�صريحتني املهمتني يف قيام اأي جمتمع.
ويوا�صل املجل�س من جانبه نهجه عر العمل مع جميع �صركائه اال�صرتاتيجيني 

بو�صفهم الداعم يف كل ما ي�صطلع به من اأعمال ومهام.
ال�صباقة يف جمال تعزيز  ال��دول  لقد كانت دول االإم��ارات العربية املتحدة من 
واالأطفال  االأم��ه��ات  خدمة  يف  ت�صب  التي  امل��ب��ادرات  واإط���الق  امل�صرتك  العمل 

واليافعني يف كل مكان يف العامل.
واالأهلية  احلكومية  اجلهات  مع  التن�صيق  عن  املنبثقة  ال��رام��ج  هي  كثرية  و 
والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  ب��ه  ق��ام  م��ا  و  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ص�صات 

بال�صراكة مع جميع هذه القطاعات وتن�صيق العمل فيما بينها.
فقد اعتمد جمل�س الوزراء اال�صرتاتيجية الوطنية لالأمومة والطفولة 2017 
- 2021 والتي عكف على تطويرها املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة وهي 
اأول ا�صرتاتيجية وطنية لالأمومة والطفولة و ذلك بال�صراكة مع مكتب منظمة 
االأمم املتحدة للطفولة " يوني�صيف " يف منطقة اخلليج ومكتب اليوني�صف يف 
اأبوظبي اإىل جانب العمل امل�صرتك مع جمموعة من ال�صركاء و اجلهات املعنية 
بالطفولة احلكومية االحتادية واملحلية وغري احلكومية اإ�صافة اإىل االأكادمييني 

واخلراء الذين يعملون من اأجل االأطفال عالوة على اأولياء اأمورهم.
جميع  حياة  جوانب  جميع  غطت  اأربعة  مبادئ  على  اال�صرتاتيجية  ارتكزت  و 
املتحدة، مبا فيهم  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأر���س  يعي�صون على  االأطفال ممن 
الثامنة  �صن  بلوغهم  قبل  حتى  و  ال����والدة  منذ  املقيمني  اأب��ن��اء  م��ن  االأط��ف��ال 
ذوي  االأط��ف��ال  وتنمية  حقوق  لتعزيز  اال�صرتاتيجية  اخلطة  تتبنى  و  ع�صرة. 
بكافة  االإع��اق��ة  ذوي  االأط��ف��ال  ت�صمل �صمان متتع جميع  ع��دة  االإع��اق��ة مبادئ 
حقوق االإن�صان ب�صكل كامل ومت�صاو واحرتام كرامة وا�صتقاللية وحرية اختيار 
االإعاقة كجزء  االإعاقة وتقدير االختالف وقبول االأطفال ذوي  االأطفال ذوي 
من التنوع الب�صري واالإن�صاين اإىل جانب عدم التمييز وتكافوؤ الفر�س وامل�صاواة 
بني الذكور واالإناث واالإتاحة الكاملة وامل�صاركة الفعالة واالندماج يف املجتمع 
واحرتام القدرات املتنامية لالأطفال ذوي االإعاقة واحرتام حقهم يف االحتفاظ 

بهويتهم.
برملان  اأول  اإن�صاء   2020 يف  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  اأعلن  كما 

للطفل االإماراتي مبوجب اتفاقية وقعها مع املجل�س الوطني االحتادي.
اأطلقه  ال�صيا�صي الذي كان قد  التمكني  ات�صاقا مع برنامج  تاأتي هذه اخلطوة 

املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل.
و مت اإط����الق ب��رمل��ان ال��ط��ف��ل االإم���ارات���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال�صركاء 
نهج  يج�صد  ال��ذي  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  �صمنهم  وم��ن  اال�صرتاتيجيني، 

ال�صورى وي�صتهدف تعزيز م�صاركة االأطفال يف عملية �صنع القرار.
حيث  والطفولة  االأم��وم��ة  الأب��ح��اث  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  مركز  اإن�صاء  مت  كما   
اإن�صاء  �صاأن  يف  2020م  ل�صنة   /2/ رق��م  القرار  املجل�س  رئي�س  �صمو  اأ���ص��درت 
ب�صكل  االإماراتية  االأ�صرة  والدرا�صات يف جماالت  البحوث  اإج��راء  بهدف  املركز 
عام وق�صايا االأمومة والطفولة ب�صكل خا�س للم�صاهمة يف تبوء االإمارات مكان 
ال�صدارة يف جمال االأمومة والطفولة، وتقدمي اال�صت�صارات العلمية يف جمال 
بحوث ودرا�صات االأمومة والطفولة ل�صناع القرار، وخلق بيئة م�صتدامة للحوار 
والتوا�صل يف �صوؤون االأمومة والطفولة على امل�صتوى املحلي واالإقليمي والعاملي، 
املتخ�ص�صة على  واملراكز  والهيئات  والدرا�صات مع اجلامعات  وتبادل اخلرات 

امل�صتوى املحلي واالإقليمي الدويل يف جمال االأمومة والطفولة.
ق��رارا بتنظيم  االأعلى لالأمومة والطفولة  املجل�س  اأ�صدرت �صمو رئي�صة    كما 
منتدى دويل لالأمومة والطفولة كل عامني وقد انطلق حامال ا�صم " منتدى 
و   2016 نوفمر   20 يف  " االأول  والطفولة  لالأمومة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
300 ممثل من اجلهات  نظمه املجل�س بح�صور ملوك وروؤ�صاء دول و حوايل 
و  املخت�صني  و  ال�صيا�صات  �صانعي  جانب  اإىل  املحلية  و  االحت��ادي��ة  احلكومية 
اأمومة  اإىل جمال�س  اإ�صافة  املتحدة  االأمم  وك��االت  و  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات 

وطفولة عربية.
فاطمة  ال�صيخة  ج��ائ��زة  اإط���الق  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع��ل��ن  و 

العربية  االإم����ارات  دول���ة  الهتمام  جت�صيدا  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  م��ب��ارك  بنت 
املتحدة الكبري بفتح اأبواب التميز واالإبداع يف جمال االأمومة والطفولة حمليا 

وخارجيا.
االإجن���ازات  اأ�صحاب  م��ن  العاملية  ال�صخ�صيات  تكرمي  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ت�صتهدف 
املتميزة يف خدمة ق�صايا و�صوؤون املراأة والطفل داخل الدولة وخارجها و ت�صجيع 
الباحثني على اإجراء الدرا�صات واالأبحاث يف هذا املجال الإثراء املكتبة االإماراتية 
االإن�صانية بهذا النوع من االأبحاث التي تلقي ال�صوء على اأهم فئة يف املجتمع 

وهي االأم وطفلها.
اأي�صا اإىل ت�صجيع املوؤ�ص�صات واجلهات احلكومية واخلا�صة يف  و تهدف اجلائز 
دولة االإمارات العربية املتحدة على توفري اخلدمات الالزمة للعناية باالأمومة 
والطفولة والتوفيق بني دور االأم يف االأ�صرة ودورها يف احلياة العامة وحتفيز 
كافة اجلهات املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة للنهو�س مب�صتوى جودة اخلدمات 

املقدمة لالأم والطفل .
و تكرم اجلائزة ال�صخ�صيات العاملية �صاحبة االإجنازات املتميزة يف جمال رعاية 
االأمومة والطفولة وت�صلط ال�صوء على متطلبات الرعاية لالأمهات واالأطفال 
اأ�صحاب الهمم /ذوي االإعاقة/ وت�صجيع االأطفال وحتفيزهم على التميز  من 

واالإبداع.
   كما وجهت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحت��اد الن�صائي العام 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة 
االأ�صرية باإطالق جائزة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة للوقاية من التنمر 
مدر�صية  بيئة  لتوفري  اجلهود  تعزيز  ب�صرورة  �صموها  من  اإميانا  املدار�س،  يف 

اآمنة الأطفال االإمارات.
يف  التنمر  ظاهرة  مكافحة  يف  ال��دوؤوب��ة  الطاقات  تكرمي  اإىل  اجل��ائ��زة  وتهدف 
املدار�س و الوقاية منها، تعزيزا لالآثار االإيجابية امل�صتدامة يف البيئة املدر�صية 

�صعيا الأجيال متفتحة مت�صاحمة ومعطاءة.
و احتفلت دولة االإمارات العربية املتحدة بيوم الطفل االإماراتي الذي ي�صادف 
"الرملان  وتاأ�صي�س  امل�صاركة"،  "حق  عنوان  حتت   2020 مار�س  من   15 ال 
العربية  االإم��ارات  دولة  التام حلكومة  االلتزام  للطفل" متا�صيا مع  االإماراتي 
وتعزيز  "ودمية" ،  ق��ان��ون  عليها  ين�س  وال��ت��ي  الطفل  ح��ق��وق  ب��دع��م  امل��ت��ح��دة 
امل�صاركة الفعالة لكل االأطفال مبا فيهم اأ�صحاب الهمم واأ�صرهم واملوؤ�ص�صات ذات 

ال�صلة يف الق�صايا واملو�صوعات املرتبطة بهم وتنمية املجتمع " .
لالأمومة  االأعلى  واملجل�س  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حكومة  وتتم�صك 
تن�س  والتي  الدولية  الطفل  حقوق  التفاقية  التوجيهية  باملبادئ  والطفولة 
على " حق الطفل يف التعبري عن نف�صه واآرائه يف كل ال�صوؤون اخلا�صة بالطفل 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  وج��ه  االإط����ار  ه��ذا  ويف  االعتبار"..  بعني  واأخ��ذه��ا 

والطفولة دعوة للوزراء وامل�صوؤولني للم�صاركة بهذه املنا�صبة ".
جعل  على  تعمل  وطنية  م��ب��ادرة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  اأطلقت  و 
االأعلى  للمجل�س  املهمة  اأوكلت هذه  و  واليافع  واالأم  االإم��ارات �صديقة للطفل 
لالأمومة والطفولة ليتوىل التن�صيق مع الدولة االحتادية واحلكومات املحلية 

والقطاعني اخلا�س واالأهلي و�صع ا�صرتاتيجية وطنية لتنفيذ تلك املهمة.
و طور املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة بالتن�صيق مع دائرة ال�صحة اأبوظبي 
ووزارة ال�صحة و وقاية املجتمع حمتوى حول مو�صوع االإ�صابات واحلوادث غري 

املتعمدة باللغتني العربية واالجنليزية.
يهدف املحتوى اإىل زيادة وعي اأولياء االأمور بكيفية حماية االأطفال واليافعني 
من االإ�صابات غري املتعمدة والتي قد توؤدي اإىل االإعاقة و مت ت�صميم حمتوى 
املعلومات يف �صكل ر�صوم تو�صيحية واإ�صدار ن�صخة الكرتونية من املادة العلمية 

وم�صاركتها مع جميع اجلهات املعنية .
ويعمل املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة واالحتاد الن�صائي العام بالتعاون مع 
منظمة اليوني�صف و وزارة الرتبية والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي 
ووزارة ال�صحة ووقاية املجتمع و"�صحة" للخدمات العالجية اخلارجية على 
حت�صني البيئة االجتماعية يف عدد من املدار�س يف الدولة وجعلها اآمنة وخالية 
ومقاومته  التنمر  ح��ول  اليافعني  ن�صبة  وع��ي  زي���ادة  على  والعمل  التنمر  م��ن 
يكت�صبون  الذين  و  امل��دار���س  يف  العاملني  من  فريق  وتكوين  علمية  باأ�صاليب 

املعرفة واملهارات التعليمية والتوعوية حول جتنب التنمر.
التنمر  ملكافحة  العمل  وور���س  الرامج  و�صركاوؤه جمموعة من  املجل�س  نفذ  و 
وخا�صة  حكومية  مدر�صة   60 م��ن  اأك���ر  تغطية  ع��ر  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  وحققت 
ن�صبة  تخفي�س  بينها  وم��ن  مذهلة  نتائجها  وك��ان��ت  الطلبة  اآالف  م�صتهدفة 

التنمر ب�صورة كبرية .
ونظم املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة يف �صهر مايو 2017 حفال لتكرمي 

املدار�س امل�صاركة يف م�صروع الوقاية من التنمر.
االأعلى  املجل�س  جائزة  ب��اإط��الق  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  وجهت  و    
على  �صموها  من  اإميانا  امل��دار���س،  يف  التنمر  من  للوقاية  والطفولة  لالأمومة 

ب�صرورة تعزيز اجلهود لتوفري بيئة مدر�صية اآمنة الأطفال االإمارات.
يف  التنمر  من  للوقاية  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  " جائزة  وتهدف 
" اإىل تكرمي الطاقات الدوؤوبة يف مكافحة ظاهرة التنمر يف املدار�س  املدار�س 
�صعيا  املدر�صية  البيئة  يف  امل�صتدامة  االإيجابية  لالآثار  تعزيزا  منها،  والوقاية 

الأجيال متفتحة مت�صاحمة ومعطاءة.
  وتوحدت جهود املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة واليوني�صف ووزارة الرتبية 
والتعليم و وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع جلعل االأطفال واليافعني امللتحقني 

تعليمية  ببيئة مدر�صية  يتمتعون  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  باملدار�س يف 
داعمة و�صحية واآمنة.

و مت تدريب جمموعة من املدار�س للم�صاركة يف احلملة الدولية الإنهاء العنف 
�صد االأطفال يف �صهر نوفمر2018.. فيما مت تدريب ما يقارب 800 اأخ�صائي 
اجتماعي واأكادميي ب�صاأن حقوق الطفل والوقاية من العنف يف املدار�س وكيفية 

التوا�صل الفعال مع اأولياء االأمور.
مبا  الطفل  حماية  على  امل��دار���س  يف  اجتماعيا  اأخ�صائيا   51 ت��دري��ب  مت  كما 

يتما�صى مع الالئحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل 2016 "ودمية".
ويعمل املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة بالتعاون مع منظمة اليوني�صف على 
اإعداد دليل لنظام االإحالة يف املدار�س اإىل جانب جعل جميع االأطفال يف دولة 
ذات  خدمات  اإىل  الو�صول  خالل  من  التنموية  اإمكاناتهم  يكت�صبون  االإم��ارات 

نوعية يف الرعاية و ال�صحة والتغذية والتعليم املبكر.
بالتعاون  العام  الن�صائي  واالحت��اد  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  ويعمل 
مع منظمة اليوني�صف ووزارة الرتبية والتعليم وهيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة 
ال�صحة،  التنمية،  التعليم،  معايري  يحدد  وبراجمي  قانوين  اإط��ار  و�صع  على 

والرعاية لالأطفال منذ الوالدة وحتى �صت �صنوات.
وتوجت الرامج التي تنفذها االإم��ارات ب�صاأن الطفولة باإطالق �صمو ال�صيخة 
واخلطة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الوطنية  اال�صرتاتيجية  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
 –  2017 الهمم  اأ���ص��ح��اب  االط��ف��ال  وتنمية  ح��ق��وق  لتعزيز  اال�صرتاتيجية 

الدولة. اعتمدتهما  اللتني  و   2021
2018 االحتفال بيوم الطفل  وق��ررت دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف عام 
االإماراتي �صنويا لتجديد االلتزام بحقوق جميع االأطفال االإماراتيني واملقيمني 

يف الدولة.
و تعتر دولة االإمارات العربية املتحدة من الدول الرائدة عامليا يف جمال حماية 
اأمان  ورعاية الطفولة و كانت �صباقة اإىل جعل االأطفال يف العامل يعي�صون يف 

ورفاهية.
و كانت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك قد وجهت باأن يكون االحتفال بيوم 
الطفل االإماراتي يف 15 مار�س من كل عام.. واعتمد املجل�س الوزاري للتنمية 
برئا�صة �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
15 مار�س من كل  2018، يوم  11 مار�س  دي��وان الرئا�صة رئي�س املجل�س يف 
مع  بالتزامن  ي��اأت��ي  ال��ذي  االإماراتي" و  الطفل  "يوم  ب���  لالحتفال  يوما  ع��ام 
اعتماد قانون ودمية للطفل يف 15 مار�س 2016، للتاأكيد على روؤية الدولة 
وحر�صها على تن�صئة اأجيال امل�صتقبل، وتذليل كل ال�صعوبات التي حتول دون 
اأف��رادا �صاحلني وفعالني يف  ليكونوا  توؤهلهم  التي  ال�صليمة  التن�صئة  تن�صئتهم 

املجتمع، ومبا يتوافق مع روؤية االإمارات 2021 والو�صول ملئويتها 2071.
 و حمل يوم الطفل االإماراتي 2020 �صعار »حق امل�صاركة« و دعت اال�صرتاتيجية 
الوطنية لالأمومة والطفولة 2017-2021 يف هدفها اال�صرتاتيجي الرابع 
"تعزيز امل�صاركة احلقيقية لالأطفال واليافعني يف جميع املجاالت" والتي  اإىل 

ت�صمل العديد من املبادرات.
ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ع��دة خ��ط��وات لرتجمة هدف  االأع��ل��ى  ات��خ��ذ املجل�س  و 
بهذه  االإع����الن  خ��الل  م��ن  امل�صاركة  يف  االأط��ف��ال  بحق  املتعلق  اال�صرتاتيجية 
املنا�صبة عن اإن�صاء اأول برملان للطفل االإماراتي مبوجب اتفاقية وقعها املجل�س 
مع املجل�س الوطني االحتادي، ات�صاقا مع برنامج التمكني ال�صيا�صي الذي كان 

قد اأطلقه املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان " رحمه اهلل " .
  و اأطلق املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الداخلية مبادرة 
وا�صتهدفت توفري كرا�س خم�ص�صة   2017 اأغ�صط�س   19 »كر�صي طفلي« يف 

لالأطفال يف ال�صيارات حماية لهم من حوادث الطرق.
و اأعد املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة دليل ال�صالمة املرورية لالأم والطفل 
ال�صيارة بهدف قيا�س تاأثري  اأثناء قيادة  ودرا�صة توعوية موجهة لالأم احلامل 
لل�صيارة وذلك من خالل حتديد موؤ�صرات  ال�صيدة احلامل  احلمل على قيادة 
�صياراتهن  ي��ق��دن  ال��ل��وات��ي  احل��وام��ل  ال�����ص��ي��دات  ح���االت  امل���روري���ة يف  لل�صالمة 
باأنف�صهن، يف اإمارة اأبو ظبي، والبحث يف مدى تاأثري احلمل على عملية قيادة 
ال�صيارة، ومدى اإح�صا�س ال�صيدة احلامل بالتوتر اأثناء القيادة، ومقدار التزامها 
باإجراءات ال�صالمة، ومدى تاأثري العوامل االأخرى كالعمر، والعمل، والدخل، 

وتاريخها املروري، على ال�صيدة احلامل اأثناء القيادة.
خل�صت  للطفل  �صديقة  م��ادة  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  اأ���ص��در  و   
احلقوق ال�صخ�صية لالأطفال واالأ�صرة واملجتمعية والتزامات احلكومات والعامل 
جتاه االأطفال التي ن�صت عليها االتفاقية الدولية حلقوق الطفل والتي �صادقت 

عليها دولة االإمارات العربية املتحدة يف 3 يناير 1997م.
  و يف اإطار العمل امل�صرتك، وقع املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة جمموعة 
من مذكرات التفاهم مع بع�س ال�صركاء اال�صرتاتيجيني، منها مذكرة تفاه��م 
مع وزارة التغري املناخي والبيئة ب�صاأن التعاون يف تعزيز دور االأطفال يف املجال 
البيئي وذلك يف 27 يناير2020 ومذكرة تفاهم مع االأوملبياد اخلا�س وجمعية 
االحت��ادي يف  الوطني  املجل�س  تفاهم مع  اإىل جانب مذكرة  للتوحد  االإم���ارات 
االأعلى لالأمومة  املجل�س  و  الوطني االحت��ادي  املجل�س  اإطار تفعيل اخت�صا�س 
تر�صيخ  ب�صاأن  اجلن�صني  من  وال�صباب  االأطفال  بتوعية  يتعلق  فيما  والطفولة 
مبداأ امل�صاواة وامل�صاركة يف �صنع القرار عن طريق احلوار البناء والتعبري عن 
الراأي واالعرتاف باالآخر وفقا الآليات العمل الرملاين املنظم وتعزيز دورهما 
من  واال�صتفادة  الت�صاور  باأهمية  واإميانا  والعربية،  الوطنية  ق�صاياهما  جتاه 

التي تطرح للمناق�صة  الدرا�صات والبحوث  اإع��داد  النظر املختلفة عند  وجهات 
يف جلان املجل�س الوطني االحتادي.

 كما وقع املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة 
لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف و ذلك يف اإطار ال�صعي الإعداد جيل من الرتبويني 
املوؤهلني و القادرين على مواجهة التحديات االجتماعية والثقافية، وبناء طفل 
امل�صتقبل، وتعزيز حقوق وتنمية االأطفال اأ�صحاب الهمم ودجمهم ب�صكل كامل 
م�صاركتهم  ي�صمن  مب��ا  وال��رام��ج  ال�صيا�صات  ك��ل  يف  وت�صمينهم  املجتمع  يف 
واحلريات  االإن�صان  حقوق  جميع  على  ح�صولهم  وتعزيز  املجتمع  يف  الكاملة 
وتعزيز  االإ�صالمية  والثقافة  الديني  الوعي  وتنمية  متييز،  ب��دون  االأ�صا�صية 

االعتدال الديني والت�صامح يف املجتمع والت�صدي للت�صدد والتطرف.
البيئة  اإط��الق جائزة  ج��اء  التفاهم  م��ذك��رات  لتفعيل  نتاجا  و  بالذكر    جدير 
للطفل وبرنامج الطفل الرقمي وهو برنامج جتريبي يتما�صى مع روؤية الدولة 
لتحقيق التنمية امل�صتدامة وبناء اقت�صاد قائم على املعرفة يدعم االبتكار �صمن 
مبادرات احلملة الوطنية »الطفل الرقمي« التي اأطلقت عام 2016 وت�صتهدف 
توظيف  م��ن  ومتكينهم  تاأهيلهم  ب��ه��دف  �صنة   12 اإىل   8 �صن  م��ن  االأط��ف��ال 

التكنولوجيا باملمار�صات اليومية.
ور�صد املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة مائة فكرة ومبادرة اجتماعية هادفة 
اأم��وره��م خالل  واأول��ي��اء  اليافعني  واالأط��ف��ال  الطلبة  اقرتحتها جمموعة من 

جل�صة ع�صف ذهني نظمها املجل�س يف مقره باأبوظبي.
االإقليمية  املوؤمترات واالجتماعات  املتحدة يف  العربية  االإم��ارات  و�صاركت دولة 
وكل  ام��راأة  " كل  املتحدة  االأمم  مبادرة  ودعمت  بالطفولة  اخلا�صة  والدولية 
طفل" فيما اأ�صبحت االإمارات ممثلة يف املجموعة اال�صت�صارية العليا لكل امراأة 

وكل طفل التابعة لالأمم املتحدة.
وباتت الدولة منوذجا عامليا يحتذى يف تقدمي كل ال�صبل الكفيلة برعاية الن�صاء 
م�صرية  يف  للم�صاهمة  ال�صحية  وال��رع��اي��ة  واحلماية  التعليم  مثل  واالأط��ف��ال 

التنمية االجتماعية واالقت�صادية امل�صتدامة املن�صودة ليكونوا قادة امل�صتقبل.
ا�صت�صاري  جمل�س  باإن�صاء  ق��رارا  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  اأ���ص��درت  و 
االأعلى  للمجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  ملكتب  تابعا  ي��ك��ون   2018 ع��ام  يف  ل��الأط��ف��ال 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  حتقيق  من  اأهميته  تاأتي  و  والطفولة..  لالأمومة 
والطفولة الأهدافه واخت�صا�صاته وفقا لقانون اإن�صائه وحتقيقا لالأهداف التي 
اال�صرتاتيجية  واأه���داف  ودمية"   "  2016 الطفل  حقوق  قانون  عليها  ن�س 
اال�صرتاتيجية  واخل��ط��ة   2021  -  2017 وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الوطنية 

لتعزيز حقوق وتنمية االأطفال ذوي االإعاقة -2017 2021 .
 2020 العام  22 فراير من  اأعلن املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة يف  و 
الوطني  املجل�س  وقعها مع  اتفاقية  للطفل مبوجب  اإماراتي  برملان  اأول  اإن�صاء 

االحتادي وبالتعاون مع العديد من ال�صركاء اال�صرتاتيجيني.
ويهدف اإن�صاء الرملان االإماراتي للطفل اإىل تر�صيخ امل�صاواة وامل�صاركة يف �صنع 
ل��دى االأطفال  اإط��ار منظم  ال���راأي يف  ال��ق��رار عن طريق احل��وار والتعبري عن 
البناء  الفاعلة يف  وامل�صاهمة  املجتمعية  اأدواره  قادر على ممار�صة  واإع��داد جيل 
الدفاع  وكيفية  بحقوقهم  االأطفال  تعريف  اإىل  باال�صافة  املجتمعية  والتنمية 
عنها طبقا لال�صرتاتيجية الوطنية لالأمومة والطفولة وقانون حقوق الطفل 
الطفل  وتدريب  الطفل  الدولية حلماية حقوق  واالتفاقية  /ودمية/   2016
االآخ��ر وفقا  ال��راأي  ال��راأي وتقبل  التعبري عن  ا�صتخدام و�صائل  االإماراتي على 
الآليات العمل الرملاين اإىل جانب تعزيز دوره جتاه ق�صاياه الوطنية والعربية 
والعاملية وتبادل اخلرات والتجارب مع الرملان العربي لالأطفال والرملانات 
االإمارات  دول��ة  الأطفال  والتدريب  للمحاكاة  من�صة  وليكون  االأخ��رى  العربية 
على  باالأطفال  اخلا�صة  واملهرجانات  املنتديات  يف  وامل�صاركة  املتحدة  العربية 

ال�صعيدين العربي والدويل.
ومقره  العربي  الطفل  برملان  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ا�صت�صافت  كما 
اإمارة ال�صارقة ليكون هذا الرملان خطوة مهمة نحو تعزيز امل�صاركة ال�صيا�صية 
العربية يف  ال��دول  االإم���ارات مع كل  روؤي��ة  العرب من خ��الل تالقي  لالأطفال 
تاأ�صي�س هذا الرملان الذي يعد االأول عامليا لتاأهيل الطفل نحو البناء وامل�صاركة 

براأيه يف خدمة ق�صاياه.
ويف ظل جائحة "كوفيد 19" عمل املجل�س على عدة برامج �صبت جميعها يف 
�صالح حماية الطفل و اليافع من خالل عقد حلقات نقا�صية حول "دور االأمهات 

يف التعامل مع اأ�صحاب الهمم يف ظل فريو�س كورونا "كوفيد 19".
و عمل املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة ال�صحة ووقاية 
املجتمعو دائرة ال�صحة باأبوظبي وهيئة ال�صحة بدبي على توفري قائمة باأ�صماء 
العيادات وامل�صت�صفيات االآمنة يف جميع اإمارات الدولة و رقم ات�صال خط �صاخن 
بفريو�س  املرتبطة  االأم��ه��ات  ا�صتف�صارات  على  ل��ل��رد  مبا�صر  ب�صكل  للتوا�صل 

كورونا.
امل�صاريع  لدعم  مبادرة  املجل�س  اأطلق  املجتمعية،  امل�صوؤولية  برامج  �صمن  ومن 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة وال�����ص��غ��رية وخ�����ص�����س ح�����ص��اب��ا ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي /

امل�صاريع  الإب����راز   support. Small. Business.ae ان�����ص��ت��ج��رام/ 
اأ�صحاب  واأم��ه��ات  الهمم  واأ���ص��ح��اب  االأ���ص��ر  تنفذها  ال��ت��ي  ال�صغرية  التجارية 
و  ال�صيافة  و  احل��ل��وي��ات  �صناعة  مثل  ال�صغرية  ال�صبابية  وامل�����ص��اري��ع  الهمم 
على  لها  للرتويج  الأعمالهم  و�صور  مقاطع  ن�صر  خ��الل  من  واالأزي���اء  العطور 
التاأثريات  تقليل  يف  للم�صاهمة  وذل���ك  جمعة،  ي��وم  ك��ل  االإع��الم��ي��ة  املن�صات 

والتداعيات االقت�صادية التي �صهدها العامل باأكمله ب�صبب كورونا امل�صتجد .
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•• ال�صارقة-الفجر:

اه��������ايل ذوي  اخ���ت���ت���م���ت ج���م���ع���ي���ة 
ال�صيفية  ف���ع���ال���ي���ات���ه���ا  االع�����اق�����ة 
وال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا م���ع ب���داي���ة �صهر 
�صهر  م��دى  على  وتوا�صلت  يوليو 
م�صتهدفة تقدمي االأن�صطة املميزة 
والرامج  امل��ت��ن��وع��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
املعاقني  فئة  ال��ذي تخدم  الفريدة 
وذويهم خالل تلك الفرتة التزاما 
هذه  خدمة  يف  مب�صوؤولياتها  منها 

الفئة.
�صعار  ح��م��ل  ال�صيفي  ب��رن��احم��ه��ا   
"  وال��ذي عر  خفيف  " �صايفك 
ثماين  وبلغت  فعالياته  �صل�صلة  يف 
اأقيمت  وال���ت���ي  م��ت��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
املوؤ�ص�صات  من  ع��دد  مع  بال�صراكة 
واجلهات على االهتمام باأهايل ذوي 
املعنوي  ال��دع��م  ومنحهم  االإع��اق��ة 
واملادي والتثقيفي والتاأهيلي عمال 
باخت�صا�صات اجلمعية كونها تتجه 
باأعمالها املجتمعية والتطوعية يف 
اأه��ايل ذوي االإع��اق��ة الإبراز  خدمة 
والبالغ  املعاق  مع  التعامل  كيفية 
الفعاليات  يف  م�صاركا   45 عددهم 

ال�صيفية .
نظمته  ح��ف��ل  االخ���ت���ت���ام يف  وج����اء 
رئي�س  ح�صره  بال�صارقة  اجلمعية 
ال�صالمي  امل�صت�صار خالد  اجلمعية 
االإدارة  جم��ل�����س  اع�����ص��اء  وج��م��ي��ع 
وممثلني من ال�صركات واملوؤ�ص�صات 

واط����ب����اء وم�������ص���وؤول���ني وع�����دد من 
امل�����دع�����وي�����ن واأه�������������ايل امل����ع����اق����ني 

واملعاقني.
فاطمة  م��ن  بكلمة  احل��ف��ل  ب��داي��ة 
ال�����ص��ر اجلمعية  اأم���ني  ال�����ص��ج��واين 
باحل�صور  ترحيبها  اأب����دت  وال��ت��ي 
اجلمعية  اأدوار  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د 
االأهايل  خدمة  يف  النبيل  ودوره���ا 
الرنامج  خ����الل  م���ن  وامل���ع���اق���ني 
احلافل والري باالأن�صطة الهادفة 
العطلة  يف  تنفيذه  ج���رى  وال����ذي 

ال�صيفية خالل �صهر يوليو 
ت��اب��ع احل�����ص��ور م����ادة م�صورة  ث���م 
االعاقة  ذوي  اه���ايل  ب���دور  ع��رف��ت 
وب������اأه������م االأه�������������داف وامل�������ب�������ادرات 
اجلمعية  تنفذها  ال��ت��ي  وال��رام��ج 
وبرامج  ومبادرات  اأه��داف  خلدمة 

اجلمعية 
مادة  بعر�س  ال��ف��ق��رات  وت��وا���ص��ل��ت 
اأخ��رى �صلطت ال�صوء عن نتاجات 
ذوي  اأه���ايل  جمعية  اأن�صطة  واأه���م 
التي  ال�صيفية  واالج��ن��دة  االع��اق��ة 
ال�صيفية  االج��ن��دة  �صمن  نفذتها 

لعام 2022  
واأبرزت املادة امل�صورة ما ت�صعى اإليه 
من  واإ�صرارها  بجهودها  اجلمعية 
اإميانا  املعاقني  اجل خدمة ق�صايا 
م��ن��ه��ا ب��ح��ق��وق��ه��م وب��ق�����ص��ي��ة وعي 

افراد املجتمع اجتاه همومهم.
وتناولت ما قامت به اجلمعية من 
ن�����ص��ر الوعي  ت�����ص��اف��ر ج��ه��وده��ا يف 
والنف�صي  وال�����ص��ح��ي  االج��ت��م��اع��ي 

لق�صايا املعاقني.
ك��م��ا ���ص��ل��ط��ت امل������ادة امل�������ص���ورة عن 

ا�صدار اول كتاب للجمعية بعنوان 
مكتب  مع  بالتعاون   " "التحدى 
الن�صخة  ت�صليم  ومت  ب��روم��و���ص��ت��ار 
�صالمة  �صعيد  ب��رئ��ا���ص��ة  االأ���ص��ل��ي��ة 
اإدارة  جم��ل�����س  اىل  امل��ك��ت��ب  م���دي���ر 

اجلمعية
اجلمعية  رئ����ي���������س  ق�������ام  ب����ع����ده����ا 
امل�صت�صار خالد ال�صالمي بال�صعود 
اجلهود  كافة  وتكرمي  املن�صة  على 
امل�صاركة وامل�صاهمة يف جناح برامج 
و مبادرات اجلمعية  من املوؤ�ص�صات 
واملتطوعني  واجلامعات  والهيئات 
واأع�������ص���اء اجل��م��ع��ي��ة خ����الل فرتة 
وب���ارك  ال�صيفي  ن�صاطها  تنفيذ 
اأجل  التي توا�صلت من  عطاءاتهم 
تكري�صا  وامل��ع��اق��ني  املعاقني  اأه���ايل 

الأهداف اجلمعية.

•• اأبوظبي-وام:

بحث مركز االإح�صاء - اأبوظبي مع وفد من دائرة االإح�صاء 
والتنمية املجتمعية يف ال�صارقة برئا�صة �صعادة ال�صيخ حممد 
بن حميد القا�صمي رئي�س الدائرة و�صعادة ال�صيخ �صلطان بن 
عبداهلل القا�صمي مدير الدائرة �صبل تعزيز التعاون امل�صرتك 
تطوير  يف  املركز  جهود  على  االط��الع  بجانب  اجلهتني  بني 

املنظومة االإح�صائية يف اإمارة اأبوظبي.
املجال  امل�صرتك يف  العمل  الزيارة �صمن جهود توطيد  تاأتي 
واخلطط  الرامج  ا�صتعرا�س  خاللها  مت  حيث  االإح�صائي 
العمل  منظومة  لدعم  املركز  يعتمدها  التي  اال�صرتاتيجية 
ا�صتعرا�س  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف  االإح�����ص��ائ��ي 

املركز  ينفذها  ال��ت��ي  ال����راأي  وا�صتطالعات  امل�����ص��وح  م�صاريع 
يف  الرقمي  التحول  واأه���داف  التطويرية  واخل��ط��ط  �صنوًيا 

تنفيذ امل�صاريع االإح�صائية.
واأثنى �صعادة اأحمد حممود فكري مدير عام مركز االإح�صاء 
– اأبوظبي على جهود دائرة االإح�صاء والتنمية املجتمعية يف 
ال�صارقة يف اإثراء منظومة التدريب االإح�صائي واإن�صاء معهد 
التدريب بالدائرة وال��دور احليوي التي تقوم به الدائرة يف 
اأهمية تطوير  واأك���د  ال�صارقة.  اإم���ارة  ال��ق��رار يف  ات��خ��اذ  دع��م 
�صمن  احلكومية  املوؤ�ص�صات  م��ع  اال�صرتاتيجية  ال�صراكات 
ودعم  االإح�صائي  العمل  جم��ال  يف  التكامل  حتقيق  خطط 
احتياجات  تلبية  خالل  من  واال�صتدامة  االقت�صادي  التنوع 
القطاعني احلكومي واخلا�س ودعم متخذي القرار ببيانات 

وحتليالت م�صتقبلية موثوقة.
اإىل  يتطلع  – اأب��وظ��ب��ي  االإح�����ص��اء  م��رك��ز  اإن  �صعادته  وق���ال 
للبيانات  تبادل  على  ترتكز  �صاملة  اإح�صائية  منظومة  بناء 
واملعلومات وفق منهجيات ومعايري متقدمة على اأ�ص�س علمية 
الن�صج  اأه����داف  حتقق  وم��وث��وق��ة  دقيقة  م��وؤ���ص��رات  لتقدمي 
بن حميد  ال�صيخ حممد  �صعادة  اأ�صاد  االإح�صائي. من جهته 
– اأبوظبي  االإح�صاء  مركز  يبذلها  التي  باجلهود  القا�صمي 
يف تطوير املنظومة االإح�صائية ودعم التنوع االقت�صادي يف 
امل�صرتك  التعاون  اإىل تعزيز  الدائرة  االإم��ارة.. موؤكدا تطلع 
بني اجلهتني واال�صتفادة من جتربة املركز يف تطوير حلول 
م�صتقبلية  وحتليالت  بيانات  اإن��ت��اج  يف  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 

موثوقة تدعم متخذي القرار وجمتمع االأعمال.

»اإح�صاء اأبوظبي« يبحث تعزيز التعاون امل�صرتك مع ال�صارقة

•• اأبوظبي-وام:

وقعت وزارة الدفاع مذكرة تفاهم مع 
الهمم  الأ�صحاب  العليا  زايد  موؤ�ص�صة 
املجال  يف  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 

الريا�صي.
وقع املذكرة من جانب الوزارة �صعادة 
ال���ل���واء ال���رك���ن ���ص��امل ���ص��ع��ي��د غافان 
للموارد  امل�����ص��اع��د  ال��وك��ي��ل  اجل���اب���ري 
موؤ�ص�صة  وع���ن  امل�����ص��ان��دة  واخل���دم���ات 
�صعادة  الهمم  الأ���ص��ح��اب  العليا  زاي���د 
عبد اهلل عبد العايل احلميدان اأميها 

العام.
اإىل حتقيق  ال��ت��ف��اه��م  ت��ه��دف م��ذك��رة 
روؤي�������ة دول������ة االإم����������ارات واالأه��������داف 
فيما  ل���ل���ط���رف���ني  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
والعمل  ال��ري��ا���ص��ي  ال��ق��ط��اع  ي��خ�����س 
املجتمع  م�����ص��ل��ح��ة  ���ص��ب��ي��ل  يف  ���ص��وي��ا 
الهمم  اأ�صحاب  واأن  االإماراتي خا�صة 
ومن  جمتمعنا  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ال  ج���زء 
اأو  اأف��رادا  واج��ب اجلميع، �صواء كانوا 
االندماج  على  م�صاعدتهم  موؤ�ص�صات 
يف املجتمع ب�صكل عام والريا�صة ب�صكل 

خا�س.
عبد  عبداهلل  �صعادة  رحب  جانبه  من 

التفاهم  مبذكرة   ، احلميدان  العايل 
وزارة  بها  التي تقوم  م�صيدا باجلهود 
الدفاع لتحقيق روؤية الدولة وذلك يف 
امل�صوؤولية  �صعيد  على  جهودها  اإط��ار 
املجتمعية عر التعاون وال�صراكة مع 

خمتلف اجلهات.
ال��ت��وق��ي��ع على  اإن  احل���م���ي���دان  وق����ال 
تنظيم  يف  ي�����ص��ه��م  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
والفعاليات  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ع��دي��د 
امل���������ص����رتك����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق االأه������������داف 

تبادل  ج���ان���ب  اإىل  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
املجال  الفنية واالإداري����ة يف  اخل��رات 
الريا�صي والعالج الطبيعي والتغذية 
وغريها االأمر الذي ي�صهم يف النهو�س 

يف تلك املجاالت املختلفة.
واأكد اأن مذكرة التفاهم من �صاأنها بناء 
التوا�صل مع فئات وموؤ�ص�صات  ج�صور 
بفئات  تعريفها  بهدف  كافة  املجتمع 
اأج��ل دجمهم يف  اأ���ص��ح��اب الهمم م��ن 
اإن املذكرة جت�صد روؤية  املجتمع وقال 

االندماج  لتحقيق  الر�صيدة  قيادتنا 
االج��ت��م��اع��ي وت�����ص��ج��ي��ع ب��ن��اء جمتمع 
تتوافر فيه فر�س مت�صاوية للجميع.

والتعاون  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ت��ن�����س 
بني  فعاليات  و  م��ب��ادرات  تنظيم  على 
اأهدافهما  حتقيق  اأجل  من  الطرفني 
اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة وت����ب����ادل اخل�����رات 
الندوات  و  امل���وؤمت���رات  يف  وامل�����ص��ارك��ة 
وال�����رام�����ج واالأن�������ص���ط���ة وامل�����ب�����ادرات 

الريا�صية واملجتمعية.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�صدرها مركز  درا�صة بحثية  اأك��دت   
تريندز للبحوث واال�صت�صارات اأهمية 
م�صرية  اجليوا�صرتاتيجية،  جيبوتي 
اىل اأنها تتجاوز �صغر حجمها وعدد 
الع�صكرية  القواعد  ب�صبب  �صكانها، 
لت�صمل  ت�صت�صيفها،  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
وال�صينية  ال���ف���رن�������ص���ي���ة  امل���ن�������ص���اآت 

واالأمريكية. 
وت�����وق�����ف�����ت ال������درا�������ص������ة اجل�����دي�����دة 
باللغة  "تريندز"  اأ����ص���دره���ا  ال���ت���ي 
االإجنليزية بعنوان: "خماطر زعزعة 
واخلالفات  االإق��ل��ي��م��ي  اال���ص��ت��ق��رار 
 Risks to“ "الداخلية يف جيبوتي
 regional stability and
 Djibouti’s domestic
الديناميات  squabbles” ، عند 
توؤثر  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة 
على اال�صتقرار ال�صيا�صي يف جيبوتي، 
و�صلطت ال�صوء على االآث��ار التي قد 
االإقليمي  اال���ص��ت��ق��رار  ع��ل��ى  ت��رتت��ب 
موقع  واأن  ال�صيما  ال���دويل،  واالأم���ن 
االإفريقي  ال���ق���رن  يف  ال���دول���ة  ه����ذه 
ع��ل��ى ج��ان��ب��ي مم����رات ب��ح��ري��ة مهمة 
ل��الت�����ص��ال وع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن نقطة 
عزز  املندب  باب  م�صيق  يف  االختناق 
اجليوا�صرتاتيجية  االأه��م��ي��ة  ه���ذه 

القوى  من  العديد  ودف��ع  جليبوتي، 
اإىل بناء قواعد ع�صكرية فيها. 

اأعدها  ال���ت���ي  ال���درا����ص���ة  واأو����ص���ح���ت 
باحث  دون��ي��ل��ي،  فيديريكو  ال��دك��ت��ور 
جامعة  يف  ال���دول���ي���ة  ال���ع���الق���ات  يف 
ج��ن��وة االإي���ط���ال���ي���ة، اأن����ه ب��رغ��م هذه 
االأه���م���ي���ة ف�����اإن ج��ي��ب��وت��ي ت���دخ���ل يف 
ف������رتة م�������ص���ط���رب���ة، ح���ي���ث ت���واج���ه 
اإ�صماعيل عمر جيله  الرئي�س  �صلطة 
حت���دي���ات م���ت���زاي���دة ب��ع��د اأك�����ر من 
اأن  اإىل  م�صرية  ال�صلطة،  يف  عقدين 
ال�صلطة  على  الداخلية  ال�صراعات 
التوترات  ت�صاعد  ب�صبب  تفاقمت؛ 
ب������ني امل����ج����م����وع����ت����ني ال���ع���رق���ي���ت���ني 

والعفار؛  ال�صومالية،  الرئي�صيتني: 
للحرب  املبا�صرة  غ��ري  االآث���ار  ب�صبب 

االأهلية االإثيوبية. 
ال��ن��اجت بني  ال��ع��ن��ف  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
وال�صراعات  وال��ع��ف��ار  ال�صوماليني 
العا�صمة  يف  ال�صلطة  على  الداخلية 
الن�صبي  واالزده����ار  اال�صتقرار  يهدد 
ل��ه��ذه ال���دول���ة امل��دن��ي��ة ال��ت��ي حظيت 

بتقدير اجليو�س االأجنبية. 
البحر  اأه��م��ي��ة  ال���درا����ص���ة  وت���ن���اول���ت 
البحرية  ال���ط���رق  ك���اأح���د  االأح����م����ر 
تربط  التي  العاملية  للتجارة  الرائدة 
بني الغرب وال�صرق، حيث مت و�صفه 
باأنه الطريق ال�صريع يف العامل - يف 

ال�صريع  ال��ط��ري��ق  مم���ر  اإىل  اإ����ص���ارة 
بو�صطن  ب���ني  اأم���ري���ك���ا  يف  امل����زدح����م 
�صفن  عبور  حلجم  ن��ظ��راً   - وميامي 
من  اأك���ر  اإن  حيث  ���ص��ن��وي��اً،  ال�صحن 
20 األف �صفينة متر عر باب املندب 
كل عام، وهو ما ميثل حوايل 30% 
من التجارة البحرية العاملية، ويبلغ 
ح��ج��م م��ب��ي��ع��ات��ه��ا اأك�����ر م���ن 700 
اإىل  م�����ص��رية  اأم��ري��ك��ي،  م��ل��ي��ار دوالر 
يف  تقع  التي  جليبوتي  املميز  امل��وق��ع 
الطرف اجلنوبي من هذا املمر على 
جانب م�صيق باب املندب؛ ما يعطيها 
برغم  ا�صرتاتيجية  جغرافية  اأهمية 

�صغر حجمها. 

وزارة الدفاع و »زايد العليا لأ�صحاب الهمم« توقعان مذكرة تفاهم يف املجال الريا�صي

درا�صة ل� »تريندز« تربز الأهمية ال�صرتاتيجية جليبوتي واأثر 
ال�صراعات الداخلية فيها على ال�صتقرار الإقليمي والأمن الدويل

جمعية اأهايل ذوي الإعاقة تختتم فعالياته ال�صيفية بعد 
ن�صاط حافل وثري بالأن�صطة الهادفة بلغت 8 فعاليات

•• اأبوظبي-وام: 

ي�صارك جمل�س حكماء امل�صلمني بجناٍح خا�س، يف معر�س الكتاب االإ�صالمي 
2022 يف دورته ال� "20"، التي تنطلق بالعا�صمة االإندوني�صية جاكرتا يف 
املجل�س جمموعة  م�صاركة  تت�صمن  املقبل.  اأغ�صط�س   7 3 حتى  الفرتة من 
على  تعمل  والتي  ة،  املهَمّ الفكرية  الق�صايا  اأب��رز  ُتعالُج  التي  االإ�صدارات  من 
ت�صحيح املفاهيم املغلوطة، وتكافح خطابات الكراهية والعن�صرية والتع�صب، 
واملحَبّة  اخل��ري  قيم  ن�صر  اإىل  باالإ�صافة  ملواجهتها،  املمكنة  احل��ل��ول  وت��ق��دم 

وال�صالم والتعاي�س امل�صرتك بني جميع الب�صر.
كتاب   .. املعر�س  يف  امل�صاركة  امل�صلمني  حكماء  جمل�س  اإ���ص��دارات  اأب��رز  وم��ن 
"القول الطيب"، لف�صيلة االإمام االأكر اأ.د. اأحمد الطيب، �صيخ االأزهر، رئي�س 
�صهادة  ال�صعب..  والطريق  والبابا  "االإمام  وكتاب  امل�صلمني،  حكماء  جمل�س 
عبدال�صالم،  حممد  امل�صت�صار  ملوؤِلّفه  االإن�صانية"  االأخ��وة  وثيقة  ميالد  على 
االأمني العام ملجل�س حكماء امل�صلمني، وكتاب "الفتوى و�صوابطها وم�صوؤولية 
املفتي وامل�صتفتي" بقلم اأ.د- اأحمد معبد عبدالكرمي، ع�صو هيئة كبار العلماء 
باالأزهر، وكتاب "قول يف التجديد" بقلم اأ.د. ح�صن ال�صافعي، ع�صو جمل�س 
الها�صمي،  غازي  حكماء امل�صلمني، وكتاب "احلب يف القراآن الكرمي" لالأمري 
"ال�صرق والغرب هل يجتمعان" بقلم  ع�صو جمل�س حكماء امل�صلمني، وكتاب 
حممد عرفة، وكتاب "مناهج التفكري يف العقيدة" بقلم عماد خفاجي، وكتاب 
ع�صو  زق��زوق،  حمدي  حممود  اأ.د.  بقلم  الع�صر"  وق�صايا  الديني  "الفكر 

هيئة كبار العلماء باالأزهر، وع�صو جمل�س حكماء امل�صلمني، رحمه اهلل.
الندوات  م��ن  ع����دًدا  ب��امل��ع��ر���س،  امل�صلمني  ح��ك��م��اء  ج��ن��اح جمل�س  ��م  ُي��ن��ِظّ ك��م��ا 
الثقافية، التي تناق�س العديد من املو�صوعات والق�صايا احلياتية للمجتمعات 

االإ�صالمية اأبرزها: اجلوانب االإن�صانية يف احل�صارة االإ�صالمية، ودور ال�صباب 
من اأجل بيئة اأف�صل، كيف نواجه ظاهرة "االإ�صالموفوبيا"؟ وروابط االإخوة 
ال�صريعة  خدمة  يف  العربية  اللغة  ودور  االإندوني�صي،  املجتمع  يف  االإن�صانية 

االإ�صالمية.
العامل  دول  واملثقفني من خمتلف  املفكرين  ع��دد من  ال��ن��دوات  يف  ويحا�صر 
االإ�صالمي، اأبرزهم: د. حممد قري�س �صهاب، ع�صو جمل�س حكماء امل�صلمني 
الدين،  �صيف  حكيم  لقمان  د.  االأ�صبق،  االإندوني�صي  الدينية  ال�صوؤون  ووزي��ر 
وزير ال�صوؤون الدينية االإندوني�صي ال�صابق، د. نظري عياد االأمني العام ملجمع 
عيدي رئي�س مركز تطوير  البحوث اال�صالمية باالأزهر ال�صريف، د. نهلة ال�َصّ
املجد  زين  حممد  د.  ال�صريف،  باالأزهر  واالأجانب  الوافدين  الطالب  تعليم 

احلاكم ال�صابق لدولة تنجارا الغربَيّة.
االأوىل- بجناٍح خا�س يف معر�س  امل�صلمني - للمرة  وي�صارك جمل�س حكماء 
جمل�س  ر�صالة  من  انطالًقا  وذلك  2022م،  باإندوني�صيا  االإ�صالمي  الكتاب 
حكماء امل�صلمني برئا�صة ف�صيلة االإمام االأكر اأ.د. اأحمد الطيب، �صيخ االأزهر، 
لم، وتر�صيخ قيم احلوار والت�صامح ومد ج�صور التعاون  الهادفِة اإىل تعزيز ال�ِصّ

بني بني الب�صر على اختالف اأجنا�صهم ومعتقداتهم.
جاكرتا  مبركز   A قاعة  يف  باملعر�س  امل�صلمني  حكماء  جمل�س  جناح  ويقع 

للموؤمترات بالعا�صمة االإندوني�صية جاكرتا.
ُيذكر اأن جمل�س حكماء امل�صلمني - بجانب م�صاركته للمرة االأوىل يف معر�س 
اإندوني�صيا  معر�س  يف  خا�س  بجناٍح  �صارك   - باإندوني�صيا  االإ�صالمي  الكتاب 
اإندوني�صيا  اإدارُة معر�س  2018 و2021م، واختارت  الدويل للكتاب عامي 
الدويل للكتاب يف ن�صخته املا�صية "2021م" جناح جمل�س حكماء امل�صلمني 

كاأف�صل جناح باملعر�س.

جمل�س حكماء امل�صلمني ي�صارك يف معر�س الكتاب الإ�صالمي يف اإندوني�صيا

تعاونية  اأبوظبي املجتمعية

يت�سرف جمل�ص �إد�رة تعاونية �أبوظبي �ملجتمعية بدعوة �ل�سادة �لأع�ساء �مل�ساهمني لجتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية )عن ُبعد / �إلكرتونيًا( دون �حل�سور 
 https://www.smartagm.ae ل�سخ�سي وذلك يف متام �ل�ساعة �خلام�سة ع�سرً� من يوم �لأربعاء �ملو�فق 2022/08/31 من خالل �لر�بط �لكرتوين�

لدى مزّود �خلدمة للنظر يف جدول �لأعمال �لتايل:
1- �سماع حم�سر �جتماع �جلمعّية �لعمومّية �ل�سابق عن �ل�سنة �ملالّية �ملنتهية يف 2020/12/31 و�لت�سديق عليه. 

2- �سماع تقرير جمل�ص �لإد�رة عن ن�ساط �لتعاونية ومركزها �ملايل عن �ل�سنة �ملالّية �ملنتهية يف 2021/12/31 و�لت�سديق عليه.
3- �سماع تقرير مدقق �حل�سابات عن �ل�سنة �ملالّية �ملنتهية يف2021/12/31 و�لت�سديق عليه.

4- مناق�سة ميز�نية �لتعاونية وح�ساب �لأرباح و�خل�سائر عن �ل�سنة �ملالّية �ملنتهية يف2021/12/31 و�لت�سديق عليهما.
5- �لنظر يف �در�ج ��سهم �لتعاونية يف �ملن�سة �خلا�سة بال�سوق �ملايل. 

6- �إبر�ء ذمة �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف2021/12/31.
7- �إبر�ء ذمة مدققي �حل�سابات عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2021/12/31.

8- تعيني مدققي �حل�سابات لعام 2022 وحتديد �أتعابهم.
9- ��ستكمال �ملقاعد �ل�ساغرة يف جمل�ص �لإد�رة عدد ) 2( مقعد.

و�سوف يتم فتح باب �لرت�سح ل�سغر �ملقاعد �ل�ساغرة يف جمل�ص �إد�رة �لتعاونية وذلك خالل �لفرتة من يوم �لثالثاء �ملو�فق 2022/08/02 �إىل يوم �لثالثاء �ملو�فق 2022/08/16 
وملن يرغب يف �لرت�سح �أن يقدم طلبًا على �لنموذج �ملعد من قبل �د�رة �لتعاونية خالل �لفرتة �مل�سار �ليها من خالل �لر�بط: https://www.smartagm.ae على �أن يرفق 

بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه.
علما باأن:

�أع�ساء.  )2( �لإد�رة  جمل�ص  �أع�ساء  عدد  ل�ستكمال  �نتخابهم  �ملطلوب  �لأع�ساء  • عدد 
. �لتعاونية  مقر  و  �لجتماعي  �لتو��سل  لو�سائل  �لر�سمية  �ملو�قع  يف  �لإعالن  بن�سر  �لتعاونية  • �ستقوم 

www.abudhabicc.ae   فور غلق باب �لرت�سح. �لر�سمي  �ملوقع  على  قبلهم  من  �ملقدمة  �لتعريفية  �لنبذة  مع  �ملرت�سحني  �أ�سماء  بن�سر  �لتعاونية  •  �ستقوم 
�لإد�رة. ملجل�ص  �حلالية  للدورة  �ملتبقية  �ملدة  �لإنتخابات  يف  �لفائز  �لع�سو  • يكمل 

مالحظات:
و�لر�بط  �لع�سوية  رقم  بها  مو�سحا  �لتعاونية  لدى  �مل�سجلة  هو�تفهم  على  �مل�ساهمني  �لأع�ساء  جلميع  ن�سية  ر�سائل  باإر�سال  �خلدمة  مزود  يقوم  �سوف   .1

�للكرتوين و�لر�ساد�ت �خلا�سة بالجتماع وذلك فور ن�سر �عالن �لدعوة.
�لر�بط  على  �لت�سجيل  عليهم  يجب  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  ح�سور  لت�سجيل  �لالزمان  �ملرور  وكلمة  �مل�ستخدم  ��سم  على  �مل�ساهمني  �لأع�ساء  حل�سول   .2
ن�سية حتديث  ر�سائل  �لذين مل تردهم  �مل�ساهمني  �لأع�ساء  بالر�بط وعلى  �ملو�سحة  لالإر�ساد�ت  وفقا   )https://www.smartagm.ae �لإلكرتوين)  
بياناتهم على نف�ص �لر�بط علما باأن �لت�سجيل للح�سول على ��سم �مل�ستخدم وكلمة �ملرور مفتوح قبل موعد �لجتماع باأ�سبوع وحتى بد�ية �لجتماع وذلك يف 

حال كانت بيانات �مل�سجلني �سحيحة وحمدثة.
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  وحمدثة  �سحيحة  بياناتهم  وكانت  بالت�سجيل  قامو�  �لذين  �مل�ساهمني  لالأع�ساء  �ملرور  وكلمة  �مل�ستخدم  ��سم  �ر�سال  يتم  �سوف   .3
�لع�سو  يقوم  �أن  ويف�سل  �لجتماع  بد�ية  حتى  �ملرور  وكلمة  �مل�ستخدم  ��سم  طريق  عن  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  ح�سور  ت�سجيل  وي�ستمر   2022/08/30

�مل�ساهم بالت�سجيل �ملبكر لتفادي �لزدحام و�ل�سغط على �ملوقع �للكرتوين.
4. ُيعقد �جتماع �جلمعّية من خالل �لر�بط �أعاله وذلك بح�سور رئي�ص �لجتماع ومزود �خلدمة ومقرر �لجتماع ويجوز ملمثلي �لوز�رة ومدققي �حل�سابات �حل�سور 
�ل�سخ�سي باملقر �ملحدد لالجتماع �و من خالل �لر�بط �للكرتوين �ملعد لذلك، ويكون ح�سور �لأع�ساء �مل�ساهمني من خالل �مل�ساركة �للكرتونية وبدون ح�سور �سخ�سي.

�للكرتونية. �مل�ساركة  خالل  من  �لقر�ر�ت  على  و�لت�سويت  �حل�سور  يف  �حلق  له  من  هو  �لتعاونية  ع�سوية  �سجل  يف  �مل�سجل  �مل�ساهم  �لع�سو  يكون   .5
�لإد�رة  جمل�ص  وتقرير  �خلارجي  �ملدقق  وتقرير  للتعاونية  �ملالّية  و�لبيانات  �ل�سابقة  �لجتماع  جل�سة  حم�سر  على  �لطالع  �مل�ساهمني  لالأع�ساء  ميكن   .6
ومقرتح توزيع �لأرباح و�أي م�ستند�ت متعلقة باجلمعّية �لعمومية من خالل �ملوقع �للكرتوين ) https://www.smartagm.ae( ومن خالل زيارة مقر 

�لتعاونية.
�لجتماع  يف  �لن�ساب  هذ�  يكتمل  مل  فاإذ�  �إلكرتونيًا،  �مل�ساهمني  �لأع�ساء  �أغلبية  ت�سجيل  مت  �إذ�  �إل  �سحيحًا  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  �نعقاد  يكون  ل   .7
�لأول فاإنه �سيتّم عقد �لجتماع �لثاين بعد خم�سة ع�سر دقيقة من �لجتماع �لأول ويعترب �لجتماع �لثاين �سحيحا �إذ� �سجل �لكرتونيا ع�سر عدد �لأع�ساء 

�مل�ساهمني �أو خم�سة ع�سر ع�سوً� م�ساهمًا على �لأقل.
�لعمومية  �جلمعية  �أع�ساء  من  �آخر  ع�سو�  عنه  ينيب  �ن  �لعمومية  �جلمعية  �حل�سور  حق  له  ملن  يجوز   2021 ل�سنة   )50-1( رقم  �لوز�ري  للقر�ر  وفقا   .8
من دون �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة �و �لعاملني باجلمعية وذلك مبقت�سى توكيل خا�ص ثابت بالكتابة ين�ص �سر�حة على حق �لوكيل يف ح�سور �جتماعات �جلمعية 
�لعمومية و�لت�سويت على قر�ر�تها وميثل ناق�سي �لهلية وفاقديها �لنائبون عنهم قانونا ويتعني �ن يكون توقيع �لع�سو �لو�رد يف �لوكالة �مل�سار �ليها هو �لتوقيع 
�ملعتمد من كاتب �لعدل �و بنك بالدولة �سريطة �ن يكون للموكل ح�ساب لديه ويكون �آخر موعد لت�سليم �لتوكيالت لإد�رة �لتعاونية هو يوم �خلمي�ص 2022/08/25. 

لال�ستف�سار يرجى �لت�سال على رقم �لهاتف �خلا�ص  بالدعم �لتقني  024103535
جمل�ص �لد�رةوكذلك �أرقام هو�تف مزود �خلدمة 0507547940 / 0507547945

دع������وة اجتماع اجلمعية العمومية العادية لل�صنة املالية املنتهية يف 2021
من خالل امل�صاركة اللكرتونية لالأع�صاء امل�صاهمني )عن بعد( دون احل�صور ال�صخ�صي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
لتعزيز  حم����ا�����ص����رات  اأب����وظ����ب����ي 
ال�������ص���ل���وك���ي���ات االإي����ج����اب����ي����ة ل���دى 
"اأبطال �صرطة  امل�صاركني برنامج 
و�صلبيات  اإي��ج��اب��ي��ات  م��ث��ل  الغد" 
و����ص���ائ���ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ، 
االإيجابية  امل���واط���ن���ة  و���ص��ل��وك��ي��ات 
مبخاطر  امل�������ص���ارك���ني  وت���وع���ي���ة   ،
اإدارة  ج���ه���ود   ���ص��م��ن   ، امل����خ����درات 
التاأهيل ال�صرطي امل�صتمرة  يف ن�صر  
القيم النبيلة  وال�صلوكيات ال�صليمة  
يف ن��ف��و���س  ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات و 

بح�صور اأولياء اأمور الطالب.  
وتناولت حما�صرة العقيد الدكتور 
اأكادميية  من  اخلييلي  علي  �صعيد 
ال�صرطية  للعلوم  زاي���د  ب��ن  �صيف 
اال�صا�صية  امل������ب������ادئ  واالأم�����ن�����ي�����ة 
للمواطنة الرقمية االيجابية وهي 
االأمن واحلكمة للبقاء على اطالع 
دائم باملفاهيم واملتغريات املرتبطة 
النف�س  وتثقيف   ، الرقمي  بالعامل 
ق��رارات حكيمة  واالآخ��ري��ن التخاذ 
عند ا�صتخدام االنرتنت ، والتفاعل 
،  والعنا�صر الرئي�صية  االجتماعي 
الرقمية  ح��ي��ات��ن��ا  ج�����ودة  ل��ت��ع��زي��ز 
توعية  خ�����الل  م����ن   ، ع�����ام  ب�����ص��ك��ل 
عند  وواجباتهم  بحقوقهم  اجليل 
ا�صتخدام تقنيات التوا�صل الرقمية 

وا�صتخدامها بحذر ووعي.
الدودة  �صليم  حممد  امل��ق��دم  واأك���د 
العامري نائب مدير اإدارة مكافحة 
ال�صباب هم  اأن  املخدرات  يف العني 

االأ�صا�صية   والركيزة  امل�صتقبل  عماد 
يف بناء املجتمع وتناول يف املحا�صرة 
التعاطي  اأ�صباب  منها  حم��اور  عدة 
ال�صحية  امل������خ������درات  واأ��������ص�������رار 
اأ�صدقاء ال�صوء  واجل�صدية، اأخطار 
االأ�صباب  اأه��م  من  يعترون  الذين 
هاوية  اإىل  ال�������ص���ب���اب  جت����ر  ال���ت���ي 
امل���خ���درات ودليل  ت��ع��اط��ي واإدم�����ان 

املخدرات  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  ال��وال��دي��ن 
وقت  الريا�صة  ممار�صة  خالل  من 

الفراغ .
وا�صتعر�صت حما�صرة املقدم  �صامل 
املعلومات  اإدارة  من  الكعبي   عبيد 
االأمنية  اإيجابيات و�صلبيات و�صائل  
اأن  التوا�صل  االجتماعي مو�صحاً  
هذه الو�صائل مهمة يف حياتنا حيث 

اأ�صهمت يف ت�صهيل عملية التوا�صل 
من  الرغم  على  لكن  االآخرين  مع 
على  ال�صلبية  اآثارها  لها  ف��اإن  ذلك 
ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث اأن��ه��ا توؤثر 
وحثهم  واملراهقني،  االأط��ف��ال  على 
ع��ل��ى االن���ت���ب���اه ل���ه���ذه ال���ت���اأث���ريات 
وحم���اول���ة  احل���د م��ن االإف�����راط يف 

ا�صتخدامها.

•• ال�صارقة-الفجر:

اخلالدية  ���ص��اح��ي��ة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
ال�صواحي  ���ص��وؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع 
الرابع  ال��دوري  اجتماعه  والقرى 
�صل�صلة  اإط���������ار  يف  وال���ع�������ص���ري���ن 
 2022 اجل���اري   للعام  اجتماعه 
، على النظام االإلكرتوين برئا�صة 
رئي�س  امل��ري  �صعيد  خلفان  �صعادة 
املجل�س يوم اخلمي�س املوافق 21-

2022-07
ح�صر االجتماع  الذي عقد مبقر 
ال�صارقة  م��دي��ن��ة  يف  ال�����ص��اح��ي��ة 
ك��ل م��ن حم��م��د را���ص��د ب��ن جر�س 
والع�صو  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
���ص��ي��ف اح���م���د امل����ط����وع  وع���م���ران 
املجل�س  م�صوؤول  احلمادي  حممد 
عبدالعزيز  امل��ج��ل�����س  وم��وظ��ف��ي   ،
ومن  احل��م��ادي  وحامد  العبدويل 
و  البناي  ه��دى  الن�صائية  اللجنة 

اآمنة املال وعائ�صة املناعي.

وج���رى خ��الل االج��ت��م��اع مناق�صة 
مبادرة منكم واإليكم والتي نظمها 
املجل�س للمرة الثالثة يف هذا العام 
بالتعاون مع هيئة الهالل االحمر 
رئي�س  ت���ق���دم  ك���م���ا   ، االإم������ارات������ي 
ال�صكر  بخال�س  املجل�س  واع�صاء 
تعاونها  ع��ل��ى  للهيئة  واالم��ت��ن��ان 

الدائم يف دعم مبادرات املجل�س.

اللجنة  مبجهود  امل���ري  ا���ص��اد  كما 
يف  امللمو�صة  وادواره�����م  الن�صائية 
اال�صر  ح�����االت  وب���ح���ث  ال��ت��ق�����ص��ي 
و�صكرهم  ال�����ص��اح��ي��ة  يف  املتعففة 
التوجيه  ومت   ، ج���ه���وده���م  ع���ل���ى 
املتعففة  االأ���ص��ر  ب��ي��ان��ات  بتحديث 
معايري  وف��ق  املجل�س  يف  امل�صجلة 

حمددة.

وجرى مناق�صة عدد من الظواهر 
يف امل���ن���ط���ق���ة وع���ل���ي���ه وج�����ه امل����ري 
والعمل  ال��ظ��واه��ر  ت��ل��ك  مب��ت��اب��ع��ة 
احالتها  ث���م  وم���ن  ت��وث��ي��ق��ه��ا  ع��ل��ى 

للجهات املخت�صة التخاذ الالزم.
موعد  حت����دي����د  مت  اخل����ت����ام  ويف 
االأ�صبوع  خ����الل  ي��ل�����ص��ت��ن��ا  م���ب���ادرة 

القادم يف موعدها الدوري.

•• عجمان- وام: 

اخليمة  راأ���������س  م��ن��ط��ق��ة   " ن���ظ���م���ت 
معهد  مب�صرح  احتفاال   " التعليمية 
املعلمني يف عجمان مبنا�صبة  تدريب 
منت�صبي  م���ن  م��وظ��ف��ا   28 ت��خ��ري��ج 
الدورة  من  التعليم  و  الرتبية  وزارة 
اخلم�صني  ق��ي��ادات  لرنامج  الثانية 
 2021 اأكتوبر  اإطالقه يف  ال��ذي مت 
ال�����ص��ي��خ��ة خلود  ����ص���ع���ادة  ب���ح�������ص���ور 
امل�����ص��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  ال��ق��ا���ص��م��ي 

الرقابة بالوزارة.
يهدف الرنامج اإىل تطوير القيادات 
وتوجهاتها  ال��دول��ة  ل��روؤي��ة  حتقيقا 
تعلم  وفر�س  ا�صرتاتيجيات  بتطبيق 
وبرامج  وظيفية  ب��خ��رات  م��ق��رون��ة 

تدريبية فاعلة وم�صتدامة.
خلود  ال�������ص���ي���خ���ة  �����ص����ع����ادة  ق����ال����ت  و 
دولة  اإن  املنا�صبة  ه��ذه  يف  القا�صمي 
االإمارات �صباقة نحو التميز و االإبداع 
و تبني منهجيات التطوير و التنمية 
العلمية  امل��ج��االت  �صتى  يف  امل�صتمرة 
وغريها  التكنولوجية  و  املعرفية  و 
م����ن امل�����ج�����االت ب���ت���وج���ي���ه���ات ق���ي���ادة 
االإن�صان  بناء  هدفها  ملهمة  حكيمة 

وتقدمه ورقي فكره وتنمية مواهبه 
وقدراته.

وزارة  ح���ر����س  ����ص���ع���ادت���ه���ا  اأك�������دت  و 
الرتبية والتعليم على مواكبة الروؤية 
ال��ط��م��وح��ة ل��ل��دول��ة يف ر���ص��م مالمح 
يف  التعليمي  النظام  مل�صتقبل  جديدة 
الدولة وو�صع اإطار متكامل خلارطة 
اقت�صاد  نحو  املواطن  ال�صباب  حتول 
وظائف  تويل  من  لتمكينهم  املعرفة 

امل�صتقبل التي تزداد ارتباطا باملهارات 
املتقدمة. و اأ�صارت اإىل حر�س الوزارة 
و  املهنية  القيم  منظومة  اإر�صاء  على 
ال���ت���ط���وي���ري���ة ال����ت����ي ت����ع����زز اأه�������داف 
ل�صناعة  الهادفة  ال�صبابية  الرامج 
و  باملهارات  امل�صتقبل وتزويدهم  قادة 
�صخ�صياتهم  لبناء  العلوم  و  امل��ع��ارف 
ك���ي ي�����ص��اه��م��وا يف ع��م��ل��ي��ة ال���ب���ن���اء و 
القادمة  ع��ام��ا  اخلم�صني  يف  العطاء 

احلقيقية  ال����روة  ه��م  ال�����ص��ب��اب  الأن 
ل��ل��وط��ن واملحرك  وال���ذخ���ر  وال�����ص��ن��د 

الرئي�صي للم�صتقبل.
�صعادتها  اأ����ص���ارت  ذات���ه  ال�����ص��ي��اق  يف  و 
ال��وزارة ين�صب خالل  اأن اهتمام  اإىل 
ثقافة  خلق  على  االأخ����رية  ال�����ص��ن��وات 
من  ال����وزارة  موظفي  ل��دى  التمكني 
اأج����ل اإجن�����از االأه������داف امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة و 
ال�صخ�صية ب�صكل متوازن عر تعزيز 

قنوات احلوار مع املوظفني و العمل 
بتو�صيع  متكينهم  و  ت��اأه��ي��ل��ه��م  ع��ل��ى 
ذي  املتخ�ص�س  ال��ت��دري��ب  ن�����ص��اط��ات 
املزيد  م��ن��ح��ه��م  و  امل�����ص��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
بيئة عمل  توفري  و  ال�صالحيات  من 
م��الئ��م��ة ل��ت�����ص��ج��ي��ع امل���وظ���ف���ني على 
طاقاتهم  وا�صتثمار  واالإب��داع  املبادرة 
الهادفة  االبداعية  االأفكار  توليد  يف 
كفاءة  ورف���ع  االإن��ت��اج��ي��ة  حت�صني  اإىل 

وجودة العمليات واخلدمات.
بدورها اأو�صحت اآمنة الزعابي مديرة 
اأن  التعليمية  اخليمة  راأ����س  منطقة 
قيادات  م��ن  الثانية  الدفعة  تخريج 
الداعمة  ال�����روؤى  ي��ر���ص��خ  اخل��م�����ص��ني 
خمتلف  م��ن  ال��ق��ي��ادات  تلك  لتطوير 
ال������وزارة  يف  واالإدارات  ال���ق���ط���اع���ات 
وترجمة  حت��ق��ي��ق  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
خطط وتطلعات الدولة نحو امل�صتقبل 

اأن  و  ال���ص��ي��م��ا  امل����ج����االت  يف خم��ت��ف 
اإماراتية  قدرات  ك�صف عن  الرنامج 
متميزة وقيادية الإر�صاء املبادئ املهنية 
وحتقيق التطلعات الداعمة ا�صتدامة 
يعزز  الرنامج  اأن  واأ�صافت  التطور. 
دوره يف ت��اأه��ي��ل ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة و 
امل�صتقبل  اأدوات  و  م��ه��ارات  اإك�صابهم 
و ت��ع��ري��ف��ه��م ب��ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة و 
اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ل��ي��اأخ��ذوا دورهم 

ال��ع��م��ل احلكومي  ق��ي��ادة  ال��ف��اع��ل يف 
فيها  يعملون  التي  اجلهات  وحتويل 
تلتزم  م�صتقبلية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ات  اإىل 
ال�صعادة  حتقق  و  االإي��ج��اب��ي��ة  م��ب��ادئ 
للموظفني واملتعاملني. و اأ�صارت اإىل 
اأن الرنامج يكر�س جودة التوجهات 
يف وزارة الرتبية والتعليم من خالل 
الرتكيز على اجلوانب النظرية ب�صاأن 
تطوير القيادة وقيادة الذات و االأفراد 
و الفرق و املوؤ�ص�صة اإىل جانب م�صاره 
القيادة  خلطط  التطبيقي  العملي 
وطنية  قيادات  مع  العمل  خالل  من 
خ���رات طويلة  و  ع��ال��ي��ة  ك��ف��اءة  ذات 
اأن  اإىل  ال��زع��اب��ي  نوهت  و  العمل.  يف 
 35 م�صاركة  �صهدت  االأوىل  الن�صخة 
روؤ�صاء  م��ن  ال��ث��اين  لل�صف  م��ت��درب��ا 
االأق�����ص��ام وال��ف��رق وم��دي��ري امل�صاريع 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  امل��واط��ن��ني 
وامل���وؤ����ص�������ص���ات احل��ك��وم��ي��ة ال���ذي���ن مت 
من  حم��ددة  معايري  وف��ق  اختيارهم 
130 م��ر���ص��ح��ا من  اأك�����ر م���ن  ب���ني 
مع  بالتعاون  ال��دول��ة  اإم����ارات  جميع 
جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية 
الثالثة  اإىل تنظيم الدورة  .. م�صرية 

مطلع اأكتوبر احلايل.

تخريج 28 من منت�صبي »الرتبية« من برنامج »قيادات اخلم�صني« بدورته ال�2

•• اأبوظبي- وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�صيخ  م��ع��ايل  ا�صتقبل 
حممد  �صالح  �صعادة  اأم�����س  ق�صره  يف  التعاي�س  و  الت�صامح 
عمله  ف��رتة  انتهاء  مبنا�صبة  الكويت  دول��ة  �صفري  البعيجان 

�صفريا لبالده لدى الدولة.
الكويت  دول��ة  �صفري  ب�صعادة  معاليه  رح��ب  اللقاء  بداية  ويف 
الق�صايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادال  و  ال�صقيقة 
االإقليمية والعاملية ذات االهتمام امل�صرتك.. و بحثا العالقات 
االأخوية الرا�صخة بني البلدين ال�صقيقني و�صبل تعزيزها يف 
املجاالت كافة. و اأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

ت�صهد  التي  الكويتية   - االإم��ارات��ي��ة  العالقات  ومتانة  عمق 
تطورا م�صتمرا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين ال�صقيقني 
بدوام  ال�صقيق  و�صعبها  الكويت  ل��دول��ة  متنياته  ع��ن  معربا 
ال�صمو  القيادة احلكيمة ل�صاحب  و االزده��ار يف ظل  التقدم 

ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة الكويت.
م�صرية  يف  اأ�صا�صية  رك��ي��زة  ال��ك��وي��ت  دول���ة  اإن  معاليه  ق��ال  و 
العمل اخلليجي امل�صرتك انطالقا من الثوابت التاريخية و 
ازدهارا  اأكر  امل�صرتكة نحو م�صتقبل  اال�صرتاتيجية  ال��روؤى 

واإ�صراقا.
املتميزة  واإ�صهاماته  ال�صفري  �صعادة  بجهود  معاليه  اأ���ص��اد  و 
ال��دول��ة يف دف��ع العالقات االأخوية  ل��دى  خ��الل ف��رتة عمله 

اأرح��ب يف  اآف��اق  اإىل  ال�صقيقني  البلدين  التي تربط  الوثيقة 
مهمته  يف  التوفيق  له  متمنيا  والقطاعات  املجاالت  خمتلف 

امل�صتقبلية.
لدولة  و�صكره  امتنانه  عن  الكويت  �صفري  اأع��رب  جهته  من 
االإم��ارات قيادة وحكومة و�صعبا على ما حظي به من ح�صن 
اأ�صهم  م��ا  وه���و  ك��اف��ة  ال�صعد  ع��ل��ى  ودع���م  وت��ع��اون  ا�صتقبال 
لبالده  �صفريا  عمله  ف��رتة  خ��الل  مهمته  اإجن���اح  يف  ب���دوره 
الر�صيدة  للقيادة  احلكيمة  بال�صيا�صة  م�صيدا  الدولة..  لدى 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
الدولة "حفظه اهلل" و ما حققته االإمارات من اإجنازات رائدة 

يف املجاالت كافة.

نهيان بن مبارك ي�صيد مبتانة العالقات بني الإمارات و الكويت

�صرطة اأبوظبي تعزز ال�صلوكيات الإيجابية للم�صاركني ب� »اأبطال �صرطة الغد«

جمل�س �صاحية اخلالدية يطرح مبادرات لالأ�صر 
املتعففة يف اجتماعه الدوري الرابع والع�صرين 

•• القاهرة -وام: 

مق�صود  �صعادة  برئا�صة  االإن�صان"  حلقوق  الوطنية  الهيئة   " من  وف��د  �صارك 
امل�صتوى حلماية  الرابع رفيع  االإقليمي  املوؤمتر  اأعمال  الهيئة، يف  كروز، رئي�س 
و تعزيز حقوق االإن�صان الذي عقد مبقر االأمانة العامة جلامعة الدول العربية 
"اأثر  25 و26 يوليو اجل��اري حتت عنوان  العربية يومي  يف جمهورية م�صر 

االأزمات على التمتع بحقوق االإن�صان.. جائحة /كوفيد19-/ كنموذج".
ناق�س املوؤمتر- الذي مت تنظيمه بال�صراكة بني جامعة الدول العربية ومكتب 
/ جائحة  وانعكا�صات  اآث��ار   - االإن�صان  حلقوق  ال�صامي  املتحدة  االأمم  مفو�س 

اإىل اجلهود  و تطرق   .. العربية  املنطقة  االإن�صان يف  كوفيد19-/ على حقوق 
التحديات  وت�صخي�س  واجتماعيا،  اقت�صاديا  الوباء  تبعات  من  للحد  املبذولة 
امل�صتقبلية لتحقيق  القائمة، وا�صتك�صاف اخلطوط العري�صة خلارطة الطريق 
اأهداف التنمية امل�صتدامة، وذلك بح�صور وفد رفيع من مفو�صية االأمم املتحدة 
والهجرة  العاملية،  ال�صحة  منظمتي  عن  وممثلني  االإن�صان،  حلقوق  ال�صامية 
املتحدة  االأمم  جلنة  و  لالجئني  ال�صامية  املتحدة  االأمم  ومفو�صية  الدولية، 
االأمم  وك��االت  من  وغريها  /االإ�صكوا/  اآ�صيا  لغرب  االجتماعية  و  االقت�صادية 
املتحدة املعنية اإ�صافة اإىل خمتلف املوؤ�ص�صات و اجلهات املعنية بحقوق االإن�صان و 

املجتمع املدين العربية، الوطنية و االإقليمية.
و اأكد �صعادة مق�صود كروز، رئي�س الهيئة الوطنية حلقوق االإن�صان، اأن م�صاركة 
الهيئة يف هذا املوؤمتر الدويل، تاأتي من منطلق حر�صها على التفاعل االإيجابي 
امل�صتمر مع خمتلف الفعاليات العاملية واالإقليمية، التي تعزز التعاون امل�صرتك 
املدين  باملجتمع  ال�صلة  وذات  االإن�صان  بحقوق  املعنية  والكيانات  املوؤ�ص�صات  بني 
كافة، من اأجل توحيد اجلهود العاملية ملواجهة التحديات املجتمعية الناجمة عن 
االأزمات والطوارئ، وا�صتحداث حلول عملية ت�صمن ت�صجيع �صلوك الت�صامن 

والت�صدي ل�صلوك اال�صتغالل.
اأن املوؤمتر اأظهر الدور الهام الذي تقوم به منظمات املجتمع  اأو�صح �صعادته  و 
املدين حمليا واإقليميا وعامليا، من اأجل ن�صر املعارف واملعلومات لتوعية وتثقيف 
اأهمية مراعاة مبادئ حقوق  والتاأكيد على  الوطنية،  ودعم اجلهود  املواطنني، 
اإر�صاء ال�صلم  االإن�صان يف التدابري االحرتازية والوقائية املتخذة، وامل�صاهمة يف 
اجلهود  م��ع  يتما�صى  املجتمعات مب��ا  وال��ن��م��اء يف  اال���ص��ت��ق��رار  وت��ع��زي��ز  واالأم����ن 
خا�صة  حم��اور  على  املوؤمتر  برتكيز  م�صيدا  الوطنية..  والت�صريعات  الر�صمية 
للمراأة والطفل، وفئات معينة يف املجتمع ككبار ال�صن وذوي االإعاقة و العمال 

املهاجرين.
رئي�صة،  حماور  ثالثة  غطت  حوارية،  جل�صات  ثماين  املوؤمتر  اأجندة  وت�صمنت 
جل�صات،  اأرب���ع  خ��الل  م��ن  مناق�صته  ومت��ت  مواجهته"،  وج��ه��ود  "الوباء  االأول 
التجارب   –  /-19 /كوفيد  والتحديات يف مواجهة جائحة  "اجلهود  تناولت 
اأث���ر ال��وب��اء ع��ل��ى احل��ق��وق االق��ت�����ص��ادي��ة واالجتماعية  االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة، 
احرتام  تعزيز  يف  االإن�صان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صات  دور  االإمنائية،  واجلهود 
حقوق االإن�صان ومواجهة اجلائحة و دور املجتمع املدين يف تعزيز احرتام حقوق 

االإن�صان ومواجهة اجلائحة".
وتناول املحور الثاين لفعاليات املوؤمتر "حقوق الفئات املهم�صة خالل اجلائحة"، 
من خالل جل�صتني حواريتني، حول "اأثر اجلائحة على املراأة والفتاة العربية، 
واملدنية  وال�صيا�صية  واالقت�صادية  االجتماعية  اجل��وان��ب  على  اجلائحة  واأث��ر 
على  اجلائحة  "اأثر  على  االأخ��ري  املحور  رك��ز  فيما  املجتمع"،  يف  معينة  لفئات 
التمتع باحلقوق ال�صيا�صية و املدنية"، من خالل جل�صتني، االأوىل ناق�صت "دور 
ال�صحافة و و�صائل التوا�صل االجتماعي خالل اجلائحة"، والثانية خل�صت اإىل 
الدرو�س امل�صتفادة من اجلائحة و املبادرات املجتمعية العاملية و االإقليمية التي 

انطلقت مل�صاعدة فئات املجتمع كافة خالل اجلائحة".
•• الظفرة -الفجر:

�صاركت بلدية منطقة الظفرة كداعم ا�صرتاتيجي يف مهرجان ليوا للرطب، 
رعاية  اأب��و ظبي حت��ت  ب��اإم��ارة  الظفرة  ليوا مبنطقة  يقام يف مدينة  ال��ذي 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  ال  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو 
الثقافية  وال��رام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  من  وبتنظيم  الرئا�صة  دي��وان 
يف  امل�صاركة  على  الظفرة  منطقة  بلدية  وحتر�س  ظبي،  اأب��و  يف  والرتاثية 
تقام  التي  املختلفة  واالجتماعية  الرتاثية  واالأن�صطة  املهرجانات  جميع 
جتاه  االج��ت��م��اع��ي��ة  وم�صوؤوليتها  حر�صها  م��ن  ان��ط��الق��اً  وذل���ك  باملنطقة 
جاهزية  ك�صمان  اللوج�صتي  الدعم  بتقدمي  قامت  حيث  املحلي.  املجتمع 
البنية التحتية واأعمال الت�صوية الرتابية وزراعة النباتات املحلية، باالإ�صافة 

منطقة  بلدية  وقامت  املهرجان.  فرتة  ط��وال  البلدي  التواجد  تكثيف  اإىل 
وتركيب  الدولة  باأعالم  املهرجان  وموقع  املنطقة  �صوارع  بتزيني  الظفرة 
العديد من املج�صمات ال�صوئية لتعزيز املظهر اجلمايل. و�صاركت البلدية 
خالل فرتة املهرجان بجناح خا�س ال�صتعرا�س م�صاريعها واخلدمات التي 
تقدمها، وقامت البلدية بامل�صاركة يف فعاليات املهرجان عن طريق �صناديق 
لل�صحوبات �صارك فيها العديد من الزوار، باالإ�صافة اإىل توزيع الهدايا على 
فعاليات مهرجان  تراثية �صمن  وامل�صاركة مب�صابقات وفقرات  زوار اجلناح 
اإمكاناتها وطاقاتها كافة  ليوا للرطب حيث توظف بلدية منطقة الظفرة 
هذا  ت�صع  التي  الر�صيدة  قيادتنا  جهود  ير�صخ  �صعيد  جمتمع  بناء  بهدف 
الهدف يف قمة اأولوياتها. والقت م�صاركة بلدية منطقة الظفرة ا�صتح�صان 

اأ�صحاب ال�صمو وال�صعادة وجميع فئات املجتمع. 

الهيئة الوطنية حلقوق الإن�صان ت�صارك يف املوؤمتر الإقليمي حلماية و تعزيز حقوق الإن�صان بالقاهرة

بلدية منطقة الظفرة تنهي م�صاركتها 
يف مهرجان ليوا للرطب 2022
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�صارقة  نا�صئة  يف  امل�صاركون  تلقى 
ح�����ص�����ص��ا ت��دري��ب��ي��ة ع��رف��ت��ه��م على 
االأدوات والقطع املوجودة يف حمرك 
ال�صيارة ووظيفتها امليكانيكية وكيفية 
اإىل  باالإ�صافة  و�صيانتها  جتديدها 
معرفة االأعطال املتعلقة بها وكيفية 

�صيانتها واإ�صالحها.
ج��اء ذل��ك يف اإط���ار ال���دورة املتقدمة 
التي نفذتها نا�صئة ال�صارقة التابعة 
القادة  ل�صناعة  ق���رن  رب���ع  ملوؤ�ص�صة 
املهارات  اإط��ار خمتر  واملبتكرين يف 
�صمن  ينظم  وال���ذي  2022م  لعام 

فعاليات )�صيفك ويانا(.
ت�صمى  وال���ت���ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورة 
و�صيانة  ال���������ص����ي����ارات  م���ي���ك���ان���ي���ك���ا 
برنامج  ���ص��م��ن  اأق��ي��م��ت  امل���ح���رك���ات 

واملهني  ال��ف��ن��ي  ال���ت���دري���ب  خم��ت��ر 
الدورة  تلك  بجانب  ي�صمل  وال���ذي 
ثالث دورات هي �صناعة الفخريات 
اخلناجر  و�صناعة  الراديو  و�صناعة 
نا�صئة  اإط��ار خطط  تلتقي يف  والتي 
امل�صاركني مبهارات  لتاأهيل  ال�صارقة 
ال����ت����ع����ام����ل ال���ت���ق���ن���ي وال����ف����ن����ي مع 
علوم  اإك�صابهم  ع��ن  ف�صال  امل��ع��دات 
�صغفهم  وتلبية  ال�صيارات  ميكانيكا 

بت�صليحها.
العمرية  ل��ل��ف��ئ��ة  خ�ص�صت  ال�����دورة 
الثامنة  ع�����ص��ر وح��ت��ى  ال��ث��ان��ي��ة  م���ن 
من  فاعلة  مهارات  واأك�صبتهم  ع�صر 
خالل ح�ص�صها التي ت�صمنت تهيئة 
امل�����ص��ارك��ني امل��ت��درب��ني مب��ق��دم��ة عن 
ال��ب��رتول والديزل  اأن����واع حم��رك��ات 
وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى حم��رك��ات البرتول 

وكيفية عملها.

اطالعهم  ال��ت��ع��ل��م  ب��رن��ام��ج  و���ص��م��ل 
املحرك و�صرح وظائفها  اأج��زاء  على 
وكيفية عملها و التعرف على كيفية 
يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  االأدوات  ا���ص��ت��ع��م��ال 

اأجزاء  ف��ك  و  املختلفة  االأج���زاء  ف��ك 
املحرك عمليا مع ال�صرح والتو�صيح 
فك  يف  عمليا  امل��ت��درب��ني  وم�����ص��ارك��ة 
اإعادة  و  للمحرك  الكاملة  االأج���زاء 

تركيب اأجزاء املحرك عمليا .
اإبراهيم  ال�������دورة  م�����درب  واأو�����ص����ح 
كيفية  تعلموا  امل�صاركني  ب��اأن  ب�صار 
بجانب  للمحرك  كاملة  عمرة  عمل 

اإعادة تركيب االأجزاء  م�صاركتهم يف 
وتناول  االأنظمة التابعة اكتمال عمل 

املحرك واأدائه بالكفاءة املطلوبة.
الفتا اإىل اأن الدورة �صملت �صرح نظام 

التزييت  دورة  ونظام  التريد  دورة 
والنظام  ال���وق���ود  ا���ص��ت��ع��ال  ون���ظ���ام 
�صرح  ومت  واالإل��ك��رتوين  الكهربائي 
من  امليكانيكية  احلركة  نقل  كيفية 

امل���ح���رك ال����ص���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف �صري 
اأو  ال��ع��ادي  اجل��ري  بوا�صطة  ال�صيارة 
االأت��وم��ات��ي��ك��ي م����رورا ب��اأع��م��دة نقل 

احلركة اإىل االإطارات.
واأثنى على تفاعل امل�صاركني املتدربني 
يف هذه الدورة والذين اأبدوا حر�صا 
التعامل  مهارات  اكت�صاب  على  الفتا 
وا�صلت  لذا  ال�صيارات  ميكانيكا  مع 
نظام  بتعليمهم  ح�ص�صها  ال����دورة 
مب�صط  ���ص��رح  وت��ق��دمي  امل��ق��ود  اإدارة 
�صيانة  ع��ن  وف��ك��رة  التكييف  لنظام 

املحركات على الطريق .
ا�صتفاد منها  اأن م��ه��ارات ع��دة  واأك��د 
امل���ت���درب���ون امل�������ص���ارك���ون يف ال�����دورة 
و�صملت من خالل الرنامج املكثف 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ق��ط��ع امل���وج���ودة يف 
ال�صيارة ومعرفة كيفية تبديل قطع 

الغيار وتعلم املهارات امليكانيكية.

••دبي-الفجر:

جلائزة  ال���ع���ام���ة  االأم�����ان�����ة  اأع���ل���ن���ت 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ص����د اآل 
ال�صوئي،  للت�صوير  الدولية  مكتوم 
ع����ن ال���ف���ائ���زي���ن ب�����ال�����دورة احل���ادي���ة 
عنوان  َحَملَت  التي  للجائزة  ع�صرة 
"الطبيعة". وقد �َصِهَدت هذه الدورة 
"هينلي  ال���ري���ط���ايّن  امل�����ص��ور  ف����وز 
والبالغة  الكرى،  �صبريز" باجلائزة 
بينما  اأم��ري��ك��ّي،  دوالر  األ���ف   120
��ق االإب����داع ال��ف��وت��وغ��رايّف العربّي  ت��األَّ
الكويتّي  امل�صور  ح�صول  خ��الل  م��ن 
"ماجد �صلطان الزعابي" على جائزة 
وفوز  ال��ف��وت��وغ��رايّف،  املحتوى  ّناع  �صُ
امل�صور القطري "علي �صيف الدين" 
البورتريه  حم���ور  يف  االأول  ب��امل��رك��ز 
"ت�صوير الوجوه"، كما َح�َصَد امل�صور 
"اأحمد حممود عبدالعظيم  امل�صرّي 
نف�س  يف  الثالث  املركز  عبدالرازق" 

املحور.  
اكت�صاحاً  ���َص��ِه��َدت  "الطبيعة"  دورة 
اإب��داع��ي��اً مل�����ص��وري ق���ارة اآ���ص��ي��ا الذين 
ح����ج����زوا ن�������ص���ف امل�����راك�����ز ال���ف���ائ���زة 
اأ�صل  م���ن  م����رك����زاً   12 خ����الل  م���ن 
امل���راك���ز  ف��ي��ه��م  مب����ا  م�����رك�����زاً،   25
امل�صهد  اخل��ا���ص��ة.  للجوائز  الثالثة 
هذه  لفائزي  ال���دويّل  ال��ف��وت��وغ��رايف 
مزدوج  بح�صوٍر  اأي�صاً  تزيَّن  ال��دورة 
وهم  ال��ف��ائ��زي��ن،  ق��وائ��م  يف  دول  ل�7 
وكندا،  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
وال�صني ورو�صيا، والهند واإندوني�صيا 

وبنغالدي�س. 
�صعادة :علي خليفة بن ثالث، االأمني 
ت�صريحه،  خ���الل  ل��ل��ج��ائ��زة،  ال���ع���ام 
ل�صمو  واالم���ت���ن���ان  ب��ال�����ص��ك��ر  َم  ت����ق����دَّ
را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويّل  م��ك��ت��وم،  اآل 
املجل�س التنفيذّي، على رعاية �صموه 
للجائزة ودعمه امل�صتمر لها، واأ�صاف 
مع  اليوم  نحتفُل  ت�صريحه:  خ��الل 
العامل،  ح��ول  امل�����ص��وري��ن  جمتمعات 
"الطبيعة"  ملو�صم  الفائزين  بتكرمي 
اأر�صاها  التي  اجلائزة  لروؤية  حتقيقاً 
�صمو ويل عهد دبي راعي اجلائزة، يف 
واملبادرات  الفنية  الف�صاءات  تكري�س 
الثقافية لدعم الق�صايا ذات االأولوية 
على  احلياة  م�صتقبل  ُتالم�س  والتي 
اأي�صاً  نحتفي  كما  اجلميل،  كوكبنا 
مليون  ال�"ن�صف  ملرحلة  ب��ت��ج��اوزن��ا 
الدورات.  جُممل  يف  م�صاِرك"  عمل 
ال��دورة عبارة عن  اإن خُمرجات هذه 
بالقوة  مت�صّلحة  راقية  فنية  ر�صائل 
اأنظار  ل��ف��ت  ال���ق���ادرة ع��ل��ى  ال��ن��اع��م��ة 
البيئية  ال��ق�����ص��اي��ا  ال��ع��امل خل��ط��ورة 
وتعزيز  اجل���ه���ود  ت��وح��ي��د  و����ص���رورة 
ب��اأه��م��ي��ة احلفاظ  امل�����ص��رتك  ال���وع���ي 
نت�صاركه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  بيتنا  ع��ل��ى 

جميعاً. 
�صخ�صيٍة  بوجود  ثالث  بن  اأ�صاَد  كما 
جمتمعات  يف  م��������وؤّث��������رة  ع����رب����ي����ة 
�صمن  االأو�صط  ال�صرق  يف  امل�صورين 
قائمة ال�ُمكّرمني باجلوائز اخلا�صة، 
ب���ج���ان���ب ف���ائ���زي���ن ع�����رب م����ن قطر 

متقّدمة  م���راك���ز  ح�����ص��دوا  وم�����ص��ر 
واأ�صاف:  "البورتريه".  حم���ور  يف 
قوائم  يف  ال���ي���اب���ان  ب��ظ��ه��ور  ���ص��ع��داء 
الفائزين للمرة االأوىل، ومع ح�صور 
واإندوني�صيا،  رو���ص��ي��ا  م���ن  ف��ائ��زي��ن 
واملك�صيك  املتحدة  ال��والي��ات  بجانب 
وغواتيماال، وبقراءٍة �صريعٍة خلارطة 
"هيبا"  اأن  جن����ُد  ال����ه����ادئ  امل��ح��ي��ط 
وتقريب  ال��ث��غ��رات  ���ص��ّد  يف  ���َح���ت  جَنَ
امل�صافات ومّد ج�صور التوا�صل الفنّي 
وال��ث��ق��ايّف واالإن�������ص���ايّن ع��ر خمتلف 
فر�س  واإه����داء  واحل�����ص��ارات،  االأمم 
املعريّف  وال��ك�����ص��ب  ال��ف��ن��ّي  ال��ت��ن��اف�����س 
دولة،   205 يف  للمبدعني  وامل��ه��ارّي 
االأو�صع  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��الم��ة  ل��ت�����ص��ب��ح 
ال��ع��امل. نحن نراقُب  ان��ت�����ص��اراً ح��ول 
عر  وحت��ّوالت��ه  الفنّي  امل�صهد  ج��ي��داً 

جمتمعات املبدعني الدولية، وُنثّمن 
احلالة االآ�صيوية التي و�صلت ملرحلٍة 
ثمار  وق��ط��ف  الن�صج  م��ن  م��ت��ق��ّدم��ة 
خ��ط��ط ال��ع��م��ل ط��وي��ل��ة امل����دى. نحُن 
اجلاد  بالعمل  ملتزمون  "هيبا"  يف 
على �صيانة املكت�صبات الفنية وابتكار 
االأف�صل و�صناعة الفوارق امل�صتدامة 
وت��ك��رمي اأك����ر ���ص��ري��ح��ة مم��ك��ن��ة من 

الكفاءات الب�صرية.

ق�سة   .. �ل���ك���ربى  �جل����ائ����زة 
من  �لهارب  "�لطائ�ص"  �لأطي�ص 

ر�د�ر�ت �ل�سرعة
اجلائزة الكرى، االأ�صخُم يف العامل 
 120 والبالغة  الت�صوير،  جمال  يف 
األف دوالر اأمريكّي، كانت من ن�صيب 
�صبريز"  "هينلي  الريطايّن  امل�صور 

االأطي�س  ف�صيلة  من  لطائٍر  ب�صورٍة 
من  فنّي  واب���ٍل  يف  ي�صبح  "جانيت" 
الفقاعات بعد اخرتاقه �صفحة املياه 
يف  كيلومرت   100 ب���  ر  ُت��ق��دَّ ب�صرعٍة 
ال�صاعة، مثل طوربيٍد حّي، امت�صا�س 
ال�����ص��رب��ة ال��ه��ائ��ل��ة ي��ك��ون م��ن خالل 
هوائيٍة  وو���ص��اداٍت  القوية  جمجمته 

واقيٍة يف الراأ�س وال�صدر.

جو�ئز "�لطبيعة"
احلادية  للدورة  الرئي�صي  املحور  يف 
كان  االأول  املركز  "الطبيعة"،  ع�صرة 
ميناميزا"  "ريو  امل�صور  ن�صيب  من 
الرازيلّي  امل�صور  تاله  اليابان،  من 
الثاين،  املركز  كابرال" يف  "مار�صيو 
يف املركز الثالث جاء امل�صور الهندّي 
امل�صور  َحَجَز  بينما  كومار"،  "نافني 

املركز  فيجايان"  "توما�س  الكندّي 
ال���راب���ع، اأم����ا امل��رك��ز اخل��ام�����س فكان 
االأمريكّية  امل�������ص���ورة  ن�����ص��ي��ب  م���ن 

رايت".  "كري�صتني 

جو�ئز �ملحور �لعام
يف املحور "العام – امللّون" فاز باملركز 
االأول "نوين فو كاو" من فيتنام، وحلَّ 
ميامنار،  من  �صيمواي"  "ناي  ثانياً 
بن  "راحات  امل�����ص��ورة  ج����اءت  ب��ي��ن��م��ا 
م�صطفيز" من بنغالدي�س يف املركز 
الثالث. اأما املحور "العام – االأبي�س 
واالأ�صود" فقد انتزع �صدارته امل�صور 
االأم�صياه  "حممد  االإن���دون���ي�������ص���ّي 
ال�صينّي  امل�صور  ثانياً  تاله  روؤوف"، 
امل�صور  ثالثاً  وجاء  لو"  "�صوت�صوان 

املك�صيك. ليونز" من  "لوي�س 

حمور "ملف م�سور"
"ملف م�صور" فاز امل�صور  يف حمور 
باملركز  نيكلني"  "بول  ال���ك���ن���دّي 
"يوري  الرو�صّي  امل�صور  ت��اله  االأول 
بريت�صك" يف املركز الثاين، اأما املركز 
امل�صورة  ن�صيب  م��ن  ف��ك��ان  ال��ث��ال��ث 
يف  ت��اله��ا  ت�صني"  "لوغو  ال�صينية 
"�صاد  الهندّي  امل�صور  ال��راب��ع  املركز 
الرو�صّي  امل�����ص��ور  ث��م  عبدالقادر"، 
�صايلر" يف املركز اخلام�س. "األك�صي 

م�صري  قطرّي  اإب���داٌع   .. البورتريه 
م�������ص���رتك .. وب����اق����ٌة م����ن االأع����م����ال 
البورتريه  حم�����ور  يف  ال�������ص���اح���رة  
املركز  ح�صد  الوجوه"،  "ت�صوير 
�صيف  "علي  القطرّي  امل�صور  االأول 
را�صي  "حممد  ثانياً  ت���الُه  الدين" 
ثم  غ���وات���ي���م���اال،  م����ن  عبدالغني" 
حممود  "اأحمد  امل�������ص���رّي  امل�������ص���ور 
يف  عبدالرازق"  ع���ب���دال���ع���ظ���ي���م 
ب��ي��ن��م��ا ج���اء امل�صور  ال��ث��ال��ث،  امل���رك���ز 
اإلوان"  "اأوغ�صتينو�س  االإندوني�صّي 
من  فكان  اخلام�س  املركز  اأم��ا  رابعاً، 
"اأنتونيال  االإي��ط��ايّل  امل�صور  ن�صيب 

كون�صولو".

�جلو�ئز �خلا�سة 
���َص��ِه��َدت ال�����دورة ال��ع��ا���ص��رة ت��ق��دمي 3 
ف����ئ����اٍت م����ن اجل����وائ����ز اخل���ا����ص���ة، هي 
ّناع املحتوى الفوتوغرايف"  "جائزة �صُ
املوؤ�ص�صة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة    -  و"جائزة 
بجانب  الواعدة"،  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
مُتنح  ال��ت��ي  التقديرية"  "اجلائزة 

ب�صكٍل  ���ص��اه��م��وا  ال�����ذي  ل��ل��م�����ص��وري��ن 
الت�صوير  ����ص���ن���اع���ة  يف  اإي�����ج�����اب�����ّي 
الفوتوغرايف. فاز باجلائزة التقديرية 
"كورت  امل�����ص��ور وامل���ح���ّرر االأم���ري���ك���ّي 
الطويلة  مل�صريته  تكرمياً  مو�صلر" 
الفوتوغرافية  ل���ل�������ص���ورة  ك���ُم���ح���ّرر 
اأ�صافه  وم��ا  وااللكرتونية،  املطبوعة 
والروايات  للق�ص�س  ���ص��وٍر  ك��ُم��ح��ّرر 
الفوتوغرافية التي ُن�ِصَرت يف اجلهات 
م مثااًل  َع����ِم����َل ف��ي��ه��ا، ل��ق��د ق�����دَّ ال���ت���ي 
مرموقاً للدور املحوري الذي ُي�صيفه 
العاملون خلف الكوالي�س اإىل �صناعة 
ال�صورة، هذا الدور الذي َقلَّما ُت�صلَّط 
ّناع  �صُ "جائزة  اأم����ا  االأ�����ص����واء.  ع��ل��ي��ه 
ُمِنحت  فقد  الفوتوغرايف"  املحتوى 
للم�صّور واملوؤّثر الكويتي ماجد �صلطان 
ومعرفياً  تعليمياً  النا�صط  ال��زع��اب��ي، 
االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  ���ص��ب��ك��ات  ع��ل��ى 
بالت�صوير  خا�س  حمتوى  تقدمي  يف 
وكيفية اإنتاج املحتوى الأغلب املن�صات 
20 عاماً  اأك����ر م��ن  ب��ع��د  ال�����ص��ه��رية، 
احلياة  ت�����ص��وي��ر  جم����ال  يف  ق�����ص��اه��ا 
يف  اخلريية  امل�صاريع  وتوثيق  الرية 
اإفريقيا. "جائزة ال�صخ�صية -املوؤ�ص�صة 
ُمِنَحت  الواعدة"  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
من  �صودري"  "تورجوي  ل��ل��م�����ص��ور 
الق�ص�س  وراوي  الباحث  بنغالدي�س، 
الفنية  امل�����ص��اري��ع  و���ص��اح��ب  الب�صرية 
بتاريخ  وامل��خ��ت�����ص��ة  االأم�������د،  ط��وي��ل��ة 
واجلغرافيا  وال�������ص���راع���ات  احل�����روب 
والق�صايا  االإن�صان  وحقوق  ال�صيا�صية 

االجتماعية.

•• اأبوظبي-وام:

تفقد �صعادة الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�صوؤون 
وعدد  الهيئة  عام  مدير  النيادي  �صعيد  وحممد  واالأوق��اف  االإ�صالمية 
من امل�صوؤولني يف الهيئة، م�صاجد اإمارة الفجرية التي تاأثرت باملنخف�س 
اإىل  واأدى  املا�صية،  القليلة  االأي��ام  الدولة خالل  �صهدته  ال��ذي  اجل��وي 
ومعاينة  االأ�صرار  على  الوقوف  املنطقة، ومت  اأمطار غزيرة يف  هطول 

االآثار التي حلقت بها بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.

ال�صمو  �صاحب  من  امل�صاجد  بها  حتظى  التي  بالرعاية  الكعبي  واأ���ص��اد 
"حفظه اهلل" و�صاحب  ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن 
حممد ال�صرقي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية ، واأ�صحاب ال�صمو 

اأع�صاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات.
كما اأثنى على دور اجلهات املعنية يف حماية االأرواح واملمتلكات وحر�صها 

على �صالمة املجتمع جلميع فئاته.

رئي�س الهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صالمية 
يتفقد م�صاجد الفجرية 

بريطايّن يح�سد �أكرب جائزة ت�سوير يف �لعامل .. و�لكويت وقطر وم�سر يتّوجون �لعد�سة �لعربية

جائزة حمدان بن حممد الدولية للت�صوير ُتعلن الفائزين مبو�صم »الطبيعة« 

نا�صئة ال�صارقة يتلقون دورة تدريبية يف ميكانيكا ال�صيارات و�صيانة املحركات ومهارة فكها واإ�صالح اأعطالها  

•• دبي-وام: 

دبي  والفنون يف  الثقافة  لهيئة  التابع  الطفل  لثقافة  ينظم مركز اجلليلة 
"دبي للثقافة" �صمن فعاليات برناجمه ل�صيف 2022 باقة من االأن�صطة 
التوعوية والرتفيهية بالتعاون مع �صرطة دبي، بهدف ن�صر الثقافة االأمنية 

بني ال�صغار وتعزيز وعيهم باأهمية اتباع نظام حياة �صحي.
تثقيفية تقدمها �صرطة دبي لالأطفال امل�صاركني  وتت�صمن االأن�صطة ور�صاً 
يف برنامج اجلليلة ال�صيفي من خمتلف الفئات العمرية حول دوريات اأمن 
املدار�س واأدوارها، وكيفية ت�صرف الطالب حيال امل�صكالت التي يتعر�صون 
ل��ه��ا داخ���ل امل��در���ص��ة وخ��ارج��ه��ا، ف�����ص��اًل ع��ن ع��رو���س ل��ل��ك��الب البولي�صية، 

اإىل  تهدف  �صّيقة  ريا�صية  واأن�صطة  ال�صحية،  التغذية  ح��ول  وحما�صرات 
توجيه طاقاتهم نحو العادات احلياتية ال�صليمة.. وذلك خالل الفرتة من 

املقبل. اأغ�صط�س   11 حتى  اجلاري  يوليو   27
مدر�صتي  من  للطالب  دب��ي  �صرطة  تنظمها  زي���ارات  املركز  ي�صت�صيف  كما 
القيم النموذجية واأ�صماء بنت النعمان اإىل املركز، حيث �صي�صارك الطالب 

والطالبات يف ور�س حول فن الطهي والفنون امل�صرحية.
يو" و"مركز  "بروجكت  "اقراأ" و  �صركائه  بالتعاون مع  اأن��ه  بالذكر  جدير 
برناجمه  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�����ص��ط��ة  اجلليلة  م��رك��ز  اأط��ل��ق  املو�صيقية"،  ال��ف��ن��ون 
 26 حتى  ت�صتمر  وال��ت��ي  اجل���اري،  يوليو  م��ن  ال��راب��ع  يف   2022 ال�صيفي 

اأغ�صط�س املقبل.

برنامج »اجلليلة ال�صيفي« يقدم ور�صًا 
Date 30/ 7/ 2022  Issue No : 13607توعوية لالأطفال بالتعاون مع �صرطة دبي

Legal Transaction No. MOJAU_2022_0072925
LEGAL NOTICE FOR PAYMENT

Legal Notice For Payment of Amount of AED 158,000
The Notifying Party : Mohamad Suleiman Jaber, Oasis Towers 1 Apartment No. 3002 Phone: 
0525055712
The Notified Party : Nisar Mulleri kuniyl Moido Mulleri, Indian national
Address : Ajman Al Jarf_ Al Jarf Building Apartment No. 102, Phone: 0505908062
Explanation : The Notified Party issued a cheque to the Notifying Party in the amount of AED 158,000, 
the subject of the cheque by the authorized signatory on behalf of the Defendant, as on the due date of 
the cheque, the Plaintiff headed to cash the cheque with the following details, but it was returned:
1. Cheque No. 000078 in the amount of AED 38,000, due date 01/07/2021, drawn on Emirates NBD;
2. Cheque No. 000079 in the amount of AED 60,000, due date 15/08/2021, drawn on Emirates NBD; 
3. Cheque No. 000080 in the amount of AED 60,000, due date 15/12/2021, drawn on Emirates NBD;
Whereas, the Defendant failed to pay the amount despite the passage of its due date and the amicable 
claim repeatedly but to no avail; 
Therefore, We notify you that you have to pay the aforementioned debt amount within five days from 
the date of the notification hereof; otherwise we will initiate to take legal actions.
I hereby request the notary public to authenticate this notice for information. 
For your information and necessary action. 
Name : Mohamad Suleiman Jaber

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 30/ 7/ 2022  Issue No : 13607

Real Estate Appeal 710/2022/322
Notification by Publication (Appeal)

Details of Notification by Publication
To Appellees / 1- Abolfazl Seyed Hassan Alavitafti
2- Afshin Shakour Memarzadeh
3- Farzana Syed Abbas Alavi - Unknown residence
The Appellant, represented by Abdullah Marwan Abdulla 
Bakheet Al Matrooshi
Has appealed the judgment issued in the Case No. 1047/2021 
- partial real estate. A remotely session is set on Wednesday 
corresponding to 03-08-2022 at 10:00 am in litigation hall. 
Therefore, you are requested to attend in person or by attorney, 
and, in case you failed to attend, the court will issue its judgment 
in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70535
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عربي ودويل
اليابان تفر�س قيودًا ملكافحة �صاللة كورونا اجلديدة 

•• طوكيو-رويرتز

حثت اليابان ال�صلطات املحلية على اتخاذ تدابري 
مل��واج��ه��ة ان��ت�����ص��ار ���ص��الل��ة م��ت��ح��ورة ج���دي���دة من 
ارت��ف��اع ح��االت االإ�صابة  اإىل  اأدت  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
الأي  خطة  توجد  ال  لكن  قيا�صية،  م�صتويات  اإىل 

اإجراءات �صاملة على م�صتوى البالد.
العدد  كوفيد-19  م��ن  ال�صابعة  امل��وج��ة  ورف��ع��ت 
ال��ي��وم��ي ل��ل��ح��االت اجل��دي��دة يف ال��ي��اب��ان اإىل رقم 
انت�صار  م���ع   233094 ب��ل��غ  اخل��م��ي�����س  ق��ي��ا���ص��ي 
ال�صغط  زاد  مم��ا  )بي.اإيه.5(  املتحورة  ال�صاللة 

الن�صاط  اإىل تعطيل  واأدى  الطبية  على اخلدمات 
االقت�صادي يف بع�س االأماكن.

اأب����دا اإغ��الق��ا ع��ل��ى م�صتوى  ومل ت��ف��ر���س ال��ي��اب��ان 
بلدان  �صهدته  ال���ذي  نف�صه  ال��ن��ط��اق  على  ال��ب��الد 
اإىل  ذل��ك  م��ن  ب��دال  ال�صكان  ت��دع��و  لكنها  اأخ����رى، 
�صاعات  من  وحتد  امل�صتطاع  قدر  املنازل  يف  البقاء 

عمل املطاعم واحلانات.
اأم��ن��اء جمل�س ال�����وزراء �صيجي  واأك����د ن��ائ��ب ك��ب��ري 
ك��ي��ه��ارا ال��ي��وم اجل��م��ع��ة اأن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال�صلطات 
املحلية فر�س االإجراءات ح�صب اأو�صاعها اخلا�صة.
و�صرح كيهارا يف موؤمتر �صحفي “بدال من اتخاذ 

اإجراءات على م�صتوى البالد، نريد دعم ال�صلطات 
املحلية يف جهودها وفقا الأو�صاعها املحلية«.

“املهم هو م�صاعدة االأن�صطة االجتماعية  واأ�صاف 
واالقت�صادية يف كل منطقة«.

وح��ث��ت م��دي��ن��ة اأو���ص��اك��ا ب��غ��رب ال��ب��الد ك��ب��ار ال�صن 
يف االآون�������ة االأخ�������رية ع��ل��ى جت��ن��ب اخل������روج غري 
كويكي  يوريكو  طوكيو  حاكمة  ال�����ص��روري.ودع��ت 
مبا  متكرر،  ب�صكل  االختبارات  اإج��راء  اإىل  ال�صكان 
يف ذلك يف املراكز املجانية التي اأقيمت يف حمطات 
و�صع  مثل  االحتياطات  واأخ��ذ  باملدينة،  القطارات 
يف  قيود  اأي  تفر�س  مل  العا�صمة  لكن  الكمامات، 

هذه املرحلة.وقالت يف موؤمتر �صحفي دوري “لقد 
القليلة  ال�صنوات  يف  جتاربنا  م��ن  الكثري  تعلمنا 

املا�صية«.
 125.8 التي يبلغ عدد �صكانها  الدولة،  اأداء  كان 
مع  التعامل  يف  غريها  من  اأف�صل  ن�صمة،  مليون 
ظهور  منذ  وفيات   32308 �صجلت  اإذ  اجلائحة، 

املر�س يف اأوائل عام 2020.
لكن منظمة ال�صحة العاملية قالت هذا االأ�صبوع اإن 
االإ�صابات اجلديدة  اأكر عدد من  �صجلت  اليابان 
يف  املنتهي  االأ�صبوع  يف  العامل  يف  كورونا  بفريو�س 

24 يوليو متوز.

الدالي لما يح�س اأتباعه 
على التعاطف  

•• لياه-اأ ف ب

اأتباعه اأن يكونوا متعاطفني  طلب الداالي الما اأم�س االأول اخلمي�س من 
وذلك خالل زيارته منطقة الداخ  “رغم ما فعلته ال�صني الأهايل التبت”، 

الهندية النائية.
وهذه الزيارة للزعيم الروحي البوذي اىل املنطقة ال�صحراوية الباردة على 
احلدود مع ال�صني هي االأوىل له خارج مدينة دارام�صاال �صمال الهند منذ 

اأن بداأ فريو�س كورونا.
وق��رب بلدة لياه ق��ال ال��داالي الما 
الذي يعي�س يف منفاه يف الهند منذ 
انتفا�صة  ف�����ص��ل  ب��ع��د   1951 ع���ام 
ال�صيني،  احل���ك���م  ���ص��د  ال��ت��ب��ت��ي��ني 
ال�صني  فعلته  مم��ا  ال��رغ��م  “على 
نفقد  اأال  ي���ج���ب  ال���ت���ب���ت،  الأه�������ايل 

التعاطف«.
واجتمع ع�صرات االآالف من اأتباعه 
املنطقة  اأنحاء  البوذيني من جميع 
يف  الدينية  خطبته  اإىل  لال�صتماع 

مركز �صيوات�صل التعليمي.
وهذه هي الزيارة االأوىل التي يقوم 
بها الزعيم الديني البالغ 87 عاما 
اإىل الداخ منذ عام 2019، عندما ق�صمت نيودلهي منطقة ك�صمري املتنازع 

عليها وجعلت الداخ خارجها منطقة منف�صلة حتكمها مبا�صرة.
ال�صاهقة  ي��زور غالبا ه��ذه املنطقة  ال��داالي الم��ا  ك��ان  التغيري،  وقبل ه��ذا 
ذات الغالبية البوذية التي ت�صت�صيف االآالف من املنفيني التبتيني للتاأمل 
كثري  �صخ�س،  األ��ف   40 نحو  اإن  م�صوؤولون  الدينية.وقال  اخلطب  والقاء 

منهم يلوحون باأعالم دينية، ح�صروا اخلطبة رغم هطول االأمطار.
وانقطعت  هناك،  اإىل  امل��وؤدي��ة  الطرق  بحرا�صة  الهندية  ال�صرطة  وقامت 
الرهبان  ك��ان  بينما  املنطقة  امل��ح��م��ول يف  ال��ه��ات��ف  ع��ر  االإن��رتن��ت  خ��دم��ة 

البوذيون ي�صتمعون اإىل زعيمهم الروحي باهتمام كبري.
57 عاما والذي ح�صر اخلطبة لوكالة فران�س  البالغ  وقال كانيكا تا�صي 
بر�س اإن الداالي الما يعلم جوهر احلياة البوذية، ناقال عنه ان “ال�صالة 
اأن تكون قلوبنا طيبة واأن  “يجب  اإذا كانت قلوبنا �صيئة«.واأ�صاف  ال تفيد 

ن�صاعد بع�صنا البع�س دون اأن نوؤذي«.

•• عوا�صم-وكاالت

على  وال���غ���رب  رو���ص��ي��ا  ب��ني  الت�صعيد  ان��ع��ك�����س 
االأزم����ة ال�����ص��وري��ة، وط��ال��ت ت��داع��ي��ات��ه اللجنة 
املقرر  التا�صعة  األغت جولتها  التي  الد�صتورية 
الذي  االأم��ر  ال�صهر اجل��اري،  عقدها يف نهاية 
اأثار خماوفا حول م�صري االأزم��ة ال�صورية، ال 
�صيما اأن كتابة الد�صتور تعد خطوة نحو حلحلة 

االأزمة التي جتاوز عمرها ال�11 عاما.
ت�صريحاتهما  يف  �صيا�صيان  خ��ب��ريان  وات��ف��ق 
تاأجيل  اأن  على  عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع 
م�صار  �صيعرقل  الد�صتورية  اللجنة  اجتماعات 
بني  قائم  اخل��الف  اأن  خا�صة  ال�صوري،  امللف 
العملية  ���ص��ك��ل  ح����ول  وامل���ع���ار����ص���ة  احل���ك���وم���ة 
�صوريا  اإىل  ال��دويل  املبعوث  ال�صيا�صية.واأعلن 
غري بيدر�صون، عدم اإمكانية عقد اجلولة ال�9 
جنيف  يف  الد�صتورية  اللجنة  اجتماعات  من 
ال�صراع  اأط��راف  جميع  مطالبا  ال�صوي�صرية، 

ال�صوري بحماية العملية ال�صيا�صية.
وجاء اإعالن بيدر�صون عقب تلقيه تاأكيدا من 
رئي�س وفد احلكومة ال�صورية اأحمد الكزبري، 
يف  املباحثات  يف  امل�صاركة  وفده  ا�صتعداد  ب�صاأن 

حال تنفيذ ال�صروط الرو�صية.
وتوافق موقف احلكومة ال�صورية مع اجلانب 
الرو�صي، ويف منت�صف يونيو املا�صي، اقرتحت 
مو�صكو نقل مقر اجتماعات اللجنة الد�صتورية 
من جنيف، واأ�صار املبعوث الرو�صي اخلا�س اإىل 
�صوريا األك�صندر الفرينتييف، اإىل حاجة بالده 
حيادية،  اأك��ر  من�صة  اإىل  االجتماعات  لنقل 
جنيف  يف  ال��ع��م��ل  ا���ص��ت��م��رار  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
�صوي�صرا  ملواقف  نتيجة  لرو�صيا  �صعبا  اأ�صبح 
رو�صيا  م��ط��ل��ب  ال��ع��دائ��ي��ة.وت�����ص��ب��ب  االأخ������رية 
يف اإث����ارة ق��ل��ق ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، يف ح��ني مل 

اإقناع رو�صيا  املتحدة يف  تفلح حم��اوالت االأمم 
تاأكيدها  رغم  مبوعدها،  االجتماعات  باإقامة 
تلك  ال�صتقبال  كمنر  �صوي�صرا  حيادية  على 
بديلة  م��ن�����ص��ة  اأي  ط����رح  دون  االج���ت���م���اع���ات، 
الد�صتور  ح��ول  املباحثات  الإج���راء  جنيف  ع��ن 

ال�صوري خالل هذه الفرتة.
وم��ع ان��دالع احل��رب االأوك��ران��ي��ة، تبنت جنيف 
رغم  مو�صكو  ���ص��د  ب��روك�����ص��ل  ع��ق��وب��ات  معظم 
و�صملت  االأوروب��ي،  بالتكتل  لي�صت ع�صوا  اأنها 
فالدميري  ال��رو���ص��ي  الرئي�س  حتى  العقوبات 
بوتن وبع�س الوزراء املقربني مع حظر ب�صائع 

رو�صية مثل الفحم ومواد البناء.
اأو�صح  وعن احتمالية تغيري مو�صكو موقفها، 
اأن  ال�صوري،  ال�صيا�صي  املحلل  يو�صف،  غ�صان 
متا�صي �صوي�صرا مع عقوبات االحتاد االأوروبي 

الذي  احل��ي��اد  ع��ن  خروجها  يعني  رو�صيا  �صد 
جنيف  اأ�صبحت  ل��ذا   ،1815 ع��ام  منذ  تبنته 
ت�����ص��ل��ح مقرا  ن���ظ���ر م��و���ص��ك��و ال  م����ن وج���ه���ة 

الجتماعات املتخا�صمني.
للدرا�صات  ال��ع��رب��ي  امل���رك���ز  م��دي��ر  ي���رى  ك��م��ا 
رو�صيا  اأن  اإ�صماعيل،  �صادق  حممد  ال�صيا�صية 
من  االجتماعات  نقل  ب�صرط  تتم�صك  �صوف 

جنيف، متوقعا اأن ت�صبح اأ�صتانة بديال.

تعقد �لأو�ساع
مباحثات  دارت  �صابقة،  ج��والت   8 م��دار  على 
واملعار�صة  ال�����ص��وري��ة  احل��ك��وم��ة  مم��ث��ل��ي  ب���ني 
ال��د���ص��ت��ور دون نتائج  امل���دين ح���ول  وامل��ج��ت��م��ع 
وا�صحة، نظرا الختالف اأطراف ال�صراع حول 

�صكل الد�صتور.

 2012 اإحياء د�صتور  ال�صورية  وتريد الدولة 
باإجراء تعديالت حول مو�صوعات  من جديد 
�صيادة ال��دول��ة وال��ق��ان��ون وحم��ارب��ة االإره���اب، 
وتطالب  املقرتح  هذا  املعار�صة  ترف�س  بينما 
تاأ�صي�س  اإىل  ي��ه��دف  ج��دي��د  د���ص��ت��ور  ب��ك��ت��اب��ة 

الالمركزية يف احلكم.
وخ����الل اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��د���ص��ت��وري��ة يف 
�صاهمت  امل���ا����ص���ي���ني،  وم���اي���و  م���ار����س  ���ص��ه��ري 
الفجوة  بات�صاع  االأوك��ران��ي��ة،  احل��رب  تداعيات 
ب�صاأن هوية  االأزم��ة  اأط��راف  بني وجهات نظر 
تداول  واآليات  والعلم  الن�صيد  وتعديل  الدولة 
االأطراف  بني  ال��روؤى  لتباعد  نظرا  ال�صلطة، 

الدولية املتداخلة يف �صوريا باالأ�صا�س.
واأو�صح مدير املركز العربي للدرا�صات ال�صيا�صية 
حممد �صادق اإ�صماعيل اأنه مع ت�صاعد احلرب 

ت�صدر  يف  رو�صيا  رغبة  تت�صاعد  االأوك��ران��ي��ة، 
املتحدة من  ال��والي��ات  وت��زي��د  ال���دويل  امل�صهد 
�صوريا  يجعل  م��ا  وج��وده��ا،  الإث��ب��ات  مواقفها 
الد�صتورية  اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  مطرقة  ب��ني 
ووا�صنطن.من  مو�صكو  ب��ني  التوتر  و���ص��ن��دان 
ال�صوري غ�صان  ال�صيا�صي  املحلل  اعتر  جانبه 
“�صكاي نيوز عربية”،  يو�صف يف حديث ملوقع 
اأن تاأزم العالقة بني رو�صيا والواليات املتحدة 
لالأزمة  �صيا�صي  حل  اأي  على  �صلبا  �صينعك�س 
دم�صق  بني  القوية  العالقة  لطبيعة  ال�صورية 
ومو�صكو، المتالك الثانية قواعد ع�صكرية يف 
�صوريا وتداخلها معها يف احلرب �صد االإرهاب، 
اإىل امتالك وا�صنطن قواعد ع�صكرية  اإ�صافة 
ودعمها لقوات ع�صكرية �صمال �صوريا، متوقعا 
عدم انعقاد جلنة الد�صتور يف القريب العاجل 

يف ظل اخلالف حول مقر االجتماعات.

م�سري �لد�ستور
يو�صف  يجد  الد�صتور،  مب�صري  يتعلق  وفيما 
كتابة  ب�صاأن  �صوريا  يف  قناعة  هناك  لي�صت  اأن 
االأمثل  احل��ل  ي�صبح  ل��ذا  ب��اخل��ارج،  الد�صتور 
ل�صياغة  دم�صق  يف  اأ�صتانة  جمموعة  اجتماع 
مواد الد�صتور وعر�صه على اال�صتفتاء، م�صددا 
على اأن هذا ال�صيناريو لن يحدث اإال يف حالة 

وجود حل �صيا�صي منا�صب جلميع االأطراف.
اجتماعات  نقل  اأن  اإىل  ف��اأ���ص��ار  اإ�صماعيل  اأم���ا 
امل�صهد  يف  الوحيد  العائق  يكون  لن  الد�صتور 
الد�صتور  اجتماعات جلنة  ال�صوري، نظرا الأن 
ورف�س  االآراء  ل��ت��ع��ن��ت  ط���ائ���ل،  دون  ط���ال���ت 
ال�صورية  املعار�صة جميع مقرتحات احلكومة 
وا����ص���رتاط مم��ث��ل��ني امل��ج��ت��م��ع امل����دين �صروطا 
ي�صعب  مت�صارعة  جبهات   3 خلق  ما  اأخ��رى، 

تقريب مواقفها.

•• ليد�س-اأ ف ب

املر�ّصحان  ت���را����س،  ول��ي��ز  ���ص��ون��اك  ري�����ص��ي  اف��ت��ت��ح 
امل�صتقيل  ال��ري��ط��اين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  خل��الف��ة 
من  االأّول  االنتخابي  احل��دث  جون�صون،  بوري�س 
�صل�صلة من 12 حدثا انتخابيا يف كّل اأنحاء البالد 

الإقناع اأع�صاء احلزب املحافظ باأدائهما.
الغالبّية  ميلك  ال��ذي  احل��زب  اأع�صاء  و�صُي�صّوت 
يف جم��ل�����س ال���ع���م���وم، ع���ر ال���ري���د خ����الل �صهر 
الذي  جون�صون  خليفة  الخ��ت��ي��ار  اآب/اأغ�����ص��ط�����س، 
مّتوز/يوليو  اأوائ��ل  اال�صتقالة  اإع��الن  على  اأُج��ر 
وُيتوّقع  حكومته.  �صهدتها  ف�صائح  �صل�صلة  اإث��ر 
اأيلول/ من  اخلام�س  يف  الت�صويت  نتيجة  ظهور 

�صبتمر.
اخلارجّية  وزي��رة  اأّن  ال��راأي  ا�صتطالعات  اأظهرت 
ترا�س هي املر�ّصحة االأوفر حًظا، وقد تلّقت دعًما 
الدفاع بن واال�س  قوًيا م�صاء اخلمي�س من وزير 
الذي كتب يف �صحيفة “تاميز” اأّن جتربة ترا�س 
اململكة  ع��ن  ل��ل��ّدف��اع  م��وق��ع  اأف�����ص��ل  يف  “جتعلها 

املّتحدة يف هذه االأوقات الع�صيبة«.
ورغم اأّن ا�صتطالعات الراأي اأظهرت اأّن بن واال�س 
ك���ان ب��ني اأف�����ص��ل امل��ر���ّص��ح��ني يف ال�����ص��ب��اق خلالفة 
جون�صون، اإاّل اأّنه تراجع قبل ثالثة اأ�صابيع قائاًل 
اإّنه ُيريد الرتكيز على مهّمته احلالّية املتمّثلة يف 

“�صمان اأمن البالد«.
�صوناك  ظ��ه��َر  اإن��ك��ل��رتا،  �صمايل  ل��ي��دز  منطقة  يف 
وت��را���س ك���ّل مب��ف��رده يف ب���ادئ االأم����ر، ث���ّم خ�صع 
كالهما، واحد تلو االآخر، جلل�صة اأ�صئلة واأجوبة، 
اأّي مواجهة مبا�صرة بينهما،  ومل حت�صل بالتايل 
اإقناع اجلمهور عر طرح  وقد عمل االثنان على 
من  قربهما  على  املر�ّصحان  ورّك��ز  برناجميهما. 

�صّكان املنطقة، اإذ �صّددت ترا�س على اأّنها ن�صاأت يف 
مدينة ليدز حيث ال يزال والداها يعي�صان، بينما 

قال �صوناك اإّنه من دائرة قريبة.
و�صّدد �صوناك على احلاجة اإىل “ا�صتعادة الثقة”، 
يف م�صعى منه للتمايز عن جون�صون الذي اّت�صمت 
ال�صنوات الثالث التي ق�صاها على راأ�س احلكومة، 

ب�صل�صلة ف�صائح.
وردا على �صوؤال حول ما اإذا كان قد طعَن جون�صون 
عن  التعبري  على  ���ص��ون��اك  ح��ر���س  ظهره”،  “يف 
امتنانه لرئي�س الوزراء موؤّكًدا اأّن اخلالفات حول 
ترك  اإىل  دفعته  التي  هي  االقت�صادّية  ال�صيا�صة 

احلكومة. وقال “مل يكن لدّي خيار«.
ع��اًم��ا على   42 البالغ  ال�صابق  امل��ال  وزي��ر  و���ص��ّدد 
ُي��ج�����ّص��د وف���ًق���ا ل���ه “القَيم  ت���اري���خ ع��ائ��ل��ت��ه ال����ذي 
الذي  “العدّو  باأّنه  الت�صّخم  وا�صًفا  املحافظة”، 
ُيفقر اجلميع”. ويف ما يتعّلق باأ�صلوب حياته، اأّكد 
امل�صريّف ال�صابق اأّن االأمر يتخّطى بّزاته الباهظة 

اأجل  م��ن  “�صيفعله  م��ا  ه��و  ي��ه��ّم  م��ا  واأّن  ال��ث��م��ن، 
البالد«.وكّرر رف�صه خف�س ال�صرائب قبل عودة 
الت�صّخم اإىل م�صتوى معقول، بينما كانت ترا�س 
اليوم  “منذ  ال�صريبي  ال�صغط  بخف�س  وع��دت 
االأّول«.و�صّدد �صوناك على اأّنه �صُيقاتل “من اأجل 
ت��را���س م��ن جذب  ك��ّل ���ص��وت«.م��ن جهتها متّكنت 
مثل  موا�صيع  اإىل  تطّرقها  خ��الل  من  االهتمام 
قطاع النقل، والدعم الريطاين الأوكرانيا، ودعم 

املزارعني املحليني.
ت��ع��ه��د كال  ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ة اخل��ارج��ي��ة،  م��ا يتعلق  يف 
القوي  ج���ون�������ص���ون  دع�����م  ب��ت��و���ص��ي��ع  اخل�������ص���م���ني 
الأوكرانيا، ومقاومة �صعود ال�صني، مع اال�صتفادة 
االحت�����اد  م����ن  ب���ري���ط���ان���ي���ا  خ������روج  “فر�س  م����ن 

االأوروبي«.
لتن�صيط  جون�صون  اأجندة  دعم  املر�صحان  وتعهد 
النمو يف املناطق املهملة يف اململكة املتحدة مبا يف 

ذلك املناطق املحيطة مبدينة ليدز.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

دعت الواليات املتحدة  اأم�س االأول اخلمي�س جمهورية الكونغو الدميوقراطية 
ا�صتهدفتها  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  التابعة  ال�����ص��الم  حفظ  ق���وات  حماية  اإىل 

مظاهرات �صقط فيها قتلى بينهم ثالثة من جنود هذه البعثة.
ويتهم املتظاهرون جنود حفظ ال�صالم باأنهم غري فاعلني يف يف مواجهة مئات 
املجموعات امل�صلحة امل�صوؤولة عن الفو�صى التي غرقت فيها االأقاليم ال�صرقية 
من البالد.وخالل اأيام ارتفعت ح�صيلة �صحايا التظاهرات التي �صهدت فلتانا 
الثالثة )هنديان  ال�صالم  بينهم جنود حفظ  االأربعاء  م�صاء  قتياًل   15 اإىل 

ومغربي( ونحو �صتني جريحا، ح�صب ال�صلطات.
و�صرح املتحدث با�صم وزارة اخلارجية االأمريكية نيد براي�س اأن بعثة االأمم 
ال�صالم  دع��م  يف  اأ�صا�صًيا  دوًرا  “تلعب   ، الدميوقراطية  الكونغو  يف  املتحدة 

واالأمن وحماية املدنيني وت�صهيل اإي�صال امل�صاعدات االإن�صانية«.

واأ�صاف “ندعو ال�صلطات املحلية والوطنية جلمهورية الكونغو الدميوقراطية 
ومواقع  اأع�����ص��اء  ح��م��اي��ة  ���ص��م��ان  اإىل 
املتحدة(  االأمم  )ب��ع��ث��ة  م��ون��و���ص��ك��و 
اآرائهم  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  وامل��ت��ظ��اه��ري��ن 
املتحدة  ال���والي���ات  ب���ه���دوء«.ورح���ب���ت 
اأك����ر م�����ص��اه��م م���ايل يف ق����وات حفظ 
ال�����ص��الم، ب��ن�����ص��ر ك��ي��ن�����ص��ا���ص��ا االأرب���ع���اء 
الكونغوليني  واجل����ن����ود  ال�������ص���رط���ة 
االأمن  جمل�س  ال��ه��دوء.ودان  ل�صمان 
العبارات”  “باأ�صد  االأرب��ع��اء  ال���دويل 
اأن  اإىل  م�������ص���ريا  ال���ه���ج���م���ات،  ه������ذه 
ميكن  ال�صالم  حفظ  قوات  ا�صتهداف 

اأن ي�صكل جرمية حرب.

•• وا�صنطن-وكاالت

و�����ص����ط ح����ال����ة ����ص���خ���ط اأم���ريك���ي���ة 
احلزبني  ���ص��ي��ا���ص��ات  م����ن  وا����ص���ع���ة 
�صيما  ال��دمي��ق��راط��ي واجل��م��ه��وري 
واحلالية  املا�صية  الدورتني  خالل 
الع�صرات  البالد، يعتزم  رئا�صة  من 
ال�صابقني  م�����ص��وؤويل احل��زب��ني  م��ن 

االإعالن عن حزب جديد.
“اإىل  احلزب اجلديد حتت م�صمى 
ماليني  ال�صتمالة  ي�صعى  االأمام” 
الناخبني االأمريكيني امل�صتائني مما 
“خمتل”  احلزبني  نظام  اأن  ي��رون 
و�صيرتاأ�س  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  يف 
ال����ب����داي����ة  اجل������دي������د، يف  احل���������زب 
ال�صابق  ال���دمي���ق���راط���ي  امل���ر����ص���ح 
واحلاكمة  ي����اجن  ل���ل���رئ���ا����ص���ةاأن���درو 
لنيوجري�صي  ال�صابقة  اجلمهورية 

كري�صتني تود ويتمان.
اإنهم  م���وؤ����ص�������ص���ون  اأع�������ص���اء  وق������ال 
احل����زب  ي�����ص��ب��ح  اأن  يف  ي����اأم����ل����ون 
للحزبني  للتطبيق  ق��اب��ال  ب��دي��ال 
اللذين  والدميقراطي  اجلمهوري 
يهيمنان على ال�صيا�صة االأمريكية، 
احل�����زب  ق���������ادة  اأن  اإىل  الف�����ت�����ني 
�صيعقدون �صل�صلة من املوؤمترات يف 
اأكر من 20 مدينة هذا اخلريف 
لن�صر برناجمه وجذب الدعم، كما 
ر�صميا  اإطالق  حفل  �صي�صت�صيفون 
يف هيو�صنت يف 24 �صبتمر املقبل، 
وطني  م��وؤمت��ر  اأول  ي��ك��ون  اأن  على 
كرى  اأمريكية  مدينة  يف  للحزب 

ال�صيف املقبل.
و�صيتم ت�صكيل احلزب اجلديد من 
ث���الث جمموعات  ان���دم���اج  خ���الل 
ال�صنوات  يف  ظ����ه����رت  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
النظام  ع��ل��ى  ف��ع��ل  ك����رد  االأخ�������رية 
يزداد  ال���ذي  االأم���ريك���ي  ال�صيا�صي 
وا�صت�صهد  وان���غ���الًق���ا،  ا���ص��ت��ق��ط��اًب��ا 
موؤ�ص�صة  اأجرته  با�صتطالع  القادة 
غالوب العام املا�صي اأظهر اأن ثلثي 
هناك  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  االأم���ريك���ي���ني 

حاجة لطرف ثالث.

وي�����ص��م��ل االن���دم���اج ح��رك��ة جتديد 
اأم�����ريك�����ا، ال����ت����ي ت�����ص��ك��ل��ت يف ع���ام 
2021 من قبل ع�صرات امل�صوؤولني 
اجلمهورية  االإدارات  يف  ال�صابقني 
اإت�س  وج�������ورج  ري����غ����ان،  ل���رون���ال���د 
ودونالد  بو�س  دبليو  وج��ورج  بو�س 

ترامب.
اأركان برنامج احلزب  ركيزتان من 
تن�صيط  “اإعادة  ه���م���ا  اجل����دي����د 
اقت�صاد عادل ومزدهر” و “اإعطاء 
االأمريكيني املزيد من اخليارات يف 
االن��ت��خ��اب��ات، وامل��زي��د م��ن الثقة يف 
حكومة تعمل، واملزيد من القول يف 

م�صتقبلنا«.

حتديات وعقبات
قالت  اجل������دي������د،  احل���������زب  وع�������ن 
يف  املخت�صة  االأم��ريك��ي��ة  اخل��ب��رية 
واال�صرتاتيجية،  الدولية  ال�صوؤون 
اإي��ري��ن��ا ت�����ص��وك��رم��ان، اإن االأط����راف 
ال��ث��ال��ث��ة ب�����ص��ك��ل ع���ام ل��دي��ه��ا �صجل 

�صعيف يف الواليات املتحدة.
“�صكاي  واأ�صافت ت�صوكرمان ملوقع 
الناحية  “من  اأن���ه  عربية”  ن��ي��وز 
اأف�صل  يحققون  فاإنهم  التاريخية، 
ب�صكل  املحلية  االنتخابات  يف  اأداء 
كمف�صدين  ي��ع��م��ل��ون  ل��ك��ن��ه��م  ع����ام، 
عام  ب�صكل  املتقاربة  االنتخابات  يف 
تطرفاً.  االأك��ر  املر�صحني  ل�صالح 
اإنهم يزدهرون على دفع ال�صيا�صات 

ال�صرائح  وم���ن���ا����ص���دة  ال��ه��ام�����ص��ي��ة 
االأكر تطرفاً من ال�صكان«.

لديهم  “لي�س  اأن��ه��م  اإىل  واأ���ص��ارت   
ال�صعبي  الدعم  من  امل�صتوى  نف�س 
مع  بالت�صاوي  للتناف�س  امل���ايل  اأو 
احلزبني الرئي�صيني يف االنتخابات 
يتمتعون  ال  اأن��ه��م  ك��م��ا  ال��وط��ن��ي��ة. 
تاأييد  اأو  �صيا�صي  موؤ�ص�صي  ب��دع��م 
اأو  اأو امل��وؤث��رات  من و�صائل االإع��الم 

املر�صحني ال�صعبيني.
واأو�صحت اأن “حزب اإىل االأم��ام يف 
الوقت احلايل هو حركة اأكر منه 
حزب، ويركز يف الغالب على والية 
الرئي�صية  الق�صية  م��ع  بن�صلفانيا 
هي اإغالق ال�صجون واإطالق �صراح 
ارت���ف���اع معدالت  رغ����م  ال�����ص��ج��ن��اء، 

اجلرمية«.
واأكدت على اأنه “من غري املرجح اأن 
لي�صبح  الكايف  بالدعم  يحظى هذا 
اأن  يجب  خ��ط��رًيا،  �صيا�صًيا  حت��دًي��ا 
خماوف  معاجلة  على  ق���ادرا  يكون 
واالنتخابات  وال��ط��اق��ة  االق��ت�����ص��اد 
وال�����ص��ي��ا���ص��ة اخل���ارج���ي���ة ال���ت���ي مل 

يعاجلها احلزبان الرئي�صيان«.
خطط  ل��دي��ه��م  “لي�س  وت���اب���ع���ت: 
اأو  ال���رك���ود  اأو  ال��ت�����ص��خ��م  مل��ع��اجل��ة 
ا����ص���ط���راب ���ص��ل�����ص��ل��ة ال���ت���وري���د اأو 
اأو  ال��ك��رى  ال�صيا�صية  اخل��الف��ات 
ت���ه���دي���دات االأم������ن ال���ق���وم���ي مثل 
وال�صينية  ال��رو���ص��ي��ة  االإج�������راءات 

اأو  ال�����ص��ي��راين  االأم���ن  اأو  الن�صطة 
العدوان االإيراين اأو االإرهاب. يبدو 
ت��رك��ي��ًزا ع��ل��ى الر�صالة  اأك���ر  اأن��ه��م 
على  ال���ف���ع���ل  وردود  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
م��ن من�صة  ع��دة ق�صايا  اأو  واح���دة 

متما�صكة«.
ك�صف  امل����ا�����ص����ي،  اأب�����ري�����ل  ون���ه���اي���ة 
“هاري�س”  ل�������ص���رك���ة  ا����ص���ت���ط���الع 
58 باملئة  اأن  ال�صتطالعات الراأي، 
على  “منفتحون  ال��ن��اخ��ب��ني  م���ن 
�صخ�صية معتدلة من خارج  وج��ود 
 ،”2024 ان��ت��خ��اب��ات  يف  احل��زب��ني 
“تاميز”  اأرجعته �صحيفة  ما  وهو 
على  االأو������ص�����اع  “انعكا�صات  اإىل 
للحزبني  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ني  االأن�������ص���ار 
الدميقراطي واجلمهوري على حد 

�صواء«.
و���ص��م��ل اال���ص��ت��ط��الع اأ���ص��ئ��ل��ة، من 
مر�صح  يف  ت��ف��ك��رون  “هل  ب��ي��ن��ه��ا: 
كانت  اإذا  للرئا�صة  معتدل  م�صتقل 
دونالد  ب��ني   2024 ع��ام  املواجهة 
وت�صمنت  بايدن؟”.  وج��و  ترامب 
الناخبني،  م��ن  باملئة  ال�58  ن�صبة 
الدميقراطيني،  م���ن  ب��امل��ئ��ة   60
و47 باملئة من اجلمهوريني، و71 
باملئة من الناخبني امل�صتقلني، وكان 
ال�صعور اأقوى بني �صباب الناخبني.

حديث  ا�����ص����ت����ط����الع  ك�������ص���ف  ك����م����ا 
اإن”  اإن  “�صي  �صبكة  اأجرته  للراأي 
من  امل���ئ���ة  يف   75 اأن  االإخ����ب����اري����ة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني وذوي  ال��ن��اخ��ب��ني 
من  ي��ري��دون  الدميقراطية  امليول 
غري  اآخ���ر  �صخ�س  تر�صيح  احل���زب 
ال���رئ���ي�������س احل������ايل ج����و ب����اي����دن يف 
انتخابات عام 2024، بزيادة حادة 

على وقت �صابق من هذا العام.
�صيبلغ  امل��ق��ب��ل��ة،  االن���ت���خ���اب���ات  ويف 
�صيكون  بينما  ع��ام��ا،   78 ت��رام��ب 
اأم����ام ب��اي��دن اأ���ص��ب��وع��ني ع��ل��ى عيد 
ترامب  وي��ن��ظ��م  ال�82.  م���ي���الده 
حملة كما لو اأنه �صيرت�صح، بالرغم 
من عدم اإعالنه عن تر�صحه، فيما 

يوؤكد بايدن اأنه �صيرت�صح جمددا.

ي�سعى ل�ستمالة ماليني �لناخبني �لأمريكيني �مل�ستائني 

حزب املن�صقني.. هل يكون »اإىل الأمام« 
بديال لبايدن وترامب؟

اأول مواجهة بني ترا�س و�صوناك اأمام اأع�صاء حزب املحافظني

وا�صنطن تدعو الكونغو اإىل حماية جنود حفظ ال�صالم 

خبري�ن: تاأجيل �جتماعات �للجنة �لد�ستورية �سيعرقل م�سار �مللف �ل�سوري 

»جنيف 9«.. �صوريا بني »مع�صلة الد�صتور« وتداعيات اأزمة اأوكرانيا
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توعدت حكومة الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو  اأم�س اجلمعة 
اإطار  يف  جديد  بريطاين  حكم  عقب  الق�صائية،  معركتها  موا�صلة 
يف  الذهب  احتياطيات  على  ال�صيطرة  ب�صاأن  متوا�صل  قانوين  ن��زاع 

الدولة الغنية بالنفط.
املعار�صة  حكومة  ل�صالح  كوكريل  �صارة  الريطانية  القا�صية  بتت 
بزعامة خوان غوايدو، وذلك يف قرارها الفني ب�صاأن التعيينات التي 

اأجراها غوايدو يف بنك فنزويال املركزي.
واع���ت���رت ال��ق��ا���ص��ي��ة اأن االأح���ك���ام ال�����ص��ادرة ع��ن امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
فنزويال، التي عرقلت التعيينات، ال ميكن االعرتاف بها يف القانون 
“الدليل  هو  كوكريل،  اإليها  اأ�صارت  التي  االأ�صباب  االإنكليزي.واأحد 
الوا�صح” على اأن حمكمة العدل العليا مت ح�صوها بق�صاة موؤيدين 

ملادورو.
التي  و�صركاه”  “زايواال  املحاماة  �صركة  من  زي��واال  �صارو�س  وق��ال 
حكم  “هذا  م���ادورو  م��ن  امل��دع��وم  الفنزويلي  امل��رك��زي  البنك  متثل 
م��وؤ���ص��ف ي��رت��ك��ز يف ال��ن��ه��اي��ة ع��ل��ى ج��ان��ب �صيق م��ن ال��ق��ان��ون يتعلق 
باالعرتاف باالأحكام االأجنبية«.واأ�صاف “البنك املركزي الفنزويلي 

يدر�س تقدمي طعن«.ومل يرد ت�صريح فوري عن طرف غوايدو.
املحكمة  ق�صت  اأن  بعد  للق�صية  النهائي  االجت��اه  يف  البت  يتم  ومل 
مرة  النزاع  عر�س  ب�صرورة  املا�صي  العام  املتحدة  اململكة  يف  العليا 
اأخرى اأمام املحكمة التجارية االأدنى يف لندن.ويقّدر احلكم ال�صادر 
31 طنا من الذهب الفنزويلي املودع لدى بنك  عن كوكريل قيمة 

اإنكلرتا بنحو 1،95 مليار دوالر.

دوّي  ال��ن��وم  م��ن  اأيقظها  عندما  زفافها  بحفلة  حتلم  تيتيانا  كانت 
�صاروخ رو�صي �صقط بالقرب من منزلها يف و�صط اأوكرانيا.

وتروي امل�صممة البالغة 31 عاماً “خلت يف البداية اأنه �صوت الرعد، 
لكن ال�صماء كانت �صافية، فاأدركت اأنه ق�صف«.

ومع ذلك، مل تتواَن تيتيانا وخطيبها تارا�س عن عقد قرانهما بعد 
دون م�صّيهما يف  ال�صدمة  م��ق��رراً، ومل حتل  ك��ان  كما  �صاعات،  �صت 
اإليهما  االإ�صارة  وزوجها  طلبت  التي  تيتيانا  عليه.وتقول  �صمما  ما 
حفلة  اإل��غ��اء  فكرة  ببايل  خطرت  البداية،  “يف  م�صتعارين  با�صمني 
يحق  اإذ ال  ق��دم��اً،  امل�صي  علينا  اإن  ق��ال يل  لكن خطيبي   ، ال��زف��اف 

للحرب اأن تف�صد م�صاريعنا«.
وت�صيف “من حقنا تكوين عائلتنا وعي�س حياتنا على اأكمل وجه«.

كان زفاف تيتيانا وتارا�س يف مدينة كرمين�صوك ال�صناعية على بعد 
250 كيلومرتاً جنوب �صرق كييف يف حزيران-يونيو املن�صرم جزءاً 
من موجة وا�صعة من الزيجات ت�صهدها اأوكرانيا منذ الغزو الرو�صي.
وكان تارا�س جار تيتيانا منذ كان يف �صن ال�صاد�صة، وطلب يدها العام 

الفائت، وخططا اأ�صا�صاً الإقامة حفلة الزفاف يف الربيع.

عوا�صم

لندن

كييف

ت�صبب حريق يف مبنى يف جنوب �صرق مو�صكو مبقتل ما ال يقل عن 
ال�صلطات  اأعلنت  م��ا  على  اجلمعة  اخلمي�س  ليل  اأ�صخا�س  ثمانية 

الرو�صية مو�صحة اأن النريان بداأت يف نزل.
بيان  يف  الرئي�صية  اجلنائية  الق�صايا  املكلفة  التحقيق  جلنة  وقالت 
“تفيد معلومات اأوىل باأن ثمانية اأ�صخا�س ق�صوا يف احلريق واأدخل 
اإن  اأجهزة االإغاثة  امل�صت�صفى«.ويف بيان منف�صل قالت  اآخرون  اأربعة 
احلريق اأ�صاب الطابق االأر�صي من مبنى موؤلف من 15 طابقا وقد 
�صيطرت عليه ب�صرعة قبيل ال�صاعة الواحدة �صباحا وا�صتلزم االأمر 

اإجالء اأكر من 200 �صخ�س.
واو�صح اندري رومانت�صيف قائد اأجهزة االغاثة يف مو�صكو باالنابة 
ق�صبان  “منعت  لالنباء  العامة  تا�س  وكالة  ت�صريحه  اوردت  ال��ذي 
ال��ف��رار وه���ذا ال�صبب الرئي�صي  ال�����ص��ك��ان م��ن  ال��ن��واف��ذ  ح��دي��د ع��ل��ى 

للوفيات«.

مو�صكو

تنظيمات �لتيار �ل�سدري تو��سل �لتح�سيد 

بعد اقتحام الربملان.. ما م�صري ت�صكيل احلكومة العراقية؟

برملانيون اأمريكيون يطلبون حتقيقا خا�صا حول مقتل اأبو عاقلة 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

قّدم برملانّيون اأمريكّيون ي�صارّيون م�صروع قانون يهدف اإىل دفع 
ال�صحفّية  اخل��ا���ّس يف مقتل  الإج���راء حتقيقها  املتحدة  ال��والي��ات 
اأبو عاقلة، وهي خطوة مل ُيعط  الفل�صطينّية-االأمريكّية �صريين 

بايدن اأّي وعود يف �صاأنها حّتى االآن.
وتوّجهت عائلة ال�صحافّية ال�صابقة يف قناة “اجلزيرة” القطرّية 
عملّية  تغطيتها  اأثناء  اأّيار-مايو   11 يف  بالّر�صا�س  ُقتلت  والتي 
وا�صنطن  اإىل  املحتّلة،  الغربّية  ال�صّفة  يف  اإ�صرائيلّية  ع�صكرّية 
هذا االأ�صبوع، لكّنها مل حت�صل من اخلارجّية االأمريكّية على ما 
باحلزب  الي�صارّي  اجلناح  من  منتخبون  م�صوؤولون  اأرادته.واأعلن 

الدميوقراطي تقدمي م�صروع قانون يخّول ال�صلطات االأمريكّية 
اإجراء حتقيقها اخلا�ّس لتحديد م�صدر اإطالق النار الذي اأودى 

بال�صحافّية.
اأفراد  وبجانبه  لل�صحافة،  كار�صن  اأن��دري��ه  الدميوقراطي  وق��ال 
اأّنه  اإىل هذا على  النظر  اإىل  “ندعو زمالءنا  �صريين،  عائلة  من 
حافة واإىل تنحية ال�صيا�صة االإ�صرائيلّية  م�صاألة تتعّلق بحّرية ال�صّ
والفل�صطينّية جانًبا والنظر اإىل هذا االأمر على حقيقته: هجوٌم 
امل�صتقّلة ومقتل واحدة من مواطنينا«.كما يعتزم  على ال�صحافة 
ك��ار���ص��ن ت��ق��دمي ن�����ّس ي��ه��دف اإىل ف��ر���س اإل��زام��ّي��ة اإج����راء حتقيق 
اأمريكي حول اأّي �صاحفي اأمريكي ُيقتل يف اخلارج.والتقت عائلة 
ال�صحافّية وزير اخلارجّية االأمريكي يف وا�صنطن الثالثاء لتطلب 

منه حما�صبة اإ�صرائيل، لكّن اأنتوين بلينكن مل يلتزم فتح حتقيق 
بعد  بلينكن،  بدعوة من  وا�صنطن  اإىل  العائلة  وتوّجهت  م�صتقّل. 
حم��اول��ت��ه��ا ب��ال ج���دوى ل��ق��اء ال��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن خ���الل زيارته 
االأخرية الإ�صرائيل واالأرا�صي الفل�صطينّية املحتّلة.كانت اخلارجّية 
اإىل حتقيقات  ا���ص��ت��ن��اداً  4 مت��وز-ي��ول��ي��و،  ح����ّددت يف  االأم��ريك��ّي��ة 
اإ�صرائيلّية وفل�صطينّية، اأّن اأبو عقلة ُقتلت “على االأرجح” بنريان 
كان  ب��اأّن مقتلها  �صبب لالعتقاد  وج��ود  دون  اإ�صرائيلّي  من موقع 
متعّمًدا.واخلمي�س انتقدت ع�صو الكونغر�س الدميوقراطّية ماري 
باحلرج  “اأ�صعر  وق��ال��ت  اخل��ارج��ّي��ة.  وزارة  موقف  ب�صّدة  نيومان 
اإىل  االّتهام  اأ�صابع  توجيه  واأعتزم  حتقيق،  وجود  لعدم  والغ�صب 

وزارة اخلارجّية التي تتقاع�س عن العمل«.

الكرملني »مت�صامن« مع ال�صني يف خالفاتها مع الوليات املتحدة 
•• مو�صكو-اأ ف ب

اأعلن الكرملني  اأم�س اجلمعة “ت�صامنه” مع بكني 
ال�صيني �صي جينبينغ  الزعيم  غداة حتذير وجهه 
فيه على  ب��اي��دن يحثه  ج��و  االأم��ريك��ي  اإىل نظريه 

عدم “اللعب بالنار” يف ما خ�س ق�صية تايوان.
الكرملني  با�صم  املتحدث  بي�صكوف  وق��ال دمي��رتي 
�صيادة  ون��ح��رتم  معا  نقف  “بالطبع  لل�صحفيني 
اإجراء  “اأي  من  اأرا�صيها.«وحذر  و�صالمة  ال�صني 
بي�صكوف يرد على  املوقف.وكان  يوؤجج”  اأن  ميكن 
�صوؤال عن التحذير الذي اأطلقه �صي خالل ات�صال 

ال��ت��ي تعترها بكني  ت��اي��وان  ب�صاأن  ب��اي��دن  م��ع ج��و 
جزءا من اأرا�صيها وتاأمل يف ا�صتعادتها ولو بالقوة 
اأي��ام ب”عواقب”  ل��زم االأم��ر.وت��ه��دد بكني منذ  اإذا 
اإذا نفذت رئي�صة النواب االأمريكي نان�صي بيلو�صي 
ب��رن��اجم��ه��ا ل���زي���ارة اجل���زي���رة.وم���ع اأن ع����ددا من 
امل�����ص��وؤول��ني االأم���ريك���ي���ني ي�����زورون ت���اي���وان ب�صكل 
اأرفع  اإح���دى  بيلو�صي،  زي���ارة  بكني  تعتر  متكرر، 
كبرًيا. ا�صتفزاًزا  املتحدة،  الواليات  ال�صخ�صيات يف 
جينبينغ  �صي  اتفق  التوتر،  ه��ذا  من  الرغم  وعلى 
وجو بايدن اخلمي�س على مبداأ عقد اجتماع بينهما 

�صي�صكل �صابقة اإذا حدث.

•• بغداد-وكاالت

دخ�������ل م����ل����ف ت�������ص���ك���ي���ل احل���ك���وم���ة 
اقتحام  بعد  مظلما،  نفقا  العراقية 
املنطقة  ال�����ص��در،  م��ق��ت��دى  اأن�����ص��ار 
الرملان  مبنى  ودخ���ول  اخل�����ص��راء، 
تنظيمات  ت��وا���ص��ل  فيما  ال��ع��راق��ي، 
التيار، التح�صيد ب�صكل وا�صع، لليوم 

ال�صبت .
ال�صدر،  اأت���ب���اع  م���ن  االآالف  ودخ����ل 
امل����ن����ط����ق����ة اخل�������������ص������راء، �����ص����دي����دة 
العا�صمة  و������ص�����ط  ال����ت����ح���������ص����ني، 
موؤيدة  هتافات  رددوا  حيث  ب��غ��داد، 
“االإطار  ل����ق����وى  وم���ن���اه�������ص���ة  ل����ه 
اإي�����ران،  م���ن  امل���دع���وم  التن�صيقي” 
اإىل  اأن�����ص��اره  ال�صدر  يدعو  اأن  قبل 
االن�����ص��ح��اب، ق��ائ��ال يف ت��غ��ري��دة على 
اأيها  ر�صالتكم  “و�صلت  “تويرت”: 
الفا�صدين،  اأرع��ب��ت��م  ف��ق��د  االأح���ب���ة، 
ملنازلكم  وع��������ودا  رك���ع���ت���ني  ����ص���ل���وا 

�صاملني«.
احتجاجاً  ال�صدري،  التحرك  وجاء 
“االإطار  ق��������وى  ت����ر�����ص����ي����ح  ع����ل����ى 
التن�صيقي” حممد �صياع ال�صوداين، 
ملن�صب رئا�صة احلكومة، وهو قيادي 
�صباق يف حزب الدعوة الذي يتزعمه 
التقليدي  ال���غ���رمي  امل��ال��ك��ي،  ن����وري 

لل�صدر.
و���ص��رت اأن���ب���اء م�����ص��اء االأرب���ع���اء، عن 
هذا  م��ن  ال�����ص��وداين  ان�صحاب  ق��رب 
الرت�صح، الحتواء الغ�صب ال�صدري، 
نفى  التن�صيقي”  “االإطار  ل��ك��ن 
ذل���ك، واأع��ل��ن اإ����ص���راره ع��ل��ى تر�صح 
ت�صكيل  مب�صار  وامل�صي  ال�����ص��وداين، 

احلكومة.
ووجد ال�صوداين، وهو نائب مقبول 
ن�������ص���ب���ي���اً م�����ن خم���ت���ل���ف االأو������ص�����اط 
معركة  خ�صم  يف  نف�صه  ال�صيا�صية، 
كبرية، لي�س طرفاً فيها، بل ويدفع 
���ص��ري��ب��ة ال�������ص���دام ال��ت��اري��خ��ي بني 

مقتدى ال�صدر ونوري املالكي.

على  ت�������س���ر  �لإط���������ار  ق�����وى 
�ل�سود�ين

ويرى مراقبون اأن عدول ال�صوداين 
ال�صدر،  ُي��ر���ص��ي  ق���د  ال��رت���ص��ح  ع���ن 
“االإطار  ا���ص��ت��ف��زاز  م���ن  ال��غ��ا���ص��ب 
ان�صحابه  ا�صتغل  الذي  التن�صيقي”، 
لي�صتفرد  ال�صيا�صية،  العملية  م��ن 
ويتجاهل  احلكومة  ت�صكيل  بعملية 

روؤيته اأو مطالبه.
لكن قوى االإطار ما زالت ُت�صر على 
تر�صيح ال�صوداين لهذا املن�صب، ومل 
ا�صتبداله،  اإمكانية  يف  م��رون��ة  ت��ب��ِد 
ال���ب���الد يف مرحلة  ي��دخ��ل  وه���و م���ا 
ح���رج���ة اأخ�������رى، ق���د ي���ت���اأخ���ر فيها 

ت�صكيل احلكومة عدة اأ�صهر.
من  االإط�������������ار  ق��������وى  وزادت  ب������ل 
عر  ل����ل���������ص����در،  “ا�صتفزازها” 
ا���ص��ت��ق��ب��ال ق���ائ���د ف��ي��ل��ق ال���ق���د����س يف 

احلر�س الثوري االإيراين، اإ�صماعيل 
ق�������اآاين. ف��ف��ي ال���وق���ت ال�����ذي كانت 
تقتحم  ال�����ص��دري��ة،  اجل��م��اه��ري  فيه 
على  كانت  العراقي،  الرملان  مبنى 
ال�صفة االأخرى، قوى االإطار، تعقد 
ما  وه��و  ق���اآاين،  مب�صاركة  اجتماعاً 

اعُتر خطوة ت�صعيدية.
بل ذهب رئي�س ائتالف دولة القانون، 
ن���وري امل��ال��ك��ي، اإىل اأب��ع��د م��ن ذلك، 
عندما ن�صر مكتبه االإعالمي �صوراً 
عدد  رفقة  �صالحه،  يحمل  وه��و  ل��ه 
من حمايته يف املنطقة اخل�صراء، يف 
اإ�صارة اإىل اإمكانية املواجهة، وهو ما 
راأته اأو�صاط �صيا�صية و�صعبية، دعوة 

�صريحة لالقتتال.
وكان ظهور املالكي وهو م�صلح الفتاً 
وغري معهود، اإذ اأنه اعتاد على ظهور 
م��وح��د، ب��امل��الب�����س ال��ر���ص��م��ي��ة، لكن 
ال�����ص��الح، وحت�����ص��ي��د حمايته  ح��م��ل��ه 
اأو�صاط  يف  �صدمة  �صكل  ال�صخ�صية 

با�صتعداد  واأوح��ى  العراقي،  ال�صارع 
ال�صيا�صيني، اإىل دخول يف �صدامات 

بينهم.
على  اأي��ام  بعد  املالكي  وي��اأت��ي ظهور 
والذي  لالأخري،  ال�صادم  الت�صريب 
حتدث فيه عن جملة ملفات، واتهم 
املكونات  خمتلف  من  كبرية  قيادات 
اإ�صاعة  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  ب�����االإره�����اب، 
الفو�صى، وتهديد ال�صلم املجتمعي.

حماولة �أخرى
ت�صعى  ال��ت��ط��ورات،  تلك  خ�صم  ويف 
قوى “االإطار التن�صيقي” اإىل عقد 
النتخاب  ل��ل��رمل��ان  ج��دي��دة  جل�صة 
رئي�س  وتكليف  اجلمهورية،  رئي�س 
ال��وزراء، يف م�صعى لالإ�صراع باإجناز 
الت�صكيلة الوزارية لتخفيف ال�صغط 

ال�صدري.
التن�صيقي،  االإطار  القيادي يف  وقال 
م�صاعيا  “هناك  اإن  ال��ه��اليل،  عائد 

وح����راك����ا ���ص��ي��ا���ص��ي��ا م���ن اأج�����ل عقد 
يوم  خا�صة  جل�صة  ال��ن��واب  جمل�س 
النتخاب  خم�ص�صة  املقبل  ال�صبت 

رئي�س اجلمهورية اجلديد«.
ت�صريح  يف  ال�����ه�����اليل،  واأ�������ص������اف 
التن�صيقي  “االإطار  اأن  ���ص��ح��ف��ي، 
ت�صكيل  يف  االإ������ص�����راع  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل 
احل���ك���وم���ة ال���ع���راق���ي���ة اجل����دي����دة، 
اأم���ام  اأي ع��راق��ي��ل  ي��ري��د  ول���ه���ذا ال 
هذا احلراك، وتاأخري ح�صم انتخاب 
رئي�س اجلمهورية يوؤثر على جممل 

عملية ت�صكيل احلكومة«.
ويف ظل الت�صعيد احلا�صل وال�صغط 
ال�صدري، فاإن االإبقاء على ال�صوداين 
احلكومة  ت�صكيل  م�صار  يف  وامل�صي 
اأمام  ال��ب��اب  يفتح  مم��ا  �صعباً،  يبدو 
التهيئة  مثل  متعددة،  �صيناريوهات 
على  االإب��ق��اء  اأو  جديدة،  النتخابات 
اأو  اأط���ول،  لفرتة  الكاظمي  حكومة 
التن�صيقي  االإط���ار  ق��وى  ت�صطر  اأن 

ب�صخ�صية  ال�������ص���وداين،  ت��غ��ي��ري  اإىل 
اأكر مقبولية.

�لتخلي عن �ل�سود�ين »و�رد«
بدوره، يرى املحلل ال�صيا�صي، عماد 
االإط�����ار  ق����وى  “عدول  اأن  حم��م��د 
ال�صوداين  ت��ر���ص��ي��ح  ع��ن  التن�صيقي 
ال�صدري،  ال��غ�����ص��ب  الح���ت���واء  وارد 
لدى  قبول  اأكر  �صخ�صية  وتر�صيح 
م�صتقلة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع، 
االأول  ق����ي����ادات اخل�����ط  غ����ري  وم�����ن 
“ال�صدر  اأن  اإىل  م�صرياً  ال�صيعي”، 
باأنه راف�س لرت�صيح  اأو�صل ر�صالته 

ال�صوداين«.
ل�”�صكاي  تعليق  يف  حممد،  واأ�صاف 
ي�صعى  “ال�صدر  اأن  عربية”،  نيوز 
من خالل تلك الفعاليات، ا�صرتداد 
ال�صيا�صية  اخل���������ص����ارة  م����ن  ج������زء 
م�صاورات  م��ن  بان�صحابه  املتمثلة 
ت�صكيل احلكومة وا�صتقالة نوابه يف 
الرملان، ف�صاًل عن اإبقاء جماهريه 
ال�صك  ح����ال����ة  ون�������زع  م�������ص���ت���ن���ف���رة، 
وال��ري��ب��ة ل��دي��ه��ا، ال��ت��ي ت��ول��دت بعد 
ا�صتعدادات  االن�صحاب«.وبداأت  قرار 
ال�صدريني اإىل جل�صة ال�صبت املقبل، 
التوا�صل  مواقع  يف  التح�صيد  عر 
جديدة،  ل��ت��ظ��اه��رات  االج��ت��م��اع��ي 
ال�صبت  “األي�س  ها�صتاغ  خ��الل  م��ن 
عدد  معه  تفاعل  وال���ذي  بقريب” 
م��ن ق��ي��ادات ال��ت��ي��ار، مم��ا يوؤ�صر اإىل 
تظاهرات  الإط�������الق  خ���ط���ة  وج������ود 
اأخرى، بالتزامن مع اجلل�صة املقررة 

النتخاب رئي�س اجلمهورية.
وما زالت القوى ال�صيا�صية الكردية 
جُتري مفاو�صات ب�صاأن هذا املن�صب، 
اجلل�صة  ب���دخ���ول  ت���وق���ع���ات  و����ص���ط 
مبر�صحني “برهم �صالح عن حزب 
اأحمد عن  وري��ر  الوطني،  االحت��اد 
على  الكرد�صتاين”،  الدميقراطي 

اأن ُيرتك اخليار الأع�صاء الرملان.

•• عوا�صم-وكاالت

ت�صهد احلدود ال�صومالية االإثيوبية، توترا �صديدا 
اأوغادين  اإقليم  امل�صوؤولني االإثيوبيني يف  اإعالن  مع 
ال�صومال،  داخ�����ل  ع���ازل���ة  م��ن��ط��ق��ة  ت��اأ���ص��ي�����س  ع���ن 
ما  وهو  االإرهابية؛  ال�صباب  حركة  ن�صاط  لتحجيم 

اعتره �صوماليون خرقا ل�صيادة البالد.
وا�صتبعد حمللون �صيا�صيون �صوماليون يف حديثهم 
ملوقع “�صكاي نيوز عربية” تاأ�صي�س املنطقة العازلة 
اأن���ه���م ح�����ذروا م���ن اال�صتهانة  اأ����ص���ب���اب، غ���ري  ل��ع��دة 

مبخططات احلركة االإرهابية.
ووفق رئي�س اإقليم اأوغادين، م�صطفى حممد عمر، 
فاإن املواجهات التي دارت مع حركة ال�صباب اأ�صقطت 
�صتتخذ  االإقليم  اإدارة  واأن  اإرهابي،   200 اأكر من 
م��ن��ط��ق��ة ع���ازل���ة داخ����ل ال�����ص��وم��ال، ل�����ص��د هجمات 
ت�صتعني  ال�����ص��ب��اب  ح��رك��ة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  احل���رك���ة، 

مبقاتلني اإثيوبيني.
الذي  اأوغ��ادي��ن-  عمق  اإىل  ال�صباب  م�صلحو  وت�صلل 
ي��ع��د حم��ط��ة ن���زاع ب��ني ال�����ص��وم��ال واإث��ي��وب��ي��ا ب�صاأن 
ونفذوا   - اأبابا  اأدي�س  حاليا  وُتديره  عليه،  ال�صيادة 
م�صلح،   500 نحو  يد  على  ع�صوائية  قتل  عمليات 
القليم  املحلية  ال��ق��وات  م��ع  اال�صتباكات  وق��وع  قبل 

اأوغادين االأ�صبوع املا�صي.
امل����ع����ارك وت��ك��ب��د احل���رك���ة خ�صائر  ان���ت���ه���اء  وع���ق���ب 
فادحة، وجه القيادي يف احلركة فوؤاد حممد خلف 
بهجمات  االأثيوبية  للحكومة  تهديدا  “�صونغلي”، 

جديدة، م�صيفا اأن الن�صر �صيكون حليفهم.
اإثيوبيا  ب��ني  احل����دود  ع��ل��ى  غادين”  “اأو  واإق��ل��ي��م 
وال�صومال، تبلغ م�صاحته 279 األف كم، كل �صكانه 

م�صلمون، وغالبيتهم من ال�صوماليني.

د�فع وتوقيت �لهجوم
جاءت هجمات حركة ال�صباب يف توقيت بدا مدرو�صا، 
احلكومة  ب��ني  الداخلية  اال���ص��ط��راب��ات  ال�صتغالل 
ال�صعبية لتحرير  االإثيوبية ومعار�صيها يف اجلبهة 
فيه  تدعو  فيديو  احلركة  اإ�صدار  و�صبقها  تيغراي، 

اإىل ما ت�صميه ب�”اجلهاد” يف القرن االإفريقي.
وذكر بيان احلكومة االإثيوبية اأن احلركة اأرادت من 
من  ح��ال��ة  خللق  املرتفعات  منطقة  ع��ب��ور  ال��ه��ج��وم 
الفو�صى والتمرد باالن�صمام ملجموعات م�صلحة يف 

منطقة ال�صكان االأورومو االأثيوبيني.
رت تقارير �صومالية اأن  وعلى الناحية االأخرى، قدَّ
هجوم احلركة دعائي جلذب الدعم من اجلماعات 
االإرهابية يف العامل.وحاولت حركة ال�صباب تر�صيخ 
جدوى،  دون  ولكن  قبل،  من  اإثيوبيا  يف  لها  وج��ود 
2007 ومت  اأوائ���ل ع��ام  اأول توغل م�صلح يف  ووق��ع 
ال�صباب”  “حركة  زع��ي��م  اأ���ص�����س  ل��ه.ك��م��ا  ال��ت�����ص��دي 
 2014 “قتل  “غودان”  امل���دع���و  ع���ب���دي  اأح���م���د 
“اجلهاديني  ت�����ص��م��ى  وح����دة  اأمريكية”  غ����ارة  يف 
اال�صتخبارات  لكن  اإثيوبيا،  ملهاجمة  االإثيوبيني” 
االإثيوبية اأف�صلت عملياتهم، ومنها حماولة تفجري 
ملعب لكرة القدم يف اأدي�س اأبابا عام 2013 وهجوم 

�صد مركز جتاري عام 2014

هدف �ملنطقة �لعازلة
يف  املتخ�ص�س  ال�صومايل  ال�صيا�صي  املحلل  وي��رى 
اأن م�صوؤويل  القرن االإفريقي، نعمان ح�صن،  �صوؤون 
اأوغادين يريدون من االإعالن عن املنطقة العازلة 

تهدئة وطماأنة �صكان االإقليم القلقني من هجمات 
اأم���ا احل��رك��ة نف�صها ف��ت��ه��دف من  ح��رك��ة ال�����ص��ب��اب، 

هجماتها يف االإقليم لتاأ�صي�س مع�صكرات هناك.
باأنه  العازلة  املنطقة  اإع��الن  و�صف  ح�صن  اأن  غري 
كالم “خطري جدا”، وخمالف للمواثيق والقوانني 
م�صطفى  �صلطات  من  لي�س  اأن��ه  م�صيفا  الدولية، 
حممد عمر، بل هو ملف من �صالحيات احلكومة 
االإعالمي  و���ص��ف  ب��اأث��ي��وب��ي��ا.ك��ذل��ك  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
ال�صومايل اأدم اأجعل، االإعالن االإثيوبي عن املنطقة 
ال�صومالية،  وال�صيادة  للقانون  خ��رق  باأنه  العازلة 
حمذرا من اأن هذا �صيعيد لالأذهان حماولة كينية 
الإقامة منطقة عازلة يف والية جوباالند ال�صومالية 

احلدودية، بحجة مواجهة حركة ال�صباب اأي�صا.
للرغبة  ال�صومال  ا�صتجابة  ي�صتبعد  اأجعل  اأن  غري 
االأثيوبية؛ نظرا الأن الرئي�س ال�صومايل ح�صن �صيخ 
حممود لي�س على توافق مع اأدي�س اأبابا، م�صت�صهدا 
يزر  ومل  وكينيا،  وجيبوتي  م�صر  زار  حممود  ب��اأن 

اأدي�س اأبابا حتى االآن.
ويف تقدير االإعالمي ال�صومايل، فاإن زيارة حممود 
رف�صه  ع��ن  بها  يعر  منه  ر�صالة  ه��ي  ال���دول  لهذه 
التي  واإري��رتي��ا  اإثيوبيا  مع  ت�صكيل حم��اور  ل�صيا�صة 

اتبعها �صلفه حممد فرماجو.

خرب�ء يحذرون من �ل�ستهانة مبخططات حركة �ل�سباب �لإرهابية

اإعالن اأثيوبي عن منطقة عازلة بال�صومال.. 
هل ت�صتجيب مقدي�صو؟

وزير الدفاع الربيطاين يوؤيد 
تويل ترا�س رئا�صة الوزراء 

•• لندن-رويرتز

ليز  اخلارجية  ل��وزي��رة  تاأييده  واال���س  بن  الريطاين  ال��دف��اع  وزي��ر  اأعلن 
ترا�س يف ال�صباق على رئا�صة الوزراء، 
يف دفعة جديدة للوزيرة التي ُيتوقع 

اأن تهزم مناف�صها ري�صي �صوناك.
اأكر  وقال واال���س، الذي ُيعتر اأحد 
كان  وال��ذي  �صعبية  احلكومة  اأع�صاء 
يعد املر�صح االأوفر حظا ليحل حمل 
ُيخرج  اأن  ق��ب��ل  ج��ون�����ص��ون  ب��وري�����س 
نف�صه من ال�صباق، اإن ترا�س “جديرة 
اأداء  وميكنها  و”�صريحة”  بالثقة” 

املهمة من اليوم االأول.
“جل�صت  ت��امي��ز  �صحيفة  يف  وك��ت��ب 
معها يف جمل�س الوزراء واالجتماعات 
الثنائية والقمم الدولية. اإنها تتم�صك 

مبواقفها. وفوق كل �صيء �صريحة وتعني ما تقول«.
تت�صم  القيادة  على  مناف�صة  �صوناك  ال�صابق  املالية  ووزي��ر  ترا�س  وتخو�س 

مب�صادات حول ال�صرائب واالإنفاق.
اأع�صاء حزب املحافظني، الذين  ال��راأي بني  وهي متقدمة يف ا�صتطالعات 
�صيقررون يف نهاية املطاف الفائز، بعد اأ�صابيع من الت�صويت، يف اخلام�س 

من �صبتمر اأيلول.

مقتل طيارين بتحطم طائرة ميغ يف الهند 
•• نيودلهي-اأ ف ب

احلقبة  اإىل  تعود  مقاتلة  ط��ائ��رة  حتطم  بعد  الهند  يف  حتفهما  ط��ي��اران  لقي 
اأفاد �صالح اجلو، مما عزز خماوف  ال�صوفياتية خالل طلعة تدريبية، ح�صبما 
الطائرة  اإن  الدفاع  وزارة  املماثلة.وقالت  احل��وادث  من  �صل�صلة  بعد  ال�صالمة 
ميغ-21 �صقطت م�صاء اخلمي�س يف �صحراء والية راجا�صتان الغربية بالقرب 
الذي متنى به طائرة ميغ-21 منذ  ال�صاد�س  بارمر.واحلادث هو  من مدينة 
مع   ،2021 ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر  ك���ان���ون 

مقتل خم�صة طيارين.
وق��ال��ت ال���ق���وات اجل��وي��ة ال��ه��ن��دي��ة اإن 
حلادث”  “تعر�صت  ال��ت��دري��ب  ط��ائ��رة 
لتحديد  ب��اإج��راء حتقيق  اأم���ر  و���ص��در 
القوات اجلوية  �صبب حتطمها.وكتبت 
اجلوية  ال��ق��وات  “تاأ�صف  ت��وي��رت  ع��ل��ى 
االأرواح”،  يف  للخ�صائر  ب�صدة  الهندية 
وت��وج��ه��ت ب��ع��ب��ارات امل��وا���ص��اة وامل�����وؤازرة 
اإعالمية  لقطات  للعائلتني.واأظهرت 
على  منت�صًرا  م�صتعاًل  حطاًما  حملية 
ك���ب���رية. وق����ال وزي����ر الدفاع  م�����ص��اح��ة 
بحزن  “ي�صعر  اإن�����ه  ���ص��ي��ن��غ  راج����ن����اث 
التي  ُتن�صى اخلدمات  “لن  �صينغ على تويرت:  الطيارين.وكتب  ملقتل  عميق” 
يف  م��رة  الأول  الهند  يف  اخلدمة  يف  ميغ-21  طائرات  لالأمة«.دخلت  قدموها 
العديد  اإثر  ولكن  اجلوية.  للقوات  الفقري  العمود  لعقود  و�صكلت  ال�صتينيات 
من حوادث التحطم يف العقود املا�صية �صارت هذه الطائرات ُت�صمى “التوابيت 
الطائرة” ب�صبب �صجلها ال�صيئ.ت�صتثمر الهند مليارات الدوالرات يف حتديث 
وزيادة  باك�صتان  مع  لعقود  املمتدة  املناف�صة  خلفية  على  وذلك  اجلوية  قواتها 
التوتر مع ال�صني.ا�صرتت الهند ع�صرات الطائرات املقاتلة الفرن�صية من طراز 

رافال، وبداأت عمليات الت�صليم يف عام 2020.

لندن: رو�صيا كلفت جمموعة 
فاجرن الأمنية مبهام يف اأوكرانيا

•• لندن-رويرتز

من  اإن��ه  اجلمعة  اأم�س  خمابراتي  تقرير  يف  الريطانية  الدفاع  وزارة  قالت 
املحتمل اأن تكون جمموعة فاجر الع�صكرية الرو�صية اخلا�صة قد مت تكليفها 
ورمبا  اأوكرانيا،  �صرق  القتال يف  بامل�صوؤولية عن قطاعات حمددة من جبهة 
القتالية. امل�صاة  يف  رو�صيا  تواجهه  ال��ذي  الكبري  النق�س  ب�صبب  ذل��ك  يكون 
“هذا تغيري كبري  دوري��ة على تويرت  ن�صرة خمابراتية  وذك��رت بريطانيا يف 
2015، عندما كانت ت�صطلع عادة  عن التكليف ال�صابق للجماعة منذ عام 
مبهام خمتلفة عن االأن�صطة الع�صكرية الرو�صية املنتظمة العلنية والوا�صعة 
اأن تكون قوات فاجر كافية الإحداث  املرجح  اأن من غري  النطاق«.واأ�صافت 

فرق كبري يف م�صار الغزو الرو�صي الأوكرانيا.
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•• رام اهلل -اأ ف ب

عن  اجلمعة  اأم�����س  الفل�صطينية   ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
يف  االإ�صرائيلي  اجلي�س  بر�صا�س  فل�صطيني  فتى  مقتل 
قرية املغري �صمال �صرق مدينة رام اهلل يف ال�صفة الغربية 

املحتلة.
“الفتى اأجمد ن�صاأت  اإن  وقالت ال��وزارة يف بيان مقت�صب 
حرجة  ب��ج��روٍح  م��ت��اأث��راً  ا�صت�صهد  “16عاما”  عليا  اأب���و 
اأ�صيب بها بر�صا�س جنود االحتالل يف ال�صدر، يف قرية 

املغري ق�صاء رام اهلل«.
انطلقت  �صلمية  م�صرية  “ان  بر�س  فران�س  م�صور  وق��ال 

�صارك فيها مئات من القوى الوطنية واال�صالمية ومن 
�صكان قرى املغري وترم�س عيا وابو فالح �صد اال�صتيطان 
الفل�صطينية  االع��الم  وحملوا  ارا�صيهم،  �صيطال  ال��ذي 

والفتات منددة باال�صتيطان«.
اإىل   300 نحو  وع��دده��م  املتظاهرين  اأن  امل�صور  وت��اب��ع 
واجلي�س  امل�����ص��ت��وط��ن��ني  م���ع  “ا�صتبكوا  ���ص��خ�����س   400
وحتولت امل�صرية اىل مواجهات عر الرتا�صق باحلجارة. 
متظاهرين”.  ثالثة  وا�صاب  الر�صا�س  اجلي�س  واأطلق 
خالل  فل�صطينيني  ث��الث��ة  اإ���ص��اب��ة  وف���ا  وك���ال���ة  واك�����دت 
وقت  “يف  بيان  يف  االإ�صرائيلي  اجلي�س  امل��واج��ه��ات.وق��ال 
�صابق اليوم حر�س مئات الفل�صطينيني على اأعمال �صغب 

عنيفة بالقرب من بلدة املغري” واأحرقوا االإطارات واألقوا 
احلجارة على طريق رئي�صي ت�صري عليه املركبات املدنية.

وا�صاف اجلي�س “مت اإر�صال قوات من اجلي�س االإ�صرائيلي 
وردوا  احل���ادث  مكان  اإىل  االإ�صرائيلية  احل���دود  و�صرطة 
بو�صائل تفريق ال�صغب والنريان احلية ... نحن على علم 

بتقارير عن مقتل فل�صطيني«.
بني  ع��ن��ي��ف��ة  “مواجهة  وق������وع  ع����ن  اجل���ي�������س  وحت������دث 
عملت   ... والفل�صطينيني  )امل�صتوطنني(  االإ�صرائيليني 
ق���وات االأم����ن االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى اإع����ادة ال��ن��ظ��ام وتفريق 
الطرفني«.من جهته  قال رئي�س الوزراء حممد ا�صتية اإن 
“املحتلني القتلة ال يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم بحق 

االأطفال، وال�صبان، والن�صاء، وال�صيوخ، الذين كان اآخرهم 
يعتنقونها  عقيدة  تلك  عليا.  اأب��و  اأجم��د  ال�صهيد  الطفل 
ال��ق��ت��ل، م�صتفيدين من  ال��ن��ار الأج���ل  اإط���الق  ت��ق��وم على 
�صعور، هو مبثابة غطاء جلرائمهم، باأنهم �صيفلتون من 
االحمر  ال��ه��الل  جمعية  اأف����ادت  اخلمي�س  ال��ع��ق��اب«.ل��ي��ل 
بر�صا�س  فل�صطينيني  ثالثة  “اأ�صابة  عن  الفل�صطيني 
الع�صكري جنوب  اال�صرائيلي قرب حاجز حوارة  اجلي�س 
بالر�صا�س  ا�صابتني  “تعاملت مع  اإنها  وقالت  نابل�س”. 
حاجز  على  رفيديا  مل�صت�صفى  نقلهما  مت  ب��االأرج��ل  احل��ي 
اإ�صعاف  ب�صيارة  “نقل  اجلرحى  اأح��د  اأن  حوارة«.وتابعت 
جنمة داوود )اإ�صعاف ا�صرائيلي( ورف�س اجلي�س ت�صليمه 

“جنود  اأن  فل�صطينية  اأمنية  م�صادر  لطاقمنا«.وذكرت 
االحتالل اأطلقوا النار على �صيارة كان ي�صتقلها االأ�صخا�س 
اإ�صابتهم  اىل  اأدى  ما  االأ�صباب،  دون معرفة  الثالثة من 
هناك  “كانت  اإنه  قال  اال�صرائيلي  اجلي�س  بجروح«.لكن 
على  م�صلحني  قبل مهاجمني  ن��ار من  الإط��الق  حماولة 
موقع ع�صكري للجي�س عند مدخل مدينة نابل�س. د جنود 
امل�صلح  املهاجم  على  النار  باإطالق  �صريع  ب�صكل  اجلي�س 

ا عدًدا من املهاجمني االآخرين«. واأ�صابوا اأي�صً
خالل  فل�صطينَيني  م��ق��ت��ل  ب��ع��د  االح�����داث  ه���ذه  وت���ات���ي 
اجلي�س  و���ص��ف��ه  فيما  االأح����د  نابل�س  يف  ليلية  م��داه��م��ة 

االإ�صرائيلي باأنه تبادل الإطالق النار مع م�صلحني.

•• عوا�صم-وكاالت

مل مي�س وقت طويل على التحذير 
ال�������ذي اأط����ل����ق����ه وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 
ال��رو���ص��ي، ���ص��ريغ��ي الف����روف، حول 
اإىل  لت�صل  امل��ع��ارك  ات�صاع  اإمكانية 
اأوكرانيا بالكامل، حتى اأعلنت وزارة 
دمرت  قواتها  اأن  الرو�صية  ال��دف��اع 
اأوك��ران��ي��ة يف  ذخ��رية  م�صتودعات   6
ميكواليف،  ومب��ن��ط��ق��ة  دون��ي��ت�����ص��ك 
قرب  ع�صكرية  ق��اع��دة  وا���ص��ت��ه��داف 
كييف، ما اأّدى اإىل تدمريها جزئيا.

الت�صعيد الرو�صي االأخري مع دخول 
املعارك �صهرها ال�صاد�س حمل اإ�صارة 
ت�صع  باتت  مو�صكو  اأن  اإىل  ج��دي��دة 
االإم���دادات  مواجهة  اأولوياتها  ب��ني 
اأ�صبحت  ال��ت��ي  الغربية  الع�صكرية 
الهجمات  يف  ن�����ص��ط��ا  دورا  ت��ل��ع��ب 
على  وباالأخ�س  امل�صادة،  االأوكرانية 

مناطق بدونبا�س.
الرو�صية  اخل���ارج���ي���ة  ت�����ص��ري��ح��ات 
االأخرية ب�صاأن الت�صعيد جتاه كييف 
تُكن  االأوكرانية مل  االأرا�صي  وباقي 
املا�صي  االأ�صبوع  فمنت�صف  االأوىل، 
ه����ّدد ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س االأم���ن 

ميدفيديف،  دم����ي����رتي  ال���رو����ص���ي 
حال  اخلريطة  من  اأوكرانيا  مبحو 

ا�صتمرار الدعم الغربي.
وحول الو�صع امليداين، قال اخلبري 
�صاتيلوف  ال���ع�������ص���ك���ري  ال����رو�����ص����ي 
ت�����زال  ال  “كييف  م���ي���ن���ي���ك���اي���ف: 
با�صتخدام  الت�صعيد  يف  م�صتمرة 
اأمر  وه��و  الغربية،  لالأ�صلحة  اأو�صع 
ب���ه م��و���ص��ك��و، الأن هدف  ت�����ص��م��ح  ل���ن 
يف  الغرب  االأول هو حتييد  العملية 

اأوكرانيا«.
واأ�صاف اخلبري الرو�صي الع�صكري، 
نيوز  “�صكاي  مل���وق���ع  ت�����ص��ري��ح  يف 
الرو�صي يعمل  اأن اجلي�س  عربية”، 
التو�صع  ع���ل���ى  احل������ايل  ال����وق����ت  يف 
بالكامل،  دون��ب��ا���س  ح��و���س  وت��اأم��ني 
وم��ن��ع اأوك��ران��ي��ا م��ن حم��اول��ة قطع 
اأو  الرو�صية  ل��الإم��دادات  طريق  اأي 

اللوج�صتية للمناطق “املحررة«.
املكتب  اأع�����ل�����ن  اخل���م���ي�������س،  وي��������وم 
دونيت�صك،  جل��م��ه��وري��ة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي 
االأوكرانية  امل�صلحة  الت�صكيالت  اأن 
ا�صتهدفت اأرا�صي اجلمهورية 146 
املا�صية،  �صاعة  ال�24  خ��الل  م���رة، 
ك��م��ا ح����ّذر م��ن اأن دف���ع اأوروب�����ا اإىل 

بدعم  رو�صيا  مع  العالقات  ت�صعيد 
يو�ّصع  اأن  مي��ك��ن  ب��االأ���ص��ل��ح��ة  كييف 

دائرة ال�صراع.
“خ�صائ�س  م��ي��ن��ي��ك��اي��ف:  واأو����ص���ح 
الغربية  وامل����ع����دات  االأ���ص��ل��ح��ة  اأداء 
ت�صكل  اأوك����ران����ي����ا  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة 
بيالرو�صيا”،  ق��ل��ب  ع��ل��ى  ت��ه��دي��دا 
االأ�صلحة  ن��ق��ل  زي������ادة  اأن  م����وؤك����دا 

اإىل كييف قد جتر رو�صيا  الغربية 
على اتخاذ رد “اأكر �صرامة«.

يف ال�����ص��ي��اق ذات�����ه، ق����ال ال��ب��اح��ث يف 
العناين،  اأح��م��د  الدولية  العالقات 
اإنه ال ميكن اجلزم بجدوى التهديد 
ال����رو�����ص����ي ل���ل���غ���رب ل����ل����رتاُج����ع عن 
املتطورة  باالأ�صلحة  اأوكرانيا  اإم��داد 
االآن  الرو�صي  فاجلانب  وال��ذخ��ائ��ر، 

العليا، وجنح يف حتقيق  اليد  ميلك 
الع�صكرية  اأه�����داف�����ه  م����ن  ال���ك���ث���ري 

وال�صيا�صية.
واأو�صح العناين، يف ت�صريحات ملوقع 
الدعم  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي 
مبختلف  ح��ال��ي��ا  ي���ت���زاي���د  ال���غ���رب���ي 
والثقيلة  امل��ت��ط��ورة  االأ�صلحة  اأن����واع 
االأوكراين  اجلي�س  لدعم  والذخائر 

والهدف  ال���رو����ص���ي���ة،  ال���ق���وات  ���ص��د 
حماولة ا�صتعادة جزء من االأرا�صي 
���ص��ي��ط��رت عليها  ال��ت��ي  االأوك���ران���ي���ة 
م��و���ص��ك��و خ���الل ال�����ص��ه��ور االأخ�����رية، 
ومن املفهوم اأن رو�صيا لّوحت بورقة 
ل��ي��ك��ون مبثابة  ال�����ص��ام��ل  االج��ت��ي��اح 
اأن  حُت���اول  ال��ت��ي  لكييف  ردع  ���ص��الح 
ت�صتعيد مواقعها م�صتعينة بال�صالح 

واالإمدادات الغربية.

هل توّرط زيلين�سكي؟
االأوك���راين  الرئي�س  ا�صتمرار  وع��ن 

زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي، يف طلب  ف���ول���ودمي���ري 
ال�����ص��الح ال��غ��رب��ي واالأم����ريك����ي ملنع 
اخلبري  ق������ال  ال����رو�����ص����ي،  ال���ت���ق���دم 
مينيكايف:  ال��ع�����ص��ك��ري  ال���رو����ص���ي 
“ظّن الرئي�س االأوكراين اأن الغرب 
باالإنابة  رو�صيا  مع  حربا  �صيخو�س 
ع��ن��ه، ل��ك��ن��ه ا���ص��ط��دم ب��ال��واق��ع وهو 
عدم فاعلية ا�صتخدام ممر االأ�صلحة 
ال�صخي لكييف، والذي ك�صفه التقدم 
ال��رو���ص��ي االأخ����ري واق�����رتاب تاأمني 

حو�س دونبا�س بالكامل«.
وح�����ول اإم���ك���ان���ي���ة ح�����دوث ت���ق���دم يف 
مو�صكو  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  امل���ح���ادث���ات 
الع�صكرية،  العملية  لوقف  وكييف 
الع�صكري  ال��رو���ص��ي  اخل��ب��ري  ت��وق��ع 
فيما يخ�س  ا�صتمرار حالة اجلمود 
ا�صتمرار  م���ع  ال���ن���ار،  اإط�����الق  وق���ف 
بالفعل  ورط  ال��ذي  الغربي  ال��دع��م 
مع  مبا�صرة  مواجهة  يف  زيلين�صكي 
م��و���ص��ك��و.وخ��الل ال�����ص��ه��ر اجل����اري، 
التي  االأوروبية  الت�صريحات  توالت 
تعترها كييف تغرّيا يف املواقف بعد 
الع�صكرية،  العملية  على  اأ���ص��ه��ر   6
بخ�صو�صها  مينيكايف،  ق��ال  والتي 
واالأمريكي  االأوروب������ي  املع�صكر  اإن 

املوقف  خطورة  االآن  بالكامل  اأدرك 
والو�صع االقت�صادي ونق�س الطاقة 
وال�����غ�����ذاء، ن��ت��ي��ج��ة ال���ع���ق���وب���ات غري 
ت���زوي���د كييف  ب���خ���الف  امل���درو����ص���ة 

باالأ�صلحة الإطالة ال�صراع.
ل��ل��م��ع��ارك على  ت���ط���ور  اأح������دث  ويف 
االأر�س، اأعلنت وزارة الدفاع الرو�صية 
ي����وم،  خ�����الل  اأ����ص���اب���ت  ق���وات���ه���ا  اأن 
ومعدات  وق��وات  قيادة  مراكز  ت�صعة 
ع�صكرية اأوكرانية يف 173 منطقة، 
راجمات  م���ن  ب��ط��اري��ت��ني  �������رت  ودمَّ
واأخرى من  “اأوراغان”،  ال�صواريخ 
اإ�صافة  راجمات ال�صواريخ “غراد”، 
مدافع  م���ن  م��دف��ع��ي��ة  ب��ط��اري��ة  اإىل 
مواقع  يف  بي”   - “م�صتا  ال��ه��اوت��زر 
�صيفر�صك  منطقة  يف  ال��ن��ار  اإط���الق 
ال�صربات  اأوك��ران��ي��ا.واأ���ص��ف��رت  �صرق 
اجل���وي���ة ال��رو���ص��ي��ة ع���ن م��ق��ت��ل 70 
امل�صلحة  القوات  �صفوف  يف  مقاتال 
اأرتيموف�صك  منطقة  يف  االأوكرانية 
130 جنديا  ق��ت��ل  ك��م��ا  ب��دون��ب��ا���س، 
خري�صون،  يف  م�����ص��اة  ل���ل���واء  ت��اب��ع��ا 
اجلوية  ال��دف��اع��ات  اأ�صقطت  ك��ذل��ك 
الرو�صية 3 طائرات اأوكرانية بدون 

طيار “درون” خالل يوم.

مقتل فتى فل�صطيني بر�صا�س اجلي�س الإ�صرائيلي يف ال�صفة 

•• وا�صنطن-وكاالت

بواحدة  االأمريكية  الرو�صية  العالقات  متر  فيما 
من اأ�صواأ مراحلها على خلفية احلرب يف اأوكرانيا، 
بلينكن،  اأنتوين  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
ب�صاأن  لرو�صيا  “مهما”  عر�صا  قدمت  ب��الده  اأن 
�صجينني اأمريكيني لديها، م�صريا اإىل اأنه �صيتحدث 
مع نظريه الرو�صي �صريغي الفروف للمرة االأوىل 

منذ بدء العملية الع�صكرية الرو�صية.
الهاتفية  امل��ح��ادث��ة  اإن  لل�صحفيني  بلينكن  وق��ال 
املرتقبة “يف االأيام القادمة” مع الفروف لن تكون 
خم�ص�صة  �صتكون  بل  اأوك��ران��ي��ا،  ب�صاأن  للتفاو�س 
لل�صجناء االأمريكيني يف رو�صيا وبا�صتئناف ت�صدير 

حما�صيل احلبوب االأوكرانية.
ويرى مراقبون اأن هذا االإعالن االأمريكي عن قرب 
االأمريكية  الدبلوما�صيتني  رئي�صي  بني  االت�صال 
قد  القطيعة،  م��ن  طويلة  اأ���ص��ه��ر  بعد  وال��رو���ص��ي��ة 
ميثل بداية لك�صر اجلليد بني مو�صكو ووا�صنطن 
املبا�صرة،  الدبلوما�صية  للجهود  االعتبار  والإع��ادة 
وملنع تدهور العالقات بينهما اأكر مما هو حا�صل 

االآن.
فيما يحذر حمللون من حتميل هذه املكاملة اأكر 
مما حتتمل، �صيما واأن بلينكن اأعلن اأنها لن تكون 
خا�صة بالتفاو�س حول اأوكرانيا، م�صتدركني باأنها 
تبقى رغم ذلك خطوة �صرورية لتبديد ولو جزئيا 

مناخات التنابذ والقطيعة ال�صائدة بني البلدين.
املكاملة املرتقبة وحظوظها يف  اأهمية  وتعليقا على 
اإحداث اخرتاق يف عالقات البلدين، يقول اخلبري 
ال��رو���ص��ي يف ال�����ص��وؤون ال��دول��ي��ة تيمور دوي����دار، يف 
قبل  “حتى  عربية”:  ن��ي��وز  “�صكاي  م���ع  ل��ق��اء 
ه��ذه امل��ح��ادث��ة امل��زم��ع��ة، ه��ن��اك ف��ري��ق عمل رو�صي 
اأمريكي يعمل دوما خفية، حتى اأن ثمة مباحثات 
متوا�صلة وراء الكوالي�س من االأبواب اخللفية بني 
البلدين تعكفان  فاإن خارجيتي  اجلانبني، وعليه، 
على اإجناز �صيغ احلل للخالف بني البلدين، ومن 
ثم عر�صها على الرئا�صتني الرو�صية واالأمريكية 

الإقرارها من عدمه«.
وهكذا فمو�صوع ال�صجناء رغم اأهميته هو ثانوي 
يف هذا ال�صدد، كما يرى اخلبري الرو�صي، متابعا: 
الواقع  ل��الأم��ر  ال��غ��رب  ق��ب��ول  امل��و���ص��وع ه��و  “لّب 
الرو�صية  ال��روؤي��ة  وا�صتيعاب  اأوكرانيا  يف  الرو�صي 
الهادفة ل�صم اأجزاء من اأوكرانيا لها، فيما تتعر�س 
القيادات االأوروبية والغربية عامة ل�صغط �صديد 
من الراأي العام يف بلدانها على خلفية تورطها يف 
ال�صراع االأوك��راين وارت��دادات ذلك الكارثية على 
خا�س،  ب�صكل  اليورو  منطقة  اقت�صادات  ا�صتقرار 
الركون  نحو  ب��داي��ة مهمة  ه��و  فما يجري  ول��ه��ذا 
مل��ب��داأ احل���وار املبا�صر حل��ل االأزم����ات امل��ح��ت��دة بني 

الغرب وعلى راأ�صه اأمريكا ورو�صيا«.
ب�����دوره، ي��ق��ول اأ���ص��ت��اذ ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة وف�س 

نيوز عربية”:  ل�”�صكاي  املومني،  النزاعات ح�صن 
ووا�صنطن  مو�صكو  ب��ني  توا�صل  اأي  اأن  �صك  “ال 
االآن يعتر نوعا من التقدم االإيجابي يف العالقات 
املحتدة بينهما، بغ�س النظر عن نوعية ومو�صوع 
حتى  انقطاعا  هناك  واأن  خا�صة  التوا�صل،  ذل��ك 
االأ�صهر  طيلة  بينهما  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي  ب��ال��ت��وا���ص��ل 
االأوكرانية، ومن هنا  ان��دالع احلرب  املا�صية منذ 
التوا�صل بني  اأن ح��دوث  املكاملة حيث  اأهمية هذه 
القوى الكرى خالل االأزمات واحلروب مهم جدا 

و�صروري الحتوائها ووقفها«.
وي�صيف اخلبري اال�صرتاتيجي واالأمني: “م�صاألة 
ال�صجناء حتظى هنا وال ريب باأهمية كبرية لدى 
االإدارة االأمريكية �صيما واأن االنتخابات الن�صفية 
�صتتم يف �صهر نوفمر القادم، وبالتايل فهي ق�صية 
حملية حمورية لدى الراأي العام االأمريكي، لكن 
مدخال  ي�صكالن  قد  حولها  والتفاو�س  التوا�صل 
وهو  عامة،  الرو�صي  االأمريكي  التوا�صل  لتطوير 
املحادثة  نتائج هذه  على  بعيد  اإىل حد  يعتمد  ما 
ال�صجناء  م�صكلة  تذليل  يف  جنحت  فاإن  الهاتفية، 
ال��ط��ري��ق بال  ���ص��راح��ه��م، ف��اإن��ه��ا �صتمهد  واإط����الق 
الطرفني  ب��ني  متبادلة  انفتاحية  خل��ط��وات  �صك 
يف خم��ت��ل��ف امل��ل��ف��ات، ويف م��ق��دم��ه��ا م��ل��ف االأزم����ة 

االأوكرانية«.
بالقول:  امل����وق����ف  ����ص���رح  يف  امل���وم���ن���ي  ومي�������ص���ي 
باتفاق  ك���ذل���ك  رح���ب���ت  وا���ص��ن��ط��ن  واأن  “�صيما 
ثمة  وهكذا  وكييف،  االأخ��ري بني مو�صكو  احلبوب 
جمموعة عوامل وموؤ�صرات قد ت�صكل بداية تبلور 
ان��ف��راج وت��ق��ارب وج��ن��وح نحو اخليارات  م��ن��اخ��ات 
الدبلوما�صية، حللحلة اخلالف احلاد بني الرو�س 

واالأمريكيني«.
العالقات  اأ���ص��ت��اذ  ي��رى  كما  مت��ام��ا،  تعلم  فرو�صيا 
“اأن وا���ص��ن��ط��ن هي  ال���ن���زاع���ات:  ال��دول��ي��ة وف�����س 
واالأطل�صي  الغربي  للت�صعيد  الرئي�صي  امل��ح��رك 
���ص��ده��ا، وه���ذا االت�����ص��ال ب��ني ال��وزي��ري��ن الرو�صي 
واالأمريكي قد ي�صكل خطوة نحو تخفيف االحتقان 
وتوفري مناخ تفاهمي، وهو حتى لو مل ينجم عنه 

اآلية  خللق  �صروري  لكنه  ملمو�س،  اإيجابي  �صيء 
اأمر  امل�صتوى، وهو  اأمريكية رفيعة  ات�صال رو�صية 
ملح جدا لتفادي املزيد من الت�صعيد والتدهور يف 
العالقات البينية، وهو على كل حال جناح رمزي 
وميكن  احل��رب  �صجيج  و�صط  الدبلوما�صية  للغة 
�صقف  رف��ع  ع��دم  ك��ذل��ك  ينبغي  لكن  عليه،  البناء 

التوقعات من هذا االت�صال«.
اإثارة  “اأعتزم  ت�صريحاته:  خ��الل  بلينكن،  وذك��ر 
بول  حترير  اإلينا:  بالن�صبة  اأولوية  ت�صكل  ق�صية 
وجه  دون  من  املوقوفني  غرير  وبريتني  وي��الن 
اإىل  ب��ال��ع��ودة  لهما  ي�صمح  اأن  يجب  وال��ل��ذي��ن  ح��ق 

بلدهما«.
وتابع: “و�صعنا مقرتحا على الطاولة قبل اأ�صابيع 
االأمريكيني،  املعتقلني  ع��ن  االإفراج”  لت�صهيل 
العر�س  ماهية  ب�صاأن  تفا�صيل  اإع��ط��اء  ي�صاأ  ومل 

االأمريكي، وفق ما ذكرت “فران�س بر�س«.
ومت اإيداع غرير، العبة فريق فينك�س مريكوري، 
ت�صريمييتيفو  مطار  اإىل  و�صولها  منذ  ال�صجن 
وبحوزتها،  اأوق���ف���ت  ح��ي��ث  ف���راي���ر  يف  مب��و���ص��ك��و 
وف���ق الئ��ح��ة االت���ه���ام، ع��ب��وات خ��ا���ص��ة بال�صجائر 
االإل��ك��رتون��ي��ة م��ع��ب��اأة ب��زي��ت ال��ق��ن��ب، وه���ي تواجه 

عقوبة ال�صجن لع�صر �صنوات.
اأم���ا وي����الن، ال���ذي ك���ان م�����ص��وؤوال اأم��ن��ي��ا يف �صركة 
البحرية  م�صاة  عنا�صر  واأح���د  ال�����ص��ي��ارات  لقطع 
 2018 دي�صمر  يف  مو�صكو  فاعتقلته  ال�صابقني، 
بتهمة امتالك مواد ح�ّصا�صة، واأدين بالتج�ص�س يف 

يونيو 2020 وحكم عليه بال�صجن 16 عاما.
بلينكن  وفيما يتعلق مبلف ت�صدير احلبوب، قال 
رو�صيا-اأوكرانيا  اتفاقا  الف��روف  مع  �صيبحث  اإن��ه 
لت�صدير 25 مليون طن من احلبوب مت التو�صل 
اإليه االأ�صبوع املا�صي يف اإ�صطنبول بو�صاطة تركية 

ورعاية اأممية.
ا�صتئناف  االت��ف��اق  ه��ذا  يتيح  اأن  “ناأمل  واأو���ص��ح: 
���ص��ح��ن احل��ب��وب االأوك���ران���ي���ة ���ص��ري��ع��ا ع��ر البحر 
بعبور  ال�صماح  بتعّهدها  رو�صيا  تفي  واأن  االأ���ص��ود 

هذه ال�صفن«.

•• الغو�س-اأ ف ب

الع�صكرية  قيادتها  يف  تغيريات  نيجرييا  اأج��رت 
ان��ت��ق��ادات م��ن جميع االط���راف تواجهها  يف ظ��ل 
حكومة اأكر دولة اإفريقية من حيث عدد ال�صكان 

لعدم قدرتها على احتواء انعدام االأمن.
ي��ت��م ح�����ص��د ق����وات االأم����ن ال��ن��ي��ج��ريي��ة ع��ل��ى عدة 
مترًدا  تقاتل  حيث  ال�صرقي  ال�صمال  يف  جبهات، 
عمره 13 عاًما، ويف ال�صمال الغربي حيث تواجه 
اجلنوب  ويف  ال�صكان،  ترهب  اإجرامية  ع�صابات 

الغربي حيث تنت�صر احلركة االنف�صالية.
راأ����س  ع��ل��ى  ت��غ��ي��ريات  اإىل  للجي�س  ب��ي��ان  وا����ص���ار 

االقت�صادية  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  امل����وج����ودة  ال��ك��ت��ائ��ب 
ا  الغو�س، ويف اإينوغو يف اجلنوب ال�صرقي، واأي�صً

يف كادونا يف ال�صمال الغربي.
ياأتي القرار يف وقت تتعر�س ال�صلطات النتقادات 

اأكر من اأي وقت م�صى.
العا�صمة،  خ��ارج  �صجن  على  نوعي  هجوم  واأدى 
ال�صهر،  هذا  عنه  م�صوؤوليته  داع�س  تنظيم  اأعلن 
هجوم  وق����ع  اإذ  امل�����ص��ل��ح��ة،  ال���ق���وات  اإح������راج  اإىل 
من  فقط  ك��ي��ل��وم��رتاً   40 بعد  على  االإره��اب��ي��ني 
املطار  م��ن  وبالقرب  اأب��وج��ا  يف  الرئا�صي  الق�صر 
ي�صم عنا�صر  تعر�س موكب  اأي��ام،  الدويل.وقبل 
اأم�����ن ت��اب��ع��ني ل��ل��رئ��ي�����س حم��م��د ب���خ���اري لكمني 

بينما كانوا يح�صّرون لزيارته اإىل م�صقط راأ�صه 
كات�صينا )�صمال غرب(.

لكمني  الرئا�صي  احلر�س  من  جنود  تعر�س  كما 
ن�صبه م�صلحون خارج العا�صمة هذا االأ�صبوع.

الليفتنانت  اأرك��ان اجلي�س  اإن رئي�س  البيان  وقال 
الهيكلة هذه  ب��اإع��ادة  اأم���ر  ف���اروق يحيى  ج���رال 
“بهدف اإعادة متو�صع اجلي�س النيجريي ليكون 

فعااًل وكفوؤاً من الناحية الت�صغيلية«.
االنتخابات  يف  ح��ا���ص��م��ة  ق�����ص��ي��ة  االأم�����ن  ي�����ص��ك��ل 
والتي   2023 ���ص��ب��اط-ف��راي��ر  يف  ال��رئ��ا���ص��ي��ة 
���ص��ت��ح��دد خ��ل��ًف��ا ل��ب��خ��اري ال�����ذي ���ص��ي��ت��ن��ح��ى بعد 

واليتني، وفق الد�صتور.

•• بي�صاو-اأ ف ب

االقت�صادية  امل���ج���م���وع���ة  اأع���ل���ن���ت 
املجل�س  اأقنعت  اأنها  اأفريقيا  لغرب 
االنتقالية  امل��دة  بخف�س  الع�صكري 
يف غ��ي��ن��ي��ا م���ن ث����الث ����ص���ن���وات اإىل 
م�����ص��وؤوال يف حكومة  ل��ك��ن  ���ص��ن��ت��ني، 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ق���ال  ال��ع�����ص��ك��ري��ني 
بر�س اإن ال�صلطات “ال توؤكد” هذه 

املعلومات.
�صدامات  اأ�صفرت  نف�صه،  الوقت  يف 
خ�������الل ت�����ظ�����اه�����رات م����ت����ف����رق����ة يف 
الع�صكري  املجل�س  ���ص��د  ك��ون��اك��ري 
�صخ�صني  م���ق���ت���ل  ع������ن  احل������اك������م 
ح�صب  ام����راأة،  اأح��ده��م  بالر�صا�س 

حتالف اأحزاب ونقابات.
ال��رئ��ي�����س احل���ايل ملجموعة  واأع��ل��ن 
�صي�صوكو  اأوم�������ارو  اإف��ري��ق��ي��ا  غ����رب 
الع�صكري  املجل�س  اأقنع  اأّنه  اإمبالو، 
الدميوقراطّية  اإىل  العودة  بت�صريع 
من  االنتقالية  املرحلة  خف�س  عر 

ثالث �صنوات اإىل �صنتني.
موؤمتر  يف  اإم��ب��ال��و  �صي�صوكو  وق���ال 
الفرن�صي  ال��رئ��ي�����س  م���ع  ���ص��ح��ايف 
اإميانويل ماكرون “كنُت يف كوناكري 
)...( جلعل املجل�س الع�صكري يفهم 
قرار قّمة روؤ�صاء الدول باأّن الفرتة 
 24 اأن تتجاوز  االنتقالّية ال ميكن 
�صهًرا،   36 اق���رتح���وا  ه���م  ���ص��ه��ًرا. 

لكّننا جنحنا يف اإقناعهم«.
املنظمة  يف  ك��ب��ري  م�������ص���وؤول  واأك������د 
ط��ال��ب��ا ع���دم ك�����ص��ف ه��وي��ت��ه لوكالة 
لكننا  اأق��ر  “املبداأ  اأن  بر�س  فران�س 
اإبالغ  عر  ر�صميا  ي�صبح  اأن  ننتظر 
ال����دول يف االج��ت��م��اع املقبل  روؤ����ص���اء 

للمجموعة قبل اإعالنه«.
واملتحّدث  ال��وزي��ر  ق���ال  امل��ق��اب��ل،  يف 
الغينّية  االنتقالّية  احلكومة  با�صم 
فران�س  لوكالة  ديالو  غاوال  عثمان 

الرئا�صة  وال  احل��ك��وم��ة  “ال  ب��ر���س 
مّدة  ح��ول  املعلومات  ه��ذه  ت��وؤّك��دان 

املرحلة االنتقالّية يف غينيا«.
دومبويا  م��ام��ادي  الكولونيل  وك��ان 
اأيلول/ الذي اأطاح يف اخلام�س من 
بعد  كوندي  األفا  الرئي�س  �صبتمر 
ال�صلطة  يف  �صنوات  ع�صر  م��ن  اأك��ر 
ت�صليم  تعهد   ،”2021-2010“
يف  منتخبني  مدنّيني  اإىل  ال�صلطة 

غ�صون ثالث �صنوات.
اإفريقيا  غ���رب  جم��م��وع��ة  ورف�����ص��ت 
اأق�صر،  مهلة  توؤيد  التي  )اإيكوا�س( 
يف ال��ث��ال��ث م��ن مت��وز/ي��ول��ي��و خالل 
لكنها  العر�س  ه��ذا  اأك��را  اجتماع يف 
مل ت��ف��ر���س ع��ق��وب��ات ج���دي���دة على 
اأ�صال  ع�صويتها  علقت  التي  غينيا 

من هيئات املجموعة.
20 متوز/يوليو، التقى و�صطاء  يف 
م�����ن جم����م����وع����ة غ�������رب اإف���ري���ق���ي���ا 
توما�س  ال�صابق  بنني  رئي�س  بينهم 
ي���اي���ي ورئ���ي�������س دول�����ة غينيا  ب����وين 
للمنظمة  احل���ايل  ال��رئ��ي�����س  بي�صاو 
ورئي�س  اإم��ب��ال��و  �صي�صوكو  اأوم�����ارو 

عمر  الغامبي  املجموعة  مفو�صية 
املجل�س  رئ���ي�������س  م����ع  ت������وري  ع��ل��ي��و 
يف  الغينيني  وامل�صوؤولني  الع�صكري 
املدنيني  ع����ودة  مل��ن��اق�����ص��ة  ك��ون��اك��ري 
تر�صح  ومل  غينيا.  يف  ال�صلطة  اإىل 
اأي معلومات عن املحادثات.و�صهدت 
من  �صل�صلة  اإفريقيا  غ��رب  منطقة 
�صباط يف  بها  قام  التي  االنقالبات 
اجلي�س العقيد وامل��الزم يف اأقل من 
يف  و2021   2020 يف  ع���ام���ني: 
ب��ام��اك��و، ويف اخل��ام�����س م��ن اأي��ل��ول/
يف  ث���م  غ��ي��ن��ي��ا  يف   2021 �صبتمر 
يف   2022 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك���ان���ون 

واغادوغو.
املجموعة  �صاعفت   ،2020 ومنذ 
االق��ت�����ص��ادي��ة ل��غ��رب اإف��ري��ق��ي��ا التي 
ت�صعر بالقلق من خطر انتقال هذه 
العدوى يف منطقة ه�صة، اجتماعات 
وال�صغط  وال����و�����ص����اط����ات  ال���ق���م���ة 
قيادة  اإىل  امل��دن��ي��ني  ع���ودة  لت�صريع 

هذه البلدان.
دول  ق���ادة  ات��ف��ق  فا�صو  بوركينا  ويف 
غرب اإفريقيا يف مطلع متوز/يوليو 

م��ع امل��ج��ل�����س ال��ع�����ص��ك��ري احل��اك��م يف 
واغادوغو على فرتة انتقالية مدتها 
عامان اعتبارا من االأول من متوز/
ثالثة  م���ن  ب�����داًل   2022 ي��ول��ي��و 
البداية.كذلك  يف  ط��رح��ت  اأع�����وام 
عقوباتها  م���وؤخ���ًرا  امل��ن��ظ��م��ة  رف��ع��ت 
ال�صديدة  وامل���ال���ي���ة  االق���ت�������ص���ادي���ة 
اعتماد  بعد   ، م��ايل  على  املفرو�صة 
برناجما  احلاكم  الع�صكري  املجل�س 
الرئا�صية  االنتخابات  موعد  يحدد 
يف �صباط/فراير 2024، �صادقت 
لدول  االقت�صادية  املجموعة  عليه 
تظاهرات  اإف�����ري�����ق�����ي�����ا.اأّدت  غ�����رب 
متفرقة �صّد املجل�س الع�صكرّي اإىل 
�صلل يف العا�صمة الغينية اخلمي�س، 
على الرغم من حظر ال�صلطات لها 

ون�صر قوات اأمنية كبرية.
اأح����ي����اء  ا����ص���ت���ب���اك���ات يف  وان����دل����ع����ت 
ع���ّدة ت��و���ص��ف ب��اأن��ه��ا م��ع��ار���ص��ة، بني 
وال�صرطة،  ����ص���ب���اب  م���ت���ظ���اه���ري���ن 
فران�س  وك��ال��ة  يف  ���ص��ح��ايف  بح�صب 
واأُ�صرمت  متاري�س  وُن�صبت  بر�س. 

النريان يف اإطارات ال�صّيارات.

�ملحادثة �لهاتفية لن تكون للتفاو�ص ب�ساأن �أوكر�نيا 

ترقب ملكاملة بلينكن ولفروف.. ك�صر 
اجلليد اأم تعميق الهوة؟

تغيريات يف اجلهاز الع�صكري يف نيجرييا 

اأنباء عن تقلي�س مدة املرحلة النتقالية يف غينيا 

رو�سيا ت�سع بني �أولوياتها مو�جهة �لإمد�د�ت �لع�سكرية �لغربية

مو�صكو تطلق التحذير الأخري.. هل وّرط ال�صالح الغربي زيلين�صكي؟
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•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

لوي�س  االأ�صبق  الرازيلي  الرئي�س  زال  ما 
بفارق كبري  �صيلفا يتقدم  دا  اإينا�صيو لوال 
يبلغ 18 نقطة على رئي�س الدولة احلايل 
جايري بول�صونارو يف االنتخابات الرئا�صية 
ك��م��ا ك�صف  االأول-اأك�����ت�����وب�����ر،  ت�����ص��ري��ن  يف 

ا�صتطالع للراأي ن�صرت نتائجه اخلمي�س.
واأف����اد اال���ص��ت��ط��الع ال���ذي اأج����راه “معهد 
داتافوليا” املرجعي باأن لوال )76 عاما( 
الذي ي�صعى اإىل والية رئا�صية ثالثة بعدما 

 ،2010 اإىل   2003 م���ن  ال���ب���الد  ح��ك��م 
ح�صل على 47 باملئة من نوايا الت�صويت 
التي  نف�صها  الن�صبة  اأي  االأوىل،  ل��ل��دورة 

�صجلت يف اال�صتطالع ال�صابق قبل �صهر.
نقطة  ع���ام���ا(   67( ب��ول�����ص��ون��ارو  وت���ق���دم 
باملئة   29 م��وؤي��دي��ه  ن�صبة  لتبلغ  واح����دة 
اإعالن  م��ن  ح��ال��ي��ا  ي�صتفد  اأن���ه مل  وي��ب��دو 
الذي  31االجتماعي  االإن���ف���اق  ب��رن��ام��ج 

وافق عليه الرملان قبل اأ�صبوعني.
الرئي�س  اأن  اإىل  امل��ع��ه��د  ي�����ص��ري  ذل���ك  م���ع 
اليميني املتطرف ح�صل على ثالث نقاط 

الناخبني  ب���ني  واح�����د  ���ص��ه��ر  م���ن  اأق�����ل  يف 
االأك����ر ف��ق��را )54 ب��امل��ئ��ة ي���وؤي���دون لوال 
و23 باملئة لبول�صونارو(، و�صت نقاط بني 
الن�صاء )46 باملئة للوال مقابل 27 باملئة 

لبول�صونارو(.
التي  االنتخابات  ه��ذه  من  �صهرين  وقبل 
ما  على  كبري  ا�صتقطاب  و���ص��ط  �صتجري 
يف  االآخ���رون  املر�صحون  يح�صل  مل  يبدو، 
املناف�صة �صوى على ن�صب �صئيلة جدا من 
ل�صريو  باملئة  الثمانية  تتجاوز  ال  التاأييد 
جوميز )ي�صار الو�صط( و2 باملئة ل�صيمون 

تيبيت )ميني الو�صط( ، ح�صب اال�صتطالع 
متثيلية  عينة  اال�صتطالع  نف�صه.و�صمل 
و   27 يف  واأج������ري  ���ص��خ�����ص��ا   2556 م���ن 
ال�صيا�صي  املحلل  متوز/يوليو.وقال   28
اال�صت�صاري  امل��ك��ت��ب  م��ن  ل��وري��ن��و  اأدري���ان���و 
“برو�صبيكتيفا” اإن هذا الو�صع يدل على 
مقتنعون  وب��ول�����ص��ون��ارو  ل��وال  “ناخبي  اأن 
متاما” بت�صويتهم. واأ�صاف اأن االإجراءات 
احلكومة  اأع��ل��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي  االج���ت���م���اع���ي���ة 
وافق  ال���ذي  اال�صتثنائي  االإن��ف��اق  ل�صالح 
املمكن  من  جتعل  اأن  ميكن  الرملان  عليه 

“تقلي�س الفجوة” بني لوال وبول�صونارو، 
التاأثري  االأرج��ح  على  لها  يكون  “لن  لكن 
الرئي�س  ل�صالح  االجت���اه  لقلب  الكايف” 

احلايل.
بول�صانورو  ي��ك��ث��ف  اأن  مي��ك��ن  وب���ال���ت���ايل 
االن����ت����خ����اب����ي  ال�����ن�����ظ�����ام  يف  “ت�صكيكه 

واملوؤ�ص�صات«.
مرة  بول�صونارو  انتقد  اأي���ام،  ع�صرة  وقبل 
اأمام  الرازيلي  االنتخابي  النظام  اأخ��رى 
ت�����ص��ري��ح��ات �صكلت  ال�����ص��ف��راء يف  ع�����ص��رات 

ف�صيحة.

•• عوا�صم-وكاالت

اأحبطت حركات م�صلحة يف منطقة 
تهريب  عملية  م��ايل  ب�صمال  اأزواد 
االإرهابي  داع�����س  لتنظيم  ال��وق��ود 
من ت�صاد اإىل مايل، يف الوقت الذي 
دعا االأمني العام للحركة الوطنية 
لتحرير اأزواد اإىل احتاد االأزواديني 
داخ���������ل ك�����ي�����ان واح�����������د، مل���واج���ه���ة 

التحديات االإرهابية.
ووفق م�صادر اأزوادية، فاإن جمموعة 
بلدة”  يف  االأزواد  امل��ق��ات��ل��ني  م���ن 
النيجر  ب��ني  احل���دود  على  اأزواغ” 
الوقود  ت��ه��ري��ب  اأح���ب���ط���ت  وم�����ايل 
دفع  �صيارات  و���ص��ادرت  داع�����س،  اإىل 
قادمة  “البنزين”  حت��م��ل  رب��اع��ي 
اإىل متركزات التنظيم  من النيجر 

يف مايل.
ح����دودي����ة  م���ن���ط���ق���ة  و”اأزواغ” 

النيجر  ب���ني  ق��اح��ل��ة  ����ص���ح���راوي���ة 
ويقطنها غالبية  ومايل واجلزائر، 

من الطوارق “االأزواد” والعرب.
واملناطق بني النيجر ومايل وت�صاد 
ت�صتخدمها  ل��ي��ب��ي��ا  اإىل  و�����ص����وال 
لتهريب  االإره���اب���ي���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
امل�����ص��ل��ح��ني وال�������ص���الح وامل����خ����درات 
مناطق  وهي  واملهاجرين،  والوقود 

“قلق” اأمني دائم لهذه الدول.
وتعد اأغادي�س ب�صمال النيجر، مركز 
الكرى،  ال�����ص��ح��راء  يف  ال��ت��ه��ري��ب 
اأمنية  ه�صا�صة  املنطقة من  وتعاين 

و�صراع عرقي، ومتركز اإرهابي.
الدرا�صات  معهد  ت��ق��دي��رات  ووف���ق 
 3000 ف�����اإن   ،)ISS( االأم���ن���ي���ة 
م���ه���اج���ر ي����ع����رون اأغ����ادي���������س من 
جنوب ال�صحراء الكرى اإىل ليبيا 

اأ�صبوعيا.
املنظمة  ق���������درت   ،2016 ويف 

اأن   )IOM( ل��ل��ه��ج��رة  ال���دول���ي���ة 
من  معظمهم  مهاجر،  األ��ف   170
اإىل  اأغادي�س  عروا  اإفريقيا،  غرب 

ليبيا.

زيادة �لإرهاب يف مايل
ت�صاعد  وو�صط مايل  �صمال  و�صهد 
االإ�صالم  “ن�صرة  جماعة  عمليات 
لتنظيمي  امل���وال���ي���ة  وامل�صلمني” 
اأدى  م��ا  و”داع�س”،  “القاعدة” 

لعملية نزوح داخلية وا�صعة.
امل��ا���ص��ي، ح���ذر املتحدث  واالأ���ص��ب��وع 
الدائم  اال�صرتاتيجي  االإط��ار  با�صم 
حلركة  ال���ع���ام  واالأم������ني   »CSP«
اأغ  مو�صى   ،»MSA« اأزواد  اإن��ق��اذ 
يف  االأو���ص��اع  انفالت  من  اأ�صغتمان، 
املناطق بني مايل والنيجر، وتاأثري 
اأو�صاع ليبيا على اأمن �صمال مايل.

االحت���اد  �صغتمان”  “اأغ  دع���ا  ك��م��ا 

االأوروب�������ي وال���ن���ات���و ل��ل��ت��دخ��ل �صد 
�صمال  يف  االإره����اب����ي����ة  اجل���م���اع���ات 

مايل.
هجمات  اإرهابيون  �صن  اأي��ام،  ومنذ 
“كاتي”  ق��اع��دة  ق���رب  اإىل  و���ص��ل��ت 
املجل�س  رئ��ي�����س  ف��ي��ه��ا  ي��ق��ي��م  ال��ت��ي 
غويتا،  اأ�صيمي  كولونيل  االنتقايل، 
يف ت���ط���ور خ��ط��ري ب���اق���رتاب���ه���ا من 

العا�صمة باماكو.
االأزوادية  والعالقات بني احلركات 
نتيجة  متوترة  مايل  يف  واحلكومة 
للحكومة  احل����رك����ات  ه����ذه  ات���ه���ام 
ورف�س  االأزواد،  ب�”ا�صطهاد” 
الإقامة  بع�صها  م�صاعي  احلكومة 
حكم م�صتقل يف �صمال م��ايل؛ وهو 
ال����الزم  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ي���ح���ول دون  م���ا 

بينهم ل�صد االإرهاب.

توحيد �لأزو�ديني

ي��اأت��ي ذل��ك فيما دع��ا االأم���ني العام 
اأزواد«  لتحرير  الوطنية  للحركة 
�صريف”،  اأغ  »ب��الل   ،«  MNLA
اجتماع يف  اإىل  االأزوادي���ة  احلركات 
بح�صور  اأغ�����ص��ط�����س،   27 ك���ي���دال، 
لها؛  التابعني  الع�صكريني  ال��ق��ادة 
لبحث احتاد االأزواديني داخل كيان 
واحد ملواجهة االإره��اب الذي يهدد 

تواجدهم يف �صمال مايل.
وقد يوؤدي هذا االحتاد اإن مت الإعادة 
تكتل القوى االأزوادي��ة؛ وهو ما قد 
ي�صكل حتديا للحكومة التي تخ�صى 

انف�صال �صمال مايل.
ويرى االإعالمي االأزوادي والع�صو 
الوطنية  “احلركة  يف  امل���وؤ����ص�������س 
حمد،  اأغ  ب��ك��اي  اأزواد”،  ل��ت��ح��ري��ر 
من  النيجرية،  املالية  احل���دود  اأن 
اخلطرة،  ال��ت��ه��ري��ب  اأم���اك���ن  اأب�����رز 
ل�صا�صعتها  ن��ظ��را  م��ف��ت��وح��ة  وه����ي 

وعدم ال�صيطرة احلكومية املحكمة 
من  الب�صر  تهريب  عليها.ويجري 
�صمالها،  اإىل  ال�صحراء  دول جنوب 
وت�صاد  ليبيا  من  ال�صالح  وتهريب 
الوقود  اأم��ا  م��ايل،  �صمال  واأزواد يف 
واملواد التموينية فيتم تهريبها من 
ذلك  يف  وي�صاعد  واجل��زائ��ر،  ليبيا 
للجماعات  تعاطف وحا�صنة  وجود 

واملناطق  ال�����ب�����وادي  يف  امل���ت�������ص���ددة 
النائية، بح�صب “بكاي«.

م����ن ج���ان���ب���ه، ي��ع��ت��ر ال���ب���اح���ث يف 
مركز راند االأمريكي لال�صت�صارات 
االأم��ن��ي��ة م��اي��ك��ل ���ص��ورك��ني، اأن من 
امل��ن��اط��ق احلدودية،  اأ���ص��ب��اب حت��ول 
لتكون  وت�صاد،  والنيجر  م��ايل  بني 
م���ن اأك�����ر امل���ن���اط���ق احل����دودي����ة يف 

اأمنيا،  تهديدا  ت�صكل  التي  ال��ع��امل 
هو غياب التن�صيق بني هذه الدول.

جمموعة  م����ن  م�����ايل  وان�����ص��ح��ب��ت 
“ماىل  وال�����ص��ح��راء  ال�����ص��اح��ل  دول 
وال��ن��ي��ج��ر، مايل،  وب��ورك��ي��ن��اف��ا���ص��و 
بعد  امل��ن�����ص��رم  م��اي��و  موريتانيا” 
الع�صكري  االنقالب  حول  خالفات 

الذي �صهدته مايل قبلها بعام.

لول يتقدم على بول�صونارو يف ال�صباق لرئا�صة الربازيل 

••عوا�صم-وكاالت

ال�صتغالل  اجلزائرية  العمومية  ال�صركة  اأعلنت 
 3 حت��ق��ي��ق  “�صوناطراك”،  ال��ب��رتول��ي��ة  امل�����وارد 
اكت�صافات جديدة، منها اكت�صافان يتعلقان بالغاز، 
اال�صرتاتيجي  ال�����ص��ري��ك  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 

للجزائر، �صركة “اإيني” االإيطالية.
الهامة  ال���ط���اق���وي���ة  االك��ت�����ص��اف��ات  ه����ذه  وت����اأت����ي 
بالتزامن مع توجه االقت�صاد اجلزائري، بخطوات 
االق��ت�����ص��اد ال�صيما  ع��ومل��ة  ب��اجت��اه مرحلة  ب����ارزة، 
القطاعات  خمتلف  وت�صغيل  ال��ط��اق��ة  جم��ال  يف 

الهيدروكربونية والهيدروجني االخ�صر.

�إمكانيات كبرية وجمازفات
اأعلنت  ال��ت��ي  النفطية،  االكت�صافات  ع��دد  ويبلغ 
عنها اجلزائر خالل الن�صف االأول من 2022، 

7 اكت�صافات هامة،
اجلزائر،  جنوب  اإيليزي  بحو�س  اكت�صاف  منها   
وال�����ذي ق����درت ق���درت���ه االأول���ي���ة ب���ح���وايل 100 

و340 مليار مرت مكعب من الغاز املكثف.
اال�صتك�صافات  وم���دي���ر  ال��ط��اق��ة  خ��ب��ري  وو����ص���ف 

ال�صابق يف جممع “�صوناطراك”،
والتي  ب�”العادية  االإع��الن��ات  ه��ذه  بغول،  �صعيد   
مع  تزامنها  رغ��م  �صيا�صي،  تف�صري  اإىل  حتتاج  ال 
بها  التي متر  الطاقوية  االأزم���ات  اأ�صعب  اإح��دى 

اأوروبا«.
“لقد  عربية”:  نيوز  “�صكاي  ملوقع  بغول  وق��ال 
اعتادت �صوناطراك االإعالن عن اكت�صافات، ولكن 
املرحلة  يف  ال�صكل  ب��ه��ذا  عليها  ال�����ص��وء  ت�صليط 

احلالية، 
ه���و اأم�����ر راج�����ع ل���الأزم���ة ال���ت���ي ت��ع��ي�����ص��ه��ا ال����دول 
االأوروب���ي���ة ال��ت��ي تبحث ع��ن ب��دي��ل ي��ح��رره��ا من 

احل�صار الرو�صي«.
حلوال  ت���ري���د  االأوروب������ي������ة  “الدول  واأ������ص�����اف: 
خمزونا  متتلك  اجل��زائ��ر  اأن  ورغ���م  ا�صتعجالية 
جيدا من الطاقة والغاز اإال اأنه ال ميكن لها تلبية 
ال�صوق  احتاجيات  ارت��ف��اع  ب�صبب  ب�صرعة،  ذل��ك 
التي  مكعب(  م��رت  مليار   45.8 )ن��ح��و  املحلية 
تبقى اأولوية ا�صرتاتيجية واأي�صا لقلة االإمكانات 

وارتباطها بعقود ملزمة مع دول اأخرى«.
واأو�صح امل�صوؤول ال�صابق يف �صوناطراك اأن امل�صكلة 
قدرة  يف  ولي�س  ال��وق��ت  �صيق  يف  تكمن  ال��ك��رى 
التي تتلقاها  زي��ادة حجم الطلبات  اجلزائر على 

من الدول االأوروبية.
ال��ق��درة الق�صوى  اأن  ال��ط��اق��ة  وي���رى اخل��ب��ري يف 
 6 تتجاوز  ال  ترفعها  اأن  ميكنها  التي  للجزائر 
م��ل��ي��ارات م���رت، وه���ذا ع��ل��ى امل���دى امل��ت��و���ص��ط وهو 
االأوروبية  ال���دول  احتياجات  م��ع  يتما�صى  ال  م��ا 

امل�صتعجلة.
الغاز  تعوي�س  اإمكانية  الطاقة  خ��راء  وي�صتبعد 
اأوروب���ا، يف  اإىل  املوجه  الرو�صي  للغاز  اجل��زائ��ري 
حل�ص�س  اجل��زائ��ر  ل��زي��ادة  اإمكانية  هناك  مقابل 
بع�س ال�صركاء التقليديني مثل اإيطاليا وفرن�صا.
الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  اجل��زائ��ر  احتياطات  وت��ق��در 
بنحو 2،4 ترليون مرت مكعب، وتقدر �صادراتها 
الغازية نحو اأوروبا ب�34.1 مليار مرت مكعبا، اأي 

ما يعادل 11 يف املئة من اال�صتهالك االأوروبي. 

�مل�سلحة �لوطنية �أول
االأوروب����ي����ة يف مقدمتها  ال�����دول  ب��ع�����س  وت��ن��ظ��ر 
باعتباره  اجلزائري  الغاز  اإىل  واإ�صبانيا  اإيطاليا 

ع�صب احلياة،
 وق���د اأب��ان��ت االأزم����ة اجل��زائ��ري��ة االإ���ص��ب��ان��ي��ة عن 
اجلزائر  تعتمدها  التي  اال�صرتاتيجية  مالمح 
يف عالقاتها مع الدول عن طريق ا�صتخدام ورقة 

الغاز.
ويجمع خراء الطاقة على اأن االأزمة االأوكرانية 
بناء  ك��ب��ريا يف  دورا  ليعلب  ال��غ��از  ب�����ص��الح  دف��ع��ت 
للغاز  املنتجة  الدول  الدبلوما�صية بني  العالقات 
الطرق عن  بكل  تبحث  التي  االأوروب��ي��ة  وال���دول 

بدائل للغاز الرو�صي.
االإ�صبانية  االأزم������ة  ت���وؤث���ر  مل  ذل�����ك،  م��ق��اب��ل  يف 

اجلزائرية على عقود الغاز، 
اأعلنت عنه اجلزائر  الذي  االتفاق اجلديد  فعدا 
موؤخرا والقا�صي بزيادة اإمداداتها من الغاز اإىل 
تقم  مل  مكعب،  م��رت  مليارات   4 ب��واق��ع  اإيطاليا 
�صونطراك برفع ح�صة الغاز اإىل اأي دولة اأوروبية 

رغم الطلبات الكثرية التي و�صلتها.

وقال اخلبري الطاقوي اجلزائري، نبيل بوجمعة، 
اإن الغاز ميثل بالن�صبة للجزائر قوة ا�صرتاتيجية 
اآخر  بلد  اأي  يجعل  مما  و�صيا�صية،  ودبلوما�صية 
االأ�صواق اجلزائرية وهو  اال�صتثمار يف  يرغب يف 
ما يفر�س دفاع الطرف اجلزائري عن م�صاحله 
الوطنية وجتنب اأخطاأ املا�صي على غرار ال�صراكة 
ام���ت���دت عواقبها  ال��ت��ي  م���ع االحت�����اد االأوروب��������ي 

ل�صنوات عدة.

�حرت�م �لعقود و�لتفاقيات
من جهته، يوؤكد الدبلوما�صي اجلزائري ال�صابق، 
م�صطفى زغال�س، اأن اجلزائر تت�صرف يف املرحلة 

احلالية وفق مبداأ احرتام االتفاقيات امللزمة.
العالقات  اإن  عربية”  نيوز  “�صكاي  ملوقع  وق��ال 
العالقات  م����ن  اأ����ص���ا����ص���ي  ج�����زء  ه����ي  ال���ت���ج���اري���ة 
نطاق  لتو�صيع  ت�صعى  واجل��زائ��ر  الدبلوما�صية، 
تعاونها الطاقوي منذ اال�صتقالل مع الدول التي 

جتمعها بها عالقات �صداقة قوية.
فيها  مبا  �صركائها  بطماأنة  اجل��زائ��ر  قامت  وق��د 
املقابل  يف  ولكنها  ال��غ��از،  م�صاألة  ب�صاأن  اإ�صبانيا، 
مت�صكت بحقها يف مراجعة االأ�صعار وفق ما تن�س 

عليه االتفاقيات.

على خط و�حد مع �جلميع
ب�صكل  معنية  غري  دول��ة  نف�صها  اجلزائر  وتعتر 
دول  وا�صتقرار  اأم��ن  يهدد  ال��ذي  بالنزاع  مبا�صر 

االحتاد االأوروبي، 
وف����ق مبدئها  ال��ت��ح��ف��ظ يف  ب��ح��ق  ت��ل��ت��زم  وه����ي 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي ال��ث��اب��ت م��ن��ذ اال���ص��ت��ق��الل، حيث 
على  ال��غ��از  بقطع  اجل��زائ��ر  ق��ام��ت  واأن  يثبت  مل 

�صركائها االأوروبيني الأ�صباب �صيا�صية. 
اإىل اجلزائر  اأي مالحظات  كما مل توجه رو�صيا 
التي  ال�صيادية  وقراراتها  مواقفها  يخ�س  فيما 

تتعلق ب�صيا�صتها النفطية.
اجلزائر  “�صيا�صة  اأن  ال�صابق  الدبلوما�صي  واأك��د 

وا�صحة جدا جتاه االأزمة االأوكرانية«.
ال�صني  من  �صركائها  تعدد  “اإن  زغ��ال���س:  وق��ال 
ال��ذي يدفع  االأوروب���ي هو  وتركيا ودول االحت��اد 
اجلزائر لتتعامل بحذر �صديد مع م�صاألة الغاز«.

•• ماناغوا-اأ ف ب

م��ن��ع��ت ح��ك��وم��ة ن��ي��ك��اراغ��وا �صفري 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة اجل��دي��د هوغو 
رودريغيز من دخول البالد، بعدما 
و”عدم  ب�”التدخل”  ات��ه��م��ت��ه 
ت�صريحات  اأث���ر  على  االحرتام” 
جمل�س  يف  جل��ن��ة  اأم�����ام  ب��ه��ا  اأدىل 

ال�صيوخ االأمريكي.
نيكاراغوا  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  وق����ال 
موجهة  ر�صالة  يف  مونكادا  ديني�س 
االأمريكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  اإىل 
“حكومة  اإن  ب��ل��ي��ن��ك��ن  اأن�����ت�����وين 
�صلطاتها  اإط�����ار  ويف  ن���ي���ك���اراغ���وا، 
الوطنية،  ل�صيادتها  ومم��ار���ص��ت��ه��ا 
الت�صريح  ال����ف����ور  ع���ل���ى  ت�����ص��ح��ب 

املمنوح لهوجو رودريغيز«.

و ب�����ررت م���ان���اغ���وا ه����ذا االإج������راء 
تدخل  ع���ن  ت��ن��م  ب”ت�صريحات 
بها  اأدىل  للبالد”،  اح���رتام  وع��دم 
اخل��م��ي�����س رودري���غ���ي���ز اأم�����ام جلنة 
اخل��ارج��ي��ة يف جمل�س  ال��ع��الق��ات 

ال�صيوخ االأمريكي.
وعني الرئي�س االأمريكي جو بايدن 
رودريغيز  امل��ا���ص��ي  اأي���ار-م���اي���و  يف 
ويفرت�س  م���ان���اغ���وا.  يف  ���ص��ف��ريا 
على  نيكاراغوا  ب��رمل��ان  ي�صادق  اأن 

تعيينه.
نيكاراغوا  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت�صهد 
وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ت���وت���را منذ 
احتجاجا على  املعار�صة  تظاهرات 
حكومة دانيال اأورتيغا يف 2018، 
�صخ�صا   355 ف��ي��ه��ا  ق��ت��ل  ال���ت���ي 
االأمريكية  ال��ب��ل��دان  جل��ن��ة  ح�صب 

حلقوق االإن�صان.
وت�صاعد التوتر منذ اإعادة انتخاب 
املا�صي  ال���ع���ام  اأورت���ي���غ���ا  ال��رئ��ي�����س 
ل����والي����ة راب����ع����ة ع���ل���ى ال����ت����وايل يف 
مزورا  وا�صنطن  اعترته  اق���رتاع 
نفي  اأو  ���ص��ج��ن  ب�����ص��ب��ب  ���ص��ي��م��ا  ال 

خ�صومه.
جمل�س  جل��ن��ة  اأم������ام  ح��دي��ث��ه  ويف 
رودريغيز  ق��ال  اخلمي�س،  ال�صيوخ 
ب�صكل  “تتحول  ن���ي���ك���اراغ���وا  اإن 
يف  م����ن����ب����وذة  دول��������ة  اإىل  ت�����زاي�����د 
و�صبه البالد ب� “احلكم  املنطقة”، 
عا�صته  ال������ذي  الديكتاتوري” 
الدومينيكان  جمهورية  يف  عائلته 

يف خم�صينات القرن املا�صي.
“اإخراج  اأن  رودري���غ���ي���ز  واأ�����ص����اف 
التجارة  “اتفاقية  م��ن  نيكاراغوا 

الو�صطى  اأم�����ريك�����ا  ب����ني  احل�������رة 
وج�����م�����ه�����وري�����ة ال����دوم����ي����ن����ي����ك����ان 
والواليات املتحدة” )كافتا( ي�صكل 
اأداة قوية جدا واأمرا يجب اأن نفكر 

فيه بجدية” ملعاقبة اأورتيغا.

نيكاراغوا متنع دخول ال�صفري الأمريكي اجلديد هل ت�صتخدم اجلزائر »دبلوما�صية الغاز« يف عالقتها مع اأوروبا؟

�ملناطق بني �لنيجر ومايل وت�ساد وليبيا ت�ستخدم للتهريب 

يف مركز التهريب الأكرب.. حرب بني حركات اأزوادية وداع�س

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 

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

FAHAD YAHYA A ALYAHYA : ا�صم امل�صرتي
ثمن  من  م�صتحقة  اق�صاط  ق�صط/  �صداد  عن  تخلفتم  قد  باأنكم  اف��اد  امل��ذك��ور  املطور  ان  حيث 

الوحدة العقارية رقم )O2/2201( م�صروع )O2( دبي. 
13/2008 وتعديالته والئحته التنفيذية ، نخطركم ب�صداد  وتنفيذا ملتطلبات القانون رقم 

املبلغ امل�صتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا  االخطار. 
اتخاذ االجراءات  ، ف�صوف يتم  اليها  امل�صار  امل��دة  اع��اله خالل  االإل��ت��زام مبا ذكر  ويف حالة عدم 

القانونية املن�صو�س عليها يف املادة  11 من القانون املذكور
NOTICE

Developer's name: TIGER PROPERTIES 
Purchaser's name: FAHAD YAHYA A ALYAHYA
The above mentioned developer claims that you have defaulted in the 
payment of installment/installments of the price for unit No (O2/2201) 
project (O 2) 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 13607 بتاريخ 2022/7/30 

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

BENCHAIB HASSAN : ا�صم امل�صرتي
ثمن  من  م�صتحقة  اق�صاط  ق�صط/  �صداد  عن  تخلفتم  قد  باأنكم  اف��اد  امل��ذك��ور  املطور  ان  حيث 

الوحدة العقارية رقم )O2/2706( م�صروع )O2( دبي. 
13/2008 وتعديالته والئحته التنفيذية ، نخطركم ب�صداد  وتنفيذا ملتطلبات القانون رقم 

املبلغ امل�صتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا  االخطار. 
اتخاذ االجراءات  ، ف�صوف يتم  اليها  امل�صار  امل��دة  اع��اله خالل  االإل��ت��زام مبا ذكر  ويف حالة عدم 

القانونية املن�صو�س عليها يف املادة  11 من القانون املذكور
NOTICE

Developer's name: TIGER PROPERTIES
Purchaser's name: BENCHAIB HASSAN
The above mentioned developer claims that you have defaulted in the 
payment of installment/installments of the price for unit No (O2/2706) 
project (O 2) 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 13607 بتاريخ 2022/7/30 

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

N FIDSA AMAR : ا�صم امل�صرتي
ثمن  من  م�صتحقة  اق�صاط  ق�صط/  �صداد  عن  تخلفتم  قد  باأنكم  اف��اد  امل��ذك��ور  املطور  ان  حيث 

الوحدة العقارية رقم )O2/2706( م�صروع )O2( دبي. 
13/2008 وتعديالته والئحته التنفيذية ، نخطركم ب�صداد  وتنفيذا ملتطلبات القانون رقم 

املبلغ امل�صتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا  االخطار. 
اتخاذ االجراءات  ، ف�صوف يتم  اليها  امل�صار  امل��دة  اع��اله خالل  االإل��ت��زام مبا ذكر  ويف حالة عدم 

القانونية املن�صو�س عليها يف املادة  11 من القانون املذكور
NOTICE

Developer's name: TIGER PROPERTIES
Purchaser's name: N FIDSA AMAR
The above mentioned developer claims that you have defaulted in the 
payment of installment/installments of the price for unit No (O2/2706) 
project (O 2) 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.
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ت�شريح لالإعالن بالن�شر
 TIGER PROPERTIES : ا�صم املطور

SAMIR SERHAN AHMED NEMER : ا�صم امل�صرتي
ثمن  من  م�صتحقة  اق�صاط  ق�صط/  �صداد  عن  تخلفتم  قد  باأنكم  اف��اد  امل��ذك��ور  املطور  ان  حيث 

الوحدة العقارية رقم )The Square/ 250( م�صروع )THE SQUARE( دبي. 
13/2008 وتعديالته والئحته التنفيذية ، نخطركم ب�صداد  وتنفيذا ملتطلبات القانون رقم 
املبلغ امل�صتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا  االخطار. ويف حالة عدم االإلتزام مبا 
ذكر اعاله خالل املدة امل�صار اليها ، ف�صوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املن�صو�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.
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

وادي باك�صتان
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1400711 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
تعلن موؤ�ص�صه ايليت بيزن�س زون لالإ�صتثمارات موؤ�ص�صه فرديه 
رقم:CN-1356737 عن قطع عالقتها بال�صيد/�صطان بن 
جواز  يحمل  اجلن�صيه  عماين  املعمري  �صيف  علي  بن  �صيف 
رقم:WX1277413 وكان يعمل لدينا بوظيفة/مدير اداري 
حيث انه مت قطع العالقه معه نهائيا بتاريخ:2022/7/20 
ولي�س له اي �صفه �صخ�صية باملوؤ�ص�صه من التاريخ املذكور كما 
نحذر من التعامل معه او توقيعه با�صم املوؤ�ص�صه حتى ال يقع 
ايه  املوؤ�ص�صه تخلي م�صوؤوليتها عن  وان  القانونية  امل�صائله  يف 
كافة  ويتحمل  با�صمها  املدعو  ابرمها  التزامات  او  تعامالت 
االجراءات والتبعيات القانونية عنها م�صتقبال حيث انه لي�س 

له اي متثيل قانوين للموؤ�ص�صه من تاريخ 2022/7/20.
ن�سر على م�سوؤولية �ملعلن

قطع عالقة وحتذير

ام��ن��ه �صديق  امل��دع��و /  ف��ق��د 
باك�صتان     ، ���ص��دي��ق  حم��م��د 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)5463481JD(  رق�����م 

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

    0563168227

فقدان جواز �صفر
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

اجلمال الزين لل�صيدات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4167202 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
ال�ص�����ادة/خياط  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

االوركيد االرجواين لل�صيدات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1892119 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

البل�صم الهندي للتجميل
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1515197 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
ال�ص�����ادة/ا�س  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ثري للتكنوجليا واالنرتنت
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3003904 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الهريف 

ال�صعيد
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4131167 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
زد  ال�ص�����ادة/ام  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ايه للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3763403 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميدنايت للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3687033 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
ال�صادة :م�صبغة ودراي كلني  باأن /  التنمية االإقت�صادية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: وايتنري�س رخ�صة رقم :3876569 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة لطيفه قران النوبي مزينه العامري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد �صعيد �صالح الروي�صان
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :هداف للنقليات العامة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :1034042 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة حممد �صامل حلمان خمي�س العامري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف غ�صون مرعي حممد دوي�س الكثريي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :بتكوين لتاأجري قوالب 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�صب  رخ�صة رقم :3810294 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة جابر خلفان �صامل جابر املن�صوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد خلفان �صامل جابر املن�صوري
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
الذهبي  :الكوندور  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :4114135 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة عبداهلل �صليمان علي حممد املعمري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف زينب طارق حممد عبداحلميد

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
الدارة  اي  زي  :ام  ال�صادة   / باأن  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العقارات  رخ�صة رقم :2853566 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة خالد عبداهلل خلفان مفتاح املن�صوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد خلفان علي غامن الري�صى
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :اندي برايفت خلدمات 

رجال االعمال
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :3656737 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة عال عمر زياد النابل�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حمد يو�صف عبدالرزاق عبدالرحمن كرم�صتجي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :فري�صت وان للهواتف 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: املتحركة  رخ�صة رقم :2846849 
تعديل اإ�صم جتاري من/فري�صت وان للهواتف املتحركة

FERST ONE MOBILE PHONE

اإىل/ فري�صت وان للهواتف املتحركة ولاللكرتونيات
FIRST ONE MOBILE PHONE & ELECTRONIC 

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال 
فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صيدليه ميدي اليف

رخ�صة رقم :CN 2357860 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة تاجيندير بال �صينغ ماهيندير كومار %34

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ديك�صانت انيجا %33
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ا�صا جوالتى %33

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صعيد مبارك ذيبان املن�صورى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صيدليه ميدي اليف
MEDI LIFE PHARMACY

اإىل/ �صيدليه ميدي اليف ذ.م.م
 MEDI LIFE PHARMACY L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :ور�صة نور القوع للحدادة

رخ�صة رقم :CN 1123079 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�صم جتاري من/ ور�صة نور القوع للحدادة

NOOR AL QOUA SMITHERY WORKSHOP

اإىل/ نور القوع �صكراب
  NOOR AL QOUA SCRAP 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة النفايات املعدنية احلديدية  4669102
 تعديل ن�صاط / حذف ور�صة حدادة وحلام  2592011.1

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :خياط الو�صام االول للرجال

رخ�صة رقم :CN 4160541 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة زاهد رفيق مري رفيق احمد مري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف خليفه را�صد خلفان حميد الغيثى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ خياط الو�صام االول للرجال

ALWSAM ALAWL MENS TAILOR

اإىل/ خياط الو�صام االول للرجال - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ALWSAM ALAWL MENS TAILOR SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :برياج للنقليات العامة

رخ�صة رقم :CN 1091180 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فينود ارورا رامالل  %55

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / على عبداهلل ابراهيم حممد من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / على عبداهلل ابراهيم حممد من 100 % اإىل %10

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فيناى كومار ارورا رامالل ارورا %35
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ برياج للنقليات العامة
PEERAJ GENERAL TRANSPORT

اإىل/ برياج للنقليات العامة ذ.م.م
PEERAJ GENERAL TRANSPORT L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :خليل عارف خلدمات التنطيف - �صركة 

ال�صخ�س الواحد ذ م م رخ�صة رقم :CN 4167131 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / خليل عارف حممد خليل من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / خليل عارف حممد خليل من 100 % اإىل %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صمري عامر �صعد الدين دروي�س %50

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ خليل عارف خلدمات التنطيف - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
KHALIL AREF CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / خليل عارف خلدمات التنظيف ذ.م.م
KHALIL AREF CLEANING SERVICES L.L.C

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

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية باأن / ال�صادة :ريل فريدوم خلدمات 

الطباعة ذ.م.م
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :4327957 

تعديل اإ�صم جتاري من/ ريل فريدوم خلدمات الطباعة ذ.م.م
REAL FREEDOM TYPING SERVICES L.L.C

اإىل/ فريدوم للطباعة واخلدمات املكتبية ذ.م.م
FREEDOM TYPING AND OFFICE SERVICES L.L.C

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال 
فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

•• جاك�صون-اأ ف ب

ل��ق��ي ث��م��ان��ي��ة اأ���ص��خ��ا���س ع��ل��ى االأق�����ّل حتفهم يف 
بفي�صانات  ت�صّببت  غزيرة  اأمطار  هطول  اأعقاب 
هائلة اأم�س االأول اخلمي�س يف �صرق والية كنتاكي 
ال��والي��ة الذي  اأع��ل��ن ح��اك��م  االأم��ريك��ّي��ة، ح�صبما 

يخ�صى ارتفاع ح�صيلة ال�صحايا.
وحتّدث احلاكم اآندي ب�صري عن “اأ�صواأ في�صانات 
يف التاريخ احلديث”، وا�صًفا اإّياها باأّنها “مدّمرة 
يف وق��ٍت ال ي��زال ع��دد املفقودين غري  ومميتة”، 
م��ع��روف وُي��ت��وّق��ع ه��ط��ول اأم���ط���ار غ��زي��رة حّتى 

ال��وق��ت احلايل،  “يف  اجل��م��ع��ة.واأ���ص��اف احل��اك��م 
وفيات،  ث��م��اين  ع��ن  ي��ق��ّل  ال  م��ا  ت��اأك��ي��د  اأ�صتطيع 
ب�صاعة”.  �صاعة  يتزايد  العدد  اأّن هذا  يبدو  لكن 
وتوّقع اأن يزيد اإجمايّل عدد القتلى عن الع�صرة.

يف منطقة جاك�صون، حتّول بع�س الطرق اأنهاًرا، 
مع وجود �صّيارات مهجورة يف كّل مكان.ويف اأ�صفل 
ه���ذه ال���ودي���ان ال�����ص��غ��رية امل��ح��اط��ة ب��غ��اب��ات كانت 
مياه موحلة تغطي االأرا�صي اخلمي�س مع ظهور 
ا���ص��ق��ف امل��ب��اين وق��م��م االأ���ص��ج��ار ف��ق��ط يف بع�س 
امل��ن��اط��ق. يف ظ��ّل ه��ذه ال��ظ��روف، جل��اأ كثري من 
اإنقاذهم.  بانتظار  منازلهم،  اأ�صطح  اإىل  ال�صّكان 

وقال ب�صري لقناة تلفزيونّية حمّلية اإّنه مّت اإجالء 
ا من طريق اجلّو. “20 اإىل 30” �صخ�صً

وم����ع االح�������رتار امل���ن���اخ���ي ال���ع���امل���ي ال���ن���اج���م عن 
كميات  حت��وي  االأج���واء  باتت  الب�صري،  الن�صاط 
اأك����ر م��ن ال��ب��خ��ار م��ا ي��زي��د م��ن خ��ط��ر ح�صول 
ف�����رتات م���ن االأم����ط����ار ال���غ���زي���رة ع��ل��ى م���ا يفيد 
علماء. وقد تت�صبب هذه االأمطار اإذا ما اقرتنت 
العمراين،  بالتخطيط  مرتبطة  اأخ��رى  بعوامل 
بح�صول في�صانات.وت�صاقط يف اأجزاء من والية 
يف  االأم��ط��ار  م��ن  �صنتمرًتا   20 ح���واىل  كنتاكي 
غ�صون 24 ���ص��اع��ة، وُي��ت��وّق��ع ه��ط��ول م��زي��ٍد من 

ا�صتمرار  و���ص��ط  اجل��م��ع��ة،  م�صاء  ح��ّت��ى  االأم��ط��ار 
الفي�صانات.واأعلن  م��واج��ه��ة  يف  ال��ت��اأّه��ب  ح���ال 
احل��اك��م ال��دمي��وق��راط��ي حالة ال��ط��وارئ يف عدد 
من املقاطعات، فيما ن�صرت اأربع مروحّيات تابعة 
مّطاط،  ق���وارب  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��وط��ن��ي،  للحر�س 

للم�صاعدة يف عملّيات االإغاثة.
على  اإن��ق��اذ  عنا�صر  عمل  جاك�صون،  من  بالقرب 
اإج�����الء ���ص��ّك��ان ارت������دوا ����ص���رتات جن����اة، يف قارب 
�صغري، من منطقة فا�س فيها نهر كنتاكي ب�صكل 
كبري وغمر منازل عدة بع�صرات ال�صنتمرتات من 

املياه.

قتلى يف في�صانات »مدمرة« بولية كنتاكي الأمريكية 

•• طهران,-اأ ف ب

���ص��خ�����ص��ا ع���ل���ى االأق�����ل   24 ل���ق���ي 
م�����ص��رع��ه��م وال ي�����زال اآخ������رون يف 
�صيول  ج������راء  امل���ف���ق���ودي���ن  ع������داد 
قرب  مناطق  �صربت  وفي�صانات 
وفق  االأربعاء،  اعتبارا من  طهران 
اأم�س اجلمعة،  اأف��اد م�صوؤولون   ما 
مناخية  ظ����واه����ر  ت�����ص��ج��ي��ل  م����ع 

مماثلة يف حمافظات اأخرى.
وت�����ت�����اأث�����ر م����ن����اط����ق وا�����ص����ع����ة من 
اعتبارا  االإ���ص��الم��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
ب��ت�����ص��اق��ط كميات  االأرب�����ع�����اء،  م���ن 
ك��ب��رية م��ن االأم��ط��ار ال��غ��زي��رة، ما 
انعك�س �صيوال وفي�ص�����انات وجرفا 

للرتبة.
االأحمر  الهالل  واأو�صحت جمعية 
االإي���ران���ي���ة يف ب���ي���ان اجل��م��ع��ة اأن���ه 
“نظرا لالأمطار الغزيرة وال�صيول 
اىل  داوود  زاده  اإم�������ام  ق���ري���ة  يف 
ومناطق  العا�صمة(،  )م��ن  الغرب 
ف��ريوزك��وه وروده���ن ودم��اون��د اىل 
ال�������ص���رق م���ن ط����ه����ران، ت����ويف 24 

�صخ�صا«.
واأ�صارت اىل ا�صتم�������رار “عمل������يات 
االن��ق�����������������اذ وال��ب��ح��������������������ث ع���ن 19 
هذه  يف  مفقودين”  ���ص��خ�����ص�����������������ا 
حمافظة  �صمن  ال��واق��ع��ة  املناطق 

طهران.
من�صوري  حم�صن  املحافظ  واأك���د 
للتلفزيون الر�صمي اأنه يف منطقة 
ال�صاعات  خالل  �صّجل  فريوزكوه، 
اأ�صخا�س   10 م��ق��ت��ل  امل���ا����ص���ي���ة 
 16 اأث��ر  فقد  بينما   ،12 واإ�صابة 

اآخرين.
اجلبلية  املنطقة  ه��ذه  اأن  واأو���ص��ح 
130 كلم �صرق  على م�صافة نحو 
ت�صررا  “االأكر  ك��ان��ت  العا�صمة 

جراء اجنراف �صخري«.
اأك�����دت  ال�����ص��ل��ط�����������������ات  وك��������������������ان��ت 
اأ�صخا�س  �صبعة  مقتل  اخلمي�س 
ع��ل��ى االأق����ل ج����راء ���ص��ي��ول �صربت 
مناطق قرب طهران، اأبرزها قرية 
غرب  ال�صياحية  داوود  زاده  ام���ام 

العا�صمة.
وقال وزير الداخلية اأحمد وحيدي 
اجلمعة اأن 18 حمافظة من اأ�صل 
املحافظات ال�31 يف البالد، تواجه 
االأمطار  ج��راء  وفي�صانات  �صيوال 
واألرز  م��ازن��دران  منها  ال��غ��زي��رة، 
اإ�صافة  وي��زد،  واأ�صفهان  ومركزي 

اىل طهران.

ال��ذي توجه اليوم  واأف���اد وح��ي��دي 
“الطرق  اأن  )و�����ص����ط(،  ي����زد  اىل 
الو�صط  يف  ال�صيما  املياه،  غمرتها 
على  امل��درج  للمدينة،  التاريخي” 
ال����رتاث االن�����ص��اين العاملي  ق��ائ��م��ة 

ملنظمة اليوني�صكو.
وي����ع����د امل�����ن�����اخ يف ج����ن����وب اإي�������ران 
اال  كبري،  ح��د  اىل  جافا  وو�صطها 
في�صانات  �صهدت  املناطق  هذه  اأن 
اآخرها  ك����ان  م��ت��ع��ددة  م���راح���ل  يف 

االأ�صبوع املا�صي.
مقتل  ال�صبت  م�����ص��وؤول��ون  واأع��ل��ن 
22 ���ص��خ�����ص��ا ع��ل��ى االأق������ل ج���راء 
يف  مناطق  اجلمعة  �صربت  �صيول 

حمافظة فار�س )جنوب(.
ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر، ق�صى  ك��ان��ون  ويف 
ث��م��ان��ي��ة اأ����ص���خ���ا����س ع��ل��ى االأق�����ل، 
غالبيتهم يف فار�س، جراء في�صانات 

نتجت من اأمطار غزيرة.
النطاق  وا���ص��ع��ة  ف��ي�����ص��ان��ات  واأدت 
يف اإي��ران يف اآذار-م��ار���س وني�صان-
 76 م��ق��ت��ل  اىل   ،2019 اأب���ري���ل 
واأ�صرار قدرت  االأقل  �صخ�صا على 

قيمتها بحوايل ملياري دوالر.
املناخي  التغري  اأن  العلماء  وي��رى 
املناخ  م���ظ���اه���ر  ح�����دة  م����ن  ي���زي���د 
ي�����ص��م��ل اجلفاف  ال��ق�����ص��وى، مب���ا 
اإ���ص��اف��ة اىل اح��ت��م��ال ارت��ف��اع حدة 

العوا�صف واملطر.
بعثت  ق�����ص��رية  ن�صّية  ر���ص��ال��ة  ويف 
ت جمعية الهالل االأحمر  بها، ح�صّ
االقرتاب  تفادي  على  االإي��ران��ي��ني 
من جماري االأنهر اأو زيارة مناطق 
ال��ت��ن��زه يف اجل��ب��ال ح��ت��ى االثنني، 
ال��ت��وق��ع��ات بهطول  ا���ص��ت��م��رار  م��ع 

االأمطار يف هذه الفرتة.

•• عوا�صم-وكاالت

االأوكرانية  الرو�صية  احلرب  دفعت 
اإىل تغيري  اأوروب��ا  العديد من دول 
بالتجنيد  امل��ت��ع��ل��ق��ة  م��راج��ع��ات��ه��ا 
قدرات  تعزيز  وك��ذل��ك  الع�صكري، 
ج���ي���و����ص���ه���ا ال���ع�������ص���ك���ري���ة ب���ه���دف 
اجل��اه��زي��ة الأي ع���دوان خ��ارج��ي يف 
ظل اأكر اأزمة اأمنية تعي�صها اأوروبا 

منذ احلرب العاملية الثانية.
فاإن  نيوز”،  “يورو  �صبكة  ووف����ق 
اأوكرانيا عززت  اجلارية يف  احل��رب 
عملية مراجعة ال�صيا�صات اخلا�صة 
ب�”القارة  ال��ع�����ص��ك��ري  ب��ال��ت��ج��ن��ي��د 
وزارة  اأع���ل���ن���ت  ح���ي���ث  العجوز”، 
بدرا�صة  ال��ب��دء  الهولندية  ال��دف��اع 
االإجباري  ال��ت��ج��ن��ي��د  اإدخ�����ال  ح���ول 
اال�صكندنايف.ومطلع  ال��ط��راز  على 
ال�صهر اجلاري، اأعلنت وزارة الدفاع 
يف التفيا اأن الرجال، الذين ترتاوح 
عاًما،  و27   18 ب���ني  اأع���م���اره���م 
ع�صر  اأح��د  اإكمال  اإىل  �صي�صطرون 
�صهًرا من اخلدمة الع�صكرية، بينما 
اأدخ��ل��ت ب��ول��ن��دا، يف م��ار���س املا�صي، 
نظاًما جديًدا “للخدمة الع�صكرية 

العامة الطوعية مدفوعة االأجر.
التي رف�صت مرارا  اأن رومانيا  كما 
وزارة  قدمت  فقد  التجنيد،  اإع���ادة 
ال�صهر  ه��ذا  قانون  م�صروع  الدفاع 
الذين  املواطنني  اإج��ب��ار  �صاأنه  م��ن 
العودة  ع��ل��ى  اخل�����ارج  يف  ي��ع��ي�����ص��ون 
يوما   15 غ�صون  يف  دي��اره��م  اإىل 
اأو  ال����ط����وارئ  ل��ل��ت��ج��ن��ي��د يف ح���ال���ة 

احلرب.

خطر حرب �ساملة
وت��ع��ق��ي��ب��ا ع��ل��ى ذل�����ك، ق����ال املحلل 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي، اأن�������درو ب��وي��ف��ي��ل��د، اإن 
�صد  الرو�صية  الع�صكرية  العملية 
بني  ح�����رب  اأول  “هي  اأوك����ران����ي����ا 
منذ  اأوروب�����ا  يف  نظاميني  جي�صني 
احلرب العاملية الثانية، واأول خطر 
�صاملة  باندالع حرب  ينذر  حقيقي 
يف ال��ق��ارة، وق��د تركت ه��ذه احلرب 
اآث�����ارا ق��وي��ة ع��ل��ى احل��ي��اة اليومية 
وخا�صة  ل��ل��دول  الع�صكري  والفكر 

القريبة لرو�صيا«.
نيوز  ل�”�صكاي  بويفيلد  واأ����ص���اف 
اأوك����ران����ي����ا  ح������رب  اأن  عربية”، 
لدى  ك��ب��رية  ���ص��دم��ة  يف  “ت�صببت 
يوما  يتخيلوا  الذين مل  االأوربيني 
جمددا  احل����روب  وي���الت  ت�صل  اأن 
حماية  على  فعمدوا  ق��ارت��ه��م،  اإىل 
اأن��ف�����ص��ه��م ع��ر ك��ل ال��و���ص��ائ��ل �صواء 
االأ�صلحة  ����ص���راء  اأو  ال��ت��ح��ال��ف��ات 
وحت��دي��ث اجل��ي��و���س، لكن ك��ل ذلك 

ومن  ب�����ص��ري  ع��ن�����ص��ر  اإىل  ي��ح��ت��اج 
عودة  يف  ال��ت��ف��ك��ري  عليهم  ك���ان  ث��م 
اأو  ج��دي��د  م��ن  الع�صكرية  اخل��دم��ة 
على  والعمل  تدريجيا  االأق���ل  على 
تعزيز روح االنتماء لدى املواطنني، 
تكاتف  ب�صبب  ���ص��ام��دة  ف��اأوك��ران��ي��ا 

ال�صعب مع اجلي�س واحلكومة«.
اأف�صل  “تكون جاهزا  اأن  واأكد على 
من اأن تقع يف اأزمة مفاجئة، ولذلك 
ف�صلت فنلندا والدمنارك واإ�صتونيا 
وفنلندا وقر�س واليونان والنم�صا 
باخلدمة  ال��ت��م�����ص��ك  و����ص���وي�������ص���را 
حالة  يف  ال��ب��الد  وج��ع��ل  الع�صكرية 
جاهزية تامة خا�صة اأن رو�صيا منذ 
نحو عقدين وهي تثري امل�صاكل بداأت 
اأوكرانيا  القرم ثم  مع جورجيا ثم 
“دول جوار  باأكملها«.واأ�صار اإىل اأن 
اأن  ويعرفون  كبري  م��اأزق  رو�صيا يف 
مبتغاها  ح���ال جن��ح��ت يف  م��و���ص��ك��و 
ب��اأوك��ران��ي��ا ل��ن ي��ك��ون��وا مب��ن��اأى عن 
االأحمر  اجلي�س  ودب��اب��ات  �صواريخ 
ولذلك هناك ما ي�صبه �صباق ت�صلح 
وا���ص��ت��ع��داد ع�����ص��ك��ري، ح��ت��ى الدول 
ال��ك��رى ك��اأمل��ان��ي��ا اأع��ل��ن��ت ع��ن اأكر 
لتحديث  ت���اري���خ���ه���ا  يف  م���ي���زان���ي���ة 
قواتها الع�صكرية، العامل بات اأكر 
قذيفة  اأول  انطالق  مع  ا�صطرابا 

�صد اأوكرانيا«.

خدمة ع�سكرية للن�ساء
فاإن  نيوز”،  “يورو  �صبكة  وبح�صب 
االإجباري  التجنيد  اأعادت  اأوكرانيا 
2014، مما �صمح لها بتجميع  يف 
ج����ي���������س ك����ب����ري م������ن امل����ح����رتف����ني 
احلالية  حربها  يف  واالحتياطيني 

مع رو�صيا.
ليتوانيا  اأع���������ادت   ،2015 ويف 
األ��غ��ت��ه يف  اأن  ب��ع��د  ج��زئ��ًي��ا  التجنيد 
الرويج  اأ���ص��ب��ح��ت  ك��م��ا   ،2008

اخلدمة  تفر�س  اأوروبية  دولة  اأول 
للن�صاء، وبعد  االإجبارية  الع�صكرية 

ذلك بعامني،
ال�����ص��وي��د ف��ر���س اخلدمة،  اأع�����ادت   
فرن�صا  اأقرتها  التي  اخلطوة  وه��ي 

يف 2019.
ق��ال وزير  ال�صهر اجل��اري،  ومطلع 
اإنه  بابريك�س  اآرت��ي�����س  التفيا  دف��اع 
اأنه  التفيا  �صكان  ي��درك  اأن  “يجب 
احلياة،  قيد  على  البقاء  اأج��ل  م��ن 
ن�صبة  زي���ادة  بب�صاطة  علينا  يجب 
تدريبات  ت��ل��ق��وا  ال���ذي���ن  ال�����ص��ك��ان 
يف  للم�صاركة  وم�صتعدين  ع�صكرية 
القتال. وهذا من �صاأنه اأن يقلل من 
خطر قيام رو�صيا مبهاجمة التفيا 

كما ت�صاء«.
ويف اأملانيا، حيث مت تعليق التجنيد 
اقرتح   ،2011 ع��ام  االإج��ب��اري يف 
االأطياف  خمتلف  م��ن  �صيا�صيون 
كار�صنت  وق������ال  اخل����دم����ة.  ع������ودة 

لينيمان، نائب زعيم حزب االحتاد 
املحافظ،  امل�صيحي  ال��دمي��ق��راط��ي 
اإعادة  اإن  ح��زب معار�س،  االآن  وه��و 
تقدمي اخلدمة الع�صكرية ميكن اأن 
“يحقق فائدة حقيقية” للمجتمع. 
هيلمي�س،  ول���ف���غ���ان���غ  دع������ا  ك���م���ا 
الدميقراطيني  ح��زب  ع��ن  ال��ن��ائ��ب 
عاجل  ن��ق��ا���س  اإىل  اال���ص��رتاك��ي��ني، 

حول امللف.
على  اأ������ص�����رت  اأخ��������رى  دوال  ل���ك���ن 
حيث  للتجنيد،  الراف�س  موقفها 
الرتغايل  ال���وزراء  رئي�س  ا�صتبعد 
ع�����ودة اخلدمة  ك��و���ص��ت��ا  اأن��ط��ون��ي��و 
اأن  يبدو  وال  االإلزامية،  الع�صكرية 
هناك الكثري من اجلدل يف اإ�صبانيا 
واإيطاليا وبلجيكا. ووجد ا�صتطالع 
اأج��رت��ه جم��ل��ة اأوروب���ي���ة ه���ذا العام 
لن  امل�صتطلعني  م��ن  باملئة   60 اأن 
ال�صالح  حلمل  م�صتعدين  ي��ك��ون��وا 

والقتال من اأجل البالد.

�صيول وفي�صانات يف اإيران تودي
 بحياة24 �صخ�صا خالل 48 �صاعة 

يف ظل �أكرب �أزمة �أمنية تعي�سها منذ �حلرب �لعاملية �لثانية

اأوروبا تتاأهب ع�صكريا.. كيف غريت حرب اأوكرانيا �صيا�صة »التجنيد«؟

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ها�شم عبدالظاهر اإبراهيم   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004016/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ها�صم عبدالظاهر اإبراهيم
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ م�صرف ال�صارقة االإ�صالمي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 76265  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رامي حممد خالد م�شطفى  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004293/ 

اإىل املحكوم عليه : رامي حممد خالد م�صطفى 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ م�صرف ال�صارقة االإ�صالمي  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 178784  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0002534 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جيفان ماالبوراث بورو�صوثامان ماالبوراث  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / عبدالرحمن اوين الوكل كونهى 
حمي الدين كوتي - بالتايل : ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي 
للمدعي مبلغا وقدره )100000 درهم( والزمته بامل�صروفات. 

حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : �نفجن لتجارة �لديزل - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب B3904-B3905 ملك ال�صيخ را�صد بن خليفه بن �صعيد ال مكتوم 
الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل   - االول  التجاري  املركز   -
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1135774  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   708760  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�صياحة  االإقت�صاد 
ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/29 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
�يه بي كيه �سقر لتدقيق �حل�سابات العنوان :  اإىل امل�صفي املعني  مطالبة التقدم 
مكتب رقم 106 ملك علي خليفة عبداهلل �صيف - الق�صي�س ال�صناعية الثانية - ديرة   
هاتف : 2511585-04 فاك�س : 2511586-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �يه بي كيه �سقر لتدقيق �حل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 106 ملك علي خليفة عبداهلل �صيف - الق�صي�س ال�صناعية 
الثانية - ديرة   هاتف : 2511585-04 فاك�س : 2511586-04 مبوجب هذا 
تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - �لديزل  لتجارة  �نفجن 
 2022/4/29 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/4/29
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 1680/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230 

 ،  654138  ،  654098  ،  654140( رق��م  املرجتع  ال�صيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�صوع 
درهم(  100116( قيمة  باإجمايل  املتحد  العربي  البنك  عن  وال�صادر   )654139

طالب التنفيذ : واتر�صيل لتجهيز املباين باملواد العازلة - �س ذ م م  
عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى افنيو �صيتي - �صقة مكتب رقم 

�صنرت    �صيتي  ديرة  مقابل   206-205
 املطلوب اإعالنهما : 1- جراغ للمقاوالت )�س ذ م م( ، 2- مهي�س مهتاين �صوهار - �صفته : منفذ �صدهما

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك���ما الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامكما بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره 104409 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صاملة الر�صوم وامل�صاريف.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 2414/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230 
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتعة ارقام )179-258-302( وال�صادرة عن 

املنفذ �صدهما بقيمة )23.520( 
طالب التنفيذ : �صكار اإنرتنا�صيونال - �س م ح - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - اأبوهيل - ديرة 

- دبي - �صارع �صالح الدين - مبنى بناية �صارة - �صقة امليزانني M1 - دانوب هوم  
املطلوب اإعالنه : 1 - ه�صام ال�صيخ خليل - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  املحكمة. وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  23520 درهم اىل طالب  وق��دره  به 
15 يوما من تاريخ  االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 3123/2022/253 تنفيذ �شيكات

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230 
مو�صوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�صيك املرجتع رقم )000105 ، 000125( وال�صادر عن 

بنك االإمارات دبي الوطني بقيمة )138000( درهم 
طالب التنفيذ : ب�صام عطاهلل فا�صل  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري 

- دبي - �صارع االعمال - مبنى اوبروي تاور - �صقة العا�صر 1002  
املطلوب اإعالنه : رامي ال�صيخ - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 138000 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
15 يوما من تاريخ  االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70530

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
 اعالن بالن�شر

   322/2022/710 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صدهم / 1- فرزانه �صيد عبا�س علوي ، 2-اف�صني �صكور معمار 

زاده ، 3-ابوالف�صل �صيد ح�صني علوي تفتي - جمهول حمل االقامة
احمد  عبداهلل  م��روان  عبداهلل   / وميثله   - عقار  موؤ�ص�صة   / امل�صتاأنف  ان  مبا 
 2021/1047 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  ق��د   - املطرو�صي  بخيت 
ال�صاعة  املوافق 2022/8/3  ي��وم االرب��ع��اء  عقاري ج��زئ��ي.   وح��ددت لها جل�صه 
10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 

 اعالن بالن�شر
   893/2022/300 ا�شتئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- علري�صا حممد ر�صا بني زمان  

جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�صتاأنف / يعقوب زين العابدين بابائي   وميثله : را�صد عبداهلل علي 
بن عرب  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2022/634 مدين 
 10.00 ال�صاعة   2022/8/4 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت  جزئي. 
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 

المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/6500

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ص �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2022/08/03 �لربعاء  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده د�مير للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم                                                          �لو�سف  

 8،100                                                  �أغر��ص مكتبيه  
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363
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املال والأعمال
البنك العربي املتحد يعلن اأرباحًا �صافية قدرها 83.3 مليون درهم اإماراتي للن�صف الأول من �صنة 2022

 •• دبي -د.حممود علياء

املالية  نتائجه  يعلن عن  “البنك”  اأو  املتحد”  العربي  »البنك   
يونيو   30 يف  ان��ت��ه��ت  ال��ت��ي  امل��ا���ص��ي��ة  االأوىل  ال�����ص��ت��ة  ل��الأ���ص��ه��ر 

.2022
قدرها  �صافية  اأرب��اًح��ا  حتقيقه  عن  املتحد  العربي  البنك  اأعلن 
 ،2022 ع��ام  االأول من  للن�صف  اإم��ارات��ي  دره��م  مليون   83.3
26.9 مليون درهم للن�صف االأول  اأرب��اح وق��دره  مقارنة ب�صايف 

من عام 2021، اأي بزيادة �صنوية وقدرها 209%.
الت�صغيلي  االأداء  لتح�صن  نتيجة  االأرب���اح  �صايف  يف  النمو  ي��اأت��ي 
اإدارة  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��وق��ع��ة،  االئ��ت��م��ان  خم�ص�صات  وان��خ��ف��ا���س 

التكاليف واملنهج احل�صيف الإدارة املخاطر، ما اأدى اإىل انخفا�س 
تكاليف املخاطر.

الكبري  التقدم  املتحد  العربي  للبنك  املايل  االأداء  �صاهم يف  وقد 
زيادة  �صجل  حيث  “االأ�صا�صية”  االأع��م��ال  يف  حتقيقه  مت  ال��ذي 
بن�صبة %9 يف االأرباح الت�صغيلية مقارنة بالن�صف االأول من عام 
2021. كما ارتفع اإجمايل الدخل بن�صبة %3، بينما ا�صتمرت 
ا  انخفا�صً لت  �صَجّ التي  الت�صغيلية  للم�صروفات  املحكمة  االإدارة 

بن�صبة %3 مقارنة بالفرتة نف�صها من عام 2021. 
كذلك مت تعزيز امليزانية العمومية ب�صكل كبري مع الرتكيز على 
%52 يف  بن�صبة  انخفا�س  ت�صجيل  اإىل  اأدى  ما  االأ�صول  ج��ودة 
املخ�ص�صات مقارنة بالن�صف االأول من عام 2021. وتوفر هذه 

النتائج دلياًل اإ�صافًيا على اأن البنك يف و�صع جيد يوؤهله للنمو 
واالزدهار

ح���ول ذل���ك ق���ال ���ص��ع��ادة ال�����ص��ي��خ ف��ي�����ص��ل ب���ن ���ص��ل��ط��ان ب���ن �صامل 
القا�صمي، رئي�س جمل�س اإدارة “البنك العربي املتحد«:

“يوا�صل البنك العربي املتحد تعزيز اأعماله االأ�صا�صية؛ وتب�صيط 
هذا  امل�صرفية.  االأ�ص�س  اأه��م  على  واحلفاظ  االأ�صا�صَيّة؛  التكلفة 
النمو  البنك قدًما وفًقا ال�صرتاتيجية مدرو�صة تدعم  ومي�صي 
ونعمل  امل�صتقبل  اإىل  بثقة  نتطلع  ��ن��ا  واإَنّ امل�صاهمني.  وت��وق��ع��ات 
مبا  واأن�صطتنا  اأعمالنا  من��وذج  وحت�صني  تطوير  على  با�صتمرار 
يتما�صى مع قاعدة عمالئنا وا�صرتاتيجية النمو امل�صتدام يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة«.

من جهته علق �صريي�س بهيد الرئي�س التنفيذي للبنك العربي 
االإم����ارات  دول���ة  اقت�صاد  ب��ق��درة  ثقة  على  “اننا  ق��ائ��اًل:  املتحد 
متفائلون  اإن��ن��ا  كما  التحديات،  مواجهة  على  املتحدة  العربية 
بقدرة البنك العربي املتحد على موا�صله م�صرية النمو امل�صتدام 
والربحية. و�صنوا�صل يف الفرتة املقبلة العمل على حتقيق روؤيتنا 
مع  النمو  ا�صرتاتيجية  يف  اال�صتثمار  وترية  وت�صريع  الطموحة 
ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ري االم��ت��ث��ال وال�����ص��واب��ط ال��داخ��ل��ي��ة مبا  التم�صك 
االأمن  ومتطلبات  اجلديدة  التنظيمية  التغيريات  مع  يتنا�صب 
ال�صيراين،«واأ�صاف : “يبقى عمالوؤنا على راأ�س اأولوياتنا حيث  
اإىل  و�صولهم  لت�صهيل  اإجراءاتنا  تب�صيط  على  با�صتمرار  نعمل 

منتجاتنا وخدماتنا ب�صهولة و راحة.«

» �صم�س« تدعم منو ال�صركات النا�صئة
 يف قطاع الريا�صات الإلكرتونية

مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�س  673

»كهرباء دبي« تعزز �صبكتها الذكية وتكامل م�صادر الطاقة من خالل حمطتها الفرتا�صية للطاقة

مليار درهم اأرباح »األفا ظبي   7.9
القاب�صة« خالل الن�صف الأول

•• اأبوظبي-الفجر: 

�س.م.ع.”  القاب�صة  ظبي  “األفا  �صركة  اأعلنت 
اأ�صرع  اإح��دى  “املجموعة”،  اأو  ظبي”  “األفا 
دولة  يف  منواً  القاب�صة  اال�صتثمارية  ال�صركات 
�صوق  وامل��درج��ة يف  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
ADH؛  ب��ال��رم��ز:  املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي 
عن نتائجها املالية للن�صف االأول للعام اجلاري 

عن الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2022. 
جمموعة  حتقيق  ظبي  األفا  اإع��الن  ويت�صمن 
خالل  القيا�صية  امل��ال��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن  اأخ����رى 
بلغ  ح��ي��ث   ،2022 ع���ام  م���ن  االأول  ال��ن�����ص��ف 
العام  االأول من  الن�صف  خ��الل  االأرب���اح  �صايف 
ب��زي��ادة كبرية عن  7.9 مليار دره���م،  احل��ايل 
اأ�صا�س �صنوي هذا وقد  1.7 مليار درهم على 
اإيرادات  حتقيق  يف  القطاعات  جميع  �صاهمت 
جميع  يف  من���واً  املن�صة  و���ص��ه��دت  للمجموعة، 
امل�صتويات عر كافة جماالتها. وبلغت اإيرادات 
كبرية  ب��زي��ادة  دره���م،  مليار   17.1 املجموعة 
على اأ�صا�س ن�صف �صنوي عن 5.5 مليار درهم 
خالل الفرتة ذاتها من العام املا�صي. كما بداأت 
دولة  خ���ارج  تو�صعها  ث��م��ار  حت�صد  ظبي  األ��ف��ا 
االإيرادات  بلغت  اإذ  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
 2.1 لل�صركة  اخل��ارج��ي��ة  اال���ص��ت��ث��م��ارات  م��ن 
العام  من  يونيو   30 تاريخ  حتى  دره��م  مليار 
 %514 بن�صبة  زي���ادة  ميثل  بارتفاع   ،2022

على اأ�صا�س �صنوي.
ويف �صهر ابريل من هذا العام قامت جمموعة 
األفا ظبي بزيادة ح�صتها يف الدار العقارية �س 
اإب��ري��ل من العام احل��ايل، مما ع��زز من  م ع يف 
االأجل  طويل  ا�صرتاتيجي  كم�صاهم  مكانتها 
وموؤمن اإميانا را�صخا باإمكانيات واإ�صرتاتيجية 
منو الدار. نتيجة لذلك، متكنت األفا اأبوظبي 
االأغلبية يف جمل�س  من ح�صولها على متثيل 
اأدى اإىل حتولها اإىل ال�صركة  اإدارة ال��دار، مما 
االأم. وبالتايل، فاإن البيانات املالية ل�صركة األفا 
ل�صركة  امل��ايل  وامل��رك��ز  النتائج  تت�صمن  ظبي، 
الدار ك�صركة تابعة لها من تاريخ اال�صتحواذ. 
الو�صع  اإىل حت��وي��ل  االن��دم��اج  ه��ذا  اأدى  وق��د 
اإمكانات  واإ�صافة  اأبوظبي  األفا  ل�صركة  امل��ايل 
ك��ب��رية تر�صيخاً  ه��ائ��ل��ة وف���ر����س من���و  اأخ�����رى 
مل��ك��ان��ت��ه��ا.ق��ال امل��ه��ن��د���س/ ح��م��د ���ص��امل حممد 
العامري، الرئي�س التنفيذي ل�صركة األفا ظبي 

القاب�صة: 
التي حققتها  القيا�صية  املالية  النتائج  »تعك�س 
األ��ف��ا ظبي وال��ت��ي بلغت ارب��اح��ه��ا ح��وايل 8.0 
اال�صتثمارية  وال��ب��ي��ئ��ة  امل���رون���ة  دره����م  م��ل��ي��ار 
ال�صركة. وقد �صهدت  بها  التي تتمتع  املتنوعة 
ال�����ص��رك��ة من�����واً م��ل��ح��وظ��اً وم�����ص��اه��م��ة كبرية 
م���ن ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات يف حت��ق��ي��ق اإي�������رادات 
يف  ال�صركة  اإدراج  على  ع��ام  وخ���الل  لل�صركة. 

خالل  من  اخلطوة  هذه  ثمار  قطفنا  ال�صوق، 
املايل  ال�����ص��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  م��ت��م��ي��ٍز  اأداٍء  حت��ق��ي��ق 
لنا  متيناً  اأ�صا�صاً  االإدراج  و�صّكل  واال�صتثماري، 

لتحقيق املزيد من القيمة يف امل�صتقبل«.
املطرد  منوها  م�صار  ال�صركة  توا�صل  »وبينما 
وتعزيز قوتها، فاإننا لن نّدخر جهداً يف �صبيل 
تتوافق  ج��دي��دة  ا�صتثمار  ف��ر���س  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
اإىل  ن�صعى  التي  والعائدات  املالية  قدرتنا  مع 
ا�صتثمارات  ع���ن  ن��ب��ح��ث  اأن���ن���ا  ك��م��ا  حت��ق��ي��ق��ه��ا. 
من�صتنا  من  اال�صتفادة  لنا  تتيح  اإ�صرتاتيجية 
وال�صركات التابعة لنا لتحقيق املزيد من النمو. 
اأعمالنا،  تو�صيع  نحو  رحلتنا  ن��وا���ص��ل  بينما 
التاآزر وخلق قيمة كبرية  اأوجه  ا  اأي�صً �صنحقق 

مبا يحقق املزيد من القيمة مل�صاهمينا«.
�صنوية  مالية  نتائج  ك��اأول  النتائج  هذه  وتاأتي 
�صوق  يف  اأ�صهمها  اإدراج  جن��اح  منذ  للمجموعة 
اأب��وظ��ب��ي ل������الأوراق امل��ال��ي��ة ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر يف 
من  واح������دة  اإىل  وحت���ول���ه���ا   ،2021 ي��ون��ي��و 
اأك����ر ال�����ص��رك��ات اال���ص��ت��ث��م��اري��ة ال��ق��اب�����ص��ة يف 
دول����ة االإم�������ارات، ح��ي��ث ���ص��ه��د ال��ن�����ص��ف االأول 
االأن�صطة  زي��ادة ملحوظة يف   2022 ع��ام  من 
القوي  اأدائها  على  بناًء  لل�صركة،  اال�صتثمارية 
عر  وامل���ايل  االإ���ص��رتات��ي��ج��ي  ال�صعيدين  على 
�صوق  يف  اإدراج���ه���ا  م��ن��ذ  اال���ص��ا���ص��ي��ة  قطاعاتها 

اأبوظبي لالأوراق املالية.
ا�صتطاعت  ����ص���ه���راً،  ع�����ص��ر  اث��ن��ي  م����دار  وع��ل��ى 
جم��م��وع��ة األ��ف��ا ظ��ب��ي ت��و���ص��ي��ع وت��ع��زي��ز نطاق 
ال���ت���وازن يف حمفظة  ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��ا وحت��ق��ي��ق 
الفعال  وال���ت���وظ���ي���ف  امل���ت���ن���ام���ي���ة،  اأع���م���ال���ه���ا 
ل��راأ���س امل���ال، وذل��ك م��ن خ��الل تعزيز م�صرية 
وا�صتثمار  ا���ص��ت��ح��واذ  �صفقات  واإب�����رام  من��وه��ا 
هذه،  النمو  م��ب��ادرات  و�صاهمت  اإ�صرتاتيجية. 
املالية  ال��ن��ت��ائ��ج  ت�صمني  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً 
ل�صركة الدار العقارية، يف حتقيق زيادة كبرية 
يف اإج���م���ايل م���وج���ودات جم��م��وع��ة األ��ف��ا ظبي 
47.3 مليار درهم  باأكر من  التي ت�صاعفت 
 101.3 اإىل   2021 ع��ام  نهاية  يف  اإم��ارات��ي 
مليار درهم اإماراتي يف الن�صف االأول من عام 
لت�صريع  قوياً  زخماً  ال�صركة  منح  ما   ،2022

وترية حتقيق طموحاتها.
حتظى  ال�صابقة،  املعطيات  جميع  على  وب��ن��اًء 
األ���ف���ا ظ��ب��ي ب���راأ����س م����ال ك����ايف ومت���وي���ل جيد، 
16.6 مليار  بلغ  مدعومة مبركز مايل قوي 
درهم، والذي �صتقوم بتوظيفه ب�صكل مدرو�س 
ملوا�صلة تنفيذ ا�صتثماراتها وراأ�س املال بال�صكل 
خططتها  وتنفيذ  دعم  توا�صل  بينما  االأمثل، 
واملناطق  ال��ق��ط��اع��ات  �صعيد  ع��ل��ى  التو�صعية 
اال�صتثماري  نهجها  مع  ومتا�صياً  اجلغرافية. 
نحو  ُقدماً  ظبي  األفا  مت�صي  والوا�صح،  امل��رن 
واالإ�صرتاتيجية خالل  املالية  اأهدافها  حتقيق 

عام 2022 وما بعده.

•• ال�صارقة-وام:

ال�صركات  منو  “�صم�س”  لالإعالم  ال�صارقة  مدينة  دعمت 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة يف ق��ط��اع ال��ري��ا���ص��ات االإل��ك��رتون��ي��ة م���ن خالل 
“�صفت  ب��رن��ام��ج  �صمن  بارترز”  “�صروق  م��ع  �صراكتها 
ِبلد جيمتيك” و ذلك انطالقاً من روؤيتها اال�صرتاتيجية 
اأهم  اإح��دى  بو�صفها  االإلكرتونية  االأل��ع��اب  �صناعة  لدعم 

ال�صناعات االإعالمية يف امل�صتقبل.
كان قد مت اإطالق الرنامج يف وقت �صابق من العام اجلاري 
ال�صارقة  م��ع مدينة  وب��ال��ت��ع��اون  ب��ارت��رز  ���ص��روق  م��ن قبل 
واأبوظبي  وي���ب  اأم������ازون  وخ���دم���ات  “�صم�س”  ل���الإع���الم 
طماطم  األعاب  و�صركة  االإلكرتونية  والريا�صات  لالألعاب 
 SHFT« ِبلد جيمتيك«  “�صفت  برنامج  يدعم  وغريها. 
قطاع  يف  النا�صئة  ال�صركات   »Build Gametech
الريا�صات االإلكرتونية الذي يعد اأحد القطاعات الرئي�صية 
عقد  و  املواهب  تطوير  اإىل  يهدف  و  امل�صتقبل  اقت�صاد  يف 
�صراكات مع �صركات عاملية رائدة لتوفري املعرفة و اخلرة 
املبتكر.  الرنامج  يف  امل�صاركة  النا�صئة  لل�صركات  الدعم  و 
اأ�صابيع  الذي ا�صتمر 8  “�صفت بيلد”  و ي�صتهدف برنامج 
�صركات تكنولوجيا نا�صئة يف جمال االألعاب وا�صتوديوهات 
ال��ت��وزي��ع ومطوري  االأل��ع��اب ومن�صات  االأل��ع��اب وم��ط��وري 
ال�صركات  تتبنى  ال��ت��ي  ال��ب��ث  ومن�صات  االأل��ع��اب  حم��رك��ات 
النا�صئة يف �صناعة االألعاب. و مبوجب الرنامج ق�صت 33 
من ال�صركات النا�صئة امل�صاركة اأكر من 300 �صاعة �صمن 

اأجندة ت�صم العديد من برامج التعلم عر االإنرتنت التابع 
ال�صركات  مل�صاعدة  ت�صميمها  مت  وال��ت��ي  بيلد”  “�صفت  ل��� 
على  االإلكرتونية  والريا�صات  االألعاب  �صناعة  يف  النا�صئة 
ذلك  و�صمل  الأن�صطتها.  ال���الزم  التمويل  وت��اأم��ني  النمو 
التدريب  جل�صات  م��ن  �صاعة   100 م��ن  اأك���ر  الت�صميم 
اأعمالها  من��اذج  تعزيز  على  مل�صاعدتها  الفردية  والتوجيه 
وجمع التمويل وتطوير ا�صرتاتيجيات ال�صوق وبلغت ن�صبة 
 .91% الرنامج  عن  بالر�صا  ي�صعرون  الذين  امل�صاركني 
واأختتم برنامج “�صفت بيلد” بعر�س تو�صيحي مت خالله 
م�صاركتها  ونتائج  جهودها  �صركات   6 اأف�صل  ا�صتعرا�س 
160 م��ن احل�صور  اأك���ر م��ن  اأم����ام  يف ال��رن��ام��ج وذل���ك 
رئي�س مدينة  املدفع  الدكتور خالد عمر  �صعادة  يتقدمهم 
ال�صارقة لالإعالم وم�صتثمرون وموؤ�ص�صو �صركات نا�صئة و 
�صركاء الرنامج. و قال �صعادة الدكتور خالد عمر املدفع 
: “ متتلك مدينة ال�صارقة لالإعالم روؤية طموحة لتعزيز 
ال�صارقة مركزا عامليا لالإعالم واالإب��داع يف املنطقة  مكانة 
االإب��داع��ي��ة وم�صاعدة  القطاعات  االأع��م��ال يف  ري���ادة  ودع��م 
اأفكارهم  اأجل حتويل  القطاع من  واملوهوبني يف  املبدعني 
الطموحة اإىل م�صاريع واأعمال مزدهرة ومتثل الريا�صات 
االإلكرتونية ركيزة للقطاعات االإبداعية يف امل�صتقبل نظراً 

لتحقيقها منواً ا�صتثنائياً خالل ال�صنوات املقبلة.
واأ����ص���اف : “ ���ص��ع��داء ب�����ص��راك��ت��ن��ا م���ع ����ص���روق ب���ارت���رز من 
لنا توظيف  اأت��اح  ال��ذي  ِبلد جيمتيك  �صفت  برنامج  خالل 
موؤ�ص�صي  ومتكني  املبتكرة  امل�صاريع  ودع��م  لتعزيز  جهودنا 

�صركات الريا�صات االإلكرتونية الطموحني بتو�صيع دائرة 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  ع��ل��ى  وم�صاعدتهم  �صركائهم 
والنجاح .. و �صت�صاعدنا هذه ال�صراكة على تعزيز مهمتنا 
وروؤيتنا لقطاع االإعالم واالبتكار وريادة االأعمال و�صناعة 

االألعاب والريا�صات االإلكرتونية على وجه اخل�صو�س.
 : ب��ارت��رز  ل�صروق  املوؤ�ص�س  ال�صريك  ع��دي  ق��ال حممود  و 
و   Fortnite مثل  اليوم  جناًحا  االأك��ر  االأل��ع��اب  “تعد 
Minecraft من�صات  و   League of Legends
رائ������دة حت��ظ��ى مب�����ص��ت��خ��دم��ني خم��ل�����ص��ني وت�����در عائدات 
الريا�صات  اأن�صطة  ال��دوالرات تقود  �صنوية تقدر مبليارات 
هي  و  باأكملها  العمل  منظومة  عر  االبتكار  االإلكرتونية 
تعد رائدة يف االآليات االأف�صل يف فئتها مل�صاركة امل�صتخدمني 
واالحتفاظ بهم و حتقيق الدخل مثل ال�صفقات ال�صغرية 
وب��ط��اق��ات امل��ع��رك��ة و رم���وز ال��وي��ب 3 و ن��ح��ن ن��وؤم��ن باأن 
�صتكون من  لها  امل�صاحبة  والتقنيات  االإلكرتونية  االألعاب 

�صمن ركائز امليتافري�س يف امل�صتقبل.
ب����اأداء دوره���ا ومتهيد  ب��ارت��رز  اأ���ص��اف :” تلتزم ���ص��روق  و 
االإلكرتونية  والريا�صات  االأل��ع��اب  �صناعة  اأم���ام  الطريق 
لتحقيق النمو يف دولة االإمارات العربية املتحدة واملنطقة 
بيلد  �صيفت  ب��رن��ام��ج  “ يف  “ �صم�س  م��ع  ���ص��راك��ت��ن��ا  وت��ع��د 
خطوة مهمة يف هذا االجتاه فقد �صمحت لنا تلك ال�صراكة 
االألعاب  قطاع  يف  النا�صئة  ال�صركات  موؤ�ص�صي  مع  بالعمل 
لتكون  كبرية  وفر�س  باإمكانات  تتمتع  التي  االإلكرتونية 

من رواد هذا القطاع«.

اأ�صعار الذهب توا�صل 
ال�صعود عامليا 

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  ال���ذه���ب  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
لتوا�صل  اأم�������س،  ت��ع��ام��الت  خ���الل 
بذلك مكا�صبها منذ رفع الفيدرايل 

االأمريكي اأ�صعار الفائدة.
العاملية،  االأ���ص��واق  لبيانات  ووف��ق��ا 
االأ�صفر  امل���ع���دن  اأ����ص���ع���ار  ارت��ف��ع��ت 
بن�صبة  ال����ف����وري����ة  امل����ع����ام����الت  يف 
%0.34 اأو ما يعادل 5.99 دوالر 
اإىل 1762.07 دوالر لالأون�صة، 
 09:05 “ ال�صاعة  وذلك بحلول 
».وزادت  االإم��ارات  بتوقيت  �صباحاً 
العقود االآجلة للذهب ت�صليم �صهر 
ما  اأو   0.53% بن�صبة  اأغ�صط�س 
اإىل  لت�صل  دوالر   9.25 ي��ع��ادل 

1759.6 دوالر لالأون�صة.
النفي�صة  امل����ع����ادن  ���ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
 0.39% البالتني  زاد  االأخ���رى، 
وارت����ف����ع  دوالر،   883.8 اإىل 
اإىل   2% ب���ن�������ص���ب���ة  ال�����ب�����الدي�����وم 
و�صعدت  دوالر،   2118.27
اإىل   1.13% ب��ن�����ص��ب��ة  ال��ف�����ص��ة 

20.09 دوالر لالأوقية.

الأ�صهم الآ�صيوية 
ترتاجع عند الإغالق

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صواق  موؤ�صرات  غالبية  تراجعت 
االأ�صهم االآ�صيوية يف ختام تداوالت 
االأ�صهم  ان���خ���ف���ا����س  م����ع  اأم�����������س، 
لنحو  دام  ���ص��ع��ود  ب��ع��د  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

جل�صتني متتاليتني.
يف  ال��ي��اب��اين  نيكاي  موؤ�صر  واأغ��ل��ق 
املالية  ل�����الأوراق  ب��ور���ص��ة ط��وك��ي��و 
اأو   0.05% ب��ن�����ص��ب��ة  م��ن��خ��ف�����ص��اً 
لي�صل  نقطة   13.84 ي��ع��ادل  م��ا 
فيما  ن��ق��ط��ة،   27801.64 اإىل 
االأو�صع  ت��وب��ك�����س  م��وؤ���ص��ر  ت���راج���ع 
ت���وازي   0.44% بن�صبة  ن��ط��اق��اً 
م�صتوي  عند  ليغلق  نقطة   8.54

1940.31 نقطة.
ال�صينية،  االأ���ص��ه��م  �صعيد  وع��ل��ى 
اآي”  اإ�����س  “اإي  م��وؤ���ص��ر  ان��خ��ف�����س 
بنحو  �صنغهاي  بور�صة  يف  املركب 
ن�صبته  م����ا  اأو  ن��ق��ط��ة   29.34
%0.89 ليقفل عند 3253.24 
ن��ق��ط��ة، ف��ي��م��ا ن����زل م��وؤ���ص��ر هاجن 
التعامالت  يف  ال�����ص��ي��ن��ي  ���ص��ي��ن��ج 
توازي   2.49% بن�صبة  املتاأخرة 
اإىل  ل��ي�����ص��ل  ن���ق���ط���ة   512.94

م�صتوى 20110.72 نقطة.

•• دبي-وام: 

بلغت قيمة الت�صرفات العقارية يف دائرة االأرا�صي واالأمالك يف دبي اأم�س اأكر من 
درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 281 مبايعة بقيمة 22.193  376 مليون 
و162  دره��م  مليون   49.76 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   20 منها  دره��م  مليون 

مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 341.47 مليون درهم.
دبي  مدينة  منطقة  يف  دره��م  ماليني   9 بقيمة  االأرا���ص��ي  مبايعات  اأه��م  وج���اءت 
5 ماليني درهم يف منطقة احلبية اخلام�صة تليها  املالحية تليها مبايعة بقيمة 

مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة جبل علي االأوىل.
وت�صدرت منطقة احلبية اخلام�صة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 10 
 3 بت�صجيلها  االأوىل  علي  وتلتها منطقة جبل  دره��م  مليون   22 بقيمة  مبايعات 
مبايعات بقيمة 10 ماليني درهم وثالثة يف اليفرة 2 بت�صجيلها 3 مبايعات بقيمة 

4 ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم 
دره��م يف  16 مليون  بقيمة  تلتها مبايعة  املبايعات  كاأهم  االأوىل  مبنطقة جمريا 

منطقة املركا�س واأخريا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة برج خليفة.
اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  خليفة  ب��رج  منطقة  وت�صدرت 
�صجلت 15 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة مر�صى دبي بت�صجيلها 
13 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة يف الر�صاء جنوب الرابعة بت�صجيلها 

12 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.
و�صجلت الرهون قيمة قدرها 239.03 مليون درهم منها 10 رهون اأرا�س بقيمة 

110.59 مليون درهم و60 رهن فلل و�صقق بقيمة 128.44 مليون درهم وكان 
اأهمها مبنطقة ور�صان االأوىل بقيمة 75 مليون درهم واأخرى يف منطقة الورقاء 

االأوىل بقيمة 30 مليون درهم.
اأما الهبات فقد �صهدت ت�صجيل 8 هبات بقيمة 43.21 مليون درهم كان اأهمها 
مبنطقة جممع دبي لالإ�صتثمار االأول بقيمة 22 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

الثنية الرابعة بقيمة 10 ماليني درهم.

•• دبي-وام:

التكامل  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  ع��ززت 
ب���ني م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة �صمن 
�صبكتها الذكية من خالل حمطة الهيئة 
االأوىل  تعد  ال��ت��ي  للطاقة  االف��رتا���ص��ي��ة 
املرحلة  واأ�صهمت  املنطقة.  يف  نوعها  من 
عدد  جت��م��ي��ع  يف  امل���ح���ط���ة  م����ن  االأوىل 
يقوم  التي  امل��وزع��ة  الطاقة  م�صادر  م��ن 
للهيئة  التابع  والتطوير  البحوث  مركز 
امل�صادر  اإدارة  على  عملت  كما  بت�صغيلها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��م��ا ل���و ك���ان���ت حم��ط��ة طاقة 
تقليدية واحدة الإنتاج الطاقة واالأحمال 
املت�صلة بال�صبكة. وتعتر حمطة الطاقة 
االفرتا�صية مبثابة تقنية متطورة تعتمد 
والتن�صيق  وال��ت��ح�����ص��ني  ال��ت��ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
اال�صطناعي  الذكاء  على  القائم  والتنبوؤ 
بهدف دمج خمتلف اأنواع م�صادر الطاقة 

املوزعة ودعم ال�صبكة الذكية للهيئة.
وتعد حمطة الهيئة االفرتا�صية للطاقة 
م��ن�����ص��ة رق��م��ي��ة ت�����ص��م��ن ال��ت��وا���ص��ل بني 
ال�صغرية  امل��وزع��ة  ال��وح��دات  العديد من 
الطاقة  مل�������ص���ادر  احل���ج���م  وم��ت��و���ص��ط��ة 
املوزعة وت�صمل اأنظمة الطاقة ال�صم�صية 
التخزين  واأن����ظ����م����ة  ال���ك���ه���رو����ص���وئ���ي���ة 
املركبات  �صحن  وحم��ط��ات  ب��ال��ب��ط��اري��ات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة واالأح���م���ال امل��رن��ة االأخ���رى 
امل�صادر  ه����ذه  م�����ص��ارك��ة  مت��ك��ني  ب���ه���دف 
لدعم عمليات ال�صبكة وحتقيق اال�صتفادة 
م�صغل  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  م��ن��ه��ا  ال��ق�����ص��وى 

خالل  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  وامل��ت��ع��ام��ل  ال�صبكة 
توفري خدمات ال�صبكة مبا يف ذلك تقليل 
االأحمال وقت ذروة اال�صتهالك والتحكم 
ا�صتقرار وثبات  للحفاظ على  ال��رتدد  يف 

التيار وموازنة الطاقة وغريها.
وياأتي جناح ا�صتكمال املرحلة االأوىل من 
م�صروع املحطة ثمرة التعاون البحثي بني 
للهيئة  التابع  والتطوير  البحوث  مركز 
اآل مكتوم  را����ص���د  ب���ن  يف جم��م��ع حم��م��د 
“جينرياك  و���ص��رك��ة  ال�صم�صية  للطاقة 
املرحلة  وتت�صمن  �صريفي�صي�س”.  غريد 
التالية من املحطة اإعداد درا�صة اجلدوى 
ال�صامل  للتطبيق  والتقنية  االقت�صادية 
الهيئة  ���ص��ب��ك��ة  ك���ام���ل  ع���ل���ى  ل��ل��م��ح��ط��ة 
وحتديد اأبرز حاالت اال�صتخدام ملحطات 
التوزيع والنقل التابعة للهيئة وتنفيذها 

على نطاق اأو�صع.

وقال معايل �صعيد حممد الطايرالع�صو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
االفرتا�صية  امل��ح��ط��ة  اإن  دب����ي  وم���ي���اه 
تكامل  اإمكانات  زي��ادة  يف  ت�صهم  للطاقة 
الطاقة املتجددة مما يدعم جهود الهيئة 
للطاقة  دب����ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
احلياد  وا�صرتاتيجية   2050 النظيفة 
دب��ي لتوفري  2050 الإم����ارة  ال��ك��رب��وين 
للطاقة  االإنتاجية  القدرة  من   100%
م���ن م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة بحلول 

العام 2050.
والتطوير  ال��ب��ح��وث  “ نتبنى  واأ����ص���اف: 
الطاقة  م�صتقبل  و�صناعة  ال�صت�صراف 
وم�صتدامة  ذك���ي���ة  م��دي��ن��ة  دب����ي  جل��ع��ل 
وحتقيق اأهداف مئوية االإمارات 2071 
التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
اأف�صل دولة  جلعل دول��ة االإم���ارات  اهلل” 
يف العامل. وان�صجاماً مع روؤية الهيئة يف 

م�صتدامة  عاملياً  رائ��دة  موؤ�ص�صة  تكون  اأن 
ومبتكرة ن�صعى اإىل ر�صم مالمح م�صتقبل 
قطاع الطاقة حملياً واإقليمياً وعامليا من 
الرابعة  ال�صناعية  الثورة  مواكبة  خالل 
املبتكرة”.  االإح��الل��ي��ة  التقنيات  وتبني 
ا�صرتاتيجياتنا  ت��ن�����ص��ج��م   “  : وت����اب����ع 
اإمارة  ا�صرتاتيجيات  مع  عملنا  وخطط 
لدعم  االحت��ادي��ة  واال�صرتاتيجيات  دب��ي 
النمو االقت�صادي وتطوير حلول مبتكرة 
ولدينا  ال��ن��ظ��ي��ف��ة.  للطاقة  وم�����ص��ت��دام��ة 

�صركات  م���ع  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ����ص���راك���ات 
دمج  ع���امل���ي���ة يف جم������االت  وم���وؤ����ص�������ص���ات 
م�صادر الطاقة املتجددة والطاقة املوزعة 
االأ�صياء  واإن���رتن���ت  ال��ك��ه��رب��اء  ���ص��ب��ك��ة  يف 
وا�صتخدام الذكاء اال�صطناعي يف وحدات 
اإنتاج الطاقة وكفاءة الطاقة واال�صتدامة 
واالأمن االإلكرتوين والروبوتات واملباين 
الذكية وغريها. وتهدف هذه ال�صراكات 
املجاالت  يف  الوطنية  ال��ق��درات  بناء  اإىل 
ويبلغ  الطاقة.  بقطاع  املتعلقة  التقنية 
ال�صبكة  ب��رن��ام��ج  ا���ص��ت��ث��م��ارات  جم���م���وع 
درهم.  مليارات   7 للهيئة  التابع  الذكية 
اأهم عوامل  اأحد  الذكية  ال�صبكة  وتعتر 
اأن���ه���ا ت�صمن  جن���اح امل����دن ال��ذك��ي��ةح��ي��ث 
املتكاملة  ا�صتمرارية وتوافرية اخلدمات 
واملت�صلة على مدار ال�صاعة.” من جانبه 
النائب  �صلمان  ب��ن  ول��ي��د  امل��ه��ن��د���س  ق���ال 

التنفيذي للرئي�س لقطاع تطوير االأعمال 
الهيئة من  “جنحت  الهيئة:  والتميز يف 
يف  للطاقة  االفرتا�صية  حمطتها  خالل 
دم���ج م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة امل��وزع��ة اخلا�صة 
الكهربائية  امل��رك��ب��ات  ���ص��ح��ن  مب��ح��ط��ات 
 132 اإىل  و���ص��ل  ا���ص��ت��ه��الك  ب��اإج��م��ايل 
ببطاريات  التخزين  واأن��ظ��م��ة  ك��ي��ل��ووات 
ال�صوديوم والكريت وبطاريات فو�صفات 
اإجمالية  ب���ق���درة  وال��ل��ي��ث��ي��وم  احل���دي���د 
 8 و  م���ي���ج���اوات   2.4 ت��ب��ل��غ  ت��خ��زي��ن��ي��ة 
التريد  واأنظمة  التوايل  على  ميجاوات 
باأحمال  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  يف 
للطاقة  ا����ص���ت���ه���الك  ب����اإج����م����ايل  م���رن���ة 
واملحوالت  ك���ي���ل���ووات   390 اإىل  ي�����ص��ل 
اخلارجية  املخترات  يف  الكهرو�صوئية 
واملحوالت  كيلووات   12 بقدرة  املركز  يف 
الكهرو�صوئية ال�صكنية بقدرة 9 كيلووات 
امل����وزع����ة يف حمطة  ال���ط���اق���ة  وم�������ص���ادر 
املحوالت  ت�صمل  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  ال�صبكة 
 200 ب��ق��درة  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية 
كيلووات وبطاريات تخزين الطاقة ب�صعة 
120 كيلووات وحمطات  تبلغ  تخزينية 
بقدرة  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  امل���رك���ب���ات  ���ص��ح��ن 
ي�صار  كيلووات.”   44 ت��ب��ل��غ  اإج��م��ال��ي��ة 
اإجمالية  م��رون��ة  اأت��اح��ت  املحطة  اأن  اإىل 
وت�صعى  ميجاوات.   3.3 نحو  اإىل  ت�صل 
حتديد  اإىل  التالية  خطوتها  يف  الهيئة 
املزيد  لتحقيق  امل�صابهة  امل��واق��ع  ودم���ج 
من املرونة و�صمان ت�صغيل �صبكة الهيئة 

بطريقة اأكر كفاءة وموثوقية.
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املال والأعمال
مليار درهم ت�صهيالت البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال وال�صناعة خالل 4 اأ�صهر  13.1

•• اأبوظبي -وام:

عززت اأ�صواق االأ�صهم املحلية مكا�صبها خالل تداوالت �صهر 
يوليو اجلاري بدعم اإعالن ال�صركات والبنوك املدرجة عن 
اأرباح قوية يف الن�صف االأول من العام اجلاري اإيل جانب 
االإدراج��ات اجلديدة التي اأ�صهمت يف زيادة عمق االأ�صواق، 
وتعزيز جاذبيتها اال�صتثمارية، وا�صتقطاب �صريحة جديدة 

من امل�صتثمرين.
وارتفع راأ�س املال ال�صوقي لالأ�صهم املدرجة من 2.518 
 2.575 اإىل  امل��ا���ص��ي  ي��ون��ي��و  ن��ه��اي��ة  ت��ري��ل��ي��ون دره����م يف 
موزعة  اجل����اري،  يوليو  جل�صات  اأخ���ر  يف  دره���م  تريليون 
�صوق  املدرجة يف  2.015 تريليون درهم لالأ�صهم  بواقع 
اأبوظبي لالأوراق املالية و559.17 مليار درهم لالأ�صهم 

املدرجة يف �صوق دبي املايل.
من  رئي�صي  بدعم  يوليو  خالل  االأ���ص��واق  ر�صملة  وتعززت 
البنوك  املدرجة يف قطاعات  االأ�صهم  العديد من  مكا�صب 
والعقار واال�صتثمار، اإىل جانب االإدراجات اجلديدة وعلى 
الذي  للطرح  الكبري  النجاح  اأع��ق��اب  يف  “تيكوم”  راأ�صها 
الدولة  يف  االأف����راد  اكتتاب  ت�صجيل  م��ع  ق��وي��اً  طلباً  �صهد 
تغطية بواقع 40 مرة، وهي اأعلى ن�صبة تغطية يف تاريخ 
اإدراج  اإىل  اأ�صافة  امل��ايل،  دب��ي  �صوق  يف  العامة  االكتتابات 
“تعاونية االحتاد” يف �صوق دبي كاأول تعاونية ا�صتهالكية 

يف الدولة ُتقدم على هذه اخلطوة.
وا�صتقطبت االأ�صهم املحلية �صيولة خالل يوليو باأكر من 
27 مليار درهم موزعة بواقع 22.8 مليار درهم يف �صوق 
اأبوظبي و4.2 مليار درهم يف �صوق دبي، وجرى التداول 
على  يربو  م��ا  تنفيذ  ع��ر  �صهم  م��ل��ي��ارات   4.6 نحو  على 

245 األف �صفقة.

- �سوق �أبوظبي..
يوليو  خ��الل  العام  اأبوظبي  �صوق  فوت�صي  موؤ�صر  و�صعد 
بن�صبة %3.6 اأو ما يعادل 335.74 نقطة ليغلق عند 

9648.96 نقطة بنهاية تداوالت يوليو احلايل، مقابل 
9313.22 نقطة يف نهاية يونيو املا�صي.

اأ���ص��ه��م مثل “اأبوظبي  اأب��وظ��ب��ي من��و  ودع���م ارت��ف��اع ���ص��وق 
االأول” بن�صبة %3.4 مع اإعالنه حتقيق اأرباحاً �صافية 
العام  م��ن  االأول  الن�صف  خ��الل  دره��م  م��ل��ي��ارات   8 بنحو 
%50 مقارنة مع الفرتة نف�صها  اجلاري بارتفاع ن�صبته 
التجاري”  “اأبوظبي  �صهم  زاد  كما   ،2021 ال��ع��ام  م��ن 
اإىل  ال��ب��ن��ك  اأرب�����اح  ���ص��ايف  ارت���ف���اع  م���ع   2.93% بن�صبة 
3.059 مليار درهم يف الن�صف االأول من العام اجلاري 

بنمو بن�صبة 21%.
اإعالن  مع   21% بنحو  االإ�صالمي”  “اأبوظبي  وارت��ف��ع 
 1.4 لتبلغ   30% بن�صبة  ال�صافية  اأرباحه  منو  البنوك 
مليار درهم خالل الن�صف االأول من العام اجلاري، و�صعد 
�صهم “الدار” باأكر من %10 مع اإعالن ال�صركة ارتفاع 
اأرباحها ال�صافية اإىل 1.53 مليار درهم يف الن�صف االأول 

من العام اجلاري بزيادة بن�صبة 44%.

- �سوق دبي..
وارت���ف���ع م��وؤ���ص��ر ���ص��وق دب���ي ال���ع���ام خ���الل ي��ول��ي��و بن�صبة 
%3.56 اأو ما يوازي 114.7 نقطة ليقفز من م�صتوى 
بالغاً  نقطة   3337.96 عند  نقطة مغلقاً   3233.29
اأداء  املا�صي.وتعزز  يونيو  منت�صف  منذ  م�صتوياته  اأعلي 
�صوق دبي املايل مع ارتفاع �صهم “االإمارات دبي الوطني” 
بن�صبة %4.5 مع اإعالن البنك منو اأرباحه بن�صبة 11% 
اإىل 5.3 مليار درهم يف الن�صف االأول من العام اجلاري، 
حمققاً بذلك اأعلى اأرباح ن�صف �صنوية منذ عام 2019، 
اإعالن  %2 بعد  بنحو  االإ�صالمي”  “دبي  زاد �صهم  فيما 
البنك منواً قوياً يف �صايف االأرباح بن�صبة %45 لت�صل اإىل 
2.7 مليار درهم يف الن�صف االأول.كما �صعد �صهم “اإعمار 
%5.7، و”اإعمار للتطوير” 4.5%  بن�صبة  العقارية” 
و”�صوق دبي املايل” %3، و”العربية للطريان” 5.7% 

و”ديوا” %0.8 و”دبي لال�صتثمار” 5.5%.

•• اأبوظبي- وام:

املمنوحة  االئتمانية  الت�صهيالت  ارتفع حجم 
م���ن ال��ب��ن��وك ال��وط��ن��ي��ة ل��ق��ط��اع��ي االأع���م���ال 
وال�صناعة يف الدولة بنحو 13.1 مليار درهم 
خالل االأربعة اأ�صهر االأوىل من العام اجلاري، 

وفق اإح�صاءات م�صرف االإمارات املركزي.
الرتاكمي  الر�صيد  اأن  االإح�صاءات  واأظهرت 
اإىل  الوطنية  ال��ب��ن��وك  م��ن  امل��ق��دم  لالئتمان 
ق��ط��اع��ي االأع����م����ال وال�����ص��ن��اع��ة، و����ص���ل اإىل 
696.7 مليار درهم يف نهاية ابريل املا�صي، 

مقارنة بنحو 683.6 مليار درهم يف دي�صمر 
تعادل   1.92% ق���دره���ا  ب���زي���ادة   ،2021
13.1 مليار دره��م وذل��ك خالل الفرتة من 

يناير وحتى اأبريل املا�صي.
الرتاكمي  الر�صيد  زاد  االإح�����ص��اءات،  ووف���ق 
اإىل  الوطنية  ال��ب��ن��وك  م��ن  امل��ق��دم  لالئتمان 
اأ�صا�س  ع��ل��ى  وال�����ص��ن��اع��ة  االأع����م����ال  ق��ط��اع��ي 
���ص��ه��ري خ����الل ���ص��ه��ر اب���ري���ل ف��ق��ط ب��ن��ح��و 4 
مقارنة   0.6% ن�صبته  ما  اأو  دره��م  مليارات 
بنحو 692.7 مليار درهم يف مار�س ال�صابق 

عليه.

املقدم  لالئتمان  الرتاكمي  الر�صيد  وارتفع 
االأعمال  قطاعي  اإىل  الوطنية  البنوك  م��ن 
وال�صناعة على اأ�صا�س �صنوي بن�صبة 2.14% 
اأو ما يوازي 14.6 مليار درهم مقارنة بنحو 

682.1 مليار درهم يف اأبريل 2021.
ويعادل حجم الت�صهيالت االئتمانية املمنوحة 
م���ن ال��ب��ن��وك ال��وط��ن��ي��ة ل��ق��ط��اع��ي االأع���م���ال 
وال�صناعة يف الدولة ما ن�صبته %89.1 من 
اإجمايل الر�صيد الرتاكمي لالئتمان املمنوح 
يف  دره��م  مليار   782.5 والبالغ  للقطاعني 
نهاية ابريل املا�صي، فيما تبلغ ح�صة البنوك 

 85.8 قيمته  مبا   10.9% نحو  االأجنبية 
مليار درهم.

و�صل  امل��رك��زي،  امل�صرف  اإح�����ص��اءات  وبح�صب 
ال��ر���ص��ي��د ال���رتاك���م���ي ل��الئ��ت��م��ان امل���ق���دم من 
ال��ب��ن��وك ال��وط��ن��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة يف اإم����ارة دبي 
 362.6 لنحو  وال�صناعة  االأعمال  لقطاعي 
مليار درهم يف نهاية ابريل املا�صي، فيما بلغ 
الوطنية  للبنوك  دره��م  مليار   322.4 نحو 
مليار  و97.5  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  واالأجنبية 
درهم للبنوك الوطنية واالأجنبية يف االإمارات 

االأخرى.

الأ�صهم الأمريكية ترتفع يف م�صتهل 
التعامالت و الآ�صيوية تغلق منخف�صة

•• اأبوظبي- وام:

ارتفعت موؤ�صرات اأ�صواق االأ�صهم يف بور�صة وول �صرتيت االأمريكية خالل م�صتهل تعامالت اأم�س.
ووفقاً لبيانات االأ�صواق االأمريكية، �صعد موؤ�صر “�صتاندرد اآند بورز 500” بن�صبة %0.75 اأو ما يعادل 
30.61 نقطة لي�صل اإىل 4103.5 نقطة، فيما زاد موؤ�صر “داو جونز” ال�صناعي بنحو %0.2 توازي 
65.9 نقطة ليبلغ م�صتوى 32584.9 نقطة، يف حني �صعد موؤ�صر” نا�صداك “، الذي يغلب عليه اأ�صهم 
التكنولوجيا، نحو 122.4 نقطة اأو ما ن�صبته %1.04 و�صوال اإىل 12299.32 نقطة.من جانب اأخر، 
عززت اأ�صواق االأ�صهم االأوروبية مكا�صبها بالتعامالت املتاأخرة، حيث �صعد موؤ�صر “داك�س” االأملاين بن�صبة 
 ”100 “فوت�صي  موؤ�صر  �صعد  بينما   ،1.99% بنحو  الفرن�صي   ”40 “كاك  موؤ�صر  و�صعد   ،1.55%

الريطاين بن�صبة 1.07%.

�صوق دبي العقاري ي�صجل 
يف يونيو اأعلى حجم مبايعات خالل 9 �صنوات 

خالل »اأدنوك« تعلن عن ثاين اكت�صاف للغاز يف امتياز املنطقة البحرية رقم 2 باأبوظبي املحلية  الأ�صهم  اأ�صواق  مكا�صب  درهم  مليار   56

مليون درهم �صايف اأرباح �صوق دبي   63.4
املايل خالل الن�صف الأول بزيادة 63 %

•• دبي -وام:

اأعلنت �صركة �صوق دبي املايل “�س. م. ع.” عن نتائجها 
املالية املوحدة للن�صف االأول من العام احلايل املنتهي يف 
30 يونيو 2022، والتي اأظهرت حتقيق اأرباح �صافية 
قدرها 63.4 مليون درهم مقابل 38.8 مليون درهم 
ن�صبتها  ب��زي��ادة   ،2021 ال��ع��ام  م��ن  املماثلة  ال��ف��رتة  يف 
خالل   134% بن�صبة  االأرب���اح  �صايف  وارت��ف��ع   .63%
الربع الثاين من العام احلايل اإىل 35.9 مليون درهم 
مقابل 15.3 مليون درهم خالل الربع الثاين من العام 

.2021
وو�صل اإجمايل االإيرادات املوحدة لل�صركة اإىل 163.8 
 2022 ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف  خ��الل  دره���م  مليون 
االأول من  الن�صف  136.6 مليون درهم خالل  مقابل 
العام 2021.وتوزعت االإيرادات بواقع 121.4 مليون 
درهم من العمليات الت�صغيلية و42.4 مليون درهم من 

اال�صتثمارات وغريها.
العام اجلاري  االأول من  الن�صف  النفقات خالل  وبلغت 
100.4 مليون درهم مقابل 97.8 مليون درهم خالل 
ال�صهور ال�صتة االأوىل من العام 2021. اأما فيما يخ�س 
درهم  85.2 مليون  بلغت  ال��ث��اين فقد  ال��رب��ع  اإي����رادات 
مقابل 63.2 مليون درهم خالل الربع الثاين من العام 
2021، كما بلغت النفقات 49.3 مليون درهم مقابل 
47.9 مليون درهم يف الربع املماثل من العام 2021.

وقال �صعادة هالل املري، رئي�س جمل�س اإدارة �صركة �صوق 
دبي املايل اإن �صوق دبي املايل �صجل اأداًء اإيجابياً مدفوعاً 
باالهتمام املتزايد من قبل كافة فئات املتعاملني والثقة 
ت�صارع  ���ص��وء  يف  لل�صوق  امل�صتقبلية  االآف����اق  يف  ال��ك��ب��رية 
يف  املالية  االأ�صواق  تطوير  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  خطوات 
 “ ب��اإدراج  دب��ي، حيث رحب ال�صوق خالل الن�صف االأول 
دي��وا “، اأك��ر ط��رح ع��ام اأوىل يف ت��اري��خ االأ���ص��واق املالية 
املنتجات  تنويع  ا�صرتاتيجية  قطعت  كما  االإم����ارات،  يف 
العقود االآجلة  اأ�صواطاً كبرية من خالل تد�صني تداول 

خل���ام ن��ف��ط ُع��م��ان واإط�����الق امل��زي��د م��ن ع��ق��ود االأ�صهم 
امل�صتقبلية.

وبنّي اأن اإجمايل قيمة التداوالت قد ارتفع بن�صبة 75% 
خالل الن�صف االأول من العام 2022 اإىل 49.4 مليار 
املماثلة  الفرتة  28.2 مليار درهم خالل  درهم مقابل 
ال�صوقية  القيمة  اإجمايل  ارتفع  2021، كما  العام  من 
بزيادة  دره��م  مليار   527 اإىل  املدرجة  املالية  ل���الأوراق 
العام  نهاية  يف  م�صتواها  اإىل  قيا�صاً   28.2% ن�صبتها 
411 مليار دره��م. وحافظ �صوق دبي  2021 والبالغ 
املايل على جاذبيته للم�صتثمرين االأجانب اإذ ا�صتحوذوا 
االأول  الن�صف  خ��الل  ت��داوالت��ه  قيمة  م��ن   47% على 

ب�صايف ُم�صرتيات قيمته 2.6 مليار درهم.
اإجمايل  م��ن   19.8% ملكيتهم  ن�صبة  بلغت  واأ���ص��اف 
بنهاية  ال�����ص��وق  يف  امل��درج��ة  لالأ�صهم  ال�صوقية  القيمة 
يونيو 2022، كما بلغت ح�صة اال�صتثمار املوؤ�ص�صي من 
اإجمايل قمة التداول %53.6، االأمر الذي يعك�س ثقة 
امل�صتثمرين املحليني والعامليني يف ال�صوق. ومي�صي �صوق 
دبي املايل قدماً يف جهوده جلذب املزيد من اال�صتثمارات 
موؤمترات  بتنظيم  االلتزام  خالل  من  وذل��ك  االأجنبية، 
امل�صتثمرين العامليني، وقد حققت اأحدث جولة ترويجية 
لل�صوق متمثلة يف موؤمتر امل�صتثمرين العامليني يف لندن 

خالل �صهر يونيو املا�صي جناحاً ُملفتاً.
اأن �صوق دبي املايل ا�صتقطب خالل  اإىل  جتدر االإ�صارة؛ 
م�صتثمراً   70،432 اجل��اري  العام  من  االأول  الن�صف 
1،842 بنهاية الفرتة املماثلة من  جديداً مقارنة مع 
امل�صتثمرين  اإجمايل عدد  بذلك  2021، لريتفع  العام 
اإىل   2022 ي���ون���ي���و  ب��ن��ه��اي��ة  ال�������ص���وق  يف  امل�����ص��ج��ل��ني 
921،550 م�صتثمراً ينتمون اإىل 212 جن�صية بزيادة 
االأجانب  امل�����ص��ت��ث��م��رون  �صكل  .وق���د  �صعفاً   38 ق��دره��ا 
%72 من امل�صتثمرين اجُلدد عالوة على ذلك فقد بلغ 
خالل  ال�صوق  يف  اجلديدة  اال�صتثمارية  املوؤ�ص�صات  عدد 
موؤ�ص�صات   303 بينها  موؤ�ص�صة   426 االأول  الن�صف 

اأجنبية.

•• دبي-وام:

اأعلى حجم  ت�صجيل  العقاري  �صوق دبي  �صهد 
مبايعات ل�صهر يونيو 2022 خالل ال�صنوات 
الت�صع املا�صية حيث بلغ عدد املبايعات8897  
مليار   22.75 اإىل  و���ص��ل��ت  بقيمة  مبايعة 

درهم.
امل��وؤ���ص��ر الر�صمي  ل��ب��ي��ان��ات  ج���اء ذل���ك وف��ق��ا 
الأ�صعار البيع واالإيجارات الذي اأطلقته دائرة 
االأرا�����ص����ي واالأم������الك يف دب���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 

“بروبرتي فايندر« .
واأ�صارت بيانات املوؤ�صر الر�صمي - الذي يتخذ 
اأ�صا�س  ك�صنة   2012 ل��ع��ام  يناير  �صهر  م��ن 
اإىل  2012 ربع االأ�صا�س-  ومن الربع االأول 
يف  �صجل  للمبيعات  العام  ال�صهري  املوؤ�صر  اأن 
ب�صعر   نقطة   1.323 ن��ح��و   2022 ي��ون��ي��و 
املوؤ�صر  �صّجل  حني  ..يف  1،288،925درهم 
ب�صعر  نقطة   1.393 نحو  لل�صقق  ال�صهري 
1،200،353 درهم و�صّجل املوؤ�صر ال�صهري 
1.347 نقطة  ن��ح��و  ه��او���س  ت����اون  ل��ل��ف��ل��ل/ 
املوؤ�صر  و�صجل  2،157،668درهم.  ب�صعر 
ال�صكنية  االإي����ج����ارات  الأداء  ال��ع��ام  ال�����ص��ه��ري 
ب�صعر  املا�صي  يونيو  خ��الل  نقطة   0.971
52،498درهم ..فيما �صّجل املوؤ�صر ال�صهري 
 48،226 ب�����ص��ع��ر   نقطة   0.974 لل�صقق 
درهم.. و�صّجل املوؤ�صر ال�صهري للفلل “ تاون 
  133،330 ب�صعر  نقطة   0.870 ه��او���س 

درهم.
الربعي  امل���وؤ����ص���ر  ���ص��ج��ل  ال���ب���ي���ان���ات  وح�����ص��ب 
االإج���م���ايل ل��ل��م��ب��ي��ع��ات خ���الل ال���رب���ع الثاين 
ب�صعر  نقطة   1.328 نحو   2022 عام  من 
ربع  امل��وؤ���ص��ر  و�صجل  1،266،195درهم.. 
ب�صعر  ن��ق��ط��ة   1.352 ل��ل�����ص��ق��ق  ال�������ص���ن���وي 
املوؤ�صر  1.153.034 دره��م، يف حني �صجل 
الربعي للفلل - التاون هاو�س 1.264 نقطة 

ب�صعر 2.112.826 درهم.
كما �صجل املوؤ�صر الربعي االإجمايل لالإيجارات 
نحو   2022 ع�����ام  م����ن  ال����ث����اين  ال����رب����ع  يف 
دره��ًم��ا..  52،133 ب�صعر  نقطة   0.968

 0.979 لل�صقق  ال�صنوي  ربع  املوؤ�صر  و�صجل 
نقطة ب�صعر 47،764 درهًما، و�صجل موؤ�صر 
ب�صعر  0.858 نقطة  التاون هاو�س  الفلل - 

133،085 درهم.
و���ص��ه��د ���ص��ه��ر ي��ون��ي��و امل��ا���ص��ي اأع���ل���ى اإجمايل 
حجم معامالت مبيعات منذ اأكتوبر 2013 
بقيمة  م��ب��ي��ع��ات  م��ع��ام��ل��ة   8897 ب��اإج��م��ايل 
ا�صتحوذت  ح���ي���ث  دره������م  م���ل���ي���ار   22.75
العقارات الثانوية على %60.05 من جميع 

 39.95% و  امل�صجلة   املبيعات  م��ع��ام��الت 
لي�صهد بذلك  للعقارات على على اخلارطة? 
حيث  م��ن   34% بن�صبة  زي���ادة  يونيو  �صهر 
احلجم و%24.8 من حيث القيمة مقارنة 

ب�صهر مايو 2022.
ت����داول  امل���ب���اي���ع���ات مت  ح��ج��م  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 
3،554 عقاًرا بقيمة اإجمالية بلغت 7.057 
مليار درهم للعقارات على اخلارطة..فيما بلغ 
الثانوية  ال�صوق  امل��ت��داول��ة يف  ال��ع��ق��ارات  ع��دد 
مليار   15.692 ب��ق��ي��م��ة  ع���ق���اًرا   5،343
درهم. وباملقارنة مع نف�س الفرتة من ال�صهر 
اخلارطة  على  املعامالت  ع��دد  ارتفع  املا�صي 
بينما   ..،28.96% بن�صبة  املا�صي  يونيو  يف 
بن�صبة  ال��ث��ان��وي��ة  ال��ع��ق��ارات  م��ع��ام��الت  زادت 

.37.53%
و���ص��ه��د ال���رب���ع ال���ث���اين اأع���ل���ى ح��ج��م مبيعات 
رب���ع ���ص��ن��وي خ���الل ال��ع��ق��د امل��ا���ص��ي باإجمايل 
مليار   59،154 بقيمة  �صفقة   22،504
درهم . ومبقارنة البيانات ربع ال�صنوية حقق 
% من   9.61 بن�صبة  زي����ادة  ال��ث��اين  ال��رب��ع 
حيث احلجم و %6.77 من حيث القيمة..
اأداًء ملحوًظا وحقق  الثاين  الربع  اأظهر  كما 
احلجم  حيث  م��ن   45.86% بن�صبة  زي���ادة 
القيمو  حيث  من   61.56% بن�صبة  وزي��ادة 

مقارنة بالربع الثاين يف عام 2021.
وي��وا���ص��ل ال�����ص��وق ال��ث��ان��وي ل��ع��م��ل��ي��ات البيع 
��ة االأك�����ر يف �صوق  اال���ص��ت��ح��واذ ع��ل��ى احل�����صّ

الربع  خ���الل  ح�صته  بلغت  ح��ي��ث  ال��ع��ق��ارات 
 40.32% و   %59.68% ال�����ث�����اين 
ل��ل��ع��ق��ارات ع��ل��ى اخل���ارط���ة وذل����ك ب��ع��دم��ا مت 
 18.565 ب��ق��ي��م��ة  ع���ق���ارا   6،025 ت�����داول 
مليار درهم على اخلارطة و13،430  عقارا 
ال�صوق  يف  دره���م  م��ل��ي��ار    40.589 بقيمة  
ال��ث��ان��وي. وع��ن��د م��ق��ارن��ة ذل��ك ب��ال��رب��ع االأول 
ارت��ف��ع ع��دد املعامالت على   2022 م��ن ع��ام 
 ،  5.75% الثاين بن�صبة  اخلارطة يف الربع 
وزادت معامالت العقارات الثانوية - اجلاهزة 

بن�صبة 12.38%.
من ناحية اأخرى �صجل موؤ�صر اأداء االإيجارات 
منها  اإي���ج���ار  ع��ق��د   40924 جم��م��وع��ه  م���ا 
  36.80% و  ج���دي���دة  %عقود   63.20
جمددة حيث ا�صتحوذت العقود ال�صنوية على 
83.26? من اإجمايل العقود و 16.74% 
ا�صتحوذت عقود  عقود غري �صنوية.. يف حني 
على  ال�صكنية  ل��الأغ��را���س  امل�صجلة  االإي��ج��ار 
مت  بينما  العقود..  اإج��م��ايل  من   71.82%

ت�صجيل %27.33 الأغرا�س جتارية.
وبذلك ارتفع عدد عقود االيجار خالل الربع 
 123،856 اإىل   2022 ع���ام  م��ن  ال��ث��اين 
عقد اإيجار ، %59.48  منها عقود جديدة 

و40.52 % عقوة جمددة.
وب��ال��ن��ظ��ر اإىل االإط������ار ال��زم��ن��ي ل��ل��ع��ق��ود  يف 
�صنوًياو  % منعا   81.41 الثاين كان  الربع 

%18.41 غري �صنوي.

وا�صتحوذت عقود االإيجار امل�صجلة لالأغرا�س 
ال�����ص��ك��ن��ي��ة يف ال����رب����ع ال����ث����اين ع���ل���ى ح����وايل 
%72.93 من اإجمايل عقود االإيجار..فيما 
جتارية.  الأغ��را���س   26.18% ت�صجيل  مت 
االإيجارات  الأداء  االإيجابي  لالجتاه  ونتيجة 
الن�صف  يف  العقود  اإج��م��ايل  و�صل  االإج��م��ايل 
االأول 2022 اإىل حوايل 306،353 عقًدا 
االأ�صهر  خ��الل  عقًدا   303،491 ب�  مقارنة 

ال�صتة االأوىل من عام 2021.
االأرا�صي  بدائرة  “اإيجاري”  نظام  وبح�صب 
واالأم���الك يف دب��ي ج��اءت املناطق االأوىل من 
حيث عدد عقود االإيجار امل�صجلة خالل يونيو 
االأوىل  علي  جبل  منطقة  ك��ال��ت��ايل:  امل��ا���ص��ي 
 1311“ االأوىل  عقدا”وور�صان   1423“
 1250“ الرابعة  والر�صاء اجلنوب  عقًدا” 
واخلليج   ”1202“ دب���ي  وم��ر���ص��ى  عقدا” 

التجاري “1148«.
البيانات  ق��اع��دة  م��ن  الطلب  لبيانات  ووف��ق��اً 
تركزت  فايندر”  “بروبرتي  ب�صركة  اخلا�صة 
املا�صي  يونيو  يف  ال�صقق  عن  البحث  عمليات 
مناطق  م��ن  ك��ل  يف  ب��االي��ج��ارات  يتعلق  فيما 
و”اخلليج  “دبي مارينا”و”دبي تاون داون” 
التجاري” و”قرية جمريا الدائري”و” اأبراج 
بحرية جمريا”.. فيما ترّكزت عمليات البحث 
عن الفلل-تاون هاو�س يف مناطق دبي “هيلز 
و”الر�صاء”و”داماك  و”جمريا”  ا�صتيت” 

هيلز -اأكويا من داماك” و”الينابيع«.

•• اأبوظبي-وام: 

الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ب�����رتول  ���ص��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
اأم�س عن ثاين اكت�صاف من موارد  “اأدنوك” 
ا�صتك�صافية �صمن  بئر  اأول  الطبيعي يف  الغاز 
اأبوظبي،  يف   2 رق��م  البحرية  املنطقة  امتياز 
االإيطالية،  “اإيني”  ���ص��رك��ة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي 
حيث يقدر حجم االكت�صاف من مكمن جديد 
بحوايل 1-1.5 تريليون قدم مكعبة قيا�صية 

من الغاز اخلام.
االكت�صاف  بعد  الكبري  االكت�صاف  ه��ذا  وياأتي 
مت  ال�����ذي  ع��م��ق��اً  االأق������ل  امل���ك���ام���ن  يف  االأويل 
االإع���الن عنه يف ف��راي��ر امل��ا���ص��ي، مم��ا يجعل 
اإجمايل االحتياطيات لكال االكت�صافني ي�صل 
مكعبة  ق��دم  تريليون   3.5-2.5 ح��وايل  اإىل 

قيا�صية من الغاز.
 2019 ومت��ت تر�صية ه��ذا االم��ت��ي��از يف ع��ام 
االإيطالية  “اإيني”  على حتالف تقوده �صركة 
العامة  تي”  تي  “بي  �صركة  وي�صم  للطاقة، 
لال�صتك�صاف واالإنتاج التايالندية، كجزء من 
ل�صركة  االأوىل  التناف�صية  ال��ع��ط��اءات  ج��ول��ة 

“اأدنوك«.
قال يا�صر �صعيد املزروعي، الرئي�س التنفيذي 
يف  واالإن���ت���اج  وال��ت��ط��وي��ر  اال�صتك�صاف  ل��دائ��رة 
ال�صوء  املهم  االكت�صاف  ه��ذا  ي�صّلط  اأدن���وك: 
برنامج  يحققه  ال���ذي  امل�صتمر  ال��ن��ج��اح  على 
“اأدنوك” الطموح لتطوير اأعمالها يف جمال 
لتاأمني  واالإن����ت����اج  وال��ت��ط��وي��ر  اال���ص��ت��ك�����ص��اف 
القيمة  وخلق  جديدة،  هيدروكربونية  م��وارد 
االإم����ارات. ونحن  ل��دول��ة  امل��دى الطويل  على 
تي  و’بي  ’اإيني’  �صركتي  اأب��دت��ه  مب��ا  ���ص��ع��داء 
من رغبة يف ا�صتك�صاف موارد التكوينات  تي’ 

ونتطلع  ال��واع��دة.  االإم��ك��ان��ي��ات  ذات  العميقة 
م���ع جميع  وال���ت���ع���اون  ال��ع��م��ل  م��وا���ص��ل��ة  اإىل 
�صركائنا اال�صرتاتيجيني ال�صتغالل االإمكانات 
الهائلة ملوارد اأبوظبي الهيدروكربونية ب�صكل 
البيانات  من  االكت�صافان  وا�صتفاد  م�صتدام. 
عمليات  م��ن  عليها  احل�صول  مّت  التي  املهمة 
امل�����ص��ح اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي ث��الث��ي االأب���ع���اد الذي 
هذه  اأه��م��ي��ة  ي����رز  مم���ا  “اأدنوك”،  ن��ف��ذت��ه 
امل�صوحات يف تطوير وتو�صعة اأعمال “اأدنوك” 
ا�صتك�صاف  يف  احلديثة  التقنيات  وا�صتغالل 
اأنحاء  كافة  يف  جديدة  هيدروكربونية  م��وارد 

اإمارة اأبوظبي.
اأعلنت  م��ا  اإىل  االأخ����ري  االك��ت�����ص��اف  وي�����ص��اف 
اكت�صاف  2022 من  يف مايو  “اأدنوك”  عنه 
ح���وايل 100 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل م��ن ال��ن��ف��ط يف 
اأبوظبي  يف   ”3“ الرية رقم  املنطقة  امتياز 
واإعالنها  الذي تديره �صركة “اوك�صدينتال”، 
تاأكيد  ع��ن  دي�صمر2021  �صهر  يف  ك��ذل��ك 
اكت�صاف ما ي�صل اإىل مليار برميل من املكافئ 
النفطي يف امتياز املنطقة الرية رقم 4 الذي 

تديره �صركة “انبك�س”/”جودكو«.
والثانية  االأوىل  اجلولة  “اأدنوك”  واأطلقت 

عامي  يف  التناف�صية  اأب��وظ��ب��ي  م��زاي��دات  م��ن 
عن  ن��ي��اب��ًة  ط��رح��ت  حيث  و2019،   2018
حكومة اأبوظبي جمموعة من املناطق الرية 

والبحرية الرئي�صية.
الدرا�صات  م���ن  امل���ت���وف���رة  ال��ب��ي��ان��ات  وت�����ص��ري 
وامل�صوحات  ال���ب���رتويل  ل��ل��ن��ظ��ام  التف�صيلية 
من  عليها  احل�صول  مّت  التي  اجليوفيزيائية 
املناطق  اأّن  اإىل  والتقييم  اال�صتك�صاف  اآب����ار 
امل��ط��روح��ة حت��ت��وي ع��ل��ى م����وارد ك��ب��رية تقدر 
بعّدة مليارات من براميل النفط وتريليونات 

من االأقدام املكعبة من الغاز الطبيعي.
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اإخطار عديل بالوفاء
اخطار عديل للوفاء مببلغ 158000 درهم

املخطر : حممد �صليمان جابر لبناين اجلن�صية ويحمل هوية رقم 784197583147166 
العنوان عجمان - الرا�صدية 1 - ابراج اويزي�س 1 �صقة رقم 3002 هاتف رقم : 0525055712

املخطر اليه : ن�صار مولريي كونييل مويدو مولريي هندي اجلن�صية
العنوان : عجمان - اجلرف بناية اجلرف �صقة رقم 102 هاتف : 0505908062

ال�صرح 
158000 درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه  املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 

بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعى ل�صرف ال�صيك اال انه ارتد دون �صرف ب�صبب وبيانه كالتايل :
مبلبغ 38000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2021/07/01 وامل�صحوب على بنك االأمارات دبي الوطني.  000078 رقم  ال�صيك   -1

ا�صتحقاق 2021/08/15 وامل�صحوب على بلك االأمارات دبي الوطني. بتاريخ  درهم   60000 مبلبغ   000079 رقم  ال�صيك   -2
60000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2021/12/15 وامل�صحوب على بلك االأمارات دبي الوطني ،  مبلبغ   000080 رقم  ال�صيك   -3

وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكرارا ولكن دون جدوى.
االإجراءات  التخاذ  �صن�صطر  واال  اخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�صة  خالل  املذكور  املديوينة  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  نخطركم  فاننا  لذلك 

القانونية. واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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اإعالن بيع موؤ�ش�شة فردية
�صهناز قيوم حافظ عبد  الطرف االول /  باأنه مت االتفاق بني /  ليكن معلوما للجميع 
م�صري   ، مو�صى  على  حممود  حامت   / الثاين  الطرف   - اجلن�صية  باك�صتانية   - القيوم 
البيع  يف   - القيوم  عبد  حافظ  قيوم  �صهناز   / االول  الطرف  ترغب  بحيث  اجلن�صية 
اللوؤلوؤه  )�صالون  امل�صماه  الرخ�صة  يف   ،%100 البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل 
الطرف  اىل   791532 رقم  حتت  ال�صارقة  بامارة  تا�ص�صت  والتي  للتجميل(  احلمراء 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   - مو�صى  على  حممود  حامت   / الثاين 
ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون 
هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
الهند  اجلن�صية  الدين،  حمى  على  على  �صادات  انور   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته و البالغه 100% وذلك اىل ال�صيد : �صيد عطاء 
والتي  الفاخر(  �صاي  )كافرتيا  الرخ�صة  الهند يف  اجلن�صية  اقبال  �صيد مع�صوم  الرحمن 
التنميه  دائرة  من  ال�صادرة   )743323( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت 

االقت�صادية. تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صه الخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
باأن ال�صيدة/ واجن وى اى، �صينية اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل عن  ليكن معلوم�ا للجميع 
باك�صتاين   - �صري خان  ال�صيد : حممد ماهر عمران  اىل  ذلك  100% و  البالغه  كامل ح�صتها 
تاأ�ص�صت  والتي   )1 - فرع  املتحركة  الهواتف  لتجارة  ال�صني  )باب  امل�صماة  الرخ�صة  ، يف  اجلن�صية 
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة امل�صماه رقم )743457( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 
ال�صني  )باب  من  التجاري  اال�صم  تغيري   ، الرخ�صة  �صاحب  تنازل   : اأخرى  تعديالت  بال�صارقة، 

لتجارة الهواتف املتحركة - فرع 1( لت�صبح )النجم الفيا�س لتجارة الهواتف املتحركة(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ص�ر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : حممد اخرت ميمون احمد عبداهلل ميمون، اجلن�صية الهند ويحمل بطاقة 
هوية رقم 784195923378079، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك 
 784  198029691908 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  باك�صتان،  اجلن�صية  الدين  عمر  نا�صر  ال�صيد  اىل 
يف الرخ�صة امل�صماه ))�صركة املنازل لتجارة املخلفات البال�صتيكية(( والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )783965( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية. تعديالت اأخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة 
الآخر، تغيري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م، ا�صافة ن�صاط، تغيري اال�صم 
البال�صتيكية  املخلفات  لتجارة  املنازل  �صركة  اىل  البال�صتيكية  املخلفات  لتجارة  املنازل  �صركة  من  التجاري 
ذ.م.م - �صركة ال�صخ�س الواحد. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( 
2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على  ل�صنة 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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 تنازل/ بيع 
اعالن بالن�شر

يرجي العلم انه �صيقوم كاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صه بني االطراف 
املذكوره من الطرف االأول : هالل مياه نور مياه اجلن�صية بنجالدي�س عن ح�صته البالغة 

يو�صف على �صفر احلمادي - اجلن�صية االمارات عبداهلل   : الثاين  الطرف  100% اىل 
تعديالت اأخرى : مت تغيري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اإىل موؤ�ص�صة فردية باال�صم 
وتركيب  )ت�صليح  الرخ�صة  ن�صاط  ال�صيارات(  اطارات  لت�صليح  اخلبه  )خدمات  التجاري 
يف  االقت�صاديه  التنمية  دائرة  من  واملرخ�س  املركبات(  زيوت  تبديل  ال�صيارات  اطارات 
1990/6/17 يف  241088 ال�صادرة بتاريخ  ال�صارقة رخ�صة مهنية رقم  خورفكان - 
دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان. وعليه �صيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل 
االجراءات  اتباع  اعرتا�س  لدية  االعالن فمن  ن�صر هذا  تاريخ  يوم من   14 انق�صاء  بعد 

القانونية خالل الفرتة املحددة.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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اعالن بالن�شر        

 111/2022/22 مدين كلي  
تفا�صيل االإعالن بالن�صر

حمل االإقامة جمهول   - �س.ذ.م.م  الجن  اوفي�س  ذا  مطعم  اإىل املدعى عليه / 1- 
مبا اأن املدعى / جو�س فريناندو داريو اي�صتجربى كري�صتالدو

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها ب�صفة م�صتعجلة، وقبل الف�صل يف املو�صوع، خماطبة دائرة االرا�صي واالمالك لوقف ومنع 
الت�صرف يف الوحدة ال�صكنية رقم 3401 الكائنة مبنطقة اخلريان االأوىل على قطعة االأر�س رقم 113 املبنى رقم 2 )ذا دبي 
كريك ريزيدين�س نورث تاور 2( الطابق 34 وم�صاحتها 312.79 مرت مربع، والوحدة ال�صكنية رقم 2703 الكائنة مبنطقة 
27 وم�صاحتها  3( الطابق  3 )ذا دبي كريك ريزيدين�س ثاوث تاور  اخلريان االأوىل على قطعة االأر�س رقم 114 املبنى رقم 

كانت -، وذلك حلني الف�صل يف الدعوى املاثلة بحكم بات. يد  اي  ? حتت  مربع  مرت   214.63
3- خماطبة كل من ادارة الكاتب العدل مبحاكم دبي، ومركز الت�صوية الودية للمنازعات مبحاكم دبي، لتزويد املحكمة املوقرة 
مبايلي : اأ?- اأ�صل الوكالة رقم 251617/1/2021 واملحررة بتاريخ 2021/11/18 واملن�صوب �صدورها من املدعى اىل 
املدعى عليه اخلام�س من خالل املدعى عليها ال�صاد�س مكتب �صعاد حممد للمحاماة واال�صت�صارات القانونية - مكتب الكاتب 
العدل اخلا�س، وكافة امل�صتندات والوثائق املرتبطة بها اليكرتونياً، وذلك وفقاً لن�س املادة 14 فقرة 4 ، 6 من القانون رقم 
 2022-08-02 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  ل�صنة. وحددت   4 رقم  القانون  احكام  بع�س  بتعديل   2021 ل�صنة   26
ال�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70488 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/149971(

املنذرة : �صركة التاأمني العربية �س م ل )فرع دبي(
بوكالة املحامية / مريه جالل البلو�صي

املنذر اإليها : مرالن حنا - لبنانية اجلن�صية )جمهول حمل االإقامة(
�صيغة االإعالن

املنذرة تنذر املنذر اإليها وتكلفها بالت�صامن والت�صامم والتكافل فيما بينها وبني املنذر 
درهم   200.000 وقدره  مبلغ  ب�صداد  و  بالوفاء  )�س.ذ.م.م(  للعقارات  ال�صفوة  اإليها 
)مائتا األف درهماً( والفائدة القانونية 5% من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك وحتى ال�صداد 
التام وذلك خالل خم�صة اأيام من ن�صر هذا االنذار واإال �صت�صطر التخاذ كافة االجراءات 

القانونية لتح�صيل ذلك املبلغ ، هذا مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149952(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صواًل لدي الكاتب العدل 
- مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى 

فندق �صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : هيثم عبد زيد هادي ال�صلمان 

عنوانه : الرابية بناية ال�صالم �صارع �صقلية منزل رقم 14 ، عمان ، االردن
هاتف : 00964780661111

نوبليز  برج   3103 بالوحدة  واخلا�ص�ة  وال�ص�راء  البي�ع  عملي�ة  با�صتكمال  الي�ه  املنذر  املن�ذر/  ينذر 
واإال  االإنذار  ه�ذا  اإلي�ه  املن�ذر  اإ�ص�تالم  ت�اريخ  م�ن  ي�وم�ا(  ع�ص�ر  )اأق�ص�اها خم�ص�ة  م�دة  وذل�ك خ�الل   ،
�صي�ص�ط�ر املن�ذر التخاذ االإج�راءات القانونية الالزم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر اإلي�ه واإنه�اء مذكرة احلج�ز 
وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدي�ة  بااللتزام�ات  الإخاللك�م  وذلك  بالوح�دة  اخلا�ص�ة 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0004194 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعى عليه : �صركه ايه يف ام ورلد ويد - جمهول حمل االإقامة :
نعلمكم اأن املدعية / ايه اف موال انرتنا�صيونال قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها 
باالتي : اأوال : حتديد اأقرب جل�صة لنظر الدعوى واإعالن املدعي عليهما ب�صورة من الئحتها و�صم 
عقد  ونفاذ  ب�صحة  الق�صاء   : ثانيا  ال�صارقة.  وم�صاحلة  توفيق   2022/516 رقم  النزاع  ملف 
البيع عقد البيع وال�صراء لعدد ثالث حاويات واملوؤرخ يف 2020/8/19م مع اإلزام املدعي عليهما 
بامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.  لذلك اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/08/10 اأمام 
املدنيه - مكتب رقم )مكتب  ال�صارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية  اإدارة الدعوى حمكمة  مكتب 
مدير الدعوى( �صخ�صيا ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  اأيام من  ع�صرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ال  امل�صتندات  كافة  بها 

الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعى عليه. حرر بتاريخ : 2022/7/27 م
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0004194 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعى عليه : زهان موروزوف - جمهول حمل االإقامة 
نعلمكم اأن املدعية / ايه اف موال انرتنا�صيونال قد اأقامت الدعوى املذكورة اأعاله وتطالب فيها 
باالتي : اأوال : حتديد اأقرب جل�صة لنظر الدعوى واإعالن املدعي عليهما ب�صورة من الئحتها و�صم 
عقد  ونفاذ  ب�صحة  الق�صاء   : ثانيا  ال�صارقة.  وم�صاحلة  توفيق   2022/516 رقم  النزاع  ملف 
البيع عقد البيع وال�صراء لعدد ثالث حاويات واملوؤرخ يف 2020/8/19م مع اإلزام املدعي عليهما 
بامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.  لذلك اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/08/10 اأمام 
املدنيه - مكتب رقم )مكتب  ال�صارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية  اإدارة الدعوى حمكمة  مكتب 
مدير الدعوى( �صخ�صيا ً اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  اأيام من  ع�صرة  على  تزيد  وذلك خالل مدة ال  امل�صتندات  كافة  بها 

الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعى عليه. حرر بتاريخ : 2022/7/27 م
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003763 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأيوب حممد اأدم حممد - جمهول حمل االإقامة  
فيها  وتطالب  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اقامت  قد  م(  م  )ذ  ال�صارقة  اجرة  املدعية  ان  نعلمكم 
املدعي  الزام   .2 عليها.   املدعي  واإعالن  لنظره  موعد  وحتديد  الدعوى  قيد   .1 باالتي:  
عليهم بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ وقدره )2332.22 درهم( الفان وثالثمائة واثنان 
وثالثون درهما واثنان وع�صرون فل�صا. 3. الزام املدعي عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع 12% 
من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�صداد التام.  4. الزام املدعي عليهم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2022/8/11 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
ال�صارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك 

مدعي عليه.   حرر بتاريخ 2022/7/28 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149956(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صواًل لدي الكاتب العدل  
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى 

فندق �صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : 1- هورو اكيتو ، 2- اكر علي 

عنوانه : 1- �صقة 6 ، 15 لين�صرت �صكوير لندن ، اململكة املتحدة 
املتحدة  اململكة   ، لندن  هارليدن  �صرتيت  هاي   246  -2

هاتف : 00447375102539-1     00447830623-2
 The( ينذر املن�ذر/ املنذر الي�ه با�صتكمال عملي�ة البي�ع وال�ص�راء واخلا�ص�ة بالوحدة 704 برج ذا يف
واإال  االإنذار  اإلي�ه ه�ذا  املن�ذر  اإ�ص�تالم  ت�اريخ  ي�وم�ا( م�ن  )اأق�ص�اها ثالثون  خ�الل م�دة  وذل�ك   ،  )V
�صي�ص�ط�ر املن�ذر التخاذ االإج�راءات القانونية الالزم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر اإلي�ه واإنه�اء مذكرة احلج�ز 
وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدي�ة  بااللتزام�ات  الإخاللك�م  وذلك  بالوح�دة  اخلا�ص�ة 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149955(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صواًل لدي الكاتب العدل  
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى 

فندق �صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : جراح املوفنت

عنوانه : جممع النور ال�صكني ، املوجي ، ال�صقة 201، العني ، االإمارات العربية املتحدة 
هاتف : 00971504699267 

ينذر املن�ذر/ املنذر الي�ه با�صتكمال عملي�ة البي�ع وال�ص�راء واخلا�ص�ة بالوحدة 2903 برج ذا �صكوير،  
واإال  االإنذار  ه�ذا  اإلي�ه  املن�ذر  اإ�ص�تالم  ت�اريخ  م�ن  ي�وم�ا(  ع�صر  خم�صة  )اأق�ص�اها  م�دة  خ�الل  وذل�ك 
�صي�ص�ط�ر املن�ذر التخاذ االإج�راءات القانونية الالزم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر اإلي�ه واإنه�اء مذكرة احلج�ز 
وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدي�ة  بااللتزام�ات  الإخاللك�م  وذلك  بالوح�دة  اخلا�ص�ة 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 70021
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149950(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صواًل لدي الكاتب العدل  
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى 

فندق �صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : درايل اميانويل تيمي جو�صيلو�س ايديل يو�صاج ايديل روز 

عنوانه : 4 روي دي الكالري كارجي 9500 
هاتف : 0033612371988 

نوبليز،    برج   2905 بالوحدة  واخلا�ص�ة  وال�ص�راء  البي�ع  عملي�ة  با�صتكمال  الي�ه  املنذر  املن�ذر/  ينذر 
وذل�ك خ�الل م�دة )اأق�ص�اها ثالثون ي�وم�ا( م�ن ت�اريخ اإ�ص�تالم املن�ذر اإلي�ه ه�ذا االإنذار واإال �صي�ص�ط�ر 
املن�ذر التخاذ االإج�راءات القانونية الالزم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر اإلي�ه واإنه�اء مذكرة احلج�ز اخلا�ص�ة 
واأتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدي�ة  بااللتزام�ات  الإخاللك�م  وذلك  بالوح�دة 

املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149953(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صواًل لدي الكاتب العدل  
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى 

فندق �صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : نزهان كاظم �صاحب الغامن 

عنوانه : الرابية بناية ال�صالم �صارع �صقلية منزل رقم 14 
هاتف : 00971503332779 

نوبليز،   برج   3104 بالوحدة  واخلا�ص�ة  وال�ص�راء  البي�ع  عملي�ة  با�صتكمال  الي�ه  املنذر  املن�ذر/  ينذر 
واإال  االإنذار  ه�ذا  اإلي�ه  املن�ذر  اإ�ص�تالم  ت�اريخ  م�ن  ي�وم�ا(  ع�صر  خم�صة  )اأق�ص�اها  م�دة  خ�الل  وذل�ك 
�صي�ص�ط�ر املن�ذر التخاذ االإج�راءات القانونية الالزم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر اإلي�ه واإنه�اء مذكرة احلج�ز 
وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدي�ة  بااللتزام�ات  الإخاللك�م  وذلك  بالوح�دة  اخلا�ص�ة 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد : حممد ابوالفي�س بن عبداحلكيم - اجلن�صية : بنغالدي�س 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد/ �صيد غالم 
ار�صاد �صيد �صم�س الهدى - اجلن�صية بنجالدي�س ، يف الرخ�صة امل�صماة )بقالة الن�صاط( تاأ�ص�صت 
االإقت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )115675(  باإمارة 
1- تغيري ال�صكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )�صركة  بال�صارقة ،  تعديالت اخرى :  
ال�صخ�س الواحد )ذ م م( ، 2- تغيري اال�صم التجاري من )بقالة الن�صاط( اىل )بقالة الن�صاط 

)ذ م م( - �صركة ال�صخ�س الواحد(
 2013 ل�صنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

7055

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : �أتيح لتجارة �ل�سلع باجلملة �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 40-6 ملك را�صد حممد مبارك املن�صور النعيمي - ديرة - املرقبات 
رقم  م(،  م  )ذ  الواحد  ال�صخ�س   - حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة   : القانوين  ال�صكل   -
الرخ�صة : 981833 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1607704 مبوجب هذا تعلن 
دائرة االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/28 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �ت�ص �يه �م لتدقيق �حل�سابات العنوان : مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - 
هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : جممع للتعامل �لإلكرتوين د�يف ويذمى - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 303-9 ملك عي�صى بن نا�صر بن عبداللطيف ال�صركال - ديرة - 
بور �صعيد - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 955790 رقم 
1569788 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�صاد وال�صياحة  القيد بال�صجل التجاري : 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2022/7/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  �حل�سابات  لتدقيق  �م  �يه  �ت�ص  املعني 
حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور �صعيد - هاتف : 04-2973060  
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2973071  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 70021
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �ت�ص �يه �م لتدقيق �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - 
ديرة - بور �صعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
�أتيح لتجارة �ل�سلع باجلملة �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2022/7/28 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/7/28
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�صتندات واالأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �ت�ص �يه �م لتدقيق �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب 
 04-2973071  : 2973060-04  فاك�س   : دي��رة - بور �صعيد - هاتف   -
مبوجب هذا تعلن االإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور 
اأعاله لت�صفية  جممع للتعامل �لإلكرتوين د�يف ويذمى - �ص ذ م م وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/7/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/7/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اأعاله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم 
الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  واالأوراق  امل�صتندات  معه كافة  م�صطحباً 

تاريخ ن�صر هذا االإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149949(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صواًل لدي الكاتب العدل  
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى 

فندق �صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : عبدالرحيم ابراهيم عبدالواحد 

عنوانه : دبي هور العنز االإمارات العربية املتحدة 
هاتف : 00971523231557 

نوبليز،   برج   2904 بالوحدة  واخلا�ص�ة  وال�ص�راء  البي�ع  عملي�ة  با�صتكمال  الي�ه  املنذر  املن�ذر/  ينذر 
واإال  االإنذار  ه�ذا  اإلي�ه  املن�ذر  اإ�ص�تالم  ت�اريخ  م�ن  ي�وم�ا(  ع�صر  خم�صة  )اأق�ص�اها  م�دة  خ�الل  وذل�ك 
�صي�ص�ط�ر املن�ذر التخاذ االإج�راءات القانونية الالزم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر اإلي�ه واإنه�اء مذكرة احلج�ز 
وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدي�ة  بااللتزام�ات  الإخاللك�م  وذلك  بالوح�دة  اخلا�ص�ة 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149951(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صواًل لدي الكاتب العدل  
مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى 

فندق �صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : كالودي جينا جوليان �صاتلراد مي�صيل 
عنوانه : بلو ووتر مبنى 3 �صقة رقم 110 فرن�صا

هاتف : 00971556760208 
نوبليز،    برج   4106 بالوحدة  واخلا�ص�ة  وال�ص�راء  البي�ع  عملي�ة  با�صتكمال  الي�ه  املنذر  املن�ذر/  ينذر 
واإال  االإنذار  ه�ذا  اإلي�ه  املن�ذر  اإ�ص�تالم  ت�اريخ  م�ن  ي�وم�ا(  ع�صر  خم�صة  )اأق�ص�اها  م�دة  خ�الل  وذل�ك 
�صي�ص�ط�ر املن�ذر التخاذ االإج�راءات القانونية الالزم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر اإلي�ه واإنه�اء مذكرة احلج�ز 
وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدي�ة  بااللتزام�ات  الإخاللك�م  وذلك  بالوح�دة  اخلا�ص�ة 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13607 بتاريخ 2022/7/30 70021
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/149954(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صواًل لدي الكاتب 
العدل  مبحرر رقم 2018/1/170555 فرع الطوار - العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني 

، مبنى فندق �صمايا، الطابق الثاين بالكامل - هاتف متحرك 0508770778 
املنذر اإليه : مي�صيل جونا�صان رينا�صتني

عنوانه : 16 رو �صايفو ، فرن�صا
هاتف : 0033756828273 

ينذر املن�ذر/ املنذر الي�ه با�صتكمال عملي�ة البي�ع وال�ص�راء واخلا�ص�ة بالوحدة 3105 برج نوبليز، 
وذل�ك خ�الل م�دة )اأق�ص�اها ثالثون ي�وم�ا( م�ن ت�اريخ اإ�ص�تالم املن�ذر اإلي�ه ه�ذا االإنذار واإال �صي�ص�ط�ر 
املن�ذر التخاذ االإج�راءات القانونية الالزم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر اإلي�ه واإنه�اء مذكرة احلج�ز اخلا�ص�ة 
واأتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  التعاقدي�ة مع حتميلكم  بااللتزام�ات  وذلك الإخاللك�م  بالوح�دة 

املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021



السبت   30  يوليو    2022  م   -    العـدد   13607  
Saturday    30    July    2022   -  Issue No   13607 الفجر الريا�ضي

17

•• لندن-وام:

القدم  ك�����رة  ع�������ص���اق  اأن����ظ����ار  ت��ت��ج��ه 
االإجن��ل��ي��زي��ة ال��ي��وم  ال�����ص��ب��ت  �صوب 
لي�صرت  ا�صتاد " كينج باور" مبدينة 
مل��ت��اب��ع��ة م���ب���اراة ال�����درع اخل���ريي���ة " 
التي  و  االإجنليزي"  ال�صوبر  ك��اأ���س 
فعاليات  يف  ال��ب��داي��ة  ���ص��رب��ة  مت��ث��ل 
امل��و���ص��م ال��ك��روي ب��اإجن��ل��رتا وجتمع 
اإيذانا  وليفربول  �صيتي  مان�ص�صرت 
برفع ال�صتار عن انطالقة مناف�صات 
املو�صم اجلديد 2022 - 2023 .

" قد ح�صم  �صيتي  " مان�ص�صرت  كان 
لقب الدوري ل�صاحله املو�صم املا�صي 
و  البطولة  االأخ��رية من  يف اجلولة 
ليفربول  اأم��ام  واح��دة  نقطة  بفارق 
املو�صم  األقاب  نال ن�صيبه من  الذي 
املا�صي باإحراز ثنائية الكاأ�س " كاأ�س 
اإجن��ل��رتا و ك��اأ���س راب��ط��ة املحرتفني 

االإجنليزية".
و االآن يتجدد ال�صراع بني الفريقني 
االأكر هيمنة على الكرة االإجنليزية 
حيث  االأخ��رية  املوا�صم  يف  األقابها  و 
يلتقيان حل�صد اأول األقاب املو�صم و 
الدرع  مل�صابقة  املئوية  الن�صخة  كاأ�س 

اخلريية.
لي�صرت  م��دي��ن��ة  اإىل  امل���ب���اراة  ون��ق��ل��ت 
"وميبلي"  ا���ص��ت��اد  ان�����ص��غ��ال  ب�����ص��ب��ب 

النهائية  ب��امل��ب��اراة  لندن  يف  العريق 
لل�صيدات  اأوروب��ا  اأمم  كاأ�س  لبطولة 
غ����داً  امل������ق������ررة    "2022 "يورو 

االأحد.
اإىل بدء فعاليات  ويتطلع الفريقان 
ل��ق��ب غال  امل��و���ص��م اجل��دي��د بح�صد 
�صابقة  م��رات   10 ليفربول  به  ت��وج 
كان اآخرها يف 2006 بخالف فوزه 
اأخرى  ن�صخ   5 يف  منا�صفة  باللقب 

بعد انتهاء املباراة بالتعادل.
و توج مان�ص�صرت �صيتي بلقب الدرع 

اخل����ريي����ة 6 م�������رات ����ص���اب���ق���ة ك���ان 
ح�صاب  ع��ل��ى   2019 يف  اأح���دث���ه���ا 
اأمام  ليفربول نف�صه.. لكن هزميته 
املا�صية  الن�صخة  يف  �صيتي  لي�صرت 
ج��ع��ل��ت ع�����دد م������رات ف������وزه مبركز 
عدد  ت��ف��وق  مرات"   7" ال��و���ص��ي��ف 

مرات التتويج باللقب.
وب���رغ���م ف�����وزه ب��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ك���اأ����س يف 
امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي ب��ع��د ف���وزه بركالت 
الرتجيح على ت�صيل�صي يف نهائي كلتا 
هزميتني  اآخ��ر  ج��اءت   ، البطولتني 

لليفربول يف مباراة الدرع اخلريية 
وذلك  اأي�صا  الرتجيح  رك��الت  ع��ر 
اأم��ام مان�ص�صرت   2019 ن�صختي  يف 
اأر����ص���ن���ال.. اأم������ام  و2020  ���ص��ي��ت��ي 
املواجهة   2019 ن�����ص��خ��ة  وك���ان���ت 
مان�ص�صرت  ب��ني  ال�صابقة  ال��وح��ي��دة 
الدرع  م��ب��اراة  يف  ول��ي��ف��رب��ول  �صيتي 

اخلريية.
ا�صتعداداته  �صيتي  مان�ص�صرت  اأمت  و 
للمو�صم اجلديد الذي يحلم خالله 
ب��ال��دف��اع ع��ن ل��ق��ب ال����دوري املحلي 

وامل��ن��اف�����ص��ة ب��ق��وة ع��ل��ى ل��ق��ب دوري 
ا�صتعدادات  و�صملت  اأوروب����ا  اأب��ط��ال 
الفريق مباراتني وديتني فقط فاز يف 
االأمريكية  جولته  خالل  منهما  كل 
 1-2 املك�صيكي  اأم��ري��ك��ا  كلوب  على 
ثم على بايرن ميونخ االأملاين بهدف 
ال�صاب  ال��روي��ج��ي  اأح�����رزه  ن��ظ��ي��ف 
اإي��رل��ن��ج ه��االن��د ال��ن��ج��م اجل��دي��د يف 

هجوم الفريق.
اليوم  امل����ب����اراة  ت��ك��ون  اأن  ي��ن��ت��ظ��ر  و 
لهاالند  االأول  ال��ر���ص��م��ي  االخ��ت��ب��ار 

م����ع م��ان�����ص�����ص��رت ���ص��ي��ت��ي ح�����ال دفع 
جوارديوال  جو�صيب  االإ���ص��ب��اين  ب��ه 
ل��ل��ف��ري��ق يف مواجهة  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر 
جوارديوال  اط��م��اأن  كما  ليفربول.. 
مقدمتهم  ويف  العبيه  معظم  على 

النجم البلجيكي كيفن دي بروين.
و يف امل��ق��اب��ل ، خ��ا���س ل��ي��ف��رب��ول 4 
للمو�صم  ا�صتعداداته  اإطار  وديات يف 
اأم�����ام   4-0 ف��ي��ه��ا  اجل����دي����د خ�����ص��ر 
ثم  ب��ان��ك��وك  يف  يونايتد  مان�ص�صرت 
فاز على كري�صتال باال�س االإجنليزي 

2-0 واليبزج االأملاين 5-0 قبل اأن 
يخ�صر 0-1 اأمام ريد بول �صالزبورج 

النم�صاوي.
ع���ل���ى معظم  ل���ي���ف���رب���ول  واط�����م�����اأن 
جنمه  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  ع���ن���ا����ص���ره 
ال�����ص��ه��ري امل�����ص��ري حم��م��د ���ص��الح و 
م��ه��اج��م��ه اجل���دي���د االأوروج����وي����اين 
اأح���رز للفريق  ال��ذي  داروي���ن نونيز 
يف  هاتريك"  "�صوبر  اأه������داف   4
مباراة اليبزج. و فيما تبدو �صفوف 
قبل  مكتملة  �صبه  �صيتي  مان�ص�صرت 

م��ب��اراة ال��ي��وم اأك���د االأمل����اين يورجن 
اأنه  لليفربول  الفني  امل��دي��ر  ك��ل��وب 
�صيفتقد يف هذه املباراة جهود حار�س 
مرماه الرازيلي األي�صون بيكر فيما 
ت���اأك���د غ��ي��اب دي���وج���و ج��وت��ا ب�صبب 
االإ�صابة. وبرغم االإمكانيات الهائلة 
يخو�س  اأن  ي��ن��ت��ظ��ر   ، ل��ل��ف��ري��ق��ني 
امل���ب���اراة ب�صيء  ج���واردي���وال وك��ل��وب 
نظرا  املجازفة  وع��دم  التحفظ  من 
اللقب  ح�صد  يف  منهما  ك��ل  لرغبة 

الغايل يف بداية املو�صم.

•• دبي- وام:

يقيم احتاد االإمارات لرفع االأثقال جتمعاً ريا�صياً يوم اجلمعة املقبل، بنادي 
على  ق��ادري��ن  الع��ب��ني  الخ��ت��ي��ار  ب��دب��ي،  ال��ق��وز  منطقة  يف  باربل"  "ديزرت 
املقبلة.  الفرتة  يف  فئاتها  مبختلف  الوطنية  املنتخبات  لت�صكيلة  االن�صمام 
اللجنة  رئي�س  االحت���اد،  اإدارة  جمل�س  ع�صو  العجمي،  جمعة  حمد  واأو���ص��ح 
اأن هذا التجمع جزء من اخلطة االإ�صرتاتيجية لالحتاد  الفنية واملنتخبات، 
مبختلف  ج��دد  موؤهلني  العبني  وا�صتقطاب  اللعبة،  انت�صار  قاعدة  لتو�صيع 
املراحل العمرية للجن�صني، ي�صتطيعون متثيل منتخباتنا، ورفع ا�صم الدولة 

يف املحافل اخلارجية.
الالعبني  م��ن  ي�صلح  مل��ن  الفر�صة  اإت��اح��ة  ه��و  التجمع  م��ن  "الهدف  وق���ال: 
االأثقال  رفع  اأن  خا�صة  املنتخب،  ت�صكيلة  اإىل  لالن�صمام  الفئات  خمتلف  يف 
و�صمها  جديدة  عنا�صر  انتقاء  كيفية  يف  الريا�صات  من  غريها  عن  تختلف 

للعبة، حيث يتحتم علينا البحث عن املواهب باأنف�صنا بدال من انتظارها".
واأكد اأن االحتاد �صكل جلنة الإجراء املقابالت مع الالعبني اجلدد خالل هذا 

التجمع، وبيان م�صتوياتهم وقدراتهم الفنية، النتقاء من ي�صلح منهم.
مدرب  البطوطي  ر�صا  ع�صويتها  يف  ت�صم  التي  اللجنة،  العجمي  وي��رتاأ���س 
منتخب ال�صباب وهبة اهلل عبد الرحمن مدربة منتخب الفتيات، واملر را�صد 
املري اإداري منتخب ال�صباب وفاطمة ح�صني اإدارية منتخب الفتيات، وحممد 
خمي�س النقبي املدير التنفيذي لالحتاد ملتابعة االأمور التنفيذية خالل هذا 

التجمع.
حكومية  جهات  م��ن  الطلبات  م��ن  العديد  االحت���اد  "تلقى  العجمي:  واأ���ص��ار 
ب�صرورة متابعة  ال��دول��ة،  اإم���ارات  اخل��ا���س يف خمتلف  القطاع  م��ن  واأخ���رى 
واآخرين ميار�صونها  االأثقال يف هذه اجلهات،  ريا�صة رفع  العبني ميار�صون 
ب�صكل فردي يف االأندية اخلا�صة ..وجاءت فكرة التجمع لتتيح الفر�صة لهذه 
املواهب كي تعرها عن قدراتها". واأ�صاف: "القطاع اخلا�س يف رفع االأثقال 
ي�صكل قطاعا كبريا من اللعبة، ما �صجع االحتاد على هذه اخلطوة والتعاون 
بقوة مع القطاع اخلا�س �صعياً لتو�صيع قاعدة املمار�صة و�صخ دماء جديدة يف 
عنا�صر اللعبة". واأكد اأن هذا التجمع �صيتبعه العديد من اخلطوات االأخرى 
االختيار  م��ن  تالية  مل��راح��ل  وتاأهيلهم  املختارين  الالعبني  خ��رات  ل�صقل 
قبل االن�صمام للمنتخبات الوطنية. وقال : "تت�صمن خطط االحتاد اإقامة 
العديد من البطوالت املحلية مب�صاركة هوؤالء الالعبني للو�صول اإىل اأف�صل 

االختيارات وامل�صتويات املاأمولة".

البطائح يع�صكر يف تركيا ا�صتعدادا 
ملو�صمه الأول بدوري املحرتفني

•• ال�صارقة-وام:

لدوري  حديثا  ال�صاعد  البطائح  بنادي  القدم  ك��رة  فريق  بعثة  تتجه 
اأدنوك للمحرتفني اليوم ال�صبت اإىل مدينة اأزميت الرتكية لالنتظام يف 
املع�صكر ال�صيفي االإعدادي للفريق ا�صتعدادا للمو�صم الكروي اجلديد 

الذي ينطلق 2 �صبتمر املقبل.
املقبل،  اأغ�صط�س   22 حتى  املع�صكر  ومي��ت��د  الع��ب��ا   26 البعثة  ت�صم 
بناء على  االتفاق عليها  ودي��ة مت  4 مباريات  الفريق  ويخو�س خالله 

رغبة املدرب الرازيلي كايو زاناردي.
بنادي  ال��ق��دم  ك��رة  �صركة  اإدارة  جمل�س  ع�صو  اخلنب�صي  ط���ارق  واأك���د 
البطائح اأن الفريق �صيخو�س املباراة االأوىل يف 3 اأغ�صط�س املقبل اأمام 
فريق اخلليج ال�صعودي ثم يلتقي الباطن ال�صعودي وال�صاحل الكويتي 
وقت  يف  البحريني  اخلالدية  ثم  الرتتيب  على  اأغ�صط�س  و13   7 يف 

�صيتم حتديده الحقا.
و اأ�صار اإىل اأن الفريق �صيدخل املرحلة االأخرية من االإعداد عقب عودته 
انطالقة  قبل  واح���دة  ودي���ة  م��ب��اراة  يخو�س  اأن  وي��رج��ح  املع�صكر،  م��ن 

املو�صم اجلديد.
و اأو�صح اخلنب�صي اأن اإدارة الفريق تعمل على توفري احتياجات املدرب 
الفتا  الطلياين،  عدنان  برئا�صة  الفنية  اللجنة  مع  بالتن�صيق  الفنية 
اأنه ومنذ �صدور القرار بت�صكيل �صركة كرة القدم، واجلميع يعمل  اإىل 
على توفري احتياجات الفريق من العبني مواطنني واأجانب، وتوفري 
االإدارية  التجهيزات  متطلبات رابطة املحرتفني االإماراتية من ناحية 

واالأمنية واالإعالمية.
و عن طموح الفريق يف دوري املحرتفني اأكد اخلنب�صي اأن الهدف البقاء 

يف امل�صابقة واأن اإدارة النادي والعبيه عازمون على حتقيق االأف�صل.
�صنقور  اهلل  عبد  احلار�س  مع  الفريق  تعاقد  املا�صية  الفرتة  و�صهدت 
ق��ادم��ا م��ن خ��ورف��ك��ان واحل���ار����س زاي���د احل��م��ادي ق��ادم��ا م��ن الوحدة، 
اأفريقي تيباجن  والالعب حبو�س �صالح من الو�صل وال��دويل اجلنوب 
الدوري  من  لوران�صي  والرازيلي  الرتغايل  بيليني�صيت�س  من  فيتي 

القر�صي.

•• الرباط-وام:

توج فريق نه�صة بركان بلقب بطولة كاأ�س العر�س املغربي لكرة القدم بفوزه 
 2020 ملو�صم  للبطولة  النهائية  املباراة  يف  الرتجيح  بركالت  ال��وداد  على 
العا�صمة  يف  اهلل" الريا�صي  عبد  م��والي  "االأمري  جممع  على   2021  -

الرباط.
وانتهى الوقتان االأ�صلي واالإ�صايف من املباراة بالتعادل ال�صلبي بني الفريقني 

، واحتكما لركالت الرتجيح التي ح�صمت اللقب ل�صالح نه�صة بركان على 
ح�صاب الوداد الذي توج قبل اأ�صابيع قليلة بلقب الدوري املغربي.

واللقب هو الثاين لنه�صة بركان يف امل�صابقة حيث كان لقبه الوحيد ال�صابق 
ر�صيد  جتمد  فيما   ..  2018  -  2017 مبو�صم  املغربي  العر�س  كاأ�س  يف 

الوداد عند 9 األقاب يف هذه البطولة.
ويلتقي الفريقان جمددا بعد اأ�صبوع واحد فقط يف مواجهة مغربية خال�صة 

على لقب كاأ�س ال�صوبر االأفريقي.

•• اأبوظبي-وام: 

ت�صهد الن�صخة ال�14 من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو اإقبااًل 
وا�صعاً من جنوم واأبطال اجلوجيت�صو من جميع اأنحاء العامل للت�صجيل من 
والتي  العاملية،  الريا�صة  اأجندة  على  االأ�صخم  املناف�صات  يف  امل�صاركة  اأج��ل 
ينظمها احتاد االإمارات للجوجيت�صو من 11 اإىل 19 نوفمر املقبل ب�صالة 

الريا�صية. زايد  مدينة  اآرينا" يف  "جوجيت�صو 
ومنذ فتح باب الت�صجيل يف فراير املا�صي، �صهدت البطولة اإقبااًل كبرياً من 
لت اأعداد الالعبني  اأبرز جنوم اللعبة للم�صاركة �صمن الفئات املختلفة، وو�صّ
30 دول��ة، ما  1000 العب والعبة من  امل�صجلني حاليا اإىل ما يزيد على 
انطالقا من  البطولة  بها  تتمتع  التي  الرا�صخة  املكانة  ال�صوء على  ي�صّلط 

كون اأبوظبي عا�صمة اجلوجيت�صو.
وي�صتمر الت�صجيل يف البطولة حتى �صهر نوفمر، ما يتيح لالعبني فر�صة 

الفرتة  خ��الل  التدريبات  وتكثيف  بالتح�صري  وال��ب��دء  الت�صجيل  ا�صتكمال 
القادمة ب�صكٍل ي�صمن تعزيز جاهزيتهم وقدراتهم ومهاراتهم اأمام جمهور 
والذي  عامليا  االأب��رز  باال�صتحقاق  يليق  اأداء  لتقدمي  اأبوظبي،  يف  الريا�صة 

ميثل التاألق فيه حلما لكل الالعبني املحرتفني.
وقال �صعادة حممد �صامل الظاهري، نائب رئي�س احتاد االإمارات للجوجيت�صو: 
تر�صيخ مكانتها يف  اجلوجيت�صو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  "توا�صل 
�صدارة الفعاليات العاملية للعبة، اإذ باتت مهرجاناً عاملياً نفخر بتنظيمه كل 

عام لرحب باأبطال العامل يف عا�صمة اجلوجيت�صو".
تر�صيخ  البطولة  توا�صل  البطولة،  من  ناجحة  ن�صخٍة   13 "بعد  واأو���ص��ح: 
اجلوجيت�صو  لع�ّصاق  لة  املف�صّ والفعالية  لالأبطال  رئي�صية  كوجهة  مكانتها 
العبني ومدربني وم�صجعني من جميع اأنحاء العامل ملا ت�صهده من م�صتويات 

ا�صتثنائية للظفر باللقب احللم".
ما  وا�صتقبلنا  املا�صي،  ال��ع��ام  البطولة  م��ن  ن�صختني  "ا�صت�صفنا  واأ���ص��اف: 

يزيد على 6000 العب يف الن�صختني 12 و13، متجاوزين كل التحديات 
اخلا�صة باجلائحة، وقدمت اأبوظبي منوذجا يحتذى به يف التنظيم امل�ّصرف 
البطولة  يف  امل�����ص��ارك��ون  ال��الع��ب��ون  ..و�صيحظى  ال��ظ��روف  اأ���ص��ع��ب  يف  حتى 
الن�صخة املقبلة، خا�صة مع بدء  اأكر متيزا على االأ�صعدة كافة يف  بتجربة 

التح�صريات للحدث".
التوقعات،  كل  يفوق  اأك��ر  جن��اٍح  حتقيق  على  بقدرتنا  متاما  "نثق  واأ���ص��ار: 

لنلبي تطلعات الالعبني من جميع اأنحاء العامل".
البطولة،  يف  وامل�صاركة  الت�صجيل  على  الكبري  االإق��ب��ال  اأن  الظاهري  واأّك���د 
اأبوظبي على تقدمي بطولة متميزة من  والعا�صمة  االإم��ارات  ق��درة  يعك�س 
جميع اجلوانب اللوج�صتية والفنية واجلماهريية والتحكيمية واالعالمية، 
ريا�صة  ر�صوخ  مدى  على  يدل  م�صهد  يف  العاملية،  املوا�صفات  اأف�صل  تواكب 
اجلوجيت�صو يف جمتمع دولة االإمارات، وجناح احتاد االإمارات للجوجيت�صو 
يف توفري بطولة منوذجية ترحب باأ�صاطري وجنوم اللعبة من جميع اأنحاء 

العامل. وتنطلق فعاليات الن�صخة ال� 14 من البطولة يف 11 نوفمر املقبل 
وي�صمل  ليومني  ي�صتمر  الذي  للجوجيت�صو  العاملي  اأبوظبي  بدءاً مبهرجان 
االأحزمة  "حملة  وال�صباب  والنا�صئني  واالأ�صبال  االأط��ف��ال  فئات  مناف�صات 
الهمم  واأ�صحاب  والزرقاء"؛  البي�صاء  االأحزمة  "حملة  والكبار  البي�صاء"؛ 

"للكبار".
وتقام بطولة اأبوظبي العاملية للنا�صئني وال�صباب يومي 13 و14 نوفمر، 
عاماً  و17   10 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  الريا�صيني  م�صاركة  وت�صهد 
لالأ�صاتذة  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  ُت��ق��ام  فيما  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 
الذين  العامليني  النجوم  من  نخبة  وجتمع  نف�صه  ال�صهر  من  و16   15 يف 
تزيد اأعمارهم على 30 عاماً ..بينما تقام بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف 
الالعبني  جميع  يحظى  حيث  نوفمر،  و19   17 يومي  بني  اجلوجيت�صو 
الذين تزيد اأعمارهم على 18 عاماً ويحملون احلزام البنف�صجي اأو البني اأو 

االأ�صود بفر�صة امل�صاركة واملناف�صة على اللقب.

مان�ص�صرت �صيتي وليفربول يفتتحان املو�صم بقمة كروية على لقب الدرع اخلريية

جتمع ل� »رفع الأثقال« لختيار 
عنا�صر جديدة تدعم املنتخبات

نه�صة بركان يفوز على الوداد بركالت الرتجيح 
ويتوج بلقبه الثاين يف كاأ�س العر�س املغربي

�لظاهري: بد�أنا �لتح�سري يف وقٍت مبكر لنقّدم بطولة تفوق كل �لتوقعات

جنوم العامل يت�صابقون للم�صاركة يف الن�صخة ال� 14 من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�صو
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الفجر الريا�ضي

•• الكويت-الفجر:

قلب احلركة  الريا�صيني يف  االآ�صيوي  االأوملبي  املجل�س  ي�صع 
االأومل���ب���ي���ة م���ن خ���الل ت��ن��ظ��ي��م ن����دوة ع���ر االإن���رتن���ت للجان 
الريا�صيني التابعة للجان االأوملبية الوطنية يف اآ�صيا وذلك يف 

الثالث من اأغ�صط�س املقبل. 
يتحدث يف الندوة ال�صيد ح�صني امل�صلم املدير العام للمجل�س 
االأوملبي االآ�صيوي، وميكاكو كوتاين رئي�صة جلنة الريا�صيني 
وامل�صاريع  التطوير  ق�صم  رئي�س  ط��راف  وت��وين  املجل�س،  يف 
ك��ايف م��ه��راب��ي م��دي��ر جلنة  اخل��ا���ص��ة يف املجل�س، ف�صال ع��ن 

الريا�صيني يف اللجنة االأوملبية الدولية. 
االأوملبي  املجل�س  يف  الريا�صيني  جلنة  تعمل  كوتاين:  وقالت 
االآ�صيوي بجد لتفعيل جلان الريا�صيني يف اآ�صيا ولدعم اللجان 
الريا�صيني يف  الإ�صراك  االأن�صطة  تنظيم  املوجودة منها على 

عملية اإتخاذ القرار وم�صاعدتهم يف امليادين وخارجها. 
وتابعت: نعتقد باأن الريا�صيني هم م�صدر قوة مهمة الأنهم 
القدوة التي توؤدي اإىل بناء جمتمع اأف�صل. ت�صهد هذه الندوة 
االآ�صيوي  االأوملبي  املجل�س  يف  الريا�صيني  جلنة  من  عرو�صا 
الريا�صيني  ل��ل��ج��ان  الرئي�صية  وامل�����ص��وؤول��ي��ات  ال����دور  ت�����ص��رح 
من  �صخ�صية  جت��ارب  عر�س  ت�صهد  كما  والوطنية،  القارية 

خمتلف جلان الريا�صيني. 
جلنة  ودور  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ت��ق��دمي  ال���ن���دوة  اأه�����داف  تتمثل 
مبادرة  االآ�صيوي، ف�صال عن  االأوملبي  املجل�س  الريا�صيني يف 
مركزي لدعم الريا�صيني" اجلديدة الإبراز اأهمية  "م�صروع 
الريا�صيني  للجان  الوطنية  االأوملبية  اللجان  جميع  اإن�صاء 
ال��ذي تلعبه، ف�صال عن تبادل اخل��رات بن خمتلف  وال��دور 

اللجان الريا�صية وزيادة الوعي. 
جلنة  عر�س  اأي�صا  �صاعات  ث��الث  متتد  التي  ال��ن��دوة  ت�صهد 
لراجمهما،  والفيلبني  �صنغافورة  م��ن  ك��ل  يف  الريا�صيني 

ف�صال عن مو�صوع منع التالعب بالنتائج يف املناف�صات. 

كانت بطولة كاأ�س االأمم االأوروبية لكرة القدم لل�صيدات "يورو 2022" 
على موعد مع التاريخ، بعدما حققت عدداً قيا�صياً يف احل�صور اجلماهريي 

للبطولة.
وب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد امل�����ص��اه��دي��ن ال��ذي��ن ت��اب��ع��وا م��ب��اري��ات ال��ب��ط��ول��ة من 
املدرجات، اأكر من �صعف الرقم القيا�صي، الذي حققته ن�صخة البطولة 

املا�صية التي جرت عام 2017.
للم�صابقة  احلالية  الن�صخة  النهائي يف  قبل  ال��دور  مباراتي  انتهاء  وبعد 
القارية، و�صل جمموع اجلماهري الذين ح�صروا البطولة داخل املالعب 
الذين  امل�صجعني  ع��دد  ع��ن  ك��ث��رياً  ي��زي��د  م��ا  وه��و  متفرجاً،   487683

اأع��وام و�صهدت   5 اأقيمت يف هولندا قبل  التي  ال�صابقة  الن�صخة  ح�صروا 
تواجد 240055 متفرجاً.

وتعج املالعب يف اإجنلرتا بامل�صجعني املتحم�صني مل�صاهدة مباريات جنمات 
كرة القدم لل�صيدات على امل�صرح الكبري، ومت حتطيم العديد من االأرقام 

القيا�صية املتعلقة باحل�صور اجلماهريي.
االأحد  جت��رى  ال��ت��ي  للبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  ت�صهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
املقبل، بني منتخبي اإجنلرتا واأملانيا حتطيم رقم قيا�صي اآخر فيما يتعلق 
باحل�صور اجلماهريي ملباريات االأمم االأوروبية لل�صيدات اأو حتى الرجال، 
ي�صت�صيف  ال��ذي  وميبلي،  مللعب  ال�صخمة  اال�صتيعابية  ال��ق��درة  ظ��ل  يف 

اللقاء، والتي تبلغ 87 األف متفرج.
النهائية  االأوروب��ي��ة  االأمم  كاأ�س  ملباريات  جماهريي  ح�صور  اأعلى  ويبلغ 
1964 بني  للرجال عام  القارية  البطولة  نهائي  يف  79115 متفرجاً 
�صانتياغو  ملعب  على  ال�صوفييتي،  واالحت��اد  )امل�صيف(  اإ�صبانيا  منتخب 

برنابيو يف العا�صمة مدريد.
و�صهدت الن�صخة احلالية للبطولة رقماً قيا�صياً الأعلى ح�صور جماهريي 
يف اإحدى مباريات اأمم اأوروبا لل�صيدات، عندما �صاهد 68871 متفرجاً 
فوز منتخب اإجنلرتا 1-0 على املنتخب النم�صاوي يف لقائهما الذي جرى 
مان�ص�صرت  فريق  معقل  ت��راف��ورد،  اأول��د  ملعب  على  املجموعات  مبرحلة 

يونايتد.
وذكر االحتاد االأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اأم�س االأول اخلمي�س: "كان 
ما يقرب من 100 األف طفل جزءاً من هذا احل�صور الذي حطم الرقم 
القيا�صي، بينما كان %47 من جميع امل�صجعني يف املالعب من االإناث، 

مع توقع وجود جمهور م�صابه للنهائي".
االأجواء  بهذه  اجلماهري  با�صتمتاع  البطولة  "متيزت  يويفا:  واأ���ص��اف 
بني  النهائية  للمباراة  واالإث����ارة  ال�صجة  نف�س  توقع  وميكن  العائلية، 
رئي�صياً  معياراً  تر�صي  اأن  املقرر  من  والتي  االأح��د،  ي��وم  واأملانيا  اإجنلرتا 

اآخر".

•• املنامة-الفجر:

االحتاد  م��ع  ات��ف��اق��ي��ة  البحرينية  االأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق��ع��ت 
البحريني لكرة اليد البتعاث عدد من العبي الفئات العمرية 
العاملي  امل�صتويني  على  املناف�صة  ب��ه��دف  ق��درات��ه��م  لتطوير 

واالأوملبي. 
وقع االتفاقية من جانب اللجنة االأوملبية االأمني العام فار�س 
الكوهجي ومن جانب احتاد كرة اليد علي اإ�صحاقي بح�صور 

نائب رئي�س االحتاد خالد احليدان. 

وقال الكوهجي بهذه املنا�صبة: اإن هذه االتفاقية تاأتي تنفيذا 
لالرتقاء  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات 
لتمكني  ال��ي��د  ك���رة  بينها  وم���ن  امل��ح��ل��ي��ة  االأل���ع���اب  مبختلف 
العاملي  امل�صتوى  للمناف�صة على  الالعبني وتطوير قدراتهم 

واالأوملبي. 
واأ�صاف: قدم منتخب ال�صباب لكرة اليد م�صتويات متميزة يف 
اململكة موؤخرا  ا�صت�صافتها  التي  لل�صباب  االآ�صيوية  البطولة 
املهارات  اأ���ص��ح��اب  م��ن  املتميزين  ال��الع��ب��ني  م��ن  ع��دد  وب���رز 
العالية والبنية اجل�صدية اجليدة وهو ما دفعنا لتوقيع تلك 

اأكر  اأجل �صقل قدراتهم وتطويرهم ب�صورة  االتفاقية من 
الالعبني  من  كوكبة  لتخريج  يهدف  متكامل  برنامج  عر 
القادرين على متثيل اململكة يف البطوالت العاملية واالأوملبية 
ال�صعيد  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ص��ة  ول��ي�����س  ال��ت��ت��وي��ج  واع��ت��الء من�صات 

االإقليمي والقاري فقط .. 
التي  االتفاقية  بتوقيع هذه  نعتز  اإ�صحاقي:  قال  من جهته، 
اأن تقود كرة اليد البحرينية اإىل العاملية وتعزيز  من �صاأنها 
م�صرية النجاحات واملكت�صبات التي حققتها اللعبة، حيث اإن 

�صقف طموحاتنا لي�س له حدود.

•• دبي-الفجر:

اختتم �صباح اأم�س اجلمعة املع�صكر ال�صيفي الثالث للمواهب الذي نظمته 
جلنة ال�صوؤون املجتمعية والتطوير  باحتاد الكرة يف الفرتة من 18 على 
29 يوليو احلايل، مب�صاركة 30 طفاًل من الفئة العمرية بني 12 و 15 

عاًما.
االإم��ارات لكرة  اإدارة احت��اد  �صلمان احلمادي، ع�صو جمل�س  اإبراهيم  واأك��د 
القدم، رئي�س جلنة ال�صوؤون املجتمعية والتطوير اأن جناح املع�صكر هو ثمرة 
التعاون بني االحتاد واأ�صر االأطفال، م�صيداً بحر�س االأطفال على امل�صاركة 
بجميع الفعاليات، وقال: " اإن الريا�صة للجميع، ونحن ن�صعها يف خدمة 

املجتمع".
منح  اأج���ل  م��ن  براجمنا  تطوير وحت��دي��ث  على  دائ��م��ا  "�صنعمل  واأ���ص��اف: 
احتاد  واأن  مبكر،  وق��ت  يف  مواهبهم  الكت�صاف  فر�صة  االأط��ف��ال  املوهوبني 

الكرة يوفر كل متطلبات جناح التجمعات اخلا�صة باملوهوبني ال�صغار".
ويف ختام املع�صكر، قامت مرمي حمد بن فهد ع�صو جلنة ال�صوؤون املجتمعية 
والتطوير بتوزيع �صهادات ال�صكر والتقدير على املوهوبني الذين �صاركوا يف 

فعاليات واأن�صطة املع�صكر.
من  جمموعة  ت�صمنت  متنوعة،   ف��ق��رات  على  املع�صكر  برنامج  وا�صتمل 
التمارين الريا�صية، واالأن�صطة التفاعلية الهادفة اإىل ا�صتك�صاف املواهب، 
القدم   كرة  مباريات  لتنظيم  باالإ�صافة  الذهنية،  االأطفال  مهارات  وتنمية 

حتت اإ�صراف مدربي املنتخبات الوطنية للفئات العمرية.
والو�صل  الن�صر  الأندية  ميدانية  زي��ارات  ثالث  املع�صكر  برنامج  وت�صمن 
وال�صارقة، لتعريف االأطفال امل�صاركني باأندية الدولة، والتعرف على كيفية 

تنمية مهارات العبي كرة القدم يف هذه املوؤ�ص�صات الريا�صية. 

•• دبي-الفجر:

اختارت جلنة احلكام يف االحتاد الدويل لكرة القدم، حكم ال�صاحة الدويل النخبة عمر اآل علي �صمن 
حكام تقنية الفيديو لبطولة كاأ�س العامل للنا�صئات حتت 17 عاًما، التي ت�صت�صيفها الهند يف الفرتة 

من 11 اإىل 30 اأكتوبر 2022.
وكان الدويل عمر اآل علي قد �صارك موؤخًرا يف العديد من امل�صابقات القارية والدولية، وُيعد اأبرزها 

م�صاركته "حكم فيديو م�صاعد" �صمن طاقم التحكيم الوطني الدويل الذي اأدار نهائي بطولة دوري 
ملونديال  املوؤهلة  الت�صفيات  يف  وال�صني  وُعمان  وال�صعودية،  ال�صني  ومباراتي   ،2021 اآ�صيا  اأبطال 
عاًما التي اأقيمت يف اأوزبك�صتان خالل الفرتة من 1 اإىل 16   23 اآ�صيا حتت  كاأ�س  وبطولة   ،2022

يونيو املا�صي.
كما �صارك �صمن طاقم حتكيم تقنية الفيديو  يف بطولة كاأ�س اآ�صيا لل�صيدات 2022، التي ا�صت�صافتها 

الهند يف الفرتة من  20 يناير اإىل 6 فراير املا�صي.

الدويل عمر اآل علي حكًما للفيديو يف كاأ�س 
العامل للنا�صئات 2022

املجل�س الأوملبي الآ�صيوي ينظم ندوة لإبراز اأهمية جلان الريا�صيني ودورها 

»يويفا« يتوقع ح�صورًا جماهرييًا �صخمًا يف نهائي اأمم اأوروبا لل�صيدات

اتفاقية بني الأوملبية البحرينية واحتاد كرة اليد 
لتطوير قدرات الالعبني ال�صغار للمناف�صة عامليا 

احتاد الكرة يختتم فعاليات املع�صكر ال�صيفي الثالث للمواهب
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تقام مواجهة مان�ص�صرت �صيتي وليفربول  اليوم ال�صبت يف 
الدوري  بني بطلي  �صنوياً  التي جتمع  املجتمع  درع  مباراة 
امل��م��ت��از وم�صابقة ال��ك��اأ���س، ع��ل��ى وق���ع ال�����ص��راع امل��ب��ك��ر بني 
الروجي  "�صيتيزن�س"  مهاجمي  اجل��دي��دي��ن  ال��واف��دي��ن 

اإرلينغ هاالند و"ريدز" االأوروغوياين داروين نونيي�س.
�صتكون االأنظار �صاخ�صة على ملعب "كينغ باور �صتايدوم" 
قبل اأ���ص��ب��وع على ان��ط��الق امل��و���ص��م اجل��دي��د م��ن ال���دوري، 
وال�صغوطات كبرية على هاالند ونونيي�س اللذين ي�صعيان 
مقابل  معهما  التعاقد  اأحقية  الإث��ب��ات  املقبلة  اال�صهر  يف 

مبالغ طائلة.
امل��ف��او���ص��ات خالل  و���ص��ع �صيتي ول��ي��ف��رب��ول ع��ل��ى ط��اول��ة 
جنيه  مليون   100 من  اأك��ر  ال�صيفية  االنتقاالت  �صوق 

اإ�صرتليني "121 مليون دوالر" ال�صتقطاب مهاجمني 
م��ن ب��ني االأف�����ص��ل يف ال��ق��ارة االأوروب���ي���ة م��ع احتدام 

زعامة  على  االأخ���رية  االأع����وام  يف  بينهما  املناف�صة 
الكرة االنكليزية.

الناديني،  ت��غ��ريت يف  ال��ع��دي��د م��ن االأم����ور  اأن  غ��ري 
امل��درب االإ�صباين بيب  ُت��وج فريق  اأن  وحتديداً منذ 
غ���واردي���وال يف امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي بلقب ال����دوري على 

ح�صاب الريدز بفارق نقطة يتيمة بعدما قلب تخلفه 
اأمام اأ�صتون فيال يف املرحلة االأخرية اإىل فوز تاريخي.

املوا�صم اخلم�صة  للدوري يف  ل�صيتي  الرابع  اللقب  عك�س 
غري  "�صيتيزن�س"،  ل���  م��ذه��ل��ة  م�صتقرة  ���ص��ورة  االأخ����رية 

ال  الكروية  وفل�صفته  املثالية  غ��واردي��وال  �صخ�صية  اأن 
ت�صمحان له باالكتفاء مبا حققه من اأجماد.

ميونيخ  وبايرن  االإ�صباين  بر�صلونة  م��درب  �صّرع 
االأمل����اين ال�صابق ب��اب امل��غ��ادرة اأم���ام ال��ع��دي��د من 
ال���رازي���ل���ي غابريال  امل��ه��اج��م  ف��رح��ل  ك������وادره، 

اأولك�صندر  االأوك����������راين  وامل�����داف�����ع  ج���ي���زو����س 
رحيم  ان�صم  حني  يف  اأر�صنال،  اإىل  زينت�صينكو 

الرازيلي  وع�����اد  ت�����ص��ل�����ص��ي  اإىل  ���ص��رتل��ي��ن��غ 
فرناندينيو اإىل اأتلتيكو باراناين�صي.

املو�صم  يف  �صيتي  جن��اح  اأن  منه  واإدراك�����اً 
املا�صي قد حتقق على الرغم من افتقاره 

ملهاجم �صريح، اأقدم غوارديوال على خطوة 
القارة  يف  ال�صباب  النجوم  اأمل��ع  اأح��د  ا�صتقطاب 

القدمية وهو راأ�س احلربة الروجي هاالند 
)22 عاماً( من بورو�صيا دورمتوند االأملاين 

مقابل 51 مليون جنيه اإ�صرتليني.
الدويل  املهاجم  انتزاع  يف  ف�صل  وبعدما 

ب��راث��ن توتنهام قبل  ك��اي��ن م��ن  ه���اري 
يف  غ����واردي����وال  ي���اأم���ل  ���ص��ه��راً،   12

حماكاة  م���ن  ه���االن���د  ي��ت��م��ك��ن  اأن 
الغزير  ال��ت��ه��دي��ف��ي  م�����ص��ت��واه 

ال����دوري  يف دورمت����ون����د، يف 
االإن�����ك�����ل�����ي�����زي امل���م���ت���از 

االأكر تطلباً.
كما اأن قدرة الالعب 
ال�����ع�����م�����الق ال���������ص����اب 

و88  ك���ل���غ   1.94"

كلغ" على االن��دم��اج م��ع جمموعة امل��واه��ب االإب��داع��ي��ة يف 
�صيتي �صتكون العن�صر اال�صا�س التي �صتحدد وجهة ال�صباق 

على االألقاب املحلية والقارية.
وبالفعل، تبدو العالمات املبكرة واعدة حيث احتاج هاالند 
التهديفي بقمي�س  12 دقيقة ليفتتح ر�صيده  اإىل جمرد 
فريقه اجلديد يف اأول مباراة له مع �صيتي بت�صجيله هدف 

الفوز يف لقاء ودي اأمام بايرن ميونيخ.
الكثري من  اأ�صاهد  "كما تعلمون جميعاً، كنت  قال هاالند 

مباريات �صيتي على مدار ال�صنوات املا�صية".
وتابع "خالل االأعوام املا�صية )هم( كانوا يفتقدون ملهاجم، 
لذلك بالطبع كنت اأرى نف�صي يف مثل هذه املواقف. ل�صت 

منده�صاً. اجلودة جيدة".
�صيتي  ط����م����وح����ات  وت�����ع�����ززت 
ب���ح�������ص���د االل������ق������اب خ�����ارج 
وحتديداً  ان��ك��ل��رتا  ح����دود 
بلقب  الفوز  حلم  مطاردة 
اأبطال  دوري  م�صابقة 
اخل�صارة  ب��ع��د  اأوروب�������ا 
عامني  قبل  النهائي  يف 
ت�������ص���ل�������ص���ي، عر  اأم����������ام 
بالعب  ���ص��ف��وف��ه  ت��ع��زي��ز 
خ�����������ط ال�������و��������ص�������ط 

الدويل كالفني فيليب�س من ليدز مقابل 42 مليون جنيه 
اإ�صرتليني.

وياأمل �صيتي يف اأن يحرز الدرع للمرة ال�صابعة يف تاريخه، 
فوزه  بعد  االخ���رية،  اخلم�صة  االأع����وام  يف  الثالثة  وللمرة 
و2018  و2012  و1972  و1968   1937 اأع�����وام 
كاأبرز  اجلديد  املو�صم  �صيتي  ي�صتهل  حني  ويف  و2019. 
املر�صحني لالحتفاظ بلقبه للمو�صم الثالث توالياً، ومهما 
تهديد  ي��زال  ال  باور"،  "كينغ  ملعب  على  النتيجة  كانت 

ليفربول لتفوقه وا�صحاً وحا�صراً.
ك���اد ف��ري��ق امل����درب االأمل�����اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب ي��الم�����س املجد 
املا�صي  املو�صم  من  الثاين  الن�صف  ق�صى  بعدما  ال��ك��روي 

رباعية  حتقيق  حللم  مثرية  مطاردة  يف 
انه  اإال  م�صبوقة،  غ��ري  تاريخية 

وامل�صابقة  ال������دوري  يف  ف�����ص��ل 
جمع  ب��ع��دم��ا  االأم  ال���ق���اري���ة 
لقبي الكاأ�س وكاأ�س الرابطة.

ليفربول  �صقط  ال����دوري،  يف 
���ص��ي��ت��ي، يف ح���ني تغلب  اأم�����ام 

اال�صباين  م��دري��د  ري���ال  عليه 
دوري اأبطال  نهائي  -1�صفر يف 

اأوروبا. واعتر الفوز بالكاأ�س 
الرابطة  وك�����اأ������س 

ب�صيناريو  ذات���ه  وب��اال���ص��ل��وب  ت�صل�صي  نف�صه  املناف�س  اأم���ام 
ركالت الرتجيح، عزاًء �صئياًل ملدرب ب�صراهة كلوب.

ال�صائعات  م���ن  م���ث���رياً  ف�����ص��اًل  اأي�������ص���اً  ل��ي��ف��رب��ول  وع���ا����س 
والتكهنات حول رحيل اأبرز جنومه، ويف مقدمتهم املهاجم 
امل�صري حممد �صالح لينهي النادي اأخرياً التكهنات حول 
م�صتقبل اأف�صل العب يف الدوري العام املا�صي بربطه بعقد 

جديد.
ل��ي��ف��رب��ول يف  امل�����ص��ري، ف�صل  وم��ق��اب��ل االح��ت��ف��اظ بنجمه 
القيام باملثل مع ال�صنغايل �صاديو مانيه الذي قرر الرحيل 
اأّن  اإاّل  ق��وي��ة،  �صفعة  ال��ن��ادي  ليتلقى  ميونيخ،  ب��اي��رن  اإىل 
ال��دويل عندما دفع  املهاجم  الفراغ الذي تركه  كلوب مالأ 
املمكن  من  حيث  مبدئياً،  اإ�صرتليني  جنيه  مليون   64
يبلغ  للنادي  قيا�صي  رق��م  اإىل  ال�صفقة  قيمة  ترتفع  اأن 
اإ�صرتليني، للتعاقد مع نونيي�س من  85 مليون جنيه 

بنفيكا.
عاماً   23 ال��ب��ال��غ  امل��ه��اج��م االأوروغ����وي����اين  ا���ص��ت��ه��ل 
اال�صتعدادية  جولته  يف  اجلديد  ناديه  مع  م�صريته 
ع��ل��ى وق���ع االن���ت���ق���ادات ج����راء اه������داره ال��ع��دي��د من 
الفر�س ال�صهلة يف اخل�صارة ودياً اأمام مان�ص�صرت يونايتد 
اأنيابه بت�صجيله رباعية  اأن يك�ّصر عن  �صفر4-، قبل 
اليبزيغ  ع���ل���ى  ال����ف����وز  خ��م��ا���ص��ي��ة  م����ن 
جمدداً  وي�صوم  ليعود  االأمل���اين، 
خ�صارة  يف  ال���ت���ه���دي���ف  ع����ن 
�صالزبورغ  اأم���ام  ليفربول 

النم�صوي �صفر1-.
����ص���ارع ك��ل��وب ل��ل��دف��اع عن 
م��ه��اج��م��ه االوروغ����وي����اين 
مزيد  اإىل  "يحتاج  ق���ائ���اًل 
من الدعم من حوله. عليك 
اآخ���ري���ن  الع���ب���ني  ت��ب��ق��ي  اأن 
يتم  ك����ي ال  االأ������ص�����واء  حت����ت 
الرتكيز عليه. االأم��ر كما هو، 
باالرتياح  ت�صعر  ذل��ك  يجعلك  ال 
ول��ك��ن��ن��ا ن��ت��ع��ام��ل م��ع االأم����ر ك��م��ا هو 
عليه". ورغم اأن الفوز مب�صابقة الدرع 
لقبها  ليفربول  يحمل  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة، 
يعتر   ،2006 عام  يف  اأخرها  مرة   15
التتويج  ���ص��اع��ة  ت���دق  ع��ن��دم��ا  ه��ام�����ص��ي��اً 
املو�صم اجلديد،  نهاية  املهمة  باالألقاب 
االأهمية  ج��ي��داً  ي��درك  كلوب  اأن  اإاّل 
مناف�صه  ع��ل��ى  ف���وز  الأي  ال��ن��ف�����ص��ي��ة 
مباراة  "هي  قائاًل  �صيتي،  االأ�صر�س 
تكمن  امل�����ص��األ��ة  ل��ك��ن  ل��ل��غ��اي��ة،  مهمة 
علينا  ي���ت���وج���ب  زال  م����ا  اأن������ه  يف 
اال�صتعداد ملو�صم، لذلك ال ميكننا 

جتاهل ذلك".
�صتعك�س  "هل  ق����ائ����اًل  وخ����ت����م 
)ال�������درع اخل����ريي����ة( ال��ك��ث��ري عن 
املو�صم؟ اأتوقع اأن ن�صاهد فريقني 

جيدين" على اأر�س امللعب.

•• ال�صارقة -وام:

"فتيات  ال�صيفي  ال��رن��ام��ج  ي��وا���ص��ل 
ا�صتقبال  الغد"  ب��ط��الت   ... ال���ي���وم 
ال����ع����ن����ا�����ص����ر امل�����م�����ي�����زة وامل�����وه�����وب�����ة 
حتى  بالرنامج  املدرجة  بالريا�صات 
ن��ه��اي��ة اأغ�����ص��ط�����س امل��ق��ب��ل ح��ي��ث بلغ 
التي  ال�صت  امل��راك��ز  يف  امل�صجلني  ع��دد 
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 /15-6/ م��ن  ال��ع��م��ري��ة  للفئة  ف��ت��اة 
عاماً مع اإمكانية ت�صاعف العدد طوال 

مدة اإقامة احلدث.
وت���������ص����رف ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ال���رن���ام���ج 
لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  ال�صيفي 
امل�����راأة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ل م��ن اأطفال 
ال�صارقة  ف��ت��ي��ات  و���ص��ج��اي��ا  ال�����ص��ارق��ة 
ل�صناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ص�صة  التابعني 
ريا�صات   6 يف  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  ال����ق����ادة 

مواقع   6 يف  ت���ق���ام  ف����ردي����ة  اأومل���ب���ي���ة 
وه���ي م��رك��ز ال��ط��ف��ل ب��ال��رق��ة ومركز 
مبغيدر  الطفل  وم��رك��ز  احل�صن  دب��ا 
ومركز  ب���ال���ق���رائ���ن  ال��ط��ف��ل  وم���رك���ز 
احللو  وادي  ومركز  بالقرائن  �صجايا 
يف مدر�صة عائ�صة بنت عثمان للتعليم 

االأ�صا�صي والثانوي للبنات.
وتت�صمن الريا�صات ال�صت املدرجة يف 
الطائرة  الري�صة  ال�صيفي  الرنامج 

وكرة  واملبارزة  واجل��ودو  والتايكواندو 
مت  حيث  وال�صهم  وال��ق��و���س  ال��ط��اول��ة 
الريا�صات  ملنظومة  تعزيزاً  اختيارها 
ال�صارقة  ب���ن���ادي  االأومل���ب���ي���ة  ال��ف��ردي��ة 
الريا�صي للمراأة اإ�صافة اإىل ا�صتك�صاف 

العنا�صر املوهوبة.
وي��اأت��ي ال��رن��ام��ج ان��ط��الق��ا م��ن روؤية 
ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  قرينة 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 

ال�صارقة  موؤ�ص�صة  رئي�صة  القا�صمي 
للخطة  وت��ط��ب��ي��ق��ا  امل�������راأة  ل��ري��ا���ص��ة 
ال�صارقة  مل��وؤ���ص�����ص��ة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ن�صر  اإىل  تهدف  التي  امل���راأة  لريا�صة 
وت�صجيع  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  الريا�صة 
ع���ل���ى مم���ار����ص���ت���ه���ا يف كل  امل���ج���ت���م���ع 
االأوق���ات خا�صة خ��الل ف��رتة ال�صيف 
ال�صيفية  ال��ع��ط��ل��ة  اإ���ص��ت��ث��م��ار  ب��ه��دف 
وبناء  ترفيهية  ريا�صية  اأج��واء  �صمن 

ع��ل��ى ح���ر����س ق���ي���ادة ال��ق��ائ��م��ني على 
اجلهود  توحيد  ق��رن يف  رب��ع  موؤ�ص�صة 

املراأة  لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  مع 
يف ت��اأط��ري االأط��ف��ال وال��ف��ت��ي��ات خالل 

ممار�صة  ف���ر����س  وت����وف����ري  ال���ع���ط���ل���ة 
الريا�صة يف ظروف مالئمة.

برنامج »فتيات اليوم ... بطالت الغد« 
يوا�صل ا�صتقبال املواهب يف ال�صارقة

•• اأبو ظبي-وام:

ت�����ص��در ف��ري��ق اجل��زي��رة ق��ائ��م��ة االأك����ر ت�صجيال ل���الأه���داف ع��ل��ى مدار 
تاريخ امل�صابقة من بني فرق دوري املحرتفني االإماراتي املتوجني �صابقا 

باللقب.
الفريق  قائمة  ال�صارقة  فريق  يعتلي  باللقب،  املتوجة  الفرق  بني  وم��ن 
االأكر ا�صتقباال لالأهداف يف امل�صابقة منذ بدايتها يف مو�صم 2008 - 

املا�صي. املو�صم  وحتى   2009
االأهداف  ع��دد  بلغ  االإم��ارات��ي��ة،  املحرتفني  راب��ط��ة  اإح�صائيات  وبح�صب 

تاريخها،  م��دار  على  امل�صابقة  بلقب  توجت  التي  ال�5،  للفرق  االإجمايل 
جمتمعة 2014 هدفا يف  الفرق  هذه  �صباك  وا�صتقبلت  هدفا،   3024

دوري املحرتفني. فعاليات  بدء  منذ  اأقيمت  مو�صما   13
وتوج العني بلقب دوري املحرتفني 5 مرات وتليه فرق �صباب االأهلي /3 
األقاب/، واجلزيرة /لقبان/، والوحدة وال�صارقة بر�صيد لقب واحد لكل 

منهما.
االح���رتاف  امل�صابقة يف ع�صر  اأب��ط��ال  اأك���ر  ق��ائ��م��ة  وي��ت�����ص��در اجل��زي��رة 
ت�صجيال لالأهداف حيث اأحرز العبوه 692 هدفا خالل 13 مو�صما من 
امل�صابقة، وكان 2017/2016 ، والذي توج فيه باللقب للمرة الثانية 

هو االأف�صل له على م�صتوى التهديف ب� 72 هدفا.
وياأتي العني ثانيا ب� 687 هدفا يف 13 مو�صما، وكان 2013-2012 
، الذي توج فيه باللقب للمرة الثانية هو االأف�صل ب� 74 هدفا ..واحتل 
الوحدة املركز الثالث ب� 614 هدفا يف 13 مو�صما وكان 2019-2018 

هو االأف�صل له ب� 63 هدفا، برغم اأنه مل يتوج باللقب.
وكان  مو�صما،   13 يف  ه��دف  ب�601  راب��ع��ا  االأه��ل��ي  �صباب  ف��ري��ق  وج���اء 
2012-2013 هو االأف�صل له ب� 62 هدفا، برغم اأنه مل يتوج باللقب. 
وحل ال�صارقة خام�صا ب� 430 هدفا يف 12 مو�صما، حيث هبط يف مو�صم 
هدفا  ب�57  له  االأف�صل  هو   2019-2018 وكان   ،2013-2012

وتوج فيه بلقبه الوحيد.
ويف قائمة اأكر الفرق االأبطال ا�صتقباال لالأهداف يف ع�صر االحرتاف، 
ت�صدر ال�صارقة القائمة ب�436 هدفا، وكان 2011-2012 هو االأعلى 
عددا لالأهداف يف �صباكه ب� 53 هدفا. وجاء اجلزيرة ثانيا /424 هدفا 
يف 13 مو�صما منها 50 هدفا يف مو�صم 2015-2016، ويليه الوحدة 

13 مو�صما و41 هدفا يف 2013-2012 . يف  هدفا   415"
 43 13 مو�صما منها  "392 هدفا يف  وياأتي فريق �صباب االأهلي رابعا 
يف 2009-2010" ثم العني خام�صا "347 هدفا منها 37 هدفا يف 

.2017-2016

يف قائمة اأبطال دوري املحرتفني.. اجلزيرة الأعلى تهديفا وال�صارقة الأكرث ا�صتقبال لالأهداف

مواجهة �صيتي وليفربول على وقع �صراع هالند ونونيي�س  ا�صتاد »هزاع بن زايد« ي�صت�صيف  
ال�صوبر امل�صري يف 28 اأكتوبر املقبل

•• اأبوظبي- وام: 

اأعلن جمل�س اأبوظبي الريا�صي عن ا�صت�صافة ا�صتاد "هزاع بن زايد" مبدينة 
العني ملباراة كاأ�س ال�صوبر امل�صري، التي مت اعتماد موعدها اجلديد بتاريخ 
امل�صري  الكال�صيكو  ط��ريف  املرتقبة  املواجهة  وجتمع  املقبل.  اأكتوبر   28

االأ�صهر عربيا وهما بطل الدوري والكاأ�س الزمالك والو�صيف االأهلي.
وهذه هي املرة اخلام�صة التي حتت�صن فيها االإمارات مباراة كاأ�س ال�صوبر 
امل�صري، بعدما ا�صت�صافتها يف 2015 و2018 على ا�صتاد هزاع بن زايد 

ويف عامي 2017 و2020 على ا�صتاد حممد بن زايد يف اأبوظبي.
و�صرح  رائ��ع��ة،  معمارية  حتفة  العني  مبدينة  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ا�صتاد  ويعد 
القدم  ك��رة  ملالعب  العاملية  املعايري  اأف�صل  وف��ق  �صيد  حيث  فخم؛  ريا�صي 
وي�صم اأحدث التقنيات املتطورة مبا يتوافق مع متطلبات االحتاد الدويل 
 20 م��ن  الأك���ر  اال���ص��ت��اد  ويت�صع  العاملية.  للمالعب  /ف��ي��ف��ا/  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
األف متفرج ويتميز باملقاعد املريحة واملنت�صرة على 7 م�صتويات، وهو من 
امل�صاريع الريا�صية املميزة بطرازها املعماري وتقنياتها الذكية على م�صتوى 
ال�صرق االأو�صط. وح�صد اال�صتاد عدداً من اجلوائز العاملية املرموقة بعدما 
اختري كاأف�صل ا�صتاد يف العامل لعام 2014، متفوقاً على 31 ا�صتاداً عاملياً 
من جميع القارات، وفاز بجائزة "اأف�صل ت�صميم مللعب عاملي لعام 2017" 
وفقا ملوؤمتر املالعب العاملية. وا�صت�صاف ا�صتاد "هزاع بن زايد" عددا كبريا 
من املباريات العاملية الكبرية من بينها لقاءات ملان�ص�صرت �صيتي االإجنليزي 
خ���الل ت��واج��ده يف االإم������ارات، وم��ب��اري��ات ك��اأ���س ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة 2017 

و2018، وبع�س مباريات كاأ�س اآ�صيا 2019 باالإمارات.
للخدمات  املتحدة  ال�صركة  مع  اتفاقية  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س  ووق��ع 
ال�صوبر  "بريزنتي�صن �صبورت�س"، الإقامة مباراتي كاأ�س  االإعالمية و�صركة 
امل�صري بني الفريقني الفائزين بدرع الدوري وكاأ�س م�صر للمو�صم املا�صي 
2021 - 2022 بدولة االإمارات، يف  واملو�صم احلايل   ،2021  -  2020
اإطار التعاون املثمر بني اجلانبني والروابط التاريخية الوثيقة التي جتمع 

االإمارات مب�صر.

لبورتا يريد روؤية مي�صي ينهي 
م�صريته ب� »قمي�س بر�صلونة« 

القدم،  االإ�صباين لكرة  ال��دوري  ن��ادي بر�صلونة، و�صيف بطل  اأع��رب رئي�س 
ال�صابق الدويل االأرجنتيني  النادي  جوان البورتا عن رغبته يف روؤية جنم 
ليونيل مي�صي ينهي م�صريته "بقمي�س البار�صا"، ح�صب ت�صريحات نقلتها 
اأنها  الكاتالوين  النادي  رئي�س  واأو�صح  اجلمعة.  اأم�س  االإ�صبانية  ال�صحف 
االأول  اأم�س  اأي �صيء" يف معر�س رده  "مل تتم مناق�صة  واأن��ه  اأمنية  جمرد 
اخلمي�س يف نيويورك على ما اأوردته و�صائل اإعالم اإ�صبانية االأ�صبوع املا�صي، 
اأن مدرب بر�صلونة ت�صايف هرناندي�س طلب من اإدارة النادي درا�صة اإمكانية 
اإعادة االأرجنتيني اىل �صفوف بالوغرانا. واأو�صح البورتا اأن "مرور مي�صي يف 
بر�صلونة مل ينته كما كنا نتمنى جميًعا"، م�صرًيا ب�صكل خا�س اإىل "االأ�صباب 
االقت�صادية" التي اأدت اإىل رحيله عن باري�س �صان جرمان الفرن�صي يف عام 
"اأعتقد اأن بر�صلونة  واأ�صاف:  اإ�صبانيا.  يف  ق�صاها  عاًما   16 بعد   2021
مدين معنويا لليو مي�صي، نود اأن تنتهي م�صريته بقمي�س بر�صلونة وو�صط 
الت�صفيق له يف جميع املالعب واأين ما ذهب". وتابع "كنت م�صوؤوال اأي�صا 
عن هذه النهاية. نهاية موؤقتة النني اأعتقد اأننا �صنحّول هذه االمنية اإىل 
حقيقة". وعا�س مي�صي )35 عاماً( املنتقل اإىل باري�س �صان جرمان قبل عام 
بعد رحيله عن بر�صلونة وهو يبكي، مو�صًما اأول معقًدا يف باري�س، بت�صجيله 
34 مباراة، بعيًدا عن معايريه املعتادة مع النادي الكاتالوين.  11 هدًفا يف 
ويبقى عام واحد يف عقده مع النادي الباري�صي، مع �صنة اإ�صافية اختيارية.



ت�صاب بال�صلل من غاز ال�صحك 
اأ�صيبت �صابة بريطانية بال�صلل التام ومل تعد قادرة على امل�صي اأو 
تناول الطعام اأو االغت�صال بنف�صها، بعد اأن اأم�صت �صنوات طويلة 

يف ا�صتهالك غاز ال�صحك “اأك�صيد النيرتوز” بانتظام.
بداأت كريي دونالد�صون، البالغة من العمر 25 عاًما، يف ا�صتن�صاق 
اأك�صيد النيرتوز يف عام 2017، برفقة العديد من اأ�صدقائها، لكن 
بها  وو�صل  تكراراً  اأكر  اأ�صبح  �صرعان ما  للعقار  ا�صتخدام كريي 
االأمر يف النهاية اإىل االإدمان عليه. وقالت كريي، اإنها كانت ت�صتمر 
يف تناول اأك�صيد النيرتوز لعدة اأيام يف بع�س االأحيان، مما يجعلها 
 12 للنوم  يدفعها  ك��ان  ال��ذي  والتعب  ال�صديد  التقيوؤ  من  تعاين 
املمار�صات اخلاطئة،  �صنوات من هذه  وبعد عدة  �صاعة متوا�صلة. 
بداأت كريي، من نيوهام ب�صرق لندن، بفقدان االإح�صا�س يف يديها 
ال�صابة  وق���ررت  م���رات.  ع��دة  امل�صت�صفى  اإىل  نقلها  ومت  ورجليها 
عندما   ،2020 ع��ام  يف  ال��ن��ي��رتوز  اأك�صيد  ا�صتهالك  ع��ن  االإق���الع 
حالتها  �صاءت  ما  و�صرعان  الي�صرى.  �صاقها  يف  االإح�صا�س  فقدت 

حتى اأم�صت عاماً ون�صف وهي مت�صي على العكازات.

لن�صون وبرجر من حلوم احلمري
التوا�صل  م��واق��ع  اجتاحت  بغ�صب  املمزوجة  ال�صدمة  م��ن  حالة 
االج��ت��م��اع��ي يف م�����ص��ر ب��ع��د ت�����داول ن��ت��ائ��ج درا����ص���ة ت��ك�����ص��ف خلط 
الالن�صون والرجر بلحوم حمري وكالب. ورغم اأن الدرا�صة لي�صت 
كلية  م��ن  بيان  بعد  جديد  م��ن  ال�صطح  على  طفت  فاإنها  حديثة 
الذي �صدر  البحث  نتائج  القاهرة تتراأ فيه من  الزراعة جامعة 
اللحوم  منتجات  بع�س  اح��ت��واء  ال��درا���ص��ة  وك�صفت  املا�صي.  ال��ع��ام 
على  والالن�صون  دوج  وال��ه��وت  وال�صاورما  ال��رج��ر  مثل  املجمدة 
حلم اخلنازير والكالب واحلمري. وكانت الهيئة العامة للخدمات 
البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة وا�صت�صالح االأرا�صي، ن�صرت يف 
يونيو 2022، تقريرا يو�صح اخلطورة التي ي�صببها تناول اللحوم 
اأن  التقرير  واأك��د  االإن�صان.  املغ�صو�صة وحل��وم احلمري على �صحة 
اللحوم املغ�صو�صة هي عبارة عن وعاء حاماًل للعديد من االأمرا�س 
البيولوجية ال�صارة، مثل الفطريات، والفريو�صات، والطفيليات، 
عليه  يرتتب  مما  املعوية،  بالنزالت  االإ�صابة  لتكرار  ت��وؤدي  التي 

اإمكانية حتولها اإىل ت�صمم غذائي كيميائي.

�صقوط �صا�صة عمالقة على الراق�صني باحلفل
خ���الل حفل  م�����ص��رح  ع��ل��ى خ�صبة  ك��ب��رية  ع��ر���س  ���ص��ا���ص��ة  �صقطت 
اخلمي�س،  االأول  اأم�س  كوجن  "مريور" يف هوجن  لفرقة  مو�صيقي 
اأحدهما  الراق�صني،  م��ن  االأق���ل  على  اثنني  اإ�صابة  اإىل  اأدى  مم��ا 
اإقامة  م��ن  ال��ف��رق��ة  م��ن��ع  اإىل  ال�صلطات  ودف���ع  خ��ط��رية،  اإ���ص��اب��ت��ه 

حفالت مع فتح حتقيق.
وانت�صرت على مواقع التوا�صل االجتماعي مقاطع فيديو لل�صا�صة 
اإعالم هوجن كوجن باإ�صابة  اأف��ادت و�صائل  اأثناء �صقوطها، فيما  يف 
لهوجن  التنفيذي  الرئي�س  يل  ج��ون  وق��ال  اجلمهور.  م��ن  ثالثة 
اأن  واآم���ل  امل�صابني  م��ع  تعاطفي  بال�صدمة.  �صعرت  "لقد  ك��وجن 
يتعافوا قريبا". واأ�صاف اأن احلكومة �صتحقق يف االأمر و�صرتاجع 

اإجراءات ال�صالمة حلماية الفنانني والعاملني واجلمهور.
احلادث  ب��اأذى يف  ع�صر  االثني  م��ريور  اأع�صاء  من  اأي  ي�صب  ومل 

الذي وقع يف ملعب هوجن كوجن بجوار ميناء فيكتوريا.
واأمرت حكومة املدينة الفرقة، التي كانت تعتزم تقدمي 12 عر�صا 

يف املكان، بتاأجيل عرو�صها القادمة.
وقال وزير الثقافة كيفني يوجن اإن العرو�س يف املكان مت تعليقها 

حتى يتم التاأكد من اأن هيكل امل�صرح اآمن.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رغم براءته.. ينتظر تنفيذ الإعدام منذ ربع قرن
"اأيقونة"، بعدما ا�صرتعى انتباها وا�صعا، وانرى ق�صاة  حتول رجل اأمريكي مدان باالإعدام يف والية اأالباما اإىل 

ومدعون عامون اإىل املطالبة باإطالق �صراحه، الأن براءته ات�صحت ب�صكل كبري.
49 عاما، ينتظر تنفيذ حكم االإعدام  "وا�صنطن بو�صت"، فاإن توفوري�صت جون�صون، الذي يبلغ  وبح�صب �صحيفة 

بحقه منذ 24 �صنة، رغم اأدلة قوية على براءته وعدم �صلوعه يف اجلرمية.
اأالباما مقاال يدافع فيه عن براءة  العام يف والية  اإىل حد ن�صر املدعي  ب��راءة الرجل االأمريكي،  وو�صل االقتناع 

جون�صون، قائال اإنه غري مذنب، مطالبا باإ�صقاط حكم االإعدام.
واأودت بحياة رجل �صرطة، فيما يقول م�صوؤولون   1995 ارتكبت �صنة  1998، بجرمية قتل  واأدي��ن جون�صون �صنة 

ق�صائيون اإن التحقيقات وقتها جرت على نحو ع�صوائي فتم ا�صتجواب الكثري من امل�صتبه فيهم.
وبح�صب امل�صادر، فاإن خروق التحقيقات �صملت احل�صول على �صهادات غري دقيقة، اإىل جانب اإغراء بع�س االأ�صخا�س 
باملال الأجل تقدمي "�صهادات على املقا�س"، فيما رجح اآخرون اأن يكون جون�صون قد اأدين بدوافع عن�صرية الأنه من 

ذوي االأ�صل االأفريقي.
ومت اعتقال جون�صون اإىل جانب �صديق له، الأن فتاة كانت معهما يف ليلة ارتكاب اجلرمية، قدمت �صهادة يف امللف، 

لكن االدعاء خل�س يف وقت الحق اإىل اأنها كذبت 300 مرة على االأقل وكانت مت�صاربة يف اأقوالها.
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اأمل جديد لهزمية »الإيدز «
اأبرمت �صركة االأدوية الريطانية )جي.اإ�س.كيه( �صفقة لل�صماح با�صتخدام 
لفريو�س  االأم��د  الطويلة  الوقائية  االأدوي���ة  من  التكلفة  منخف�صة  ن�صخ 
البلدان  يف  )اإي����دز(  املكت�صب  املناعة  نق�س  مل��ر���س  امل�صبب  )اإت�������س.اآي.يف( 
اإ�صدار �صركة )جي.اإ�س.كيه( ترخي�صا طوعيا -  النامية. وي�صمل االتفاق 
حتى ال تعرت�س امللكية الفكرية طريق االتفاق - ملنظمة الرعاية ال�صحية 

التي تدعمها االأمم املتحدة، وهي احتاد براءات اخرتاع االأدوية.
ن�صخ  لعمل  للتقدم  الفر�صة  امل�صنعة  لل�صركات  االحت��اد  يوفر  ذل��ك،  وبعد 
"كابوجترافري" الذي يوؤخذ عن طريق احلقن، لت�صعني  مقلدة من عقار 
دولة متثل 70 باملئة من جميع حاالت االإ�صابة اجلديدة بالفريو�س امل�صبب 
2020. وُيعد عقار �صركة )جي.اإ�س كيه( هو اخليار االأول  لالإيدز يف عام 
اإىل  ت�صل  ال��ع��دوى  ويوفر حماية من  اأق��را���س،  �صكل  يكون على  ال��ذي ال 
�صهرين عن طريق احلقن الع�صلي ملرة واحدة، وتظهر الدرا�صات اأنه يتفوق 

حتى على فعالية االأقرا�س التي توؤخذ عن طريق الفم.
وح�صل العقار على موافقة الواليات املتحدة يف اأواخر العام املا�صي، واأيدت 
ت�صريع  يف  للم�صاعدة  ا�صتخدامه  اخلمي�س  ي��وم  العاملية  ال�صحة  منظمة 
"كابوجترافري"، الذي يوؤخذ عن طريق احلقن، جزءا من  اجلهود جلعل 

تر�صانة الو�صائل العاملية للوقاية من فريو�س )اإت�س.اآي.يف(.

هزمية حلزب بايدن يف مباراة بي�صبول 
وا�صنطن  يف  واجلمهوري  الدميقراطي  احلزبني  بني  بي�صبول  م��ب��اراة  يف 

املنق�صمة عادة، تناف�س اأع�صاء من احلزبني يف الكوجنر�س االأمريكي.
امتدت  التي  امل��ب��اراة  يف   0-10 الدميوقراطيني  على  اجلمهوريون  وف��از 
ل�صبعة اأ�صواط، يوم اأم�س االأول اخلمي�س، على الرغم من احتجاج ن�صطاء 

املناخ وهطول االأمطار الذي عرقل املباراة.
تغري  ملكافحة  ح�صما  اأك��ر  اإج���راءات  باتخاذ  يطالبون  حمتجون،  وح��اول 

املناخ، تعطيل املباراة.
اال�صتاد  خ��ارج  الن�صطاء  جل�س  ب��ارك،  نا�صيونالز  على  النا�س  توافد  وم��ع 
وه��ت��ف��وا ي��ط��ال��ب��ون ال��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن وال��دمي��ق��راط��ي��ني ب��اإع��الن حالة 

الطوارئ املناخية.
اإن  نيفر(،  اأور  اأبدا" )ن��او  اأو  "االآن  جلماعة  املنتمون  املناخ  ن�صطاء  وق��ال 
ن�صطاء  من  اأخ��رى  جمموعة  ورفعت  االحتجاج.  يف  �صاركوا  �صخ�صا   150
املناخ الفتة من �صرفة علوية ُكتب عليها "اإنهم يلعبون الكرة بينما العامل 
يحرتق". وقالت اجلماعة اإن ال�صرطة �صادرت الالفتة. وعلى الرغم من 
يعرقل  مبا  اال�صطرابات  من  الكثري  اإح��داث  يف  ينجحوا  مل  الن�صطاء  اأن 
املباراة، فاإنها مل ت�صر ب�صال�صة تامة اإذ ت�صببت االأمطار الغزيرة يف ال�صوط 

الرابع يف تاأخري ملدة 40 دقيقة تقريبا.

درا�صة طبية تنفي فائدة 
�صائعة لفيتامني »د«

وج���دت درا���ص��ة ح��دي��ث��ة، ن�صرت يف 
جملة "نيو اإجنالند" الطبية، اأنه 
على الرغم من التو�صية مبكمالت 
فيتامني د، على نطاق وا�صع ل�صحة 
العظام، اإال اأنها ال تقلل من خطر 
االإ�صابة بالك�صور لدى كبار ال�صن 

والبالغني االأ�صحاء.
م�صت�صفى  يف  ب����اح����ث����ون  ووج�������د 
ل��ك��ل��ي��ة الطب  ال���ت���اب���ع  ب���ري���غ���ه���ام، 
اأن  بو�صطن،  يف  ه��ارف��ارد  بجامعة 
ال����ذي يحتوي  د  ف��ي��ت��ام��ني  ت��ن��اول 
على 2000 وحدة يوميا، مل يقلل 
اأو  الفقرية  اأو  العامة  الك�صور  من 

الورك لدى الكبار والبالغني.
عدم  الدرا�صة  يف  التحليل  واأظهر 
اآثار لفيتامني د على ك�صور  وجود 
اأو  ال��ر���ص��غ،  اأو  ال��ع��ظ��ام،  ه�����ص��ا���ص��ة 
املدرو�صة،  العينة  ل��دى  احل��و���س، 
ك���م���ا اأن�������ه مل ت�������ص���ج���ل ف�������روق يف 
اال�صتجابة لهذه املكمالت من قبل 

الرجال والن�صاء.
اأي  اإىل  اأي�����ص��ا  ال��ن��ت��ائ��ج  ت�����ص��ر  ومل 
د  فيتامني  ت��اأث��ريات  يف  اختالفات 
اأو  للعرق  الك�صور وفقا  نتائج  على 

موؤ�صر كتلة اجل�صم اأو العمر.
ليبوف،  مرييل  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
م�صت�صفى  يف  العظام  ق�صم  رئي�صة 
الرئي�صية  وامل��وؤل��ف��ة  "بريغهام"، 
تدعم  ال  ع���ام،  "ب�صكل  ل��ل��درا���ص��ة: 
ا�صتخدام  ال���درا����ص���ة،  ه���ذه  ن��ت��ائ��ج 
مكمالت فيتامني د لتقليل الك�صور 

لدى الرجال والن�صاء االأ�صحاء".

اإن�صتغرام يدمر 
فتاتني نف�صيًا وج�صديًا
ُك�����ص��ف ع��ن ال��ت��اأث��ري امل��دم��ر الذي 
الفتيات  ع��ل��ى  اإن�����ص��ت��غ��رام  ي��خ��ل��ف��ه 
م���روع���ة  �����ص����ور  ال���������ص����غ����ريات يف 
لفتاتني  ال�صريع  ال��ت��ده��ور  تظهر 
املراهقة  قبل  م��ا  مرحلة  يف  كانتا 
نظام  باتباع  مهوو�صتني  واأ�صبحتا 
ق��ا���ص��ي وح��اول��ت��ا االنتحار  غ��ذائ��ي 
على  �صاهدتاه  ملا  وا�صحة  كنتيجة 

التطبيق.
ورفعت والدتا الفتاتني من والية 
وجنيفر  وي�صت  كاندي�س  كنتاكي 
ق�صائيتني  دع������وت������ني  م������ارت������ن 
االأم  ميتا  �صركة  �صد  منف�صلتني 
االث���ن���ني، وقالتا  ي���وم  الإن�����ص��ت��غ��رام 
ابنتيهما  ا���ص��ت��ه��دف  التطبيق  اإن 
بو�صفات  ال���ف���ت���ي���ات  وم�����الي�����ني 
مقيدة لل�صعرات احلرارية، و�صور 
للغاية  نحيلة  باأج�صام  لعار�صات 
ت�صب الهيكل العظمي وخوارزمية 
قاتلة دفعت كال الفتاتني اإىل اتباع 

حميات قا�صية و�صارة.
ويف حالة ابنة وي�صت، فقد حاولت 
اأن كتبت ر�صائل عن  االنتحار بعد 
ال�����ص��غ��ط امل��ج��ت��م��ع��ي امل��ع��وق الذي 
وجميلة.  نحيلة  ل��ت��ك��ون  ي��دف��ع��ه��ا 
اب��ن��ة جينيفر،  األ��ي��ك�����س،  وح���اول���ت 
االن���ت���ح���ار ب��ع��د ان��ت��ك��ا���ص��ت��ه��ا عدة 
العائلتني  �صكاوى  ولي�صت  م��رات. 
لكنها  ن���وع���ه���ا،  م����ن  االأوىل  ه����ي 
باأن  ال�صائد  االعتقاد  ت�صاعف من 
اإن�صتغرام ي�صر بال�صباب يف املرحلة 
املراهقة.  اأهمية من فرتة  االأك��ر 
ومنذ يونيو -حزيران، مت رفع 12 
بدعوى  دع��وى ق�صائية �صد ميتا 
وقوع �صرر مماثل، ومل يتم ت�صوية 

اأي منها حتى االآن.

حملة وا�صعة لإنقاذ 
�صنجاب 

التوا�صل االجتماعي يف مو�صكو حملة  رواد مواقع  بداأ 
حلّث �صكان املدينة على العثور على �صنجاب يف حديقة 
"ت�صاريت�صينو"، الإنقاذه من حلقة بال�صتيكية علق فيها 

راأ�صه.
وقال من�صور ن�صرته قناة "اأخبار مو�صكو" على تليغرام 
���ص��ن��ج��اب يف  ب��ال��ب��ح��ث ع���ن  ���ص��خ�����ص��ا ح��ال��ي��ا   37 "يقوم 
حديقة ت�صاريت�صنو، حتى حرا�س احلديقة ان�صموا اإىل 

احلملة".
علقت يف  وق��د  لوحظ  ال�صنجاب  اأن  اإىل  املن�صور  واأ���ص��ار 
اأو حتى  فمه  اإغ��الق  بال�صتيكية، والميكنه  راأ�صه حلقة 
تناول الطعام، لذا يبحث النا�س عنه لتخلي�صه من هذه 
ت�صاريت�صينو" يف  وتقع حديقة  واإنقاذ حياته".  احللقة 
متنزهات  وت�صم  مو�صكو،  مدينة  من  اجلنوبي  الق�صم 
الرتفيهية،  االأم��اك��ن  م��ن  والعديد  وق�صورا  ومتاحف 
وتاأوي م�صاحاتها اخل�صراء العديد من اأنواع احليوانات 

والطيور الرية.

رجل حمتجز يف ج�صد طفل
ي��واج��ه رج���ل ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 27 ع��اًم��ا م��ن مقاطعة 
دونغقوان يف ال�صني، �صعوبة يف العثور على وظيفة الأنه 
يبدو وكاأنه طفل اأكر من كونه رجاًل يف اأواخر الع�صرينات 
من عمره. يدعي ماو �صنغ باأنه يبلغ من العمر 27 عاماً، 
العا�صرة من عمره.  اأن��ه طفل يف  لكن مظهره يدل على 
ويقول اإن مظهره هذا مينعه من احل�صول على وظيفة، 
الأن معظم اأرباب العمل ال ي�صدقونه عندما يقول لهم اإنه 
�صاب. وت�صبب ماو �صنغ ب�صجة كبرية يف ال�صني االأ�صبوع 
املا�صي، بعد اأن انت�صر مقطع فيديو مت ت�صويره يف �صوارع 
عن  ال�صاب  فيه  ك�صف  ت��وك،  تيك  موقع  على  دونغقوان 
�صنه وا�صتكى من عدم متكنه من العثور على عمل الإعالة 
اأث��رت ق�صة  وال��ده الذي كان يتعافى من �صكتة دماغية. 
واتهم  ال�صني،  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل��الي��ني  ق��ل��وب  يف  �صنغ 
ب�صبب  فر�صة  منحه  بعدم  العمل  اأرب���اب  منهم  العديد 
عر  ا�صتهر  اأن  بعد  احل��ظ،  وحل�صن  ال�صغري.  مظهره 
االإنرتنت، توا�صل معه الكثري من اأرباب العمل وعر�صوا 
ُن�صر على تيك  اآخر  عليه وظائف. وك�صف مقطع فيديو 
توك قبل يومني اأن ماو قبل اأحد عرو�س الوظائف التي 
على  وال���ده  مل�صاعدة  يكفي  م��ا  ك�صب  يف  وي��اأم��ل  تلقاها، 
�صنغ يف  ياأمل  املحنة،  يتخطى هذه  اأن  التعايف. ومبجرد 

العثور على �صريكة حياة وتكوين اأ�صرة.

عرث على كنز واأعاده ل�صاحبه 
ح����از م��وظ��ف م�����ص��ري ع��ل��ى اه��ت��م��ام م�����ص��ت��خ��دم��ي �صبكات 
 2 بها  اإعادته حقيبة عر عليها،  بعد  التوا�صل االجتماعي 
مليون دوالر وكمية من امل�صغوالت الذهبية. التفا�صيل كما 
اأوردتها تقارير �صحفية م�صرية تفيد عثور موظف مدين 
موؤقت باإدارة مرور حمافظة البحر االأحمر يف م�صر، يدعى 
اأمين عبداحلكم، على حقيبة بها اأكر من 2 مليون دوالر، 
ريال  األ��ف   350 قيمتها  تتخطى  الذهب  من  كبرية  وكمية 
�صعودى، اأثناء تواجده بكافترييا مبدينة الغردقة". ونقلت 
بكافترييا  ت��واج��ده  "اأثناء  اإن��ه  قوله  املوظف  عن  التقارير 
على  �صنطة  وج��ود  الح��ظ  الغردقة  مبدينة  االأح��ي��اء  كمني 
الفور قام بفتحها ملعرفة �صاحبها اأو العثور على اأي بيانات 
له وفوجئ بداخلها مبالغ كبرية بالدوالر وكذلك كمية من 
امل�صوغات الذهبية". واأو�صح اأنه توجه لل�صابط امل�صوؤول عن 
الكمني الإخطاره وبعد الفح�س تبني اأنها لركاب �صعوديني 
رجل وزوجته وب�صحبتهما م�صري ي�صتقلون �صيارة جمرك، 
حيث قام ال�صابط املكلف بتاأمني الكمني ال�صمايل باالت�صال 
بكمني راأ�س غارب لتوقف ال�صيارة واإخبارهم باأن حقيبتهم 

مت العثور عليها بكمني االأحياء ال�صمايل".

وفاة اأ�صيك بائع فري�صكا يف م�صر؟
االجتماعي يف  التوا�صل  رواد مواقع  �صيطر احلزن على 
م�صر بعد خر وفاة ال�صاب يو�صف ال�صيد را�صي، امللقب 
ب�"اأ�صيك بائع فري�صكا يف م�صر". وتويف ال�صاب امل�صري، 
ابن 32 عاما، يف حادث �صري االأربعاء بعد ا�صطدام �صيارته 
الزائدة،  ال�صرعة  ب�صبب  العلمني،  طريق  على  ب��اأخ��رى 
بائع  "اأ�صهر  3 �صنوات. وكان  تاركا طفلة وحيدة عمرها 
فري�صكا يف م�صر" يف طريقه اإىل ال�صاحل ال�صمايل لبيع 
"الفري�صكا"، حيث اعتاد التنقل بني القرى ال�صياحية يف 

ال�صيف لعر�س ب�صاعته على الزبائن.

درا�صة تك�صُف خطاأ �صائعا 
يف خ�صارة الوزن

عندما يالحظ االإن�صان اأنه وزنه قد زاد، فهو 
ال�صعرات  زي���ادة  على  مبا�صرة  ب��ال��ل��وم  يلقي 
احلرارية التي ي�صتهلكها، اأو على قلة حركته 
و�صعف ن�صاطه البدين، لكن هذين ال�صبيني 
لي�صا الوحيدين، كما اأن االأكل لي�س هو "بيت 

الداء" واإمنا نوعية ما ناأكله يف وجباتنا.
و���ص��درت خ��الل االأ���ص��ب��وع احل���ايل درا���ص��ة يف 
ال�صريرية  للتغذية  االأوروب����ي����ة  ال�صحيفة 
)اأوروبيان جورنال اأوف كلينيكال نيوتر�صن( 
واحلركة  االأك���ل  ب��ني  القائمة  العالقة  ح��ول 
من جهة، وبني زيادة الوزن من جهة اأخرى.

لي�س  ن��اأك��ل��ه  م��ا  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  وخ��ل�����س 
البيانات  الأن  ال���وزن،  ل��زي��ادة  حا�صما  ع��ام��ال 
احلرارية  ال�صعرات  متو�صط  اأن  اإىل  ت�صري 
التي ي�صتهلكها املواطن االأمريكي قد ا�صتقر 

اأو تراجع من حيث العدد منذ �صنوات األفني، 
لكن الواليات املتحدة ما تزال بلد البدانة يف 
ال�صمنة.  يعانون  مواطنيها  ثلث  الأن  العامل، 
وب��ح�����ص��ب ال���درا����ص���ة، ف����اإن امل�����ص��ك��ل��ة ت��ك��م��ن يف 
ب��ك��رب��وه��ي��درات يجري  اأط��ع��م��ة غنية  ت��ن��اول 
االأبي�س  اخل��ب��ز  مثل  ب�صهولة،  امت�صا�صها 
اأغ��ذي��ة كثرية  وح��ب��وب ال��ف��ط��ور، ف�صال ع��ن 

حتتوي على ن�صبة عالية من ال�صكر.
ه����ذه  ت������ن������اول  اأن  ال�����ب�����اح�����ث�����ون  وي�����و������ص�����ح 
ال���ك���رب���وه���ي���درات ي������وؤدي اإىل رف����ع ك��ب��ري يف 
يزيد  ال��ذي  االأم��ر  وه��و  االأن�صولني،  هرمون 
املع�صلة  فاإن  وبالتايل،  الدهون،  تخزين  من 
واإمن���ا يف ماهية  ال�����ص��ع��رات  ال تكمن يف ع��دد 
ج�صم  يف  توزيعها  وط��ري��ق��ة  ال�����ص��ع��رات،  تلك 

االإن�صان.

عار�سة �أزياء تقدم �إبد�ًعا للمغني �لكولومبي مالوما لعالمة �ملالب�ص GEF ، خالل عر�ص �أزياء كولومبيامود� خالل �أ�سبوع �ملو�سة يف ميديلني، كولومبيا. � ف ب

بيون�صيه تتعر�س للقر�صنة
على  املنتظر  األبومها  اأغ���اين  ت�صريب  بعد  العاملية  بيون�صيه   النجمة  فوجئت 
ب�صكل  جمهورها  اإحباط  اإىل  اأدى  ما  ر�صمياً،  طرحه  من  يومني  قبل  االإنرتنت 

كبري وتعر�صها ل�صدمة كبرية.
���ص��وق��ت ج��م��ه��وره��ا الأل���ب���وم���ه���ا املقبل  ب��ي��ون�����ص��ي��ه ق���د  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل، ك���ان���ت  ويف 
من�صات  عر  ون�صرت  احل��ايل،  مت��وز   29 يف  طرحه  املقرر   "Renaissance"

التوا�صل القائمة الكاملة الأغاين االألبوم مع عدد من الفيديوات.
ويبدو اأن االأمور مل جتِر كما توقعت الفنانة بعدما اأقدم �صخ�س على ك�صر احلظر 
على االألبوم قبل 36 �صاعة تقريباً من طرحه ون�صر عدداً من االأغاين عر و�صائل 

التوا�صل االجتماعي بجودة عالية وفقاً ملا ذكره موقع "فاريتي".
وتفاعل اجلمهور ب�صكل كبري مع اخلر الذي اأحبطه ود�صن حملة الإيقاف تداول 

االأغاين على مواقع التوا�صل وعدم اال�صتماع اإليها حتى طرح االألبوم ر�صمياً.


