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بتكليف من رئي�س الدولة .. نهيان بن 
مبارك يفتتح مركز �سامل بن حم الثقايف

•• العني-وام:

بتكليف من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  افتتح   .. اهلل«  »حفظه 

الت�شامح والتعاي�س اأم�س مركز �شامل بن حم الثقايف يف مدينة العني.
ع�شو  العامري  حم  بن  �شامل  بن  م�شلم  ال�شيخ   .. املركز  افتتاح  ح�شر 
املجل�س ال�شت�شاري لإمارة اأبوظبي رئي�س جمل�س اإدارة مركز �شامل بن 

حم الثقايف وعدد من كبار ال�شخ�شيات يف الدولة واملهتمني باملجال.
املركز  لأه���داف  تعريفي  فيديو  ت��اه  الوطني  بال�شام  احلفل  ا�شتهل 
واأق�شامه، وبعدها قام احل�شور بجولة تعريفية يف اأرجاء املركز اطلعوا 
خالها على القاعات املجهزة باأحدث التقينات ل�شت�شافة خمتلف اأنواع 
الفعاليات الثقافية واملجتمعية، واختتموا اجلولة بزيارة املكتبة الوطنية 
يف املركز والتي حتتوي على اأكرث من 10 اآلف كتاب يحكي تراث وثقافة 

الإمارات اإ�شافة اإىل تراث املنطقة العربية.       )التفا�شيل �س3(

الإمارات تت�سامن مع باك�ستان وتعزي 
يف �سحايا الفي�سانات وال�سيول

•• اأبوظبي-وام:

ت دولة الإمارات عن تعازيها ال�شادقة وت�شامنها مع جمهورية  عبرّ
�شربت  التي  وال�شيول  الفي�شانات  �شحايا  يف  الإ�شامية  باك�شتان 
الأ�شخا�س  مئات  مقتل  اإىل  واأدت  ال��ب��اد،  غ��رب  جنوب  يف  مناطق 
وزارة  واأعربت  ج�شيمة.  اأ���ش��راراً  واأحدثت  الآلف،  ع�شرات  واإج��اء 
اإىل  وموا�شاتها  تعازيها  خال�س  ع��ن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
اأهايل  واإىل  ال�شديق  الباك�شتاين  وال�شعب  الباك�شتانية  احلكومة 

وذوي ال�شحايا، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.
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رئي�س الدولة ونائبه يعزيان خادم احلرمني بوفاة 
الأمري عبدالرحمن بن نا�سر بن عبدالعزيز

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 
عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة عب فيها 
بن  عبدالرحمن  الأم��ر  وف��اة  موا�شاته يف  و���ش��ادق  تعازيه  عن خال�س 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  اآل �شعود. كما بعث �شاحب  نا�شر بن عبدالعزيز 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

»رعاه اهلل« برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.
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عمال الإنقاذ ي�شاعدون امراأة على الإخاء من مبنى ق�شف يف دونيت�شك    

اأن�شار ال�شدر يتجمعون داخل البملان العراقي قبل اأن يخلوا املقر »ا ف ب«

حمدان بن زايد يوجه مب�شاندة اجلهات الر�شمية للحد من تداعيات الأمطار بالإمارات ال�شمالية

الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات : عمليات الر�سد 
واملتابعة م�ستمرة وعلى مدار ال�ساعة ول خ�سائر بالأرواح 

الوطني للبحث والإنقاذ ي�شارك يف جهود ال�شتجابة لاأحوال اجلوية    )وام(

مو�شكو: ل اتفاق حتى الآن حول تبادل �شجناء مع اأمريكا

رو�سيا تدمر م�ستودعات ذخرية وطائرات درون ومراكز قيادة اأوكرانية
انت�شار اأمني يف بغداد بعد ان�شحاب املتظاهرين من الربملان

الرتقب �سيد املوقف بعد يوم �ساخن يف العراق 

العثور على ع�سرات اجلثث 
يف مقربة جماعية يف منبج

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت ال�شلطات املحلية التابعة لاإدارة الذاتية الكردية اأم�س اخلمي�س 
العثور على مقبة جماعية يف �شمال �شوريا ت�شم ع�شرات اجلثث التي 
رجح املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان اأن يكون اأ�شحابها قد قتلوا على 

اأيدي تنظيم داع�س خال �شيطرته على املنطقة.
وقال م�شدر من جمل�س منبج املدين الذي يتوىل اإدارة املدينة الواقعة 
ا�شمه،  عن  الك�شف  راف�شاً  بر�س«  »فران�س  لوكالة  حلب،  حمافظة  يف 
»مت العثور على 29 جثة على الأق��ل، بينهم ام��راأة وطفان، يف مقبة 

جماعية«.
التنظيم  له  حورّ منبج  و�شط  يف  فندق  »ق��رب  امل�شدر  وف��ق  املقبة  وتقع 

�شجناً خال �شيطرته على املدينة« بني عامي 2014 و2016.
اأم�س الأول الأربعاء  ومت العثور على املقبة خال قيام عمال البلدية 
باأ�شغال يف ال�شرف ال�شحي قرب الفندق، وفق بيان عن جمل�س منبج 
العظمي  الهيكل  اأن��ه مل يتبَق من اجلثث »�شوى  اأف��اد  ال��ذي  الع�شكري، 

واملاب�س« وبع�شها كانت »مكبلة الأيدي«.
ح املر�شد اأن تعود اجلثث »لأ�شخا�س اختطفهم التنظيم واعتقلهم  ورجرّ

بعد �شيطرته على املدينة«.

اإيران تكثف انتهاكاتها النووية 
ببناء مفاعل جديد يف اأ�سفهان

•• عوا�صم-وكاالت:

اأن عمليات  اإ�شامي،  اإي��ران حممد  اأعلن رئي�س منظمة الطاقة الذرية يف 
بناء مفاعل نووي لاأبحاث يف من�شاأة ا�شفهان النووية �شتبداأ ب�شكل ر�شمي 
يف غ�شون اأ�شابيع. وقال اإ�شامي لدى تفقده من�شاأة اأ�شفهان النووية، اإن 
اإيران خططت لبناء مفاعات نووية بحثية لختبار وقود باقي املفاعات 

النووية، بح�شب وكالة اأنباء فار�س الإيرانية.
اأ�شابيع لإن�شاء مفاعل  اأن العمل �شيبداأ ب�شكل ر�شمي ويف غ�شون  واأ�شاف، 
نووي جديد لاأبحاث يف من�شاأة اأ�شفهان، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم 

والختبار والتثبت لإنتاج الكهرباء النووية يف الباد.
وتابع اإ�شامي، اأن اإيران و�شعت خمططاً جديداً لإنتاج 10 اآلف ميغاواط 
من الكهرباء النووية والعمل جار الأن لختيار اأماكن منا�شبة لبناء من�شاآت 

نووية يف الباد وخا�شة يف اجلنوب.
يف  حا�شرة  م��ازال��ت  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأن  اإ�شامي،  وتابع 
ال�شمانات،  نظام  املراقبة �شمن  مهام  الإيرانية ومتار�س  النووية  املن�شاآت 
ب��اأن��ه غ��ر مطلع على  الأم�����س  ي��دع��ي حتى  اأح���د  ه��ن��اك  ك��ان  »اإذا  م�شيفاً 
ومكتوب  ب�شكل موثق  عليه  اليوم مطلع  فاإنه  الإي��راين  النووي  البنامج 

وب�شورة ر�شمية«.

•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�شية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأك����دت 
اإج�����راء حمادثات  اخل��م��ي�����س  اأم�������س 
لتبادل �شجناء بني رو�شيا والوليات 
يتم  »مل  اإن����ه  ق��ال��ت  لكنها  امل��ت��ح��دة 
التو�شل اإىل اتفاق حتى الآن«، بعد 
اإعان وا�شنطن اأنها قدمت »عر�شاً 

جوهرياً« ملو�شكو.
وزارة  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق���ة  وق�����ال�����ت 
الرو�شية ماريا زاخاروفا  اخلارجية 
»جتريها  امل���ف���او����ش���ات  اإن  ب���ي���ان  يف 
تتحقق  ومل  امل��خ��ت�����ش��ة.  ال�����ش��ل��ط��ات 

نتيجة عملية حتى الآن«.
بايدن  ج��و  الرئي�شني  اأن  واأ���ش��اف��ت 
باإجراء  اأم�����را  ب��وت��ني  وف���ادمي���ر 
حمادثات لتبادل ال�شجناء، مو�شحة 
با�شتمرار  ت��ط��رح  امل�����ش��األ��ة  ه���ذه  اأن 
يف   2021 يونيو  يف  قمتهما  منذ 

جنيف.
الأمركي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وك����ان 
اأنطوين بلينكن قد اأعلن الأربعاء اأن 
باده قدمت عر�شاً »هاماً« لرو�شيا 
لإطاق �شجينني اأمركيني لديها، 
اإىل  ه��ات��ف��ي��اً  �شيتحدث  اأن���ه  ك��ا���ش��ف��اً 
منذ  الأوىل  للمرة  الرو�شي  نظره 

بدء احلرب يف اأوكرانيا.
ال���دف���اع  وزارة  ق���ال���ت  ذل������ك،  اإىل 
اإن قواتها  الرو�شية اأم�س اخلمي�س، 
دم�����رت ���ش��ت��ة م�����ش��ت��ودع��ات ذخ���رة 
دونيت�شك  ج��م��ه��وري��ة  يف  اأوك��ران��ي��ة 

•• بغداد-وكاالت:

ب�����ع�����د اق����ت����ح����ام����ه����م امل���ن���ط���ق���ة 
للبملان  وو���ش��ول��ه��م  اخل�����ش��راء 
تر�شيح  على  احتجاجاً  العراقي 
الإط����������ار ال���ت���ن�������ش���ي���ق���ي، امل������وايل 
ال�شوداين،  �شياع  حممد  لإي��ران، 
ملن�شب رئي�س ال��وزراء يف الباد، 
ان�شحب املتظاهرون من البملان 
القوى  ا�شتعادت  فيما  العراقي، 

الأمنية ال�شيطرة على املبنى.
وعقب الن�شحاب انت�شرت القوات 
املنطقة  ب�شكل مكثف يف  الأمنية 
العا�شمة  و���ش��ط  يف  اخل�������ش���راء 

بغداد.
بدورها، دعت بعثة الأمم املتحدة 
الطابع  اإب����ق����اء  اإىل  ال����ع����راق  يف 
داعية  التظاهرات،  على  ال�شلمي 
على  احل��ف��اظ  اإىل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

املمتلكات العامة واخلا�شة.
ع�شيبا  ي���وم���ا  ال����ع����راق  وع����ا�����س 
العديد  فيه  راأى  الأرب���ع���اء،  ي��وم 
م����ن امل����راق����ب����ني ن���اق���و����س خطر 
احلذر  م�شتوى  رف���ع  ي�شتوجب 
احلرب  اأرهقتها  التي  ال��ب��اد  يف 
على  ال�شيا�شية  وال���ش��ط��راب��ات 

مدى �شنوات.
زعيم  اأت���ب���اع  م��ن  الآلف  ودخ����ل 
ال�شدر،  ال�شدري مقتدى  التيار 
�شديدة  اخل���������ش����راء،  امل���ن���ط���ق���ة 
العا�شمة  و����ش���ط  ال���ت���ح�������ش���ني، 
بغداد، حيث رددوا هتافات موؤيدة 

لل�شدر، ومناه�شة لقوى »الإطار 
التن�شيقي« املدعوم من اإيران.

اإىل  اأن�����������ش�����اره  ال���������ش����در  ودع��������ا 
الن�شحاب، قائا يف تغريدة على 
اأيها  ر�شالتكم  »و�شلت  »تويرت«: 
الفا�شدين،  اأرعبتم  فقد  الأحبة، 
ملنازلكم  وع����ودوا  ركعتني  �شلوا 

�شاملني«.
املتظاهرين  ح�شود  كانت  وبينما 
ال�����بمل�����ان  اأروق������������ة  ت����ت����ج����ول يف 
»الإطار  ق��وى  اأ���ش��درت  العراقي، 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي« ب��ي��ان��ا ات��ه��م��ت فيه 
التيار ال�شدري، باإثارة الفو�شى.
اأكملت  اأن  اأنه »بعد  البيان،  وذكر 
قوى الإطار التن�شيقي اخلطوات 
حكومة  بت�شكيل  للبدء  العملية 
بالإجماع  واتفقت  وطنية  خدمة 
وطنية  �شخ�شية  ت��ر���ش��ي��ح  ع��ل��ى 

والنزاهة  ب��ال��ك��ف��اءة  لها  م�شهود 
ر�شدت حتركات ودعوات م�شبوهة 
حتث على الفو�شى واإثارة الفتنة 

و�شرب ال�شلم الأهلي«.
جرى  »م��ا  اأن  اإىل  البيان  واأ���ش��ار 
مت�شارعة  اأح��������داث  م����ن  ال����ي����وم 
بدخول  للمتظاهرين  وال�شماح 
اخلا�شة  احل���ك���وم���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة 
واق������ت������ح������ام جم����ل���������س ال������ن������واب 
ال��د���ش��ت��وري��ة وعدم  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
قيام القوات املعنية بواجبها يثر 

ال�شبهات ب�شكل كبر«.
اأكد الرئي�س العراقي  من جانبه 
التظاهر  اأن  �����ش����ال����ح،  ب����ره����م 
ال�شلمي والتعبر عن الراأي حق 
مكفول د�شتوريا، فيما �شدد على 
وتغليب  التهدئة  التزام  �شرورة 

لغة العقل.

منطقة  ويف  ذات��ي��ا  املعلنة  ال�شعبية 
ميكوليف.

للمتحدث  ���ش��ح��ف��ي��ة  اإف���������ادة  ويف 
اإيغور  الرو�شية  الدفاع  وزارة  با�شم 
القوات  اأن  اأو����ش���ح  ك��ون��ا���ش��ي��ن��ك��وف، 
الرو�شية اأ�شابت خال يوم 9 مراكز 
ع�شكرية  وم���ع���دات  وق�����وات  ق���ي���ادة 

اأوكرانية يف 173 منطقة.
رو�شية  اإع��������ام  و�����ش����ائ����ل  ون���ق���ل���ت 
ع���ن ك��ون��ا���ش��ي��ن��ك��وف ق���ول���ه اإن�����ه مت 
ت���دم���ر ب���ط���اري���ت���ني م����ن راج���م���ات 
من  واأخ���رى  »اأوراغ�����ان«  ال�شواريخ 
اإ�شافة  »غ���راد«،  ال�شوايخ  راج��م��ات 
مدافع  م��ن  م��دف��ع��ي��ة  ب��ط��اري��ة  اإىل 
مواقع  – ب��ي« يف  »م�شتا  ال��ه��اوت��زر 
�شيفر�شك  مبنطقة  ال��ن��ار  اإط����اق 

�شرق اأوكرانيا.
واأ������ش�����ف�����رت ال���������ش����رب����ات اجل����وي����ة 
70 مقاتا يف  الرو�شية عن مقتل 
�شفوف القوات امل�شلحة الأوكرانية 
بدونبا�س،  اأرت��ي��م��وف�����ش��ك  مبنطقة 
تابعني  ج���ن���دي���ا   130 ق���ت���ل  ك���م���ا 
خر�شون.كذلك  يف  م�����ش��اة  ل���ل���واء 
اأ�شقطت الدفاعات اجلوية الرو�شية 
طيار  ب��دون  اأوك��ران��ي��ة  ط��ائ��رات   3
وزارة  وك�شفت  ي��وم.  خ��ال  »درون« 
احل�شيلة  ع���ن  ال��رو���ش��ي��ة  ال����دف����اع 
بدء  منذ  تدمره  مت  ملا  الإجمالية 
اأوكرانيا،  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
 260 اإ���ش��ق��اط  اإىل  اأ����ش���ارت  ح��ي��ث 
و1625  و145 مروحية،  طائرة، 

"درون"، و359 منظومة �شواريخ 
دبابة  و4172  للطائرات،  م�شادة 
�شواريخ،  راجمة  و764  ومدرعة، 
املدفعية  م�����ن  ق����ط����ع  و3207 
الهاون، و4515  امليدانية ومدافع 

مركبة ع�شكرية خا�شة.
البيطانية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
امل�شاد  ال��ه��ج��وم  اإن  اخل��م��ي�����س  ي���وم 
قوة  يكت�شب  اأوك��ران��ي��ا  ت�شنه  ال���ذي 
الواقعة جنوب  يف مدينة خر�شون 

الباد وت�شيطر عليها رو�شيا.
وذكرت وزارة الدفاع يف ن�شرة دورية 
على تويرت اأنه من املرجح للغاية اأن 
اأقامت  تكون القوات الأوكرانية قد 
لينجوليت�س  ن��ه��ر  ج��ن��وب��ي  ج�����ش��را 
الذي ي�شكل احلدود ال�شمالية ملدينة 

خر�شون التي حتتلها رو�شيا.
الع�شكرية  امل����خ����اب����رات  واأ������ش�����ارت 
اجلي�س  »كتيبة  اأن  اإىل  البيطانية 
ال����رو�����ش����ي ال���ت���ا����ش���ع���ة والأرب�����ع�����ني 
الغربية  ال�����ش��ف��ة  ع��ل��ى  امل��ت��م��رك��زة 
لنهر دنيبو، �شعيفة جدا الآن على 
»خر�شون  اأن  م�شيفة  ي��ب��دو«،  م��ا 
معزولة فعليا عن الأرا�شي الأخرى 
نقلت  وفقما  رو�شيا«،  حتتلها  التي 
الأربعاء  رو�شيا  واأعلنت  »روي���رتز«. 
جزئيا  ��رت  دمرّ اأوكرانية  �شربات  اأن 
م��دي��ن��ة خر�شون  م��ه��م��ا يف  ج�����ش��را 
ه���و »اأن��ت��ون��وف�����ش��ك��ي«، وال�����ذي يعد 
مم�����را رئ��ي�����ش��ي��ا ل������اإم������دادات لأن����ه 
اجل�شر الوحيد الذي يربط املدينة 

ا�ستهداف قاعدة تركية بدهوك.. 
واأنقرة »حتّيد« قيادية كردية

•• عوا�صم-وكاالت:

ا�شتهدف ق�شف اأم�س اخلمي�س مناطق تقع يف حميط قاعدة بامرين الرتكية الواقعة 
يف حمافظة دهوك �شمال العراق.

وبح�شب م�شادر قناتي »العربية« و»احل��دث«، �شقطت قذيفة على قرية بالقرب من 
قاعدة بامرين الع�شكرية الرتكية دون ت�شجيل وقوع اإ�شابات.

ويعتقد اأن م�شدر هذه القذيفة م�شلحو حزب العمال الكرد�شتاين املناه�س لرتكيا.
العمال  ح��زب  يف  قيادية  »حتييد«  من  متكنها  الرتكية  ال�شلطات  اأعلنت  املقابلة،  يف 

الكرد�شتاين يف »عملية نوعية« �شمايل العراق.
»عنا�شر  اإن  اأمنية« قولها،  الر�شمية عن »م�شادر  الرتكية  »الأنا�شول«  ونقلت وكالة 
املخابرات الرتكية« ر�شدت حتركات القيادية خديجة هزر امللقبة حركياً با�شم »برفني 

زيان« مبدينة ال�شليمانية �شمايل العراق.
واأو�شحت اأن املخابرات الرتكية ر�شدت مكان القيادية يف مدينة ال�شليمانية، ومتكنت 

من »حتييدها عب عملية نوعية«.

�ص 02

�ص 13

�ص 19

بلدية اأبوظبي تزيّن كورني�ص العا�صمة وعدداً 
من اجل�صور احتفاءً بالعام الهجري 1444 

اأخبار الإمارات

طوابري واإطالق نار.. اأفران لبنان 
تتحول اإىل »�صاحات عنف«

عربي ودويل

نيمار يواجه ال�صجن 
وغرامة 10 ماليني يورو

الفجر الريا�صي

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  وج��ه 
ال��ظ��ف��رة رئي�س  م��ن��ط��ق��ة  مم��ث��ل احل���اك���م يف 
هيئة الهال الأحمر، مب�شاندة اجلهود التي 
تبذلها اجلهات الر�شمية يف الدولة للحد من 
الإم����ارات  ال��ت��ي ت�شهدها  الأم��ط��ار  ت��داع��ي��ات 

ال�شمالية.
الإماراتي  الأحمر  الهال  هيئة  �شموه  واأم��ر 
ومراكزها على م�شتوى الدولة بتقدمي كافة 
للفرق  وامل��ي��داين  اللوج�شتي  ال��دع��م  اأ���ش��ك��ال 
امل��ت��اأث��ري��ن من  املعنية مب�����ش��ان��دة  الإم��ارات��ي��ة 
الأمطار، اإىل جانب و�شع العاملني يف الهيئة 
ال�شتعداد  اأه��ب��ة  على  التطوعية  وك���وادره���ا 
يف  وامل�شاهمة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 
الآث���ار  امل��ي��دان��ي��ة اجل��اري��ة لتخفيف  اجل��ه��ود 

الناجمة عن الأمطار على ال�شكان هناك.
)التفا�شيل �س7(
لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأك������دت  ذل����ك  اىل 
الطوارئ والأزمات والكوارث اأن جميع الفرق 
الوطنية تعمل على قدم و�شاق لتوفر اأق�شى 
املناطق  يف  القاطنني  جلميع  احلماية  �شبل 
ال��ت��ي ت��اأث��رت ب��احل��ال��ة اجل��وي��ة م�����ش��ددة على 
جلميع  ق�����ش��وى  اأول���وي���ة  الأرواح  ���ش��ام��ة  اأن 

ل��ن��ه��ر دنيبو  ب��ال�����ش��ف��ة اجل��ن��وب��ي��ة 
وبقية منطقة خر�شون.

ممثل  �شرتميو�شوف،  كريل  وق��ال 
اإعام  لو�شائل  الرو�شية  ال�شلطات 

اإغاقه:  ت��اأث��ر  م��ن  مقلا  رو�شية 
اجل�شر  ا�شتهدفوا  ال��ذي��ن  »اأول��ئ��ك 
ال�شكان  ح��ي��اة  �شعوبة  فقط  زادوا 

قليا«.

الوطنية  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  امل�شتجيبة  اجل���ه���ات 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

التي  ال�شتباقية  اجل��ه��ود  الهيئة  وع��ر���ش��ت 
تقوم بها اأجهزة الدولة كافة.. �شمن اإحاطة 
ال�شائدة  اأم�س حول احلالة اجلوية  اإعامية 
يف الدولة �شارك فيها كل من الدكتور طاهر 
ال���بي���ك ال���ع���ام���ري امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي عن 
والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 

والكوارث، والدكتور حممد العبي املتحدث 
ال���ر����ش���م���ي ع����ن امل����رك����ز ال���وط���ن���ي ل���اأر����ش���اد 
والعميد علي الطنيجي املتحدث الر�شمي عن 
الإج���راءات  ا�شتعرا�س  ومت  الداخلية.  وزارة 
وبالتن�شيق  الوطني  امل�شتوى  على  والتعاميم 
مع امل�شتوى املحلي واآخر امل�شتجدات املتعلقة 

باحلالة اجلوية ال�شائدة بالدولة
)التفا�شيل �س7(

بوريل: اإذا اأرادت رو�سيا قطع اإمدادات
الغاز عن اأوروبا فلن تنتظر حتى ال�ستاء 

•• مدريد-اأ ف ب:

اأكد وزير خارجية الحت��اد الأوروب��ي جوزيب بوريل 
»قطع  رو�شيا  اأرادت  ح��ال  يف  اأن��ه  اخلمي�س  اأم�س 
الغاز« عن الحتاد الأوروبي، فاإنها »لن تنتظر 
اخلريف اأو ال�شتاء«، معتباً يف الوقت نف�شه 
اأمٌر غر  اأنرّ انقطاعاً »قا�شياً« لاإمدادات 

ح. مرجرّ
وق��ال ب��وري��ل يف حديث م��ع قناة »ت��ي يف 
كانت  »اإذا  الإ�شبانية  التلفزيونية  اإي��ه« 
اإم��دادات الغاز، فلن  رو�شيا تريد قطع 
تنتظر حتى اخلريف اأو ال�شتاء للقيام 
خمزوننا  مب��لء  لنا  ت�شمح  لن  بذلك، 

خال ال�شيف«.
واأ������ش�����اف »����ش���ت���ق���وم ب���ذل���ك يف اأ����ش���رع 

ال�شتاء  ب��اأن يكون لدينا يف  ال�شماح  تتجنرّب  وقت كي 
اأن  اإىل  ال�شتمرار«، م�شراً  ت�شاعدنا على  خمزونات 
قرار مو�شكو يعتمد على »عوامل كثرة«، من بينها 

»تطورات احلرب على اأوكرانيا«.
مع ذلك، اعتب بوريل اأنه من غر املحتمل اأن يكون 
لو  »غ���داً«، حتى  الغاز  قا�ٍس« لإم���دادات  هناك »قطع 
اأعلنت مو�شكو بالفعل اأن �شحنات الغاز �شتكون »اأكرث 

ا هو متوقع«. انخفا�شاً ممرّ
واأو����ش���ح اأنرّ رو���ش��ي��ا ت��ري��د ب��ي��ع غ��ازه��ا وت��ب��ح��ث عن 
»ع��م��اء ب���دًل« م��ن الحت���اد الأوروب�����ي، «لأن��ه��ا تعلم 
نهاية  يف  بالكامل  الرو�شي  الغاز  عن  �شن�شتغني  اأننا 

املطاف«.
واأ�شار اإىل اأن مو�شكو تقوم ببناء خطوط اأنابيب غاز 
اأخرى على عجل، »تربطها بزبائن اآخرين«، م�شيفاً 

اأن ت�شغيل هذه الأنابيب »�شي�شتغرق وقتاً«.

بوريل: اإذا اأرادت رو�سيا قطع اإمدادات
الغاز عن اأوروبا فلن تنتظر حتى ال�ستاء 
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات للخدمات ال�سحية تعزز الوعي مبخاطر التهاب الكبد الوبائي

•• دبي-وام: 

العامل  دول  ال�شحية  للخدمات  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  �شاركت 
الوبائي  ال��ك��ب��د  لإل��ت��ه��اب  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  احتفالها 
ال����ذي ي�����ش��ادف 28 ي��ول��ي��و م���ن ك���ل ع���ام م���ن خ���ال حملة 
توعوية اأطلقتها على املن�شات الإلكرتونية ومواقع التوا�شل 
وباأبرز  ب��امل��ر���س  ت��ع��ري��ف��اً  ت�شمنت  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  الج��ت��م��اع��ي 
واآليات  ط��رق  ا�شتعرا�س  عن  ف�شًا  له  امل�شاحبة  الأع��را���س 

الوقاية من الإ�شابة به. 
بالتهاب  امل��ر���س  ال��ت��وع��وي��ة  حملتها  ع��ب  املوؤ�ش�شة  وع��رف��ت   

الرئي�شية  الفرو�شات  باإحدى  الإ�شابة  نتيجة  الكبد  ي�شيب 
امل�شببة لإلتهاب الكبد الفرو�شي A و B وC وD و E حيث 
اأو ماء  ت��ن��اول طعام  ع��ن  ع���ادة    E و   A الكبد  التهاب  ينجم 

ملوث.
واأ�شارت اإىل اأن التهاب الكبد B و C و D عادة ما ينتقل عند 
تلقي الدم امللوث اأو م�شتقاته والإجراءات الطبية با�شتخدام 
اإىل  الأم  م��ن   B الكبد  اإل��ت��ه��اب  ينتقل  فيما  ملوثة،  م��ع��دات 
الت�شال اجلن�شي  ع��ن طريق  وك��ذل��ك  ال���ولدة  اأث��ن��اء  طفلها 

ونقل الدم.
ب�شورة  ق��د تظهر  امل��ر���س  اأع��را���س  اأن  املوؤ�ش�شة  واأو���ش��ح��ت    

خفيفة على امل�شابني بالتهاب الكبد وقد ل تظهر اأي اأعرا�س 
ت�شر اإىل املر�س م�شتعر�شة اأبرز هذه العرا�س التي تت�شمن 
احلمى وال�شعور بالتوعك وفقدان ال�شهية والغثيان والإ�شهال 
وال�شعور بعدم الإرتياح يف منطقة البطن اإ�شافة اإىل الرقان 
وتهدف  الكبد.   و�شرطان  الكبد  وتليف  اجللد"  "ا�شفرار 
املوؤ�ش�شة من خال هذه احلملة اإىل رفع م�شتوى الوعي لدى 
اأفراد املجتمع مبختلف فئاته ومكوناته حول خماطر التهاب 
العدوى  بنقل  تت�شبب  قد  التي  الطرق  واأب��رز  الوبائي  الكبد 
اإ�شافة اإىل اآليات الوقاية من املر�س و�شرورة الك�شف الدوري 

واملبكر واخليارات العاجية املتاحة. 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
بريو بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اإىل 
فخامة بيدرو كا�شتيو تروني�س رئي�س جمهورية برو وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقال باده.

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س بيدرو كا�شتيو.

اأنيبال  اإىل معايل  تهنئة مماثلة  برقية  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وبعث �شاحب 
توري�س فا�شك�س رئي�س وزراء جمهورية برو.

الإمارات تدعو املربجمني حول العامل للم�ساركة يف »م�سابقة الألعاب الذكية«

بلدية مدينة اأبوظبي تزّين كورني�س اأبوظبي وعددًا من اجل�سور مبئات اللوحات امل�سيئة احتفاًء بالعام الهجري 1444 

•• دبي -وام:

عليه  ت�شرف  ال��ذي  الإم����ارات،  يف  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  مركز  اأط��ل��ق 
الذكية"  الألعاب  "م�شابقة  من  الثانية  الن�شخة  للم�شتقبل،  دبي  موؤ�ش�شة 
تقنيات  ت��وظ��ي��ف  ب��ه��دف  العاملي"،  الق��ت�����ش��ادي  "املنتدى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وتطبيقات الذكاء ال�شطناعي يف تطوير األعاب ذكية ت�شهم يف تعزيز عملية 
التعلم الإبداعي والتفاعل الجتماعي لدى الأطفال، وتنمية قدراتهم على 

اكت�شاب املعرفة.
وميكن للراغبني بامل�شاركة بامل�شابقة من املبتكرين ورواد الأعمال ومطوري 
الألعاب وال�شركات النا�شئة املتخ�ش�شة يف خمتلف القطاعات التكنولوجية 
امل��ت��ق��دم��ة م��ن خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل، ت��ق��دمي اأف��ك��اره��م وم�����ش��اري��ع��ه��م يف 
www./ :املوقع الإلكرتوين 2022 عب  اأغ�شط�س   31 اأق�شاه  موعد 

.  //dubaifuture.ae/programs/smart-toys
اإطاقه  مت  ال��ذي  الإم����ارات،  يف  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  مركز  ويهدف 
خال  من  العاملي،  القت�شادي  واملنتدى  الإم���ارات  حكومة  بني  بال�شراكة 
امل�شابقة اإىل متكني الأطفال وم�شاعدتهم يف التغلب على التحديات  هذه 

اإب���داع���ي وت��رف��ي��ه��ي معتمد ع��ل��ى الذكاء  امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ن خ���ال حم��ت��وى 
ال�شطناعي، مع مراعاة الإر�شادات الأخاقية املعتمدة حلماية الأطفال، 

وبياناتهم وخ�شو�شيتهم.
وتت�شمن "م�شابقة الألعاب الذكية" �شبع فئات ت�شمل: "الألعاب التعليمية"، 
الروبوتية"،  و"الألعاب  البجمة"،  و"األعاب  الإبداعية"،  و"الألعاب 
"مكب �شوت ذكي لاأطفال"، وكذلك  وفئة  الأطفال"،  رفيقة  و"الألعاب 

فئة "الطرح الأكرث اإبداعاً يف توظيف الذكاء ال�شطناعي لاأطفال".
يقام  خا�س  تكرمي  حفل  خ��ال  بامل�شابقة  الفائزين  عن  الإع���ان  و�شيتم 
للطفل  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  امل�شتقبل"  "متحف  يف  املنا�شبة  بهذه 

الذي ي�شادف 20 نوفمب من كل عام.
اللعبة  فوز  اإىل  عاملية" ت�شر  اعتماد  "�شارة  على  الفائزون  �شيح�شل  كما 
املبادرات  يف  امل�شاركة  فر�شة  اإىل  بالإ�شافة  الذكية"،  "الألعاب  مب�شابقة 
الألعاب  يخ�س  فيما  العاملي  القت�شادي  املنتدى  يطلقها  التي  امل�شتقبلية 

الذكية وحوكمة الذكاء ال�شطناعي.
احلكومي  القطاعني  من  خ��باء  ت�شم  متخ�ش�شة  حتكيم  جلنة  و�شتعمل 
واخلا�س على تقييم امل�شاركات بناًء على جمموعة من املعاير وال�شروط 

التي حددها املنتدى القت�شادي العاملي يف دليل "اأدوات الذكاء ال�شطناعي 
املخ�ش�شة الأطفال"، وتت�شمن مراعاة الأخاقيات املنظمة لتاأثر الذكاء 
ال�شطناعي، مثل امل�شاواة وعدم التحيز، وال�شمولية ودمج جميع الفئات، 

وامل�شوؤولية، والأمان، وال�شفافية.
الإمارات  الرابعة يف  ال�شناعية  الثورة  املهري مدير مركز  واأك��دت مرمي 
اأن تنظيم م�شابقة الألعاب الذكية بالتعاون مع املنتدى القت�شادي العاملي 
يج�شد اأهمية دور ال�شراكات العاملية يف تطوير احللول املبتكرة للقطاعات 
احليوية مثل قطاع التعليم وحتويلها اإىل اأدوات فعالة للتنمية والتطوير، 
خ�شو�شاً يف ظل التحولت العاملية ال�شريعة التي نعي�شها، والعتماد الكبر 
على تطبيقات الذكاء ال�شطناعي، وما ت�شهده العديد من القطاعات من 
تغيرات هائلة مبا فيها قطاع الرتفيه واألعاب الأطفال." واأ�شارت اإىل اأن 
تطبيقات الألعاب الذكية �شتفتح اآفاقاً جديدة لتطوير ممار�شات الرتبية 
خم�ش�س  ذك��ي  حمتوى  عب  التقليدية،  التعلم  عملية  تتجاوز  والتعليم 
الأخاقية  الإر�شادات  وجميع  اخل�شو�شية،  يراعي  طفل،  كل  لحتياجات 

املتعلقة بحماية الأطفال من اأي �شلبيات حمتملة للتقنيات احلديثة.
الذكاء ال�شطناعي  من ناحيتها قالت كاي فرث برتفيلد، رئي�س قطاع 

العاملي:  القت�شادي  املنتدى  يف  التنفيذية  اللجنة  وع�شو  الآل���ة،  وتعلم 
الإمارات  يف  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  مركز  مع  نت�شارك  اأن  "ي�شعدنا 
لإط����اق ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ه��ادف��ة اإىل ح��م��اي��ة ومت��ك��ني الأط���ف���ال، وتطوير 
معاير ل�شتخدام تطبيقات الذكاء ال�شطناعي يف توفر خيارات تعليمية 
تنا�شب الأطفال مع التاأكيد على اأهمية اللتزام بتوفر اإمكانية الو�شول 

وال�شتقالية وال�شمولية لألعاب الأطفال".
وكان مركز الثورة ال�شناعية الرابعة يف الإمارات قد ان�شم اإىل برنامج جيل 
 ،2020 يف  العاملي  القت�شادي  املنتدى  اأطلقه  الذي  ال�شطناعي  الذكاء 
ويتوىل الإ�شراف عليه لدرا�شة تاأثر تبني احللول التقنية والعتماد على 

الذكاء ال�شطناعي على اخل�شو�شية وال�شحة العقلية لدى الأطفال.
ُيذكر اأن مركز الثورة ال�شناعية الرابعة يف دولة الإمارات الذي مت اإطاقه 
يف اإط����ار ال��ت��ع��اون ال���ش��رتات��ي��ج��ي ب��ني ح��ك��وم��ة دول���ة الإم������ارات واملنتدى 
ت�شهدها  التي  اجلذرية  التغيرات  درا�شة  على  يعمل  العاملي،  القت�شادي 
القت�شادات واملجتمعات وال�شيا�شات العاملية بهدف توحيد الروؤى وتن�شيق 
اجلهود لا�شتفادة من اأدوات التكنولوجيا النا�شئة والتعامات الرقمية يف 

تطوير اخلدمات واكت�شاف فر�س واعدة يف كافة القطاعات امل�شتقبلية.

•• اأبوظبي – الفجر:

م��واك��ب��ة حل��ل��ول ال��ع��ام ال��ه��ج��ري اجلديد 
اأبوظبي،  مدينة  بلدية  عملت   ،1444
اأبوظبي وعدداً  على تزيني �شارع كورني�س 
واللوحات  الت�شكيات  من اجل�شور مبئات 
ال�شوئية، لت�شارك اأفراد املجتمع الحتفاء 
با�شتقبال هذه املنا�شبة اجلليلة وما متثل 
نبيلة،  اإ���ش��ام��ي��ة  ق��ي��م وروح���ان���ي���ات  م���ن 
وكذلك اإدخال ال�شعادة وال�شرور على قلوب 

اأفراد املجتمع.
وتبز اللوحات والت�شكيات ال�شوئية رقم 
ب�شكل   )1444( اجلديد  الهجري  العام 
لفت، حيث مت تثبيته على مئات املج�شمات 
الهند�شية امل�شيئة التي مت ت�شميمها ب�شكل 
الطبيعة  ع��ن��ا���ش��ر  م�����ش��ت��وح��ى م��ن  خ��ا���س 
وزخ�����ارف ال��ع��م��ارة الإ���ش��ام��ي��ة وال����رتاث 
نفو�س  يف  ال�������ش���رور  ل��ي��ب��ع��ث  الإم������ارات������ي، 

اأبوظبي  كورني�س  مرتادي  املجتمع  اأف��راد 
الهجري  العام  بقدوم  اجل�شور  من  وع��دد 

اجلديد.
وتتميز الإ�شاءة باألوانها اجلذابة املتنا�شقة، 

الذهبي  اإىل  امل��ائ��ل  الأ���ش��ف��ر  ال��ل��ون  م��ث��ل 
واملمزوج بخطوط �شوئية اأنيقة من اللون 
الأبي�س تتما�شى مع ال�شكل اجلمايل العام 
للقطع امل�شيئة، لت�شكل لوحة فنية بديعة 

تبعث بال�شعادة والطاقة الإيجابية.
على  اأبوظبي  مدينة  بلدية  حر�شت  وق��د 
اإج�����راءات الأم����ن وال�شامة  ك��اف��ة  ت��وف��ر 
ت�شنيع  مت  حيث  الزينة،  وقطع  اأعمال  يف 

املج�شمات من مواد ميكن اإعادة تدويرها، 
للطاقة  م��وف��رة  اإ���ش��اءة  ا�شتخدام  وك��ذل��ك 
)LED(، ومتديدات كهربائية وم�شابيح 
�شوئية م�شنعة من مواد ذات جودة عالية 

وق���ادرة على  للعوامل اجل��وي��ة،  وم��ق��اوم��ة 
حتمل جميع التغرات املناخية.

املج�شمات  اأح���ج���ام  ت��ك��ون  اأن  روع����ي  ك��م��ا 
وال����ل����وح����ات ال�����ش��وئ��ي��ة م��ن��ا���ش��ب��ة لأب���ع���اد 

اآمنة  ت��ك��ون  ال�������ش���وارع، ح��ت��ى  وم�����ش��اح��ات 
مل�شتخدمي الطريق من ال�شيارات وامل�شاة، 
ت��ع��زي��زاً ل��ع��وام��ل الأم������ان، وح��ر���ش��اً على 

�شامة اجلمهور واملظهر اجلمايل العام.

ال�سوؤون الإ�سالمية حتيي ذكرى الهجرة النبوية ال�سريفة 
•• اأبوظبي -وام: 

احتفال  والأوق��اف  الإ�شامية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  نظمت 
�شباط  ن��ادي  فندق  يف  ال�شريف  النبوي  املولد  بذكرى  كبرا 

القوات امل�شلحة.
�شهد احلفل الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة 
لل�شوؤون الإ�شامية والأوق��اف، و حممد �شعيد النيادي مدير 
عام الهيئة واملدراء التنفيذيون وعدد من امل�شوؤولني وموظفي 

الهيئة واأئمة امل�شاجد وجمع غفر من اجلمهور.
ورفعت الهيئة بهذه املنا�شبة اأ�شدق التهاين اإىل �شاحب ال�شمو 
"حفظه اهلل"  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" واإخوانهما 
واإىل  الإم���ارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب 

�شعب دولة الم��ارات واملقيمني واىل العامل الإ�شامي و�شائر 
دول العامل بال�شنة الهجرية اجلديدة.

ا�شتهل احلفل بال�شام الوطني وتاوة اآيات من الذكر احلكيم 
.ونوه رئي�س الهيئة بهذه املنا�شبة مبرور األٍف واأربعمائِة واأربعِة 
واأربعنِي َربيًعا علَى هجرِة �شيِدَنا ونبيَِّنا حممٍد- �شلى اهلل عليه 
و�شلم -من مكَة املكرمِة اإىل املدينِة املنورِة التي تنوَر فيها كلُّ 
واأ�شار  اإليها؛  و�شلم-  اهلِل -�شلى اهلل عليه  ر�شوِل  بقدوِم  �شيٍء 
لاإن�شانيِة  اهلُل  اأرادَه����ا  ال��ت��ي  ال��ن��وِر  م�شرُة  اإن��َه��ا  اإىل  الكعبي 
َها النَّا�ُس َقْد َجاَءُكم ُبْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم  جمعاِء، قال تعاىل: "َيا اأَيُّ
واملر�شلنَي  الأنبياَء  لأجِلَها  وبعَث  ِبيناً"  مُّ ُن��وراً  اإَِلْيُكْم  َواأَن��َزْل��َن��ا 
لُيخرُجوا النا�َس من الظلماِت اإىل النوِر باإذِن ربِِّهْم اإىل �شراِط 

العزيِز احلميِد.
الإم���اراِت  دول���ِة  ام��َن على  ق��د  �شبحاَنُه  اهلَل  اإن  الكعبي  وق��ال 
وارتَقْت  �شعِبَها،  حياَة  ن��وَرْت  حكيمٍة،  بقيادٍة  املتحدِة  العربيِة 

مب�شرِة بناِئَها، ف�شنَعِت احتاَد قوِتَها، واجتهَدْت يف بناِء اإن�شاِن 
بال�شفاِء،  قلَبُه  ون���وَرْت  ب��الإمي��اِن،  فطرَتُه  ف��ن��وَرْت  ح�شارِتَها، 
اأ�شرَتُه بالِقَيِم، ون��وَرْت عقلَُه  ون��وَرْت �شلوَكُه بالأخاِق، ون��وَرْت 
يف  التناف�شيِة  على  دلل��ًة  الإم���اراِت  اإن�شاِن  ا�شُم  ف�شاَر  بالعلِم، 
يف  ِز  والتميُّ العمِل،  يف  والإت��ق��اِن  الأخ���اِق،  وال��رِق��يِّ يف  العلِم، 
ال��ق��ي��ادِة، وال�شدِق يف الأق����واِل، والوفاِء  الإجن���اِز، وال��ري��ادِة يف 

بالعهوِد، والت�شامِح يف العاقاِت، والإن�شانيِة يف العطاِء.
اأن يف هذه املنا�شبِة ال�شريفِة املباركِة نعاهُد اهلَل  اأكد الكعبي  و 
اإجن���ازاِت  على  حمافظنَي  قيادِتَنا  راي���ِة  حت��َت  ن��ك��وَن  اأن  تعاىل 
والوئاِم،  للت�شاُمِح  وحم�شناً  وال�شاِم،  للمحبِة  رم��زاً  دولِتَنا 
ورايًة لن�شِر اخلِر بني بني الإن�شاِن متوجها اإىل اهلل بالدعاء 
اإىل موؤ�ش�َس الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
و�شيوَخ  زاي���د،  ب��ن  خليفة  وال�شيخ  املوؤ�ش�شنَي  الآب����اَء  واإخ���واَن���ُه 

الإماراِت الذين انتقُلوا اإىل رحمة اهلل.
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اأخبـار الإمـارات
»اأمن الهيئات« يف �سرطة دبي تكرم املتقاعدين

•• دبي-الفجر:

كرم العميد را�شد خليفة الفا�شي، مدير الإدارة العامة 
بح�شور  بالوكالة،  وال��ط��وارئ  واملن�شاآت  الهيئات  لأم��ن 
الطوارئ  اإدارة  م��دي��ر  ج����ان،  اهلل  ع��ب��د  ن��ب��ي��ل  ال��ع��م��ي��د 
وروؤ�شاء  الفرعية  الإدارات  مديري  من  وعدد  بالوكالة، 
الأق�شام، كرم عدداً من املوظفني املحالني اإىل التقاعد، 
املخل�شة  وخدمتهم  ومتيزهم  املثمر  لعطائهم  تقديراً 
الفا�شي على  العميد  واأثنى  والطويلة يف �شرطة دبي. 
اإليهم  املوكلة  امل��ه��ام  اأداء  يف  وكفاءتهم  املكرمني  جهود 
الهيئات  لأم���ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  عملهم  ف���رتة  اأث��ن��اء 

واملن�شاآت والطوارئ، وكانوا مثال يحتذى به يف الأخاق 
والتفاين يف العمل.

وقدم العميد الفا�شي، للمكرمني �شهادة �شكر وعرفان 
مل��ا ق��دم��وه ل�شرطة دب���ي ط���وال ف���رتة عملهم،  ت��ق��دي��راً 
املكرمون  ع��ب  جانبهم  م��ن  �شعيدة.  حياة  لهم  متمنياً 
ل�شرطة  العامة  للقيادة  وتقديرهم  �شكرهم  بالغ  ع��ن 
امل�شتمر يف  ال��ق��ي��ادة  ال��ت��ك��رمي، وعلى دور  ه��ذا  دب��ي على 
تقدير عطاءات واإجنازات العاملني فيها من الع�شكريني 
واملدنيني، متمنيني ل�شرطة دبي دوام التقدم والزدهار، 
ك��م��ا ���ش��ك��روا زم���اءه���م يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح�����ش��ن املعاملة 

وتقدمي العون لهم خال فرتة عملهم.

ال�سحة جتري 255,471 فح�سا وتك�سف عن 
�سفاء  حالة  و1,095  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   1,257

••   اأبوظبي-وام:

يف  الفحو�شات  نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع  متا�شيا 
الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفرو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد 
- 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 255،471 فح�شا جديدا 
خال ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
الفحو�شات على  الدولة وتو�شيع نطاق  التق�شي والفح�س يف  اإج��راءات    و�شاهم تكثيف 

اإ�شابة جديدة بفرو�س كورونا امل�شتجد  1،257 حالة  م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
الازمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 988،004 حالت.
الأربع  خ��ال  وف��اة  حالة  اأي  ت�شجيل  ع��دم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت    كما 

والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،334 حالة.
امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  مل�شابني  ج��دي��دة  حالة   1،095 �شفاء  ع��ن  ال���وزارة  واأعلنت 
"كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة 

منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 967،050 حالة.  

بتكليف من رئي�س الدولة .. نهيان بن مبارك يفتتح مركز �سامل بن حم الثقايف

مق�شود كروز يرتاأّ�س اجلل�شة اخلتامية حول الُطرق اإىل امل�شتقبل

الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان ت�سارك يف موؤمتر حتديات حماية اخل�سو�سية يف ظل الذكاء ال�سطناعي

�سحة دبي حت�سل على اعتماد املجل�س الأمريكي العاملي لربامج التخ�س�سات الطبية

•• العني-وام:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  بتكليف من �شاحب 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  افتتح   .. اهلل"  "حفظه 

الت�شامح والتعاي�س ام�س مركز �شامل بن حم الثقايف يف مدينة العني.
ح�شر افتتاح املركز .. ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم العامري ع�شو املجل�س 
ال�شت�شاري لإمارة اأبوظبي رئي�س جمل�س اإدارة مركز �شامل بن حم الثقايف 

وعدد من كبار ال�شخ�شيات يف الدولة واملهتمني باملجال.
ا�شتهل احلفل بال�شام الوطني تاه فيديو تعريفي لأهداف املركز واأق�شامه، 
املركز اطلعوا خالها على  اأرج��اء  وبعدها قام احل�شور بجولة تعريفية يف 
الفعاليات  اأن���واع  خمتلف  ل�شت�شافة  التقينات  ب��اأح��دث  املجهزة  ال��ق��اع��ات 
املركز  يف  الوطنية  املكتبة  ب��زي��ارة  اجلولة  واختتموا  واملجتمعية،  الثقافية 

10 اآلف كتاب يحكي تراث وثقافة الإمارات  اأكرث من  والتي حتتوي على 
اإ�شافة اإىل تراث املنطقة العربية.

اإن�شاء  اإن  املنا�شبة -  اآل نهيان - بهذه  ال�شيخ نهيان بن مبارك  وقال معايل 
ت��ق��وم به  ال���ذي  ل��ل��دور الكبر  ي��اأت��ي ا�شتكمال  ب��ن ح��م الثقايف  ���ش��امل  م��رك��ز 
الدولة منذ اأيام املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
الذي ا�شتقى �شيا�شته احلكيمة من منابع الثقافة العربية وعززها من حياة 
البداوة والرتاث العريق ما مكنه من الراأي ال�شديد منفرداً بحكمته التي 
عرف بها. واأ�شاف معاليه تابعت الدولة يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان "رحمه اهلل " تر�شيخ مفهوم الثقافة يف املجتمع ا�شتناداً اإىل 
اأهم من  باأن بناء الإن�شان  البدايات  اآمن منذ  ال�شيخ زايد، الذي  فكر ونهج 
بناء العمران، واأن تاأ�شي�س الإن�شان على العلم واملعرفة، هو اللبنة الرئي�شة 
والتطور،  للنه�شة  ت�شعى  دولة  لكل  الأ�شا�شية  والركيزة  احل�شارات،  لقيام 

حيث �شهد قطاع الثقافة والفنون يف دولة الإمارات، خال قيادة املغفور له 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، قفزات وا�شعة ا�شتطاعت اأن ت�شل بالثقافة 

والرتاث والفن الإماراتي اإىل اآفاق عاملية.
من جانبه قال ال�شيخ م�شلم بن حم العامري " ياأتي اإن�شاء مركز �شامل بن 
حم الثقايف ليكون منارة ثقافية ومعرفية يف مدينة العني ت�شتكمل م�شرة 
النه�شة الثقافية التي تعي�شها الإمارات الزاخرة والغنية مبختلف الفنون، 
اإذ  فح�شب،  ال��ع��م��راين  اجل��ان��ب  على  تقت�شر  ل  الإم�����ارات  نه�شة  اإن  حيث 

ترافقها نه�شة موازية متثلت يف عمران الإن�شان ثقافة وفكراً".
العريق  ال��رتاث  ذات  العني  اإىل مدينة  اإ�شافة نوعية  ي�شكل  املركز  اأن  واأك��د 
الدولة وجهة ح�شارية، ويعزز  ير�شخ مكانة  علمياً ومعرفياً  وميثل �شرحاً 
جهودها الهادفة اإىل اإثراء امل�شهد الثقايف ودعم احلركة الإبداعية يف املنطقة 

والعامل، مبا ي�شهم يف ت�شريع وترة املنجزات الفكرية.

ويحتوي املركز على عدد من القاعات املجهزة باأحدث التجهيزات ال�شوتية 
والح��ت��ف��الت اخلا�شة  امل���وؤمت���رات  الإ����ش���اءة ل�شت�شافة  وم��ع��دات  وامل��رئ��ي��ة 
والعامة بالإ�شافة اإىل قاعة خا�شة مبقتنيات املغفور له ال�شيخ �شامل بن حم 
ومكتبة ت�شم خمتارات من اأبرز الإ�شدارات التاريخية والرتاثية والثقافية 
العربية والعاملية وعدد من القاعات ومنها قاعة ال�شيخ �شامل بن حم خا�شة 
2500 �شخ�س  التي تت�شع لكرث من  بالندوات واملحا�شرات وقاعة العني 
والجتماعية  الثقافية  والأن�شطة  واحلفات  واملعار�س  املوؤمترات  لتنظيم 
تت�شع  الوطنية  للحفات  �شاحة خارجية  اإىل  اإ�شافة  املختلفة  يف جمالتها 

لأكرث من 6 اآلف �شخ�س.
التاريخ  مراحل  وتوثيق  الإماراتي،  الرتاثي  البناء  تعزيز  املركز يف  وي�شهم 
الثقافة  �شروح  اإعاء  يف  وامل�شاركة  املجتمعية،  وذاكرته  املعا�شر،  الإماراتي 

التي ت�شهدها اليوم بادنا احلبيبة.

•• القاهرة -وام:

مق�شود  �شعادة  برئا�شة  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  الهيئة  من  وف��د  �شارك 
احلق  ِحماية  لتعزيز  ال���دويل  "املوؤمتر  اليات  فعرّ يف  الهيئة،  رئي�س  ك���روز، 
يف  ُع��ق��د  وال���ذي  ال�شطناعي"،  ال��ذك��اء  ي��ات  حت��درّ �شياق  يف  اخُل�شو�شيرّة  يف 
املوؤ�ش�شات  عن  مُمثرّلني  مب�شاركة  يومني  وا�شتمر  العربية،  م�شر  جمهورية 
الت�شالت  وتكنولوجيا  ال��ق��ان��ون  يف  وخ���باء  الإن�����ش��ان،  حل��ق��وق  الوطنية 
والإع������ام وح��ق��وق الإن�����ش��ان م��ن 23 دول����ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل مم��ث��ل��ني عن 
ال�شلطات التنفيذية والت�شريعية والق�شائية، وقيادات 32 منظمة حقوقية 
الذي  امل��وؤمت��ر،  وتناول  اأوروب��ي��ة.  دول  و7  عربياً  بلداً   16 غر حكومية يف 
حلقوق  الدائمة  العليا  واللجنة  الإن�شان  حلقوق  العربية  املنظمة  مته  نظرّ
يات حماية احلق  الإن�شان، يومي 21 و 22 يوليو اجلاري يف القاهرة، حتدرّ
اأهم  اإحدى  رات الذكاء ال�شطناعي، باعتبارها  يف اخُل�شو�شية يف ظل تطورّ
العامل،  ح��ول  ال��ق��ان��ون  الإن�����ش��ان وفقهاء  ح��ق��وق  ح��رك��ة  تهم  ال��ت��ي  الق�شايا 
الت�شالت  تكنولوجيا  ثورة  اأحدثته  الذي  الكبر  التاأثر  ظل  يف  ول�شيما 
وتطورات الذكاء ال�شطناعي، على حماية احلق يف اخل�شو�شية، مبا يقود 

اإىل انتهاك احلياة اخلا�شة و�شمان �شرية املرا�شات.

وتراأرّ�س �شعادة مق�شود كروز، رئي�س الهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان، اجلل�شة 
�شت ملناق�شة مو�شوع "نقا�س  اليات املوؤمتر الدويل، والتي ُخ�شرّ اخلتامية لفعرّ
عام حول الُطرق اإىل امل�شتقبل"، مب�شاركة امل�شت�شار الدكتور ح�شن بدراوي، 
ماجد  وال��دك��ت��ور  الت�شريع،  ل�شوؤون  الأ�شبق  امل�شري  ال��ع��دل  وزي��ر  م�شاعد 
عثمان، وزير الت�شالت امل�شري الأ�شبق رئي�س ال�شركة امل�شرية لات�شالت 
رات واملقرتحات امل�شتقبلية  قت اجلل�شة اإىل احللول والت�شورّ "WE". وتطررّ
ر املعلوماتي والتكنولوجي  التي ميكن العمل عليها ملواجهة تاأثرات التطورّ
على حماية احلق يف اخل�شو�شية، واحلاجة اإىل مراجعة الت�شريعات وو�شع 
الت�شالت  تكنولوجيا  مل�شتخدمي  احلماية  تكُفل  التي  القانونية  الأط���ر 
اإىل  بالإ�شافة  كامل،  باأمان  حهم  وت�شفُّ بهم  اخلا�شة  واملعلومات  وبياناتهم 
واملراكز  الإن�شان  حقوق  مات  منظرّ بني  م�شرتك  دويل  تعاون  اإي��ج��اد  اأهمية 

البحثية والفكرية، واملوؤ�ش�شات املعنية، للحفاظ على بيئة رقمية اآمنة.
نقا�شية،  عمل  جل�شات  �شت  ت�شمن  املوؤمتر  اأن  ك��روز،  مق�شود  �شعادة  واأك��د 
اإعمال احلق يف اخل�شو�شية يف  اأ�شا�شي على مناق�شة حتديات  ��زت ب�شكل  ركرّ
ظل التطور التكنولوجي، وكيفية تاأثر الإخال باحلق يف اخل�شو�شية على 
القانونية والجتماعية  التحديات  الأخ��رى، وكذلك  الإن�شان  تفعيل حقوق 
حماية  يف  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��رك��ات  ال��دول��ة  وم�شوؤولية  ال�شطناعي،  ل��ل��ذك��اء 

املعلومات والبيانات و�شمان احلق يف اخل�شو�شية للمواطنني، بالإ�شافة اإىل 
التدابر الواجبة نحو حماية اخل�شو�شية يف �شياق الذكاء ال�شطناعي.

تكنولوجيا  ا�شتخدام  ���ش��وء  ع��ن  الناجمة  ال�شلبية  ال��ت��اأث��رات  اإن   " وق���ال: 
الكثر  ال�شطناعي على احلق يف اخل�شو�شية، من قبل  والذكاء  الت�شال 
من ال�شركات والأفراد، اأ�شبحت مٌتثرّل خطراً كبراً على بع�س اأوجه حقوق 
ق الكيانات املوؤ�ش�شية  الإن�شان الأ�شا�شية وحرياته العامة، وخ�شو�شاً يف ظل تفورّ
واملحرتفة، يف ا�شتحداث وابتكار ما ي�شاعدها على انتهاك خ�شو�شية الأفراد 
على  تعتمد  ال��ت��ي  الإع��ان��ي��ة  وال��دع��اي��ة  الت�شويق  م��ث��ل  خمتلفة،  ل��دواف��ع 
ال�شخ�شية  ال�شلوكيات  واأمن��اط  امليول  وحتليل  والبيانات  املعلومات  اإف�شاء 
وال�شتهاكية، مقابل �شعف قدرة الأفراد العاديني على جتنرّب م�شادر �شلب 
و�شرية  اخلا�شة  احلياة  حرمة  لنتهاك  اأنف�شهم  وتعري�س  خ�شو�شياتهم، 
قنا اإليها مل تغفل اأو  املرا�شات والتفاعات". واأ�شاف: "النقا�شات التي تطررّ
تتجاهل كذلك، الإيجابيات الهائلة التي حققتها ولزالت حتققها تكنولوجيا 
الت�شالت والذكاء ال�شطناعي، �شواًء على �شعيد م�شاعدتها على حت�شني 
وم���روراً  والتعليمية،  والعلمية  الثقافية  التنمية  وزي����ادة  الب�شر،  اأو���ش��اع 
بدورها يف ج�شر فجوة التقارب والتوا�شل بني ال�شعوب والثقافات، وتي�شر 
ن�شر  على  وامل�شاعدة  م�شادرها،  على  والط���اع  املعلومات  على  احل�شول 

ثقافة حقوق الإن�شان بني اأو�شاط اجلمهور كافة، وال�شعي الدائم للو�شول 
اإىل الفئات الأكرث تهمي�شاً يف املجتمع، وانتهاًء بقدراتها الاحمدودة على 
ف�شح املمار�شات غر القانونية كالف�شاد، ومناه�شة ثقافة الإق�شاء، و�شرعة 

الو�شول ملرتكبي اجلرائم لتحقيق العدالة الناجزة".
واأو�شح �شعادته �شرورة اأن يكون هناك اتفاق جمتمعي على مواجهة تاأثرات 
ر املت�شارع لتكنولوجيا الت�شالت والذكاء ال�شطناعي، على احلق يف  التطورّ
م�شوؤوليات  وحتديد  الت�شريعية،  اجلهود  توحيد  خ��ال  من  اخل�شو�شية، 
والأف����راد،  امل���دين  املجتمع  ومنظمات  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  وموؤ�ش�شات  ال���دول 

ل�شمان حماية حقوق الإن�شان يف �شياق ا�شتخدام الذكاء ال�شطناعي.
الإن�شان  حلقوق  الوطنية  الهيئة  �شاركت  امل��وؤمت��ر،  اليات  فعرّ انتهاء  وعقب 
العادي  النعقاد  لدور  ع�شر  احلادي  الجتماع  اأعمال  مراقب" يف  "ب�شفة 
يف  عقد  وال���ذي  الإن�����ش��ان،  حل��ق��وق  العربية  للمنظمة  العمومية  للجمعية 
الأدبي  التقريرين  ل�شتعرا�س  اجل��اري،  يوليو   24 و   23 يومي  القاهرة 
واملايل ملجل�س اأمناء املنظمة املنتهية وليته عن الفرتة من نوفمب 2018 
اإىل يوليو 2022، واإجراء انتخابات بالقرتاع ال�شري املبا�شر لختيار 20 
26 ع�شًوا تقدموا بطلب الرت�شح  الأمناء اجلديد من بني  ع�شًوا ملجل�س 

قبل انعقاد اأعمال اجلمعية مبدة 30 يوما.

•• دبي-وام: 

اأعلنت هيئة ال�شحة بدبي عن ح�شولها على العتماد املوؤ�ش�شي من املجل�س 
الأمريكي العاملي لبامج التخ�ش�شات الطبية "ACGME-I" العتماد 
�شنوات  الأربع  مدار  على  املختلفة  التخ�ش�شات  يف  تدريبياً  برناجماً   32

القادمة.
وياأتي هذا الإجناز ترجمة لتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع املجل�س 
التي تقوم  امل�شتمرة  العاملي للتخ�ش�شات الطبية و�شمن اجلهود  الأمريكي 
بها هيئة ال�شحة بدبي لرفع م�شتوى كفاءة وجودة اخلدمات ال�شحية التي 
واملمار�شات  املعاير  لأف�شل  مواكبة  لتكون  بدبي  ال�شحية  املن�شاآت  تقدمها 
التناف�شية  القدرة  من  يعزز  ومب��ا  املر�شى  �شامة  على  تركز  التي  العاملية 
والعاجية  ال�شحية  لل�شياحة  مثالية  كوجهة  بدبي  ال�شحية  للمنظومة 

ووجهة رائدة يف جمال التعليم الطبي والبحث والبتكار العلمي.

التزام  بدبي  ال�شحة  لهيئة  العام  املدير  الكتبي  �شغر  عو�س  �شعادة  واأك��د 
البامج الأكادميية يف الهيئة "الإقامة والزمالة" بتطبيق املعاير واملتطلبات 
التدريب  برامج  بها  متتاز  التي  واجل��ودة  الكفاءة  من  العاملي  امل�شتوى  ذات 
ن هيئة ال�شحة  الطبية يف الوليات املتحدة الأمريكية وهو الأمر الذي ميكرّ
بدبي من تخريج اأطباء مواطنني ومقيمني باأعداد اأكب من القطاعني العام 
واخلا�س لرفد نظامنا ال�شحي مب�شتوى عاٍل من الكفاءة واملهارة الطبية 

يناظر امل�شتوى الذي يتمتع به زماء املهنة يف الوليات املتحدة.
الطبي  التعليم  اإدارة  م��دي��رة  حممد  ودي��ع��ة  ال��دك��ت��ورة  اأ���ش��ارت  جانبها  م��ن 
املتمثلة  املوؤ�ش�شي  العتماد  متطلبات  اإىل  بدبي  ال�شحة  هيئة  يف  والأبحاث 
العلمية  ب��الأب��ح��اث  للقيام  منا�شبة  واإكلينيكية  اأك��ادمي��ي��ة  بيئة  ت��وف��ر  يف 
وال�شريرية التي ي�شارك بها الأطباء املتدربون والخت�شا�شيون والتي ت�شعى 
�شامة  جمال  يف  خا�شة  واملجتمع  لاأفراد  ال�شحية  باملخرجات  للنهو�س 
اأحدث  على  واملبنية  امل��ق��دم��ة  ال�شحية  اخل��دم��ات  ج���ودة  وت��ط��وي��ر  امل��ر���ش��ى 

الدلئل العلمية.
جمل�س  من  املوؤ�ش�شي  العتماد  على  بدبي  ال�شحة  هيئة  ح�شول  اإن  وقالت 
اعتماد  مبرحلة  لل�شروع  م�شراعيه  على  ال��ب��اب  يفتح  الأم��ري��ك��ي  العتماد 
البامج التدريبية لبامج الإقامة والزمالة يف كافة قطاعات دبي ال�شحية، 
جمالت  لكافة  اأ�شا�شياً  �شرطاً  يعتب  املوؤ�ش�شي  العتماد  حتقيق  ان  خا�شة 
يف  املتقدم  ال��باجم��ي  العتماد  حتقيق  يف  امل�شي  قبل  الأك��ادمي��ي  العتماد 

التخ�ش�شات الطبية املختلفة.
وجمل�س  بدبي  ال�شحة  هيئة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع  اأن  واأو���ش��ح��ت   
اأمام الهيئة للح�شول  العتماد الأمريكي للتخ�ش�شات الطبية يفتح الباب 
الأربع  ال�شنوات  م���دار  على  دب��ي  يف  تخ�ش�شياً  ب��رن��اجم��اً   32 اعتماد  على 
القادمة ما ي�شاهم يف زيادة عدد برامج التدريب يف الإقامة والزمالة وحتقيق 
العتماد يف تخ�ش�شات طبية متوافقة مع تطلعات دبي ومتطلبات قطاعها 
املعلوماتية  كاخت�شا�س  وامل�شتقبلية  احل��ال��ي��ة  املرحلتني  خ��ال  ال�شحي 

وذلك  وغرها  الطران  وطب  اجلينات  وعلم  العامة  وال�شحة  ال�شريرية، 
بهدف تطوير وتعزيز القدرات والكفاءات املوؤ�ش�شية الازمة لإدارة املن�شاآت 

ال�شحية والوحدات التنظيمية التابعة لها.
ونوهت باأن مرحلة العتماد الباجمي الأوىل �شت�شمل �شتة تخ�ش�شات طبي 
هي: الأمرا�س الباطنية، واجلراحة العامة، وطب الأ�شرة، وطب الطوارئ، 

واأمرا�س الن�شائية والتوليد، والأ�شعة الت�شخي�شية.
ملجل�س  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�س  اأري��ج��ي  جم�س  الدكتور  اأك��د  جهته  من 
ال�شحة  زيارته هيئة  اأثناء  الطبية  العاملي للتخ�ش�شات  الأمريكي  العتماد 
املجل�س  روؤي���ة  حتقيق  م��ع  متا�شياً  ت��اأت��ي  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع  اأن  ب��دب��ي 
من  الطبي  والتعليم  التدريب  بجودة  وال��رق��ي  ال�شحية  الرعاية  لتطوير 
خال العتماد ..م�شراً اإىل اأهمية تطوير جودة التدريب والتعليم والبحث 
واملمار�شة املهنية �شعياً لنفع املجتمع الذي تخدمه براجمنا املعتمدة والأطباء 

ال�شباب الذين يتخرجون منها.

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء يف وفاة 
ال�سيخة عائ�سة بنت مروان القا�سمي

•• راأ�س اخليمة - وام:

اإىل معايل ال�شيخ عبدامللك  اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س واجب العزاء  قدم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
بن كايد القا�شمي امل�شت�شار اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة يف وفاة املغفور لها حفيدته ال�شيخة عائ�شة 
ال�شيخ عبدامللك  اأم�س جمل�س  ال�شيخ نهيان بن مبارك خال زيارته  القا�شمي. واأع��رب  بنت م��روان بن عبدامللك 
بن كايد القا�شمي يف منطقة الزهراء يف راأ�س اخليمة عن �شادق عزائه و موا�شاته لل�شيخ مروان بن عبدامللك بن 
كايد القا�شمي واإىل ذوي الفقيده .. �شائا املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح 
امل�شوؤولني واأعيان الباد  ال�شيوخ وكبار  العزاء عدد من  اأهلها ال�شب وال�شلوان. كما قدم واجب  جناته واأن يلهم 

وال�شخ�شيات واأبناء القبائل واأبناء اجلاليات العربية.
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اأخبـار الإمـارات
دائرة الق�ساء  تنفذ 3 برامج تدريبية للمحامني املتقدمني للقيد اأمام حماكم اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

من  دورات   3 تنفيذ  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق�شاء  دائ���رة  انتهت 
املحامني  بجدول  للقيد  املتقدمني  املحامني  تدريب  برنامج 
املقبولني اأمام نيابات وحماكم اأبوظبي حيث �شهدت الدورات 
وباإجمايل167  وحم��ام��ي��ة  حم��ام��ي��اً   41 م�����ش��ارك��ة  ال��ث��اث 
العام اجلاري  الأول من  الن�شف  �شاعة تدريبية وذلك خال 

.2022
اأكادميية  اأن البنامج الذي تنظمه  الق�شاء  واأو�شحت دائرة 
املحامني  ����ش���وؤون  اإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
الرت��ق��اء مبهنة  امل�شاهمة يف  اإىل  يهدف  ب��ال��دائ��رة  واخل���باء 

علمياً  تاأهيًا  موؤهلة  وطنية  قانونية  ك��وادر  واإع��داد  املحاماة 
اأرقى املعاير العاملية وذلك ا�شتجابًة لتوجيهات  وعملياً وفق 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
الوزراء وزير ديوان الرئا�شة رئي�س دائرة الق�شاء يف اأبوظبي 
املنظومة  يف  املجتمع  ثقة  وتعزيز  الق�شائي  الأداء  بتجويد 

الق�شائية والقانونية والتي يعتب املحامون جزءا منها.
املعرفية  امل�شاقات  م��ن  ع���دداً  ت�شمن  ال��بن��ام��ج  اأن  واأ���ش��اف��ت 
مبحاكم  بعد  عن  التقا�شي  واإج���راءات  نظام  اأهمها  والعملية 
دائرة الق�شاء و�شوابط احل�شور بقاعة املحكمة الفرتا�شية 
اأدخلت  التي  املدنية والتعديات الأخرة  الإج��راءات  واأ�شول 
عليها و�شياغة �شحف الدعاوى واملذكرات يف جمال الق�شاء 

الإماراتي  الت�شريع  يف  اجلزائية  الج��راءات  واأ�شول  الإداري 
وامل��ذك��رات يف  ال��دع��اوى  واإع����داد و�شياغة �شحف  و���ش��واب��ط 
جمال الق�شاء اجلزائي يف �شوء قواعد الج��راءات اجلزائية 
و�شوابط  ومعاير  املنازعات  لف�س  البديلة  احللول  وثقافة 
تدريبات  البنامج  يقدم  كما  وموكله  املحامي  بني  العاقة 
الق�شاء  دائ��رة  ل��دى  املعتمدة  الإج����راءات  بع�س  مكثفة ح��ول 

اإ�شافة اإىل الت�شريعات املحلية ذات ال�شلة.
ويعد اجتياز هذا البنامج التدريبي �شرطاً من �شروط القبول 
اأبوظبي  الق�شاء يف  دائ��رة  املقيدين لدى  املحامني  يف ج��دول 
املو�شوعات  فيه  تتنوع  نحو  على  البنامج  ت�شميم  مت  ول��ذا 

واملحاور لتغطي خمتلف اجلوانب ذات ال�شلة بعمل املحامي.

موارد ال�سارقة تعلن عطلة راأ�س 
ال�سنة الهجرية غرة حمرم

•• ال�صارقة -وام: 

1444  لدوائر وهيئات  الهجرية  ال�شنة  راأ���س  اأن عطلة  بال�شارقة  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  اأعلنت 
وموؤ�ش�شات حكومة ال�شارقة �شتكون يف 1 حمرم 1444ه� ومبا يوافق ذلك من التاريخ امليادي، 
اجلهات  مراعاة  مع  2022م  اأغ�شط�س   1 املوافق  الثنني  يوم  الر�شمي  ال��دوام  ي�شتاأنف  اأن  على 
احلكومية التي تعمل بنظام الوردية . ورفع �شعادة الدكتور طارق �شلطان بن خادم ع�شو املجل�س 
التنفيذي لإمارة ال�شارقة رئي�س دائرة املوارد الب�شرية بهذه املنا�شبة اأ�شمى اآيات التهاين والتبيكات 
اإىل القيادة الر�شيدة و�شعب دولة الإمارات والأمتني العربية والإ�شامية، �شائًا اهلل اأن تعود على 

اجلميع باخلر واليمن والبكات.

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
ال�شعودية ال�شقيقة، اأعرب فيها عن �شادق تعازيه وموا�شاته بوفاة الأمر 

عبدالرحمن بن نا�شر بن عبدالعزيز اآل �شعود.
ويل  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ب��ع��ث  ك��م��ا 
�شلطان  بن  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة برقيات تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني 

ال�شريفني.

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
ال�شريفني  اأخيه خادم احلرمني  اإىل  تعزية  برقية  الأعلى حاكم عجمان 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك 
الأمر  وفاة  تعازيه و�شادق موا�شاته يف  فيها عن خال�س  ال�شقيقة عب 

عبدالرحمن بن نا�شر بن عبدالعزيز اآل �شعود.
و�شمو  النعيمي ويل عهد عجمان  ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو  بعث  كما 
تعزية  برقيتي  عجمان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  نا�شر  ال�شيخ 

مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.
املجل�س  ال�شرقي ع�شو  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  بعث �شاحب  كما 
الأعلى حاكم الفجرة برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني 

ال�شعودية  العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة، اأع�����رب ف��ي��ه��ا ع���ن ����ش���ادق ت��ع��ازي��ه وم��وا���ش��ات��ه ب���وف���اة الأم���ر 

عبدالرحمن بن نا�شر بن عبدالعزيز اآل �شعود.
عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 

الفجرة برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم اأم القيوين برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 
عب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته يف وفاة الأمر عبدالرحمن 

بن نا�شر بن عبدالعزيز اآل �شعود.

كما بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعا ويل عهد اأم القيوين 
برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.

ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�ش�����مو  �شاح�����ب  بع�������ث  ك������ما 
اأخ��ي��ه خادم  اإىل  ت��ع��زي��ة  ب��رق��ي��ة  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ح��اك��م  الأع���ل���ى  املج���ل�س 
ملك  �شعود  اآل  ع����بدال�����عزيز  ب����ن  �ش����لمان  املل����ك  ال�ش����ريفني  احل�����رمني 
تع����ازيه  خال�س  ع�����ن  فيه�����ا  عب  ال�شقيقة  ال�ش���عودية  العربية  اململكة 
و�ش�����ادق م����وا�شاته يف وف����اة الأمر عبدالرحمن بن نا�شر بن عبدالعزيز 

اآل �شعود.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س 

اخليمة، برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.

•• راأ�س اخليمة - وام:

راأ���س اخليمة  �شرطة  النعيمي قائد عام  اللواء علي عبداهلل بن علوان  قال 
رئي�س فريق اإدارة الطوارئ والأزم��ات املحلي لإمارة راأ�س اخليمة اإنه ومنذ 
بدء �شوء احلالة اجلوية م�شاء اأم�س، مت تفعيل خطط التعامل مع ال�شيول و 
�شوء الأحوال اجلوية و تقلبات الطق�س، ون�شر الفرق امليدانية لتقدمي كافة 
الوديان  من  القريبة  واملناطق  الطرق  ملرتادي  املطلوبة  امل�شاعدة  و  الدعم 
واجلبال. واأ�شاف اأنه مت توزيع اأكرث من /77/ دورية على خمتلف الطرق 
تدفقا  ت�شهد  التي  الأودي���ة  جميع  واإغ��اق  ب��الإم��ارة،  واخلارجية  الداخلية 
غمرتها  التي  ال�شوارع  من  املياه  �شحب  �شيارات  ف��رق  ون�شر  للمياه،  كبرا 

التي  التجارية  املحال  م�شاعدة  و  املركبات  م��رور  حركة  لت�شهيل  الأم��ط��ار 
ت�شررت بفعل دخول املياه اإليها اإىل جانب تقدمي الدعم لأكرث من /200/ 
�شخ�س كانوا حم�شورين يف اأعايل اجلبال والوديان وتاأمني عبور مركباتهم 

اإىل مناطق اآمنة وبعيدة عن جريان الأودية.
اأنه مت نقل الأ�شخا�س العالقني يف املناطق اخلطرة بوا�شطة جناح  واأو�شح 
اأكرث من /14/ �شخ�شا لأماكن  اجلو ب�شرطة راأ�س اخليمة، حيث مت نقل 
اآمنة، مع التاأكيد على �شمان تقدمي الدعم اللوج�شتي لهم من مواد غذائية 

وجميع الحتياجات ال�شرورية من طبية وغرها.
والأزمات  الطوارئ  اإدارة  فريق  رئي�س  راأ���س اخليمة  �شرطة  عام  قائد  وقال 
با�شرت مهام عملها يف تقدمي  الإنقاذ  اإن فرق  راأ���س اخليمة  املحلي لإم��ارة 

وبتقدمي  الأودي����ة،  م��ن  بالقرب  العالقني  اجلمهور  اأف���راد  لكافة  امل�شاعدة 
خدمات اإجاء لبع�س الأهايل من منازلهم التي ت�شررت من جراء الأمطار 
ومتوا�شلة  م�شتمرة  اجلهود  واأن  منازلهم  غمرت  التي  وال��ودي��ان  الغزيرة 
للتوا�شل مع باقي الباغات التي قدمها الأهايل لغرفة العمليات يف �شرطة 

راأ�س اخليمة من ت�شررهم من الوديان يف جميع مناطق الإمارة.
راأ�س  ل�شرطة  امليدانية  ال��ف��رق  كافة  بذلتها  التي  الكبرة  باجلهود  واأ���ش��اد 
اخليمة وفريق الأزمات املحلي والتي تعاملت مع جميع الباغات و احلالت 
بكل احرتافية و مهنية عالية، و�شرعة انتقالها اإىل مواقع الأحداث للتعامل 
معها وتقدمي يد العون و امل�شاعدة لكل من يحتاجها من مواطنني و مقيمني 

و �شياح، و الطمئنان عليهم .

الأمطار  وت�شاقط  اجلوية  احلالة  ب��دء  منذ  تلقت  العمليات  غرفة  وكانت 
اأكرث من /1883/ ات�شال ما بني طلب م�شاعدة اأو ا�شتف�شار حول احلالة 
مركباتهم  تعر�شت  ممن  لها  للمحتاجني  امل�شاعدة  وتقدمي  ومت  اجل��وي��ة، 
كما مت  الإم���ارة،  ���ش��وارع  التي غمرت معظم  الأم��ط��ار  مياه  ب�شبب  للتوقف 
عب  الطريق  م�شتخدمي  لكافة  التوعوية  والإر����ش���ادات  الن�شائح  تقدمي 
اأف����راد املجتمع  ل��ل��ق��ي��ادة، وم��واف��اة  ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي الر�شمية  ق��ن��وات 
بتطورات حالة الطق�س وكيفية التعامل معها واأخذ احليطة و احلذر وعدم 
القرتاب من مناطق جريان الأودية و ال�شدود وذلك حفاظاً على �شامتهم 
على  الت�شال  خ��ال  من  التعاون  اإىل  املجتمع  اأف��راد  كافة  وندعو  العامة، 
الرقم /999/ يف احلالت الطارئة فقط، و الرقم /901/ لا�شتف�شارات.

احلكام يعزون خادم احلرمني بوفاة الأمري عبدالرحمن بن نا�سر بن عبدالعزيز

الطوارئ والأزمات براأ�س اخليمة يرفع درجة اجلاهزية ب�سبب الأمطار الغزيرة

»معا« ترفد جمتمع اأبوظبي بـ 12 �سركة
 نا�سئة متخ�س�سة

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت هيئة امل�شاهمة الجتماعية 
لاحتفاء  ف��ع��ال��ي��ة  ام�����س  "معاً" 
النا�شئة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ال�����ش��رك��ات 
����ش���م���ن ال���دف���ع���ة ال�������ش���اد����ش���ة من 
والأوىل  الجتماعية،  معاً  حا�شنة 
 12 ���ش��م��ت  وال���ت���ي   2022 ل��ع��ام 
����ش���رك���ة ن���ا����ش���ئ���ة ق����دم����ت اأف�����ك�����اراً 
اأع���م���ال م��ب��ت��ك��رة، وتنظم  مل�����ش��اري��ع 
تربط  ا�شرتاتيجية  ���ش��راك��ة  ع��ب 
اإيه  "�شتارت  مب��ن�����ش��ة  م��ع��اً  ه��ي��ئ��ة 
املدعومة  الأع��م��ال  لت�شريع  دي" 
تتخذ  والتي  "متكني"  �شركة  من 
اأبوظبي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  م���ن 

مقراً لها.
الدكتور  م��ع��ايل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ح�شر 
رئي�س  اخل��ي��ي��ل��ي  خ��م��ي�����س  م���غ���ر 
اأبوظبي  يف  املجتمع  تنمية  دائ���رة 
املدير  العميمي  ���ش��ام��ة  و���ش��ع��ادة 
قدمت  حيث  "معاً"،  لهيئة  ال��ع��ام 
ال�شاد�شة  الدفعة  �شمن  ال�شركات 
الأع����م����ال  "ريادة  ����ش���ع���ار  وحت�����ت 
للمجتمع" حلوًل مبتكرة للتعامل 
املرتبطة  املجتمعية  الأولويات  مع 

بالثقافة املالية وتقنيات التعليم.
ت�شتقبل  �شنوياً،  م��رت��ني  ومب��ع��دل 
حا�شنة معاً الجتماعية ال�شركات 
بالدعم  وتزودها  الواعدة  النا�شئة 
النمو  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي  وامل�����وارد 
والزده�����ار وت��ط��وي��ر ح��ل��ول عالية 
اجتماعي  اأث����ر  لتحقيق  ال��ك��ف��اءة 
يف  امل�شاهمة  ع��ن  ف�شًا  اإي��ج��اب��ي، 

تو�شيع نطاق اأعمالهم امل�شتدامة.
ومت اختيار ال�شركات �شمن الدفعة 
ال�شاد�شة نظراً ملا قدموه من اأفكار 
�شاأنها  م���ن  م��ب��ت��ك��رة  وم��ق��رتح��ات 
اأبوظبي  يف  الثالث  القطاع  متكني 
م���ن م��وا���ش��ل��ة الزده�������ار، وكذلك 
الأعمال  رواد  اإل��ه��ام  يف  امل�شاهمة 
تعزيز  للم�شاهمة يف  الجتماعيني 

قوة ون�شاط وترابط جمتمع دولة 
الإمارات واقت�شادها.

العميمي:  �شامة  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
تقدمي  اليوم  ن�شهد  اأن  "ي�شعدنا 
حا�شنة  �شمن  ال�شاد�شة  ال��دف��ع��ة 
احت�شنت  والتي  الجتماعية  معاً 
اجتماعية  ن��ا���ش��ئ��ة  ���ش��رك��ة   12
لفريق  ك������ان  ح���ي���ث  اب����ت����ك����اري����ة، 

فاعل يف  دور  و�شركائهم  احلا�شنة 
تطوير  من  ال�شركات  ه��ذه  متكني 
امللهمة  وم�����ش��اري��ع��ه��م  اأف���ك���اره���م 
للتحديات  ل��ل��ت�����ش��دي  وال���ه���ادف���ة 
املرتبطة بالثقافة املالية وبتقنيات 
التعليم ..يف هيئة "معاً" نحن على 
ثقة مبا �شتقدمه من اأثر اجتماعي 

اإيجابي ملمو�س".

موؤ�س�سة دبي للن�ساء والأطفال تختتم فعاليات ور�س �سيفية لالأطفال  واأولياء الأمور 
•• دبي -الفجر:

لرعاية  دب�����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
فعاليات  ام�����س  والأط���ف���ال  ال��ن�����ش��اء 
التفاعلية    ال��بام��ج  و  العمل  ور���س 
والجتماعي  النف�شي   ال��ب��ع��د  ذات 
نظمته  ����ش���ي���ف���ي  خم����ي����م  ����ش���م���ن 
والعمل  الإ�شامية  ال�شوؤون  دائ��رة 
اأيام     10 اخلري وذلك على مدار 
(  ت�شدرتها   28 يوليو  من) -18 
من  ملكي(وور�شة  )ج�شدي  ور�شة  
اإ�شافة  واج��ت��م��اع��ي  نف�شي  م��ن��ظ��ور 
احليوانات  مع  تفاعلية  اأن�شطة  اإىل 
الأليفة لتعزيز الوعي لدى الأطفال  
م�شتهدفة  اأولياء الأمور  و الأطفال 
ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م  ب��ني) 7�  

. عاما    )14
ال���ع���م���ل  بطرق  وت����ن����اول����ت ور��������س 
متزج  واأ�شاليب  املاألوف  عن  خارجة 
عر�س  وال����رتف����ي����ه  ال���ت���ع���ل���ي���م  ب����ني 
�شعيدة  تعابر  حتمل  وج���وه  ك���رات 
الكرة  الطفل  اأخ��ت��ار  حيث  وحزينة 
وم�شاعره  اأح��ا���ش��ي�����ش��ه  مت��ث��ل  ال��ت��ي 
، ك��م��ا ت��ط��رق��ت ال���ور����س اإىل اأج���زاء 
اجل�����ش��د و الأم���اك���ن امل��ح��ظ��ور مل�شها 
يوؤديها  متثيلية  م�شاهد  عن  ف�شا 

الأطفال عن اأنف�شهم ج�شدت بع�س 
احلالت واملواقف املحتملة احلدوث 
والر�شالة  ازائها   الت�شرف  وكيفية 
اإي�شالها   اإىل  املوؤ�ش�شة  ت�شعى   التي  
للطفل هي : ) متى يقول الطفل ل  

؟؟ ب�شوت عال  م�شموع  ( .
لأولياء  متخ�ش�شة  ور���ش��ة  ورك���زت  
تثقيفهم  على  واملخت�شني  الأم����ور 
اأطفالهم  ب���ح���ق���وق  وت���وع���وي���ت���ه���م  
املراحل  خمتلف  يف  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
نف�شي  م����ن����ظ����ور  ع�����ب  ال����ع����م����ري����ة 
اج��ت��م��اع��ي ���ش��م��ويل ي�����ش��ه��م يف رفع 
م�شتوى الوعي لديهم  بكيفية تفهم 
اأطفالهم كما   متطلبات واحتياجات 
نبذة  ع��ر���س   اإىل  ال��ور���ش��ة  تطرقت 

ورعايته  الطفل  و�شعادة  بناء   اأج��ل 
بال�شورة املثلى.

دولة  "ت�شع  ���ش��ع��ادت��ه��ا:  واأ����ش���اف���ت 
الإمارات )الأطفال( على قمة اأجندة 
اأعمالها ومتنح ملف رعاية وحماية 
الطفل اأولوية ق�شوى و تعمل على 
الكرمي  العي�س  �شبل  ك��اف��ة  ت��وف��ر 
حزمة  اعتمدت  ل��ذا  لهم،  وال�شليم 
الكفيلة  وامل����ب����ادرات  ال��ق��وان��ني  م��ن 
ال�شوية  احلياة  وتوفر  بحمايتهم 
باعتبارهم  ل��ه��م،  وال��ن��م��اء  وال��ب��ق��اء 
التنمية نحو  ون��واة  امل�شتقبل،  ث��روة 

حتقيق الريادة العاملية

ل��رع��اي��ة الن�شاء  ع��ن م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي 
ال��ت��ي تدعمها  والأط���ف���ال وال��ف��ئ��ات 
اإىل جانب  التي تقدمها  واخلدمات 
حلا�شر  ال�شلبية   النتائج   تو�شيح 
بيئة  ي��ع��ي�����س يف  ط��ف��ل  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
معنفة . وبدورها قالت �شعادة �شيخة 
�شعيد املن�شوري مدير عام املوؤ�ش�شة 
دبي  موؤ�ش�شة  يف  "نحن  ب��الإن��اب��ة:  
حر�شنا  والأط��ف��ال  الن�شاء  لرعاية 
ال�شيفي  امل��خ��ي��م  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى 
وت���ق���دمي ح��زم��ة م���ن ور�����س العمل 
الأمور  واأول��ي��اء  بالأطفال  اخلا�شة 
التي تهدف اإىل رفع الوعي بحقوق 

الطفل وكيفية تفهم متطلباته  اإىل 
جانب توعية الأطفال بطرق م�شلية 
ومبتكرة عن كيفية حماية ج�شدهم 
وفكرهم من التعر�س لأي انتهاكات 
 " " املوؤ�ش�شة  اأن  �شعادتها    واأك���دت 
الأ�شرة  �شون  يف  جهودها  �شتوا�شل 
وب���خ���ا����ش���ة ال���ط���ف���ل وجت��ن��ي��ب��ه اأي����ة 
عوامل اأو موؤثرات توؤذيه اأو حتد من 
كافة  بتطبيق  �شتقوم  كما  ت��ط��وره، 
اأهداف  م��ع  تن�شجم  التي  امل��ب��ادرات 
ال��ط��ف��ل، وقانون  ات��ف��اق��ي��ات ح��ق��وق 
وال�شرتاتيجية  "ودمية"،  الطفل 
من  والطفولة،  لاأمومة  الوطنية 

جمل�س �سباب هيئة النقل – عجمان ينظم مبادرة »�سحة وهّمة«
•• عجمان -الفجر:

من منطلق حر�س هيئة النقل – عجمان على �شحة و �شامة موظفيها و تنمية مهاراتهم 
على  ت�شجيعهم  اأج��ل  م��ن  الريا�شية  الفعاليات  و  امل��ب��ادرات  خ��ال  م��ن  الذهنية  و  اجل�شدية 

احلفاظ على �شحتهم  .
ة و�شحة و التي تهدف لت�شجيع املوظفني  اأطلق جمل�س �شباب الهيئة مبادرة ريا�شية بعنوان همرّ
على ممار�شة التمارين الريا�شية و الن�شاط البدين يف اأجواء �شحية اآمنة . وا�شتهدفت املبادرة 
موظفي هيئة النقل من خمتلف الفئات الوظيفية، وعملت على ت�شجيع املوظفني من خال 
ال�شيد مروان  اأ�شار  و   . و اجل�شدية  النف�شية  لتعزيز �شحتهم  ذلك  و  لعب مباريات كرة قدم 
ملبادرة  ام��ت��دادا  تعد  ة  همرّ و  �شحة  م��ب��ادرة  اأن   الهيئة  �شباب  جمل�س  رئي�س  النعيمي  عبداهلل 
املوظفني  بتوعية  اهتمت   التي  و   ، يوليو  �شهر  بداية  يف  اإطاقها  مت  التي  و  تهمنا  �شحتك 
باأهمية اتباع اأمناط احلياة ال�شحية ال�شليمة . ويف ختام املبادرة �شكر املوظفون كافة القائمني 

عليها حيث اإن املبادرة اأ�شهمت يف تعزيز الثقافة ال�شحية واحلفاظ على ال�شحة العامة.
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•• دبي –الفجر:

املوارد  اإدارة  يف  التنظيمي  التطوير  بق�شم  متمثًا  حماكم  م��ن  وف��د  ق��ام 
الأجانب،  و���ش��وؤون  لاإقامة  العامة  الإدارة  اإىل  ميدانية  بزيارة  الب�شرية 
وذلك بهدف الطاع على اأف�شل املمار�شات املطبقة لديهم يف جمال اإدارة 
املحاكم  بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  اإط��ار  �شمن  وذل��ك  الب�شرية.  امل��وارد 
حماكم  حر�س  من  وانطاقاً  الدولة  يف  واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

دبي على حتقيق روؤيتها للو�شول اإىل حماكم رائدة متميزة عاملياً.
�شم وفد حماكم دبي كًا من ال�شيد عبد الواحد كلداري مدير اإدارة املوارد 
الب�شرية، وال�شيد حممد �شريف رئي�س ق�شم اخلدمات العامة وعائ�شة اآل 
موارد  اأخ�شائي  احلو�شني،  فاطمة  التنظيمي،  التطوير  ق�شم  رئي�س  علي 
�شابط  الفيلي  وم��رمي  ب�شرية،  م���وارد  �شابط  الغوي�س  و�شيخة  ب�شرية، 

موارد ب�شرية.
الطرق  كافة  ملناق�شة  الزيارة جاءت  اأن  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  واأ�شار مدير 
والأ�شاليب املتبعة لتحفيز واإ�شعاد املوارد الب�شرية، والتي ميكن من خالها 
ال�شيدعبدالواحد  اأ���ش��اف  كما  ال��دائ��رة،  يف  العمل  اآل��ي��ات  تطوير  يتم  اأن 
ال بني اإدارات  كلداري اإىل اأهمية املقارنات املعيارية يف تعزيز التوا�شل الفعرّ

املوارد الب�شرية يف حكومة دبي.
الزيارة  اأن  التنظيمي  التطوير  ق�شم  رئي�س  ع��ل��ي،  اآل  عائ�شة  واأ���ش��اف��ت   
اأف�شل املمار�شات املطبقة يف تطوير وحت�شني  امليدانية جاءت للتعرف اإىل 
بيئة العمل بالإ�شافة اإىل الطاع على اآليات العمل املتبعة يف حتليل واإعداد 
وتقييم الوظائف واإعداد ال�شيا�شات واإدارة الأداء حيث تكمن هذه الآليات يف 
اإعطاء �شورة وا�شحة حول كيفية �شر خطط العمل، وكيفية تطويرها اإىل 

الأف�شل لبلوغ الأهداف املرجوة.
كما مت التطرق من خال الجتماع اإىل الهيكل التنظيمي لاإدارة العامة 
واأهم القطاعات التي يت�شمنها بالإ�شافة اإىل تبادل املعرفة حول منهجية 
قيا�س الإنتاجية والتي تو�شح اآلية قيا�س كفاءة املوظف مما ُي�شهم يف رفع 

م�شتوى الأداء للدائرة على ال�شعيدين املهني والجتماعي.
العامة  الإدارة  مرافق  على  للتعرف  ميدانية  جولة  ال��زي��ارة  ت�شمنت  كما 
احلالية  العمل  بيئة  اإىل  ال��ت��ع��رف  مت  حيث  الأج���ان���ب،  و���ش��وؤون  ل��اإق��ام��ة 
املطبقة لدى الإدارة العامة، ويف نهاية الزيارة مت تبادل الدروع التذكارية 

بني الوفدين.

•• اأبوظبي- وام: 

خال  امل�شتهدفة  الإي������رادات  م��ن   93.4% ال��زك��اة  ���ش��ن��دوق  ح��ق��ق 
مليوًنا   190 نحو  بلغت  وال��ت��ي  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف 
و616 األًفا و149 درهًما بزيادة قدرها %5 مقارنًة بنف�س الفرتة 

العام املا�شي.
وقال �شعادة عبداهلل بن عقيدة املهري اأمني عام �شندوق الزكاة اإن 
اخلدمات  وج���ودة  املوجهة  الإع��ام��ي��ة  حملته  خ��ال  م��ن  ال�شندوق 
وقنوات التح�شيل واإتاحتها للجمهور وال�شتفادة من البنية التحتية 
املزكني  م��ن  �شريحة  اأك��ب  اإىل  الو�شول  ا�شتطاع  امل��ط��ورة،  الرقمية 
وقدم لهم اخليارات املتنوعة لأداء واحت�شاب الزكاة وهو ما تو�شحه 

اأ�شندوا  الذين  املزكني  ع��دد  بلغ  فقد  الإح�شائية  والبيانات  الأرق���ام 
لل�شندوق مهمة توزيع اأموال زكاتهم من خال قنوات الدفع املتنوعة 
حت�شيل  قنوات  خمتلف  خال  من  وذلك  مزك  اآلف   123،309
الزكاة كان من اأبرزها قناة الدفع عب بوابات البنوك الرقمية حيث 
األفا و619 درهما  51 مليونا و413  ال�شندوق من خالها  تلقى 
ا حيث بلغت 50  تلتها التحويات البنكية املبا�شرة عب البنوك اأي�شً
مليونا و773 األفا و723 درهما ثم قناة الدفع عب مركز خدمات 
املزكني مببلغ وقدره 33 مليونا و825 األفا و468 درهما، ثم قناة 
الدفع عب حكومة دبي الإلكرتونية مببلغ 18 مليونا و206 اآلف 

و404 دراهم.
واأ�شاف: "اإن ال�شندوق ي�شر بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى اأعلى 

م�شتوى من الأداء �شعًيا نحو الريادة والتميز وهذا نابع من خططه 
الذي  ال��زك��اة  �شندوق  يف  املزكني  وثقة  والت�شغيلية،  ال�شرتاتيجية 
احلوكمة  لنظام  تطبيًقا  وذل��ك  زكواتهم،  مع  ال�شفافية  مبداأ  انتهج 
املعتمد يف احلكومة الحتادية، حيث يقوم ال�شندوق باإطاع متعامليه 
على تقارير اإيرادات الزكاة ومبالغ امل�شروفات التي يتم �شرفها عب 
ال�شرعية،  الزكاة  م�شارف  من  واملنبثقة  املتعددة  ال�شندوق  م�شاريع 

وذلك من خال و�شائل الإعام املتعددة ب�شورة دورية.
واأ�شار املهري اإىل اأن املزكي ي�شتطيع اأن يدفع زكاته بكل �شهولة وي�شر، 
و�شمن خطوات وا�شحة وخمت�شرة با�شتخدام البطاقات الئتمانية 
www.zakatfund. لل�شندوق  الإلكرتوين  املوقع  خال  من 

وجوجل،  اأب��ل  تطبيقات  متجر  على  ال��ذك��ي  والتطبيق   gov.ae

ا من خال بوابات احلكومات الإلكرتونية، يف البوابة الر�شمية  واأي�شً
اإىل  بالإ�شافة  للبنوك،  الإلكرتونية  والبوابات  الإم���ارات،  حلكومة 
دفع الزكاة عب الهاتف املحمول، وخدمة الر�شائل الن�شية الق�شرة 
SMS، وغرها من الو�شائل التي من �شاأنها تي�شر عملية الزكاة، 
وكان من اأحدثها دفع الزكاة عب تطبيق دبي الآن، والذي مت تد�شينه 

يف رم�شان.
�شاهموا  الذين  املزكني  جلموع  وتقديره  �شكره  العام  الأم��ني  وج��دد 
الوعي  ن�شر  على  العمل  موا�شلة  ..م��وؤك��دا  لديهم  ال��زك��اة  ب��اأم��وال 
بفري�شة الزكاة لدى اجلمهور من خال �شتى الو�شائل املتاحة �شواء 
اأو عن طريق احلمات الإعامية  التكنولوجيا املتطورة  من ناحية 

املكثفة وذلك يف �شبيل حتقيق جمتمع مرتاحم ومتكافل.

�سندوق الزكاة يحقق 190 مليون درهم اإيرادات ن�سف �سنوية

•• دبي - وام:

ال�شحي"،  "البنامج  م��ب��ادرة  ب���داأت 
تناف�شية  جم��ل�����س  م����ب����ادرات  اإح������دى 
الكوادر الإماراتية "ناف�س"، يف ت�شجيل 
اإليه  بالن�شمام  الراغبني  املواطنني 
من حملة الثانوية العامة كحد اأدنى، 
مواطن   2000 ا�شتقطاب  هدف  مع 
خال العام 2022 حتى ي�شل العدد 
يعمل  مواطن  اآلف   10 ل�  الإجمايل 
الطبية  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
البنامج  وي���وف���ر   .2026 ب��ح��ل��ول 
للملتحقني به منحاً درا�شية ومكافاآت 
بعد  وظيفية  لفر�س  اإ�شافة  �شهرية، 

املطلوبة،  ال�شروط  وا�شتيفاء  التخرج 
وذلك يف اإطار جهود ا�شتحداث فر�س 
عمل للكفاءات الوطنية يف القطاعات 
ذات الأولوية التي حددتها الدولة ويف 

مقدمتها الرعاية ال�شحية.
وكيل  ال�����ش��وي��دي  �شيف  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
والتوطني  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  وزارة 
ال�����وزارة تعمل  اإن  ال��ت��وط��ني  ل�����ش��وؤون 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة على 
م�شارات متوازية لتحقيق م�شتهدفات 
ا����ش���ت���ح���داث ف����ر�����س ع���م���ل ل���ل���ك���وادر 
م���ع جمل�س  ب���ال���ت���ع���اون  الإم����ارات����ي����ة 
تناف�شية الكوادر الماراتية، وذلك من 
والقوانني  الت�شريعات  تطوير  خال 

يف  املواطنني  م�شاركة  تعزيز  ل�شمان 
قدرات  لرفع  اإ�شافة  اخلا�س  القطاع 

املواهب والكفاءات الوطنية.
"البنامج  م����ب����ادرة  اأه���م���ي���ة  واأك�������د 
ال�شحي" كونها توفر الفر�س النوعية 
ملواكبة  الإماراتية  والكفاءات  للكوادر 
القطاع  يف  امل���ت���وق���ع  ال���ن���وع���ي  ال��ن��م��و 
واأن  �شيما  ل  وعامليا،  حمليا  ال�شحي 
ال�شتثمار يف هذا القطاع يعد �شرورة 
الريادة  على  للحفاظ  ا�شرتاتيجية 
الدولة لتكون عا�شمة  ودعم تطلعات 
وال�شياحة  ال�شحية  للخدمات  عاملية 
ق���ال �شعادة  ال��ع��اج��ي��ة. م���ن ج��ه��ت��ه، 
غنام امل��زروع��ي، الأم���ني ال��ع��ام ملجل�س 

حددت  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادر  تناف�شية 
توجيهات  اإط�����ار  يف  الإم��������ارات  دول����ة 
عاما  للخم�شني  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا 
احليوية  القطاعات  املقبلة، عددا من 
والتي  امل�شتقبل،  باقت�شاد  املرتبطة 
���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا الأث����ر الأك����ب يف تعزيز 
والجتماعي  الق���ت�������ش���ادي  الأم�������ن 
للدولة، ويف مقدمتها القطاع ال�شحي، 
باعتباره  ب���ه  اله���ت���م���ام  ي���اأت���ي  ال�����ذي 
اأ�شا�شيا وجمال حيويا  قطاعا خدميا 
ل��ف��ر���س ال��ع��م��ل ال��ن��وع��ي��ة. واأ����ش���اف 
ال�شحي"  "البنامج  م���ب���ادرة  مت��ث��ل 
واحدة من املبادرات التي يعمل عليها 
ب��رن��ام��ج ن��اف�����س وف���ق اأه���داف���ه لرفع 

الكفاءة التناف�شية للكوادر الإماراتية، 
األف وظيفة   75 ومتكينهم من �شغل 
يف م���وؤ����ش�������ش���ات ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س يف 
اخلم�س  ال�������ش���ن���وات  خ�����ال  ال����دول����ة 
متكاملة  منظومة  خ��ال  م��ن  املقبلة 
التوظيف  تغطي جميع جوانب رحلة 
للباحثني عن العمل عب دعم رواتب 
ال��ع��اوات لأبناء  امل��واط��ن��ني وت��ق��دمي 
والدعم  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني 
ت والإر�شاد املهني و�شواه، حتقيقا  املوؤقرّ
املتمثلة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل����اأه����داف 
بتحقيق نقلة نوعية يف امل�شار التنموي 
البنامج  اأن  اىل  واأ�����ش����ار  ل���ل���دول���ة. 
للمواطنني  والدعم  التاأهيل  �شيقدم 

منح  م��ع  ال�شحي  ال��ق��ط��اع  يف  للعمل 
ومكافاآت   100% بن�شبة  درا���ش��ي��ة 
م���ال���ي���ة، و����ش���ي���ت���ع���اون ال����بن����ام����ج يف 
ج���ان���ب���ه الأك������ادمي������ي م����ع ن��خ��ب��ة من 
الدولة،  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  بينها 
وجامعة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وك���ل���ي���ات 
الفجرة لتكون بذلك منوذجا مثاليا 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ني  لل�شراكة 
واخلا�شة والأكادميية، وهي ال�شراكة 
التنموي  ال��ن��م��وذج  ع��ل��ي��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي 
للدولة، والتي �شي�شتفيد من خالها 
بالكوادر  رف��ده  عب  ال�شحي  القطاع 
اأعماله،  لتطوير  ال�شرورية  الوطنية 

م���ع ال����ش���ت���ف���ادة م���ن ح����زم احل���واف���ز 
الب�شرية  امل���وارد  وزارة  و�شعتها  التي 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  وال��ت��وط��ني جل��ه��ات 

التي حتقق م�شتهدفات التوطني".
ومي����ك����ن ل���ل���م���واط���ن���ني وامل����واط����ن����ات 
ال���بن���ام���ج م���ن خال  ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
املطلوبة  التعليمية  املوؤ�ش�شة  اختيار 
"بايو"  ال���راب���ط يف  ال��ن��ق��ر ع��ل��ى  ع��ب 
الب�شرية  امل����������وارد  وزارة  ����ش���ف���ح���ة 
"اإن�شتغرام"   من�شة  على  وال��ت��وط��ني 
h t t p s : / / l i n k t r . e e /
كذلك  الرابط  ويتوفر   /mohre
ع��ل��ى ب���اق���ي ���ش��ف��ح��ات ال��������وزارة على 

مواقع التوا�شل الجتماعي الأخرى، 
ملبادرة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  يتيح  كما 
البنامج،  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  "ناف�س" 
ب��الإ���ش��اف��ة ل�����ش��ف��ح��ات امل����ب����ادرة على 

مواقع التوا�شل الجتماعي.
"ناف�س" ع��دة مبادرات  وت��ن��درج حتت 
اأخ�����رى ت�����ش��م��ل ب��رن��ام��ج دع���م روات���ب 
اأبناء  ع����اوات  وب��رن��ام��ج  امل��واط��ن��ني، 
العاملني يف القطاع اخلا�س، وبرنامج 
ا�شرتاك  وب���رن���ام���ج  ����ت،  امل����وؤقرّ ال���دع���م 
وبرنامج  التقاعد،  ب�شناديق  املتعلق 
الإر������ش�����اد امل���ه���ن���ي، وب���رن���ام���ج خ����بة، 

وبرنامج كفاءات.

بدء ت�سجيل املواطنني يف مبادرة »الربنامج ال�سحي« 

لالطالع على اأف�شل املمار�شات يف جمال اإدارة املوارد الب�شرية

ق�سم التطوير التنظيمي مبحاكم دبي يزور الإدارة 
العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب 

• املبادرة ت�شتهدف توفري 10 اآلف فر�شة للمواطنني يف القطاع ال�شحي حتى 2026.. منها 2000 فر�شة العام اجلاري 
ل�شتقطاب املواطنني جاذبيتها  وتعزيز  العمل  بيئة  تطوير  ال�شويدي:  • �شيف 
من املبادرة للم�شتفيدين  مالية  ومكافاآت  كاملة  درا�شية  منح  املزروعي:  • غنام 

•• العني-وام:

ن��ف��ذت ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي م��ب��ادرة ت��وع��ي��ة م��روري��ة حول 
���ش��ام��ة الإط������ارات يف م��ن��ف��ذي خ��ط��م ال�����ش��ك��ل��ة ومزيد 
احلدوديني بالعني وذلك �شمن حملة " �شيرّف باأمان" 
بالتدابر  باللتزام  ال�شائقني  توعية  اإىل  تهدف  والتي 
ال��وق��ائ��ي��ة وا���ش��رتاط��ات ال�����ش��ام��ة ال�����ش��روري��ة لق�شاء 

�شيف اآمن دون متاعب .
و�شارك يف املبادرة اإدارة مرور العني واإدارة �شرطة اأمن 
منافذ العني وق�شم �شوؤون ال�شرطة املجتمعية – العني 

وق�شم كلنا �شرطة و�شركة مي�شان.
مرور  اإدارة  مدير  املهري  عبداهلل  مطر  العقيد  واأك��د 
على  ال�شامة  بتح�شني  اأبوظبي  �شرطة  اهتمام  العني 
ال��ط��رق وحت��ق��ي��ق اأع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ات ال�����ش��ام��ة املرورية 

حتقيقا لروؤيتها يف جعل الطرق اأكرث اأماناً .
اإىل  اجل��م��ه��ور  ال��ع��ني  منافذ  اأم���ن  �شرطة  اإدارة  ودع���ت 

تعزز  التي  الوقائية  الإج���راءات  بكافة  اللتزام  �شرورة 
���ش��ام��ت��ه��م ووق��اي��ت��ه��م م���ن احل�������وادث، و����ش���ارك ق�شم 
كلنا  اأع�����ش��اء  خ��ال  م��ن  ال��ع��ني  يف  املجتمعية  ال�شرطة 
�شرطة يف توزيع كتيبات توعية على ال�شائقني وتقدمي 
الحتياطات  و  ال�����ش��ي��ف  ال�����ش��ام��ة يف  ح���ول  ال��ن�����ش��ائ��ح 
الدورية  ال�شيانة  واإج����راء  امل��رك��ب��ة،  ب�شامة  املتعلقة 
للمركبات و الإطارات خال فرتة ال�شيف والتاأكد من 

�شامتها .
و�شارك يف املبادرة اأحد منت�شبي اأ�شحاب الهمم يف توعية 
اإجراء فح�س دوري ملركباتهم وخا�شة  ال�شائقني حول 

مايتعلق ب�شاحية الإطارات وجودتها.
وق���دم���ت ���ش��رك��ة م��ي�����ش��ان ف��ح�����ش��اً جم��ان��ي��اً لإط�����ارات 
املركبات مع تقدمي بع�س الن�شائح الفنية حول اأهمية 
ال��ت��اأك��د م��ن ���ش��ام��ة وج����ودة اإط�����ارات امل��رك��ب��ة و�شرعة 
ا�شتبدالها يف حال عدم �شاحيتها يف الطريق وانتهاء 

عمرها الفرتا�شي .

�سرطة اأبوظبي تعزز وعي ال�سائقني ب�سالمة 
الإطارات يف منفذي خطم ال�سكلة ومزيد

•• ال�صارقة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة ، �شباح اأم�س اخلمي�س يف ق�شر البديع معايل ح�شة بنت 

عي�شى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع الوفد املرافق لها.

واطلع �شموه خال اللقاء الذي ح�شره ال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي رئي�س 
دائرة العاقات احلكومية .. على خطط وزارة تنمية املجتمع الرامية اإىل تعزيز 
املجتمع  ا�شتقرار  يف  ي�شهم  مبا  الجتماعي،  بالعمل  والرت��ق��اء  املجتمع  تاحم 

وحتقيق العي�س الكرمي لاأ�شرة الإماراتية.
امل�شتمرة  واملتابعة  الكرمية  التوجيهات  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وثمن 

اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اهتمام  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  الإم��ارات��ي��ة  بالأ�شرة  والهتمام  الجتماعي  للقطاع 
�شموه بالإن�شان الإماراتي وحر�شه على ا�شتقرار اأ�شرته وتعزيز تعا�شد املجتمع 
اللقاء عدداً من برامج  واحلفاظ على قيمه ومبادئه. وا�شتعر�س �شموه خال 
وجعلها  الإماراتية  الأ�شرة  دعم  ت�شتهدف  والتي  الجتماعية  ال�شارقة  وخطط 

الهدف الرئي�شي لكافة امل�شروعات التنموية مما يحقق لها التما�شك وال�شتقرار 
اللقاء  �شموه خال  وتعرف  اأفرادها.  لكافة  املنا�شبة  الرعاية  توفر  وي�شهم يف 
على اأبرز البامج واخلدمات التي تقدمها الوزارة للم�شتفيدين من كافة فئات 
�شعياً  عليها  تعمل  التي  وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  اإىل  بالإ�شافة  املجتمع، 

لتحقيق تنمية املجتمع ولتمكني كافة اأفراده.

�سلطان القا�سمي ي�ستقبل وزيرة تنمية املجتمع
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اأخبـار الإمـارات

د. حممد الكويتي: 
• مبادرة »النب�س ال�شيرباين« ُتّكن الأفراد واملوؤ�ش�شات من ال�شتخدام الآمن للتقنيات احلديثة

ا�شرتاتيجيات جمل�س الأمن ال�شيرباين يف  اأ�شا�شيان  جزاآن  الرقمية  وال�شالمة  ال�شيرباين  • الأمن 
املعلومات اأمن  جمال  يف  والتاأهيل  التدريب  من  م�شتوى  اأعلى  ميتلك  جياًل  • ُنعد 

املجتمع يف  ونواحيها  احلياة  قطاعات  خمتلف  ي�شمل  بات  الإمارات  يف  الرقمي  • التحول 

•• ال�صارقة-وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن 
�شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
لاإعام،  ال�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ع��ل��ى ����ش���رورة ال���ش��ت��م��رار يف تطوير 
املوؤ�ش�شات  الإع��ام��ي��ة، ورف��د  ال��ك��وادر 
الإع���ام���ي���ة ب����اخل����بات وال���ك���ف���اءات 
ن�شبة  على  �شموه  واأثنى  املتخ�ش�شة، 
التابعة  باملوؤ�ش�شات  العالية  التوطني 
ن�شبة  برفع  �شموه  موجهاً  للمجل�س، 
التابعة  العليا  ال��ق��ي��ادات  يف  التوطني 
نهاية  قبل   100% بن�شبة  للمجل�س 

العام.
�شموه، �شباح  تروؤ�س  جاء ذلك خال 

الرابع  الج���ت���م���اع  اخل��م��ي�����س،  ام�������س 
للعام  ل����اإع����ام  ال�������ش���ارق���ة  مل��ج��ل�����س 
املجل�س  م���ق���ر  يف  وذل������ك   ،2022

بال�شارقة.
املو�شوعات  من  عدداً  املجل�س  وناق�س 
املتنوعة  الإع������ام  مب���ج���الت  امل��ع��ن��ي��ة 
الكفيلة  وال�����ش��ب��ل  ال�����ش��ارق��ة،  ب���اإم���ارة 
وامل�شروعات  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه،  ب��ت��ط��وي��ر 
امل�شتقبلية  واخل��ط��ط  ل��ه��ا،  املختلفة 
الأدوار  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ن��اداً  وال��ت��ط��وي��ري��ة، 
الهامة لهذا القطاع احليوي وتاأثره 
املبا�شر على خمتلف املجالت التنموية 
وال�شياحية  والجتماعية  واملعرفية 

والقت�شادية وال�شتثمارية وغرها.
واطلع الأع�شاء �شمن اأعمال الأمانة 

العامة ملجل�س ال�شارقة لاإعام على 
لاأفام  ال�شارقة  جلنة  اإن�����ش��اء  ملف 
واملحتوى، و�شرورة متابعة العمل فيها 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  وفقاً 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن 
عهد ونائب حاكم ال�شارقة بخ�شو�س 

اللجنة.
حفظ  يف  هاماً  دوراً  اللجنة  و�شتلعب 
وت���ط���وي���ر ���ش��ن��اع��ة واإن����ت����اج الأف�����ام 
بالإمارة، بالإ�شافة اإىل منح الفر�شة 
للعمل  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني  ل���ل���م���واه���ب 
والب���ت���ك���ار والإن�����ت�����اج، مم���ا ي�����ش��ه��م يف 
ت���ط���وي���ر جت���رب���ة ال���ع���م���ل الإع����ام����ي 

بالإمارة.
كما تابع الجتماع م�شتجدات م�شروع 

نادي ال�شارقة الإعامي و�شر العمل 
فيه ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ���رة الأ���ش��غ��ال يف 

ال�شارقة.
تقارير  اإىل عدد من  املجل�س  وا�شتمع 
اجل����ه����ات الإع����ام����ي����ة امل���خ���ت���ل���ف���ة يف 
فيها،  العمل  و���ش��ر  ال�����ش��ارق��ة،  اإم����ارة 
التي  والفعاليات  البامج  وجمموعة 
مت اإجنازها خال الفرتة املا�شية، اإىل 
وامل�شتقبلية  اجل��اري��ة  اخلطط  جانب 
لتفعيل مزيد من املبادرات والأن�شطة 

املتنوعة.
اأعمال  م�شتجدات  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
/�شم�س/،  ل��اإع��ام  ال�شارقة  مدينة 
وم�شروعاتها الإعامية، واإح�شائيات 
للن�شف  ال���ت���ج���اري���ة  الأع����م����ال  ���ش��ر 

اإىل جانب  ال��ع��ام اجل���اري،  م��ن  الأول 
لاإذاعة  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  م�����ش��روع��ات 
والتلفزيون وخطط البامج اجلديدة 

واأهم الفعاليات للفرتة املقبلة.
تفا�شيل  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع  اط��ل��ع  ك��م��ا 
الإع��������داد ل��ت��ن��ظ��ي��م امل���ن���ت���دى ال����دويل 
2022م،  احل����ك����وم����ي  ل����ات���������ش����ال 
ال�شارقة  جائزة  وم�شتجدات  ومراحل 
لات�شال احلكومي، اللذين ينظمهما 

املكتب الإعامي حلكومة ال�شارقة.
الدكتور   .. امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع  ح�����ش��ر 
رئ���ي�������س مدينة  امل����دف����ع  ع���م���ر  خ���ال���د 
وحممد  "�شم�س"،  لاإعام  ال�شارقة 
ال�شارقة  ح�شن خلف مدير عام هيئة 
�شعيد  وط���ارق  والتلفزيون،  ل��اإذاع��ة 

امل��ك��ت��ب الإعامي  ع���ام  ع���اي م��دي��ر 
ال�����ش��ارق��ة، ورا����ش���د عبداهلل  حل��ك��وم��ة 
لاإذاعة  ال�شارقة  هيئة  مدير  العوبد 

والتلفزيون، وعلياء بوغامن ال�شويدي 
حلكومة  الإع����ام����ي  امل��ك��ت��ب  م���دي���ر 
املن�شوري  يعقوب  وح�شن  ال�����ش��ارق��ة، 

لاإعام،  ال�شارقة  جمل�س  ع��ام  اأم��ني 
وح�شة احلمادي م�شاعد الأمني العام 

ملجل�س ال�شارقة لاإعام.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س ال�سارقة لالإعالم

•• ال�صارقة-وام:

جاهزية  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأك��دت 
مدار  على  طواقمها  وا�شتنفار  الأمنية  عنا�شرها 
ال�شتثنائية  اجلوية  احلالة  مع  للتعامل  ال�شاعة 
مهيبة بجميع اأفراد املجتمع اإىل الأخذ بالإر�شادات 
والتوجيهات الأمنية حفاظاً على ال�شامة العامة 

.
و�شددت �شرطة ال�شارقة على اللتزام بالتعليمات 
يف  ال�شرقية  املنطقة  اإىل  التوجه  ب��ع��دم  املتعلقة 
املنطقة  لتاأثر  نظراً  لل�شرورة  اإل  الراهن  الوقت 
مياه  ت��دف��ق  وك��ث��اف��ة  اجل��وي��ة  الأح�����وال  بتقلبات 

الأم���ط���ار وال�����ش��ي��ول وذل����ك ح��ت��ى ت��ن��ح�����ش��ر مياه 
الأمطار وانتهاء احلالة اجلوية الراهنة والرجوع 
الأرواح  ع��ل��ى  ح���ر����ش���اً  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���و����ش���ع  اإىل 

واملمتلكات.
وتهيب �شرطة ال�شارقة باأفراد املجتمع املتواجدين 
يف املنطقة ال�شرقية من قانطني وزائرين بالتعامل 
امل�شوؤولية  مبنتهى  الطارئة  اجلوية  الظروف  مع 
اأق�شى درجات احليطة واحلذر والبتعاد  وتوخي 
عن اأماكن جريان الأودية وال�شيول وجتمع املياه 
جتنباً لتعطل املركبات غر املهياأة لل�شر يف هذه 
عن  الفوري  الإب��اغ  اإىل  داعية  اجلوية  الظروف 
اأي حوادث عب رقم الباغات الطارئة  /999/.

�سرطة ال�سارقة توؤكد جاهزيتها للتعامل مع احلالة اجلوية ال�ستثنائية

مبادرة »النب�س ال�شيرباين« توّفر بيئة رقمية اآمنة يف الإمارات

جل�سة حوارية لـ »تريندز« توؤكد �سرورة الت�سدي للجرائم ال�سيربانية والهجمات الإلكرتونية ل�سون الأمن القومي للدول

•• ال�صارقة - وام:

اأجن����زت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه وغ���از ال�����ش��ارق��ة ت��رك��ي��ب عدد 
ال���ع���دادات  م���ن   7858 وا���ش��ت��ب��دال  ذك���ي  ع����داد   6944
من  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ���ال  ذك��ي��ة  ع�����دادات  اإىل  امليكانيكية 
اأحدث  با�شتخدام  الإم��ارة  اجل��اري يف خمتلف مناطق  العام 
الت�شغيل والت�ي تعتب من �شمن الأجهزة  الأجهزة واأنظمة 
الأك����رث دق���ة وق����درة ع��ل��ى ف��ح�����س ال���ع���دادات مم��ا ي�شهم يف 
توفر قراءات دقيقة خالية من الأخطاء وتر�شيد ا�شتهاك 
ال��ط��اق��ة وت��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د. واأك���د ال��دك��ت��ور املهند�س 

الهيئة  اأن  ال��ك��ه��رب��اء  ت��وزي��ع  اإدارة  م��دي��ر  ال���زرع���وين  ح�شن 
اأحدث  وا�شتخدام  التطويرية  امل�شروعات  تنفيذ  م�شتمرة يف 
الأجهزة والتطبيقات وا�شتخدام العدادات الذكية يف املناطق 
اأو التجارية  املختلفة باإمارة ال�شارقة �شواء املناطق ال�شكنية 
العدادات  جميع  بتحويل  الهيئة  خطة  �شمن  ال�شناعية  اأو 

باإمارة ال�شارقة اإىل عدادات ذكية لا�شتفادة من مميزاتها.
ال��ع��دي��د م���ن املزايا  ال��ذك��ي��ة حت��ق��ق  ال����ع����دادات  اأن  واأ����ش���اف 
وال�شتفادة للطرفني الهيئة وامل�شرتكني حيث تتميز بتوفر 
قراءات دقيقة وجتنب الأخطاء واإمكانية متابعة ال�شتهاك 

على مدار 24 �شاعة.

كهرباء ال�سارقة تنجز تركيب 6944 عدادا ذكيا جديدا 
وا�ستبدال 7858 خالل الن�سف الأول من العام اجلاري

حممد ال�سرقي يتفقد مناطق 
الفجرية املتاأثرة بالأمطار

•• الفجرية-وام:

تفقد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرة مناطق 
الفجرة التي تعر�شت يوم اأم�س الأول اإىل اأمطار غزيرة. وت�شمنت 
موا�شلة  م��وؤك��ًدا  بالأمطار،  املتاأثرة  املناطق  التفقدية  �شموه  جولة 
الو�شع.  متطلبات  مع  للتعامل  الإمكانيات  كافة  وت�شخر  اجلهود 
�شمو ويل  الزحمي مدير مكتب  �شامل  �شعادة  �شموه يف اجلولة  رافق 
عهد الفجرة، والعميد حممد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام 

ل�شرطة الفجرة.

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:34/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثالثة ع�شر رقم 762

 )300.000( وق��دره  مبلغ  ب��اداء  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�شامم  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : املنازعة  مو�شوع 
وفاة  اأ�شرار مادية ومعنوية جراء  و�شاما عما حلقهم من  تعوي�شا جابرا  املدعني  ل�شالح  درهما  الف  ثاثمائة 

مورثهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد  . 
املتنازع:ليما راين باول )بنغالية اجلن�شية( ب�شفتها زوجة ومن ورثة املتويف/ديبا�شي�س باول دين�س باول - وب�شفتها 

الو�شي ال�شرعي على اأبنتها القا�شر منه وهي/ديبا�شميتا باول - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - وميثله:مع�شومة ح�شن نا�شر ال�شايغ 

)هندي  نيماكايال  م��دان  رجهو  ونكاتا   -2 اجلن�شية(  )م�شري  فهمي  نبيه  منر  ا�شرف   -1   : اإعانهم  املطلوب 
اجلن�شية( 3- هاريندرا برا�شاد راجا رام برا�شاد )هندي اجلن�شية(  -  �شفتهم : متنازع �شدهم 

والتكافل فيما  بالت�شامم  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��ان  مو�شوع 
بينهم باداء مبلغ وقدره )300.000( ثاثمائة الف درهما ل�شالح املدعني تعوي�شا جابرا و�شاما عما حلقهم من 
اأ�شرار مادية ومعنوية جراء وفاة مورثهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
متام ال�شداد- وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2022/8/8 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/575

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف تام ال�شاعة 
6:00 م�شاءا يوم الربعاء 2022/08/03 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �شده جنيب 

لالثاث + جنيب بن عبدالقادر بن عبده �شندي و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                                الو�شف  

 13,250                                                          األعاب اأطفال 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/434

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف تام ال�شاعة 
6:00 م�شاءا يوم الربعاء 2022/08/03 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �شده �شركة 

الرتباط للتجارة )�س.ذ.م.م( - فرع دبي و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                         الو�شف  

 270,000                              اأغرا�س كهربائيه و اإلكرتونيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/15172

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
تام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/03 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده مكتبة اللباين الثريه و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                          الو�شف       �شعر التقييم  

                                       قرطا�شيه ومكائن طباعه          36,400 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363 العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6623

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
تام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/03 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده مطعم حم�شات اآند مور �س.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                           الو�شف  

 10,000                                                   معدات مطعم  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

•• اأبوظبي-الفجر:

حوارية،  ج��ل�����ش��ة  يف  م�����ش��ارك��ون  اأك����د 
للبحوث  ت���ري���ن���دز  "مركز  ن��ظ��م��ه��ا 
الأربعاء،  الأول  اأم�س  وال�شت�شارات"، 
وا�شت�شاف  اأب����وظ����ب����ي،  يف  مب���ق���ره 
خ���ال���ه���ا ����ش���ع���ادة ال����دك����ت����ور حممد 
ال���ك���وي���ت���ي، رئ���ي�������س جم��ل�����س الأم�����ن 
ال�����ش��ي��باين حل��ك��وم��ة الإم������ارات، اأن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة 
احلياة  اأ����ش���ل���وب  ت��ر���ش��ي��خ  جن��ح��ت يف 
احلياة  ن��واح��ي  خمتلف  يف  الرقمية 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ذك��ي��ة لقطاع  وت���وف���ر 
لتقدم  الرقمي  والتحول  الت�شالت 
للعامل منوذجاً ُيحتذى به يف التطور 
والتقدم وتطويع التكنولوجيا لتعزيز 
اأن  ال�����ش��ك��ان، مو�شحني  ح��ي��اة  ج���ودة 
ورقمنة  التكنولوجيا  على  العتماد 
تهديدات  يحمل  كلي  ب�شكل  احل��ي��اة 
تقود  قد  ال�شيباين  بالأمن  متعلقة 
وا�شتقرارها  ال��دول  اأم��ن  زعزعة  اإىل 
وال�شرر ب�شامة الأفراد واملوؤ�ش�شات، 
الأم��ر ال��ذي ب��رزت معه احلاجة اإىل 
ابتكار طرق واآليات حلماية منجزات 
واأ�شار  وت��اأم��ي��ن��ه��ا.  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
»النب�س  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  امل�����ش��ارك��ون 
ال�����ش��ي��باين« ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا جمل�س 
الإمارات  حلكومة  ال�شيباين  الأمن 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ظ��ل  يف  ت��اأت��ي 
التقنيات  م�شتخدمي  اأع���داد  وت��زاي��د 
تنامي  واك����ب����ه����ا  ال����ت����ي  ال����رق����م����ي����ة 
جعلت  التي  ال�شيبانية  التهديدات 
ال�����ش��ي��باين واح���داً  الأم����ن  حت�شني 
من الأولويات الق�شوى، م�شيفني اأن 
الأمن ال�شيباين يف الع�شر احلديث 
اأ�شا�شياً  وجانباً  اأ�شيًا  ج��زءاً  اأ�شبح 
من جوانب الأمن القومي والوطني 
للجرائم  الت�شدي  واأ���ش��ب��ح  ل��ل��دول، 
الإلكرتونية  والهجمات  ال�شيبانية 

�شرورة ملحة ل�شون اأمن الدول.

الهجمات  مب��خ��اط��ر  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ت���اأت���ي 
ال�شيبانية التي تهدد �شامة الأفراد 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات، ح��ي��ث ي��ق��ع ع��ل��ى عاتق 
الأفراد واملوؤ�ش�شات دور يف ن�شر التوعية 
الرقمية للت�شدي للجرائم والهجمات 
اأن  اإىل  ال�شوايف  واأ���ش��ار  ال�شيبانية. 
ال�شيباين هو ج��دار احلماية  الأم��ن 
البيانات  خم��ت��ل��ف  ل�����ش��ون  الأ���ش��ا���ش��ي 
ال�شيبانية،  الهجمات  م��ن  ال�شرية 
واملوؤ�ش�شات  الأف���راد  يكون  دون��ه  وم��ن 
للجهات  ���ش��ه��ًا  ه���دف���اً  وال�������ش���رك���ات 
اأهميته يف حماية  وتكمن  الإجرامية، 
احل�شا�شة  ال��ب��ي��ان��ات  اأن������واع  خم��ت��ل��ف 
اأو  ال�شركات  اأو  للدولة  �شواء  واملهمة 
�شها  تعررّ م��ن  ال��ع��ادي��ني  الأ���ش��خ��ا���س 
اأن  م��و���ش��ح��اً  الإت�������اف،  اأو  ل��ل�����ش��رق��ة 
الأمن ال�شيباين يف الع�شر احلديث 
اأ�شبح جزءاً اأ�شيًا وجانباً اأ�شا�شياً من 
جوانب الأمن الوطني للدول، خا�شة 
الوا�شع على الف�شاء  يف ظل العتماد 
ال�شيباين يف خمتلف جمالت احلياة 

ونواحيها.

الرقمي يف القطاعات كلها.

خماطر الهجمات ال�شيربانية
ب������������دوره، ق�������ال حم����م����د ال���������ش����وايف، 
ال���ك���ات���ب وال����ب����اح����ث امل��ت��خ�����ش�����س يف 
اأدار  ال�������ذي  ال�����دول�����ي�����ة،  ال����ع����اق����ات 
مبادرة  اإن  ح��واره��ا،  واأث����رى  اجلل�شة 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��باين«  »ال��ن��ب�����س 
حلكومة  ال�����ش��ي��باين  الأم����ن  جمل�س 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة 

����ش���ل���ط���ان ال����ك����ن����دي، امل��ت��خ�����ش�����س يف 
الوطني،  والأم���ن  العامة  ال�شيا�شات 
لن�شر  »ت��ري��ن��دز«  وذل���ك �شمن ج��ه��ود 

العلم وا�شت�شراف امل�شتقبل باملعرفة.
احلوارية  اجلل�شة  اأع��م��ال  وا�شتهلت 
املوؤمترات  اإدارة  رئي�شة  امل��زروع��ي  ن��ور 
"تريندز" بكلمة ترحيبية  بالإنابة يف 
حممد  ال��دك��ت��ور  ع��ن  بالنيابة  األقتها 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ل��ي،  ع��ب��داهلل 
اأن دول���ة  ف��ي��ه��ا  اأو����ش���ح���ت  ل��ل��م��رك��ز، 
اأوىل  م��ن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
ب���ت���وف���ر بيئة  ال���ت���ي ق���ام���ت  ال�������دول 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ���ش��ي��بان��ي��ة اآم���ن���ة على 
م�شتوى  على  ولي�س  العامل،  م�شتوى 
حيُث  فقط،  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
اأ�شلوب  تر�شيخ  يف  الإم�����ارات  جن��ح��ت 
نواحي  خمتلف  يف  ال��رق��م��ي��ة  احل��ي��اة 
احل���ي���اة وت���وف���ر ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ذكية 
الرقمي  والتحول  الت�شالت  لقطاع 
ل��ت��ق��دم ل��ل��ع��امل من���وذج���اً ُي��ح��ت��ذى به 
يف ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم وال���ش��ت��ف��ادة من 
ل��ت��ع��زي��ز ج�����ودة حياة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لكل  قبلة  يجعلها  م��ا  وه���و  ال�����ش��ك��ان، 

ال�شركات الدولية العابرة للحدود.

ا�شت�شراف امل�شتقبل
اأن��ه على الرغم من  وذك��رت املزروعي 
التطور واملكانة التي و�شلت اإليها دولة 

مراحل  اأوىل  اإىل  م�شراً  ال��دول��ة،  يف 
�شهر  اإط��اق��ه��ا يف  ال��ت��ي مت  امل���ب���ادرة 
الحتاد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ا���ش��ي  يونيو 
»مبادرة  ا�شم  وحملت  العام،  الن�شائي 

النب�س ال�شيباين للمراأة«.
 

تاأهيل طالب اجلامعات
وك���������ش����ف رئ����ي���������س جم����ل���������س الأم��������ن 
اأن  الإم��ارات عن  ال�شيباين حلكومة 
املرحلة التالية �شتحمل ا�شم »النب�س 
ال�����ش��ي��باين ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م«، التي 
الأكادميي،  العام  بداية  مع  �شتنطلق 
العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وجمموعة منتخبة من اجلامعات يف 
طالباً   80 تاأهيل  وت�شتهدف  الدولة، 
جامعياً من تخ�ش�شات اأمن املعلومات 
اأو ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ل��ل��ق��ي��ام ب�����اأدوار 
ال�شيباين  الأم���ن  جم��ال  يف  رئي�شية 
�شعادة  واأ�����ش����ار  ال����دول����ة.  مل��وؤ���ش�����ش��ات 
البنامج  اأن  اإىل  ال��ك��وي��ت��ي  ال��دك��ت��ور 
ال�شتجابة  ي�شمل  للمبادرة  التدريبي 
والتعامل  امل��ع��ل��وم��ات،  اأم���ن  حل����وادث 
املعلومات،  اأم�����ن  اإدارة  م���راك���ز  م���ع 
ال��ع��م��ل��ي عب  ال��ت��دري��ب  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الإلكرتونية،  ال��ه��ج��م��ات  حم��اك��ي��ات 
�شل�شلة  تت�شمن  امل���ب���ادرة  اأن  م��ب��ي��ن��اً 
التدريبية  ال���بام���ج  م���ن  م��ت��وا���ش��ل��ة 
الدولة  يف  القطاعات  ت�شتهدف  التي 

الإمارات يف جمال الأمن ال�شيباين، 
ف���اإن ال��دول��ة ل ت���زال ت��ب��ذل ق�شارى 
م���ن خمرجات  ل��ا���ش��ت��ف��ادة  ج��ه��ده��ا 
لتحقيق  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 
الإطار  هذا  ويف  اآمنة،  �شيبانية  بيئة 
ا�شت�شراف  اآل���ي���ات  ال���دول���ة  اع��ت��م��دت 
جميعها،  امل��ج��الت  يف  كنهج  امل�شتقبل 
احلكومة  »ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  واأط���ل���ق���ت 
 ،»2025 الإم����ارات  ل��دول��ة  الرقمية 
حيوية  م���ن���ظ���وم���ة  اإي������ج������اد  ب����ه����دف 
ت�شمل  ال�شيباين،  ل��اأم��ن  متكاملة 
وتعتمد  امل���وؤه���ل���ة،  ال��ب�����ش��ري��ة  ال���ق���وى 
واحَلوكمة،  احلديثة،  التقنيات  على 
احلفاظ  ت�شتهدف  التي  والت�شريعات 
على الأم���ن الإل���ك���رتوين. وق��ال��ت اإن 
لأفراد وموؤ�ش�شات املجتمع املدين دوراً 
مبادرة  تعزيز  اأجل  من  ومهماً  فاعًا 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��باين«  »ال��ن��ب�����س 
حلكومة  ال�����ش��ي��باين  الأم����ن  جمل�س 
التوعية  ل��ن�����ش��ر  وذل������ك  الإم�����������ارات، 
والت�شدي  امل���ج���ت���م���ع  يف  ال���رق���م���ي���ة 
والهجمات  ال�����ش��ي��بان��ي��ة  ل��ل��ج��رائ��م 
الإلكرتونية، مبينة اأن املبادرة وطنية 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  ت�����ش��ت��ه��دف  ���ش��ام��ل��ة 
مل�شروعات  رك��ي��زة  اأن��ه��ا  كما  جميعها، 
ال���رق���م���ي���ة، ح��ي��ث تهدف  اخل��م�����ش��ني 
ال�شيباين يف  الأم��ن  ثقافة  ن�شر  اإىل 
جمتمع الإم��ارات متا�شياً مع التحول 

البنية  ق��ط��اع��ات  ���ش��ي��م��ا  ل  ج��م��ي��ع��ه��ا، 
للو�شول  وذل���ك  احل�شا�شة،  التحتية 
اإعداد  وه��و  الأ���ش��م��ى،  امل�شتهدف  اإىل 
جيل من فرق العمل الإماراتية املالكة 
لأعلى م�شتوى من التدريب والتاأهيل 

يف جمال اأمن املعلومات.

رقمنة احلياة
ه ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ال��ك��وي��ت��ي اإىل  ون����ورّ
الإم�������ارات  يف  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  اأن 
احلياة  قطاعات  خمتلف  ي�شمل  ب��ات 
اأدى  اإذ  امل���ج���ت���م���ع،  يف  ون����واح����ي����ه����ا 
ورقمنة  التكنولوجيا  على  الع��ت��م��اد 
بع�س  ظ��ه��ور  اإىل  كلي  ب�شكل  احل��ي��اة 
التهديدات املتعلقة بالأمن ال�شيباين 
التي قد تقود اإىل زعزعة اأمن الدولة 
�شامة  يف  وال���ت���اأث���ر  وا���ش��ت��ق��راره��ا، 
الأفراد واملوؤ�ش�شات، الأمر الذي برزت 
واآليات  طرق  ابتكار  اإىل  احلاجة  معه 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  م��ن��ج��زات  حل��م��اي��ة 

وتاأمينها يف الدولة.
 

اأ�شلوب حياة رقمي
جاء ذلك خال »حوار تريندز« حول 
»ال��ن��ب�����س ال�����ش��ي��باين«، ال���ذي نظمه 
املركز، واأداره حممد ال�شوايف، الكاتب 
العاقات  يف  امل��ت��خ�����ش�����س  وال���ب���اح���ث 
ال��دك��ت��ور خلفان  ب��ح�����ش��ور  ال��دول��ي��ة، 

 بيئة �شيربانية اآمنة
وق�����د اأك������د ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور حممد 
ال���ك���وي���ت���ي، رئ���ي�������س جم���ل�������س الأم������ن 
ال�����ش��ي��باين حل��ك��وم��ة الإم��������ارات، اأن 
يوا�شل  ال�����ش��ي��باين  الأم�����ن  جم��ل�����س 
ال�شيباين«  »النب�س  م��ب��ادرة  تفعيل 
كافة،  املجتمع  اأطياف  ت�شتهدف  التي 
براجمها  يف  املوؤهلني  نطاق  وتو�شيع 
بهدف  متنوعة  وطنية  موؤ�ش�شات  من 
ال�شيباين  الأم����ن  م��ع��اي��ر  حت�����ش��ني 
على  والعمل  ال��دول��ة،  يف  وممار�شاته 
حماية البنية التحتية الرقمية، وخلق 
متكرّن  و�شلبة،  اآم��ن��ة  �شيبانية  بيئة 
ال�شتخدام  م��ن  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الأف����راد 
الآم������ن ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة، وذل���ك 
القيادة  وروؤي����ة  لتوجيهات  ا�شتجابة 
بيئة  تطوير  على  وحر�شها  الر�شيدة 
الدكتور  �شعادة  واأو�شح  اآمنة.  رقمية 
باإطاق  ق����ام  امل��ج��ل�����س  اأن  ال��ك��وي��ت��ي 
م����ب����ادرة »ال���ن���ب�������س ال�������ش���ي���باين« يف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف دولة  ال��ت��ط��ور  ظ���ل 
اأع���داد م�شتخدمي  وت��زاي��د  الإم����ارات 
التقنيات الرقمية التي واكبها تنامي 
برزت  اإذ  ال�����ش��ي��بان��ي��ة،  ال��ت��ه��دي��دات 
واملخاطر  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
املتزايد  ال����ش���ت���خ���دام  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة 
للف�شاء الإلكرتوين، ما حدا بحكومة 
الأمن  ج��ع��ل حت�����ش��ني  اإىل  الإم������ارات 
ال�����ش��ي��باين واح������داً م���ن الأول����وي����ات 

الق�شوى.

»النب�س ال�شيرباين للمراأة«
ال�شيباين  الأم���ن  اأن  �شعادته  وذك���ر 
جزءاً  ي�شكان  ال��رق��م��ي��ة  وال�����ش��ام��ة 
جمل�س  ا�شرتاتيجيات  م��ن  يتجزاأ  ل 
املجل�س  قام  حيث  ال�شيباين،  الأم��ن 
ت�شتهدف  ك����ي  م����ب����ادرت����ه  ب�����اإط�����اق 
من  نها  ومتكرّ ك��اف��ة،  املجتمع  اأط��ي��اف 
ال�شتخدام الآمن للتقنيات احلديثة، 
ت��ع��زي��ز الأم����ن الرقمي  وت��ع��م��ل ع��ل��ى 
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-وزارة تنمية املجتمع قامت بجهود كبرية لإيواء الأ�شر املت�شررة من الأمطار وال�شيول ونقل وتاأمني 150 فردا اإىل الوحدات ال�شكنية الفندقية  
- مت التن�شيق مع اأكرث من 20 من�شاأة فندقية, لتوفري 827 وحدة �شكنية بطاقة ا�شتيعابية تفوق 1885 �شخ�شا يف خمتلف امارات ومناطق الدولة حتى الآن

- املركز الوطني لالأر�شاد: ب�شكل عام احلالة اجلوية �شعفت عن يوم اأم�س الأول واملنخف�س اجلوي اأ�شبح الآن على غرب الدولة وي�شعف ب�شكل تدريجي خالل امل�شاء والليل  
- ت�شجيل اأعلى كمية اأمطار 234.9 ملمرت يف ميناء الفجرية خالل 30 �شنة يف �شهر يوليو  

- توقع ا�شتمرار فر�س تكون بع�س ال�شحب الركامية املمطرة على بع�س املناطق ال�شرقية والغربية من الدولة  
- الداخلية: مل ت�شجل اأية خ�شائر بالأرواح اأو اإ�شابات بليغة, واقت�شرت الأ�شرار على خ�شائر مادية فقط 

•• اأبوظبي-وام:

لإدارة  ال���وط���ن���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأك�������دت 
ال�����ط�����وارئ والأزم����������ات وال����ك����وارث 
تعمل  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��رق  ج��م��ي��ع  اأن 
اأق�شى  ل��ت��وف��ر  و����ش���اق  ق����دم  ع��ل��ى 
القاطنني  جل��م��ي��ع  احل��م��اي��ة  ���ش��ب��ل 
باحلالة  ت���اأث���رت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 
�شامة  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددة  اجل���وي���ة 
جلميع  ق�����ش��وى  اأول����وي����ة  الأرواح 
املنظومة  يف  امل�����ش��ت��ج��ي��ب��ة  اجل���ه���ات 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 

والكوارث.
وعر�شت الهيئة اجلهود ال�شتباقية 
التي تقوم بها اأجهزة الدولة كافة.. 
حول  اأم�س  اإعامية  اإحاطة  �شمن 
الدولة  يف  ال�شائدة  اجلوية  احلالة 
�شارك فيها كل من الدكتور طاهر 
البيك العامري املتحدث الر�شمي 
عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
والدكتور  وال����ك����وارث،  والأزم��������ات 
الر�شمي  املتحدث  ال��ع��بي  حممد 
ع����ن امل����رك����ز ال���وط���ن���ي ل���اأر����ش���اد 
املتحدث  الطنيجي  علي  والعميد 
ومت  الداخلية.  وزارة  عن  الر�شمي 
والتعاميم  الإج�����راءات  ا�شتعرا�س 
وبالتن�شيق  الوطني  امل�شتوى  على 
م������ع امل���������ش����ت����وى امل����ح����ل����ي واآخ��������ر 
امل�شتجدات املتعلقة باحلالة اجلوية 
ب��ال��دول��ة ح��ي��ث تعر�شت  ال�����ش��ائ��دة 
دولة الأمارات اإىل حالة جوية اأثرت 
و�شاحبتها  اإم��ارات��ه��ا  خمتلف  على 
اأم���ط���ار خم��ت��ل��ف��ة ال�����ش��دة مم���ا اأثر 
على العديد من املنازل واخلدمات 
وال����ط����رق. وق���ام���ت خ��ال��ه��ا كافة 
اجلهات والفرق املعنية يف منظومة 
ال�����ط�����وارئ والأزم����������ات وال����ك����وارث 
ب��ات��خ��اذ ك��اف��ة الإج�����راءات الازمة 
ل�����ش��م��ان ���ش��ام��ة و���ش��ح��ة ك���ل من 

يعي�س على اأر�س الدولة. 
التحتية  البنية  منظومة  ول��دع��م 
باحلالة  ت���اأث���رت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 
املعنية  اجل���ه���ات  ق���ام���ت  اجل����وي����ة، 
ميدانية  ع���م���ل  ف������رق  ب��ت�����ش��ك��ي��ل 
قد  اآث����ار  اأي  م��ع  ال��ف��وري  للتعامل 
واأكد  اجل���وي���ة.  احل��ال��ة  ع��ن  تنجم 
ال��بي��ك العامري  ال��دك��ت��ور ط��اه��ر 
اأن منظومة الطوارئ والأزم��ات يف 
بجاهزيتها  تت�شم  الإم�����ارات  دول���ة 
ومرونتها العالية، حيث تعمل دائما 
مبنية  ا�شتباقية  ا�شرتاتيجية  وفق 
ال�شيناريوهات  بكافة  التنبوؤ  على 
امل���ت���وق���ع���ة وغ�����ر امل���ت���وق���ع���ة وذل����ك 
ج��ه��وزي��ة اجلميع  ���ش��م��ان  ب���ه���دف 
الوطنية.  ال��ق��درات  كافة  وت�شخر 
و�شامة  اأم�������ن  اأن  ع���ل���ى  و�����ش����دد 
املمتلكات  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  الأرواح 
العامري  الأول���وي���ة.. وط��م��اأن  ه��ي 
اجلميع باأن جميع الفرق الوطنية 
و�����ش����اق لتوفر  ق�����دم  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل 
جلميع  احل���م���اي���ة  ����ش���ب���ل  اأق�������ش���ى 
تاأثرت  ال��ت��ي  املناطق  يف  القاطنني 
اإن �شامة  باحلالة اجلوية.. وقال 

اأولوية ق�شوى جلميع  الأرواح هي 
املنظومة  يف  امل�����ش��ت��ج��ي��ب��ة  اجل���ه���ات 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
ال�شتباقية  اجل���ه���ود  وال����ك����وارث. 
كافة  الدولة  اأجهزة  بها  تقوم  التي 
الإج����راءات  ا�شتعرا�س  خ��ال  م��ن 
الوطني  امل�شتوى  على  والتعاميم 

وبالتن�شيق مع امل�شتوى املحلي.
املعنية  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  اإن  وق�����ال 
يف م��ن��ظ��وم��ة ال���ط���وارئ والأزم�����ات 
وال�����ك�����وارث ات����خ����ذت ال���ع���دي���د من 
للتاأهب  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة  الإج��������راءات 
ل��ل��ح��ال��ة اجل���وي���ة ح��ي��ث مت ان����ذار 
ك�����اف�����ة اجل������ه������ات امل����ع����ن����ي����ة ورف������ع 
التو�شيات والبدء بتوعية وحتذير 
الهيئة  م���ن  وب���اإ����ش���راف  اجل��م��ه��ور 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث.. كما مت التن�شيق لتوفر 
اإىل  املياه  �شحب  و�شهاريج  معدات 

املناطق املت�شررة. 
لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وت���ت���اب���ع 
ال�����ط�����وارئ والأزم����������ات وال����ك����وارث 
والتاأكد  اجل��وي��ة  احل��ال��ة  ت��ط��ورات 
م������ن ج�����اه�����زي�����ة ك�����اف�����ة اخل���ط���ط 
وال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات م�����ن خ����ال 
مراكزها يف خمتلف اإمارات الدولة. 
واملتابعة  الر�شد  عمليات  اأن  واأك��د 
م�شتمرة وعلى مدار ال�شاعة ملتابعة 
اأي  م��ن  والتحذير  الأح����داث  ك��اف��ة 
م��ت��وق��ع ح��دوث��ه��ا وو�شع  خم��اط��ر 
ج��م��ي��ع احل���ل���ول امل��م��ك��ن��ة والآم���ن���ة 
بكافة  املجتمع  �شامة  على  حر�شاً 

فئاته.
جميع  ب�������دور  ال���ه���ي���ئ���ة  واأ��������ش�������ادت 
اجل���ه���ات ال��وط��ن��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة التي 
تداعيات  لح��ت��واء  وت�شاهم  تعمل 
احلالة اجلوية، من خال ا�شتمرار 
ع��م��ل��ي��ات ال��ر���ش��د وال���ت���ت���ب���ع.. كما 
توا�شل جميع اجلهات على امل�شتوى 
ال��وط��ن��ي وامل��ح��ل��ي م��ت��اب��ع��ة ور�شد 
متغرتها  ومتابعة  اجلوية  احلالة 
و���ش��م��ان ات���خ���اذ ك��اف��ة الإج������راءات 
تاأثرها  تخفيف  ل�شمان  الوقائية 
على خمتلف على خمتلف املناطق.

 جهود وزارة تنمية املجتمع..
جهود  اإىل  الإح�����اط�����ة  وت���ط���رق���ت 
اأ�شاد  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة 
ال������وزارة والتي  ب��ج��ه��ود  ال��ع��ام��ري 

الأول  اأم�����س  ي��وم  م�شاء  منذ  ت��ق��وم 
الأ�شر  اإي�����واء  ب����اإج����راءات  الأرب���ع���اء 
املت�شررة من الأمطار وال�شيول يف 
وقامت  بالدولة  ال�شرقية  املناطق 
وتاأمني  نقل  يف  املتخ�ش�شة  الفرق 
املت�شررة  املناطق  من  فردا   150
الفندقية،  ال�شكنية  ال��وح��دات  اىل 
م���ع ال��ع��م��ل امل�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى توفر 
بالإ�شافة  النقل..  بعد  احتياجاتها 
اىل ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع اأك�����رث م���ن 20 
الآن  حتى  لتوفر  فندقية،  من�شاأة 
بطاقة  �شكنية  وح����دة   827 ع���دد 
�شخ�شا   1885 ت��ف��وق  ا�شتيعابية 
يف خمتلف امارات ومناطق الدولة. 
تابعة  ح����اف����ات  ت����وف����ر  مت  ك���م���ا 
و�شائل  جانب  اإىل  ت�شاهم  ل��ل��وزارة 
املناطق  يف  املتوفرة  الكثرة  النقل 
الأ�شر  ن��ق��ل  ل��ت�����ش��ري��ع  امل��ت�����ش��ررة.. 
اأفرادها..  جميع  �شامة  وت��اأم��ني 
ويوجد 56 حافلة متاأهبة يف حال 
زيادة  ت�شتدعي  تطورات  اأي  ط��راأت 
العدد. وتدير وزارة تنمية املجتمع 
امل�شجلني  امل��ت��ط��وع��ني  م���ن  ع�����ددا 
"املن�شة  يف  وامل���وؤه���ل���ني  امل����درب����ني 
الوطنية للتطوع" يقومون بجهود 
حثيثة لتنظيم عملية نقل وخدمة 
ال�شر املت�شررة.. هوؤلء املتطوعون 
حيوية  جم������الت   3 يف  ي���ع���م���ل���ون 
وم��ه��م��ة: 30 م���ن امل��ت��ط��وع��ني يف 
كبار  للتوا�شل مع  الت�شال،  مركز 
املت�شررة،  امل��ن��اط��ق  يف  امل��واط��ن��ني 
ل��اط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي��ه��م، وال�������ش���وؤال 
ومتطلباتهم،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ع���ن 
فوراً  العمل  �شامتهم  والتاأكد من 
فيها  مبا  احتياجاتهم  تاأمني  على 

املاأوى.
للم�شاعدة  امل��ت��ط��وع��ني  م���ن   40

ب�شيارات  امل���ت�������ش���رري���ن  ن���ق���ل  يف 
اإىل جنب  ال��رب��اع��ي، ج��ن��ب��اً  ال��دف��ع 
التي  وامل����رك����ب����ات  احل����اف����ات  م����ع 
املعنية  اجل���ه���ات  ت��وف��ره��ا خم��ت��ل��ف 
من  و60  وتاأمينها.  الأ���ش��ر  لنقل 
الأ�شر  ومتابعة  لرعاية  املتطوعني 
ال�شكنية  ال��وح��دات  اإىل  نقلها  بعد 
الفندقية، ل �شيما الأ�شر من فئات 
وال�شر  والأط��ف��ال  امل��واط��ن��ني  كبار 
اأو يف حاجة  الذين ل عائل لديهم 
ل��ل��م�����ش��اع��دة اأث����ن����اء ف����رتة الي�����واء 

الطارئ.
واأك������د احل�������ش���ور اأه���م���ي���ة الل���ت���زام 
الر�شمية  اجل����ه����ات  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
والرجوع للمن�شات الر�شمية املعنية 
وامل�شتجدات.  الخ���ب���ار  ل���ش��ت��ق��اء 
تكون  ب������اأن  ب���اجل���م���ه���ور  واأه������اب������وا 
م�شدرهم  ه��ي  الر�شمية  اجل��ه��ات 
الأول لأي معلومات خا�شة باأحداث 
قد تقع م�شتقبًا وذلك لتفادي اأي 
مغلوطة.  م��ع��ل��وم��ات  اأو  ���ش��ائ��ع��ات 
وطالب احل�شور.. اجلميع بالتقيد 
اجلهات  م��ن  ال�����ش��ادرة  بالتعليمات 
املخت�شة والتي تهدف اإىل حمايتهم 

و�شمان �شامتهم.
القيادة  روؤي����ة  اإن����ه يف ظ��ل  وق���ال���وا 
حكومة  وت���وج���ي���ه���ات  ال���ر����ش���ي���دة 
الأ�شخا�س  �شامة  ف���اإن  الإم����ارات 
الأولويات"  راأ���س  "على  واملمتلكات 
ليل  املخت�شة  ال��ف��رق  تعمل  ح��ي��ث 
وعملية  علمية  خ��ط��ط  وف���ق  ن��ه��ار 
للتعامل  واجلاهزية  ال�شتعداد  يف 
م��ع ك��اف��ة احل����الت ال��ط��ارئ��ة، وفق 
لتعزيز  ت��ك��ام��ل��ي��ة  ع��م��ٍل  م��ن��ظ��وم��ة 
بتعاون  واملمتلكات  املجتمع  حماية 
اجلمهور..  ودع���وا  اجلميع.  وهمة 
����ش���ام���ت���ه���م.. اإىل  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���اً 

واإر�شادات  تعليمات  التزام  �شرورة 
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، وت��وخ��ي احليطة 
واحل����������ذر، وال������ت������زام ا�����ش����رتاط����ات 
ال�شامة وعدم مغادرة املنازل غر 
التي  املناطق  يف  خا�شة  املت�شررة، 
لل�شرورة  اإل  غزيرة  اأمطاراً  ت�شهد 
واأكدوا اأهمية القيادة بحذر �شديد، 
والبتعاد عن جماري املياه وال�شيول 

واملناطق الوعرة مثل اجلبال.
م��ن جهته ت��ط��رق ال��دك��ت��ور حممد 
العبي املتحدث الر�شمي عن املركز 
الوطني لاأر�شاد للحديث عن اأهم 
ومدى  اجلوية  احلالة  م�شتجدات 
وا�شتعر�س  ال��دول��ة.  على  تاأثرها 
ب�شاأن  وامل�شتجدات  ال��ق��راءات  اأه���م 
املركز  اإن  وق���ال  احل��ال��ة اجل���وي���ة.. 
ال���وط���ن���ي ل����اأر�����ش����اد وم�����ن خال 
والبيانات  الطق�س  خرائط  حتليل 
ال�شطناعية  ل��اأق��م��ار  وم��ت��اب��ع��ة 
و���ش��ب��ك��ة ال�����������رادارات امل��ن��ت�����ش��رة يف 
خمتلف اإمارات الدولة يطلع ب�شكل 
ك��اف��ة تطورات  ووق��ت��ي على  ف���وري 
هذه احلالة اجلوية ويعمل الفريق 
ال�شاعة  م��دار  على  للمركز  الفني 
ا�شدار  وا�شتمرار  الطق�س  ملراقبة 
الازمة،  وال��ت��ح��ذي��رات  ال��ت��ق��اري��ر 
مع  وم�شاركتها  املعلومات  وار���ش��ال 
اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة الأخ��������رى لأخ����ذ 
الازمة  والحتياطات  الإج���راءات 
ل�شمان  ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��م��ا  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
اآث������ار حمتملة  اأي�����ة  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
احلالة  لهذه  ال��دول��ة  مناطق  على 
اجل���وي���ة. ون����وه ب���اأن���ه ك��ان��ت هناك 
حالة امتداد ملنخف�س جوي علوي 
مروراً  الهند  �شمال  م��ن  و�شطحي 
الدولة،  ب��اجت��اه  باك�شتان  بجنوب 
اللتقاء  خ��ط  حركة  معه  تزامنت 

اخلليج  ����ش���م���ال  ب����اجت����اه  امل��������داري 
ال�شحب  تدفق  على  عمل  العربي، 
الدولة  ب���اجت���اه  ع���م���ان  ب��ح��ر  م���ن 
ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا ���ش��ح��ب رك��ام��ي��ة ممطرة 
اأحياناً.  والرعد  بالبق  م�شحوبة 
ال�شرقية  اجل��ب��ال  ل��وج��ود  ونتيجة 
ال�شحب  ت���ط���ور  زي�������ادة  اإىل  اأدت 
�شقوط  �شاحبها  ال��ت��ي  ال��رك��ام��ي��ة 

اأمطار غزيرة �شرقي الدولة. 

الو�شع احلايل
وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��و���ش��ع احل����ايل الذي 
الم����ت����داد  اإن  ق�����ال  الآن  ن�����ش��ه��ده 
اأ�شبح على غرب  املنخف�س اجلوي 
جنوبية  ب��ري��اح  وم�شحوبا  ال��دول��ة 
�شرقية و�شحب ممطرة على بع�س 
خا�شة  والغربية  ال�شرقية  املناطق 
كمية  اأعلى  اأن  ..علماً  البحر  على 
اأم��ط��ار �شجلت خ��ال ه��ذه احلالة 
234.9 ملمرت يف ميناء الفجرة 
خال  الأعلى  الكمية  هذه  وتعتب 
ال� 30 �شنة املا�شية يف �شهر يوليو. 
املنخف�س  ا���ش��ت��م��رار وج���ود  وت��وق��ع 
اجلوي على غرب الدولة وي�شعف 
ب�شكل تدريجي خال امل�شاء والليل 
م��ع ا���ش��ت��م��رار ف��ر���س ت��ك��ون بع�س 
ال�����ش��ح��ب ال��رك��ام��ي��ة امل��م��ط��رة على 
والغربية  ال�شرقية  املناطق  بع�س 
من الدولة. وب�شكل عام احلالة قد 
�شعفت عن يوم اأم�س. التاأثر على 

الدولة.
ال�شحب  ت���ك���ون  ف���ر����س  اإن  وق�����ال 
ال��رك��ام��ي��ة ع��ل��ى اجل��ب��ال ت��ظ��ل وقد 
ي�����ش��ت��م��ر ج����ري����ان ب��ع�����س الأودي�������ة 
�شرقية  ج����ن����وب����ي����ة  ..وال���������ري���������اح 
اأحياناً  تن�شط  ع��ام  ب�شكل  معتدلة 
ال��ن��ه��ار وم����ع ن�شاط  خ����ال ف����رتة 

ال��ب��ح��ر متو�شط  ال�����ش��ح��ب. وح��ال��ة 
امل�����وج ب���وج���ه ع����ام وي�����ش��ط��رب مع 
املركز  ويتابع  ال��رك��ام��ي��ة.  ال�شحب 
اجلوية  احلالة  لاأر�شاد  الوطني 
املركز  وي��دع��و  ال�شاعة،  م���دار  على 
اجلمهور ب�شرورة متابعة الن�شرات 
ال�����ش��ادرة م��ن��ه ويرجو  وال��ت��ق��اري��ر 
من  والتحذيرات  التعليمات  اتباع 

اجلهات املخت�شة.

ال���ت���ع���ام���ل م����ع احل����ال����ة م���ن���ذ بدء 
تكونها..

املتابعة  ع���ل���ى  ب�����ن�����اًء  اإن��������ه  وق��������ال 
لكافة  الآين  وال��ر���ش��د  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
الأحوال اجلوي بالدولة، قام املركز 
ال��وط��ن��ي ل���اأر����ش���اد ب���اإ����ش���دار اأول 
ت��ق��ري��ر ج���وي ع��ن احل��ال��ة اجلوية 
اأ�شبابه  مو�شحاً  يوليو   23 بتاريخ 
اإىل  ال��دول��ة  على  املحتملة  والآث���ار 
يليه  املعنية  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  ك��اف��ة 
بداية  م���ن  حت���ذي���را   20 اإ�����ش����دار 
على  تنبيها   70 وار����ش���ال  احل��ال��ة 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
بالإ�شافة لو�شائل الإعام املختلفة 
..وال��ت��وا���ش��ل ال���دائ���م م��ع اجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ع���ام���ل مع 
الآثار ب�شرعة وحرفية عالية  كافة 
ح��ي��ث ي��ع��د احل���ف���اظ ع��ل��ى �شامة 
راأ�س  على  واملمتلكات  الأ���ش��خ��ا���س 
املعنية يف  ك��اف��ة اجل��ه��ات  اأول���وي���ات 

الدولة.
ق���ال اإن����ه وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذلك، 
ن���دع���وا ك���اف���ة اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ويف 
مثل ه��ذه احل���الت اجل��وي��ة ملتابعة 
يبثها  ال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات  الأخ����ب����ار 
الوطني لاأر�شاد على كافة  املركز 
من�شاته الإلكرتونية وعب و�شائل 

من  والتاأكد  الجتماعي  التوا�شل 
�شائعات  اأي���ة  وراء  الن�����ش��ي��اق  ع���دم 
يتم تداولها حول الأحوال اجلوية 
من  دائماً  املعلومات  كافة  وا�شتقاء 
ال��ر���ش��م��ي��ة، ك��م��ا ندعوا  م�����ش��ادره��ا 
اجلميع اإىل توخي احليطة واحلذر 
يف م���ث���ل ه������ذه احل��������الت اجل���وي���ة 
وال�شدود  الأودي������ة  ع���ن  والب���ت���ع���اد 
حتديدها  ي��ت��م  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  يف 
م���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ج��ن��ب اأية 
اأح��داث غر مرغوب فيها متمنني 

ال�شامة للجميع.
م����ن ج��ه��ت��ه ت����ن����اول ال��ع��م��ي��د علي 
عن  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث  الطنيجي 
الإج������راءات  اأه����م  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ال�شرطية  ال��ق��ي��ادات  تتبعها  ال��ت��ي 
�شرطة  عمليات  م��رك��ز  م��ن  وذل���ك 
ال�شتجابة  وج�����ه�����ود  ال����ف����ج����رة 
امل�شتوى  م��ع  وبالتن�شيق  الوطنية 
و�شامة  اأم������ن  ل�����ش��م��ان  امل���ح���ل���ي 

الأرواح واملحافظة على املمتلكات.
وعلى  ب�����اأن�����ه  اجل����م����ي����ع،  وط�����م�����اأن 
وتقلبات  الأمطار  �شدة  من  الرغم 
احل��ال��ة اجل��وي��ة ال��ت��ي اأ���ش��ف��رت عن 
عدد  يف  والأودي�����ة  ال�شيول  ج��ري��ان 
ومداهمة  ب���ال���دول���ة،  امل��ن��اط��ق  م���ن 
الأمطار لعدد من البيوت ال�شكنية، 
اأية  اأن��ه وهلل احلمد؛ مل ت�شجل  اإل 
بليغة،  اإ�شابات  اأو  ب��الأرواح  خ�شائر 
خ�شائر  على  الأ����ش���رار  واق��ت�����ش��رت 
مادية فقط. واأ�شاف اأن هذه الفرق 
املوؤهلة تعمل بوجود عدد كاٍف من 
ال�شرطية  ال��ف��رق  وت��ب��ذل  الآل��ي��ات، 
الإن���ق���اذ والإ���ش��ع��اف جهوداً  وف���رق 
الأفراد  وحماية  لتاأمني  متوا�شلة 
ان�شيابية حركة  وتاأمني  واملمتلكات 
املرور من خال الدوريات امليدانية، 
870 ���ش��خ�����ش��اً يف  اإن���ق���اذ  ح��ي��ث مت 

اإماراتي ال�شارقة والفجرة.

عمليات الر�شد واملتابعة م�شتمرة وعلى مدار ال�شاعة وال�شرار مادية ول خ�شائر بالأرواح 

اجلوية باحلالة  املتاأثرة  املناطق  يف  القاطنني  جلميع  احلماية  �سبل  اأق�سى  لتوفري  و�ساق  قدم  على  تعمل  الوطنية  الفرق  جميع  والكوارث":  والأزمات  الطوارئ  لإدارة  "الوطنية 

»الوطني للبحث والإنقاذ« ي�سارك يف 
جهود ال�ستجابة لالأحوال اجلوية

•• اأبوظبي-وام: 

اجلوية  لاأحوال  ال�شتجابة  جهود  يف  والإنقاذ  للبحث  الوطني  املركز  ي�شارك 
بتفعيل عمليات البحث والإنقاذ با�شتخدام طائرات مهياأة للقيام بعمليات الإنقاذ 
والإخ��اء الطبي لتقدمي الدعم للمناطق املت�شررة يف خمتلف اإم��ارات الدولة 
جراء املنخف�س اجلوي ليلة اأم�س الأول. واأ�شار املركز اإىل اأن طاقم النقاذ متكن 
امل�شابني  واإنقاذ  اآمنة  مناطق  اإىل  اجلبلية  باملناطق  العالقني  الأف��راد  نقل  من 
اإىل اأقرب م�شت�شفى لتلقي الدعم والعاج الازم، موؤكدا اأنه على ا�شتعداد تام 

وجاهزية عالية لإنقاذ الأرواح واحلفاظ على ممتلكات الدولة.

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

حممد  يعقوب  يو�شف   / ال�شيد  با�شم  اأ�شهم  �شهادة  فقدت 
العاملية  ال�شركة  من  �شادرة  اجلن�شية(   )ام��ارات  احلو�شني  

. )ASMAK( )لزراعة الأ�شماك )اأ�شماك
   ASMAk1723279 :رقم ال�شهادة

عدد ال�شهم 1200 �شهم
او   . اع��اله  امل��ذك��ورة  لل�شركة  ت�شليمها  يجدها  ممن  ال��رج��اء 

الت�شال على تيلفون رقم 0504412455   م�شكورا.

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

ن�شر اهلل  ا�شماعيل يعقوب  ال�شيد /  با�شم  اأ�شهم  �شهادة  فقدت 
العاملية  ال�شركة  من  �شادرة  اجلن�شية(   )ام��ارات  احلو�شني  

. )ASMAK( )لزراعة الأ�شماك )اأ�شماك
   ASMAk1723265 :رقم ال�شهادة

عدد ال�شهم 1200 �شهم
او   . اع��اله  امل��ذك��ورة  لل�شركة  ت�شليمها  يجدها  ممن  ال��رج��اء 

الت�شال على تيلفون رقم 0509998951   م�شكورا.

بيجوم  فاطمة   / املدعو  فقد 
بنغادي�س     ، اح��م��د  �شلطان 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EE0534856(  رق����م 

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

    0504912156

فقدان جواز �سفر
بيكول  حممد   / امل��دع��و  فقد 
بنغادي�س     ، م��ي��ا  دول  م��ي��ا 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)BQ0568577(  رق���م 

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

0568587523

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد عبداهلل 
ك���رمي  م�����داب�����د  م�����ام�����ون  ال 
اجلن�شية  ب���ن���غ���ادي�������س     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )EF0477797(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0504912156

فقدان جواز �سفر
ح�شن  حممد   / امل��دع��و  فقد 
حممد عبيداهلل ، بنغادي�س   
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)BY0165197(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0568587523

فقدان جواز �سفر
وا������ش�����م   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
بنغادي�س   ، احل�����ق  �����ش����راج 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)BA0415978(  رق����م 

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

    0503808777

فقدان جواز �سفر

حم���م���د   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
الهند   ، اح��م��د  ب��ون��ي��ل  زاه����د 
اجل����ن���������ش����ي����ة ج�����������واز ����ش���ف���ره 
)S8593500(  رق���������م 

يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

ت�����ش��ن��ني اخرت  امل���دع���و /  ف��ق��د 
بنغادي�س   ، ان��������ور  حم����م����د 
 اجل����ن���������ش����ي����ة ج������������واز �����ش����ف����ره
)BR0519084(  رق������م 

يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
ب��ال�����ش��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ش��ي��ة او 

اقرب مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  162/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع الدعوى : طلب بيع عقارات مرهونة من قبل املدين ال�شلي املطلوب �شده الآمر الوىل وكذلك العقارات املرهونة من 
قبل ال�شامن املطلوب �شده الآمر الرابع.

طالب التنفيذ : بنك اخلليج ال��دويل - �س م ع - مكتب متثيل - عنوانه :اإم��ارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - اجتاه اإمارة 
ابوظبي - برج املو�شى 2 ، بجانب مطعم �شدف ، بالقرب من �شوبر ماركت ليفكو ، الطابق التا�شع ، مكتب رقم 901 ، رقم مكاين 

: 3005495192  - وميثله : عامر �شيد حممد�شيد حمي رو�شن املرزوقي  
املطلوب اإعانه : حممد عمر علي بن حيدر احلارثي  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - القرهود - بالقرب من حمطة مرتو جي جي كو ، بناية حممد عمر بن حيدر - 0097142821191 
 info@mobhgroup.com - 042825115 -

مو�شوع الإعان : املنفذ �شدهم :  �شركة حممد عمر بن حيدر للعقارات - �س ذ م م 
�شركة حممد عمر بن حيدر للم�شاريع - �س ذ م م  - �شركة جمموعة حممد عمر بن حيدر القاب�شة م�شاهمة خا�شة 

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
http://www. املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل  وعلى   )emiratesauction.ae
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يبره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه 
الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات 
: 1- نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : اخلبي�شي - رقم الر�س 28/2 - رقم البلدية : 262-128 - امل�شاحة 
: 4128.14 مرت مربع - القيمة الكلية : 24.000.000 درهم يباع لعلى عطاء. 2- نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء 
- املنطقة : اخلبي�شي - رقم الر�س 28/3 - رقم البلدية : 112-128 - امل�شاحة : 3344.51 مرت مربع - القيمة الكلية : 
20.000.000 درهم يباع لعلى عطاء. 3- نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : املرقبات - رقم الر�س 548 - رقم البلدية : 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   2.273.604 مببلغ   - مربع  مرت   301.75  : امل�شاحة   -  124-513
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70498

حمدان بن زايد يوجه مب�ساندة اجلهات الر�سمية
 للحد من تداعيات الأمطار بالإمارات ال�سمالية

•• اأبوظبي-وام:

احلاكم يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  وج��ه 
تبذلها  التي  اجل��ه��ود  مب�شاندة  الأح��م��ر،  ال��ه��ال  هيئة  رئي�س  الظفرة 
اجلهات الر�شمية يف الدولة للحد من تداعيات الأمطار التي ت�شهدها 

الإمارات ال�شمالية.
م�شتوى  على  ومراكزها  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال  هيئة  �شموه  واأم��ر 

الدولة بتقدمي كافة اأ�شكال الدعم اللوج�شتي وامليداين للفرق الإماراتية 
يف  العاملني  و�شع  جانب  اإىل  الأم��ط��ار،  من  املتاأثرين  مب�شاندة  املعنية 
اأهبة ال�شتعداد بالتن�شيق مع اجلهات  الهيئة وكوادرها التطوعية على 
املعنية وامل�شاهمة يف اجلهود امليدانية اجلارية لتخفيف الآثار الناجمة 

عن الأمطار على ال�شكان هناك.
كما وجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان بو�شع فرق الهيئة حتت 
اإمرة اجلهات املخت�شة، ومتابعة املوقف بالتن�شيق معها اأول باأول، وتقييم 

النف�شي،  وال��دع��م  والإي���واء  ل��اإج��اء  وو�شع خطط  الأو���ش��اع ميدانيا 
وتوفر الحتياجات الإن�شانية للمتاأثرين متى ما تتطلب الأمر ذلك.

املناطق  امليدانية تتواجد منذ الأم�س يف  اأن فرق الهال الأحمر  يذكر 
املت�شررة بالإمارات ال�شمالية لتقدمي الدعم وامل�شاندة الازمتني.

وتتابع غرفة الطوارئ يف هيئة الهال الأحمر، موقف الأمطار بالإمارات 
ال�شمالية على مدار ال�شاعة وتداعياتها عن كثب، وهي على توا�شل دائم 

بال�شلطات الر�شمية واجلهات املعنية يف الدولة يف هذا ال�شدد.
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العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

كيوبك ارت
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4068377 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

لدارة العمليات الت�شويقية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3930971 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

عبدالقادر خمي�س لا�شت�شارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4105436 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

كو�شت للعقارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4112587 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

اأورديناري كلو�شيت للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3706151 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

�شتني لغ�شيل ال�شيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4404787 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

لل�شحن
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3672398 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

فينت لتجارة اأجهزة التنقية والت�شفية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4105208 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

للعطور
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3701869 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

هياف
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1044915 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

لل�شامة البيئية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :1012215 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة موزه علي حممد العي�شائى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شامل �شيف �شليمان �شامل ال�شيدى

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

لتمثيل ال�شركات
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :1000982 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة �شلطان �شعيد �شلطان حممد الدرمكي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف مرمي �شامل عبداهلل ال�شام�شي

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
�شاين  �شن  :معمل  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للطابوق
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :1980425 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة �شامل �شالح مبارك علي امل�شيعى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد را�شد �شعيد امل�شيعد النيادي

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم الزائرين

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :1400567 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة عبداهلل حممد جمينني حممد املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف مبارك حمد را�شد مبارك املن�شوري
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
لدارة  ريل  :ردي  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العقارات رخ�شة رقم :3018901 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة عبداهلل حممد جمينني حممد املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف مبارك حمد را�شد مبارك املن�شوري
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة رزين للمقاولت العامة ذ.م.م
بخيت  �شامل  بناية   - العني   �شناعية   - العني  ال�شركة:�شناعية  عنوان 

�شويدان بخيت النعيمي
CN 1126112 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

ال�شركة وت�شفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2022/7/26 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2224001647
تاريخ التعديل:2022/7/27

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
لتن�شيق  :اخليب  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: احلدائق  رخ�شة رقم :3011411 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة عا عمر زياد النابل�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حمد يو�شف عبدالرزاق عبدالرحمن كرم�شتجى
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعان 

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3649099 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

بولري�س كافيه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2891584 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

تبي�س لاأزياء
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2696656 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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دونيت�شك  منطقة  يف  ل��رو���ش��ي��ا  امل���وال���ني  الن��ف�����ش��ال��ي��ني  زع��ي��م  دع���ا 
باأوكرانيا رو�شيا اىل غزو مدن تغطي جميع اأنحاء اأوكرانيا تقريبا.

وقال ديني�س بو�شيلني على تلغرام “لقد حان الوقت اليوم لتحرير 
وبولتافا  وت�شرنيغيف  كييف  الرو�س:  اأ�ش�شها  التي  الرو�شية  املدن 

واأودي�شا ودنيبو وخاركيف وزابوريجيا ولوت�شك«.
وتذرعت رو�شيا ل�شن هجومها �شد اأوكرانيا يف 24 �شباط/فباير 
جماعية  اإب��ادة  من  ال�شرق  يف  بالرو�شية  الناطقني  ال�شكان  بحماية 

مزعومة تقوم بها ال�شلطات الأوكرانية.
وبعد ف�شل الهجوم الرو�شي على كييف، احتلت مو�شكو جزءا كبرا 

من جنوب اأوكرانيا و�شرقها.
دولة  م��رارا حقيقة وجود  الرو�شي فادمير بوتني  الرئي�س  ونفى 

اأوكرانية، قائًا اإنها انف�شلت ب�شكل م�شطنع عن رو�شيا.
وقال اإنه ل ينوي احتال جارته، لكن ال�شلطات التي ن�شبتها مو�شكو 
ب�شاأن الن�شمام  ا�شتفتاء  ت�شتعد عانية لإج��راء  اأوكرانيا  يف جنوب 

اإىل رو�شيا.

17 �شخ�شا  اإن  اأم�س اخلمي�س  اإع��ام حملية   قال ن�شطاء وو�شائل 
�شكان م�شلحني  ا�شتباكات بني  واأ�شيب ع�شرات يف  الأقل قتلوا  على 
جنوب  ال�شويداء  مبحافظة  الأم��ن��ي��ة  ل��اأج��ه��زة  موالية  وع�شابات 

�شوريا.
عن  الغالب  يف  م��ن��اأى  يف  ال��درزي��ة،  الأغلبية  ذات  املحافظة،  وظلت 
ال�شراع الدموي الذي ع�شف ببقية اأرجاء الباد منذ عام 2011، 
الأو�شاع  ت��ده��ور  ب�شبب  ه��ن��اك  ان��دل��ع��ت  متفرقة  اح��ت��ج��اج��ات  لكن 
القت�شادية.وقال ريان معروف، الن�شط ومدير موقع ال�شويداء24 
قيام  من  متزايد  باإحباط  ي�شعرون  ال�شكان  اإن  املحلي،  الإع��ام��ي 
مقاتلني مدعومني من احلكومة باعتقالت تع�شفية واإقامة حواجز 

طرق ع�شوائية وعمليات خطف من اأجل احل�شول على فدية.
اإقامة  اإىل  اآخ��ري��ن  �شكانا  �شخ�س  اعتقال  دف��ع  الأ���ش��ب��وع،  نهاية  يف 
من  املدعومة  الع�شابات  من  اأع�شاء  واحتجاز  الطرق  على  حواجز 
احلكومة وحما�شرة قواعدهم، بح�شب ما ذكر موقع ال�شويداء24.

وقال معروف لرويرتز يف وقت متاأخر اأم�س الأول الأربعاء “اندلعت 
اجلماعات  هذه  قواعد  على  هجمات  ووقعت  فجاأة  النتفا�شة  هذه 

امل�شلحة املدعومة باأ�شلحة ثقيلة«.
 17 مقتل  ع��ن  اأ�شفر  القتال  اإن  ال�شويداء  �شحة  مديرية  وق��ال��ت 
و�شحيفة  ال�شويداء24  م��وق��ع  م��ن  ك��ل  ذل��ك  عنها  ون��ق��ل  �شخ�شا، 

الوطن املوالية للحكومة  اأم�س اخلمي�س.

التوتر  �شادها  ا�شتماع  الأ�شلحة الأمركيون يف جل�شة  واجه منتجو 
يف الكونغر�س  اأم�س الأول الأربعاء اتهامات بتحفيز مبيعات البنادق 
�شنوات،  ع�شر  خال  دولر  مليار  من  اأك��رث  حققت  التي  الهجومية 

عب اإعانات “خطرة«.
وقالت كارولني مالوين التي ترتاأ�س جلنة الرقابة يف جمل�س النواب 
اإن البنادق �شبه الآلية من طراز “ايه اآر-15” هي “اأ�شلحة فتاكة 

جدا م�شممة لقتل جنود للعدو يف �شاحة املعركة«.
اأحياءنا  اأغ��رق��ت  ال�شناعة  “لكن  الدميوقراطية  النائبة  واأ�شافت 
يف  الفتاكة”،  الأ�شلحة  بهذه  ومعابدنا  كنائ�شنا  وحتى  ومدار�شنا 
اإ�شارة اإىل �شل�شلة من عمليات القتل ارُتكبت بهذه البنادق يف ال�شنوات 
متهمة  الطريقة”،  بهذه  “اغتنى  القطاع  هذا  اأن  الأخرة.وتابعت 
تكتيكية  ت�شويقية  “اأ�شاليب  عب  املبيعات  بزيادة  الأ�شلحة  م�شنرّعي 

خطرة” ت�شتهدف “�شعور ال�شباب بعدم الأمان«.
الإرث  ع��ل��ى  اع��ت��م��دوا  ال��ب��ائ��ع��ني  اأن  اللجنة  ن�شرته  ت��ق��ري��ر  وك�����ش��ف 
�شعوبة  يجدون  الذين  امل�شرتين  جل��ذب  الأ�شلحة  لهذه  الع�شكري 
يف اإثبات “الرجولة” حتى اأذا كان ذلك يعني القرتاب من معاير 

اليمني املتطرف الأبي�س.

عوا�صم

مو�صكو

دم�صق

وا�صنطن

�سحف عربية: ال�سعب التون�سي يوجه ال�سربة القا�سية لالإخوان

 كيم جونغ ي�سع الرادع النووي يف اأي مواجهة مقبلة 
•• �صيول-اأ ف ب

اأم�س  اأون   جونغ  كيم  ال�شمالية  ك��وري��ا  زعيم  ق��ال 
اخلمي�س اإن باده “م�شتعدة لتعبئة” ردعها النووي 
يف اأي مواجهة ع�شكرية مقبلة مع الوليات املتحدة 
وكوريا اجلنوبية، كما اأوردت وكالة الأنباء املركزية 

الكورية الر�شمية اخلمي�س.
اأن بيونغ يانغ  رت وا�شنطن و�شيول م��رارا من  وح��ذرّ
وهي  ال�شابعة،  ال��ن��ووي��ة  جتربتها  لإج����راء  ت�شتعد 
فعل  رد  �شتثر  اإنها  املتحدة  ال��ولي��ات  قالت  خطوة 

“�شريعا وقويا«.
األ���ق���اه يف منا�شبة  ال����ذي  الأخ����ر  ك��ي��م  ويف خ��ط��اب 

الهدنة التي اأنهت القتال يف احلرب الكورية املعروفة 
ب”يوم الن�شر” يف ال�شمال، قال اإن القوات امل�شلحة 

للباد “م�شتعدة” لأي اأزمة.
واأ�شاف كيم يف خطابه بح�شب وكالة الأنباء الكورية 
املركزية الر�شمية “الرادع النووي لبلدنا على اأهبة 
ال�شتعداد اأي�شا لتعبئة قوته املطلقة بدقة و�شرعة 
حماربني  اإىل  مهمته«.متحدثا  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
قدامى يف الذكرى التا�شعة وال�شتني لنهاية احلرب 
“ا�شتعداد  كيم  اأك��د   ،)1953-1950( ال��ك��وري��ة 
مع  ع�شكري  ���ش��دام  اأي  م��ع  للتعامل  ال��ت��ام  ال��ب��اد 
فيما  الأخ��رة  تهديداته  املتحدة«.وتاأتي  ال��ولي��ات 
تكثف كوريا اجلنوبية والوليات املتحدة التدريبات 

كوريا  غ�شب  يثر  اأم��ر  وه��و  امل�شرتكة،  الع�شكرية 
على  ت��دري��ب��ات  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  تعتبها  اإذ  ال�شمالية 
الأ�شبوع  ه���ذا  الأم���رك���ي  ال���غ���زو.واأج���رى اجل��ي�����س 
مروحيات  با�شتخدام  احل��ي��ة  ب��ال��ذخ��رة  ت��دري��ب��ات 
اأبات�شي املتطورة واملتمركزة يف اجلنوب، يف مناورات 

هي الوىل من نوعها منذ العام 2019.
اجلديد  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  كيم  انتقد  كما 
املت�شدد يون �شوك يول الذي توىل من�شبه يف اأيار/

اأكرث �شرامة �شد بيونغ  مايو وتعهد اتخاذ موقف 
باأنها  و�شفها  التي  ي��ون  اإدارة  ع��ن  كيم  ي��ان��غ.وق��ال 
اإن “احلديث عن  جمموعة من “رجال الع�شابات”، 
عمل ع�شكري �شد اأمتنا التي متلك اأ�شلحة مطلقة 

يخ�شونها، هو عمل خطر و�شيعود عليهم بالدمار«.
وتابع “�شتعاقب هذه املحاولة اخلطرة من جانب 
الق�شاء على حكومة يون  الفور و�شيتم  قوتنا على 
�شوك يول وجي�شه«.كثفت كوريا ال�شمالية اخلا�شعة 
ال�شنة  ه��ذه  ال�شاروخية  جتاربها  دول��ي��ة،  لعقوبات 
التفاو�س من  متجاهلة يف الوقت نف�شه اقرتاحات 

جانب الوليات املتحدة.
ال�شواريخ  جت������ارب   2017 يف  اأوق����ف����ت  وك����ان����ت 
النووية.  وال��ت��ج��ارب  ل��ل��ق��ارات  ال��ع��اب��رة  البال�شتية 
�شاروخ  اإط��اق  التوقف عب  اأن قطعت هذا  و�شبق 

عابر للقارات يف نهاية اآذار/مار�س.
وامل��ف��او���ش��ات ال��ن��ووي��ة ب��ني ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ووا�شنطن 

الزعيم  ب��ني   2019 ق��م��ة يف  ف�����ش��ل  م��ن��ذ  جم��م��دة 
والرئي�س  اون  ج���ون���غ  ك���ي���م  ال�������ش���م���ايل  ال����ك����وري 
النظام  وجتاهل  ترامب.  دونالد  اآن��ذاك  الأم��رك��ي 
التي قدمتها  احل��وار  كل عرو�س  ال�شمايل  الكوري 

وا�شنطن.
وتواجه بيونغ يانغ الفقرة �شعوبات يف اإطعام �شعبها 
منذ فرتة طويلة، وتعر�س اقت�شادها ل�شربة ب�شبب 
عمليات اإغاق احلدود املرتبطة بالوباء، بالإ�شافة 

اإىل العقوبات املفرو�شة على براجمها النووية.
لاإ�شابات  ك��ب��را  تف�شيا  اأي�شا  ال��ب��اد  تكافح  كما 
بالوباء  الإ�شابات  اأوىل  اأك��دت  بعدما  بكوفيد-19 

يف اأيار/مايو.

•• عوا�صم-وكاالت

ال��ت��ون�����ش��ي��ني مل�شروع  ال��ن��اخ��ب��ني  ت��زك��ي��ة  ب��ع��د 
قي�س  الرئي�س  من  املقرتح  اجلديد  الد�شتور 
�شعيرّد بن�شبة فاقت %94، بداأت الباد اليوم 
تعي�س مرحلة جديدة من املعادلت ال�شيا�شية 
التون�شي  ال�����ش��ع��ب  ف��ي��ه��ا ه��و  ال���راب���ح الأك����ب 

واخلا�شر الأكب تنظيم الإخوان.
ووفقاً ل�شحف عربية �شادرة اأم�س اخلمي�س، 
ال�شدمات  م��ن  حلقة  ي�شكل  ال�شتفتاء  ف��اإن 
من  ب���دءاً  ال��ب��اد  تعي�شها  ال��ت��ي  ال�شتثنائية 
��د ل��ل��رئ��ا���ش��ة وم���ن ث��م ق����رارات  ان��ت��خ��اب ���ش��ع��يرّ
اإقالة احلكومة وحل البملان الذي مت �شحب 
الإ�شام  اأح��زاب جماعات  التحكم من  ب�شاط 
ال�شيا�شي والتيارات الإخوانية، واأعاد مفاتيح 

احلكم اإىل الدولة التون�شية.

نهاية طبقة �شيا�شية قدمية
واعتب خمتار الدبابي يف ال�شحف العربية اأن 
اأكب اخلا�شرين بعد ا�شتفتاء يوم الثنني هي 
الغنو�شي  ورئي�شها  الإخوانية  النه�شة  حركة 
اأك��ت��اف ثورة  اأن ي�شعد على  ك��ان يريد  ال��ذي 
عاما  �شبعني  خ�شائر  ع��ن  ليعو�س   2011
كل  خ�شارة  اإىل  اللهفة  تلك  وق��ادت  ما�شية، 
���ش��يء مب��ا يف ذل��ك م��ن��اخ احل��ري��ة ال���ذي �شمح 
لها باأن تتوا�شل مع النا�س وتغريهم بخطاب 
وكذلك  وال��ت��اري��خ  ال��ي��د  ون��ظ��اف��ة  املظلومية 
العواطف  على  يلعب  حمافظ  ديني  بخطاب 
اأنها حركة  ثم �شرعان ما تخلت عنه لإظهار 
بالإ�شام  ت��رت��ب��ط  دميقراطي”  “اإ�شام 
اأ�شدل  ال��ع��ام��ة.ل��ق��د  وال�����ش��ع��ارات  ب��امل��ق��ا���ش��د 
ال�شتفتاء على الد�شتور ال�شتار على الطبقة 
مار�س  ال��ذي  قدميها  التون�شية،  ال�شيا�شية 

من  ول��د  ال��ذي  وجديدها  علي،  بن  معار�شة 
2011، وحتى  بعد ثورة  ملا  �شيا�شية  فو�شى 
الواجهة،  يف  الأح���زاب  ه��ذه  بع�س  ا�شتمر  لو 
فلن ميتلك مقومات البقاء واملعار�شة خا�شة 
من  املنظومة  ه��ذه  يف  ال�شعب  ح�شم  اأن  بعد 
�شعيد  قي�س  ل��ق��رارات  الكبر  ال��دع��م  خ��ال 
الذي  ال�شتفتاء  ثم   2021 يوليو   25 بعد 
مت مب��ن��ا���ش��ب��ة ن��ف�����س ال���ذك���رى. ���ش��ي��ك��ون هذا 
�شتكون  ح�شور.  ت�شجيل  جم��رد  ال���ش��ت��م��رار 
جديد  جل��ي��ل  خم�ش�شة  اجل���دي���دة  امل��رح��ل��ة 
من املعار�شة قد يكون مبنياً على الأ�شخا�س 
ولي�س الأح���زاب، وق��د يكون اأح��زاب��اً با عقد 
املا�شي  لأم��را���س  حاملة  رم��وز  ول  تاريخية 
وراغ��ب��ة يف و���ش��ع ي��ده��ا ع��ل��ى ال��ق��ي��ادة لعقود 

طويلة.

ترقب اخلطوات
ال�شاحة  ف����اإن  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ح��ف  وب��ح�����ش��ب 
املقبلة  اخلطوة  ترتقب  التون�شية  ال�شيا�شية 
لإر�شاء  �شعيد  قي�س  الرئي�س  �شيتخذها  التي 
الظروف  وت��ه��ي��ئ��ة  الثالثة”،  “اجلمهورية 
لإجراء  النتخابي  القانون  لتعديل  املنا�شبة 
الثانية  الغرفة  ونواب  البملانية،  النتخابات 

للبملان بجانب و�شع حمكمة د�شتورية.
الفعل على  ت���وايل ردود  ذل��ك يف ظ��ل  وي��اأت��ي 
اأكد الحتاد الأوروبي  نتائج ال�شتفتاء، حيث 
ال�شيا�شية  ال��ق��وى  ب��ني  ال��وا���ش��ع  الإج��م��اع  اأن 
التي  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ن��ج��اح  “�شروري  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

وهي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  املكا�شب  على  حت��اف��ظ 
ال�شيا�شية  الإ����ش���اح���ات  جل��م��ي��ع  ���ش��روري��ة 
�شتجريها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  والق��ت�����ش��ادي��ة 
املقبل  البملان  انتخاب  اأن  مو�شحاً  تون�س”، 
اإىل  ال��ب��اد  ل��ع��ودة  ال��زاوي��ة  حجر  “�شي�شكل 
دولة  وتر�شيخ  للموؤ�ش�شات،  املنتظم  العمل 

القانون والتعددية«.

طوي �شفحة “الإخوان«
�شعيد  قي�س  اأن  العربية  ال�شحف  واع��ت��بت 
����ش���رب���ات يف ج�شد  ث����اث  ت�����ش��دي��د  جن���ح يف 
باأغلبية  ان��ت��خ��اب��ه  م��ع  الأوىل  “النه�شة”، 
���ش��اح��ق��ة وه���و ل ال����ذي ل مي��ت��ل��ك ح��زب��اً ول 
ماكينة انتخابية، والثانية مع اإقالة احلكومة 

فلول  م��ن  الق�شاء  وتطهر  ال��بمل��ان،  وح���لرّ 
الف�شاد  مار�شت  التي  الإ�شامية  اجلماعات 
ودعمت الإرهاب، والثالثة مع النجاح الكا�شح 
ل��ا���ش��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى د���ش��ت��ور ج��دي��د ي��ق��ط��ع مع 
اإىل  “الإخوان”  �شفحة  وي��ط��وي  امل��ا���ش��ي، 
جديدة،  مرحلة  تون�س  معه  لتدخل  الأب����د، 
تنف�س عنها اإرث مرحلة �شوداء.ميكن القول 
النهائي  انت�شاره  اأعلن  التون�شي  ال�شعب  اإن 
على الإ�شام ال�شيا�شي، وطوى مرحلة �شوداء 
جديدة  �شفحة  وف��ت��ح  ت��اري��خ��ه،  م��ن  كئيبة 
روح  وا���ش��ت��ع��ادة  الثالثة،  اجلمهورية  لإق��ام��ة 
ثورة اليا�شمني، واإقامة دولة العدالة وامل�شاواة 
واحلريات، ونبذ التطرف والإرهاب والف�شاد.

»نعم” للجمهورية اجلديدة
اأما عهدية اأحمد ال�شيد فقد اأ�شارت ال�شحف 
اإىل اأن نتائج ال�شتفتاء املفرحة اأعطت تفاوؤًل 
كبراً لل�شعب التون�شي الباحث عن التغير. 
�شنوات  ع�شر  �شفحة  قريباً  �شتطوى  وعليه، 
من حكم الإخ��وان املتمثل يف حركة النه�شة، 
والف�شاد،  والإره����اب  بالعنف  ات�شمت  وال��ت��ي 
الإخوان  يخرج  التون�شي  ال�شعب  من  وبقرار 

وتدخل اجلمهورية التون�شية اجلديدة.
مبثابة  �شيكون  اجل��دي��د  ال��د���ش��ت��ور  اأن  وراأت 
ن��ق��ط��ة ان���ط���اق���ة اجل���م���ه���وري���ة اجل����دي����دة، 
لل�شلطة  ال��ع��ودة  الإخ���وان يف  اآم��ال  و�شين�شف 
ل�شعبيتهم  خ�شارتهم  مع  ل�شيما  جديد،  من 
ال�شاعقة  التون�شي بعد  ال�شارع  وتاأثرهم يف 
القوى  م��ن  وداع��م��ي��ه  التنظيم  �شربت  ال��ت��ي 
 25 ق��رارات  راأ���ش��اً على عقب بعد  الظامية 
يوليو الإ�شاحية العام املن�شرم التي و�شعت 
اأ���ش�����س ل��ت��ك��ون ت��ون�����س اجل���دي���دة خ��ال��ي��ة من 

تنظيم الإخوان الإرهابي.

•• اخلرطوم-وكاالت

يثر ت�شظي احلركات امل�شلحة وتكاثرها خماوف كبرة 
اإمكانية جناح  ال�شودان كما يلقي ظال قامتة حول  يف 
اأهلية  ن��زاع��ات  عانت  التي  املناطق  يف  ال�شتقرار  جهود 
التقديرات  ع��ق��ود.وت�����ش��ر  ث���اث  م���ن  اأك����رث  ا���ش��ت��م��رت 
ال�شودان  يف  م�شلحة  ح��رك��ة   87 م��ن  اأك���رث  وج���ود  اإىل 
مراقبون  وح��ده��ا.وي��رى  دارف����ور  منطقة  يف  منها   84
قدمية  ل�شيا�شات  نتاج  ه��و  امل�شلحة  احل��رك��ات  تكاثر  اأن 
اأط��اح��ت به ث��ورة �شعبية يف  ال��ذي  اتبعها نظام الإخ���وان 
الرئي�شية  احلركات  اخ��رتاق  عب  وذل��ك   2019 اأبريل 
حتى  داخلها  النف�شالية  والنزعات  ال�شراعات  وتاأجيج 
ي��ق��ول ال�شحفي  ال�����ش��ي��اق،  ي�����ش��ه��ل اح���ت���وائ���ه���ا.ويف ه���ذا 
انتهاج  اإن  عربية”  نيوز  “�شكاي  ملوقع  حمي�شي  �شديق 
اأ�شلوب الرت�شيات وتق�شيم املنا�شب �شجع الكثرين اإما 
ف�شائل  لتكوين  الأ�شلية  كياناتهم  من  النف�شال  على 
وج��ود كبر  ذات  لي�شت  م�شتقلة  بناء حركات  اأو  جديدة 
على الأر�س، لكنها ت�شكل يف اجلانب الآخر تهديدا اأمنيا 
ويو�شح  احل���رب.  لأزم���ة  نهائي  حل��ل  ج��ه��ود  اأي  وتعيق 
روؤية  حت��م��ل  ل  امل�شلحة  احل��رك��ات  معظم  اأن  حمي�شي 
منهجية حمددة لكنها ت�شتغل غياب هيبة الدولة لفر�س 
انت�شار  القوة يف مناطق حم��ددة خ�شو�شا يف ظل  واق��ع 
اأكرث من مليوين قطعة �شاح يف منطقة دارفور وحدها.
على  ال��ق��ائ��م  احل��ك��وم��ي  النهج  اأن  اإىل  حمي�شي  وي�شر 
الأ�شا�شية يف  الق�شايا  تخاطب  ل  �شطحية  اإيجاد حلول 
مناطق النزاعات هو ال�شبب املبا�شر الذي يغذي م�شكلة 

تكاثر احلركات امل�شلحة.
لكن العميد مبارك بخيت م�شئول الرتتيبات الأمنية يف 
م�شار دارفور؛ امل�شمن يف اتفاقية ال�شام املوقعة يف جوبا 
الأرق���ام؛ وق��ال ملوقع”  2020؛ �شكك يف تلك  يف نهاية 
�شكاي نيوز عربية” اإن هنالك وجود لعدد من القيادات 
املنف�شلة عن حركاتها الأ�شلية لكنها ل متلك قوة كبرة 
يف  تكمن  الأك���ب  امل�شكلة  اأن  اإىل  م�شرا  الأر�����س؛  على 

النت�شار للوا�شع لل�شاح يف اأو�شاط ال�شكان.
ت�شظية  �شيا�شة  ا�شتخدم  ال�شابق  النظام  اأن  وراأى بخيت 
احلركات حتى ي�شهل �شربها مما اأدى اإىل ن�شوء حركات 

�شغرة لكنها لي�شت ذات تاأثر اأكب.

بند  تنفيذ  على  حاليا  يجري  العمل  اأن  بخيت  واأو���ش��ح 
الرتتيبات الأمنية على الأر�س رغم ال�شعوبات املرتبطة 

بالواقع ال�شيا�شي احلايل.
وعلى الرغم من توقيعاتفاق ال�شام ال�شوداين يف جوبا 
عا�شمة دولة جنوب ال�شودان، اإل اأن الأو�شاع يف دارفور ل 
تزال ت�شهد ا�شطراب اأمني كبر وه�شا�شة وا�شحة ظهرت 
ماحمها بقوة يف الأحداث التي اندلعت يف وليتي غرب 
وجنوب دارفور خال الأ�شهر الع�شرة الأخرة والتي اأدت 
اإىل مقتل واإ�شابة اأكرث من 5 اآلف من املدنيني العزل 
كانت  اإذا  عما  الكثرين  واأطفال.ويت�شاءل  ن�شاء  بينهم 
اإىل خلل يف التفاق والرتتيبات  امل�شكلة تعود يف الأ�شل 
الأمنية اأم الفراغ الأمني الذي �شاحب بدء خروج البعثة 
امل�شرتكة لاأمم املتحدة والحتاد الأفريقي )اليوناميد( 
يف نهاية دي�شمب 2020؛ اأم اأن الأمر يتعلق باخلافات 
ال�شام  ات��ف��اق  يخاطبها  مل  وال��ت��ي  امل��ت��اأ���ش��ل��ة  القبلية 
اأكتوبر  ال�شودان يف  دول��ة جنوب  املوقع يف جوبا عا�شمة 

.2020
اأن امل�شكلة تكمن يف اتفاق ال�شام نف�شه  ويرى حمي�شي 
امل��وج��ودة على  ال��ع��دي��دة  التناق�شات  ي��راع��ي  وال���ذي مل 
الأر�س، وركز ب�شكل كبر على تق�شيم ال�شلطة؛ بح�شب 
تعبره. وي�شيف حمي�شي اأن ثقافة الإفات من العقاب 
اأ�شهمت يف  وتاأخر ت�شليم املتهمني بارتكاب جرائم حرب 
تاأجيج امل�شاعر وا�شتمرار ال�شراعات القبلية مما اأدى اإىل 
حمي�شي  ي�شر  كما  امل�شلحة.  احلركات  من  املزيد  ن�شوء 
اأ�شهم  ال��ب��اد  يف  واح���د  م��ن جي�س  اأك���رث  وج���ود  اأن  اإىل 
م�شلحة  ح��رك��ات  ت�شكيل  من��ط  تغذية  يف  مبا�شر  ب�شكل 
واإن كانت �شغرة احلجم.ومنذ توقيع اتفاق ال�شام بني 
ظلت  جوبا؛  يف  امل�شلحة  واحلركات  ال�شودانية  احلكومة 
الأخرى؛  والقوات  امل�شلحة  احلركات  ق��وات  دمج  م�شالة 
بنود  تنفيذ  تاأخر  ملراقبني،  م�شتمر.ووفقا  ج��دل  م�شار 
واملنا�شب  الم��ت��ي��ازات  عن  والبحث  الأمنية  الرتتيبات 
جعل من مناطق مثل دارفور اأر�شا خ�شبة لتوالد املزيد 
ويعيد  ال�شلمية  العملية  بن�شف  يهدد  مما  احلركات  من 
اأن م�شوؤول  اإىل مربع احل��رب م��ن ج��دي��د؛ غ��ر  ال��ب��اد 
ج��ه��ود مكثفة  اأن  ي��وؤك��د على  الأم��ن��ي��ة  ال��رتت��ي��ب��ات  ملف 
امل�شاعب  رغ��م  الأمنية  الرتتيبات  لإن��ق��اذ  حاليا  جت��ري 

املالية واللوج�شتية.

•• القد�س-وكاالت

واإ�شرائيل  لبنان  بني  الأمريكية  الو�شاطة  ا�شتمرار  رغ��م 
بني  البحرية  احل���دود  تر�شيم  على  ات��ف��اق  اإىل  للتو�شل 
اإ�شرائيل  اندلع حرب بني  �شيناريوهات  تزال  البلدين، ل 
التنقيب يف  اق��رتاب موعد بدء  قائمة، مع  و”حزب اهلل” 
من  الغاز  ا�شتخراج  لبدء  املقرر  املوعد  كاري�س.قبل  حقل 
ن�شراهلل  للحزب ح�شن  ال��ع��ام  الأم���ني  د  �شعرّ احل��ق��ل،  ه��ذا 
لهجته مهدداً با�شتخدام القوة ملنع اإ�شرائيل من التنقيب.

ك��ي تنتهي  ي��ق��وم مب��ق��ام��رة حم�شوبة  ن�����ش��راهلل  اأن  وي��ب��دو 
عليها  املتنازع  البحرية  احل���دود  تر�شيم  على  املفاو�شات 
�شتكون  الإ�شرائيلية  احلقول  “كل  ب��اأن  م��ه��دداً  مل�شلحته، 
ال��ب هو  اأو  البحر  ه��دف يف  م��ن  وم��ا  للخطر...  معر�شة 

بعيد عن ال�شواريخ الدقيقة للمقاومة«.
اإ�شرائيل  ب��ني  خ��ط��ٍر  ن��ح��ٍو  على  ال��ت��وت��رات  ت�شاعد  وم��ع 
نقلت ال�شحفية اآنا اآهرونفيت�س عن اأجهزة  و”حزب اهلل”، 
املنطقة  �شيجر  ن�����ش��راهلل  اأن  تعتقد  ل  اأن��ه��ا  ا���ش��ت��خ��ب��ارات 
بكاملها اإىل حرٍب ب�شبب حقل الغاز. لكن ال�شحفية تلفت 

اإىل اأن ال�شتخبارات مل تكن دائماً على حق.
عامو�س  ون�شب  غ��زة.  يف  “حما�س”  لي�س  اهلل”  و”حزب 
هرئيل يف �شحيفة “هاآرت�س” عن �شابط كبر، اإنه ع�شية 
الكمني الذي خطف فيه احلزب جنديني عام 2006 “مل 

يكن لدينا اأي معلومة حول املو�شوع«.
وت�شيف الكاتبة مثاًل اآخر هو اأن اجلي�س مل يتوقع احلرب 
العام املا�شي عندما اأطلقت “حما�س” وابًا من ال�شواريخ 

على القد�س يف مايو )اأيار(.
واأطلقت “حما�س” و”اجلهاد الإ�شامي” اأكرث من اأربعة 

اآلف �شاروخ على اإ�شرائيل خال 11 يوماً.
ال�شنوات  يف  زاد  وه��و  “حما�س”،  لي�س  اهلل”  “حزب  لكن 
ال15 الأخرة منذ حرب لبنان الثانية، من قدراته ب�شكل 

كبر، مبا ميكنه من اإحداث دمار و�شحايا ل ميكن التنبوؤ 
بها يف اإ�شرائيل.

اإي��ران، اأعاد احلزب بناء تر�شانة تقدر مبا بني  ومب�شاعدة 
الو�شول  منها  الكثر  ���ش��اروخ، ميكن  األ��ف  و150   130
 700 م��داه��ا  يبلغ  ���ش��واري��خ  وبينها  اإ���ش��رائ��ي��ل،  عمق  اإىل 
الدقيقة،  ال�شواريخ  من  جمموعة  عن  ف�شًا  كيلومرت، 

التي يفرت�س اإطاقها على مواقع ا�شرتاتيجية.
ويعتقد اأن “حزب اهلل” يف احلرب املقبلة �شيحاول اإطاق 
ما بني 1500 �شاروخ و3 اآلف �شاروخ يومياً حتى اليوم 

الأخر من النزاع.
ت��اأخ��ذ تهديدات  اإ���ش��رائ��ي��ل  ب����داأت  الأخ������رة،  ال��ف��رتة  ويف 
غانت�س  بيني  الدفاع  وزي��ر  و�شرح  اأك��رث،  بجدية  ن�شراهلل 
على  الو�شع  اإن  الإ�شرائيلي،  التلفزيون  يف  ال13  للقناة 

احلدود ال�شمايل “ح�شا�س«.
اأن����ه احتياط  ك��اري�����س ع��ل��ى  اإىل ح��ق��ل  اإ���ش��رائ��ي��ل  وت��ن��ظ��ر 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي ي��ق��ع ع��ل��ى م�����ش��اف��ة ب�شعة ك��ي��ل��وم��رتات من 
اأن  لها  �شبق  وق��د  املفاو�شات،  حولها  ت��دور  التي  املنطقة 

اأكدت ت�شميمها على الدفاع عنه.
يريد  لبنان،  عن  مدافعاً  نف�شه  ي��رى  ال��ذي  ن�شراهلل  لكن 
اأي�شاً الدفاع عن هذه املنطقة يف وجه اإ�شرائيل، حتى ولو 
اجلي�س  م��ع  ح��رب  اإىل  املتداعي  لبنان  ج��ر  اإىل  ذل��ك  اأدى 

الإ�شرائيلي.
واإذا طبق ن�شراهلل تهديداته، فاإنه يتعني على الإ�شرائيليني 
الأمر  يبدو  ول��ن  م�شتعدين.  يكونوا  اأن  ال��ب��اد  اأن��ح��اء  يف 
ت��ك��ون ح��رب��اً مثل تلك  ول��ن  “حما�س”،  وك��اأن��ه ح��رب م��ع 

الدائرة بني رو�شيا واأوكرانيا.
وحتذر الكاتبة من اأن حرباً مع “حزب اهلل” �شتجر املنطقة 
بكاملها اإىل حرب �شي�شارك فيها كل وكاء اإيران. والدمار 
�شيكونون  احل��رب،  ه��ذه  يف  �شي�شقطون  الذين  وال�شحايا 

ب�شبب ن�شراهلل، ولي�س اجلي�س الإ�شرائيلي.

ت�سظت اإىل 87.. جدل كبري حول 
تعدد احلركات امل�سلحة يف ال�سودان

ا�شتبعاد جر املنطقة بكاملها اإىل حرٍب ب�شبب حقل الغاز

جريوزاليم بو�ست: هل يفاجئ »حزب اهلل« 
ال�ستخبارات الإ�سرائيلية جمددًا؟

تاأ�سي�س حزب �سيا�سي جديد يف اأمريكا 
•• لو�س اأجنلي�س-رويرتز

ال�شابقني  والدميقراطيني  اجلمهوريني  امل�شوؤولني  من  الع�شرات  اأعلن 
يقولون  الذين  الناخبني  مايني  جل��ذب  جديد  �شيا�شي  ثالث  ح��زب  عن 
بادئ  اأمريكا.ويف  يف  املختل  احلزبني  نظام  اأن��ه  ي��رون  مما  م�شتاوؤون  اإنهم 
الأم���ر ���ش��ي��رتاأ���س احل���زب اجل��دي��د، ال���ذي اخ��ت��اروا ل��ه ا���ش��م “اإىل الأمام” 
وكري�شتني  ياجن  اأن��درو  للرئا�شة  ال�شابق  الدميقراطي  املر�شح  )ف���وروارد( 
اأع�شاء  وق��ال  لنيوجرزي.  ال�شابقة  اجلمهورية  احلاكمة  وي��ت��م��ان،  ت��ود 
موؤ�ش�شون لرويرتز اإنهم ياأملون يف اأن ي�شبح احلزب بديا فعال للحزبني 
الأم��ري��ك��ي��ة. ال�شيا�شة  على  يهيمنان  ال��ذي��ن  وال��دمي��ق��راط��ي  اجل��م��ه��وري 
و�شيعقد قادة احلزب �شل�شلة من الفعاليات يف اأكرث من ع�شرين مدينة يف 
اخلريف املقبل لإطاق برناجمه وجذب الدعم. و�شيقيمون حفل اإطاق 
ر�شميا يف هيو�شن يوم 24 �شبتمب اأيلول واأول موؤمتر وطني للحزب يف 
اجلديد  احلزب  ت�شكيل  املقبل.ويجري  ال�شيف  يف  كبرة  اأمريكية  مدينة 
الأخرة  ال�شنوات  �شيا�شية ظهرت يف  اندماج ثاث جمموعات  من خال 
كرد فعل على النظام ال�شيا�شي الأمريكي الذي يزداد ا�شتقطابا وانغاقا. 
وا�شت�شهد القادة با�شتطاع اأجرته موؤ�ش�شة جالوب العام املا�شي اأظهر اأن 
الندماج  ثالث.ي�شمل  حلزب  حاجة  هناك  اأن  يعتقدون  الأمريكيني  ثلثي 
حركة “جتديد اأمريكا” )رينيو اأمريكا(، التي اأ�ش�شها عام 2021 ع�شرات 
امل�شوؤولني ال�شابقني يف الإدارات اجلمهورية لرونالد ريجان وجورج بو�س 
وجورج دبليو بو�س ودونالد ترامب وحزب “اإىل الأمام” الذي اأ�ش�شه ياجن، 
م�شتقا وحركة  واأ�شبح   2021 عام  الدميقراطي يف  ترك احلزب  الذي 
الدميقراطيني  من  جمموعة  وه��ي  اأمريكا(،  )�شرف  اأمريكا”  “خدمة 
ال�شابق  اجلمهوري  الكوجنر�س  ع�شو  اأ�ش�شها  وامل�شتقلني  واجلمهوريني 

ديفيد جويل.
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عربي ودويل
مقتل 15 جنديا يف هجمات من�ّسقة مبايل 

•• باماكو-اأ ف ب

ُقتل 15 جنديا ماليا وثاثة مدنيني على الأقل  
قة  من�شرّ ه��ج��م��ات  ث���اث  يف  الأرب���ع���اء  الأول  اأم�����س 
وغربها،  م��ايل  و�شط  يف  “اإرهابيني”  اإىل  ُن�شبت 

وفق ما اأعلن اجلي�س املايل يف بيان.
اأن ح�شيلة هجوم وقع يف  واأ�شار بيان اجلي�س اإىل 
يف  قتيا   12“ املوريتانية  احل��دود  قرب  كالومبا 
اجلانب ال�شديق بينهم ثاثة مدنيني يعملون يف 

�شركة ل�شق الطرق«.
اأعلن اجلي�س مقتل  الباد  و�شط  �شوكولو يف  ويف 

بحال  خم�شة  بينهم   25 وج���رح  ع�شكريني  �شتة 
حرجة.وليا وقع هجوم ثالث يف موبتي )و�شط( 

مل ي�شفر عن �شحايا، وفق اجلي�س.
ويف نهاية الأ�شبوع اأكد اجلي�س املايل اأنه “اأحبط” 
هجوما جديدا على مع�شكر يف و�شط الباد، وذلك 
ا�شتهدف مدينة  انتحاري  بعد يومني على هجوم 

كاتي املجاورة للعا�شمة باماكو.
التي   2012 العام  منذ  الأوىل  امل��رة  تلك  وكانت 

قة كهذه قرب العا�شمة. تقع فيها هجمات من�شرّ
امل���ايل حملته  ز اجلي�س  ع���زرّ الأخ����رة  الأ���ش��ه��ر  ويف 
اإنهم  ي��ق��ول  م��ا  على  معتمدا  املت�شددين  ملكافحة 

م��درب��ون رو���س.وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��ده��ور الو�شع 
لفرن�شا  ظ��ه��ره  الع�شكري  املجل�س  اأدار  الأم��ن��ي، 
على  ذلك  من  ب��دًل  واعتمد  الدوليني،  و�شركائها 
رو�شيا ملواجهة التهديد الذي ي�شكله اجلهاديون يف 

مايل وكذلك بوركينا فا�شو والنيجر.
لعملياته  ح�����ش��ي��ل��ة  اجل��ي�����س  ي��ع��ل��ن  اأ����ش���ب���وع  وك����ل 

ق منها. ر التحقرّ الع�شكرية، يتعذرّ
لاإرهابيني  يائ�شة  “اأفعال  اإىل  اأ���ش��ار  والأرب���ع���اء 
لتغطية  اإعامية  �شجة  اإث��ارة  اإىل  بو�شوح  ترمي 
��دون��ه��ا م��ن��ذ اأ�شهر  اخل�����ش��ائ��ر ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ي��ت��ك��برّ

عدة«.

كذلك �شنرّفت وزارة اخلارجية الفرن�شية الأرا�شي 
بعدم  ب�شدة  تن�شح  اأي  حمراء”  “منطقة  املالية 
ال�شفر اإليها “ب�شبب خماطر الهجمات واخلطف”. 
الت�شنيف  الفرن�شية من هذا  وا�شتثنت اخلارجية 
العا�شمة باماكو امل�شنفة “منطقة برتقالية” اأي 

تن�شح بعدم ال�شفر اإليها اإىل لل�شرورة.
والأ�شبوع املا�شي اأعلن اجلي�س املايل �شن �شربات 
جوية �شدرّ جهاديي كتيبة ما�شينا التابعة لتنظيم 
ال��ق��اع��دة، يف و���ش��ط ال��ب��اد يف اأع��ق��اب جم���زرة راح 
م  يقدرّ ومل  الأق�����ل.  ع��ل��ى  م��دن��ي��اً   132 �شحيرّتها 

اجلي�س اأيرّ ح�شيلة لهذه العمليات.

•• وا�صنطن-وكاالت

“ذا  موقع  يف  ال�شيا�شي  الكاتب  ي��رى 
امل���رء  اأن  زوي�����غ  م��اث��ي��و  دي�شبات�س” 
الرئي�س  اإع����ط����اء  لإغ�������راء  ي��ت��ع��ر���س 
الف�شل لرف�شه  بايدن  الأمريكي جو 
للنظام  امل���ف���رط���ة  امل���ط���ال���ب  اأخ��������راً 
مع  مقابلة  الديني يف طهران، خال 
واللتزام  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،   12 ال��ق��ن��اة 
ع��ل��ن��اً ب���اإب���ق���اء احل���ر����س ال���ث���وري على 

قائمة املنظمات الإرهابية الأجنبية.
الإدارة  داخ������ل  خ����اف����ات  ث���م���ة  ل���ك���ن 
ح����ول م�����ش��ار ال��ت��ح��رك وم����ن املرجح 
البحث عن  ط��ور  فريقها يف  يكون  اأن 
اإمنا مع  بايدن،  بتعهد  �شبل لالتزام 

تخفيف الأعباء عن اإيران.
تكتيكات  ثاثة  ثمة  ال�����ش��دد،  ه��ذا  يف 
يراقبها:  اأن  الكونغر�س  على  اأ�شا�شية 
اأ�شا�شية  ك��ي��ان��ات  ع��ن  ال��ع��ق��وب��ات  رف���ع 
الثوري  اإره��اب احلر�س  متول وت�شهل 
مثل البنك املركزي الإيراين؛ اإ�شدار 
التي  العامة  بالرتاخي�س  ي��ع��رف  م��ا 
حتدث ثغرات وا�شعة يف نظام العقوبات 
ت�شنيف  وت�����ش��ي��ي��ق  الإره��������اب؛  ع��ل��ى 
املنظمات  قائمة  الثوري على  احلر�س 
اإرهابي  ككيان  اأو  الأجنبية  الإرهابية 
فيطبق  خ��ا���س  ب�شكل  م�شنرّف  ع��امل��ي 

الت�شنيف على جزء من املنظمة.

غالبية تعار�س املناورات
لقد اأ�شارت اأغلبية كبرة من احلزبني 
معار�شتها  اإىل  ال�����ش��ي��وخ  جم��ل�����س  يف 
اأدخل  املحتملة.  امل���ن���اورات  ه���ذه  مل��ث��ل 
جيم�س  اجل��م��ه��وري��ان  ال�����ش��ي��ن��ات��وران 
تعديات  ك�������روز  وت����ي����د  لن����ك����ف����ورد 

اأبلغت  )اأي��ار(، وقد  ت�شريعية يف مايو 
عن حتفظات جمل�س ال�شيوخ العميقة 
املت�شلة  ال���ع���ق���وب���ات  اإ����ش���ع���اف  جت����اه 
بالإرهاب. مر الإجراء الأول بت�شويت 
اتفاق  اأي  ودع������ا   ،33 م���ق���اب���ل   62
جتريه الإدارة مع طهران اإىل معاجلة 
اإي����ران  ل��ن�����ش��اط��ات  ال��ك��ام��ل  “النطاق 
عدم  واإىل  لا�شتقرار”  امل���زع���زع���ة 
الأ�شا�شية  الإره��اب��ي��ة  العقوبات  اإل��غ��اء 

ل�شتهداف �شلوك اإيران اخلبيث.
�شوتاً   86 ب����  ال���ث���اين  الإج�������راء  اأق����ر 
اأن  على  ون�����س   12 اع��رتا���س  مقابل 
العقوبات على اإرهاب احلر�س الثوري 
والبنك املركزي الإيراين هي �شرورة. 
اأن ه��ذه الإج����راءات غر  بالرغم من 
معار�شة  ع����ن  ت���ع���ب  ف���ه���ي  م���ل���زم���ة، 
امل�����ش��رع��ني يف احلزبني  م���ن  غ��ال��ب��ي��ة 
وع��ل��ى م��رت��ني جل��ه��ود حم��ت��م��ل��ة من 
اأجل تخفيف تطبيق اأو اإنفاذ العقوبات 
املتعلقة بالإرهاب.كان جمل�س ال�شيوخ 
اإعطاء  الإدارة  ن��ي��ة  ع��ل��ى  ج��زئ��ي��اً  ي���رد 
اإىل  ع���ائ���ق  اأي  ب����ا  و�����ش����وًل  اإي��������ران 
واحلا�شرة  املا�شية  النفطية  وارداتها 
وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف م��ق��اب��ل ال���ع���ودة اإىل 
التفاق النووي. ال�شبيل الوحيد اأمام 
ه��و رفع  ال��وع��د  ب��ه��ذا  ل��ل��وف��اء  الإدارة 
العقوبات عن البنك املركزي الإيراين 
الإيرانية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ف��ط  و���ش��رك��ة 
الوطنية  ال��ن��ف��ط  ن���اق���ات  و����ش���رك���ة 
الإي����ران����ي����ة. ل��ق��د ع��اق��ب��ت ال���ولي���ات 
لدعم  الثاثة  الكيانات  هذه  املتحدة 
ال��ث��وري وه��ي �شتبقى  اإره���اب احلر�س 
من  ما  بب�شاطة،  ل��ه.  اأ�شا�شية  ممولة 
طريقة لإعطاء طهران و�شوًل كامًا 
رفع  دون  من  النفطية  عائداتها  اإىل 

هذه العقوبات.

مناورة ثانية
الذي  الثاين  التدبر  اأن  زويغ  اأ�شاف 
ال�شغط  لتخفيف  الإدارة  تتخذه  قد 
ع����ن احل����ر�����س ال����ث����وري ه����و اإ�����ش����دار 
– اأذون�����ات ملمار�شة  ع��ام��ة  ت��راخ��ي�����س 
الأعمال التجارية مع كيانات خا�شعة 
تزيل  اأن  – بطريقة ميكن  للعقوبات 
اأثر الت�شنيفات الإرهابية. ثمة �شابقة 
حديثة ملثل هكذا خطوات: يف دي�شمب 
اأ�����ش����درت   ،2021 الأول  -ك����ان����ون 
الرتاخي�س  م��ن  �شل�شلة  ب��اي��دن  اإدارة 
لأفغان�شتان.  للغاية  الوا�شعة  العامة 
خلو�س  اأذون���ات  الرتاخي�س  ت�شمنت 
الأعمال مع �شبكة حقاين وهي حليف 
مقرب من طالبان والقاعدة امل�شنفة 
الإرهابية  املنظمات  قائمة  على  اأي�شاً 
الأج���ن���ب���ي���ة.ك���ان ث��م��ة ت��رخ��ي�����س عام 
“بجميع  �شمح  اأن���ه  درج���ة  اإىل  وا���ش��ع 
اأو  اأفغان�شتان  ت�شمل  التي  التعامات 
اأفغان�شتان”  يف  احل��اك��م��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
وم��ن��ع��ت ف��ق��ط ال��ت��ع��ام��ات م��ع اأف���راد 

م��ن �شبكات ح��ق��اين. م��ع ذل���ك، يدير 
ه����وؤلء الأف�����راد ق��ط��اع��ات ك��ب��رة من 
احل��ك��وم��ة الأف��غ��ان��ي��ة، ب��ال��ت��ايل �شمح 
اأعمال  ب����اإج����راء  ع��م��ل��ي��اً  ال��رتخ��ي�����س 
عليها  ي�شيطر  موؤ�ش�شات  مع  جتارية 
اإرهابيون. باإمكان الإدارة اأن تتبع هذا 
املثل ب�شهولة يف حالة اإيران عب منح 

تراخي�س وا�شعة اأي�شاً.

اعرتاف وذريعة
كانت  ب��اي��دن  اإدارة  اأن  الكاتب  اأ���ش��اف 
يدفعها  م��ا  ب�����ش��اأن  بالتحديد  مبهمة 
اإبقاء احلر�س الثوري على قائمة  اإىل 
ترك  الأجنبية.  الإره��اب��ي��ة  املنظمات 
املوفد اخلا�س لل�شاأن الإيراين روبرت 
اأم�����ام تعديل  ال���ب���اب م��ف��ت��وح��اً  م����ايل 
الثوري  ل��ل��ح��ر���س  ال��ق��ان��وين  ال��و���ش��ع 
خ���ال ج��ل�����ش��ة ا���ش��ت��م��اع ح��دي��ث��ة حني 
اإذا  اأنهم  لإي��ران  اأو�شحنا  “اأننا  اأعلن 

اأرادوا اأي تنازل حول اأمر غر مرتبط 
امل�شرتكة،  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ع��م��ل  ب��خ��ط��ة 
املنظمات  قائمة  على  الت�شنيف  مثل 
اإىل  ف�شنحتاج  الأج��ن��ب��ي��ة،  الإره��اب��ي��ة 
يعالج  ق��ب��ل��ه��م  م����ن  م���ت���ب���ادل  �����ش����يء 
خماوفنا«.اأ�شارت تقارير اإىل اأن الإدارة 
�شمانات  على  للح�شول  ت�شعى  كانت 
من طهران باأنها لن ت�شعى اإىل اغتيال 
م�����ش��وؤول��ني اأم��ري��ك��ي��ني ���ش��اب��ق��ني ولن 
لزعزعة  الت�شرفات  من  باملزيد  تقوم 
ا�شتقرار املنطقة. اإذا اأمنت اإيران هكذا 
�شمانات، وب�شرف النظر عما اإذا كانت 
تنوي اللتزام بها، فقد يكون لاإدارة 
اإل��ي��ه��ا لتعديل  ال��ذري��ع��ة ال��ت��ي حت��ت��اج 
الثوري.  للحر�س  ال��ق��ان��وين  ال��و���ش��ع 
ت�شطب احل��ر���س عن  ق��د  ب��ال��ت��ح��دي��د 
القائمة لكنها �شتحافظ على ت�شنيف 
قوة القد�س التابعة له وامل�شوؤولة عن 
اهلل واحلوثيني  وح���زب  ح��م��ا���س  دع���م 

وحلفاء اإرهابيني اآخرين.

التربير نف�شه
قبل ال�شطب املحتمل للحر�س الثوري 
ا�شتبداله  اأو  الإره��������اب  ق��ائ��م��ة  ع���ن 
وجهات  الإدارة  عملت  القد�س،  بقوة 
طهران  م��ع  التوا�شل  تف�شل  اأخ���رى 
عن  كزائدة  الت�شنيفات  ت�شوير  على 
كبر.  ح���د  اإىل  رم���زي���ة  اأو  احل���اج���ة 
اأ�شافت  حني  مماثلة  حججاً  و�شاقت 
على  ال���ث���وري  احل��ر���س  ت��رام��ب  اإدارة 
خال   .2019 �شنة  الإره���اب  قائمة 
مايل  فيها  اأدىل  التي  نف�شها  اجلل�شة 
بول  ران���د  ال�شيناتور  ق��ال  ب�شهادته، 
ت�شنيف  م��ن  تخل�شنا  ل��و  “حتى  اإن���ه 
امل��ن��ظ��م��ة الإره���اب���ي���ة الأج��ن��ب��ي��ة، كان 
العقوبات  حت����ت...  ال���ث���وري  احل��ر���س 
2007 على الأقل لتمويل  منذ �شنة 
ل��ب��ن��ان... ل��ذل��ك �شيظل  ح��زب اهلل يف 

هنالك عقوبات«.
الأمريكية  احلكومة  اأن  زوي��غ  اأو���ش��ح 
مت�شلة  اأخ���������رى  ع����ق����وب����ات  ط���ب���ق���ت 
على  الثوري.  على احلر�س  ب��الإره��اب 
كياناً  القد�س  قوة  كانت  املثال،  �شبيل 
خا�س  ب�شكل  م�شنفاً  ع��امل��ي��اً  اإره��اب��ي��اً 

منذ �شنة 2007.
ي�����ش��م احل��ر���س الثوري  م��ع ذل����ك، ل 
ف����روع����اً ج���ي���دة واأخ�������رى ���ش��ي��ئ��ة. هو 
تخ�شع  واح��������دة  م����دجم����ة  م��ن��ظ��م��ة 
ل��ل��م��ر���ش��د الإي����������راين الأع�����ل�����ى علي 
خامنئي. بالتايل، حت�شل قوة القد�س 
ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل وال���دع���م م��ن احلر�س 
قطاعات  على  ي�شيطر  ال��ذي  ال��ث��وري 
كاملة من القت�شاد الإيراين كما على 
اأهمية  ذات  و�شركات  كاملة  �شناعات 
الوطنية  النفط  �شركة  مثل  هيكلية 

الإيرانية.

لي�شت رمزية
اأمريكا قوة  اأب��ق��ت  اإذا  اإي���ران  ت��اأب��ه  ل��ن 
القد�س على قائمة املنظمات الإرهابية 
اأو الكيانات الإرهابية العاملية امل�شنفة 
قوة  اأن  اإىل  بالنظر  خ��ا���ش��اً  ت�شنيفاً 
اقت�شادية  اأ����ش���وًل  مت��ل��ك  ل  ال��ق��د���س 
بارزة. لكن النظام يهتم بال�شتثمارات 
الأجنبية والأعمال الدولية خ�شو�شاً 
احلر�س  ت�شنيف  اإن  ال��ط��اق��ة.  ق��ط��اع 
ع���ل���ى قائمة  ك���ام���ل  ب�����ش��ك��ل  ال����ث����وري 
امل�شنفة  الإره��اب��ي��ة  العاملية  الكيانات 
ب�شكل خا�س يكب املخاطر من خال 
اجلنائية  للماحقة  حم��ف��ز  اإ���ش��اف��ة 
ع��ل��ى ن���ط���اق وا����ش���ع ي��ت��ج��اوز احل����دود 
اخلطورة  من  ذل��ك  الإقليمية.يجعل 
والبنوك  ال�شركات  تتعامل  اأن  مبكان 

الدولية جتارياً مع اإيران لأن العديد 
اأو  ميلكها  الإي��ران��ي��ة  ال�شناعات  م��ن 
واأي  ال��ث��وري  احل��ر���س  عليها  ي�شيطر 
اخلطاأ  لل�شخ�س  حم��ول  م��ايل  مبلغ 
ق��د ينتج م��اح��ق��ة ج��ن��ائ��ي��ة م��ن قبل 
الوليات املتحدة. ت�شنيفات املنظمات 
الكيانات  اأو  الأج���ن���ب���ي���ة  الإره����اب����ي����ة 
ب�شكل  امل�����ش��ن��ف��ة  الإره���اب���ي���ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ل��ه��ا عواقب  ل��ي�����ش��ت رم���زي���ة.  خ���ا����س 
وعلى  الإي���راين  النظام  على  حقيقية 
اأو التعامل  اي �شركة تاأمل ال�شتثمار 

جتارياً مع اإيران.

خيارات اأمام الكونغر�س
التحرك  اإىل  الكونغر�س  الكاتب  دع��ا 
�شطب  اح���ت���م���ال  مل���واج���ه���ة  ����ش���ري���ع���اً 
احل��ر���س ع��ن قائمة الإره���اب حلماية 
ن��زاه��ة ال��ع��ق��وب��ات. مي��ك��ن��ه ف��ع��ل ذلك 
�شلطة  ي��ق��ي��د  ت�����ش��ري��ع  ع����ب مت���ري���ر 
العقوبات  اإ���ش��ع��اف  اأو  رف��ع  يف  الإدارة 
تفكيك  يتم  حتى  ب���الإره���اب  املت�شلة 
للحر�س  الإره��اب��ي��ة  التحتية  البنية 
التاأكد  الثوري ب�شكل ملمو�س وميكن 
منه ول رجوع عنه. وينبغي اأي�شاً على 
الكونغر�س ا�شرتاط تخفيف العقوبات 
تعوي�شات منا�شبة  بدفعها  اإي��ران  عن 
جل��م��ي��ع ���ش��ح��اي��ا الإره�������اب الإي�����راين 
وخ�����ش��و���ش��اً ع��ائ��ات احل��ائ��زي��ن على 
اإىل  الكاتب  الذهبية.وخل�س  النجمة 
نووي  لت��ف��اق  الإدارة  اق���رتاح���ات  اأن 
�شتقرب  اأن��ه��ا  درج���ة  اإىل  ج���داً  معيبة 
الأ�شلحة  م����ن  ب��ك��ث��ر  اأك������رث  اإي��������ران 
اإ�شافة  اإن  �شنوات.  ب�شع  بعد  النووية 
رخ�شة اإرهاب اإىل قدرة نووية �شتكون 

تهوراً م�شاعفاً، ختم زويغ.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

واأزمات  كوفيد-19  ب�شبب  امل��وارد  تقل�س  عرقل 
اأخرى املعركة العاملية �شد فرو�س نق�س املناعة 
املتحدة  الأمم  ل��بن��ام��ج  تقرير  وف��ق  الب�شرية، 
يف  الأربعاء  الأول  اأم�س  الإي��دز  ملكافحة  امل�شرتك 

تقريره ال�شنوي بعنوان “خطر«.
اأن الإ���ش��اب��ات اجل��دي��دة ب��ف��رو���س نق�س  ورغ���م 
العام  الن��خ��ف��ا���س  يف  ا�شتمرت  الب�شرية  امل��ن��اع��ة 
 %  3،6 )بن�شبة  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ك��ل  امل��ا���ش��ي يف 
مقارنة بالعام 2020(، فهو اأقل انخفا�س �شنوي 

منذ العام 2016.
يح�شلون  الذين  بالإيدز  امل�شابني  عدد  وا�شتمر 
بلغ  لكنه   2021 ع��ام  الرت��ف��اع  ال��ع��اج يف  على 
1،47 مليون فقط مقارنة مبليونني يف ال�شنوات 
ال�شابقة. وهذا اأقل ارتفاع على هذا ال�شعيد منذ 

العام 2009.
وقالت ويني بيانييما املديرة التنفيذية لبنامج 
نق�س  ب��ف��رو���س  املعني  امل�����ش��رتك  امل��ت��ح��دة  الأمم 
“خرجت  لل�شحافيني  الب�شرية/الإيدز  املناعة 
ال���ش��ت��ج��اب��ة ل���وب���اء الإي�����دز ع���ن م�����ش��اره��ا ب�شبب 
الأزم��ات العاملية، من تف�شي الإيدز وكوفيد-19 
القت�شادية  والأزم�����ة  اأوك��ران��ي��ا  يف  احل���رب  اإىل 

العاملية الناجمة عنها«.
ال�شرقية  اأوروب��ا  يف  اجلديدة  الإ�شابات  وارتفعت 
واآ�شيا الو�شطى وال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا 
الجتاهات  مع  يتما�شى  مبا  الاتينية،  واأمركا 

ال�شائدة منذ �شنوات.
ارتفاعا  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�شيا  منطقة  و�شهدت 
ب�����الإي�����دز، خافا  الإ�����ش����اب����ات  ع�����دد  ط��ف��ي��ف��ا يف 

لانخفا�شات التي �شجلتها يف ال�شابق.
واأ�شار التقرير اإىل اأن “كوفيد-19 وحالت عدم 

اخلدمات  تعطيل  اإىل  اأدي���ا  الأخ����رى  ال���ش��ت��ق��رار 
ال�شحية يف اأنحاء العامل كما اأن مايني التاميذ 
كانوا خارج املدار�س، ما زاد من تعر�شهم لاإ�شابة 

بالإيدز«.
38،4 مليون �شخ�س  كان  العاملي،  ال�شعيد  على 
م�شابني بفرو�س نق�س املناعة الب�شرية يف العام 
اأمرا�س  ب�شبب  وف����اة  األ����ف   650 م��ع   ،2021

مرتبطة بالإيدز.
وتاأثرت ال�شابات واملراهقات ب�شكل غر متنا�شب، 

مع حدوث عدوى جديدة بينهن كل دقيقتني.
اإفريقيا  يف  اجل��دي��دة  الإ���ش��اب��ات  معظم  لت  و�شجرّ
امل���ئ���ة عام  59 يف  ال����ك����بى،  ال�����ش��ح��راء  ج���ن���وب 
تباطوؤ  م��ع  تتناق�س  الن�شبة  ه��ذه  لكن   ،2021
اأنحاء  �شائر  اجلديدة يف  احل��الت  النخفا�س يف 

العامل.
ذات  ال��ب��ل��دان  تخفي�س  م��ع  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ت��زام��ن 

الدخل املرتفع م�شاعداتها.
ال��دول��ي��ة املتاحة  امل���وارد  2021، ك��ان��ت  ال��ع��ام  يف 
لاإيدز اأقل �شتة يف املئة مما كانت عليه يف العام 
امل�����ش��اع��دة ال��ث��ن��ائ��ي��ة من  2010، م��ع ان��خ��ف��ا���س 
مدى  على  املئة  يف   57 بن�شبة  املتحدة  ال��ولي��ات 

العقد املا�شي.
يف  ل��اإي��دز  ال�شتجابة  اإن  املتحدة  الأمم  وت��ق��ول 
البلدان املنخف�شة واملتو�شطة الدخل اأقل بثمانية 
العام  بحلول  املطلوب  املبلغ  ع��ن  دولر  م��ل��ي��ارات 

.2025
واأو�شح اأنتوين فاوت�شي كبر م�شوؤويل الأمرا�س 
اأن  م��ن  يخ�شى  اأن���ه  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  املعدية 
يعيق التعب الناجم عن فرو�س الإيدز تخ�شي�س 
لدينا  ي��ك��ون  “عندما  مل��ك��اف��ح��ت��ه.واأ���ش��اف  امل����وارد 
 40 من  اأك��رث  منذ  كمجتمع  معه  تعامل  مر�س 

عاما، هذا وحده يقلل احلما�س«.

اإىل  القردة  اإ�شافة كوفيد وج��دري  اأنه مع  وتابع 
الأوبئة  من  بالإرهاق  النا�س  “ي�شعر  املزيج،  هذا 
واجلوائح، لذلك اأعتقد اأن التحدي الذي يواجهنا 
هو اأن علينا اأن نعمل بجهد اأكب لإعادة فرو�س 

نق�س املناعة الب�شرية اإىل الواجهة«.

من جانبه، دعا اأندريه كليبيكوف املدير التنفيذي 
لتحالف “بابلك هيلث” وهي جمموعة منا�شرة 
اهتمام  اإي���اء  اإىل  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الإي����دز  ملكافحة 
الغزو  �شوء  يف  ال�شعيد  ه��ذا  على  لباده  خا�س 

الرو�شي.

•• الرباط-اأ ف ب

على  لل�شيطرة  جهودها  املغربية  الإط��ف��اء  اأج��ه��زة  كثفت 
كما  ال��ب��اد،  �شمال  يف  عاتية  ري��اح  اأججتها  غابات  حرائق 
ذكرت ال�شلطات املحلية.ويف اإقليم العرائ�س جنوب طنجة، 
الأكرث ت�شررا، ذكرت م�شادر حملية لوكالة فران�س بر�س 
م�شاء الأربعاء اأن فرق الإطفاء وبدعم من اجلي�س حتاول 
ح�شر البوؤر التي ما زالت ن�شطة وحماية القرى املعر�شة 
طلعة  ب�25  مائية  قنابل  ق��اذف��ات  ث��اث  للخطر.وقامت 
دوارا   15 عائلة من   935 اإج��اء  كما مت  النهار.  خ��ال 

)قرية( يف اإجراء وقائي، بح�شب امل�شادر نف�شها.
من جهة اأخرى، قالت ال�شلطات املحلية يف منطقة الفح�س 
اإن رجال الإنقاذ متكنوا من  اأجن��رة املجاورة قرب طنجة، 

ال�شيطرة على حريق غابة وبداأوا تنظيف املناطق املت�شررة 
من احلريق.

وتبدو فرق الإطفاء على و�شك احتواء حريق اآخر متاما يف 
غابة يف حمافظة تاونات يف ال�شمال اأي�شا. وقد دمر نحو 

خم�شني هكتارا من الغطاء النباتي.
كما دمر نحو 160 هكتارا من الغطاء احلرجي يف منطقة 

تطوان املجاورة، بح�شب تقديرات موقتة.
ومل ي�شقط �شحايا الأربعاء يف هذه احلرائق التي ت�شببت 

مبقتل اأربعة اأ�شخا�س منذ منت�شف متوز/يوليو.
والغابات  وامل��ي��اه  القروية  والتنمية  الفاحة  وزي��ر  وق��ال 
حم��م��د ���ش��دي��ق��ي اإن امل�����ش��اح��ة الإج��م��ال��ي��ة امل��ت�����ش��ررة من 
املغرب  �شمال  ع��دة يف  الأخ��رة يف مناطق  الغابات  حرائق 

بلغت 10300 هكتار.

•• وا�صنطن-وكاالت

اأن  جورنال”  ���ش��رتي��ت  “وول  �شحيفة  راأت 
ال�شطرابات التي �شهدتها املنطقة اخل�شراء 
يف بغداد اأم�س هي مبثابة حتذير من توترات 
برئا�شة حممد  ت�شكلت حكومة  ح��ال  اأك��ب يف 
وا�شع  نطاق  على  اإليه  ُينظر  ال��ذي  ال�شوداين 
على اأنه م�شاعد وثيق لرئي�س الوزراء الأ�شبق 
ن����وري امل��ال��ك��ي، احل��ل��ي��ف امل��ق��رب م��ن طهران 

واخل�شم ال�شر�س للزعيم مقتدى ال�شدر.
اقتحموا  لل�شدر  م��وال��ون  متظاهرون  وك���ان 
البملان العراقي وجل�شوا على كرا�شي النواب 
يف عر�س فو�شوي ولكن �شلمي اإىل حد كبر، 
ال�شوداين، مر�شح كتلة  للتعبر عن معار�شة 

“الإطار التن�شيفي” لتاأليف حكومة.
كمر�شح  الن�����ش��ح��اب  ب��ع��دم  ال�����ش��وداين  وتعهد 
ل��رئ��ا���ش��ة ال������وزراء. وق����ال يف ب��ي��ان ���ش��ادر عن 
مكتبه: “علينا م�شوؤولية كبرة لإنقاذ العراق 

من الو�شع احلايل«.
اأثبت  منذ  �شيا�شي  م���اأزق  يف  ال��ع��راق  ويعي�س 
اأنهم غر قادرين على ت�شكيل  ال�شدر  اأن�شار 
حكومة على الرغم من فوزهم يف النتخابات 
بعد حملة  املا�شي  الأول(  )ت�شرين  اأكتوبر  يف 

الإي��راين يف  ملهاجمة الف�شاد وتقلي�س النفوذ 
العراق.

العملية  م����ن  م�����وؤخ�����راً  ال�������ش���در  وان�������ش���ح���ب 
ال���بمل���ان الذين  اأن�������ش���اره يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ع 
الطريق  مهد  مم��ا  جماعي،  ب�شكل  ا�شتقالوا 
لل�شعي  التن�شيقي”  “الإطار  حت��ال��ف  اأم����ام 
الذي  ال��ت��ح��ال��ف  واخ��ت��ار  احل��ك��وم��ة.  لت�شكيل 
ي�شم حزب الدعوة الذي يتزعمه املالكي، هذا 

الأ�شبوع، ال�شوداين لرئا�شة الوزراء.

�شور  العراقية  الإع���ام  و�شائل  يف  وعر�شت 
ويحمل  اخل�����ش��راء  املنطقة  يف  ي�شر  امل��ال��ك��ي 
ب��ن��دق��ي��ة ه��ج��وم��ي��ة وي��ح��ي��ط ب���ه ف��ري��ق اأمني 
ال�شور  اأن  املالكي  ال�شيد  مكتب  واأك��د  م�شلح. 

التقطت م�شاء الأربعاء.
كانت الحتجاجات موؤ�شراً اأن ال�شدر ل ينوي 
بالكامل  ال�شيا�شية  ال�شاحة  م��ن  الن�شحاب 
اختيار  ع��رق��ل��ة  اإىل  ي�����ش��ع��ى  ي�����زال  ل  ورمب�����ا 

“الإطار التن�شيقي” لرئا�شة الوزراء.

ودعا �شيا�شيون من خمتلف الأطياف ال�شيا�شية 
اإىل  املحتجني  ال�شدر،  فيهم  مبن  العراق،  يف 

الن�شحاب من املنطقة اخل�شراء.
ر�شالة  اأن  اإىل  ت���غ���ري���دة  يف  ال�������ش���در  ول���ف���ت 
قد  والقمع”  ال��ف�����ش��اد  “لنبذ  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
منازلكم  اإىل  “عودوا  واأ������ش�����اف:  و����ش���ل���ت. 

باأمان«.
ك�����ان معظم  امل�������ش���اء،  يف وق�����ت م���ت���اأخ���ر م����ن 
ويبدو  البملان  مبنى  غ��ادروا  قد  املتظاهرين 

اأنهم غادروا املنطقة اخل�شراء.
 Utica Risk املحلل  �شويل،  ك��رك  وق��ال 
Services، وهي �شركة متخ�ش�شة يف اإدارة 
املخاطر ال�شيا�شية تركز على ال�شرق الأو�شط، 
نار  ب��اإط��اق  اأ���ش��ب��ه  “تبدو  الح��ت��ج��اج��ات  اإن 
على  يوافق”  ل  ال�����ش��در  اأن  م���ن  حت���ذي���ري 

ال�شوداين.
اأنه  ه��و  كمر�شح  ال�����ش��وداين  “قوة  واأ����ش���اف: 
جميع  يف  الرئي�شية  ل��اأح��زاب  م�شتفز  غ��ر 
الطوائف، ال�شيعة وال�شنة والأكراد. لذلك من 
املرجح اأن يتم انتخابه ما مل يكثف ال�شدريون 
اإىل  ي�شر  ما  يكن هناك  ال�شارع«.مل  �شغوط 
اأن املحتجني هددوا �شفارة الوليات املتحدة اأو 
�شفارات دول اأخرى تقع يف املنطقة اخل�شراء.

وول �شرتيت جورنال: تبدو اأ�شبه باإطالق نار حتذيري 

احتجاجات العراق �ستتو�ّسع يف حال الإ�سرار على ال�سوداين

الأمم املتحدة: الأزمات العاملية عرقلت التقدم يف مكافحة الإيدز

تكثيف اجلهود لل�سيطرة على حرائق املغرب 

»ذات دي�شبات�س«: اقرتاحات الإدارة الأمريكية لتفاق نووي معيبة جدًا 

هكذا ميكن للكونغر�س منع بايدن من اخل�سوع لإيران
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عربي ودويل

•• لندن-اأ ف ب

امل��ر���ش��ح��ة الأوف����ر حظا  ت��را���س  ل��ي��ز  ان�شمت 
مناف�شها  اإىل  البيطانية  احلكومة  لرئا�شة 
ري�شي �شوناك يف التعهد باتباع خط مت�شدد 
ح��ي��ال ب��ك��ني، وذل����ك م���ن خ���ال ح�����ش��د دول 
للوقوف معا  “املحبة للحرية”  الكومنولث 

يف وجه العماق ال�شيني.
األعاب  افتتاح دورة  واعتبت ترا�س مبنا�شبة 
نادي  اأن  برمنغهام  م��دي��ن��ة  يف  ال��ك��وم��ن��ول��ث 
امل�شتعمرات البيطانية ال�شابقة كان “ح�شنا 

حيويا” �شد القوة الآ�شيوية ال�شاعدة.

يف  اأ�شا�شية  اق��ت�����ش��ادات  الكومنولث  وي�شم 
اآ�شيا واملحيط الهادئ مثل اأ�شرتاليا والهند، 

وهما على خاف متفاوت مع ال�شني.
جانب  اإىل  وال���ه���ن���د  ا����ش���رتال���ي���ا  وت��ن�����ش��وي 
“كواد”  تكتل  يف  واليابان  املتحدة  الوليات 
اإىل  الرباعي الذي حذر ال�شني من اللجوء 
الغزو  ظ��ل  يف  ت���اي���وان  يف  الع�شكرية  ال��ق��وة 

الرو�شي لأوكرانيا.
ي�شم  ال��ذي  الكومنولث  اإن  ترا�س  واعتبت 
54 دولة �شيحتل مركز ال�شدارة يف مرحلة 
وذلك بعد ابرام لندن  “بريطانيا العاملية”، 
اتفاقية جتارية مع ا�شرتاليا وال�شعي لتفاق 

اأو�شع مع التكتل التجاري يف املحيط الهادئ.
جمموعات  اأك������ب  م����ن  “كواحدة  وق����ال����ت 
ال���دمي���وق���راط���ي���ات امل��ح��ب��ة ل��ل��ح��ري��ة، يجب 
يف  للبقاء  وا�شحة  ف��وائ��د  وج��ود  ن�شمن  اأن 
ع�شوية الكومنولث، واأن نقدم للدول بديا 
وا�شحا عن النفوذ اخلبيث املتنامي لبكني«.

للتجارة  الأول����وي����ة  اإع���ط���اء  “اإن  واأ����ش���اف���ت 
العاقات  ���ش��ي��ع��زز  ال��ك��وم��ن��ول��ث  ب���ل���دان  م���ع 
اأمام  الفر�س  واأي�شا  والأمنية  القت�شادية 
ال�����ش��رك��ات ال��بي��ط��ان��ي��ة ل��دخ��ول اأح���د اأكب 

التكتات القت�شادية يف العامل«.
خلافة  �شعيهما  يف  وت��را���س  ���ش��ون��اك  وك���ان 

بوري�س جون�شون قد اتهما بع�شهما البع�س 
اىل  واجن��رف��ا  ال�شني،  مع  بليونة  بالتعامل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة اخلارجية  ن����ادرة ح���ول  م�����ش��ادات 
يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  الأزم����ة  مناق�شتهما  خ��ال 
ال�شابق �شوناك  املالية  الداخل.وو�شف وزير 
الأحد ال�شني باأنها “التهديد الأول” لاأمن 
املحلي والعاملي، معددا �شل�شلة من اخلطوات 
يجب اتخاذها لكبح نفوذها املتنامي ب�شرعة. 
جميع  اإغ��اق  �شوناك  مقرتحات  وتت�شمن 
معاهد كونفو�شيو�س الثاثني يف بريطانيا، 
ال�شينية  للقيم  الناعمة  القوة  انت�شار  ومنع 

من خال برامج الثقافة واللغة.

وقالت اخلارجية ال�شينية ردا على ذلك اإنه 
عدم  البيطانيني  ال�شيا�شيني  على  يجب 
والإدلء  م��ن��ع��ط��ف  ك���ل  يف  ال�����ش��ني  “اقحام 
ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات غ���ر م�����ش��وؤول��ة م��ث��ل م���ا ي�شمى 
ن��ظ��ري��ة +ال��ت��ه��دي��د ال�����ش��ي��ن��ي+، وه���و م��ا لن 
يحل م�شاكلهم«.اأما بالن�شبة ملنتقدي ترا�س 
امل��ر���ش��ح��ني يتجاهان  ك��ا  ف����اإن  و���ش��ون��اك، 
من  القريبة  املحتملة  القت�شادية  الفوائد 

الوطن ويتبنيان روؤية مت�شددة لبيك�شت.
حزب  با�شم  املتحدثة  م���وران  ليلى  واتهمت 
ال��دمي��وق��راط��ي��ني الأح����رار امل��ع��ار���س ترا�س 

ب”اإعادة ت�شخني وعود قدمية«.

•• وا�صنطن-وكاالت

ي����ب����دي ع������دد م����ت����زاي����د م�����ن اأع���������ش����اء احل�����زب 
لعودة  رف�����ش��ه��م  الأم�����رك�����ي،  ال���دمي���ق���راط���ي 
نف�شه  تر�شيح  اإىل  بايدن،  الرئي�س احل��ايل، جو 
 ،2024 يف  امل��رت��ق��ب��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
اأدائ���ه  ل �شيما يف ظ��ل ت��ذم��ر الأم��رك��ي��ني م��ن 
القت�شادي، فيما يقول اآخرون اإن �شاكن البيت 
الأبي�س �شيكون قد جتاوز الثمانني من العمر، 
اأ�شئلة تثار حول لياقته ال�شحية.واأظهر  و�شط 
اإن  “�شي  �شبكة  اأجرته  للراأي  حديث  ا�شتطاع 
الناخبني  من  الكئو  يف   75 اأن  الإخبارية  اإن” 
الدميقراطية  امل���ي���ول  وذوي  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
اآخ��ر غر  ي��ري��دون من احل��زب تر�شيح �شخ�س 
ال��رئ��ي�����س احل���ايل ج��و ب��اي��دن يف ان��ت��خ��اب��ات عام 
�شابق من هذا  2024، بزيادة ح��ادة على وقت 

العام.
تاأييد  م��ع��دلت  تظل  بينما  ال�شتطاع  وي��اأت��ي 
79 عاما، منخف�شة ومعظم  بايدن الذي يبلغ 
الباد  ح���ال���ة  م����ن  م�������ش���ت���اوؤون  الأم����رك����ي����ني 
كما  مرتفعا،  الت�شخم  ي��زال  ما  اإذ  والقت�شاد. 
تراجع  الثاثاء  يوم  �شدر  جديد  تقرير  اأظهر 

ثقة امل�شتهلك لل�شهر الثالث على التوايل.
اأندرو  ال�شيا�شي،  املحلل  قال  ذل��ك،  على  تعقيًبا 
اأنه �شيرت�شح  اإنه رغم تاأكيدات بايدن  بويفيلد، 
الرئي�س  ان��ت��خ��اب  اإع����ادة  ف��ر���س  اأن  اإل  جم���ددا 
نظرا  م�شتحيلة،  �شبه  ثانية  لولية  الأم��رك��ي 
الذهنية وتقدمه  �شعبيته و�شقطاته  لنخفا�س 

يف العمر حيث �شيبلغ 82 عاما يف 2024.

اأن  عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي  بويفيلد  واأ���ش��اف 
ب��اي��دن وف���ق ا���ش��ت��ط��اع��ات ال����راأي ي��واج��ه اأدنى 
ن�شبة تاأييد تاريخية على الإطاق وهي الأ�شواأ 
عدد  اإىل  اإ�شافة  واجلمهوريني،  امل�شتقلني  بني 
كبر من املواقف التي بدا فيها بايدن م�شو�شا 
للبديهيات  ف��اق��ًدا  اأو  ب��دن��ًي��ا  �شعيفا  اأو  ذه��ن��ي��ا 
ال�شيا�شية، هناك �شكوك اأن بايدن “يعي�س حالة 

اخلرف اجلزئي«.
واأ�شار اإىل اأنه من �شبه املوؤكد اأن نائبة الرئي�س 
ك����ام����ال ه���اري�������س ���ش��ت��ت��ق��دم ل��رت���ش��ي��ح احل����زب 
ب��اي��دن الك��ت��ف��اء بفرتة  اإذا ق��رر  ال��دمي��ق��راط��ي 
����ش���اأن و���ش��ع��ه��ا وق�شتها  ولي�����ة واح������دة، وم����ن 
و�شمراء  ام�����راأة  اأول  ت��ع��ت��ب  ح��ي��ث  ال�شخ�شية 
واأمركية اآ�شيوية ت�شغل من�شبها اأن جتعل منها 
مر�شحا، رغم خماوف الدميقراطيني اأي�شا من 

تدين �شعبيتها.
قرر  اإذا  مناف�شني  �شتواجه  هاري�س  اأن  واأو���ش��ح 
بايدن عدم امل�شي قدما يف الأم��ر، بينهم حاكم 
بيت  النقل  ووزي��ر  نيو�شوم،  كاليفورنيا، جافني 
ب��وت��ي��ج��ي��ج ال����ذي ت��ر���ش��ح ل��ل��ب��ي��ت الأب��ي�����س عام 
اإليزابيث  الدميقراطية  وال�شيناتور   2020
���ش��ان��درز �شيكونان  ب���رين  واري����ن وال�����ش��ي��ن��ات��ور 

ا مناف�شني حمتملني يف �شباق مفتوح. اأي�شً
واأ���ش��ار اإىل اأن��ه يف ال��وق��ت ال��راه��ن يركز معظم 
الدميقراطيني على النتخابات الن�شفية و�شط 
خم��اوف من نتائج كارثية ج��راء الأزم���ات التي 
قد  الن�شفية،  النتخابات  بعد  الباد،  بها  متر 

يتغر كل �شيء«.
وموؤخرا، كثفت نائبة الرئي�س الأمركي كامال 

وعقدت  رئي�شية  ولي���ات  اإىل  زي��ارات��ه��ا  هاري�س 
حم����ادث����ات م����ع ك���ب���ار ج���ام���ع���ي ال���ت���بع���ات مع 
اإنه  ليقول  بايدن  جو  للرئي�س  ال��ن��داءات  تزايد 
�شيخدم فرتة ولية واحدة فقط، وفق �شحيفة 

“التاميز” البيطانية.
واأج����رت ه��اري�����س 8 زي����ارات داخ��ل��ي��ة ح��ت��ى الآن 
خال يوليو، وهو �شعف الزيارات التي اأجرتها 
اآخر منذ توليها املن�شب؛ حيث  اأي �شهر  خال 
هذا  �شهرًيا  زي����ارات  ث��اث  املتو�شط  يف  اأج���رت 
احلزب،  اأع�����ش��اء  تعجب  ن�شاطها  وي��ث��ر  ال��ع��ام، 
احلكام  اأن  ف��ي��ه  ي���ب���دو  وق����ت  يف  ذل����ك  وي����اأت����ي 
لحتمال  النب�س  ج�س  ب���دوؤوا  الدميقراطيني 

تر�شحهم ب�شباق 2024.
اإىل  ال��ت��وج��ه  ال�����ش��ه��ر  ه���ذا  رح��ات��ه��ا  وت�شمنت 
ونورث  وبن�شلفانيا،  فلوريدا،  حا�شمة:  ولي��ات 
 ،»The 19th« كارولينا. وقالت هاري�س ملوقع
والتحدث  ال��ب��اد،  اأرج����اء  يف  لل�شفر  »اأخ��ط��ط 
والرجال  الن�شاء  اإليهم.  وال�شتماع  النا�س  مع 
م�����ش��ت��اوؤون، وغ��ا���ش��ب��ون، وخ��ائ��ف��ون م���ن �شلب 
حترير  رئي�شة  ه��ي��ن��ز،  اإري����ن  احل��ق��وق«.وق��ال��ت 
»The 19th«، اإن زيادة روؤية وتفاعل هاري�س 
ي��اأت��ي يف حل��ظ��ة ح��ا���ش��م��ة ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني، مع 
ب�شكل  بايدن  جو  الرئي�س  تاأييد  ن�شبة  تراجع 
مطرد، لت�شل اإىل م�شتوى منخف�س جديد هذا 

الأ�شبوع يف ظل م�شاكل الت�شخم.
ال�����ش��راع مبكرا داخ���ل احلزب  ب���داأ  امل��ق��اب��ل،  ويف 
انتخابات  بطاقة  يحمل  م��ن  ح��ول  اجل��م��ه��وري 
من  وتلميحات  قوية  موؤ�شرات  ظل  يف   2024
الرئي�س ال�شابق، دونالد ترامب، بعزمه الرت�شح 

اأ�شماء بع�شها كان  من جديد، بينما برزت عدة 
يعمل حتت �شلطة الرئي�س ال�شابق.

فاإن  الأم��رك��ي��ة،  هيل”  “ذا  �شحيفة  وبح�شب 
هناك 5 جمهوريني �شرعوا بالفعل يف ال�شتعداد 
للحمات الرئا�شية اخلا�شة بهم وبع�شهم اأكرث 
عانية من البع�س الآخر، ويتوقع اأن يناف�شوا 
النتخابات  يف  احل���زب  ببطاقة  للفوز  ت��رام��ب 
2024.وقالت  يف  وامل��ق��ررة  املقبلة،  الرئا�شية 
ال�شحيفة اإن اخلم�شة هم حاكم ولية فلوريدا، 
الأمركي  الرئي�س  ون��ائ��ب  �شانتي�س،  دي  رون 
اخلارجية  ووزي�������ر  ب��ي��ن�����س،  م���اي���ك  ال�������ش���اب���ق، 
الأمركي ال�شابق، مايك بومبيو، وحاكم ولية 
مرياند� لري هوغان، وال�شيناتور اجلمهوري 

عن ولية تك�شا�س، تيد كروز.

اري مناف�سها بالت�سدد حيال ال�سني  ليز ترا�س جتجُ

•• الرباط-وكاالت

يرتقب اأن تتعزز الرت�شانة احلربية للقوات اجلوية 
AH- يف املغرب بدفعة اأوىل من طائرات “اأبات�شي

الأمركية، ليكون بذلك البلد ال�شابع ع�شر   »64E
عامليا الذي �شيح�شل على هذا النوع من املروحيات 

املتطورة.
وتتميز هذه الطائرات التي ينتظر اأن حت�شل عليها 
واملناورة  العالية  الهجومية  بقدراتها  اململكة قريبا 
ويف  العمليات  م�شارح  خمتلف  يف  ال�شريع  والتدخل 
دقيق  حتديد  م��ع  البعيدة،  كما  القريبة  امل�شافات 

لاأهداف يف خمتلف الظروف املناخية.
اإطاقها  مت  التي  “الأبات�شي”  ط��ائ��رات  ت��زال  ول 
�شاحة  يف  للتدخل  و�شممت   1989 �شنة  مرة  اأول 
هجومية  هيلكوبرت  طائرة  اأف�شل  املعقدة  املعركة 
�شركة  معطيات  ح�شب  ال��ع��امل،  يف  فعالية  والأك���رث 

“بوينغ” امل�شنرّعة لهذه املروحية.
دت ب�شواريخ “هلفاير”  ومن مزايا املروحية اأنها زورّ
“الهيدرا”  �شواريخ  وحا�شنات  ل��ل��دروع،  اخل��ارق��ة 
بعيار  ر�شا�س  مبدفع  م�شلحة  اأنها  كما  ميلي،   70
30 ميلي، وميكنها اأن حتمل 1200 قذيفة بعيار 

30 ميلي.
مع  عقدا  وقعت  قد  امللكية  امل�شلحة  القوات  وكانت 
الطائرات  ل�شناعة  الأم��رك��ي��ة  “بوينغ”  ���ش��رك��ة 
طراز  م���ن  ط���ائ���رة   24 ل�����ش��راء   ،2020 ���ش��ن��ة  يف 
“الأبات�شي” املتطورة، يف �شفقة بلغت قيمتها 1.5 

مليار دولر.
الع�شكري  امل���ج���ال  يف  اخل������باء  م���ن  ع����دد  وي���وؤك���د 
�شاح  يكت�شبها  التي  الأهمية  على  وال�شرتاتيجي 
ال�”الأبات�شي”  مب��روح��ي��ات  بدعمه  امل��غ��رب��ي  اجل��و 
ال��ه��ج��وم��ي��ة وال��ت��ي ت��وف��ر ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة امللكية 
املغرب  امل���ع���ارك، ح��ي��ث يعتب  ام��ت��ي��ازات ع��دي��دة يف 
النوع  ه��ذا  اإفريقية حت�شل على  دول��ة  ث��اين  بذلك 

من الطائرات بعد م�شر واخلام�شة عربيا.
يقول  “الأبات�شي”،  ع��ل��ى  ح�شولها  اأه��م��ي��ة  وع���ن 
اخلبر يف ال�شاأن الأمني والع�شكري، حممد �شقر، 
“يدخل  اإن اقتناء املغرب لهذا النوع من الطائرات 
ال�شاح  تر�شانة  لتطوير  اململكة  م�شاعي  اإط���ار  يف 

احلربي للقوات اجلوية املغربية، و�شمن ا�شرتاجتية 
اأ�شمل ترمي لتزويد اجلي�س املغربي باأحدث املعدات 
والأ�شلحة، ومن �شمنها اأحدث الطائرات الع�شكرية 

املتوفرة يف العامل«.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�����ش��ري��ح  يف  ���ش��ق��ر  واأ�����ش����اف 
“الأبات�شي”  ع��ل��ى  امل��غ��رب  ح�����ش��ول  ب����اأن  عربية” 
اململكة  ب���داأت  ال���ذي  الع�شرنة  ل��ره��ان  ت��اأك��ي��دا  يعد 
تنهجه خال ال�شنوات الأخرة يف املجال الع�شكري 
تعد  حيث  امل��ت��ط��ورة،  التكنولوجيا  على  بالعتماد 
اأكرث  امل�����ش��م��ار  ه����ذا  يف  “الأبات�شي”  م���روح���ي���ات 
املروحيات الهجومية قوة، بف�شل �شرعتها يف تنفيذ 
العمليات الهجومية، وقدرتها العالية على التخفي 

عن الرادارات والأنظمة الدفاعية.
“الأبا�شي”  اأن  امل��غ��رب��ي  ال��ع�����ش��ك��ري  اخل��ب��ر  وب���نيرّ 
مت  هجومية  مروحية  لطائرة  من���وذج  اأح���دث  تعد 
الت�شالت  اأجهزة  باأحدث  م��زودة  وهي  ت�شميمها، 
واملاحة واأجهزة ال�شت�شعار، هذا اإىل جانب قدرتها 
العالية على التاأقلم مع م�شرح العمليات خا�شة يف 

املناطق ال�شحراوية الوعرة.
ن  وتابع مو�شحا اأن الوليات املتحدة الأمركية متكرّ
فقط حلفاءها مبا فيهم املغرب الذي جتمع بينهما 
هذا  على  احل�شول  م��ن  متميزة،  ع�شكرية  �شراكة 

النوع من الطائرات املتطورة.
واأ�شار �شقر اإىل اأن �شوق ال�شاح الأمركي ي�شنرّف 

من بني الأ�شواق الأكرث تطورا يف العامل خ�شو�شا 
ت�شكل  وال��ت��ي  احلربية  بالطائرات  املتعلق  �شقه  يف 
حلقة  “اأبات�شي”  املقاتلة من طراز  املروحيات  فيه 

مهمة.
ال�شنة  هذه  الأفريقي”  “الأ�شد  مناورات  و�شهدت 
ولأول مرة منذ �شنة 2005 م�شاركة اأربع طائرات 
مت  تكتيكية  تدريبات  �شمن  “اأبات�شي”،  ط��راز  من 
خ��ال��ه��ا اع��ت��م��اد اأن��ظ��م��ة امل��ح��اك��اة، مت��ه��ي��دا لت�شلم 

القوات امل�شلحة امللكية لهذا النوع من الطائرات.
واأ�شرف �شباط اأمركيون ومغاربة خال املناورات 
الأ���ش��خ��م يف اإف��ري��ق��ي��ا وال��ت��ي اأق��ي��م��ت ب��اإ���ش��راف من 
الوليات املتحدة واملغرب، على تدريب فرق مكونة 
من �شباط وتقنيني مغاربة مقبلني على ا�شتخدام 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ط��ائ��رات امل��ت��ط��ورة عند ت�شليمها 
الع�شكري  اخلبر  امللكية.ويعتب  اجل��وي��ة  للقوات 
الطائرات  من  النوع  ه��ذا  دخ��ول  اأن  �شقر،  حممد 
املتطورة يف اخلدمة يتطلب تاأطرا خا�شا للربابنة 
���ش��واء عب  امل��غ��ارب��ة م��ن ق��ب��ل خ���باء متخ�ش�شني 

تدريبات تقام يف اململكة اأو يف الوليات املتحدة.
ل  �شكرّ الإفريقي”  “الأ�شد  مترين  اأن  �شقر  وب��نيرّ 
للتدرب  املغاربة  للطيارين  بالن�شبة  مهمة  فر�شة 
يف  “الأبات�شي”  ط��ائ��رات  ا���ش��ت��خ��دام  على  ميدانيا 
بدقة  الأه���داف  اإىل  والو�شول  املبا�شرة  املواجهات 

عالية.

•• طهران-رويرتز

اأم�س  ال��ق��ان��ون الإي��ران��ي��ة  اإن��ف��اذ  ق��ال��ت �شلطات 
األقت القب�س على زعيم  اإن ال�شرطة  اخلمي�س 
واأربعة اأع�شاء اآخرين يف �شبكة جت�ش�س ي�شتبه 

يف ارتباطها باأجهزة املخابرات الإ�شرائيلية.
اإنهم  املعتقلني لكنها قالت  ومل تذكر جن�شيات 
م�شلحة  عمليات  تنفيذ  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ات  ت��ل��ق��وا 

وتخريبية.
وق����ال ج��ه��از امل���خ���اب���رات ال��ت��اب��ع ل���وح���دة اإنفاذ 
اأنباء  وكالة  ن�شرته  بيان  يف  الإيرانية  القانون 
“اخلم�شة  ال��ر���ش��م��ي��ة  �شبه  الإي��ران��ي��ة  ال��ع��م��ال 
هذه  التج�ش�س  �شبكة  من  اعتقالهم  مت  الذين 

املو�شاد،  م��ن  خمتلفة  ت��ع��ه��دات  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��وا 
من  معلومات  جمع  مقابل  مالية،  وع��ود  منها 

قطاعات مهمة يف اأنحاء الباد«.
الوزراء،  رئي�س  مكتب  رف�����س  اإ�ش�����رائيل  ويف 
اخلارجية  املخابرات  جهاز  عمل  يراقب  ال��ذي 
اأنباء  امل���و����ش���اد، ال��ت��ع��ل��ي��ق ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى 

العتقال.
واإي����ران واإ���ش��رائ��ي��ل ع���دوان ل����دودان منذ فرتة 
برنامج  ب�شاأن  ن��زاع  يف  الآن  وتنخرطان  طويلة 

اإيران النووي.
 وتتهم اإ�شرائيل اإيران بدعم هجمات م�شلحني 
عليها يف حني تقول طهران اإن اإ�شرائيل نفذت 
عدة اغتيالت مل�شوؤولني اإيرانيني منهم م�شوؤول 

اأو  اإ�شرائيل  تنفي  ول  اأي���ار.  مايو  يف  قتل  ب��ارز 
توؤكد هذه الأفعال.

وقال وزير املخابرات الإيراين اإ�شماعيل خطيب 
اأع��م��ال تخريبية  اأح��ب��ط��ت  اإي����ران  اإن  الأرب���ع���اء 
اأن قوات الأمن  اإ�شرائيل. واأ�شاف  خططت لها 
الإي���ران���ي���ة ن���ف���ذت ب��ن��ج��اح ع����دة ع��م��ل��ي��ات �شد 
اإ�شرائيل خال ال�شهور القليلة املا�شية دون اأن 

يحدد نوع هذه العمليات.
ويف الأ�شبوع املا�شي قالت قوات الأمن الإيرانية 
ل�شالح  ي��ع��م��ل��ون  ع��م��اء  �شبكة  اع��ت��ق��ل��ت  اإن��ه��ا 
اإ���ش��رائ��ي��ل دخ��ل��وا اإي����ران م��ن ك��رد���ش��ت��ان العراق 
باأنها  و�شفتها  وم��ا  تخريبية  اأع��م��ال  لتنفيذ 

“عمليات اإرهابية«.

•• مانيال-اأ ف ب

الأربعاء  ليل  الرت���دادي���ة  ال��ه��زات  م��ئ��ات  �شربت 
اخلمي�س �شمال الفلبني على اأثر الزلزال القوي 
اأم�س الأول الأرب��ع��اء ما دف��ع ال�شكان  ال��ذي وق��ع 
املنكوبني اإىل النوم يف اخلارج، كما ذكر عدد منهم 
فرديناند  الرئي�س  توجه  بينما  اخلمي�س،  اأم�س 

ماركو�س جونيور اإىل املنطقة.
ع��ل��ى مقيا�س  �شبع درج����ات  ���ش��دت��ه  زل����زال  وك���ان 
الفيليبني  �شمال  يف  اأب��را  مقاطعة  �شرب  ريخرت 
���ش��ب��اح الأرب����ع����اء، م���ا اأ���ش��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل خم�شة 
اأ���ش��خ��ا���س ع��ل��ى الأق�����ل وج����رح اأك����رث م���ن 150 

اآخرين.
ودم����ر ه���ذا ال���زل���زال ال��ق��وي م��ب��اين وت�����ش��ب��ب يف 
ان���ه���ي���ارات اأر����ش���ي���ة. وق����د اه���ت���زت امل���ب���اين حتى 

العا�شمة مانيا التي تبعد 300 كيلومرت.
وقال ريجي تولينتينو �شاحب مطعم يف بانغويد 
الرت���دادي���ة  “الهزات  اإن  امل��ن��ط��ق��ة  م���دن  ك���بى 
منذ  تقريبا  دقيقة  ع�شرين  اأو   15 ك��ل  حت��دث 
يوم اأم�س” الأربعاء. واأ�شاف اأن “كرثا ناموا يف 
تقريبا”.  العائات  كل  املا�شية...  الليلة  اخلارج 

وت�شلمت بع�س العائات خياما.
ماركو�س  فرديناند  الفيلبيني  الرئي�س  وو���ش��ل 
لتفقد  اخل��م��ي�����س  ����ش���ب���اح  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  الب������ن 
الأ�شرار، ح�شب تلفزيون الق�شر الرئا�شي الذي 
بث اجتماعه مع امل�شوؤولني املحليني على الهواء 
مبا�شرة على في�شبوك. ودعا ال�شكان اإىل انتظار 

فح�س منازلهم قبل العودة اإليها.
وذكرت وكالة ر�شد الزلزل اأنه مت ت�شجيل اأكرث 
الزلزال  وق����وع  م��ن��ذ  ارت����دادي����ة  ه���زة   800 م���ن 
الرئي�شي مبا يف ذلك 24 هزة قوية بدرجة كافية 

لي�شعر بها ال�شكان.
الفيلبيني  املعهد  مدير  �شوليدوم  ريناتو  وق��ال 

تراأ�شه  اجتماع  خ��ال  وال���زلزل  ال��باك��ني  لعلم 
اأن  امل��ت��وق��ع  اإن���ه م��ن  الرئي�س م��ارك��و���س ج��ون��ي��ور 
عدة”.  “لأ�شابيع  الرت���دادي���ة  ال���ه���زات  ت�شتمر 
الأيام  “عدد كبر منها يف  �شيحدث  اأنه  واأ�شاف 
بعد  ت��رتاج��ع  ب����اأن  “اآمل  ث��م  الأوىل”  ال��ث��اث��ة 

ذلك«.
قائد  ب��ق��وة، �شرح  ال��زل��زال  التي �شربها  اأب���را  يف 
فران�س  لوكالة  ك��ول  م��ايل  الكولونيل  ال�شرطة 
بر�س اأن ال�شرار “طفيفة جدا”. واأ�شاف “لي�س 
الإجاء  م��واق��ع  النا�س يف  م��ن  كبر  ع��دد  هناك 
ب�شبب  ال�شوارع  يف  النا�س  من  الكثر  بقاء  رغ��م 

الهزات” الرتدادية.
منظمة  لئ��ح��ة  على  امل��درج��ة  فيغان  مدينة  ويف 
والعلوم  وال���ث���ق���اف���ة  ل��ل��رتب��ي��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 
يف  ال�����ش��ه��رة  ال�شياحية  وال��وج��ه��ة  )ي��ون��ي�����ش��ك��و( 
اإيلوكو�س �شور، ت�شررت من�شاآت قدمية  مقاطعة 

بنيت خال الفرتة ال�شتعمارية الإ�شبانية.
امل��ق��اط��ع��ة مب��ا يف ذلك  460 م��ب��ن��ى يف  وت�����ش��رر 
برج اجلر�س التاريخي يف بانتاي وهو من املعامل 

حد  على  جزئيا  انهار  وق��د  ال�شهرة.  ال�شياحية 
�شينغ�شون  خ��رمي��ي��ا���س  امل��ق��اط��ع��ة  ح��اك��م  ق����ول 

لإذاعة تيلراديو.
قطاع  ع��ل��ى  ر  “اأثرّ ال���زل���زال  اإن  �شينغ�شون  وق���ال 

ال�شياحة واأ�شحاب الأعمال ال�شغرة«.
وت�شهد الفيليبني با�شتمرار زلزل ب�شبب موقعها 
الزلزايل  ال��ن�����ش��اط  ق��و���س  النار”،  “حزام  ع��ل��ى 
املكثف الذي يحيط باملحيط الهادي عب اليابان 
وجنوب �شرق اآ�شيا. وزلزال الأربعاء هو الأقوى يف 

هذا البلد منذ �شنوات.
ويف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2013، ت�شبب زلزال 
ب��وه��ول يف و�شط  7،1 درج����ات يف ج��زي��رة  ب��ق��وة 
اأك����رث م���ن م��ئ��ت��ي �شخ�س  ال��ف��ي��ل��ي��ب��ني يف م��ق��ت��ل 

وت�شريد 400 األف اآخرين.
 7،8 ���ش��دت��ه  ب��ل��غ��ت  زل����زال  ت�شبب   ،1990 ويف 
اأك���رث من  البلد يف مقتل  ه��ذا  �شمال  درج���ات يف 
اأ���ش��رارا ج�شيمة يف  �شبب  وق��د  �شخ�س.   1200
اأكرث من مئة  اإىل �شق على امتداد  مانيا واأدى 

كيلومرت يف الأر�س.

•• ا�صطنبول-اأ ف ب

بالهتافات  اخلمي�س  اأم�س  بودنار  فا�شيل  تركيا  لدى  اأوكرانيا  ال�شفر  ندد 
املوؤيدة للرئي�س الرو�شي فادمير بوتني من قبل م�شجعي نادي فرنبغ�شة 
خال ا�شتقباله دينامو كييف الأوكراين �شمن ت�شفيات دوري اأبطال اأوروبا 

لكرة القدم يف ا�شطنبول.
واأظهرت �شور على و�شائل التوا�شل الجتماعي عدداً من امل�شجعني الأتراك 
اأ�شحاب  الأول �شد  دينامو  على هدف  رداً  الرو�شي  الرئي�س  با�شم  يهتفون 
الر�س م�شاء الأربعاء.وفاز دينامو كييف باملباراة 2-1 بعد تعادل الفريقني 
الغزو  خلفية  على  بولندا  يف  اأقيمت  التي  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  يف  �شفر-�شفر 
الرو�شي لأوكرانيا، ليعب الأول اإىل الدور الثالث من الت�شفيات املوؤهلة اإىل 
“كرة  اأن  تويرت  على  ح�شابه  عب  تغريدة  يف  بودنار  املجموعات.وكتب  دور 

القدم لعبة عادلة. بالأم�س كان دينامو كييف اأقوى«.
واأ�شاف “من املحزن للغاية �شماع كلمات دعم من م�شجعي فرنبغ�شة لقاتل 
ومعتد رو�شي ق�شف بادنا«.وتابع “اأنا ممن لل�شعب الرتكي الودود على 

دعمه لأوكرانيا وعلى تفكره يف الت�شرفات غر الائقة للجماهر«.
من جهتها، �شرحت ال�شحافة الرتكية اأنرّ الأجواء توترت بعد الهدف الأول 

الدقيقة  بويال�شكي يف  فيتايل  الأوك���راين  الاعب  �شجله  ال��ذي  امل��ب��اراة  يف 
.57

فرحته  اأظ��ه��ر  “بويال�شكي  اأنرّ  اإىل  الرتكية  “�شوزكو”  �شحيفة  واأ���ش��ارت 
بطريقة ا�شتفزازية. تلقى �شيحات ال�شتهجان وتلقى بطاقة �شفراء«.

الرو�شي، وفقاً  الرئي�س  ا�شم  ي��رددون  بداأ م�شجعو فرنبغ�شة يف وقت لحق 
ملقاطع فيديو تداولها نا�شطون على و�شائل التوا�شل الجتماعي.

ال�شحايف  املوؤمتر  ح�شور  لو�شي�شكو  مر�شيا  كييف  دينامو  م��درب  ورف�س 
املقرر بعد املباراة، وفق و�شائل اإعام تركية.

�شيء  “كل  ب��اأن  تلفزيونية  الأوك���راين خ��ال مقابلة  الفريق  م��درب  واأف���اد 
�شار وفق خططنا وفزنا. لكننا مل ناأخذ امل�شجعني بعني العتبار. مل اأتوقع 

�شعارات مماثلة. يا له من اأمر موؤ�شف«.
اأفعال  ب���ردود  ال��رتك��ي  الفريق  م�شجعو  اأطلقها  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��ارات  وت�شببت 
كبرة على مواقع التوا�شل الجتماعي يف الباد، حيث و�شفها العديد من 

م�شتخدمي الإنرتنت باأنها “خمزية«.
“�شعرت باخلجل من م�شجعي  وكتب ال�شحايف جنكيز جاندار على تويرت 
جلنوده  الفوز  هذا  يخ�ش�س  اأن  كييف  دينامو  اأراد  عليهم.  عار  فرنبغ�شة. 

الذين يحمون بادهم. اأهنئهم«.

لتعزيز قدرات القوات اجلوية.. املغرب ي�ستعد لت�سلم »الأبات�سي«

اإيران تعلن اعتقال جوا�سي�س ي�ستبه بارتباطهم باإ�سرائيل 

•• برلني-اأ ف ب

اأعلنت احلكومة الأملانية اأنها جتري 
حم����ادث����ات ب�������ش���اأن دف����ع م���زي���د من 
اأوملبياد  التعوي�شات ل�شحايا هجوم 
م���ي���ون���ي���خ، م����ع اق��������رتاب ال����ذك����رى 

اخلم�شني للعملية الدامية.
وق��ب��ي��ل اإح��ي��اء ال��ذك��رى يف اأي��ل��ول/
ال�شحايا  اأق������ارب  اأ����ش���ار  ���ش��ب��ت��م��ب، 
الإ�شرائيليني اإىل اأنهم غر را�شني 
متحدث  امل��ان��ي��ا.وق��ال  تعر�شه  عما 
با�شم وزارة الداخلية الملانية لوكالة 
فران�س بر�س اإن “املحادثات القائمة 
على الثقة جتري مع ممثلي عائات 
ال�شحايا«.ومل يحدد من �شي�شتفيد 
املبلغ  اأو  ال�شافية  التعوي�شات  من 
مكتفيا  ت��خ�����ش��ي�����ش��ه،  ���ش��ي��ت��م  ال����ذي 
“مرة  �شتمول  اأي حزمة  اأن  بالقول 
اأخرى” من قبل احلكومة الفدرالية 
ميونيخ.يف  ومدينة  بافاريا  وولي��ة 
اقتحم   ،1972 اأيلول-�شبتمب   5
ثمانية م�شلحني فل�شطينيني جناح 
القرية  يف  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال���ف���ري���ق 
الأوملبية وقتلوا اثنني واأخذوا ت�شعة 
ره��ائ��ن وه���ددوا بقتلهم يف ح��ال مل 
�شجينا   232 ����ش���راح  اإط�����اق  ي��ت��م 

املانيا  ���ش��رط��ة  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا.وق��ام��ت 
قتل  فا�شلة  اإن��ق��اذ  بعملية  الغربية 
فيها الرهائن ال�شرائيليني الت�شعة 
امل�شلحني  اإىل خم�شة من  بالإ�شافة 

الثمانية و�شابط �شرطة.
املتحدثة  ���ش��ب��ي��ت��زر  اأن���ك���ي  وو���ش��ف��ت 
حديث  يف  ال�شحايا  ع��ائ��ات  با�شم 
الملانية  الإع��ام��ي��ة  املجموعة  م��ع 
حاليا  امل��ط��روح  املبلغ  دي”  اأن  “اآر 
مبقاطعة  م��ه��ددة  “مهني”،  ب��اأن��ه 

حفل احياء الذكرى هذا العام.
مبلغا  ع��ر���ش��ت  ب���رل���ني  اإن  وق���ال���ت 
يورو  م��اي��ني   10 ي��ب��ل��غ  اج��م��ال��ي��ا 
مليون   4،5 نحو  ي�شمل  بالجمال، 

ي�����ورو مت دف��ع��ه��ا ك��ت��ع��وي�����ش��ات بني 
ما  وه���و  و2002،   1972 ع��ام��ي 
املعاير  اأن��ه ل يتوافق م��ع  اع��ت��بت 

الدولية.
واأ����ش���اف���ت ���ش��ب��ي��ت��زر اأرم����ل����ة م���درب 
ريا�شة املبارزة اأندريه �شبيتزر الذي 
بالغ�شب  “ن�شعر  ال��ه��ج��وم  يف  ق��ت��ل 
“اأننا  اىل  م�شرة  الأمل”،  وخيبة 
مل نرغب اأبدا يف التحدث علنا عن 
املال ولكننا الآن م�شطرون لذلك«.

واأفادت “اآر اأن دي” اأن احلكومتني 
ترغبان  وال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  المل���ان���ي���ة 
بالتو�شل اىل اتفاق بحلول 15 اآب-

اأغ�شط�س.

اأملانيا تبحث دفع مزيد من التعوي�سات 
ل�سحايا اأوملبياد ميونيخ 

مئات الهزات الرتدادية يف �سمال الفلبني 

ال�سفري الأوكراين لدى تركيا يندد بهتافات موؤيدة لبوتني 

الدميقراطيون ل يريدون بايدن.. من �سيخلفه يف البيت الأبي�س؟
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اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كنز املعمار للمقاولت العامة

رخ�شة رقم :CN 3677153 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حمد انور حمدان عبداهلل الزعابى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حمد انور حمدان عبداهلل الزعابى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ايهم حامد حامد %49

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

KANZ ALMUEMAR GENERAL CONTRACTING

اإىل/ كنز املعمار للمقاولت االعامة . ذ.م.م
KANZ ALMUEMAR GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كافيه عزيز م�شر

رخ�شة رقم :CN 4058592 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بكر على احمد الهالت  %46

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / م�شطفى فوزى م�شطفى ح�شني من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / م�شطفى فوزى م�شطفى ح�شني من 100 % اإىل %54

تعديل وكيل خدمات / حذف عائ�شه على ح�شني احلو�شنى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ كافيه عزيز م�شر
AZEAIZ MASR CAFE

اإىل/كافيه عزيز م�شر ذ.م.م
  AZEAIZ MASR CAFE L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة م�شروبات باردة و �شاخنة  5630004
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات ال�شيافة  5621003

 تعديل ن�شاط / حذف املطاعم  70041
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
وال�شيانه  العقارات  لإدارة  :فلوري�شت  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامه ذ.م.م  رخ�شة رقم :CN 1867215 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شم�شه لطيف مب�شر ح�شني من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شم�شه لطيف مب�شر ح�شني من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف على �شيف حزام �شرقبى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ فلوري�شت لإدارة العقارات وال�شيانه العامه ذ.م.م

FLORIST PROPERITY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ فلوري�شت لإدارة العقارات وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
FLORIST PROPERITY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شركة الدعم للمنتجات الغذائيه ذ.م.م

رخ�شة رقم :CN 2710036 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حمد مطر را�شد بن م�شيعد النيادى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / حمد مطر را�شد بن م�شيعد النيادى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ابوبكر �شديق حممد ح�شني اخلوري

تعديل راأ�س املال من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة الدعم للمنتجات الغذائيه ذ.م.م
SUPPORT FOR FOOD PRODUCTS COMPANY L.L.C

اإىل/ �شركة الدعم للمنتجات الغدائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SUPPORT FOR FOOD PRODUCTS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شاينتك لرتكيب اللوحات العانية

رخ�شة رقم :CN 1176776 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شونل جورج فارجي�س %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح عمر �شالح اجلابرى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شاينتك لرتكيب اللوحات العانية

SIGNTECH FIXING ADVERTISEMENT BOARDS

اإىل/ �شاينتك لرتكيب اللوحات العانية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

SIGNTECH FIXING ADVERTISMENT BOARDS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
�شركة   - التدخني  للوازم  با�س  :تربو  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم :CN 1140172 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ تربو با�س للوازم التدخني - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

TURBO PLUS SMOKERS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / اك�س تربو للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

X TURBOO GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة عامة  4690018

تعديل ن�شاط / حذف بيع لوازم التدخني واأدوات ت�شخني التبغ - بالتجزئة  4723002

 تعديل ن�شاط / حذف بيع ال�شجائر اللكرتونية ولوازمها- بالتجزئة  4723003

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

خال يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :غزال الغربية للخياطة الن�شائية ذ.م.م  

رخ�شة رقم :CN 1042340 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد مكرم على عبدال�شاهد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ميلون احمود �شمد مياه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جا�شم عبدالرحيم احمد احلمادى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداحل�شيب عبداللطيف
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ غزال الغربية للخياطة الن�شائية ذ.م.م
WESTERN GAZELLE LADIES TAILORING L.L.C

اإىل/ غزال الغربية للخياطة الن�شائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
WESTERN GAZELLE LADIES TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :فور يو لتجارة الك�ش�شوارات

رخ�شة رقم :CN 1179364 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شاجث عبدالرحمن %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شامل عثمان مبارك الزعابى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من فور يو لتجارة الك�ش�شوارات

FOR YOU ACCESSORIES TRADING

اإىل/ فور يو لتجارة الك�ش�شوارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
FOR YOU ACCESSORIES TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شوقار كب لتجارة املواد الغذائية

رخ�شة رقم :CN 3853092 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شفر بتوكودى حممود %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 �شلطان عبداهلل بدر �شيف البو�شعيدى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شلطان عبداهلل بدر �شيف البو�شعيدى من 100 % اإىل %51
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شوقار كب لتجارة املواد الغذائية
SUGAR CUP FOODSTUFF TRADING

اإىل/ �شوقار كب لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
SUGAR CUP FOODSTUFF TRADING L.L.C

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :الوني�س للخياطة الرجالية

رخ�شة رقم :CN 1125418 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة قارى عبداحلق تاج حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد حمد �شيف �شعيد العي�شائى

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

ALWANES GENTS TAILORING
اإىل/ الوني�س للخياطة الرجالية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL WANES GENTS TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :م ا ز �شبعه �شبعه كافتريا 

رخ�شة رقم :CN 4153344 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ م ا ز �شبعه �شبعه كافتريا
CAFETERIA M A Z SABEAH SABEAH

اإىل/ فوقو للوجبات اخلفيفة
  FOQO SNACK 

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كو�شمودكت�س للتجارة ذ.م.م

رخ�شة رقم :CN 3022993 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 عبداحلميد رامانالوكال باتاناث حممد رامانالوكال من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 عبداحلميد رامانالوكال باتاناث حممد رامانالوكال من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدال�شام حممد �شامل م�شعود العلوى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ كو�شمودكت�س للتجارة ذ.م.م

COSMODUCTS TRADING L.L.C
اإىل/ كو�شمودكت�س للتجارة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

COSMODUCTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :الن�شاري لل�شفر

رخ�شة رقم :CN 2243262 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة فوؤاد رفعت ال�شيخ غلوم الن�شارى %100
تعديل مدير / اإ�شافة فوؤاد رفعت ال�شيخ غلوم الن�شارى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ال�شيدة �شاره رفعت ال�شيخ غلوم الن�شارى

تعديل مدير / حذف �شاره رفعت ال�شيخ غلوم الن�شارى
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان واإل فاإن 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

للمقاولت العامه
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :1127261 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة حامد حممد علي �شعيد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد عبداهلل حممد مفتاح ال�شام�شي

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

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

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :3668580 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 ا�شافة ذياب علي عبداهلل مبارك املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف علي عبداهلل مبارك املن�شوري

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ا�شطبل الريادة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم :4194498 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حامد حممد على �شعيد ال�شام�شى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد عبداهلل حممد مفتاح ال�شام�شى
تعديل مدير / حذف حممد عبداهلل حممد مفتاح ال�شام�شى

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
حقول  وخدمات  للمقاولت  :مايكرو  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

النفط - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
رخ�شة رقم :CN 1199340 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل خمي�س مفتاح �شنقور املزروعى %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمر داراز حممد يو�شف %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل يو�شف حممد على املرزوقي
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اإ�شم جتاري من/ مايكرو للمقاولت  وخدمات حقول النفط - �شركة ال�شخ�س  تعديل 
الواحد ذ م م

MICRO CONTRACTING & OIL FIELDS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ الر�شالة جلف للمقاولت وخدمات حقول النفط ذ.م.م

AL RESALAH GULF CONTRACTING & OIL FIELDS SERVICES L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة املقاولت امليكانيكية  4220903

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شهناز بيجم لدارة العقارات ذ.م.م

رخ�شة رقم :CN 1116664 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 �شهناز بيجم زوجه مرزا ر�شيد حممود من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شهناز بيجم زوجه مرزا ر�شيد حممود من 49 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على �شامل �شعيد النيادى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شهناز بيجم لدارة العقارات ذ.م.م
SHAHNAZ BEGUM PROPERTY MANAGEMENT L.L.C

اإىل/ ايليت ون لدارة العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ELITE ONE PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

اإع����������الن
لتبديل  دومان  عامر  :حمل  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الزيوت رخ�شة رقم :CN 1136398 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة طرفه �شعيد حممد الكعبى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عامر عي�شه �شاملني بن دومان العامرى
تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل عامر دومان لتبديل الزيوت

AMER DOUMAN LUBRICATION SHOP

اإىل/ حمل �شعاع اخلر لتبديل الزيوت
SHUAA AL KHAIR OIL  CHANGE SHOP

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

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

اعــالن العدد 13606 بتاريخ 2022/7/29 

دعوة اىل ح�شور اإجتماع اجلمعية العمومية 
ل�شركة موون فالور للتطوير العقاري ذ م م 

م  م  ذ  العقاري  للتطوير  فالور  موون  �شركة  م�شاهمي  ال�شادة 
الكرام يت�شرف جمل�س الإدارة  بدعوتكم اىل ح�شور اإجتماع 
يوم  فى  ينعقد  �شوف  وال��ذى  لل�شركة  العمومية  اجلمعية 
الثانية ع�شر  ال�شاعة  2022/8/22 فى تام  املوافق  الثنني 
املبينة  العمال  جدول  ملناق�شة  الفديو   تقنية  عرب  ظهرًا  

تفا�شيله اأدناه :
1. تعيني جمل�س اإدارة جديد لل�شركة  

2. منح ال�شالحيات  جمل�س الدارة ورئي�س املجل�س 

/عبدالروؤوف  بال�شيد  الت�شال  يرجي  ال��راب��ط  ل�شتالم 
ابو�شهاب على هاتف رقم 0565600060

https://zoom.us/j/98143128131 : رابط الجتماع
جمل�س الدارة 
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عربي ودويل

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��رك��ي اأن��ت��وين بلينكن اإن 
لرو�شيا  “مهما”  عر�شا  ق��دم��ت  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
ب�شاأن �شجينني اأمركيني لديها، وعلن اأنه �شيتحدث 
الأوىل  للمرة  لف��روف  �شرغي  الرو�شي  نظره  مع 

منذ غزو رو�شيا لأوكرانيا.
الهاتفية  امل��ح��ادث��ة  اإن  لل�شحافيني  بلينكن  وق���ال 
املرتقبة “يف الأيام القادمة” مع لفروف “لن تكون 
خم�ش�شة  �شتكون  ب��ل  اأوكرانيا”،  ب�شاأن  للتفاو�س 
ت�شدير  وبا�شتئناف  رو�شيا  يف  الأمركيني  لل�شجناء 

“اأعتزم  بلينكن  الأوكرانية.وقال  احلبوب  حما�شيل 
اإثارة ق�شية ت�شكل اأولولية بالن�شبة اإلينا: حترير بول 
ويان وبريتني غريرن املوقوفني من دون وجه حق 

واللذين يجب اأن ي�شمح لهما بالعودة اإىل بلدهما«.
الطاولة  ع��ل��ى  م��ق��رتح��ا  “و�شعنا  ب��ل��ي��ن��ك��ن  وت���اب���ع 
املعتقلني  ع���ن  الإفراج”  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  اأ����ش���اب���ي���ع  ق��ب��ل 
ماهية  ب�شاأن  تفا�شيل  اإعطاء  ي�شاأ  ومل  الأمركيني، 
ال��ع��ر���س الأم���رك���ي.مت اإي����داع غ��ري��رن، لع��ب��ة فريق 
اإىل مطار  و�شولها  ال�شجن منذ  فينك�س مركوري، 
حيث  ���ش��ب��اط/ف��باي��ر  يف  مو�شكو  يف  ت�شرمييتيفو 
اأوق���ف���ت وب��ح��وزت��ه��ا، وف����ق لئ��ح��ة الت����ه����ام، عبوات 

القنب،  بزيت  اأة  معبرّ اللكرتونية  بال�شجائر  خا�شة 
اإىل  ت�شل  اأن  مي��ك��ن  بال�شجن  ع��ق��وب��ة  ت��واج��ه  وه���ي 
اأمنًيا يف  م�شوؤوًل  كان  الذي  ويان  ا  �شنوات.اأمرّ ع�شر 
�شركة لقطع ال�شيارات واأحد عنا�شر م�شاة البحرية 
الأول/ ك���ان���ون  م��و���ش��ك��و يف  ف��اع��ت��ق��ل��ت��ه  ال�����ش��اب��ق��ني، 
ا�شة.  ح�شرّ م����واد  ام��ت��اك  بتهمة   2018 دي�����ش��م��ب 
وحكم   2020 حزيران/يونيو  يف  بالتج�ش�س  ودي��ن 
�شيبحث  اإن��ه  بلينكن  عاًما.وقال   16 بال�شجن  عليه 
 25 اتفاق رو�شي-اأوكراين لت�شدير  مع لف��روف يف 
الأ�شبوع  اإل��ي��ه  التو�شل  احل��ب��وب مت  م��ن  مليون ط��ن 

املا�شي يف ا�شطنبول بو�شاطة تركية ورعاية اأممية.

بريطانيا: هجوم اأوكرانيا امل�ساد
 يف خري�سون يكت�سب قوة 

•• لندن-رويرتز

قالت وزارة الدفاع البيطانية اأم�س اخلمي�س اإن الهجوم امل�شاد الذي ت�شنه اأوكرانيا يكت�شب قوة يف 
مدينة خر�شون الواقعة جنوب الباد وت�شيطر عليها رو�شيا.

وذكرت يف ن�شرة دورية على تويرت “من املرجح للغاية اأن تكون القوات الأوكرانية قد اأقامت ج�شرا 
جنوبي نهر لينجوليت�س الذي ي�شكل احلدود ال�شمالية ملدينة خر�شون التي حتتلها رو�شيا«.

وقالت املخابرات الع�شكرية البيطانية اإن كتيبة اجلي�س الرو�شي التا�شعة والأربعني املتمركزة على 
ال�شفة الغربية لنهر دنيبو، �شعيفة جدا الآن على ما يبدو، م�شيفة اأن خر�شون معزولة فعليا عن 

الأرا�شي الأخرى التي حتتلها رو�شيا.

»متواطئا«   رو�سيا تعلن اعتقال 21 
مع اجلي�س الأوكراين 

•• مو�صكو-اأ ف ب

اأعلن م�شوؤولون يف الإدارة املحلية املعينة من رو�شيا يف جنوب اأوكرانيا  اأم�س 
اخلمي�س اعتقال 21 “متواطئا” مع اجلي�س الأوكراين واأجهزة الأمن.

اأوك��راين طال ج�شرا مهما  اإع��ان العتقالت غداة ق�شف مدفعي  وياأتي 
اأ����ش���رارا مبمر  اأحل���ق  م��ا  اأوك��ران��ي��ا،  ج��ن��وب  يف منطقة حتتلها مو�شكو يف 
على  ال�شيطرة  ل�شتعادة  الأوكرانية  القوات  ت�شعى  وقت  يف  مهم  اإم��دادات 
منطقة خر�شون.وقالت الإدارة املحلية املوالية للكرملني يف خر�شون اإن 
عنا�شر من احلر�س الرو�شي اعتقلوا 21 “متواطئا” مع القوات امل�شلحة 
التي حتتلها  اإ���س.ب��ي.ي��و، يف منطقة خر�شون  الأم��ن  وجهاز  الأوك��ران��ي��ة 

مو�شكو ومنطقة زابوريجيا التي ت�شيطر عليها جزئيا.
واأك��رث من  53 قنبلة يدوية  بينها  اأ�شلحة وذخائر خمتلفة من  بطت  و�شُ
24 كلغ من املتفجرات.وذكرت وكالة الأنباء الر�شمية ريا نوفو�شتي نقا 
عن م�شدر ع�شكري اأن املعتقلني كانوا يقدمون للجي�س الأوكراين معلومات 
عن انت�شار القوات الرو�شية يف هذه املدينة وحميطها مبا ي�شمح بت�شويب 

اأهداف ال�شواريخ الأوكرانية.
تقع خر�شون، عا�شمة املنطقة التي حتمل ال�شم نف�شه، على بعد ب�شعة 
م�شاًدا  هجوًما  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  ت�شن  حيث  اجلبهة  م��ن  كيلومرتات 
الرو�شي  للهجوم  الأوىل  الأي��ام  يف  التي خ�شرتها  الأرا���ش��ي  هذه  ل�شتعادة 

على اأوكرانيا.

•• بريوت-وكاالت

مل يكن �شها، م�شاء اخلمي�س املا�شي، العثور 
على ربطة خبز واحدة على جميع الأرا�شي 
التي  الأف���ران  اأم���ام  ال��وق��وف  ول  اللبنانية، 
اإىل �شاحات عنف متنقل على غرار  حتولت 
ما ح�شل العام املا�شي مثل هذا الوقت اأمام 

حمطات الوقود.
تلك امل�شاهد تخت�شر حال املواطن اللبناين 
اأق�شى  م���ن  ال����ب����اد،  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف 
ال�شمال حتى اأق�شى اجلنوب، و�شط م�شادات 
ب�شبب  الأف�����ران،  امل��واط��ن��ني  واأ�شحاب  ب��ني 

عدم توفر اخلبز.
ب�شبب  اخلبز  ت��اأم��ني  الأف����ران  ت�شتطع  ومل 
نفاد م��ادة الطحني من الأف��ران، مما يعني 
وزير  تطمينات  رغ���م  م�شتمرة  الزم����ة  اأن 
ت�شريف  ح��ك��وم��ة  وال��ت��ج��ارة يف  الق��ت�����ش��اد 
�شام، و�شط معلومات عن  اأم��ني  الأع��م��ال، 
اإ�����ش����راب موظفي  ت���اأخ���ر احل���ل���ول ب�����ش��ب��ب 

القطاع العام يف وزارة الزراعة.
جونية  مدينة  ا�شتفاقت  الأرب��ع��اء،  و�شباح 
الطريق  على  ده�شاً  قتيل ق�شى  وق��وع  على 
الأفران،  اأح��د  اإىل  توجهه  اأث��ن��اء  ال�شاحلية 
وان��ت�����ش��رت ����ش���وره ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ات مواقع 
التوا�شل الجتماعي و�شط تعليقات غا�شبة 

على ما اآلت اليه الظروف.
ال��زراع��ة يف حكومة  وزي���ر  م��ن جهته ك�شف 
ت�����ش��ري��ف الأع����م����ال، ع��ب��ا���س احل����اج ح�شن، 
األف   30 كمية  اأن  عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي 
وهي  ل��ل��م��ط��اح��ن  �شت�شلم  ال��ق��م��ح  م��ن  ط��ن 
خم�ش�شة لاأ�شبوع احلايل، قائا اإنه لي�س 
القمح مطلقاً  تاأخر يف فح�س عينات  ثمة 

لدى الوزارة.
اأبواب  وا�شتنكر احلاج ح�شن ما يجري على 
للمواطنني  واإذلل  ط��واب��ر  م��ن  الأف�����ران 
وت�����ش��ارب ب���الأي���دي وا���ش��ف��ا اإي�����اه ب���� “غر 

املنطقي واملحزن واملقلق ».
وقال امل�شوؤول اللبناين “نحن كوزارة الزراعة 
ن��وؤخ��ر الفح�س  ك��ام��ا ول  ب��واج��ب��ن��ا  ن��ق��وم 
رغم  امل�شتوردة  القمح  ل�شاحية  ال�شروي 
وموظفونا  العام،  القطاع  موظفي  اإ�شراب 
يقومون بعملهم على اأكمل وجه، وما يروج 
عن تاأخر يف عمل الوزارة اإ�شاعات ل �شحة 

لها ».
لبنان  القمح يف  اأزم���ة  “ اإن  ب��ال��ق��ول  وخ��ت��م 

ه���ي اأزم������ة ا����ش���ت���راد ل���ل���م���ادة م���ن اخل�����ارج، 
وهناك تاأخر يف ال�شتراد ت�شاأل عنه وزارة 

القت�شاد .«
وب��ال��رغ��م م���ن ط��م��اأن��ة وزي����ر الق��ت�����ش��اد يف 
ح��ك��وم��ة ت�����ش��ري��ف الأع����م����ال، اأم����ني �شام، 
والقمح،  الطحني  كافية من  بوجود كميات 
ف��اإن ذل��ك ل يرتجم على اأر���س ال��واق��ع، بل 
بعد  يوما  ���ش��وءاً  الو�شع  ي��زداد  العك�س  على 
اأمام  اأبوابها  الأف��ران  من  املزيد  وتغلق  يوم 

املواطنني .
ي���وم الثاثاء  اأك����د  وك����ان وزي����ر الإق��ت�����ش��اد 
“يف حال اتخذ  اأنه  لو�شائل العام املحلية 
ق���رار رف���ع ال��دع��م، ف���اإن �شعر رب��ط��ة اخلبز 

األ����ف لرة  األ����ف و35   30 ب���ني  ���ش��ي��رتاوح 
لبنانية«.

ال����دويل  ال��ب��ن��ك  م���ع  “التفاق  اأن  وك�����ش��ف 
يق�شي برفع الدعم عن الطحني، واأن هذه 
حيث  اأ���ش��ه��ر،  ت�شعة  ب��ع��د  �شتتخذ  اخل��ط��وة 
الفقرة من احل�شول على  الأ�شر  �شتتمكن 

اخلبز من خال بطاقات متوينية«.
�شام  اأ�شار  احلالية،  ب��الأزم��ة  يتعلق  وفيما 
�شتدخل  القمح  م��ن  ط��ن  األ���ف   50 اأن  اإىل 
ل�شهر  تكفي  اأي���ام،  ع�شرة  خ��ال  لبنان  اإىل 
وزارة  لفحو�س  و�شتخ�شع  ال�شهر  ون�شف 
الإنتاج  يف  الإ����ش���راع  “يجب  وق���ال  ال��زراع��ة 
اإىل  م�شراً  حتى ل حتدث اأزمة يف البلد”، 

اأنه “مت ت�شكيل جلنة بادارة وزارة القت�شاد 
لتنظيم و�شول القمح اإىل املرفاأ وبعدها اإىل 
املطاحن، ومب�شاعدة جميع الأجهزة ملتابعة 

و�شول القمح اإىل الأفران«.
حلبات  اإىل  ل��ب��ن��ان  يف  الأف�������ران  ل����ت  وحت����ورّ
اأ�شبقية  ب�����ش��اأن  ت��ا���ش��ن  ف��م��ن  م�����ش��ارع��ة، 
ت�شابك  اإىل  خ��ب��ز  رب���ط���ة  ع��ل��ى  احل�������ش���ول 
اإىل  بالع�شي واحل��ج��ارة،  ب��الأي��دي و���ش��رب 
اإط��اق نار م�شاء الثاثاء ، خلف ع��دداً من 
فرن  من  عة  املرورّ امل�شاهد  اجلرحى.وتنقلت 
اآخ��ر، مما دفع نقابات املخابز والأفران  اإىل 
لاأفران  الأمنية  احلماية  تاأمني  اإىل طلب 

التي تعمل وت�شهد طوابر اأمامها »
وك��م��ا ج���رت ال���ع���ادة يف ل��ب��ن��ان، ���ش��رع��ان ما 
ظهرت �شوق �شوداء، تباع فيها ربطة اخلبز 
820 غرام ب�شعر يرتاوح بني 25 األف لرة 
اإىل 30 األف لرة، وذلك بدًل من 13 األف 

لرة كما حددته وزارة القت�شاد.
ف��رن يف مدينة �شيدا جنوب  وق��ال �شاحب 
“كل  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  ال��ب��اد 
م�������ش���وؤول ي��رم��ي امل�����ش��وؤول��ي��ة ع��ل��ى الطرف 
الآخر، وغالبيتهم يتفقون على توجيه اإ�شبع 
التهام ظلماً لاجئني ال�شوريني واتهامهم 
اأكرث  ومن  لاأزمة  الرئي�شي  ال�شبب  باأنهم 
لدعم  املخ�ش�شة  الأم���وال  من  امل�شتفيدين 

الطحني«.
و���ش��ه��دت معظم اأ����ش���واق ال�����ش��وب��رم��ارك��ت يف 
ب���روت وط��راب��ل�����س، ي���وم اخل��م��ي�����س، اإقبال 
امل����واط����ن����ني ع���ل���ى �شراء  ق���ب���ل  م����ن  ك��ث��ي��ف��اً 
ال��ب�����ش��ك��وي��ت وال��ك��ع��ك ب����دًل م��ن اخل��ب��ز بعد 
اأك��رث منذ يومني لدى معظم  فقدانه منذ 

حمات بيع املواد الغذائية.

بلينكن يعلن عن حمادثات مقبلة مع لفروف 

•• لو�صا�س-اأ ف ب

ر حريق متعمد على الأرج��ح نحو  دمرّ
األف هكتار يف جنوب �شرق فرن�شا قرب 
اأوبينا  اأم�س الأول الأربعاء واأدى اإىل 
اإجاء حوايل 350 �شخ�شا، لكنه مل 

ي�شفر عن �شقوط �شحايا.
اإطفاء  عن�شر   600 ح���واىل  وع��م��ل 
ط����وال ل��ي��ل الأرب���ع���اء اخل��م��ي�����س على 

اإخماد احلريق.
مل  اخلمي�س،  الأربعاء  ليل  ومنت�شف 
تكن �شوى بوؤرة واحدة م�شتعلة ح�شب 
مي�شال  ج����ان  ك��ول��ون��ي��ل  ال��ل��ف��ت��ن��ان��ت 
اإدارة الإطفاء يف دائرة  �شالنكون من 
اأردي�س حول بلدة لو�شا�س قرب اأوبينا 
لت خم�شة حرائق منف�شلة  حيث �شجرّ

منذ �شباح الأربعاء.
ون�شبت ثاثة حرائق اأخرى يف دائرة 

ن�شف قطرها 10 كيلومرتات.
العام يف بريفا�س كبى  املدعي  وقال 
“الفر�شية  اإن  الأربعاء  املنطقة  مدن 
اجلنائية )...( مرجحة”، مو�شحا اأن 

�شخ�شا واحدا اأوقف قيد التحقيق.

���ش��خ�����ش��ا ع��ل��ى الأق����ل   350 واأج���ل���ي 
ومناطق  ال�شياحية  فوغي  بلدة  م��ن 
اأردي�س  ق���رب  ب��ه��ا  املحيطة  التخييم 
لكن احلريق مل يت�شبب يف اأي اإ�شابات 

اأو يهدد منازل.
اإطفائي  و600   550 ب���ني  وع��م��ل 
طوال الليل بدعم من خم�س طائرات 
لر�س املياه ومئة اآلية تدخل ومروحية 

لاأمن املدين.
وق��ال روم��ان �شاربونييه  وهو عن�شر 
اإط��ف��اء م��ت��ط��وع ك���ان ي��ق��ف م��ع اثنني 
م���ن زم���ائ���ه ق���رب ���ش��ج��رة حمرتقة 
مة “مل نتوقف عن  اأم��ام اأر���س متفحرّ
حتى  التا�شعة  ال�شاعة  م��ن  العمل” 

ال�شاعة 15،00.
ويف وق���ت ���ش��اب��ق م���ن الأرب����ع����اء، دمر 

الغطاء  م����ن  ه���ك���ت���ار   800 ح���ري���ق 
النباتي قرب مونبيلييه )جنوب(.

وت��اأت��ي ه���ذه احل��رائ��ق اجل��دي��دة بعد 
اأيام على حرائق “ا�شتثنائية” دمرت 
األ���ف   21 ي���وم���ا ح�����واىل   12 خ����ال 
ه��ك��ت��ار م���ن ال���غ���اب���ات يف ج���رون���د يف 
اإجاء  اإىل  واأدت  الباد،  جنوب غرب 

حوايل 36 األف �شخ�س.

•• كات�صينا -اأ ف ب

اعتادت عائلة لريا عبد الكرمي على ك�شب لقمة 
اإحدى  ال��ف��ول وال�����ش��رغ��وم يف  عي�شها م��ن زراع���ة 
قرى ولية كات�شينا يف �شمال غرب نيجريا، لكن 
تهديدات قطاع الطرق اأجبتها على التخلي عن 

اأرا�شيها والزراعة يف مكان اآخر.
ا�شطراب  اإىل  الأم��ن  انعدام  تفاقم  اأدى  واليوم، 
الزراعة والإم��دادات الغذائية يف املنطقة، وتقول 
هذه اجلدة اإن اإطعام اأ�شرتها اأ�شبح ميثل حتديا.

تروي عبد الكرمي حاملة حفيدتها البالغة �شبعة 
قبل  ال�شحية  ال�شلطات  اأن�شاأتها  عيادة  يف  اأ�شهر 
“ل  ع��ام بالتعاون م��ع منظمة اأط��ب��اء ب��ا ح��دود 
ميكننا الو�شول اإىل الأماكن التي كنا ن�شل اإليها 

يف ال�شابق«.
ال���ط���رق املناطق  وت��ع��ي��ث ع�����ش��اب��ات م���ن ق���ط���اع 
الريفية يف �شمال غرب نيجريا ف�شادا. يدهمون 
ال�شكان  وي��خ��ط��ف��ون  امل��ا���ش��ي��ة  وي��ن��ه��ب��ون  ال��ق��رى 
ويحتجزونهم مقابل فدية يف مع�شكرات يف عمق 

الغابات التي تغطي املنطقة.
املناطق  عب  الأ�شخا�س  من  الآلف  مئات  ون��زح 
ال�شمالية الغربية والو�شطى وقتل اآلف اآخرون.

جهادي  ���ش��راع  ي�شت�شري  ذل��ك،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
نيجريا  �شرق  �شمال  يف  عاما   13 منذ  م�شتمر 
حتى  �شخ�س  األ���ف   40 م��ن  اأك���رث  ب��ح��ي��اة  اأودى 

الآن.
جرائم  اأ�شيفت  نيجريا،  غ��رب  �شمال  يف  لكن 
ما  وال��وق��ود  الغذاء  اأ�شعار  ارتفاع  اإىل  الع�شابات 
اأزمة جوع توؤثر على ال�شباب املعر�شني  اإىل  اأدى 
اأ�شا للماريا واأمرا�س اأخرى، كما يقول عمال 

الإغاثة وم�شوؤولو ال�شحة.
ت�����ش��ر منظمة اأط���ب���اء ب��ا ح����دود، وه���ي اإح���دى 
�شمال  يف  تن�شط  التي  القليلة  الدولية  الوكالت 
غرب الباد، اإىل اأن الأزمة املعقدة اأدت اإىل زيادة 

حالت �شوء التغذية احلاد بني ال�شباب.

ل حواىل 44500  يف ولية كات�شينا وحدها، �شجرّ
طفل يف برامج التغذية هذا العام، وت�شتعد وكالة 
الإغاثة وال�شلطات ال�شحية املحلية لرتفاع هذا 

العدد اإىل 100 األف بحلول نهاية العام.
وقالت نفي�شة �شاين وهي م�شوؤولة �شحية رفيعة 
اأع���دادا  ت�شهد  ال��ولي��ة  اإن  كات�شينا،  يف  امل�شتوى 
�شوء  يعانون  الذين  الأ�شخا�س  من  “مرتفعة” 
تغذية حتى لو اأن هذه املنطقة تعاين �شوء تغذية 

الأطفال.
كات�شينا  مدينة  يف  ���ش��وري  ك��وف��ار  ع��ي��ادة  اأن�شئت 
ي�شل  م��ا  ت�شتقبل  لكنها  مري�س   200 ملعاجلة 
الأمهات  تت�شارك  ما  وغالبا  مري�شا،   350 اإىل 
املرافق  اأي�������ش���ا  وت�����ش��ه��د  ع��ن��اب��ره��ا.  ة يف  الأ�����ش����ررّ
الأمهات  مل��ئ��ات  يوميا  تدفقا  الأخ����رى  ال�شحية 

اللواتي يحتجن اإىل م�شاعدة.
�شع املرافق الطبية التابعة ملنظمة اأطباء با  و�شتورّ
حدود يف كات�شينا طاقتها ال�شتيعابية اإىل 500 
املتزايدة  احل��اج��ات  لتلبية  املقبل  ال�شهر  �شرير 
املعقدة  احل��الت  لكن  الأخ���رة،  الأ�شابيع  خ��ال 

ارتفعت بن�شبة 40 يف املئة الأ�شبوع املا�شي.
اخلام�شة  �شن  دون  الأطفال  يوزن  اخليام،  داخل 

ب�شوء  اإ���ش��اب��ت��ه��م  �س  وت�شخرّ مقا�شاتهم  وت��وؤخ��ذ 
اأخرى،  باأمرا�س  اإ�شابتهم  بعد  غالبا  التغذية، 

وفق ما يو�شح الطاقم الطبي.
الأطفال  طبيب  بكر،  اأب��و  ياكوبو  الدكتور  يقول 
اأطباء با  اإح��دى عيادات منظمة  الذي يعمل يف 
حدود يف كات�شينا “لدينا انت�شار للح�شبة واأزمة 
الغذاء وهناك الكثر من النازحني ب�شبب قطاع 
ال���ط���رق. ك��ل ذل���ك ل��دي��ه ت��داع��ي��ات وخ��ي��م��ة على 

الأطفال«.
وي�شيف “وهذه الأمور يف ولية واحدة فقط«.

واأفادت منظمة اأطباء با حدود يف غومي يف ولية 
زامفارا املجاورة، اأن فرقها فح�شت اأكرث من 36 
األف طفل دون �شن اخلام�شة يف حزيران/يونيو، 

بعدما تلقت حتذيرا ب�شاأن �شوء التغذية.
�شوء  يعانون  الأطفال  ن�شف  اأكرث من  اأن  وتبنيرّ 

تغذية.
وتقول منظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�شف( 
اإن نيجريا حتتل املركز الأول يف القارة الإفريقية 
والثاين يف العامل من حيث �شوء تغذية الأطفال. 
واأفادت الوكالة اأن ثمانية مايني طفل يف �شمال 

غرب الباد يعانون �شوء تغذية.

•• ويلينغتون-اأ ف ب

تلقت 12 مدر�شة على الأقل يف نيوزيلندا تهديدات بقنابل  اأم�س اخلمي�س 
ما ت�شبب يف اإرباك يعتقد اأنه جنم عن هجوم اإلكرتوين من خارج الباد.

والعديد من املدار�س التي طالتها التهديدات اإما اأُغلقت اأو اأخليت.
كاذبة  حت��ذي��رات  على  �شاعة   24 بعد  اجل��دي��دة  التهديدات  موجة  وت��اأت��ي 
باجلزيرة  وغيزبون  وتيمز  وايكاتو  يف  نيوزيلندا  يف  م��دار���س  اأرب���ع  تلقتها 

ال�شمالية )نورث اآياند(.
وقال رئي�شة احتاد مدراء املدار�س يف نيوزيلندا �شري تيلور-باتل ل�شبكة اآر 
اإن زد اإنها حتدثت اإىل وزارة التعليم التي “فهمت اأن الأمر يتعلق بروبوت 

الكرتوين من اخلارج«.
وقالت ال�شرطة يف بيان اإنها “ل تعتقد اأن هناك خطرا اأمنيا«.

اإنها ل تزال حتقق ب�شاأن تهديدات تلقتها مدار�س  اأن ال�شلطات قالت  غر 
يف م��ارل��ب��ورو وم��ا���ش��رتت��ون وك��اي��ك��ورا وغ��رمي��اوث وك��وي��ن��زت��اون ودان�شتان 

واآ�شبورتن وباملر�شتون نورث.
وقال امل�شوؤول عن منطقة تا�شمان �شاميون فيلتهام اإن ال�شلطات تتحدث مع 

“�شابني” فيما يتعلق بتهديد ُوجه اإىل كلية مارلبورو للبنات.
من  اأي  يف  متفجرة  عبوات  على  العثور  عن  معلومات  ت��رد  مل  الآن  وحتى 

املدار�س التي تلقت تهديدات.
وح�شلت حادثة مماثلة يف 2016 عندما تلقت مدار�س يف اأنحاء نيوزيلندا 

واأ�شرتاليا تهديدات كاذبة بوجود عبوات متفجرة يف حرمها.
يف 2018 ق�شت حمكمة يف اإ�شرائيل بال�شجن 10 �شنوات على اإ�شرائيلي-

وبريطانية  ال�شمالية  اأم��رك��ا  يف  كاذبا  اإن���ذارا   2000 نحو  وج��ه  اأم��رك��ي 
واأ�شرتاليا ونيوزيلندا والرنوج والدمنارك.

حريق يدمر حوايل األف هكتار يف جنوب �سرق فرن�سا 

انعدام الأمن يفاقم �سوء التغذية يف �سمال نيجرييا 

ال�سني ت�سجل 626 اإ�سابة 
جديدة بكوفيد-19 

•• �صنغهاي-رويرتز

قالت جلنة ال�شحة الوطنية  اأم�س اخلمي�س، اإن ال�شني 
 72 626 اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا يف  �شجلت 
بدون  و507  ب��اأع��را���س   119 بينها  م��ن  مت���وز،  يوليو 

اأعرا�س.
ال�شابق  اليوم  يف  جديدة  اإ�شابات   703 مع  ه��ذا  يقارن 
بدون   583 و  ب��اأع��را���س  م�شحوبة  اإ���ش��اب��ة   120 منها 

اأعرا�س.
ومل ت�شجل ال�شني وفيات جديدة، مما اأبقى احل�شيلة يف 

الباد عند 5226.
وح��ت��ى 27 ي��ول��ي��و مت����وز، اأك����د ال���ب ال��رئ��ي�����ش��ي لل�شني 
ظهرت  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  اإ���ش��اب��ة   229185 ت�شجيل 

عليها اأعرا�س.
وقالت احلكومة املحلية اإن العا�شمة بكني مل ت�شجل اأي 

اإ�شابات حملية جديدة لليوم الثالث على التوايل.
�شجلت  �شنغهاي  اأن  املحلية  احلكومة  بيانات  واأظ��ه��رت 
اأعرا�س،  عليها  ظ��ه��رت  ج��دي��دة  حملية  اإ���ش��اب��ات  ث��اث 
مقارنة مع حالتني يف اليوم ال�شابق مقارنة مع حالتني يف 
اليوم ال�شابق، و 11 اإ�شابة حملية بدون اأعرا�س، مقابل 

14 حالة يف اليوم ال�شابق.
ومل يتم الإباغ عن اأي حالت يف �شنغهاي خارج مناطق 

احلجر ال�شحي، مقارنة بحالة واحدة يف اليوم ال�شابق.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

تهمة   117 الأم���رك���ي���ة  ال�����ش��ل��ط��ات  ���ه���ت  وجرّ
العيد  مبنا�شبة  م�شرة  على  النار  مطلق  اإىل 
تهم  بينها  �شيكاغو،  ق��رب  الأم��رك��ي  الوطني 

قتل وفق بيان ر�شمي.
واملترّهم روبرت كرميو البالغ 21 ي�شر �شجلرّه 
وهو  ذه��ن��ي��ة.  ب��اأم��را���س  اإ���ش��اب��ت��ه  اإىل  ال�شحي 
فتح النار على م�شرة مبنا�شبة العيد الوطني 
الرابع من متوز/ �شيكاغو يف  اإح��دى �شواحي 
يوليو، فاأردى �شبعة اأ�شخا�س واأ�شاب الع�شرات.

ويندرج الهجوم يف اإطار موجة من اأعمال عنف 
املتحدة.وكرميو  ال���ولي���ات  ت�����ش��ه��ده��ا  م�����ش��لرّ��ح 
اإطاق  ام���راأة خ��ال  ك��ان متنكرا بهيئة  ال��ذي 
النار، اأوقف بعد �شاعات على العملية. وهو اأقر 
لحقا بجرميته وقال اإنه كان يخطط لعملية 
بهيئة  كرميو  ر  تنكرّ املحققني  اأخرى.وبح�شب 
امراأة لتغطية و�شوم على وجهه واإخفاء هويته 
الفارين  بني  الند�شا�س  عب  هروبه  وت�شهيل 
النار. اإط��اق  اأث��اره��ا  التي  الفو�شى  اإث��ر حالة 

وكان كرميو قد �شعد اإىل �شطح حمل جتاري 
يطل على طريق ينظم فيه العر�س با�شتخدام 

�شامل النجاة، واأطلق اأكرث من 70 طلقة من 
�شبعة  خملفا  قانوين،  ب�شكل  ا�شرتاها  بندقية 
ح�شيلة  وف��ق  الأق���ل  على  جريحا  و35  قتلى 

لل�شرطة.
21 تهمة قتل  ك��رمي��و  اإىل  ��ه��ت  ُوجرّ والأرب���ع���اء 
من الدرجة الأوىل )ثاث تهم عن كل قتيل(، 
ت��ه��م��ة جلوء  ق��ت��ل و48  ت��ه��م��ة حم��اول��ة  و48 
وفق  ن���اري،  �شاح  با�شتخدام  اخلطر  للعنف 

بيان للنيابة العامة.
ليك  العام يف مقاطعة  للمدعي  بيان  وج��اء يف 
اأن  راي��ن��ه��ارت  اإري���ك  اإيلينوي  ولي��ة  كاونتي يف 
الدعم  تقدمي  وخ��باء  م�شتمرة،  “حتقيقاتنا 
ل��ل�����ش��ح��اي��ا ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى م����دار ال�����ش��اع��ة على 

م�شاعدة كل الذين طالتهم هذه اجلرمية«.
املقبل  الأ���ش��ب��وع  ك��رمي��و  اأن ميثل  امل��ق��رر  وم��ن 
املوجهة  التهم  لتاوة  جل�شة  يف  املحكمة  اأم��ام 
اإليه ر�شميا.وعملية اإطاق النار يف الرابع من 
جرائم  �شعيد  على  الأح��دث  هي  متوز/يوليو 
الوليات  ال��ن��ط��اق يف  ال��وا���ش��ع��ة  ال��ن��ار  اإط����اق 
ُي��ق��ت��ل ���ش��ن��وي��ا ن��ح��و 40 األف  امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث 
“اأر�شيف  منظمة  وفق  نارية،  باأ�شلحة  �شخ�س 

العنف امل�شلرّح«.

تهمة ملطلق النار  100
 على م�سرية �سيكاغو 

تهديدات بقنابل تطال مدار�س يف اأنحاء نيوزيلندا 

طوابري واإطالق نار.. اأفران لبنان تتحول اإىل »�ساحات عنف«
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املال والأعمال
»الدار العقارية« تعلن ارتفاع اأرباحها ال�سافية اإيل 1.53 مليار درهم يف الن�سف الأول

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جمموعة “الدار العقارية” ارتفاع اأرباحها ال�شافية 
1.53 مليار درهم يف الن�شف الأول من العام اجلاري  اإيل 
بالفرتة  مقارنة   44% بن�شبة  �شنوي  اأ�شا�س  علي  ب��زي��ادة 

نف�شها من العام املا�شي.
ال�شافية  الأرب���اح  اأن  ام�س،  املعلنة  ال�شركة  نتائج  واأظ��ه��رت 
و�شلت اإىل 841 مليون درهم خال الربع الثاين من العام 
مقارنة   62% بن�شبة  �شنوي  اأ���ش��ا���س  على  ب��زي��ادة  اجل���اري 

بالفرتة ذاتها من العام 2021.
بواقع  قيا�شياً  م�شتوى  لتبلغ  املجموعة  مبيعات  وارتفعت 

5.33 مليار درهم للن�شف الأول 2022 بدافع من الطلب 
امل��ح��ل��ي وال�����دويل ال��ق��وي ع��ل��ى امل���خ���زون احل����ايل، واإط����اق 
العقارات اجلديدة يف دولة الإمارات، بالإ�شافة اإىل املبيعات 

القوية ل�شركة “�شوديك«.
الدار  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ذي��اب��ي،  ط��ال  وق���ال 
التحويل  منوها  برنامج  تنفيذ  توا�شل  ال��دار  اإن  العقارية 
العقارات  واإدارة  تطوير  قطاع  يف  ال��رائ��دة  مكانتها  لتعزيز 
خال  و  اأن��ه  اإىل  م�شرا  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة 
الن�شف الأول من العام “ا�شتثمرنا والتزمنا باأكرث من 11 
بالإ�شافة  زي��ادة حجم وتنوع حمفظتنا،  مليار درهم بهدف 
وت��ع��زي��ز منو  ج��دي��دة،  وق��ط��اع��ات  اأ���ش��واق  نحو  تو�شعنا  اإىل 

“وتوا�شل  الذيابي:  اأن�شطتنا.واأ�شاف  اأرباحنا عب خمتلف 
اأعمالنا املتنوعة النمو مع تنامي م�شتويات الثقة يف اقت�شاد 
اأ�ش�س  ب��ه م��ن  ال��ع��ق��اري يف ظ��ل م��ا تتمتع  اأب��وظ��ب��ي و�شوقها 
التطويرية  امل�����ش��اري��ع  مبيعات  م��ت��ي��ن��ة..وت��ع��زى  اق��ت�����ش��ادي��ة 
النهائيني  امل�شتخدمني  قبل  الكبر من  الطلب  اإىل  القوية 
على  القائمة  اأعمالنا  اأظهرت  كما  الدوليني.  وامل�شتثمرين 
امل�شاريع احلكومية،  زي��ادة كبرة يف  مع  قوياً  الر�شوم زخماً 
وحققت حمفظة العقارات ال�شتثمارية جناحاً م�شتمراً من 
امل�شَتثَمر«. قيمة  وزي���ادة  وال��دخ��ل  الإ���ش��غ��ال  م��ع��دلت  حيث 

م�شاريع  اإط��اق  على  القادمة  الفرتة  خال  “نركز  وتابع: 
تطويرية جديدة، مع موا�شلة درا�شة واقتنا�س اأف�شل فر�س 

بكفاءة  امل��ال  راأ����س  ن��واظ��ب على توظيف  ال���ش��ت��ح��واذ، حيث 
اأثبتنا  وق��د  تراكمية.  قيمة  على  تنطوي  التي  الفر�س  يف 
ال�شتحواذ  عن  م��وؤخ��راً  الإع���ان  عب  النهج  بهذا  التزامنا 
العاملي  اأبوظبي  على عقارات جتارية عالية اجلودة يف �شوق 
حتقيق  يف  ال��ت��ق��دم  م��ن  م��زي��د  اإىل  ونتطلع  ’مبادلة‘.  م��ن 
ا�شرتاتيجية منونا التحويل، مدعومني ب�شيولة مالية قوية 
يرفدها زخم اإ�شايف من ا�شتثمارنا مع �شركة ’اأبولو جلوبال 
والذي �شي�شهم بدوره يف تعزيز تنوع حمفظتنا،  ماجنمنت‘. 
ويو�شع  اللوج�شتية،  والأ���ش��ول  التعليم  قطاعي  يف  �شيما  ل 

ح�شورنا يف دولة الإمارات وم�شر وال�شعودية ».
النمو  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  يف  امل�����ش��ي  “الدار”  وت��وا���ش��ل 

التحويل مع اإعانها عن �شفقات بقيمة تتجاوز 11 مليار 
درهم يف الن�شف الأول من عام 2022 عب قطاعات الأ�شول 
اللوج�شتية، والتجارية، والتجزئة، وال�شيافة، بالإ�شافة اإىل 
تو�شيع نطاق ح�شورها اجلغرايف، اإىل جانب خطط لإتاحة 
املال ل�شتثمارها خال  راأ���س  اإ�شافية من  5 مليارات درهم 
ال�12 �شهراً القادمني.وت�شاهم التفاقية غر امل�شبوقة مع 
دولر  مليار   1.4 ل�شتثمار  ماجنمنت”  جلوبال  “اأبولو 
اأن  الطويل، كما  املدى  النمو على  وت�شريع وترة  تعزيز  يف 
مليون   6.2 م�شاحتها  تبلغ  اأر����س  قطعة  على  ال�شتحواذ 
ال�شركة من  يعزز خم��زون  ال�شعديات  مرت مربع يف جزيرة 

ة للتطوير م�شتقبًا. الأرا�شي املعدرّ

اأرباح  �سايف  درهم  مليون   462
»ملتيبالي« خالل الن�سف الأول

•• اأبوظبي -وام:

عن حتقيق �شايف اأرباح بلغ 462 مليون درهم  اأعلنت جمموعة “ملتيباي”، 
خال الن�شف الأول من العام 2202.واأظهرت نتائج املجموعة للن�شف الأول 
ربح  وهام�س  دره��م  مايني   507 بلغت  ع��ائ��دات  حتقيقها   2022 ع��ام  م��ن 
اأرباح  250 مليون درهم.كما جنحت املجموعة يف ت�شجيل �شايف  اإجمايل بلغ 

الإيرادات  من   91% بلغت  مرتفعة  بن�شبة 
وبلغ   ،  2022 م��ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ���ال 
دخ���ل ال���ش��ت��ث��م��ار وامل�����ش��ادر الأخ����رى 300 
م��ل��ي��ون دره����م، م��ا ���ش��اه��م يف زي����ادة الربح.و 
�شهدت ال�شركات التابعة للمجموعة حتقيق 
والتي تغطي  ذاتها،  الفرتة  اأداء قوي خال 
خم�س فئات رئي�شية هي الت�شال والإعام، 
ال�شتثمارية،  وامل�شاريع  امل��راف��ق،  وخ��دم��ات 
وخدمات اللياقة البدنية وال�شحة واجلمال، 
ال���رق���م���ي.وق���د ح��ق��ق��ت جميع  والق���ت�������ش���اد 
للمجموعة  ال��ت��اب��ع��ة  الت�شغيلية  ال���وح���دات 
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ����ال  اأرب����اح����اً 

احلايل، كما جنحت يف جتاوز اأهدافها الت�شغيلية خال الفرتة ذاتها.وتوا�شل 
3.24 مليار درهم  اإذ حققت  املجموعة ال�شتفادة من مركز �شيولتها القوي، 
والتي  الديون،  من  �شئيلة  ون�شبة  البنوك  لدى  والأر�شدة  النقد  بني  موزعة 
ال�شعيد  على  جمزية  ا�شتثمارية  فر�س  اغتنام  موا�شلة  للمجموعة  �شتتيح 
الأرب��اح من حمفظة  امل��ال، وحتقيق  لراأ�س  الفعال  ال�شتثمار  و�شمان  العاملي، 
منواً  حتقق  التي  وتلك  ثابتة  عوائد  تولد  التي  ال�شركات  بني  جتمع  متنوعة 
الذي  الكبر  والنمو  للمجموعة  القوي  الت�شغيلي  الأداء  اإىل  كبراً.وا�شتناداً 
امل�شتقبلية  ال�شتثمارية  م�شاريعها  اإىل  بالإ�شافة  التابعة،  �شركاتها  ت�شهده 
تتوقع جمموعة ملتيباي حتقيق ت�شارع ربحي كبر خال ما تبقى من عام 
“حققت  العامة:  واملديرة  التنفيذي  الرئي�س  بوعزة،  �شامية  2022.وقالت 
مع   ،2022 عام  الأول من  الن�شف  قوية خال  اأرب��اح��اً  ملتيباي  جمموعة 
موا�شلة ال�شركات التابعة لها ت�شجيل منو قوي ونتوقع اأن تت�شارع وترة الربح 
يف املجموعة من خال الرتكيز على جمالني رئي�شيني للنمو الأول ا�شتخدام 
املالية القوية للبحث عن املزيد من فر�س ال�شتثمار حملًيا وعاملًيا،  قاعدتنا 
التكاليف عب  يلزم لتوفر  التاآزر وتقدمي ما  اأوجه  والثاين موا�شلة تر�شيخ 

اأعمال املجموعة اعتماداً على برامج التميز الت�شغيلي والتحول الرقمي.«

الطاقة والبنية التحتية تناق�س �سبل تعزيز التعاون البحري مع م�سر 

مليار درهم اأرباح »اأبوظبي التجاري« يف الن�سف الأول  3.059
•• اأبوظبي- وام: 

اأعلن بنك اأبوظبي التجاري اأم�س عن نتائجه املالية يف الن�شف 
اأداء ماليا قويا يف ظل ارتفاع  الأول من العام اجلاري حمققا 

معدلت الفائدة والأ�ش�س املتينة لقت�شاد دولة الإمارات.
 3.059 اإىل  ارت��ف��ع  الأرب���اح  �شايف  اأن  البنك  نتائج  واأظ��ه��رت 
بن�شبة  بنمو  اجل��اري  العام  الأول من  الن�شف  دره��م يف  مليار 
وزاد �شايف   ،2021 العام  الأول من  بالن�شف  %21 مقارنة 
مليار   4.718 اإىل  لي�شل   6% بن�شبة  الفوائد  من  الدخل 
درهم، وارتفع �شايف الدخل من غر الفوائد بن�شبة %4 اإىل 

1.713 مليار درهم .
لي�شل   6% بن�شبة  الت�شغيلية  العمليات  من  الدخل  وارت��ف��ع 
املخ�ش�شات  �شايف  انخف�س  فيما  دره��م،  مليار   6.431 اإىل 
بن�شبة %31 لي�شل اإىل 950 مليون درهم، وارتفعت الأرباح 

اإىل  لت�شل   3% بن�شبة  املخ�ش�شات  خ�شم  قبل  الت�شغيلية 
4.086 مليار درهم.وقال عاء عريقات، الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة بنك اأبوظبي التجاري اإن النتائج املالية تعك�س التزام 
مت  ال��ت��ي  اخلم�شية  ل�شرتاتيجيته  ال��ن��اج��ح  بالتنفيذ  البنك 
اإطاقها مطلع العام املا�شي، ويوا�شل البنك ال�شتثمار ب�شكل 
كبر لدعم جهود التحول الرقمي ومتكني موارده الب�شرية من 
تاأدية دور فعال يف م�شرة تو�شع الأعمال يف املرحلة القادمة، 
وهو ما ينعك�س جليا على الأداء املايل والت�شغيلي القوي الذي 
اأبوظبي  لبنك  العمومية  امليزانية  ت��زال  البنك.ول  به  يتميز 
مب�شتويات  البنك  ويحظى  ورا���ش��خ��ة،  ق��وي��ة  رك��ي��زة  ال��ت��ج��اري 
ب��ل��غ��ت ن�شبة تغطية  ق���وي ح��ي��ث  ���ش��ي��ول��ة م��رت��ف��ع��ة وراأ����ش���م���ال 
الودائع  اإىل  القرو�س  ن�شبة  وانخفا�س   135.3% ال�شيولة 
العمل  التجاري  اأبوظبي  بنك  قيا�شية.ويوا�شل  معدلت  اإىل 
عالية  خ��دم��ات  لتوفر  الرقمي  التحول  وت��رة  ت�شريع  على 

 .. التو�شع  امل�شتمرة يف  تلبية ملتطلبات قاعدة عمائه  اجلودة 
وحافظ تطبيق “حياك” على زخمه الإيجابي لي�شجل خال 
اأكرث  فتح  مت  حيث  قيا�شيا  رقما  العام  ه��ذا  من  الثاين  الربع 
من 65،000 ح�شاب جديد لي�شكل %79 من عدد العماء 
الأفراد اجلدد الذين ان�شموا اإىل البنك يف نف�س الفرتة، فيما 
اأبوظبي التجاري للهواتف  جتاوز عدد م�شرتكي تطبيق بنك 
الذكية 950،000 م�شرتك.من جانب اآخر، توا�شل ال�شركات 
قوية  نتائج  حتقيق  التجاري  اأبوظبي  بنك  ملجموعة  التابعة 
اأبوظبي  بنك  �شجل  حيث  املجموعة،  اأداء  يف  اأك��ب  وم�شاهمة 
%25 خال  بن�شبة  الأرب��اح  التجاري - م�شر منوا يف �شايف 
الن�شف الأول من هذا العام، فيما جنح بنك الهال با�شتقطاب 
�شريحة وا�شعة من العماء �شمن تطبيقه اجلديد، حيث بلغ 
منذ  م�شرتك   77،000 التطبيق  يف  اجل��دد  امل�شرتكني  ع��دد 

اإطاقه يف �شهر فباير من العام احلايل.

»اأدنوك للتوزيع« تربم اتفاقية لال�ستحواذ على %50 من اأن�سطة »توتال اإنرجيز م�سر«

»الحتاد للطريان« حتقق 296 مليون 
دولر اأرباحا قيا�سية يف الن�سف الأول

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الحتاد للطران اأم�س عن نتائجها املالية والت�شغيلية 
قيا�شي  رب��ح  ت�شجيل  مع   ،2022 ع��ام  الأول من  للن�شف 
دولر  مليون   296 بلغ  الأ�شا�شية  الت�شغيلية  الأعمال  يف 
مقارنة بخ�شارة بلغت 392 مليون دولر يف الن�شف الأول 
الوقود  اأ�شعار  ارتفاع  من  الرغم  على   ،2021 العام  من 
املا�شي. العام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة   60% بن�شبة 

ونقلت الحتاد للطران 4.02 مليون م�شافر يف الن�شف 
الأول من العام 2022، مقارنة بنحو 980 األف م�شافر 
لعامل   75% ومب��ع��دل   ،2021 م��ن  الأول  الن�شف  يف 
بانتظام  امل�شافرين  اأع���داد  معدل  املقاعد.وتزايد  اإ�شغال 
خال الأ�شهر ال�شتة املا�شية، بارتفاع بن�شبة %21.9 مع 
تعايف الطلب على ال�شفر، و�شهدت ال�شركة ارتفاعاً قوياً يف 
عدد امل�شافرين يف فباير عقب احلد من قيود ال�شفر يف 
“مليار   24 بلغت  فقد  ال�شبكة  ل�شعة  اأبوظبي.وبالن�شبة 
العام  م��ن  الأول  الن�شف  يف  كيلومرت”  لكل  متاح  مقعد 
مليار   16.4 بنحو  مقارنة   46% بن�شبة  بنمو   ،2022
الناقلة  ت�شغيل  مع   ،2021 من  الأول  الن�شف  يف  مقعد 
71 وجهة للركاب وال�شحن يف  لرحات من اأبوظبي اإىل 
45 دولة.ومع بداية العام، اأطلقت الحتاد رحات اإىل 5 
يف  اإىل هراكليون  رح��ات مو�شمية  منها  وجهات �شيفية، 
جزيرة كريت ومدينة ني�س الفرن�شية.وحققت ال�شركة اأداًء 
قوياً يف عمليات ال�شحن، مع زيادة حمولة ال�شحن بن�شبة 
%44 يف الن�شف الأول من العام 2022 مقارنة بالعام 
مقارنة   56% بن�شبة  ال�شحن  اإي��رادات  وارتفعت  املا�شي، 
التنفيذي  الرئي�س  دوغا�س،  توين  املا�شي.وقائل  بالعام 
“بف�شل ا�شرتاتيجية حتويل  ملجموعة الحتاد للطران: 
اأي وقت  اأق��وى من  الأعمال، تخرج الحت��اد من اجلائحة 
اأ�شطول عاملي امل�شتوى، وخدمات ل مثيل لها،  م�شى، مع 
وا�شرتاتيجية ا�شتدامة من�شوجة يف كل جزء من اأعمالنا.” 
واأ����ش���اف: “مع ع���ودة ال��رح��ات اجل��وي��ة ب�شكل وا���ش��ع يف 
2022، تواجدت الحتاد للطران لنقل �شيوفها لزيارة 
اأحبائهم اأو لق�شاء العطات التي انتظروها طويا، فنقلت 

اأكرث من 4 مايني م�شافر من واإىل اإمارة اأبوظبي«.
واأكد اأن ال�شتدامة تبقى حموراً اأ�شا�شياً بالن�شبة لاحتاد 
مع دخول اأ�شطول طائرات A350-1000 يف اخلدمة” 
النبعاثات  م���ن  ل��ل��ح��د  ج��ه��ودن��ا  ت��ع��زي��ز  يف  وا���ش��ت��م��رارن��ا 
بلقب  للطران  الحت��اد  فوز  اأثمرت عن  والتي  الكربونية 

وت�شاعفت  للعام.”  للبيئة  ال�شديقة  ال��ط��ران  ���ش��رك��ة 
اإي���رادات الحت��اد للطران ث��اث م��رات يف الأ�شهر ال�شتة 
مقابل  دولر  مليار   1.25 بلغت  حيث  ال��ع��ام،  من  الأوىل 
320 مليون دولر يف الن�شف الأول من 2021 مع عودة 
ال�شفر، وذلك  اإىل  الأعمال والرتفيه  املزيد من م�شافري 
يف  كوفيد-19  جائحة  بعد  ال�شفر  قيود  تخفيف  نتيجة 

العديد من الدول على �شبكة وجهات الحتاد للطران.
ا�شتثنائية،  نتائج  حتقيق  يف  ال�شحن  رح���ات  وا�شتمرت 
يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون   802 اإىل  و�شلت  ع��ائ��دات  م��ع 
بن�شبة  ارت��ف��اع��اً  ي��ع��ادل  م��ا  اأو   ،2022 م��ن  الأول  الن�شف 
العام  امل�شجلة خال الفرتة نف�شها من  النتائج  %6 عن 
املا�شي، بالرغم من اأن اأحجام امل�شافرين قد قللت من �شعة 
ال�شحن يف بدن الطائرة وت�شجيل تراجع بن�شبة %19 يف 
على  امل�شتمر  للرتكيز  امل�شحونة.ونتيجة  الب�شائع  حجم 
املبا�شرة  غر  الثابتة  النفقات  تراجعت  الكلفة،  من  احلد 

والنفقات املالية بن�شبة %9 و%13 على التوايل.
قيا�شية  نتائج  الحتاد”  “�شيف  ال���ولء  ب��رن��ام��ج  وح��ق��ق 
ليبلغ   2022 يونيو  يف  اجل��دد  املنت�شبني  ع��دد  حيث  من 
7.95 مليون �شيف على م�شتوى  البنامج  اأع�شاء  عدد 
باأميال  العامل. وارتفعت ن�شبة الرحات التي مت حجزها 
من  الأول  ال��ن�����ش��ف  يف   15% ب���ح���وايل  الحت�����اد  ���ش��ي��ف 
وانعك�شت   ،2019 يف  امل�شجلة  ب��الأرق��ام  مقارنة   2022
ا�شتخدامات  حجم  يف  البنامج  اأع�شاء  تفاعل  م�شتويات 
دولة  م�شارف  يف  بالبنامج  اخلا�شة  الئتمان  بطاقات 
الإمارات، بدعم من �شراكة جديدة مع بنك الإمارات دبي 
الوطني.ومن جهته، قال اآدم بوقديدة، الرئي�س التنفيذي 
الحتاد  جعلت  ل  التحورّ ا�شرتاتيجية  اإن  املالية  لل�شوؤون 
بعودتنا  ونحن فخورون  اأكرث مرونة وفعالية”  للطران 
هذه  خال   ..2022 من  الأول  الن�شف  يف  الربحية  اإىل 
املبا�شرة  غ��ر  الثابتة  النفقات  تقليل  م��ن  متكنرّا  ال��ف��رتة، 
والنفقات املالية ب� 50 مليون دولر مقارنة بالن�شف الأول 
ميزانيتنا  يف  ال��دي��ن  م�شتوى  وخف�س   2021 ال��ع��ام  م��ن 
وال�شرائب  ال���ف���وائ���د  ق��ب��ل  الأرب�������اح  وزي������ادة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
600 مليون  والإه�����اك وا���ش��ت��ه��اك ال��دي��ن ب��اأك��رث م��ن 
زيادة  وت�شجيل  عملياتنا  تكثيف  “مع  واأ���ش��اف:  دولر.” 
مبقدار اأربعة اأ�شعاف يف حجم الركاب، حافظنا على قاعدة 
%26 يف  التكلفة لدينا، ما عك�س ارتفاعاً مل يتعد ن�شبة 
تكاليف الت�شغيل على الرغم من الزيادة بن�شبة %46 يف 

ال�شعة املقعدية املتوفرة.«

•• القاهرة-الفجر: 

بدولة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  عقدت 
الإمارات العربية املتحدة لقاًء ثنائًيا مع وزارة 
العربية على  البحري بجمهورية م�شر  النقل 
العامة  اجلمعية  باجتماع  م�شاركتها  هام�س 
والتكنولوجيا  للعلوم  ال��ع��رب��ي��ة  ل��اأك��ادمي��ي��ة 
ع�شرين  نحو  ح�شره  ال��ذي  البحري،  والنقل 
م�شاريع  اجل���ان���ب���ان  ون���اق�������س  ع���رب���ي���ة.  دول�����ة 
على  بالنفع  ت��ع��ود  مقرتحة  تنموية  وخ��ط��ط 
القت�شاد البحري وتعزز من فر�س ال�شتثمار 
يف جم����الت ح��ي��وي��ة ع���دة اأه��م��ه��ا ت��ع��زي��ز �شبل 
ت��ط��وي��ر امل���وان���ئ واخل���دم���ات ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة من 
ال��ع��ل��م��ي وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الذكاء  ال��ب��ح��ث  خ���ال 
لتعزيز  املقرتحة  واأبرز اخلطط  ال�شطناعي، 
مكانة الدولتني عاملياً وتر�شيخ تناف�شيتهما يف 

القطاع البحري.
وق����ال ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ح�����ش��ن حم��م��د جمعة 
املن�شوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية 
“تعتمد  ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ن��ق��ل:  ال��ب��ن��ي��ة  ل�����ش��وؤون 
الإم����ارات  يف  الأزرق  الق��ت�����ش��اد  ا�شرتاتيجية 
على ع��دة رك��ائ��ز م��ن بينها الب��ت��ك��ار والإب����داع 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ط��وي��ر، ووج�����ود نظام 
املوؤ�ش�شات  ال��ت��ج��اري��ة م��ع  ال���رواب���ط  ف��ع��ال م��ن 
العلمية  وامل����راك����ز  واجل���ام���ع���ات  الأك���ادمي���ي���ة 
املعرفة  التي ت�شتطيع مواكبة ثورة  والبحثية، 
مع  وتكييفها  وا�شتيعابها  والتقنية  العلمية 
الحتياجات املحلية، وكذلك التدريب والتعليم 
لرفع  الرئي�شة  الحتياجات  من  وهو  العملي، 
القت�شادية  للتنمية  والتناف�شية  الإن��ت��اج��ي��ة 
الوطنية امل�شتدامة. وقد حر�شت وزارة الطاقة 
والبنية التحتية من خال هذا اللقاء الثنائي 
ع��ل��ى ع��ر���س جت��رب��ة دول���ة الإم������ارات، ل�شيما 

قطاع  يف  الرقمية  احل��ل��ول  وتبني  الب��ت��ك��ار  يف 
ال�شحن والنقل البحري واخلدمات اللوج�شتية 

وال�شتثمار يف اأحدث احللول الرقمية.«
بني  ال��ع��اق��ات  عمق  اإىل  املن�شوري  اأ���ش��ار  كما 
اأن  مو�شحاً  ال�شيا�شية،  وقيادتهما  البلدين، 
دولة الإم��ارات تتطلع اإىل تعزيز �شبل التعاون 
ال��ث��ن��ائ��ى ف���ى ك���ل امل���ج���الت احل��ي��وي��ة خا�شة 
القطاع البحري؛ على نحو ي�شهم فى ت�شجيع 
ال�شتثمارات  وتنمية  امل�شرتكة،  ال�شتثمارات 
القائمة، م�شيداً بالتطور الهائل الذي ت�شهده 
ك��اف��ة املجالت  ال��ع��رب��ي��ة يف  ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر 

القت�شادية. 
 

قطاع بحري يعززه البتكار
وحتت�شن دول��ة الإم��ارات اأك��رث من 20 ميناًء 
ب��ح��رًي��ا دول��ًي��ا رائ����ًدا، وع����دًدا م��ن اأك���ب موانئ 
ك��م��ا حت��ت��ل املرتبة  ال��ن��ف��ط ع���امل���ًي���ا،  ت�����ش��دي��ر 
ال�شفن،  ت���زوي���د وق�����ود  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د  ال��ث��ال��ث��ة 

ومتثل املقر الرئي�س ملجموعة موانئ اأبوظبي، 
جمتمع  اأول  املقطع،  لبوابة  امل��ط��ورة  ال�شركة 
الإم����ارات يعمل بتقنية  م��وان��ئ رقمي يف دول��ة 
اإىل جم��م��وع��ة دي بي  اإ���ش��اف��ة  ت�����ش��ني،  ب��ل��وك 
والتي  الذكية،  للتجارة  ال��رائ��د  املمكن  ورل���د، 
املبتكرة  واملنتجات  املن�شات  من  ع��دًدا  اأطلقت 
�شل�شلة  مع  التعامل  اآل��ي��ات  ت�شكيل  تعيد  التي 
الإم�����داد وال��ت��وري��د ال��دول��ي��ة، اأب���رزه���ا؛ بوابة 
عب  للتجارة  امل��وح��دة  النافذة  التجارية،  دب��ي 
احلدود، ومن�شة “�شريت” التي توفر اأ�شعاًرا 
باحلاويات.  الب�شائع  ل�شحن  ومبا�شرة  فورية 
“كارجوز  من�شة  م��وؤخ��ًرا  ال�شركة  اأطلقت  كما 
التي   ،»CARGOES.com ك���وم  دوت 
تتيح حلوًل متكاملة لتمويل و�شحن الب�شائع 
حول العامل، من جانب اآخر اأعلنت دي بي ورلد 
10،000 حاوية  اأكرث من  عن جناحها بنقل 
ونقل  لتخزين  الآيل  بي”  “بوك�س  نظام  عب 
احل��اوي��ات على رف��وف م��ت��ع��ددة، كما تقوم دي 

ا بال�شراكة مع “هايبلوب ون”  بي ورلد اأي�شً
ال�شرعة  فائق  “كارجو�شبيد”  نظام  بتطوير 
ل��ن��ق��ل ال��ب�����ش��ائ��ع يف ك��ب�����ش��ولت ت��ت��ح��رك داخل 
ت�شاهي  ب�شرعة  ال��ه��واء  م��ن  م��ف��رغ��ة  اأن��اب��ي��ب 

�شرعة النقل اجلوي، ولكن على الب.
 

نحو �شراكة بحرية اقت�شادية �شاملة
اآل  ح�شة  املهند�شة  �شعادة  �شلطت  جانبها  من 
والبنية  الطاقة  وزي��ر  معايل  م�شت�شار  مالك، 
على  ال�شوء  البحري،  النقل  ل�شوؤون  التحتية 
ال��ب��ح��ري بدولة  ال��ق��ط��اع  ال���ت���ط���ورات يف  اأه����م 
الإمارات العربية املتحدة والإمكانات املتطورة 
للقطاع البحري الإماراتي، واأكدت حر�س دولة 
الإمارات على التعاون مع اأهم املراكز البحرية 
الإقليمية. واأو�شحت اآل مالك: “تويل القيادة 
الر�شيدة لدولة الإمارات اأهمية كبى للقطاع 
البحري وحتر�س على تعزيز اإ�شهام القت�شاد 
الأزرق يف التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة. وتقوم 
الدولة بدور فاعل يف التوعية باأهمية احلفاظ 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وامل������وارد امل��ائ��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا اأهم 
وتدعو  الأزرق،  الق��ت�����ش��اد  ت��ط��وي��ر  م��رت��ك��زات 
فيما  ال��ع��امل  دول  ب��ني  التن�شيق  ���ش��رورة  اإىل 
يتعلق بحماية البحار والأنهار واملحيطات من 

العوامل امل�شببة للتلوث البحري.
 لذا، نحر�س يف وزارة الطاقة والبنية التحتية 
املمار�شات  واأف�����ش��ل  خ��بات��ن��ا  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
الإقليمية  البحرية  املراكز  مع  نعتمدها  التي 
مع  البناءة  النقا�شات  بتلك  ونفخر  والعاملية، 
تعد  التي  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 
من الدول الرائدة يف القطاع البحري لتعزيز 
نوعية  نقلة  وحتقيق  ال�شرتاتيجية  �شراكتنا 
ال��ب��ح��ري يف  وال�����ش��ح��ن  ال��ب��ح��ري��ة  العمليات  يف 

املنطقة.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اأدنوك للتوزيع، عن اإبرامها اتفاقية 
اأ�س.  افريك  ماركتنج  اإنرجيز  “توتال  مع 
 50% اأ�س.” لا�شتحواذ على ح�شة  اأي��ه. 
للت�شويق م�شر  اإنرجيز  “توتال  �شركة  من 
دولر،  مليون   186 تقارب  بقيمة  ذ.م.م” 
 17.3 اإىل  ي�شل  اإ���ش��ايف  مبلغ  ج��ان��ب  اإىل 
مليون دولر اأمريكي اإذا مت ا�شتيفاء �شروط 

معينة “ال�شتحواذ«.
يف  م�شر”  اإنرجيز  “توتال  �شركة  تاأ�ش�شت 
ع��ام 1998، وُت��ع��د واح���دة م��ن اأك���ب اأربع 
�شركات بيع الوقود بالتجزئة يف م�شر. وُيعد 
هذا ال�شتحواذ خطوة مهمة �شمن م�شرة 

ع. “اأدنوك للتوزيع” وخططها للتو�شرّ
اإنرجيز”  “توتال  م��ع  ال�����ش��راك��ة  وت�����ش��م��ل 
حمفظة اأعمال متنوعة ت�شمرّ 240 حمطة 
 100 يزيد عن  وما  بالتجزئة  الوقود  بيع 
 250 م��ن  واأك���رث  بالتجزئة  للبيع  متجٍر 
حمطة تغير زيت ومراكز غ�شيل ال�شيارات 
الطائرات  ب��اجل��م��ل��ة ووق����ود  ال���وق���ود  وب��ي��ع 

وعمليات زيوت الت�شحيم.
ومن خال هذه ال�شفقة، �شتطور “اأدنوك 
فر�س النمو  اإنرجيز”  و”توتال  للتوزيع” 
م�شر”  اإنرجيز  “توتال  ل�شركة  امل�شتقبلي 
املتاحة  الإم���ك���ان���ات  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة  ع���ب 
جمال  يف  املثمر  التعاون  اأوج��ه  وا�شتك�شاف 
واأعمال  الت�شحيم  وزي����وت  ال��وق��ود  ت��وزي��ع 
زة ب��ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي يف  ال���ط���ران م���ع���زرّ
اأعقاب التعايف من تداعيات جائحة كوفيد-

.19
عدد  جت��دي��د  اأي�����ش��اً  ال���ش��ت��ح��واذ  ويت�شمن 
معاير  مع  لتتوافق  اخلدمة  حمطات  من 
اإىل  بالإ�شافة  لأدن��وك،  التجارية  العامة 
امل�شتقبل  يف  خمتارة  جديدة  مواقع  اإن�شاء 

ز ح�شور  حتمل عامتها التجارية، مما يعزرّ
الوقود  لتوزيع  امل�شري  ال�شوق  يف  اأدن���وك 

بالتجزئة والذي ي�شهد منواً �شريعاً.
اإمتام ال�شتحواذ خال الربع  ومن املتوقع 
يخ�شع  ح��ي��ث   ،2023 ع����ام  م���ن  الأول 
التفاق ل�شتيفاء �شروط معينة، مبا يف ذلك 

موافقات اجلهات التنظيمية املخت�شة.
الدكتور  م���ع���ايل  ق�����ال  امل���ن���ا����ش���ب���ة،  وب����ه����ذه 
وزير  اجل��اب��ر،  �شلطان  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان 
الع�شو  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
التنفيذي ل�شركة برتول  املنتدب والرئي�س 
وجمموعة  “اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
�شركة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ���ش��رك��ات��ه��ا، 
ال�شفقة  ه��ذه  “متثل  للتوزيع”:  “اأدنوك 
للتوزيع‘  ’اأدنوك  م�شرة  يف  مهمة  خطوة 
واأن جمهورية م�شر  للتو�شع دولياً، خا�شًة 

العربية  الدول  اأكب  ُتعد  ال�شقيقة  العربية 
�شوقاً  يجعلها  مما  ال�شكان،  ع��دد  حيث  من 
را�شخ  ح�شور  اإر�شاء  اإىل  نتطلع  ديناميكية 
فيها، والتعاون وبناء �شراكات نوعية ت�شهم 
يف ت��ع��زي��ز ال��ن��م��و وت��و���ش��ع��ة الأع����م����ال. كما 
مبادرة  م��ع  ت��ت��واف��ق  ال���ش��ت��ح��واذ  �شفقة  اأن 
لتنمية  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال�����ش��راك��ة 
وم�شر  الإم���ارات  بني  م�شتدامة  اقت�شادية 
من  �شت�شتفيد  حيث  وال��ب��ح��ري��ن،  والأردن 
امل���زاي���ا ال��ت��ي تتمتع ب��ه��ا ك��ل م��ن الإم�����ارات 

وم�شر لتعزيز النمو«.
من جانبه، قال املهند�س بدر �شعيد اللمكي، 
“ُيعد  للتوزيع:  التنفيذي لأدنوك  الرئي�س 
�شوق توزيع الوقود بالتجزئة يف م�شر �شوقاً 
واعداً يزخر بفر�س النمو امل�شتقبلية نظراً 
ن�شبة  ي�شمرّ  وال���ذي  امل��ت��زاي��د  �شكانها  ل��ع��دد 

اإىل ج��ان��ب تطبيقها  ال�����ش��ب��اب.  م��ن  ع��ال��ي��ة 
فقد  القت�شادية،  الإ�شاحات  من  �شل�شلة 
حققت م�شر موؤخراً منواً يف الناجت املحلي 

الإجمايل مع توقعات م�شتقبلية اإيجابية«.
قبل  ال�شتحواذ من  ه��ذا  “ميثرّل  واأ���ش��اف: 
التزامنا  ع��ل��ى  للتوزيع‘تاأكيداً  ’اأدنوك 
الدولية  الأ�����ش����واق  يف  اأع��م��ال��ن��ا  ب��ت��و���ش��ع��ة 
الواعدة، ودليًا على قدرتنا على ال�شتفادة 
من خباتنا يف جمال بيع الوقود واملنتجات 
ال�شيولة  توظيف  ويف  بالتجزئة،  الأخ���رى 
وحتديد  دول��ي��اً  تو�شعنا  لت�شريع  النقدية 
ف��ر���س ال�����ش��راك��ات ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ن��ا دخول 
ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة اجل���دي���دة ب�شرعة  الأ����ش���واق 
اإنرجيز  ’توتال  “تعتب  وك���ف���اءة«.وق���ال: 
حافل  ب�شجل  تتمتع  را�شخة  �شركة  م�شر‘ 
بالتميز الت�شغيلي واملعرفة العميقة بقطاع 

هذا  ويتوافق  م�شر.  يف  والتجزئة  ال��وق��ود 
’اأدنوك  جلعل  روؤيتنا  مع  كذلك  ال�شتثمار 
قطاع  يف  اإق��ل��ي��م��ي��اً  رائ����دة  ���ش��رك��ة  للتوزيع‘ 
ا�شرتاتيجيتنا  تنفيذ  الوقود ويدعم  توزيع 
عائدات  م�شادر  وحتقيق  للنمو  الطموحة 
يف  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على  مل�شاهمينا  ج��دي��دة 
امل�شتقبل. ومن املتوقع اأن ي�شهم ال�شتحواذ 
للتوزيع‘  ’اأدنوك  اإىل  الأرب�����اح  اإ���ش��اف��ة  يف 
اعتباراً من العام الأول بعد اإمتامه. ونتطلع 
اإىل تقدمي اأف�شل واأرقى اخلدمات للعماء 
يف م�شر، وتوثيق التعاون مع ’توتال اإنرجيز 
م�شر‘ لت�شريع تو�شعنا يف م�شر وغرها من 
بفلملن،  ت��ري  ق��ال  جهته،  الدول.” وم��ن 
رئي�س ق�شم الت�شويق واخلدمات يف “توتال 
“ي�شررّ ’توتال اإنرجيز‘ اأن ت�شمرّ  اإنرجيز”: 
اإذ  يف م�شر،  ’اأدنوك للتوزيع‘  اإىل  جهودها 
اأنرّ ال�شجلرّ احلافل بالإجنازات الذي تتمترّع 
به هذه ال�شركة الرائدة على م�شتوى دولة 
الإم��ارات يف جمال توزيع الوقود �شي�شيف 
اإنرجيز م�شر‘  ’توتال  ل�شركة  قيمة كبرة 
كما نتطلع اإىل موا�شلة التعاون مع اأدنوك 
ع  للتو�شرّ ا�شرتاتيجيتها  اإط���ار  يف  للتوزيع 

الدويل«.
وُيعدرّ هذا ال�شتحواذ خطوة مهمة جديدة 
يف اإطار تنفيذ ا�شرتاتيجية اأدنوك للتوزيع 
افتتاحها  بعد  وذلك  دولياً،  والتو�شع  للنمو 
اأوىل حم��ط��ات��ه��ا خ����ارج دول����ة الإم������ارات يف 
 ،2018 ع���ام  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
55 حمطة  ح��ي��ث ت��دي��ر ال�����ش��رك��ة ح��ال��ي��اً 
كما  وذل���ك  اململكة  اأن��ح��اء  خ��دم��ة يف جميع 
اإىل ذلك،  اإ�شافة   .2022 نهاية مار�س  يف 
ت�شاهم منتجات زيوت “اأدنوك فويجر” يف 
على  للتوزيع  اأدن���وك  تواجد  نطاق  تو�شيع 
اإىل  ت�شديرها  ال��دويل من خال  امل�شتوى 

20 دولة حول العامل.
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املال والأعمال

امل�سرف املركزي يفر�س عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة يف الدولة

�شوق دبي عند اأعلى م�شتوى منذ منت�شف يونيو

مليار درهم مكا�سب الأ�سهم   11.6
املحلية يف ختام التعامالت

•• اأبوظبي -وام: 

11.6 مليار دره���م يف ختام  ي��رب��و علي  م��ا  املحلية  الأ���ش��ه��م  اأ���ش��واق  رب��ح��ت 
املدرجة عن  والبنوك  ال�شركات  اإعانات  رئي�شي من  بدعم  اأم�س،  تعامات 

اأرباح قوية يف الن�شف الأول من العام اجلاري.
وارتفع راأ�س املال ال�شوقي لاأ�شهم املدرجة من 2.538 تريليون درهم يف 
موزعة  اليوم،  جل�شة  بنهاية  دره��م  تريليون   2.55 اإىل  اأم�س  جل�شة  نهاية 
لاأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف  املدرجة  لاأ�شهم  درهم  تريليون   1.995 بواقع 

املالية و554.4 مليار درهم لاأ�شهم املدرجة يف �شوق دبي املايل.
موزعة  دره��م  مليار   1.45 من  باأكرث  �شيولة  املحلية  الأ�شهم  وا�شتقطبت 
بواقع 1.21 مليار درهم يف �شوق اأبوظبي و239.2 مليون درهم يف �شوق 
دبي، وجري التداول على نحو 287.3 مليون �شهم عب تنفيذ ما يربو على 
12.4 األف �شفقة.و�شخت املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية اأكرث من 46.7 مليون 
درهم كمح�شلة �شراء يف ال�شوقني، بعد حتقيقها م�شرتيات بقيمة 1.204 

مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.158 مليار درهم.
 40.67 ي���وازي  م��ا  او   1.24% بن�شبة  ال��ع��ام  دب��ي  ���ش��وق  م��وؤ���ش��ر  وارت��ف��ع 
منت�شف  م��ن  م�شتوياته  اأع��ل��ي  بالغاً  نقطة   3301.2 عند  ليغلق  نقطة 
م�شتوي  اإيل  العام  اأبوظبي  �شوق  فوت�شي  موؤ�شر  و�شل  فيما  املا�شي،  يونيو 
“اإعمار  مثل  اأ�شهم  بارتفاع  املايل  دبي  �شوق  اأداء  نقطة.وتعزز   9542.44
العقارية” بن�شبة %0.55 اإىل 5.42 درهم مع ت�شدره قائمة الن�شاط من 
حيث القيم بعد ا�شتقطابه �شيولة باأكرث من 62.7 مليون درهم، كما �شعد 
�شهم “�شوق دبي املايل” %2.99 و”العربية للطران” %1.86 وا�شتقر 

“دبي الإ�شامي” دون تغير عند 5.83 درهم.

•• اأبوظبي-وام: 

اأرباح  ���ش��ايف  اأن  الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  اأع��ل��ن 
8 م���ل���ي���ارات دره�����م خال  امل��ج��م��وع��ة ب��ل��غ 
بارتفاع  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف 
ن�شبته %50 مقارنة مع الفرتة نف�شها من 
العام 2021.وقال البنك، يف بيان ام�س، اإن 
12.5 مليار درهم،  بلغ  الإي��رادات  اإجمايل 
الفرتة  مع  مقارنة   31% ن�شبته  بارتفاع 
نف�شها من عام 2021، وي�شمل 3.1 مليار 
درهم ربح �شايف من بيع ح�شة الأغلبية يف 

�شركة ماغناتي للمدفوعات.
وقالت هناء الر�شتماين، الرئي�س التنفيذي 
“ حقق   : الأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  مل��ج��م��وع��ة 

البنك اأداًء قوياً خال الأ�شهر ال�شتة الأوىل 
يف   50% ن�شبته  بارتفاع   2022 ع��ام  من 
���ش��ايف الأرب�����اح، م��ق��ارن��ة م��ع ال��ف��رتة نف�شها 
من عام 2021. وعلى الرغم من التقلبات 
املتزايدة يف ال�شوق العاملية؛ حافظت اأعمالنا 
تنفيذ  قوة  يعك�س  زخم منو  على  الأ�شا�شية 
وتركيزنا  تنوعها  ع��ب  الأع���م���ال  م���ب���ادرات 
توطيد  م���وا����ش���ل���ة  ع���ل���ى  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
“ كما  “ واأ�شافت :  عاقاتنا مع العماء. 
الأول  اأب��وظ��ب��ي  لبنك  الإق��را���س  ���ش��ايف  زاد 
العام،  ب��داي��ة  م��ن��ذ  دره���م  م��ل��ي��ار   50 بنحو 
خال  للمجموعة  قيا�شياً  اإجن����ازاً  يعد  م��ا 
الن�شاط  يعك�س  ال����ذي  الأم����ر  ع����ام،  ن�����ش��ف 
املتميزة،  البنك  وق��درات  املزدهر  الإقليمي 

التي  العمومية  مليزانيتنا  الأ�شا�شية  والقوة 
العماء  يدعم  ومبا  بفاعلية  توظيفها  يتم 
ويلبي احتياجاتهم امل�شرفية حملياً وخارج 
الدولة.” وتابعت: “وا�شلنا يف بنك اأبوظبي 
من  الأول  الن�شف  خ���ال  ال��رتك��ي��ز  الأول 
لعمائنا  اإي��ج��اد فر�س  على  احل��ايل  ال��ع��ام 
خال  من  �شمنها  نعمل  التي  واملجتمعات 
وكذلك  ومبتكرة،  متخ�ش�شة  حلول  توفر 
امل�شتهدفة.  الأ�شواق  يف  وجودنا  تعزيز  عب 
لبناء  به  نقوم  ال��ذي  الرائد  بالدور  ونفخر 
الذي  امللمو�س  وبالتقدم  م�شتدام،  م�شتقبل 
طموحاتنا  لتحقيق  الآن  ح��ت��ى  اأح����رزن����اه 
والجتماعية  البيئية  احل��وك��م��ة  جم��ال  يف 
وح��وك��م��ة ال�����ش��رك��ات. وم���ع ح��ل��ول الن�شف 

الثاين من العام احلايل؛ �شنوا�شل التزامنا 
جتاه م�شاهمينا وعمائنا وموظفينا، وكلنا 
م�شتدامة  عوائد  حتقيق  على  بقدرتنا  ثقة 
حتقيق  يف  امل�شي  وم��وا���ش��ل��ة  للم�شاهمني، 
قال  جهته  م��ن  ل.”  والتحورّ النمو  خطط 
ال�������ش���وؤون املالية  ب���وردي���ت، رئ��ي�����س  ج��ي��م�����س 
“حققت  الأول:  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  مل��ج��م��وع��ة 
قوياً  اأداًء  الأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  جم��م��وع��ة 
 ،2022 ال����ث����اين م����ن ع�����ام  ال����رب����ع  خ�����ال 
درهم،  مليار   2.9 الأرب���اح  �شايف  بلغ  حيث 
الربع  م��ع  م��ق��ارن��ة   13% ن�شبته  ب��ارت��ف��اع 
الأول من العام احلايل، ليبلغ �شايف الأرباح 
ال��ن�����ش��ف الأول.  8 م��ل��ي��ارات دره����م خ���ال 
وب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة ال��ع��ائ��د ع��ل��ى ح��ق��وق امللكية 

الأول  الن�شف  خ��ال   19.5% امللمو�شة 
 13.6% م���ع  م��ق��ارن��ة   2022 ع����ام  م���ن 
 ”.2021 ع�����ام  م����ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  يف 
الأعمال  ك��اف��ة  “حققت  ب��وردي��ت:  واأ���ش��اف 
نتيجة  متتابعاً،  منواً  للمجموعة  الأ�شا�شية 
امل�شرفية  للخدمات  ال��رق��م  م���زدوج  النمو 
لل�شركات  امل�شرفية  واخلدمات  لا�شتثمار 
والأعمال التجارية على الرغم من ظروف 
الزخم  ق��وة  بف�شل  وذل��ك  ال�شعبة،  ال�شوق 
الفائدة  اأ�شعار  ارت��ف��اع  الأول��ي��ة م��ن  وامل��زاي��ا 
العاملية  الأ���ش��واق  �شمن  العماء  واأن�شطة 
مبا يتما�شى مع ا�شرتاتيجيتنا لتعزيز رغبة 
العماء باحل�شول على اخلدمات واملنتجات 

امل�شرفية. 

مليارات درهم �سايف اأرباح » اأبوظبي الأول« خالل الن�سف الأول بنمو 50 %  8

•• اأبوظبي-وام: 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  م�����ش��رف  ف���ر����س 
عاملة  ب��ن��وك   6 على  مالية  ع��ق��وب��ات  امل��رك��زي 
 9 ال��وزراء رقم  يف الدولة، وفًقا لقرار جمل�س 

ل�شنة 2021، 
الإدارية  التفاقية  اأحكام  بع�س  تطبيق  ب�شاأن 
م��ت��ع��ددة الأط������راف ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ب�شكل 
ت��ل��ق��ائ��ي وم��ع��ي��ار الإف�������ش���اح امل�����ش��رتك ملنظمة 

التعاون القت�شادي والتنمية.
وي��ع��د م��ع��ي��ار الإف�����ش��اح امل�����ش��رتك ن��ه��ج��اً عاملياً 

واملعلومات  املالية  للح�شابات  التلقائي  للتبادل 
املالية  امل��ن��ظ��م��ات  م���ع  ب��ال�����ش��رائ��ب  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
التنظيمية حول العامل من خال قنوات اآمنة.

امل��ط��ل��وب تبادلها،  امل��ع��ل��وم��ات  امل��ع��ي��ار   وي��ح��دد 
بالإب�اغ،  امل��ل��زم�����ة  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  واأن������واع 
واأ�شحاب  املالية  للح�شابات  املختلفة  والأن���واع 
بالإ�شافة  النط�اق،  امل�شمولة يف هذا  احل�شابات 
التي  امل�شرتكة  الواجبة  العناية  اإج���راءات  اإىل 

يتعنيرّ على املوؤ�ش�شات املالية اتباعها.
اإخفاقات  العتبار  يف  املالية  العقوبات  وت��اأخ��ذ 
ال��ب��ن��وك يف حت��ق��ي��ق م�����ش��ت��وي��ات م��ن��ا���ش��ب��ة من 

المتثال فيما يتعلق بالعناية الواجبة املطلوبة 
واإجراءات ومعاير الباغ. وقد �شمح امل�شرف 
املركزي جلميع البنوك العاملة يف الدولة بوقت 

كاٍف لتطبيق معيار الإف�شاح امل�شرتك.
وي��ل��ت��زم امل�����ش��رف امل���رك���زي ب��الم��ت��ث��ال جلميع 
املايل  النظام  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الأنظمة 

وامل�شريف للدولة، 
الأم���ر ال���ذي م��ن ���ش��اأن��ه اأن ي��دع��م ال��ت��زام دولة 
الإم������ارات ب���امل���ب���ادرات ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز نزاهة 
و�شفافية الأنظمة ال�شريبية ومكافحة التهرب 

ال�شريبي.

مليون درهم اأرباح »ديار للتطوير« خالل الن�سف الأول بنمو 196 %  66.9
•• دبي -وام:

اإحدى  “ديار”  للتطوير  دي���ار  �شركة  اأع��ل��ن��ت 
�شركات التطوير العقاري يف دبي، عن نتائجها 
عام  م��ن  الأول  للن�شف  امل��دق��ق��ة  غ��ر  امل��ال��ي��ة 

.  2022
ملحوظ  ارتفاع  ت�شجيل  اإىل  النتائج  واأ���ش��ارت 
لت�شل   ?196 بن�شبة  ال�شركة  اأرب��اح  يف �شايف 
اإىل 66.9 مليون درهم للن�شف الأول من عام 
2022 مقارنة ب� 22.6 مليون درهم للفرتة 

نف�شها من عام 2021.

وك�شفت ال�شركة عن ارتفاع يف الإيرادات بن�شبة 
%24 لت�شل اإىل 369.4 مليون درهم لفرتة 
 2022 يونيو   30 يف  املنتهية  اأ���ش��ه��ر  ال�شتة 
للفرتة  دره�����م  م��ل��ي��ون   297.4 ب����  م���ق���ارن���ة 
نف�شها من عام 2021.ونوه �شعيد القطامي، 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة ديار، اإىل حتقيق اأداء 
العام يف  الأول من هذا  الن�شف  مايل قوي يف 
كافة قطاعات الأعمال، وارتفاع اإيرادات قطاع 
التطوير العقاري من خال ت�شجيل الإيرادات 
من مبيعات م�شروع ريغاليا، موؤكداً اأن عمليات 
البناء يف امل�شروع ت�شر وفًقا للجدول الزمني 

امل���ح���دد، ك��م��ا وا����ش���ل ق��ط��اع ال�����ش��ي��اف��ة النمو 
ال�شياحة  لقطاع  القوي  النتعا�س  مع  متا�شياً 
“ديار”  اأن  اإىل  ال��ق��ط��ام��ي،  ال��دول��ة.ول��ف��ت  يف 
جنحت ال�شهر املا�شي يف �شطب كافة اخل�شائر 
تخفي�س  اإج�����راءات  ا�شتكمال  ع��ب  امل��رتاك��م��ة 
�شيعزز م��ن جاذبية  ال�����ش��رك��ة، مم��ا  م��ال  راأ����س 
اإيجاباً  للم�شتثمرين، و�شينعك�س ذلك  ال�شركة 
م�شراً  امل��ايل،  دب��ي  �شوق  يف  ال�شهم  �شعر  على 
واحة  ال��واق��ع يف  “تريا”  م�شروع  اإط���اق  اإىل 
دبي لل�شيليكون، والذي �شهد اإقباًل كبراً من 

امل�شتثمرين من داخل الدولة وخارجها.

منتجع زويا ال�شحي يف عجمان جت�شيد مبتكر لل�شياحة العالجية 

عبداهلل املويجعي: عجمان توفر فر�سًا ا�ستثمارية ا�ستثنائية
»الدار« ت�ستحوذ على 4 اأبراج جتارية يف �سوق 

اأبوظبي العاملي من مبادلة لال�ستثمار
•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ال�����دار ال��ع��ق��اري��ة ع���ن توقيع 
اتفاقية مع �شركة مبادلة لا�شتثمار 
اأربعة  على  لا�شتحواذ  “مبادلة”، 
اأب����راج جت��اري��ة م��ن ال��ف��ئ��ة امل��م��ت��ازة يف 
���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، امل��رك��ز املايل 

الدويل لاإمارة يف جزيرة املارية.
ت�����ش��م��ل ال�����ش��ف��ق��ة ال����ش���ت���ح���واذ على 
الأبراج التجارية الأربعة الرئي�شية يف 
�شوق اأبوظبي العاملي يف جزيرة املارية، 
وهي “ال�شلع” و”ال�شراب” و”املقام” 
قابلة  م�شاحة  باإجمايل  و”اخلتم”، 
للتاأجر تبلغ 180 األف مرت مربع ؛ 
ال�شيارات  م�شاحات �شف  بجانب  هذا 
ال�شمالية  املنطقتني  يف  املخ�ش�شة 
واجل���ن���وب���ي���ة وال���ت���ي ت���خ���دم الأب������راج 
م�شاحة  اإىل  وب���الإ����ش���اف���ة  امل��ك��ت��ب��ي��ة، 

اأخرى متعددة ال�شتخدامات.
اإىل  التجارية  الأب��راج  هذه  و�شتن�شم 
لا�شتثمار  ال������دار  ���ش��رك��ة  حم��ف��ظ��ة 
�شركات  اأك�������ب  اإح��������دى  ال����ع����ق����اري، 
ال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ع��ق��اري��ة امل��ت��ن��وع��ة يف 
بنحو  قيمتها  ت��ق��در  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة، 
يرتفع  وب���ذل���ك  دره�����م،  م��ل��ي��ار   4.3
وظفتها  ال��ت��ي  ال�شتثمارات  اإج��م��ايل 
الأ�شول  2022 يف  ال��دار خال عام 
 7 ة للدخل الثابت اإىل اأكرث من  املدرَّ

مليارات درهم.
و�شتعزز هذه ال�شفقة من قدرة �شركة 
الدار على ال�شتفادة من فر�س النمو 
املكتبية  الأ����ش���ول  ���ش��وق  يف  ال���واع���دة 
املمتازة يف جزيرة املاريه، وحتديداً يف 

�شوق اأبوظبي العاملي.
ع التفاقية كل من طال الذيابي،  وقرّ
الدار  ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 

املدير  امل����ه����ري،  وع���ل���ي  ال���ع���ق���اري���ة، 
التنفيذي لوحدة الأ�شول املتنوعة يف 
ب�شركة  الإم���ارات  يف  ال�شتثمار  قطاع 
التوقيع  و�شهد  لا�شتثمار.  مبادلة 
رئي�س  امل��ب��ارك،  خليفة  حممد  معايل 
جمل�س اإدارة جمموعة الدار العقارية، 
التنفيذي  الرئي�س  الكعبي،  وم�شبح 
الإمارات”  يف  “ال�شتثمار  ل��ق��ط��اع 

التابع ل�شركة مبادلة لا�شتثمار.
“تاأتي هذه   : ال��ذي��اب��ي  ط���ال  وق���ال 
امل�شتمرة  ج��ه��ودن��ا  ���ش��م��ن  ال�����ش��ف��ق��ة 
ل���ش��ت��ث��م��ار ف��ر���س ت��وظ��ي��ف الأم�����وال 
لتو�شيع حمفظة اأعمالنا، مبا ين�شجم 
الأبراج  اأجندة منونا. تتميز هذه  مع 
ومكانة  ف����ري����دة  ب��ق��ي��م��ة  ال���ت���ج���اري���ة 
متميزة يف اأبوظبي، حيث تقع يف قلب 
اأبوظبي  العا�شمة  يف  املالية  املنطقة 
مرافقنا  ت��ن��وي��ع  يف  ���ش��ت�����ش��اه��م  ك��م��ا   ،
التجارية ال�شتثمارية وتعزيز م�شادر 

التي  القوية  العاقة  وبف�شل  دخلنا. 
واملكا�شب  م��ب��ادل��ة  ب�����ش��رك��ة  ت��رب��ط��ن��ا 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ح��ق��ق��ة م���ن هذه 
بدور  �شت�شاهم  ال���دار  ف���اإن  ال�شفقة، 
اأبوظبي  فاعل يف تر�شيخ مكانة �شوق 
ال���ع���امل���ي ك����اأك����رث وج����ه����ات الأع����م����ال 
موؤ�ش�شات  ل��دى  املنطقة  يف  املف�شلة 

اخلدمات املالية الدولية«.
مبادلة  ���ش��رك��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
الرئي�شي  امل���ط���ور  ه���ي  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار 
جلزيرة املارية التي متتد على م�شاحة 
116 هكتارا، كما اأنها �شريك موؤ�ش�س 
متتلك  حيث  العقارية،  ال��دار  ل�شركة 

حالياً %25 من احل�ش�س فيها.
“ ت���ع���درّ هذه  امل���ه���ري :  وق�����ال ع��ل��ي 
ال�����ش��ف��ق��ة اإجن�������ازاً اآخ����ر ُي�����ش��اف اإىل 
���ل ال����ط����وي����ل م�����ن اإجن���������ازات  ال�������ش���جرّ
الرئي�شي  املطور  بو�شفها  “مبادلة” 
جل���زي���رة امل���اري���ه. ك��م��ا ت���اأت���ي يف وقت 

م��ن��ا���ش��ب ي��ت��ي��ح مل��ب��ادل��ة حت��ق��ي��ق قيمة 
م�شافة من بيع هذه الأب��راج الأربعة 
م���ن ال��ف��ئ��ة امل���م���ت���ازة، وال���ت���ي ظ��ل��ت يف 
�شنوات.”  ع�شر  لنحو  مبادلة  ملكية 
واأ�شاف اأن الدار، بو�شفها اأكب �شركة 
دولة  اأ�شول يف  واإدارة  عقاري  تطوير 
املنا�شبة  اخل����بة  مت��ت��ل��ك  الإم�������ارات، 
البيئة  ت���ع���زي���ز  م����ن  ���ن���ه���ا  مت���كرّ ال���ت���ي 
اأبوظبي  �شوق  ل��اأع��م��ال يف  ال��داع��م��ة 
امل��زي��د م��ن ال�شركات  ال��ع��امل��ي وج���ذب 
ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة اإل��ي��ه ك��م��رك��ز عاملي 

لاأعمال.
ا�شتكماًل  ال�����ش��ف��ق��ة  ه�����ذه  وت�����اأت�����ي 
التي  ال��ت��ح��ويل  النمو  ل�شرتاتيجية 
عدة  اأب��رم��ت  اإذ  ال���دار،  �شركة  تتبعها 
 ،2022 عام  خال  رئي�شية  �شفقات 
ا�شتثمار  اتفاقية  توقيع  اأب��رزه��ا  ك��ان 
مع �شركة “اأبولو جلوبال ماجنمنت” 

بقيمة 1.4 مليار دولر.

•• عجمان ـ الفجر 

امل��وي��ج��ع��ي رئي�س  امل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  زار 
عجمان،  و���ش��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س 
منتجع زويا ال�شحي يف منطقة الزوراء يف اإمارة 
عجمان، وذلك بح�شور ال�شيخ �شلطان بن �شقر 
النعيمي نائب رئي�س جمل�س اإدارة غرفة عجمان، 
و�شملت الزيارة جولة على اأجنحة واأق�شام املنتجع 
العاجية  وال��بام��ج  والإط����اع على اخل��دم��ات 
التي يوفرها املنتجع باعتباره اأول منتجع �شحي 
خم�س جنوم يف منطقة ال�شرق الأو�شط واإفريقيا 

مبوا�شفات ومعاير عاملية.
ال�شعودي  الأع��م��ال  رائ���د  ال��غ��رف��ة  وف��د  ا�شتقبل 
حممد اأمر �شعيد موؤ�ش�س منتجع زويا ال�شحي، 
وح�شر الزيارة من جانب غرفة عجمان � نا�شر 
الأع�شاء  دعم  لقطاع  التنفيذي  املدير  الظفري 
والبتكار وحممد علي اجلناحي املدير التنفيذي 
الدولية  وال���ع���اق���ات  ال���ت���ج���ارة  ت��ن��م��ي��ة  ل��ق��ط��اع 
والعاقات  الرتويج  اإدارة  ح��ارب مدير  وم��روان 
املنتجع. م�شوؤويل  من  عدد  جانب  اإىل  الدولية، 
واأ�شاد �شعادة عبداهلل املويجعي، باملوقع اجلغرايف 
باعتبارها  ال���زوراء  منطقة  وتو�شطه  للمنتجع 
والأن�شط  الب��رز  والعقارية  ال�شياحية  الوجهة 
يف الإمارة ونقطة جذب للم�شتثمرين واأ�شحاب 
ورواد الأعمال، موؤكداً على ما تتميز به عجمان 
متنوعة،  وم���ق���وم���ات  وم����راف����ق  خ����دم����ات  م����ن 
وت��و���ش��ط��ه��ا ب���ني اإم�������ارات ال���دول���ة وق��رب��ه��ا من 
املطارات الأمر الذي يخدم عماء وزوار املنتجع 
“ال�شتثمار  ال��دول��ة.واأ���ش��اف  م��ن داخ��ل وخ���ارج 
اأولويات دولة الإمارات  يف ال�شحة والتعليم من 
عامة واإمارة عجمان خا�شة ملا لذلك من تاأثرات 
القت�شادي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ي��ة  وت��ب��ع��ات 
الن�شطة  ه����ذه  م��ث��ل  وم����زاول����ة  والج���ت���م���اع���ي، 
كافة  من  تتطلب  ملحة  �شرورة  واإ�شتمراريتها 
والت�شهيات  الدعم  اأن��واع  كافة  تقدمي  اجلهات 
املمكنة«.واأكد رئي�س جمل�س اإدارة غرفة عجمان، 
اأن منتج زويا ال�شحي يعد �شرحاً ومنوذجاً على 

ما ت�شمه اإمارة عجمان من م�شاريع نوعية تعزز 
لاأعمال  اإ�شتثنائية  كوجهة  الإم����ارة  تناف�شية 
اإعتمد يف تنفيذه  وال�شياحة ل�شيما وان املنتجع 
اأن  اأ�ش�س علمية متكاملة و�شاملة، مو�شحاً  على 
العاجية  ال�شياحة  تطوير  يف  الإم��ارة  توجهات 
تنفيذ  على  امل�شتثمرين  �شجعت  وال�شت�شافئية 
ع��امل��ي��ة يف عجمان  م�����ش��اري��ع ���ش��ح��ي��ة مب��ع��اي��ر 
منظومة  ت��ط��وي��ر  يف  مبا�شر  ب�شكل  ���ش��اه��م  مم��ا 
على  عجمان.واأكد  اإم��ارة  يف  وال�شحة  ال�شياحة 
اليجابي  واأث���ره���ا  ال�شحية  املنتجعات  اأه��م��ي��ة 
القطاع  اأن تطور  الفرد واملجتمع، مو�شحاً  على 
ال�شحي ينعك�س اإيجابا على منو وتطور القطاع 
على  ت�شجع  عجمان  غرفة  ان  كما  القت�شادي، 
ريادية  م�شاريع  وا�شتقطاب  ال�شتثمارات  تنويع 
روؤية  وحتقيق  احل��ي��اة  ج��ودة  حت�شني  يف  ت�شاهم 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان.م��ن ج��ان��ب��ه وج���ه حم��م��د اأمر 

اإىل  ال�شكر  �شعيد موؤ�ش�س منتجع زويا ال�شحي، 
ت�شهيات  م��ن  تقدمه  م��ا  على  عجمان  حكومة 
ودع�����م ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن، وق�����دم ل��ل��ح�����ش��ور نبذة 
ي�شلمه من  وم��ا  املنتجع  واأج��ن��ح��ة  اأق�����ش��ام  ح��ول 
خدمات �شحية تعتمد اأعلى املعاير واملوا�شفات 
العاملية يف طرق العاج وال�شت�شفاء، وما يوفره 
املنتجع من اأ�شاليب تكاملية و�شاملة يف التوازن 
والتجديد، مع جمموعة من العاجات جمتمعة 
والتخل�س  للرفاهية،  خم�ش�شة  رحات  لإن�شاء 
اإىل جانب  ال��ع��اج��ي  وال�����ش��ي��ام  ال�����ش��م��وم  م���ن 
والتغذية  التجميلي  وال��ط��ب  الطبيعي  ال��ع��اج 

ال�شحيحة. 
جملة  تقدم  فريدة  عاجية  جتربة  ويوفر  ه��ذا 
ايدي  على  العاجية  واخل��دم��ات  ال��بام��ج  م��ن 
لتعزيز  واملتخ�ش�شني  الأط���ب���اء  م��ن  جم��م��وع��ة 

الن�شاط واحليوية ومنط احلياة ال�شحي.

التجارة الثنائية غري النفطية بني البلدين منت اإىل 2.3 مليار دولر العام املا�شي

الإمارات وكينيا تعلنان نية اإطالق حمادثات حول اتفاقية �سراكة اقت�سادية �ساملة
•• اأبوظبي- وام:

وقع معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، 
ومعايل  اخل��ارج��ي��ة،  للتجارة  ال��دول��ة  وزي���ر 
والتجارة  ال�����ش��ن��اع��ة  وزي�����رة  م��اي��ن��ا،  ب��ي��ت��ي 
وتطوير امل�شاريع يف احلكومة الكينية، اأم�س 
اإعانا م�شرتكا خال زيارة معاليه الر�شمية 
اإىل العا�شمة الكينية نروبي، يعرب البلدان 
املفاو�شات  بدء  نيتهما  عن  فيه  ال�شديقان 
بني  �شاملة  اقت�شادية  �شراكة  اتفاقية  نحو 
الإم������ارات وك��ي��ن��ي��ا، وذل����ك ب��ح�����ش��ور �شعادة 
باأعمال  القائم   - الري�شي  خليفة  الدكتور 

�شفارة الدولة لدى كينيا.
القت�شادية  ال�����ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  و���ش��ت��ك��ون 
�شراكة  ات��ف��اق��ي��ة  اأول  ك��ي��ن��ي��ا  م���ع  ال�����ش��ام��ل��ة 
الإم�����ارات  ���ش��ام��ل��ة ت�شعى دول����ة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
للتوقيع عليها مع دولة اإفريقية ..و�شت�شهم 
هذه التفاقية ب�شكل كبر يف تعزيز التجارة 
الثنائية غر النفطية التي منت اإىل 2.3. 

مليار دولر يف العام املا�شي.
حجم  زي���ادة  على  ا  اأي�شً احلكومتان  وت��رك��ز 
اأعلى  اإىل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  ال���ش��ت��ث��م��ار 

م�شتوى ممكن.
ويهدف البلدان من خال اتفاقية ال�شراكة 
اإىل اإزالة العوائق التجارية اأمام تبادل عدد 

ك��ب��ر م��ن ال�����ش��ل��ع واخل���دم���ات، مب��ا ي�شاهم 
للبلدين  جديدة  اقت�شادية  فر�س  خلق  يف 
ومتكني  وال�شتراد،  الت�شدير  �شعيد  على 
ال�شركات الكينية من ال�شتفادة من القيمة 

اقت�شاد  يقدمها  التي  امل�شافة  التناف�شية 
الإمارات وموقع الدولة اجلغرايف.

وق�����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين ال����زي����ودي: 
تكامل  لإن���������ش����اء  ه���ائ���ل���ة  ف���ر����ش���ة  “هناك 

�شيما  ل  ب��ل��دي��ن��ا،  ب���ني  اأق������وى  اق���ت�������ش���ادي 
والبنية  وال�����ش��ي��اح��ة  ال���زراع���ة  ق��ط��اع��ات  يف 
املتجددة  والطاقة  والتكنولوجيا  التحتية 
ب�شاأن  املفاو�شات  بدء  نيتنا  ..والإع��ان عن 

بني  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة  اتفاقية 
امل�شرتك  التزامنا  يعك�س  وكينيا  الإم����ارات 
اأك���ب م��ن خال  اق��ت�����ش��ادي  ت��ق��دم  بتحقيق 
التجارة وال�شتثمار. وكلنا ثقة باأن جهودنا 
يف  ا�شرتاتيجية  اقت�شادية  �شراكات  لإقامة 
اتفاقيات  خ���ال  م��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
ت�شرع  �شوف  ال�شاملة  القت�شادية  ال�شراكة 
ال�شنوات  وازدهارنا على مدى  وترة منونا 

اخلم�شني املقبلة«.
الكيني،  الق��ت�����ش��اد  ينمو  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
بن�شبة  اأف���ري���ق���ي���ا،  ����ش���رق  يف  الأك�������ب  وه�����و 
ال�شياحة  ت����زال  ..ول  ال���ع���ام  ه���ذا   5.5%
وال���زراع���ة م��ن ب��ني اأق����وى ال��ق��ط��اع��ات فيه، 
بقطاع  تتمتع  ال��ب��اد  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
اإىل جانب  ال��ن��م��و  ���ش��ري��ع  م��ال��ي��ة  خ���دم���ات 
الطموحة  واخل��ط��ط  التناف�شي  الت�شنيع 
حمادثات  اخل�شراء.و�شتبداأ  للتكنولوجيا 
ال�شراكة  ات��ف��اق��ي��ة  ح���ول  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع��ة 
وكينيا  الإم���ارات  بني  ال�شاملة  القت�شادية 
يف الأ�شهر املقبلة ..وذلك عقب اإمتام ثاث 
يف  ال�شاملة  القت�شادية  لل�شراكة  اتفاقيات 
هذا العام، مع الهند واإ�شرائيل واإندوني�شيا، 
التي  “م�شاريع اخلم�شني”  اإطار مبادرة  يف 
مركًزا  الإم���ارات  مكانة  تر�شيخ  اإىل  تهدف 

جتارًيا عاملًيا.
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املال والأعمال
جمارك دبي تنجز 11.2 مليون بيان جمركي بنمو %12 خالل 6 اأ�سهر

•• دبي-وام:

اأعلنت دائرة جمارك دبي اأن عدد البيانات اجلمركية التي اأجنزتها 
بيان  مليون   11.2 بلغ  اجل��اري  العام  من  الأول  الن�شف  خ��ال 
جمركي بزيادة ن�شبتها 12 % مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 
اأن  كورونا جند  قبل جائحة  ما  م�شتويات  مع  وباملقارنة  املا�شي، 
البيانات اجلمركية للن�شف الأول من العام اجلاري قفزت بواقع 
الن�شف  خ��ال  بيان جمركي  مليون   4.1 مع  % مقارنة   173

الأول من العام 2019.
واأك���د �شعادة اأح��م��د حمبوب م�شبح امل��دي��ر ال��ع��ام جل��م��ارك دب��ي ، 
واملنطقة احلرة يف  املوانئ واجلمارك  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 

ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات / وام / اأن القطاع التجاري يف دبي 
ينطلق نحو اآفاق جديدة من النمو والزدهار والتعايف، م�شتنداً على 
حمورية دبي التجارية وتطور اأنظمتها اجلمركية عاملية امل�شتوى، 
وهو ما توؤكده اأرقام البيانات اجلمركية خال الن�شف الأول من 
التحولت اجلمركية  م�شهد  تت�شدر  دبي  اإن  اجل��اري.وق��ال  العام 
باأنظمتها اجلمركية الذكية عاملية امل�شتوى والتي حتظى با�شادات 
وا�شعة مبا يف ذلك منظمة اجلمارك العاملية ، حيث �شيتم حتديد 
بوا�شطة  والعاملي  الإقليمي  ال�شعيدين  على  التجارة  م�شتقبل 
التي  التكنولوجيا  التقنية، مثل  جمموعة وا�شعة من الجتاهات 
ت�شاعد يف متكني التجارة ، و تق�شر �شا�شل التوريد ، والرقمنة 
التجارة  اأن  اإىل  احل�����دود، لف��ت��اً  ع��ب  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  يف 

وحتر�س  التجارة،  تعزيز  يف  مبا�شر  ب�شكل  اأ�شهمت  الإلكرتونية 
ج��م��ارك دب���ي ع��ل��ى تر�شيخ م��وق��ع دب���ي احل��ي��وي ك��م��رك��ز رائ���د يف 
التجارة عب ا�شتدامة تطوير وحت�شني م�شاريع وخدمات جمركية 
ذكية.واأ�شاف اأن الدائرة طورت من�شة التجارة الإلكرتونية عب 
يف  حم��وري��اً  م��رك��زاً  دب��ي  لت�شبح  مواتية  الفر�شة  حيث  احل���دود 
مزاولة اأعمال التجارة الإلكرتونية عب احلدود خا�شة يف اأ�شواق 
وتعمل  اجلنوبية،  واأم��ري��ك��ا  الأو���ش��ط  وال�شرق  واخلليج  اأفريقيا 
و  اجلمركية  الإج���راءات  اأمتتة  على  الإلكرتونية  التجارة  من�شة 
توفر روؤية وا�شحة جلميع �شركاء القطاع على معامات التجارة 
قيمة  يف  كبرة  ح�ش�س  على  حالياً  ت�شتحوذ  والتي  الإلكرتونية 
اإجمايل التجارة العاملية ، كما �شيتيح امل�شروع اجلديد تخفي�س يف 

الر�شوم وت�شهيل عمليات ال�شتراد والت�شدير وجتميع البيانات 
حيث  �شهولة  اأك���رث  جلعلها  الب�شائع  اإع����ادة  واأمت��ت��ة  اجلمركية 
ت�شدرت دبي موؤخراً املرتبة الأوىل يف قائمة اأ�شرع اأ�شواق التجارة 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  وتطوراً  منواً  الإلكرتونية 
اأفريقيا.وبخ�شو�س �شوق التجارة الإلكرتونية يف الإمارات؛ بلغت 
مبيعات جتارة الدولة الإلكرتونية 5 مليارات دولر عام 2015، 
ويف 2016 بلغت 7.5 مليار دولر، ويف 2017 بلغت 9.6 مليار، 
ويف  مليار،   15.9 بلغت   2019 ويف   ،12.3 بلغت   2018 ويف 
2020 بلغت 19.7، ويف 2021 بلغت 23.3 مليار دولر، ويف 
يعادل  ما  اأي  دولر  مليار   27 اىل  ت�شل  اأن  لها  متوقع   2022

100 مليار درهم.

با�شتثمارات ت�شل اإىل 200 مليون درهم

»دي بي ورلد - الإمارات« توقع اتفاقية لإقامة مرافق منتجات 
غذائية جديدة يف حمطة املنتجات الزراعية مبيناء جبل علي

- من املتوقع بدء عمليات تطوير املرافق خالل العامني املقبلني .. واإقامة مزيد من التو�ّشعات على مراحل متعددة 
- ال�شتثمارات اجلديدة ت�شهم يف زيادة حجم التجارة باأكرث من 900 مليون درهم �شنوًيا مبا يدعم خطة دبي ال�شرتاتيجية 

لرفع جتارتها اخلارجية اإىل 2 تريليون درهم
- عبداهلل بن دميثان:  نهدف لتطوير وتعزيز قدرات جمّمع الأغذية وامل�شروبات يف امليناء ودعم ال�شرتاتيجية الوطنية لالأمن 

الغذائي 2051 لدولة الإمارات

وزيرة التغري املناخي والبيئة :بيئتنا البحرية 
دعامة رئي�سية لقطاعي ال�سيد وال�سياحة

ن�ساطا جديدا �سمن رخ�سة» تاجر اأبوظبي«   126

% منو يف �سايف اأرباح »ري�سبون�س   65
بل�س القاب�سة« خالل الن�سف الأول

•• اأبوظبي-وام:

التابعة ل�شركة “األفا اأبوظبي”  اأعلنت �شركة “ري�شبون�س بل�س القاب�شة”، 
اأبرزته  قوياً  اأداَء  ت�شجيلها  عن  املالية،  ل��اأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف  املدرجة 

لة يف 30 يونيو 2022. النتائج الن�شف �شنوية امل�شجرّ
يف  دره���م  مليون   162.6 بقيمة  ع��ائ��داً  حتقيقها  اإىل  ال�شركة  واأ����ش���ارت 
درهم  70.1 مليون  ب�  2022، مقارنًة  العام  الأول من  الن�شف  اإي��رادات 
قت �شايف اأرباح مقداره 20.6  خال الفرتة ذاتها من العام املا�شي.كما حقرّ
مليون درهم خال الن�شف الأول من العام 2022، بنمو بن�شبة 65 % 
مقارنًة ب� 12.5 مليون درهم خال الفرتة نف�شها من العام 2021، اأما 
اإجمايل الأ�شول يف نهاية يونيو 2022 بلغ 323.7 مليون درهم.واأو�شي 
بالطلب من ال�شركة تقييم  جمل�س الإدارة يف “ري�شبون�س بل�س القاب�شة”، 

خيار توزيع الأرباح الن�شف �شنوية/ املرحلية. 

•• اأبوظبي- وام:

لاأعمال،  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  اأع����ل����ن 
القت�شادية-  التنمية  لدائرة  التابع 
ن�شاطاً   126 اإ����ش���اف���ة  اأب����وظ����ب����ي، 
رخ�شة  ���ش��م��ن  ج����دي����داً  اق��ت�����ش��ادي��اً 
»ت��اج��ر اأب��وظ��ب��ي« ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل���رواد 
ال�شغر  املتناهية  وامل�شاريع  الأع��م��ال 
وال�������ش���غ���رة وامل���ت���و����ش���ط���ة ال����ب����دء يف 
اأن�شطتهم  اأعمالهم وتو�شيع  ممار�شة 
توفر  اإىل  احل��اج��ة  دون  ال��ت��ج��اري��ة 

مقر للعمل ملدة ثاث �شنوات.
وت��ع��ك�����س اخل��ط��وة اجل���دي���دة حر�س 
»اقت�شادية اأبوظبي« على متكني رواد 
لت�شهيل  و�شائل  توفر  الأعمال عب 
ب����دء ومم���ار����ش���ة الأع����م����ال، م���ا يعزز 
م�شرتها  وي��دع��م  الإم����ارة  تناف�شية 
التنموية، مبا يتما�شى مع توجيهات 

وروؤية القيادة الر�شيدة.
ن�����ش��اط��اً، يرتفع   126 اإ���ش��اف��ة  وم���ع 
التي  القت�شادية  الأن�شطة  اإجمايل 
تقوم »اقت�شادية اأبوظبي« برتخي�شها 
���ش��م��ن ف��ئ��ة »ت���اج���ر اأب���وظ���ب���ي« اإىل 
الأن�شطة  ب��اأن  علماً  ن�شاط،   1200
املتاحة �شمن »تاجر اأبوظبي« مل تكن 
عند  اقت�شادياً  ن�شاطاً  ال�30  تتجاوز 

اإطاق املبادرة يف العام 2017.
ومت����ث����ل الأن���������ش����ط����ة الق���ت�������ش���ادي���ة 
امل���ت���اح���ة يف ف���ئ���ة »ت����اج����ر اأب���وظ���ب���ي« 
الأن�شطة  اإج���م���ايل  م���ن   29.6%
التي تقوم برتخي�شها دائرة التنمية 
عددها  ب���ل���غ  وال����ت����ي  الق���ت�������ش���ادي���ة، 
املا�شي  العام  بنهاية  ن�شاطاً   4062

./2021/
وبعد مرور ثاث �شنوات على اإ�شدار 
من  ُيطلب  اأبوظبي«،  »تاجر  رخ�شة 

للعمل  مقر  توفر  الرخ�شة  حاملي 
يتنا�شب مع ال�شروط الازمة ملجال 
املوافقات  على  واحل�شول  اأعمالهم، 
املعنية.وقال  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ف��ن��ي��ة 
�شعادة حممد منيف املن�شوري، املدير 
التنفيذي ملركز اأبوظبي لاأعمال اإن 
اأبوظبي  القت�شادية-  التنمية  دائرة 
وامل�شاريع  الأع�����م�����ال  ري�������ادة  ت�����ش��ع 
�شدارة  يف  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رة 
املحركات  من  ُتعد  كونها  اأولوياتها، 
وهو  القت�شادية،  للتنمية  الأ�شا�شية 
تاأتي  ال��ت��ي  م��ا تعك�شه ه��ذه اخل��ط��وة 

امل��زي��د من  لإت��اح��ة  �شياق جهودنا  يف 
الأن�شطة لرواد الأعمال الراغبني يف 
�شعادته:  .واأ���ش��اف  اأعمالهم  تاأ�شي�س 
»خال الفرتة املا�شية، �شهدنا اإقباًل 
بدء ممار�شة  الراغبني يف  من  كبراً 
اأبوظبي«، حيث  اأعمالهم عب »تاجر 
التي مت  بلغ ع��دد الرخ�س اجل��دي��دة 
ال��ف��ئ��ة خال  ه���ذه  اإ���ش��داره��ا �شمن 
مُتثل  رخ�س   7،106 املا�شي  ال��ع��ام 
الرخ�س  اإج����م����ايل  م����ن   27.9%
الق��ت�����ش��ادي��ة اجل���دي���دة يف الإم�����ارة 

خال عام 2021. 

•• دبي - وام:

اأعلنت “دي بي ورلد - الإمارات” توقيع اتفاقية لإقامة 
غذائية  منتجات  حمطات  لإن�����ش��اء  جديدين  م�شروعني 
جديدة متكاملة على ر�شيف ميناء جبل علي بال�شراكة مع 
�شركات دولية تعمل يف جمال معاجلة املنتجات الزراعية، 
ع الأغذية وامل�شروبات  بهدف تطوير وتعزيز قدرات جممرّ
يف ميناء جبل علي، ودعم ال�شرتاتيجية الوطنية لاأمن 
الغذائي 2051 لدولة الإمارات، عب تعزيز عمليات اإنتاج 
و�شتتمتع  العام.  الرئي�شة على مدار  والبقوليات  احلبوب 
امل��راف��ق اجل���دي���دة، ال��ت��ي تبلغ ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا ن��ح��و 200 
د تتمكن بوا�شطته من تخزين  مليون درهم، بنظام موحرّ
يف  ومعاجلتها  ال�شوامع  يف  ال�شائبة  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
مكان واحد. ومن املتوقع اأن تبداأ عمليات تطوير املرافق 
عات  خال العامني املقبلني، فيما �شت�شهد املزيد من التو�شرّ

على مراحل متعددة.
املدير  دميثان،  بن  عبداهلل  بح�شور  التفاقية  توقيع  مت 
الإم�����ارات  ب��ي ورلد”  “دي  ل���  ال��ع��ام  ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل���دي���ر 

التنفيذي  الرئي�س  رايبوريا،  يوغي�س  من  وك��ل  وج��اف��زا، 
الع�شو  ران��اين،  اأدروي��ت كندا، ويا�شني عبداملاجد  ل�شركة 
املنتدب ل�شركة الأمر فودز، وعدد من م�شوؤويل ال�شركات 
كندا”  “اأدرويت  ���ش��رك��ت��ي  م��ن  ك��ل  و�شت�شتفيد  امل��ع��ن��ي��ة. 
مة لهما داخل ميناء  و”الأمر فودز” من المتيازات املقدرّ
اإم��دادات املنتجات الزراعية  جبل علي، مبا ي�شمن تعزيز 
وامل�شروبات  الأغذية  ع  املنطقة م�شتقبًا.وي�شهم جممرّ يف 
رئي�شية  كبوابة  دب��ي  مكانة  تعزيز  يف  علي  جبل  ميناء  يف 
للتجارة العاملية لهذا القطاع احليوي. وقد �شجلت جتارة 
بزيادة  مدعومة  الغذائية،  امل���واد  لقطاع  اخلارجية  دب��ي 
بقيمة   ،11% بن�شبة  ق��وي��اً  ال�����ش��ادرات، من���واً  ك��ب��رة يف 
مقارنة   ،2021 ع��ام  خ��ال  دره���م،  مليار   57 اإجمالية 
مع 51.4 مليار درهم للقطاع ذاته يف العام 2020. ويف 
اإطار امل�شروع ذاته، من املقرر اأن ت�شتثمر “دي بي ورلد” 
وتقدماً  تنوعاً  الأك���رث  التكنولوجية  الأن��ظ��م��ة  يف  اأي�����ش��اً 
اإ�شافة  اآيل،  ب�شكل  والبقوليات  احلبوب  منتجات  ملناولة 
ال�شركات  و�شت�شتفيد  ب��ه��ا.  اخل��ا���ش��ة  النقل  اأن��ظ��م��ة  اإىل 
التجارية ب�شكل كبر من خال تواجدها يف ميناء جبل 

ع��ل��ي وج���اف���زا، م��ن ال��رب��ط ال��ت��ج��اري م��ت��ع��دد الأمن����اط، 
ال�شل�شة  العمل  وبيئة  اللوج�شتية،  التكاليف  وانخفا�س 
اأكرث من  اإىل  اإمكانية الو�شول  اإىل  اإ�شافة  التي توفرها، 

3.5 مليار م�شتهلك.
ورلد”  ب��ي  “دي  “ اأ�شهمت   : دميثان  ب��ن  ع��ب��داهلل  وق���ال 
ب�شكل رئي�شي يف منو قطاع الأغذية وامل�شروبات. فروؤيتنا 
تتمثل يف حتقيق الأه��داف الوطنية لدولة الإم��ارات من 
متها ال�شرتاتيجية  خال دعم املبادرات النوعية، ويف مقدرّ
الوطنية لاأمن الغذائي 2051. ومواكبة لذلك، نتطلع 
اإىل تعزيز حجم التجارة يف دولة الإمارات ومنطقة ال�شرق 
الأو�شط، عب متكني قطاع التجارة الزراعية وال�شتفادة 
من م�شاريع التطوير اجلديدة التي ي�شهدها ميناء جبل 
علي. ونوؤكد با�شتمرار على املكانة الرائدة للميناء ب�شفته 
مركزاً ا�شرتاتيجياً للتجارة واخلدمات اللوج�شتية. وعند 
الت�شغيلية،  العمليات  وانطاق  التطوير  م�شروع  اكتمال 
والقدرات  الإم��ك��ان��ات  م��ن  امل��ي��ن��اء  يف  امل��راف��ق  �شت�شتفيد 
امل��ت��واف��رة ل��دي��ه، م��ا ���ش��ي��وؤث��ر ب�شكل اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى حجم 
ال�شتثمارات  وزي���ادة  لدبي،  اجل��دي��دة  التجارية  الفر�س 

ون��اأم��ل من خال  علي.  احل��رة جلبل  واملنطقة  امليناء  يف 
هذه امل�شاريع اأن ندعم مبادرة “ا�شنع يف الإمارات” التي 
اإ�شهام القطاع ال�شناعي يف الناجت املحلي  تهدف اإىل رفع 
2031.” من  بحلول  دره��م  مليار   300 اإىل  الإجمايل 
جانبه، قال يوغي�س رايبوريا : “ نفخر بتعاوننا اجلديد 
القوية  على عاقتنا  بناًء  الإم���ارات  ورلد”  بي  “دي  مع 
الناجحة منذ تواجدنا يف  انطاقتها  ب��داأت  والتي  معها. 
الزراعية  مرافقنا  اإط���اق  م��ع  تعاوننا  لنوا�شل  ج��اف��زا، 
ال�شرتاتيجي  املوقع  اأن  �شك  اجلديدة يف جبل علي. ول 
للميناء مع اخلبة الوا�شعة التي توفرها “دي بي ورلد” 
�شا�شل  م��راح��ل  جميع  ع��ب  �شاملة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
الإم�����داد وال��ت��وري��د، اإ���ش��اف��ة اإىل ق��درات��ن��ا ال��ن��وع��ي��ة التي 
جهته،  اأعمالنا.” من  حجم  تعزيز  يف  �شت�شاعد  منتلكها، 
ل�شركة  امل��ن��ت��دب  الع�شو  ران����اين،  عبداملاجد  يا�شني  ق��ال 
“�شت�شكل مرافقنا اجلديدة يف ميناء جبل  الأمر فودز: 
علي بوابة على العامل، لتعزيز قدراتنا على الو�شول اإىل 
�شوق  متطلبات  تلبية  على  وت�شاعدنا  العماء  من  املزيد 

البقوليات �شريعة النمو.

•• اأبوظبي-وام:

اأك��دت معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب 
املهري وزيرة التغر املناخي والبيئة اأن بيئتنا 
لقطاعي  الرئي�شية  الدعامة  متثل  البحرية 
ال�شيد وال�شياحة كما توفر حا�شنات وموائل 
الأنواع  طبيعية منا�شبة ملجموعة وا�شعة من 
احلية معتبة حمايتها واحلفاظ على التنوع 
البيولوجي البحري م�شوؤولية جماعية يجب 

“اأن ت�شاركنا فيه كافة مكونات املجتمع« .
لدى  والبيئة  املناخي  التغر  وزيرة  واأ�شافت 
وعب  اأن���ه  القر�س  اأ���ش��ب��وع  فعالية  ح�شورها 
رفع وعي  اإىل  القر�س نهدف  اأ�شبوع  فعاليات 
ك���اف���ة ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع وب���الأخ�������س الأط���ف���ال 
وال�شباب بالدور الرئي�س الذي تلعبه اأ�شماك 
القر�س يف احلفاظ على توازن النظم البيئية 
ال��ب��ح��ري��ة واأه���م���ي���ة ح��م��اي��ة حم��ي��ط��ات��ن��ا من 
ال�����ش��غ��وط امل��ت��زاي��دة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ب�شبب 
اجلائر  ال�شيد  ومنها  ال��ع��وام��ل  م��ن  العديد 
البحري.” واأ�شادت معاليها بجهود  والتلوث 
فريق عمل هيئة البيئة – اأبوظبي ونا�شونال 
البيولوجي  ال���ت���ن���وع  ح��م��اي��ة  يف  اأك�����واري�����وم 

البحري يف دولة الإمارات.
يوم  نظمت  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  هيئة  وك��ان��ت 
الثاثاء املا�شي جولة يف “نا�شونال اأكواريوم” 
بح�شور معايل وزيرة التغر املناخي والبيئة 
الظاهري  ���ش��امل  �شيخة  ال��دك��ت��ورة  و���ش��ع��ادة 
ذلك  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني 
�شمن فعاليات اأ�شبوع القر�س “ يف الفرتة ما 

بني 24 اإىل 31 يوليو.
ال��ه��ا���ش��م��ي املدير  اأح���م���د  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ح�����ش��ر 
البي  البيولوجي  التنوع  لقطاع  التنفيذي 

املهري  �شعيد  وال��ي��ازي��ة  بالهيئة  وال��ب��ح��ري 
القاب�شة  ال��بك��ة  �شركة  يف  التطوير  م��دي��ر 
ب��وزارة التغر  اإىل جانب عدد من امل�شوؤولني 
– اأبوظبي  البيئة  وه��ي��ئ��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 

ونا�شونال اأكواريوم.
حول  امل�شتجدات  اأح��دث  على  احل�شور  اطلع 
ال�����ش��اح��ف البحرية  ت��اأه��ي��ل  اإع�����ادة  ب��رن��ام��ج 
اأبوظبي   – ال���ب���ي���ئ���ة  ه���ي���ئ���ة  ت���ن���ف���ذه  ال�������ذي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن��ا���ش��ون��ال اأك���واري���وم حيث تتم 
م��ع��اجل��ة ال�����ش��اح��ف ال��ت��ي ي��ت��م اإن��ق��اذه��ا من 
قبل املتخ�ش�شني اأو عامة اجلمهور يف مركز 
البيطرية  بالرعاية  التاأهيل وتزويدها  اإعادة 
موائلها  اإىل  اإط��اق��ه��ا  ق��ب��ل  ت��ق��دًم��ا  الأك����رث 
الطبيعية مرة اأخرى .وقد مت اإنقاذ اأكرث من 
هيئة  قامت  حيث  الآن  حتى  �شلحفاة   500
اإطاقها  ب��اإع��ادة  اأك��واري��وم  ونا�شونال  البيئة 

اإىل بيئتها الطبيعية.
الظاهري:  �شيخة  ال��دك��ت��ورة  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
القر�س  اأ�شماك  باأ�شبوع  الحتفال  اإط��ار  “يف 

تاأتي هذه الزيارة لتوؤكد على اأهمية ال�شراكة 
يف  والبيئة  املناخي  التغر  وزارة  مع  القائمة 
الإمارات  دول��ة  يف  البيولوجي  التنوع  حماية 
اأكواريوم  لنا�شونال  الزيارة  هذه  خال  ومن 
املتعلقة  امل�شتجدات  اأح��دث  على  الط��اع  مت 
التي  البحرية  الأن��واع  وا�شعة من  مبجموعة 
ا  تتخذ من مياه اأبوظبي ماذاً لها وخ�شو�شً
اأن  املختلفة.” واأك���دت  القر�س  اأ�شماك  اأن���واع 
يتيح  رائع  اأكرث من  اأكواريوم مكان  نا�شونال 
للجمهور الفر�شة للتعرف على اأنواع متعددة 
اإىل  ال��ب��ح��ري��ة دون احل���اج���ة  ال��ك��ائ��ن��ات  م���ن 
اأداة  يجعله  مما   - العميقة  املياه  يف  املغامرة 
تعليمية فعالة حيث تاأوي اإمارة اأبوظبي عددا 
التي ل يعرفها  البحرية  الكائنات  كبرا من 
الكثر من عامة اجلمهور ومن خال ت�شجيع 
اجل��م��ه��ور ع��ل��ى زي����ارة م��واق��ع م��ث��ل نا�شونال 
ب��ك��م ه��ائ��ل من  ت��زوي��ده��م  اأك���واري���وم ميكننا 
املعلومات القيرّمة.” واأ�شارت الظاهري: “اإىل 
اأن هيئة البيئة - اأبوظبي تبذل جهوًدا كبرة 

تاأويها  التي  البحرية  الكائنات  هذه  حلماية 
القر�س  اأ�شماك  خا�س  وب�شكل  الإم���ارة  مياه 
املياه  اإىل  و���ش��ل��ت  ح���ال  اأن���ه ويف  اإىل  م�����ش��رة 
فاإننا  منا�شبات  عدة  يف  واجهنا  كما  ال�شحلة 
بيئتها  اإىل  نعيدها  حتى  ج��ي��ًدا  بها  �شنعتني 
“خال  اأخرى.” واأ���ش��اف��ت:  م��رة  الطبيعية 
اإنقاذ  عملية  اأط���ول  يف  �شاركنا   2020 ع��ام 
ل�شمكة قر�س يف العامل عندما �شاعدنا قر�س 
�شناعية  عالًقا يف بحرة  ك��ان  ال��ذي  احل��وت 
اأ�شبح يف  اأن  اإىل  كم   20 لأك��رث من  ونقلناه 
اأمان ومت حينها نقل القر�س با�شتخدام حامل 
ا لنقل الأنواع البحرية ومتت  ُم�شمم خ�شي�شً
متابعة م�شاراته حيث قطع م�شافة 273 كم 
اأن و�شل  اإىل  اأي��ام  ا�شتغرقت خم�شة  يف رحلة 

اإىل و�شط اخلليج العربي.”
ال�شاحف  ب����اأن����واع  ���ا  اأي�������شً “نهتم  وق���ال���ت   
من  ج��ي��ًدا  ب��ه��ا  ونعتني  مياهنا  يف  ال��ب��ح��ري��ة 
الذي  التاأهيل  واإع��ادة  الإنقاذ  برنامج  خال 
ويف  اأك��واري��وم  نا�شونال  مع  بال�شراكة  ننفذه 
اإع���ادة  يف  جنحنا  امل��ا���ش��ي��ة  القليلة  ال�����ش��ن��وات 
ع���دد ك��ب��ر م��ن ال�����ش��اح��ف اإىل ال��ب��ح��ر حتى 
تتمكن من العي�س والتكاثر ب�شام يف موائلها 

الطبيعية.” 
وقال بول هاميلتون املدير العام ل�� “نا�شونال 
ن�شعر  اأك���واري���وم  ن��ا���ش��ون��ال  يف   “ اكواريوم” 
واإعادة  اإن��ق��اذ  على  لقدرتنا  ال�شديد  بالفخر 
تاأهيل واإطاق ال�شاحف البحرية مع هيئة 
املا�شيتني  ال�شنتني  – اأبوظبي خال  البيئة 
حيث ي�شاهم هذا امل�شروع يف زيادة ن�شب بقاء 
اأهميته  يزيد من  وما  اأبوظبي  احليوانات يف 
البحرية  البيئة  ح��م��اي��ة  اإىل  ي����وؤدي  اأن���ه  ه��و 

الطبيعية.« 

Date 29/ 7/ 2022  Issue No : 13606
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0004884 Civil/ Partial

To Defendant : MD HELAL MIAH ABDUL MOTIN
Unknown place of residence :
The plaintiff: REZA YOUSEF GHOLAMI, filed the case requesting the following:
- Bind the defendant to pay AED 7500.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
- Notify the defendant with the hearing and the statement
- The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229 of section 5 of 
Civil Procedure Law.
You are requested to attend the hearing on 10/08/2022 08:30 am before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office 5) in person or to be 
represented by a legal attorney to submit a plea along with all documents within 10 days 
of the date of publication in order to consider the above-mentioned case in your capacity 
as defendant. Notification by Publication for a Defendant in English & Arabic.
Legal Services Office
Aisha Ali Mohamed

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 29/ 7/ 2022  Issue No : 13606
Subject: Notification by Publishing
Claim No.: 300/2022 - Civil Appeal

Appellee : Harpreet Kaur
Pursuant to the correspondence of the Court, which includes assignment me as an 
expert regarding the above-mentioned claim on 21/07/2022, filed by Appellant: 
Urja Vijay Kumar Shah, represented by M/s. Suhad Al-Gabouri Advocates and 
Legal Consultants versus the Appellee: Harpreet Kayur.
The Expert do hereby call you to attend the Expertise Meeting and to hear the 
litigant's points of view via the social media application: "Microsoft Teams" 
according to the following details: Expertise office: Emirate of Dubai, Deira, Port 
Saeed, Golden Business Center, Office No. 605 - Behind Nissan Car Showroom, 
Makani No. 3217794330 - Day: Thursday, 04/08/2022, Time : 01:00 pm
Link: https://teams.live.com/meet/9589634424670 - In case of any obstacles that 
may prevent access to the meeting, please call / 0425018

Thank you for your cooperation with us, 
Kindly accept our best regards

Engineer/ Sima Ahmed Al-Langawi
Arbitrator and Survey Engineering Expert, mandated by Courts

Notification by Publishing

70533 Date 29/ 7/ 2022  Issue No : 13606
LIQUIDATION / LICENSE CANCELLATION NOTICE

M/s. Budget Rent A Car L.L.C, (License No: 91358) located at Two Seasons 
Hotel P. O. Box 8323, Dubai, UAE, licensed with the Dubai Development 
Authority (the "Company"), wishes to announce the decision taken regarding 
closing down and cancellation of license via board resolution passed at the 
Board meeting of M/s. Budget Rent A Car L.L.C (the Parent Company) held 
on 27 July 2022. Accordingly, any interested party who has a claim against 
the Company is hereby requested to submit its outstanding claims within 45 
days of notice by registered post or contact : Mr. Nachiappan Lakshmanan
Company Name (Budget Rent A Car L.L.C)
P. O. Box 8323, Dubai, U.A.E
Tel No. 800-Budget (283438)
Email : bracadmin@budget-uae.com
Claims received after expiry of the notice period of 45 days shall not be 
considered

LIQUIDATION / LICENSE 
CANCELLATION NOTICE

70408 Date 29/ 7/ 2022  Issue No : 13606
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 2022/13269 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
RIMA AL JARSHI, UAE national per the Power of Attorney attested by the Ras Al Khaimah Notary 
Public under No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of 
Attorey attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, 
Business Point Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Burj Lahore Food Stuff Tr LLC - Location at Sharjah, Industrial Zone 15, behind Meliha 
St, Warehouse No.2, Tel: 050-981 0050  

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 76,181.26
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of financing the 
latter the price of the below detailed vehicle in favour of the respondent. Whereas the respondent has 
been in default in the instalment payments to the bank and has come to owe AED 76,181.26. Whereas 
the Notifier has requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the respondent 
has not turned a hair. Whereas the Notifier, has the right to sell and take the necessary legal action in 
connection with the following mortgaged vehicle,

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

95202 Sharjah 2 Toyota Hi Ace White 2014

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the date 
of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal action 
against you for the recovery of our rights, under the Law, whereas you shall additionally bear the related 
expenses and lawyer's fees. Please accept the assurance of our appreciation and respect,
Notifier: Mr/Tarek Fathy Mahmoud

Date 29/ 7/ 2022  Issue No : 13606
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 2022/13267 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
RIMA AL JARSHI, UAE national per the Power of Attorney attested by the Ras Al Khaimah Notary 
Public under No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of 
Attorey attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, 
Business Point Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Arnold Ferrier Perion (Filipino) - Residing at Sharjah, Al Qasimia, KIC 2 building , Flat 
605, Tel: 050-899 3505  

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 32,585
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of financing the 
latter the price of the below detailed vehicle in favour of the respondent. Whereas the respondent has 
been in default in the instalment payments to the bank and has come to owe AED 32,585 Whereas the 
Notifier has requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the respondent has not 
turned a hair. Whereas the Notifier, has the right to sell and take the necessary legal action in connection 
with the following mortgaged vehicle,

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

49241 Sharjah 3 Jac S3 Red 2017

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the date 
of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal action 
against you for the recovery of our rights, under the Law, whereas you shall additionally bear the related 
expenses and lawyer's fees. Please accept the assurance of our appreciation and respect,
Notifier: Mr/Tarek Fathy Mahmoud
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•• اأبوظبي-وام: 

اعتمد جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 
نورة  �شعادة  برئا�شة  امل��راأة  لريا�شة 
ال�����ش��وي��دي، الأم���ني ال��ع��ام لاحتاد 
اإدارة  العام رئي�شة جمل�س  الن�شائي 
امل�������راأة، اخلطة  الحت�����اد ل��ري��ا���ش��ة 
وفعاليات  لأن�����ش��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

الحتاد خال الفرتة القادمة.
الإلكرتوين  امل��وق��ع  اإط���اق  كما مت 
لريا�شة  الإم���ارات  باحتاد  اخلا�س 
رائدة  من�شة  ميثل  وال���ذي  امل����راأة، 
لإب��������راز اإجن���������ازات ري���ا����ش���ة امل������راأة 
يف ال���دول���ة وي�����ش��ل��ط ال�����ش��وء على 
جناحات لعبات الإمارات و�شرهن 
جهودهن  بح�شاد  العامرة  الذاتية 

امل�شرفة.
ج��اء ذل��ك خ��ال الج��ت��م��اع الثالث 
الإم���������ارات  احت�������اد  اإدارة  مل��ج��ل�����س 
نورة  �شعادة  برئا�شة  امل��راأة  لريا�شة 
ال�شويدي، يف مقر الحتاد الن�شائي 

العام يف اأبوظبي.
ح�����ش��ر الج��ت��م��اع ال��دك��ت��ورة موزة 
ال���رئ���ي�������س، ومنى  ن���ائ���ب  ال�����ش��ح��ي، 
وغالية  ال��ع��ام،  الأم���ني  ال�شام�شي، 
التخطيط  جلنتي  رئي�شة  املناعي، 

املعلومات،  وتقنية  ال�شرتاتيجي 
اللجنة  رئ��ي�����ش��ة  ال��ع��ل��ي��ل��ي،  وه���ن���د 
الها�شمي،  واأ���ش��ي��ل��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
وفاطمة  امل�����ش��اب��ق��ات،  جلنة  رئي�شة 
الت�شويق  جل���ن���ة  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ل���ي، 

والرعاية.
ون����اق���������س الج�����ت�����م�����اع ع���������ددا من 
التطويرية  واخل��ط��ط  املو�شوعات 
اأف�شل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل����ش���ت�������ش���راف 
ال���ن�������ش���ائ���ي���ة يف دول�����ة  ل���ل���ري���ا����ش���ة 

الإمارات.
قد  الحت������اد  اإدارة  جم��ل�����س  وك�����ان 
�شعار  ال��ث��اين،  اجتماعه  يف  اعتمد، 
الحت������اد وال������ذي ج����اء ع��ل��ى هيئة 
زه���رة م��ك��ون��ة م��ن 7 ب��ت��ات متثل 
ان�شيابية  وبخطوط  ال�7  الإم��ارات 
بو�شعية  ل��ل��ن�����ش��ر  ت���رم���ز  ب�����ش��ي��ط��ة 
ممدودة الذراعني لتعطي انطباعا 
اختيار  ومت  واحليوية  بالنطاقة 
�شعار  من  امل�شتنبط  الذهبي  اللون 

دولة الإمارات.
اأن  ال�شويدي،  ن��ورة  �شعادة  واأك���دت 
احتاد الإمارات لريا�شة املراأة يعمل 
امل�شتندة  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  ه��وي��ت��ه  وف����ق 
لروؤية ور�شالة وقيم دولة الإمارات 
الإن�شان  بناء  املراعية ال�شتثمار يف 

وامل������راأة  ال���رج���ل  ب���ني  دون مت��ي��ي��ز 
واإع���داد ال��ك��وادر ال��ق��ادرة على ريادة 

م�شرة التطوير.
وق���ال���ت م���ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق ج���اءت 
لريا�شة  الإم������ارات  احت���اد  اأه�����داف 
املراأة التي تتمثل يف تعزيز امل�شاواة 
الريا�شة،  جم��ال  يف  اجلن�شني  بني 

والنهو�س بريا�شة املراأة الإماراتية 
وطيدة  ع��اق��ات  واإق��ام��ة  والعربية 
املعنية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  م��ع الحت�����ادات 
باملراأة يف الدول العربية والإقليمية 
الدولة  �شمعة  وت��ع��زي��ز  وال��دول��ي��ة، 
ومكانة الحتاد يف خمتلف املحافل 

الريا�شية.

واأ�شارت اإىل اأن اأهداف الحتاد اأي�شا 
النتماء  تعميق  على  للعمل  متتد 
الوطنية،  الهوية  وتاأ�شيل  الوطني 
الفنية  ال����ك����وادر  ب������اأداء  والرت����ق����اء 
وتاأهيلهم  والإداري����������ني  واحل����ك����ام 
و�شروط  ن��ط��اق  و�شبط  و�شقلهم 
التنظيمات  امل��راأة يف  عملهم، ودع��م 

الريا�شية،  للموؤ�ش�شات  الإداري�����ة 
الأن�شطة  امل��راأة يف  وتعزيز م�شاركة 
مكافحة  ثقافة  ون�شر  الريا�شية، 
والوقاية  ال�شارة  وامل��واد  املن�شطات 

من اأخطارها.
بتحقيق  الحت����اد  "يلتزم  وق��ال��ت: 
ال�شطاع  خ�����ال  م����ن  اأه�����داف�����ه 

والتي  وم����ه����ام����ه،  مب�������ش���وؤول���ي���ات���ه 
امل���راأة  ري��ا���ش��ة  ح��وك��م��ة  تتمحور يف 
الإم�������ارات�������ي�������ة وو�������ش������ع اخل���ط���ط 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة وف�����ق�����اً ل����روؤي����ة 
وتوجهات امل�شلحة العامة، ومتكني 
امل����راأة م��ن امل�����ش��ارك��ة يف ك��اف��ة اأنواع 
الدويل  ال�شعيد  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ات 
وال���وط���ن���ي، وال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
الوطنية،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الإجن�������ازات 
الريا�شية  امل�������ش���اب���ق���ات  وت��ن��ظ��ي��م 
الحتاد،  اخت�شا�س  �شمن  الواقعة 
اإطار  يف  ومراقبتها  بها،  والرت��ق��اء 
املعمول  واللوائح  والنظم  القوانني 
بها، وتنظيم �شوؤون املراكز والأندية 
الأن�شطة  يف  ال���ع���ام���ل���ة  اخل���ا����ش���ة 
الريا�شية الواقعة �شمن اخت�شا�س 

الحتاد".
اأي�شا  الحت����اد  "يعمل  واأ����ش���اف���ت: 
ورعاية  لكت�شاف  خطة  و�شع  على 
الدولة  لتمثيل  ريا�شياً،  املوهوبني 
والدولية  ال��ق��اري��ة  ال��ب��ط��ولت  يف 
وتنظيم  وال��ب��ارامل��ب��ي��ة،  والأومل���ب���ي���ة 
ال�����ور������س وال�������������دورات وال�����بام�����ج 
للكوادر  وامل�����وؤمت�����رات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الوطنية من فنيني واإداريني وكافة 
ب�شتى  امل���راأة  ريا�شات  يف  امل�شاركات 

الداخلية  اللجان  وت�شكيل  اأنواعها، 
واخل����ارج����ي����ة مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا 
اأه������داف الحت������اد، ودعم  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وت�شجيع كافة البحوث والدرا�شات 
بريا�شة  ال���ع���اق���ة  ذات  ال��ع��ل��م��ي��ة 
وا�شت�شافة  وتطوير  وتنمية  امل��راأة، 
وال�شعي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ري���ا����ش���ة 
ومتثيل  وت����ط����وي����ره����ا،  ل���دع���م���ه���ا 
والفعاليات  الجتماعات  يف  الدولة 
والإقليمية  ال��دول��ي��ة  وامل���وؤمت���رات 
والوطنية اخلا�شة بريا�شة املراأة".

رئي�شة  امل���ن���اع���ي،  غ��ال��ي��ة  واأع����رب����ت 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  جلنتي 
ع���ن فخرها  امل���ع���ل���وم���ات،  وت��ق��ن��ي��ة 
اإدارة  جم��ل�����س  ���ش��م��ن  ب���وج���وده���ا 
الحت������اد، واأك������دت اأن���ه���ا ت��ع��م��ل من 
على  الحت��اد  يف  م�شوؤوليتها  خال 
امل�شاريع البحثية والدرا�شات  قيادة 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ال���ت���ي جت�����ش��د وت���در����س 
الن�شائية  للريا�شة  احل��ايل  امل�شهد 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  يف دولة 
ف�شًا عن و�شع خطة ا�شرتاتيجية 
الإماراتية يف  امل��راأة  لتعزيز ح�شور 
امل��ج��ال ال��ري��ا���ش��ي وم��ت��اب��ع��ة تنفيذ 
اخلطط الت�شغيلية ل�شمان توازنها 

مع الحتاد.

•• دبي-وام:

مناف�شات  اجل��م��ع��ة  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
ال�شلة  ل��ك��رة  ال��ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
لل�شباب حتت 18 عاما ، على �شالة 
مكتوم  اآل  مكتوم  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 

بنادي الو�شل يف دبي.
من  الن�شخة  ه��ذه  فعاليات  وت��ق��ام 
منتخبات   6 مب�����ش��ارك��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
وال�شعودية  الإم���ارات  هي  خليجية 
والكويت والبحرين وعمان وقطر، 
البطولة  لقب  على  تتناف�س  حيث 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  تاأهل  وبطاقتي 
اآ�شيا، املقررة يف اإيران من 21 اإىل 

املقبل. اأغ�شط�س   28
ويلتقي منتخبا ال�شعودية وعمان يف 
اأوىل مباريات البطولة اليوم، فيما 
مبارياته  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��ب��داأ 
بلقاء نظره البحريني كما يلتقي 

املنتخب القطري نظره الكويتي.
ويطمح منتخب الإمارات للمناف�شة 
، التي متتد  بقوة يف هذه البطولة 
اأغ�شط�س املقبل،   6 فعالياتها حتى 
م��ن اأج���ل ال��ت��اأه��ل ل��ن��ه��ائ��ي��ات كاأ�س 

اآ�شيا.
الوطني  منتخبنا  م����درب  وي���ع���ول 
الاعبني  حما�س  على  عتيق  �شامل 
هداف  خليفة  العزيز  عبد  وخا�شة 

البطولة العربية يف م�شر لتقدمي 
عرو�س قوية يف البطولة.

 14 حاليا  املنتخب  قائمة  وت�شم 
ال�شام�شي،  فا�شل  �شامل  هم  لعبا 
راك����ان غ���امن ال�����ش��م��ري، زاي���د عبد 
�شعيد  اهلل، حم��م��د  ع��ب��د  ال��رح��م��ن 
عبد اهلل، زايد طارق ال�شيد، ح�شني 
حممد،  حامد  �شيف  نا�شر،  خالد 
عبدالعزيز خليفة عبداهلل، وح�شن 
ال�����ش��ي��د، ح��م��د حممود  اإب���راه���ي���م 
�شعيد، حممد  ها�شل  �شعيد  �شالح، 
را���ش��د عبداحلكيم  ع��ب��داهلل ج��اب��ر، 
ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن، زاي����������د ت���وف���ي���ق 
اجل�����ش��م��ي، و���ش��ي��ت��م الإع�������ان عن 

الجتماع  عقب  النهائية  القائمة 
الفني م�شاء.

اأمت  ال����ف����ري����ق  اأن  ع���ت���ي���ق  واأك����������د 
الروح  واأن  للبطولة،  ا�شتعداداته 
ل��ل��غ��اي��ة برغم  امل��ع��ن��وي��ة م��رت��ف��ع��ة 
الإ�شابات التي �شهدها الفريق على 

هام�س البطولة العربية.
املا�شية  ال���ف���رتة  ���ش��ه��دت  واأ����ش���اف 
تدريبات  القاهرة  العودة من  عقب 
على  للحفاظ  وم�شائية  �شباحية 
ووا�شل  لاعبني،  البدنية  اللياقة 
امل�شابني  معاجلة  الطبي  اجل��ه��از 
وبرغم �شيق الوقت بني البطولتني 
تقدمي  ع���ل���ى  اجل���م���ي���ع  ي���ح���ر����س   ،

ال�شلة  ك���رة  لت�شريف  اأداء  اأف�����ش��ل 
الإماراتية يف البطولة اخلليجية.

امل�شاركة،  املنتخبات  م�شتوى  وع��ن 
املنتخبات  " م�شتويات  عتيق:  ق��ال 

ت�شر  ول  م���ت���ق���ارب���ة  امل���������ش����ارك����ة 
علينا  الآخ��ر.  على  فريق  لأف�شلية 

الظهور بال�شورة املطلوبة لتحقيق 
الهدف بالتاأهل اإىل كاأ�س اآ�شيا".

•• دبي-الفجر:

حماور  ب��دب��ي،  اأم�����س  �شباح  انطلقت 
امل�شاعد  الفيديو  حكم  تقنية  ور���ش��ة 
احت����اد   ُي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي   ،)VAR(
الإم�����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ال��ت��ع��اون مع 
الحتاد الدويل لكرة القدم، يف الفرتة 
من 28 اإىل 31 يوليو اجلاري، وذلك 
���ش��م��ن ال��بن��ام��ج امل��ع��ت��م��د م��ن جلنة 
احلكام لإعداد حكام دوري املحرتفني 
-2022 الريا�شي اجلديد  للمو�شم 

.2023
38 حكًما  ال����دورة  وُي�����ش��ارك يف ه��ذه 
وُي���ق���دم حماورها  م�����ش��اع��ًدا،  وح��ك��ًم��ا 

املحا�شر  ع��ب��داهلل،  ف��ره��اد  الأوزب���ك���ي 
الآ�شيوي  الحت���ادي���ن  ل���دى  امل��ع��ت��م��د 
املحليرّون  وامل���ح���ا����ش���رون  وال�������دويل، 
ع��ب��دال��واح��د خ��اط��ر م�����ش��وؤول تقنية 
الفيديو يف اإدارة احلكام، ويل بروبرت 
مدير الإدارة، وريت�شارد ميلني املدير 

الفني للحكام.
وق����ال ���ش��امل ع��ل��ي ال�����ش��ام�����ش��ي ع�شو 
جمل�س اإدارة احتاد الكرة، رئي�س جلنة 
احلكام: " اإن برنامج الإعداد للمو�شم 
من  الأول  يف  ب��داأ  اجل��دي��د  الريا�شي 
بالتدريبات  اجل������اري  ي��ول��ي��و  ���ش��ه��ر 
البدنية حلكام كرة القدم يف خمتلف 
اإم�������ارات ال����دول����ة، وي��ت��وا���ش��ل ب����دورة 

اليوم،  انطلقت  التي  الفيديو  تقنية 
ب�شورة  عقدها  على  نحر�س  وال��ت��ي 
الريا�شي،  املو�شم  واأث��ن��اء  قبل  دوري��ة 
وفًقا لتوجيهات اإدارة احلكام بالحتاد 
تن�شيط  بهدف  ال��ق��دم،  لكرة  ال���دويل 
وتطبيق  بت�شغيل  املتعلقة  اخل���بات 
التي  امل�����ش��اع��د،  الفيديو  حكم  تقنية 
ُتعد مهمة يف املجال الكروي، وت�شهم 
وتطبيق  ال�شعبة  احل���الت  ر���ش��د  يف 

قانون اللعبة ب�شكل مفيد".
احلكم   "  : ال�������ش���ام�������ش���ي  واأ�������ش������اف 
ق����دم م�����ش��ت��وي��ات مميزة  الإم�����ارات�����ي 
املو�شم  خ��ال  ودول��ًي��ا  وق��ارًي��ا  حملًيا 
امل����ا�����ش����ي، ون�������ش���ع���ى خال  ال�����ك�����روي 

احل���ف���اظ على  اإىل  اجل���دي���د  امل��و���ش��م 
اإجن���ازات، ون�شعى  ما مت حتقيقه من 
�شقف طموحاتنا من خال  رفع  اإىل 
ت�شتهدف  ال���ت���ي  ال���ت���ط���وي���ر  ع��م��ل��ي��ة 
التحكيم  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ن��ا���ش��ر  ج��م��ي��ع 
ال�شاحات  كافة  يف  امل�شاركة  وموا�شلة 

والبطولت". 
التدريبية  ال���دورة  برنامج  وي�شتمل 
النظرية  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن  ع��دد  على 
بروتوكول  تتناول  التي  ال�شباحية، 
 ،VAR ال�  التقنية، وتف�شر حالت 
الكرة،  على  املناف�شة  حل��الت  اإ�شافة 
وم���ن���ط���ق���ة اجل���������زاء ومل���������ش����ات ال���ي���د، 

والتدخات العنيفة.

الفرتة  يف  ال��ع��م��ل��ي  اجل���ان���ب  وُي���ق���ام 
امل�����ش��ائ��ي��ة ع��ل��ى م��اع��ب احت����اد الكرة 
ال�شتعانة  خ���ال���ه  و���ش��ي��ت��م  ب���دب���ي، 
اأجهزة  وا����ش���ت���خ���دام  ه�����واة  ب��اع��ب��ني 
احلكام  تق�شيم  �شيتم  حيُث  التقنية، 
بحيث  جم��م��وع��ت��ني،  اإىل  امل�����ش��ارك��ني 
عن  م�شوؤولة  الأوىل  املجموعة  تكون 
ومهمتهم  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  حم���اك���اة  غ��رف��ة 
�شرعة حتليل احلالت، ور�شد حالت 
الت�شلل الدقيقة، والبطاقات احلمراء، 
والفر�س املحققة لت�شجيل هدف. اأما 
م�شوؤولة  �شتكون  الثانية  املجموعة 
�شت�شهد  م�شغرة  مباريات  اإدارة  ع��ن 
العديد من احلالت التحكيمية التي 

التمركز  خ���ال  م��ن  ر���ش��ده��ا  �شيتم 
خال  نف�شه  امل��ب��اراة  حلكم  ال�شحيح 

�شعبة  حل��الت  اإ�شافة  امل��ب��اراة،  اإدارة 
�شتتطلب تدخل تقنية الفيديو، على 

اأن يتم عملية تناوب ملهام املجموعتني 
على مدار برنامج الدورة.

احتاد الإمارات لريا�سة املراأة يعتمد خطته التنفيذية ويطلق موقعه الإلكرتوين

اليوم.. انطالق »خليجية ال�سلة 
لل�سباب« يف دبي مب�ساركة 6 منتخبات

انطالق حماور دورة تقنية الفيديو مب�ساركة 38 حكًما

اأربع  العامل  فيتل، بطل  �شيبا�شتيان  الأمل��اين  مارتن  اأ�شتون  �شائق  اأعلن 
ال��ع��ام احلايل،  نهاية  اعتزاله يف  واح���د، اخلمي�س  ال��ف��ورم��ول  م��رات يف 

منهياً م�شرة طويلة على احللبات مكللة بالنجاحات.
وقال فيتل )35 عاماً( عب ح�شابه على ان�شتغرام "لقد حظيت بامتياز 
العمل مع العديد من الأ�شخا�س الرائعني يف الفورمول واحد على مدار 

اخلم�شة ع�شر عاماً املا�شية، وهناك الكثر لذكرهم و�شكرهم".
امل��ج��ر الكبى،  ان��ط��اق ج��ائ��زة  اع��ت��زال��ه ع�شية  اإع���ان  واأ���ش��اف عقب 
املا�شيني،  العامني  "خال  العاملية  البطولة  الثالثة ع�شرة من  اجلولة 
كنت �شائقاً يف اأ�شتون مارتن، وعلى الرغم من اأن نتائجنا مل تكن جيدة 
كما كنا ناأمل، فمن الوا�شح جداً بالن�شبة يل اأن كل ما يتم تنفيذه حالياً 

ال�شنوات  يف  امل�شتويات  اأع��ل��ى  على  للمناف�شة  الفريق  يحتاجه  م��ا  ه��و 
نهاية  الفورمول واحد يف  الن�شحاب من  "كان قرار  واأردف  القادمة". 
اأ�شتغل  اأن  اأري��د  العام،  نهاية  يف  كثراً.  فيه  وفكرت  �شعباً  ق��راراً  العام 
اأريد ق�شاء  اأباً،  الوقت للتفكر فيما اأريد اأن اأفعله بعد ذلك" و"ب�شفتي 
للجميع  �شكراً  بل  وداع��اً،  يعني  اليوم ل  عائلتي.  الوقت مع  املزيد من 
بدءاً باجلماهر التي بدونها ل ميكن اأن للفورمول واحد اأن تتواجد".

 2010 اأرب��ع م��رات توالياً بني عامي  ويغادر بطل العامل مع ريد بول 
و�شعد  �شباقاً  ب�53  خالها  فاز  عاماً   15 بعد  الأوىل  الفئة  و2013 
57 جائزة  ل يف  122 مرة وانطلق من املركز الأورّ اإىل من�شة التتويج 

كبى.

 2015 األ���وان ف��راري بني  ال��ذي داف��ع عن  وت�شع انت�شارات الأمل���اين 
و2000 من دون اأن ينجح يف الفوز باللقب العاملي، يف املرتبة الثالثة يف 
قائمة اأبرز الفائزين ب�شباقات الفئة الأوىل خلف حامل الرقم القيا�شي 
الأ�شطورة  ومواطنه  انت�شارات(   103( هاميلتون  لوي�س  البيطاين 

ميكايل �شوماخر )91(.
ا�شتهل فيتل م�شرته مع فريق بي اأم دبليو-�شاوبر مب�شاركته يف �شباق 
الوليات املتحدة 2007، قبل انتقاله اإىل تورو رو�شو حيث حقق فوزه 
وين�شم  ليعود   ،2008 عام  الكبى  ب�شفوفه يف جائزة مونت�شا  الأول 

اإىل ريد بول الذي دافع عن األوانه بني 2009 و2014.
 2017 عامي  العاملي  اللقب  على  ناف�س  حيث  ف��راري  بفريق  التحق 

اأع��وام يف مقر   6 التكري�س يف خ��ال  اأن ينال �شرف  و2018 من دون 
مارانيلو برغم حتقيقه العديد من النت�شارات باللون الأحمر ليف�شل 
يف ال�شر على خطى الفنلندي كيمي رايكونن اآخر املتوجني مع احلظرة 

الإيطالية يف عام 2007.
امللياردير الكندي لورن�س �شتول، واإىل جانب  اأ�شتون مارتن ملالكه  ومع 
�شوى  التتويج  من�شة  اإىل  ال�شعود  يف  ينجح  مل  لن�����س،  الأخ���ر  جن��ل 
اأن عقده مع الفريق ينتهي مع  مرة واح��دة يف عام ون�شف العام، علماً 
املركز  احتال خاله  2021 �شعب  ع��ام  وبعد  احل��ايل.  املو�شم  نهاية 
الثاين ع�شر يف البطولة، يحتل الملاين حالياً املركز ال� 14 بر�شيد 15 

نقطة.

 فيتل بطل العامل 4 مرات يعلن اعتزاله 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي- وام:

ح��ر���ش��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ش��ة ع��ل��ى ع��ق��د جمموعة 
املا�شية،  القليلة  الأي����ام  م���دار  ع��ل��ى  املكثفة  ال��ل��ق��اءات  م��ن 
الأولوية" لو�شع  "ذات  ل��احت��ادات  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ور���ش��م 
ريا�شيني  اأب��ط��ال  لإع���داد  تهدف  م�شتقبلية  ا�شرتاتيجيات 
جدد، من خال تطوير اآلية اكت�شاف وتنمية املواهب وتعزيز 
القارية  الإجن�����ازات  حتقيق  يف  الوطنية  املنتخبات  ف��ر���س 

والدولية والأوملبية.

بطي  ب��ن  �شهيل  ال�شيخ  عقدها  التي  الج��ت��م��اع��ات،  وج���اءت 
يف  الريا�شية  التنمية  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  مكتوم،  اآل 
الريا�شية  الحت���ادات  روؤ���ش��اء  مع  للريا�شة،  العامة  الهيئة 
ذات ال�شلة، يف ظل اإعان املجل�س التن�شيقي للريا�شة �شهر 
يونيو املا�شي عن قائمة ت�شم 5 ريا�شات مت اعتبارها " ذات 
الأولوية "، وهي األعاب القوى، واجلودو، والرماية، والقو�س 

وال�شهم، واملبارزة.
كما عقدت الهيئة العامة للريا�شة اجتماعات مع الحتادات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة الأخ�������رى، ل��ت��ق��دمي اأف�����ش��ل دع����م مم��ك��ن لهذه 

ال�شيخ  عقد  فقط،  اأ�شبوعني  نحو  غ�شون  ويف  الحت���ادات. 
احتادات  م��ع  مكثفة  اجتماعات  مكتوم،  اآل  بطي  ب��ن  �شهيل 
الريا�شات ذات الأولوية، مت خالها ا�شتعرا�س ال�شتمارات 
املوجهة لهذه الحتادات، والتي تت�شمن التفا�شيل الدقيقة 
عن اآلية العمل داخل الحتاد، وعن املواهب املتميزة بكل فئة 

عمرية وخطط تطويرها.
وينتظر اأن تعقد الهيئة املزيد من الجتماعات خال الأيام 
القليلة املقبلة مع الحتادات الريا�شية ومنها ذات الأولوية، 

لبحث اآخر التطورات يف خطط الإعداد للم�شتقبل.

»هيئة الريا�سة« تر�سم خارطة الطريق لالحتادات ذات الأولوية
اأك�����د ف���ري���ق ب��ر���ش��ل��ون��ة الإ����ش���ب���اين اأن�����ه ���ش��ي��ظ��ه��ر ب�شكل 
النتائج  عقب  املقبل،  املو�شم  يف  اأف�شل  و���ش��ورة  خمتلف 
اأبرز  بعدما  املن�شرم،  املو�شم  يف  ع�شاقه  لآم���ال  املخيبة 
بند  حتت  تندرج  ال�شفقات  من  جمموعة  "البلوغرانا" 

الثقيل". "العيار 
ووجه بر�شلونة ر�شالة قوية بالك�شف عن رغبته يف العودة 
اإىل املناف�شة القوية على �شعيد الدوري الإ�شباين الذي 
فقد لقبه ل�شالح غرميه التقليدي ريال مدريد، و�شعيد 
دوري الأبطال، بينما املفارقة اأن النادي الكاتالوين كان 
مبثابة "�شوكة يف حلق" ت�شيل�شي خال فرتة النتقالت 

ال�شتوية.

كري�شتن�شن  "الب�شا" مع  فيه  تعاقد  ال��ذي  الوقت  ويف 
قادماً من ت�شيل�شي فاإن الفريق جنح يف الظفر بخدمات 
البازيلي رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد، بعد اأن كان 

قاب قو�شني من النتقال اإىل "�شتامفورد بريدج".
خدمات  ع��ل��ى  ت�شيل�شي  م��ع  ال�����ش��راع  بر�شلونة  وح�����ش��م 
بعدما  اإ�شبيلية،  ن���ادي  م��داف��ع  ك��ون��دي  غ��ول  الفرن�شي 

ف�شل املدافع النتقال اإىل "كامب نو".
النتقالت  ف��رتة  خ��ال  اأي�شاً  بر�شلونة  جنح  املقابل  يف 
الفرن�شي  خ��دم��ات  على  احل��ف��اظ  يف  احلالية  ال�شيفية 
و�شك  كان على  اأن  بعد  عثمان دميبيلي وجتديد عقده، 

التفاق مع ت�شيل�شي.

بر�سلونة »�سوكة يف حلق« ت�سيل�سي

ي�شع النجم جيم�س هاردن ن�شب عينيه هدف الفوز 
للمحرتفني،  الأم��رك��ي  ال�شلة  ك��رة  دوري  ببطولة 
موؤكداً يف الوقت ذاته اأن فيادلفيا �شفنتي �شيك�شرز 
مي��ل��ك ال��ع��ن��ا���ش��ر ال���ازم���ة ل��دخ��ول دائ����رة الأندية 
الأربعاء  توقيعه  عقب  وذل��ك  اللقب،  على  املناف�شة 

�شفقة جديدة للبقاء مع فريقه.
وكانت و�شائل اإعام حملية ذكرت الأ�شبوع املا�شي اأن 
النجوم  النجم الأمركي الذي �شارك يف مباراة كل 
اإع���ادة هيكلة  على  واف��ق  م��رات   10 �شتارز"  "اأول 
�شفقة جديدة ملدة عامني بقيمة 68.6 مليون دولر 

يف خطوة ت�شاعد �شيك�شرز على تدعيم �شفوفه.
ومل ي��ع��ل��ن ���ش��ي��ك�����ش��رز ع���ن ����ش���روط ���ش��ف��ق��ة ه����اردن 

اجلديدة يف بيان اأكد خاله اإعادة توقيعه.
اأعرب هاردن الذي ان�شم اإىل �شيك�شرز  من ناحيته، 
يف �شباط/فباير يف �شفقة تبادل مع بروكلني نت�س 
هو  "هذا  ق��ائ��ًا  اجل���دي���دة،  بال�شفقة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن 
اأري��د اأن اأك��ون فيه. هذا هو املكان الذي  املكان الذي 
اأريد اأن اأفوز فيه، واأعتقد اأن لدينا العنا�شر الازمة 

لتحقيق هذا الهدف".
ل مع نادي �شيك�شرز، �شاعدين  وتابع "منذ يومي الأورّ
باأنني يف بيتي هنا  ال�شعور  الفريق واجلماهر على 
يف فيادلفيا. اأنا متحم�س للبناء على املو�شم املا�شي 

ول اأطيق النتظار للخروج اإىل امللعب مع الاعبني 
وبدء هذه املغامرة".

و�شجل هاردن 442 نقطة اإىل 149 متابعة و220 
21 مباراة خا�شها مع �شيك�شرز  متريرة حا�شمة يف 

يف املو�شم املا�شي.
����ب دوك ري���ف���رز مدرب  ال�����ش��ي��اق ذات�����ه، رحرّ و���ش��م��ن 
�شيك�شرز بقرار هاردن اللتزام م�شتقبًا مع الفريق، 
وقال "ل ميكنني اأن اأكون اأكرث �شعادة بقرار جيم�س 

باللتزام بفريقنا".
اتخذنا  امل��ا���ش��ي��ني،  ال��ع��ام��ني  م���دى  "على  واأردف 
اأن  يف  املتمثل  النهائي  هدفنا  نحو  ك��ب��رة  خ��ط��وات 
ن�شبح اأبطاًل. ُي�شارك جيم�س دافعنا للفوز باللقب، 
اأف�شل  اأن واقع كونه مع �شيك�شرز �شيمنحه  ويعتقد 

فر�شة للقيام بذلك".
وذكرت تقارير اأن هاردن �شيجني 33 مليون دولر يف 
التي  اجلديدة  ال�شفقة  يف   2023-2022 مو�شم 
تت�شمن اأي�شاً خيار التمديد لعام اإ�شايف "2023-

مليوناً.  35.6 2024" مقابل 
عقده  متديد  بند  تفعيل  خيار  رف�س  ه���اردن  وك��ان 
مليوناً   47.4 مقابل  املقبل  للمو�شم  اإ���ش��ايف  لعام 
الازمة  ال�شيولة  تاأمني  �شيك�شرز  م�شاعدة  بهدف 

لتدعيم �شفوفه باعبني جدد.

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

حقق العني فوزه الثاين على التوايل يف مباراة الودية الإعدادية الثانية 
واجلاري  اجلديد  الكروي  للمو�شم  التح�شري   مبع�شكره  خا�شها  التي 
مقابل  بثنائية  العيناوي  الفوز  وج��اء   ، اجل��اري  اأملانيا  بجمهورية   حالياً 
اأندية دوري الدرجة الرابعة  اأحد  هدف  على ح�شاب نادي غروتر فورث 
9 و  الأمل��اين ، اأحرز هديف العني جونتا�س و�شفيان رحيمي يف الدقيقتني 

توالياً.  34

وكان العني قد حقق فوزه الأول يف املو�شم اجلديد  الثاثاء املا�شي على 
اأندية دوري الدرجة الرابعة الأمل��اين  بهدف  اأحد  نادي هانكوفني هيلنج 

نظيف ل�شفيان رحيمي.
ودفع مدرب العني الأوكراين �شرجي ريبروف بت�شكيلة البداية  املكونة 
ال��دف��اع �شعيد جمعة وحممد  ، ورب��اع��ي  امل��ن��ذري  م��ن : احل��ار���س �شلطان 
�شاكر ورفائيل وايريك ، ويف الرتكاز الثنائي خالد البلو�شي وفاح وليد 
، واأمامهما ماتيا�س با�شيو�س " �شانع الألعاب " ، و الثاثي الهجومي  

اندري يارملينكو و�شعيد اأحمد وجونتا�س. 

تطور  على معدل  ال��وق��وف  بهدف  الأوراق  بعدد من  ري��ب��روف  دف��ع  كما 
بدخول  الأول   ال�شوط  يف  ثنائي  بتبديل  بكر  حيث   ، البدنية  اجل��وان��ب 

�شفيان رحيمي بديًا جلونتا�س ، ودخول عمر �شعيد بديًا لفاح وليد.
 ، ال�شام�شي  �شلطان   ، بو�شندة  حممد  باحلار�س  دف��ع  الثاين  ال�شوط  ويف 

ودانيلو اربوليدا ، حممد اأحمد ، نا�شر ال�شكيلي ، من�شور. 

مع�شكر النم�شا 
والذي  املقبل  الثنني  التح�شري  النم�شا  مع�شكر  مرحلة  العني  يد�شن 

يخو�س   ، املقبل  اأغ�شط�س   20 حتى  و  يوليو   31 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ُي��ق��ام 
النم�شاوية وغرها  الأندية  الودية مع  املباريات  العني عدداً من  خالها 

من الأندية التي ُتقيم مع�شكراتها يف النم�شا.

درع العني
اأهدى رئي�س بعثة  نادي العني باأملانيا ع�شو جمل�س اإدارة �شركة الكرة  �شامل 
اجلنيبي درع نادي العني اإىل الرئي�س التنفيذي لنادي غروتر فورث  ر�شيد 
عزوزي ، والذي بدوره اأهدى اجلنيبي درع نادي غروتر فورث التذكارية.

•• ت�صيناي-الفجر

رئي�س  ت��رمي  مطر  ت��رمي  ا�شتقبل 
لل�شطرجن،  الإم��������������ارات  احت��������اد 
ال��رو���ش��ي اأرك������ادي رئ��ي�����س الحت���اد 
الدويل للعبة الذي ي�شتعد خلو�س 
الرئي�س  مقعد  ع��ل��ى  الن��ت��خ��اب��ات 
الكوجنر�س  اج���ت���م���اع���ات  خ�����ال 
هام�س  على  �شتقام  ال��ت��ي  ال���دويل 
 44 لل�شطرجن  ال��ع��امل��ي  الأومل��ب��ي��اد 
ت�شيناي  مدينة  يف  انطلق  وال���ذي 
ال���ه���ن���دي���ة وي�������ش���ت���م���ر ح���ت���ى 10 

اأغ�شط�س املقبل.
مناق�شة  الج����ت����م����اع  خ�����ال  ومت 
الأهمية  ذات  املو�شوعات  من  عدد 
الدولة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
والهتمام  ق��ادم��ة  عاملية  لأح����داث 
ب���ت���ط���وي���ر ال����اع����ب����ني وامل����درب����ني 
واحل��ك��ام . واأك��د ت��رمي مطر ترمي 
رئ��ي�����س الحت����اد اأن زي����ارة اأرك����ادي 
ل���اإم���ارات ت��اأت��ي قبل ال��ت��وج��ه اإىل 
العاملي  ال��ه��ن��د حل�����ش��ور الأومل��ب��ي��اد 
وخ���و����س الن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى مقعد 
الرئي�س وهو ما يعد تاأكيدا على اأن 
الإمارات متثل مركز ال�شطرجن يف 

العامل ولها تاريخ كبر يف اللعبة، 
الدويل  الحت��اد  رئي�س  ي�شعى  كما 
على ك�شب ثقة الإمارات متمثلة يف 

احتاد اللعبة، وو�شع برامج وخطط 
اللعبة  م�شتقبلية وتطوير عنا�شر 

من لعبني وحكام ومدربني.

واأ����ش���اد اأرك������ادي ب���ق���درة الإم������ارات 
العاملية  الأح����داث  ا�شت�شافة  على 
وم���ا مت��ل��ك��ه م���ن اإم��ك��ان��ي��ات هائلة 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن�����ش��اآت وال���ك���وادر 
ب��اع طويل،  ب��ات لها  الإداري���ة التي 
كبر  ثقل  لها  الإم�����ارات  اإن  وق���ال 
الريادة  مت��ث��ل  ودائ��م��ا  املنطقة  يف 
فيما  خ��ا���ش��ة  الأذك�����ي�����اء  ل��ع��ب��ة  يف 
بداية  البطولت  ا�شت�شافة  يخ�س 
العاملي  الأومل���ب���ي���اد  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  م��ن 
العامل  وب����ط����ولت   ،1986 ع����ام 
وال�شارقة  دبي  بري" يف  "اجلراند 
البطولت  م��ن  ع��دد كبر  ووج���ود 
مهرجان  منها  العريقة  ال��دول��ي��ة 
وبطولة  ل���ل�������ش���ط���رجن  اأب����وظ����ب����ي 
ما�شرتز  وال�شارقة  املفتوحة  دب��ي 
وغرها من البطولت التي ت�شهد 

م�شاركة اأبطال العامل".
لها ب�شمة  ك��ان��ت  دب��ي  اأن  واأ���ش��اف 
كبرة من خال ا�شت�شافة بطولة 
اإك�شبو  معر�س  يف  للرجال  العامل 
للمدار�س  العامل  وبطولة   2020
ال��ت��وق��ي��ت وامل���ك���ان ولعل  ن��ف�����س  يف 
اأك�شبو  يف  ال�شطرجنية  الأح����داث 
الأ�شواء وكانت حمط  قد خطفت 
اأن ت�شت�شيف  اأنظار العامل، وناأمل 
الإم��������������ارات ب�����ط�����ولت ع����امل����ي����ة يف 

امل�شتقبل.

•• روتردام-الفجر

ت�شدرت �شرطة اأبوظبي �شمن الفرق 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ات  ع��ل��ى  احل���ائ���زة 
والف�شية والبونزية  بدورة الألعاب 
ثالث  يف  والإط��ف��اء  لل�شرطة  العاملية 
التي تختتم يف  البطولة   اأي��ام  وراب��ع 
روتردام  يوليو اجلاري مبدينة    31

الهولندية. 
وق������ال ال��ع��ق��ي��د ع�������ش���ام ع����ب����داهلل اآل 
اأبطال   اإن  املرافق   الوفد  رئي�س  علي 
ح�شدوا  الريا�شيني  اأبوظبي  �شرطة 
9 ذهبية  15 ميدالية ملونة منها:  
و5 ف�شية وواح��دة برونزية يف اليوم 
اأي����ام البطولة  ال��ث��ال��ث وال���راب���ع م��ن 
ل��ي��ك��ون ح�����ش��اد ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي 15 
ف�شية  و8 ميداليات  ذهبية  ميدالية 
موؤ�شرات  وهي  برونزية  وميداليتني 
واأرق��ام جيدة تعزز موقف الفريق يف 
النهائية  والنتائج  الريا�شي  التميز 

املقبلة .
العاملية  الأل�����ع�����اب  دورة  ان  وذك������ر 
اأن�شطتها  تتنوع   والإط��ف��اء  لل�شرطة 

ريا�شية  ���ش��ب��اق��ات   10 ت�شمل   ال��ت��ي 
وي�شارك فيها 14 لعباً من خمتلف 
�شرطة  يف  ال�����ش��رط��ي��ة   ال���ق���ط���اع���ات 
امل�شاركة  ال��وف��ود  اأ���ش��ادت  و  اب��وظ��ب��ي، 

اأبوظبي،  ���ش��رط��ة  لع��ب��ني  اأداء  ب��ق��وة 
واأ�شاد بدور الإداريني وامل�شرفني على 
ودورهم  اأبوظبي  �شرطة  فريق  وف��د 
الفعال يف املتابعة والإ�شراف لتحقيق 

النتائج املميزة. و حقق الفريق  خال 
املتميزة  النتائج  املا�شيني  اليومني  
9 ميداليات  ذهبية ح�شل   : التالية 
املن�شوري  م����ن  ج���اب���ر  ك���ا  ع��ل��ي��ه��ا  

 70 الهوائية  ال��دراج��ات   ( مب�شابقة 
الطنيجي  واإب���راه���ي���م   ) م���رت  ك��ي��ل��و 

 500 الثابت  التجديف   ( مب�شابقة 
( و علي الكعبي مب�شابقة 200 مرت 

احلو�شني   وحم��م��د  ���ش��ب��اح��ة  م��ت��ن��وع 
مب�شابقة ال�شباحة )200 مرت حرة( 

ال��غ��اف��ري و حم��م��د عي�شى  وحم��م��د 
اجلهوري  واح���م���د  ال��ك��ع��ب��ي  ع��ل��ي  و 
تتابع   4*50 ال�����ش��ب��اح��ة    مب�شابقة 
 100 متنوع وحممد الغاف  �شباحة 
م����رت ����ش���در و حم���م���د احل����م����ادي يف 

م�شابقة 100 مرت األعاب القوى.
 50 م�������ش���اب���ق���ة  ال���ك���ع���ب���ي يف  وع����ل����ي 
و�شلطان  ال�����ش��ب��اح��ة  يف  ف��را���ش��ة  م��رت 
اخلا�شة  املهام  قطاع  من  الظنحاين 
األعاب  يف  ع��دو  مرت   5000 م�شابقة 

القوى.
اخلم�شة   الف�شية  ب��امل��ي��دال��ي��ات  وف���از 
ال��غ��اف��ري مب�شابقة  ك��ا  م��ن حممد 
واأحمد  ظ��ه��ر  م��رت   100 ال�����ش��ب��اح��ة 
 50 ال�����ش��ب��اح��ة  مب�شابقة  اجل���ه���وري  
الكعبي  مب�شابقة  وع��ل��ي  ح��رة  م��رت  
و�شعود  ح�����رة  50مرت  ال�������ش���ب���اح���ة 
األ���ع���اب القوى  ال���زع���اب���ي  مب�����ش��اب��ق��ة 
الغافري   وحممد  عدو  مرت   5000
مب�شابقة ال�شباحة 50 مرت ظهر ، يف 
البونزية  امليدالية   على   ح�شل  ما 
�شلطان ال�شحي  مب�شابقة  التجديف  

الثابت 200 . 

العني يفوز على غروتر الأملاين بثنائية يف الودية الثانية 

ترمي مطر ي�ستقبل رئي�س الحتاد الدويل لل�سطرجن

�سرطة اأبوظبي تت�سدر الفرق احلائزة على امليداليات بالألعاب العاملية بـ 15 ميدالية يف هولندا

هاردن ي�سع اللقب ن�سب عينيه 
يف دوري »اأن بي اآيه«  
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اأك�����د ل��وي�����س ����ش���واري���ز ال���ه���داف ال��ت��اري��خ��ي ملنتخب 
اأوروغ��واي، عودته لناديه القدمي نا�شيونال بعد 17 

عاماً من اأول ظهور له مع النادي الأورغواياين.
واأعلن �شواريز )35 عاماً( تويرت نباأ انتقاله، بعد يوم 

واحد من تاأكيده اأنه تو�شل لتفارق مبدئي 
مع نا�شيونال.

"التفاق  اأن  ����ش���واري���ز  وق�����ال 
اأ�����ش����ب����ح ر����ش���م���ي���اً ك���م���ا غر 
�شورته على �شبكات التوا�شل 
�شورة  وو����ش���ع  الج��ت��م��اع��ي، 

قمي�س  ي������رت������دي  وه��������و  ل������ه 
نا�شيونال".

وك����ت����ب �����ش����واري����ز ع���ل���ى ت���وي���رت، 
يف  ب��ارت��داء قمي�شي جم���دداً  "فخور 
على  جميعاً  لكم  ���ش��ك��راً  ن��ا���ش��ي��ون��ال، 

الدعم، اأراكم قريباً".
ك���م���ا اأك�������د ن���ا����ش���ي���ون���ال ع����ودة 

الذي  ال���ن���ادي  اإىل  ���ش��واري��ز 
ب��داأ من خاله م�شرته 

الح������������رتاف������������ي������������ة يف 
مل  ل���ك���ن���ه   ،2005
التفا�شيل  عن  يك�شف 

املالية اأو مدة العقد.
وذك�����������ر ن����ا�����ش����ي����ون����ال 
اإىل  بقدومك  "�شعداء 

الديار".
�شواريز  ع��ق��د  وان��ت��ه��ى 

م����ع اأت���ل���ت���ي���ك���و م���دري���د 
نهاية  ع��ق��ب  الإ���ش��ب��اين 
لي�شبح  املا�شي  املو�شم 
مب������ق������دوره الن����ت����ق����ال 

اأخ��ر يف  اأي ن��ادي  اإىل 
�شفقة انتقال حر.

وي���ع���ت���ب ����ش���واري���ز 

 68 بت�شجيله  اأوروغ���واي  ملنتخب  التاريخي  الهداف 
هدفاً خال 132 مباراة.

 22 2011 مقابل  اإىل ليفربول يف  وان�شم �شواريز 
اأغلى  لي�شبح  اآ�شرتليني،  جنيه  اآل��ف  و800  مليون 
وف��از مع  النادي حينذاك،  تاريخ  �شفقة يف 
الفريق بلقب كاأ�س رابطة املحرتفني يف 

املو�شم الأول.
الرقم  ����ش���واري���ز  ع�����ادل   2014 ويف 
امل�شجلة  الأه����داف  ل��ع��دد  القيا�شي 
خ�����ال م���و����ش���م واح������د م����ن دوري 
الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از وف���از بجائزة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ذه��ب��ي  احل�����ذاء 
اأوروب��ا، قبل اأن ينتقل بعدها اإىل 
بر�شلونة الإ�شباين مقابل حوايل 

مليون يورو.  65

ياأمل �شائق فراري �شارل لوكلر من موناكو تعوي�س خطاأ �شباق فرن�شا 
الذي اأدى اإىل ان�شحابه وهو يف ال�شدارة، فيما ي�شعى بطل العامل الهولندي 
ماك�س فر�شتابن )ريد بول( لإحكام قب�شته على ال�شدارة وذلك عندما 
يخو�شان جائزة املجر الكبى، اجلولة الثالثة ع�شرة من بطولة العامل 

للفورمول واحد، يف الفر�شة الأخرة قبل العطلة ال�شيفية.
وعلى م�شافة بعيدة عنهما، يرتب�س البيطاين لوي�س هاميلتون، بطل 
العامل �شبع مرات و"ملك" حلبة هنغارورينغ لانق�شا�س على مناف�َشيه 
ل دع�شة ناق�شة منهما، بعد زخم حتقيق اأف�شل نتيجة له ولفريقه  عند اأورّ
القيا�شي على  التا�شع  ف��وزه  اإىل  �شعياً  ريكار،  بول  املو�شم على حلبة  هذا 

احللبة نف�شها.
اأن اأتوج بطًا للعامل" قال لوكلر  اأردت  "يتوجب عليرّ التعوي�س يف حال 
بعد ا�شطدام �شيارته احلمراء بحائط الأمان يف لو كا�شتيليه، مدركاً اأن 
"ماد  اآماله بلقب ال�شائقني و�شيقلق راحة  فوزه يف املجر �شيحافظ على 

ماك�س".
على حلبة بول ريكار،  انقلب كابو�شاً  اأن يعي�س حلماً  الإم��ارة  �شائق  اأم��ل 
فهو يدرك جيداً انه خ�شر الكثر من النقاط املهمة واإمكانية رفع كاأ�س 
املركز الأول يف فرن�شا عندما كان يف �شدارة ال�شباق، بعد خروج عن امل�شار 

الت�شابقي اثر خطاأ قيادي فادح.
ورغم احتفاظه باملركز الثاين يف الرتتيب، بات �شائق �شكوديريا فراري 
الفائز   ،)170 مقابل   233( نقطة عن فر�شتابن   63 بفارق  يتخلف 

ب�شهولة يف فرن�شا.
املك�شيكي  الثاين  ب��ول  ري��د  �شائق  تهديد  حتت  ب��ات  لوكلر  اأن  والأ���ش��واأ، 
�شرخيو "ت�شيكو" بري�س الذي يتاأخر عنه بفارق 7 نقاط فقط ع�شية 

ال�شباق الأخر قبل العطلة ال�شيفية التي متتد ثاثة اأ�شابيع.
ومع رائحة الثاأر التي تفوح يف اأروقة فراري، �شيحاول لوكلر على حلبة 
كيلومرتاً   20 تبعد  والرّتي  ال�شيقة  مب�شاراتها  تتميز  التي  هنغارورينغ 
الو�شافة  مركز  عن  للدفاع  الأ�شرار  من  احلدرّ  بوداب�شت،  العا�شمة  عن 
مبواجهة �شيارتي ريد بول عادتا اإىل �شكة النت�شارات بعد بداية مو�شم 

�شعبة.
النم�شوية  العام من مقارعة احلظرة  ف��راري متكن هذا  وح��ده فريق 
املتوجة بثمانية �شباقات )7 لفر�شتابن و1 لبري�س(، ولكن عندما ينجح 

�شائقا "احل�شان اجلامح" يف م�شاهدة العلم املرقط يف نهاية ال�شباقات.
ن فراري ا�شمه  وبعد 12 جولة ا�شتهلت الأوىل منها يف اآذار/مار�س، دورّ
يف ال�شجل ال�شلبي لأكب عدد من الن�شحابات )7(، لذا مل يعد اأمامه اأي 

جمال للخطاأ.
قال مدير الفريق الإيطايل ماتيا بينوتو بعد �شباق فرن�شا "باتت الأمور 

اأكرث تعقيداً ولكن )اللقب( لي�س م�شتحيًا".
وتابع مع طموح كبر "الأهم هو روؤية اأننا نلك املقومات... ل يوجد اي 

�شبب مينعنا من عدم الفوز يف ال�شباقات الع�شرة الأخرة".
ولكن، بني اأعطال املجموعات الدافعة )املحرك( والقرارات ال�شرتاتيجية 
الإ�شباين  زميله  ��ى  وح��ترّ لوكلر  اأخ��ط��اء  اأو  ب�شحتها  وامل�شكك  اخلاطئة 
كارلو�س �شاين�س، من دون الأخذ بعني العتبار موهبة فر�شتابن داخل 

مق�شورة ريد بول قوية جداً... هناك األف �شبب و�شبب!
قدميه  الباردة" على  الأع�شاب  "عماق  فر�شتابن  يحافظ  املقابل،  يف 
على الأر�س �شمن �شعيه للقب ثاٍن توالياً، بالرغم من الفارق الكبر بينه 
�شتكون  اأن المور  اأعتقد  "يف بوداب�شت،  اأقرب مطارديه، لذا يقول  وبني 

ا�شعب بالن�شبة لنا، واعتقد اأن �شيارة فراري �شتكون �شريعة جداً".
يعيد خلط  قد  �شيارة فر�شتابن  بتغير حمرك  بول  ريد  ق��رار  اأن  غر 
النم�شوي هيلموت ماركو  اأكد  املجر وتف�شيل لوكلر، بعدما  الأوراق يف 
على  الهولندي  يح�شل  اأن  املتوقع  م��ن  اأن��ه  احل��ظ��رة  م�شت�شاري  كبر 
عقوبة الرتاجع عند خط النطاق الحد يف حال ادخال تعديات على 

ال�شيارة.
ننتظر   ،)314( وف��راري  نقطة(   396( املت�شدر  بول  ريد  ومبواجهة 
بات  وال��ذي  بقوة  العائد  فريق مر�شيد�س )270(،  الثالثة،  القوة  اأي�شاً 
وجورج  هاميلتون  �شائَقيه  ثنائية  بف�شل  احل��م��راء  احلظرة  من  يدنو 

را�شل يف فرن�شا حيث حا يف املركزين الثاين والثالث توالياً.
جنح ال�شانع الأملاين يف ال�شعود اإىل من�شة التتويج 5 مرات يف ال�شباقات 
الأربعة الأخرة، و�شمن هذا ال�شباق فقد حقق نتائج اأف�شل من مناف�شيه، 

ولكن دائماً من دون اأن ينجح يف تذوق طعم النت�شار هذا العام.
مل�س هاميلتون الذي يحمل الرقم القيا�شي يف عدد النت�شارات يف املجر 
عن كثب عدم قدرة "الأ�شهم الف�شية" على مقارعة ريد بول يف فرن�شا، 
مع  ف���راري  مل�شاكل  واأخ����راً  اأوًل  اجل��ي��دة  بنتيجته  مر�شيد�س  وُي��دي��ن 
ان�شحاب لوكلر وعقوبة �شاين�س )تراجع 10 مراكز عند خط النطاق 

لتغير قطعة على من �شيارته(.
الأوىل يف فرن�شا  الفئة  ال�300 يف  �شباقه  الذي خا�س  يدرك هاميلتون 
اإل  الأخ��رة،  الأربعة  ال�شباقات  التتويج يف  اإىل من�شة  انه برغم �شعوده 
انه يواجه حتدياً �شعباً يف احلفاظ على م�شتواه حيث ي�شعى لأن ي�شبح 
ل اجنازاً قيا�شياً  اأول �شائق يفوز ت�شع مرات على نف�س احللبة، ما �شي�شكرّ

يف البطولة العاملية.

كما يدرك "ال�شر" اأي�شاً اأن �شيارته التي تعاين تظل غر متوقعة وقابلة 
يف  دراماتيكياً  عامًا  ل  ي�شكرّ اأن  ميكن  ما  اأخ��رى،  اإىل  حلبة  من  للتغير 
نهاية هذا الأ�شبوع على حلبة املجر ال�شيقة واملتعرجة مع م�شار بطيء 
وال�شل�شة  الطويلة  امل�شتقيمة  املقاطع  بعد  الرتفاع،  يف  طفيفة  وتغرات 

واملفتوحة وعالية ال�شرعة يف حلبة بول ريكار.
املزيد من الغمو�س  قال النم�شوي توتو وولف مدير مر�شيد�س م�شيفاً 
على اأداء فريقه "لي�س لديرّ اأي فكرة عما ميكن توقعه منا يف بوداب�شت. 
كانت لدينا توقعات بالقتال يف فرن�شا لكننا مل نفعل. لذلك، ل اأعرف ما 

الذي اأتوقعه".
يف  انت�شاراته  اأ�شهر  م��ن  بع�شاً  حقق  ال��ذي  هاميلتون  كلمات  ت�شذ  ومل 
املجر، عن وولف م�شت�شلماً لعدم متكنه من التنبوؤ بتكرار الفوز على حلبة 
العام  "كان هذا  ال�شابق لغرميه فر�شتابن،  اأب��داً يف  تبت�شم  يع�شقها ومل 

مربكاً للغاية".
"من وجهة نظر ال�شائق، كان من ال�شعب جداً  واأ�شاف ابن ال� 37 عاماً 
وباتت  بقليل،  اأف�شل  ب�شكل  ال�شيارة  نفهم  بتنا  الآن،  لكننا  ال�شيارة،  فهم 

القيادة اأكرث متعة".
ذلك  و�شي�شتغرق  للفوز  اأع��ود  اأن  "اأريد  قائًا  فاأقررّ  ال�شاأن،  �شاحب  اأم��ا 
بع�س الوقت" و"لكنني متاأكد من اأننا �شنحقق ذلك وبعد ذلك �شنتحدث 

عن امل�شتقبل".
باهظاً  التاأهيلية  التجارب  يف  لل�شرعة  مر�شيد�س  افتقار  ثمن  يكون  قد 
�شباق  �شيكون  حني  يف  التجاوز،  عليها  ي�شعب  حلبة  على  املجر،  يف  ج��داً 
الأحد اختباراً لادعاءات باأن قوانني "التاأثر الأر�شي" اجلديدة �شتتيح 

�شباقات تناف�شية اأكرث مع املزيد من التجاوزات.

جائزة املجر الكربى 

لوكلري لتعوي�س خطاأ فرن�سا وفري�ستابن لإحكام قب�سته 

بعد 17 عامًا.. �سواريز 
يحن اإىل املا�سي

اتفاق مبدئي بني الفرن�سي  
كونديه وبر�سلونة 

اإ�شبيلية الإ�شباين، الدويل الفرن�شي جول كونديه، يف  اأنرّ مدافع  يبدو 
طريقه اإىل توقيع عقد ملدة خم�س �شنوات مع نادي بر�شلونة، بح�شب ما 

اأفادت تقارير �شحفية اإ�شبانية  اأم�س اخلمي�س.
وقالت �شحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، اإن "بر�شلونة واإ�شبيلية 
الوحيد  وال�شيء  الدفاع،  قلب  انتقال  ب�شاأن  مبدئي  اتفاق  اإىل  تو�شا 

املفقود هو التوقيع الر�شمي".
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن قيمة ال�شفقة �شت�شل اإىل حوايل 50 مليون 

يورو و10 مايني مكافاأة.
الأوىل  �شفحتها  على  الإ�شبانية  "�شبورت"  �شحيفة  عر�شت  ب��دوره��ا، 
واأك����دت   ."2027 "كوندي  ع��ن��وان  حت��ت  ال��ف��رن�����ش��ي  ل��اع��ب  ���ش��ورة 
انتقال  �شفقة  ��ا  اأمترّ وبر�شلونة  اإ�شبيلية  "اآ�س" اأن  املدريدية  ال�شحيفة 

كونديه  اأم�س الأول الأربعاء بانتظار اأن ت�شبح ر�شمية".
ب�شاأن  النكليزي  وت�شل�شي  اإ�شبيلية  بني  ح�شل  و�شيكاً  اتفاقاً  اأنرّ  وب��دا 
الإ�شبانية  ال�شحافة  اأنرّ  اإل  املا�شي،  الأ�شبوع  نهاية  يف  الاعب  انتقال 
ك�شفت عن الدور احلا�شم ملدرب بر�شلونة ت�شايف هرناندي�س يف و�شول 

الفرن�شي، اإ�شافة اإىل رغبة الأخر يف الن�شمام للفريق الكاتالوين.
اإ���ش��اب��ة يف فخذه  اإث���ر  لها  ج��راح��ة خ�شع  م��ن  حالياً  ك��ون��دي  ويتعافى 

الأي�شر.
وان�شم اإىل اإ�شبيلية عام 2019 قادما من بوردو الفرن�شي. وجنح مع 
النادي الأندل�شي باإحراز لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" يف مو�شم 

دولية. مباراة   11 يف  باده  منتخب  مثرّل  كما   .2020-2019

الأهلي يغ�سب جمهوره.. 
ومو�سيماين اأف�سل من �سواري�س

 27 اجلولة  يف  للمقا�شة  م�شر  على  الأنف�س  ب�شق  ف��وزاًَ  الأهلي  انتزع 
بحظوظه  "الأحمر"  ليحتفظ  رد،  دون  ب��ه��دف  امل�شري  ال���دوري  م��ن 
لقب  على  املناف�شة  يف  ال��زم��ال��ك  وامل��ت�����ش��در  اللقب  ح��ام��ل  ماحقة  يف 

الدوري.
الثاين  للفوز  الأهلي  قاد  �شواري�س  ريكاردو  البتغايل  املدرب  اأن  ورغم 
الدوري  اأم��ام براميدز يف  التوايل عقب �شدمة اخل�شارة مرتني  على 
بهدفني دون رد ثم الهزمية اأمام الغرمي التقليدي الزمالك يف نهائي 
كاأ�س م�شر بهدفني مقابل هدف واحد، قبل اأن يحقق الفوز على اجلونة 
ال�شيق  يعي�س حالة من  الأه��اوي  اأن اجلمهور  اإل  للمقا�شة،  وم�شر 

واحلزن ب�شبب الرتاجع الكبر يف اأداء الاعبني.
ويف الوقت الذي كان يعي�س فيه الأهلي اأزهى فرتاته حتت قيادة املدرب 
الفريق  بقيادته  مو�شمني  اآخ��ر  يف  مو�شيماين  بيت�شو  اأفريقي  اجلنوب 
لتحقيق العديد من الإجنازات اأبرزها الفوز بلقب دوري اأبطال اأفريقيا 
م��رت��ني واحل�����ش��ول على امل��ي��دال��ي��ة ال��بون��زي��ة م��رت��ني يف ك��اأ���س العامل 
البي�شاوي  ال��وداد  اأم��ام  القارية  البطولة  يف  اخل�شارة  ج��اءت  لاأندية، 
�شغط  يتحمل  مل  ال��ذي  مو�شيماين  رحيل  اأم��ام  الباب  لتفتح  املغربي 
اجلمهور والإدارة وعدم قبول خ�شارة الفريق لأي بطولة رغم النجاح 

الكبر للمدرب.
اإىل و�شعه  اإع��ادة الفريق  وجاء التعاقد مع البتغايل �شواري�س بهدف 
كبر  ه��ب��وط  وح���دث  كبر  ب�شكل  النتائج  ت��راج��ع��ت  ول��ك��ن  الطبيعي، 
دماء  ل�شخ  �شروري  اأ�شبح  التغير  اأن  يوؤكد  ما  الاعبني  م�شتوى  يف 

جديدة داخل الفريق "الأحمر".
ول �شك اأن التعاقد مع لعبني اأجانب جدد اأ�شبح �شرورة ملحة، خا�شة 
املر�شحة  الأ�شماء  تاو يعدان من  اأن كل من لوي�س ميك�شوين وبر�شي 

بقوة للرحيل يف الفرتة املقبلة.

العامل مرتني  "90 عاماً"، بطل  القدم البازيلية زاغالو  اأيقونة كرة  ُنقل 
اإىل   ،1970 مبونديال  الفائز  الأ�شطوري  للمنتخب  كمدرب  وثم  كاعب 
اجلهاز  ع��دوى يف  ب�شبب  ج��ان��رو  دي  ري��و  يف  م�شت�شفى  يف  امل��رك��زة  العناية 

التنف�شي.
"يف  ال�شابق  ال��دويل وامل��درب  املهاجم  اأن  ب��ارا دور يف بيان  واأو�شح م�شت�شفى 
و�شع م�شتقر يف الوقت احلايل" و"يتنف�س ب�شكل طبيعي من دون م�شاعدة 
كورونا  لفرو�س  م�شاد  لختبار  زاغالو  خ�شوع  اإىل  اأ�شار  كما  اأي جهاز". 

جاءت نتيجته �شلبية.

 9 يف  عاماً   91 �شيبلغ  العجوز" وال��ذي  ""الذئب  ب�  املكنرّى  زاغ��ال��و،  وين�شر 
اآب/اأغ�شط�س املقبل، بانتظام �شوراً تذكارية مل�شرته املثقلة بالنجاحات مع 
 115 اأك��رث من  يتابعه  ان�شتغرام حيث  على  امل�شتديرة عب �شفحته  الكرة 

األف م�شرتك.
وبعدما عانى من م�شاكل �شحية لعدة �شنوات، ن�شر اأي�شاً �شورة منذ اأربعة 

اأيام ظهر فيها وهو يف �شالون حاقة.
بكاأ�س  ف��از  م��ن  ل  اأورّ ب��ات  بعدما  ال��ق��دم  ك��رة  ا�شمه يف �شجات  زاغ��ال��و  ن  ودورّ
الأملاين  قبل   ،)1970( كمدرب  ثم  و1962"،   1958" كاعب  العامل 

 1998" دي�شان  ديدييه  و1990" والفرن�شي   1974" بكنباور  فرانت�س 
و2018".

كما ما زال حترّى الآن الوحيد الذي �شارك يف خم�س مباريات نهائية لكاأ�س 
اأم���ام فرن�شا يف عام  ذل��ك  ك��م��درب، وك���ان  ال��ع��امل، خ�شر واح���دة منها فقط 
 1994 اأمركا  مونديال  يف  ال�شابقة  الن�شخة  يف  زاغالو  وعمل   .1998
م�شاعداً للمدرب كارلو�س األبتو باريرا، خال رابع األقاب العامل اخلم�شة 
 1970 العامل  كاأ�س  ت��زال  ل  اإنكارها  التي ل ميكن  لكن حتفته  للبازيل. 
قاده  ال�شامبا"  "راق�شي  ملنتخب  مدرباً  حديثاً  تعيينه  بعد  اذ  املك�شيك،  يف 

اإىل تتويجه العاملي الثالث باأ�شلوب لعب �شاحر وجمموعة من النجوم على 
راأ�شهم الأ�شطورة بيليه وجايرزينيو وتو�شتاو وجر�شون وريفيلينو.

 1958 بلقبي  الفوز  خ��ال  بيليه  جانب  اإىل  لعب  اأن  لزاغالو  �شبق  وك��ان 
و1962.

كتب بيليه "81 عاماً" الذي يعاين بدوره من م�شاكل �شحية على ان�شتغرام 
متوجهاً لزاغالو "�شديقي العظيم، اأعلم اأنك متر بوقت ع�شيب، لكني اأر�شل 
لك طاقة اإيجابية. �شتتعافى قريباً، بنف�س الطاقة دائماً. ت�شجع ايها الذئب 

العجوز!".

 نقل زاغالو اإىل امل�ست�سفى ب�سبب عدوى يف اجلهاز التنف�سي 

ع����ادت جم����دداً اأزم����ة ال����دويل ال��بازي��ل��ي ولع����ب باري�س 
اإىل  لب�شلونة،  وانتقاله  نيمار،  الفرن�شي،  جرمان  �شان 
عامني  مل��دة  ب�شجنه  العام  الدع���اء  طالب  بعدما  الواجهة 
وتوقيع غرامة قدرها 10 مايني يورو لرتكابه جرمية 

ف�شاد يف اأعمال جتارية.
وي���واج���ه وال�����د ت��ي��م��ار ووال����دت����ه ات���ه���ام���ات اأي�������ش���اً، حيث 
واح���دة -على  وع��ام  مل��دة عامني  ب�شجنهما  الدع���اء  طالب 
ال��ت��وايل- يف جرمية ف�شاد يف جم��ال الأع��م��ال. كما طالب 
اأوديليو رودريجيز، ثاث  ال�شابق،  �شانتو�س  ب�شجن مدير 
�شنوات لرتكابه جرمية احتيال. ويخ�شع انتقال الاعب 
العديد من اجلبهات  �شنوات، مع  لإج��راءات قانونية منذ 
القانونية  امل�شكات  من  العديد  يف  ت�شببت  التي  املفتوحة 

واملالية للنادي الكاتالوين.
ومل تنته الق�شية عند هذا احلد بل طالب الدع��اء العام 
يورو  10 مايني  وغ��رام��ة  اأع���وام   5 مل��دة  بال�شجن  اأي�شاً 

رو�شيل  �شاندرو  ال�شابق  بر�شلونة  ن��ادي  لرئي�س 
لرت��ك��اب��ه ج���رائ���م ف�����ش��اد واح��ت��ي��ال يف 

�شانتو�س  م��ه��اج��م  ان��ت��ق��ال  �شفقة 
البازيلي.

وذك������رت وك������الت الأن����ب����اء التي 
اأن  ب�������ش���غ���ف،  الأزم�����������ة  ت����اب����ع����ت 
اجل��ل�����ش��ات ال�����ش��ف��ه��ي��ة ���ش��ت��ب��داأ يف 
يف  الأول(،  اأكتوبر)ت�شرين   17
حمكمة بر�شلونة، و�شت�شتمر حتى 
و�شيمثل  ذات��ه،  ال�شهر  من   31
ال�شتثمارات  �شندوق  خالها 

 )DIS( ال���بازي���ل���ي 

واحت������اد ن���ق���اب���ات ال��ري��ا���ش��ي��ني امل���ح���رتف���ني يف ال���بازي���ل 
النجم  انتقال  وق��ت  حتى  ال�شندوق،  وك��ان   .)FAAP(
حقوقه  م���ن   40% مي��ل��ك  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  اإىل  ال���بازي���ل���ي 
عام  يف  اإل��ي��ه  التو�شل  مت  ال��ذي  الت��ف��اق  بعد  القت�شادية 
يعادل  ما  مبوجبه  له  دفع  وال��ذي  الاعب،  مع   2009
مليوين يورو. ومع ذلك، وعلى الرغم من اأن بر�شلونة دفع 
25.17 مليون اإىل �شانتو�س مقابل حقوق الاعب و60 
التي  العائلية  ال�شركة   ،)N&N( ل�شركة  اأخ��رى  مليونا 
مايني   6.8 تلقى   )DIS( اأن  اإل  نيمار،  وال��د  يديرها 
الآن  ال�شركة  وتطالب هذه  فقط، مقابل ن�شبة ال� 40%. 
150 مليون يورو، و�شجن  اأ�شرار قدرها  بتعوي�شات عن 
 8 ملدة  وبارتوميو  رو�شيل  و�شجن  �شنوات   5 ملدة  الاعب 
�شنوات. وباملثل، يعتب احتاد نقابات الريا�شيني املحرتفني 
بر�شلونة  ب��ني  امل��زع��وم��ة  الحتيالية  العملية  تلك  يف  اأن��ه 
اأي�����ش��ا حماكمة  و�شتتم  ح��ق��وق��ه.  ان��ت��ه��اك  و���ش��ان��ت��و���س، مت 
ثاثة كيانات قانونية لتورطها يف الق�شية: نادي بر�شلونة 
والتي  لا�شت�شارات،   )N&N( و�شركة  �شانتو�س  ون��ادي 
يطالب الدعاء بفر�س غرامات عليها قدرها 8.4 و7 

و1.44 مليون يورو على التوايل.
وي�شار اإىل اأن النادي الكتالوين وافق بالفعل يف عام 
2016 على دفع 5.5 مايني يورو ب�شبب ادانته 
اأول  بر�شلونة  لي�شبح  �شريبيتني،  جرميتني  يف 

فريق كرة قدم ُيدان ك�شخ�س اعتباري.
و�شمح هذا التفاق مع الدعاء العام باإعفاء الرئي�س 
اآن�����ذاك، ج��وزي��ب م��اري��ا ب��ارت��وم��ي��و، و���ش��ل��ف��ه �شاندرو 
الدعاء  ب��راأ  اإذ  اجلنائية،  امل�شوؤولية  من  رو�شيل، 
ب���ارت���وم���ي���و، ع��ن��دم��ا وقعت  ذم����ة 
اأنه  اعتبار  على  الأح����داث، 
توقيعه  من  الرغم  على 
على العقود الحتيالية 
اخلا�شة بالتعاقد مع 
�شانتو�س،  م��ه��اج��م 
عن�شرا  ي��ك��ن  مل 
ن���������������ش�������ط�������ا يف 

املحادثات.

نيمار يواجه ال�سجن وغرامة 10 ماليني يورو



تدخل امل�ست�سفى بحالة خطرة ب�سبب ات�سال هاتفي
 48 اأق��ل من  خ��ال  امل�شت�شفى مرتني  اإىل  اأ�شرتالية  ام��راأة  ُنقلت 
مكاملة  عن  ناجمة  القلب  يف  م�شاعفات  من  معاناتها  بعد  �شاعة 

هاتفية م�شيئة من امراأة جمهولة.
ل�  هاتفياً  ب��الإ���ش��اءة  ق��ام��ت  جمهولة  ام����راأة  ع��ن  ال�شرطة  تبحث 
باول باورز موؤ�ش�شة �شركة تويني بيليكان اخلرية يف كوينزلند، 

امل�شهورة بتقنياتها يف اإنقاذ الطيور واإعادة تاأهيلها.
وتقول والدة ال�شيدة باورز، اإن ابنتها انفجرت بالبكاء وانهارت يوم 
وجهت  جمهولة  ام��راأة  من  ات�شاًل  تلقت  اأن  بعد  املا�شي  الإثنني 
اإليها �شيًا من الإ�شاءات واتهمتها باأنها تدير موؤ�ش�شة لاحتيال.

ياأتي ذلك بعد اأيام قليلة من تعر�س موؤ�ش�شة كوينزلند اخلرية 
لنتكا�شة مدمرة، دفعت ال�شيدة باورز و�شقيقتها التواأم بريدجيت، 
لتوجيه نداء عاجل لإنقاذ املوؤ�ش�شة وجمع الأموال ملقر جديد بعد 
املوؤ�ش�شة  لبيعه. و�شاركت  املقر احلايل عن خطط  اأعلن مالك  اأن 
اخل��ري��ة يف ك��وي��ن��زلن��د ����ش���وراً ل��ل�����ش��ي��دة ب����اورز وه���ي ت��ن��ق��ل اإىل 

امل�شت�شفى، على في�شبوك.
تتهم  اأن  وميكن  املكاملة  يف  حتقق  اأنها  كوينزلند  �شرطة  واأك���دت 
ال�شخ�س امل�شوؤول عنها بالتهديد اأو امل�شايقة اأو الإ�شاءة. وك�شفت 
امل�شت�شفى يف  ب��اورز خرجت من  ال�شيدة  اأن  الأربعاء،  يوم  والدتها 

اليوم نف�شه ، بعد اأن اأم�شت ليلة ع�شيبة.

علماء يحولون عناكب ميتة اإىل مقاب�س ميكانيكية
متكن فريق من الباحثني من جامعة راي�س يف تك�شا�س من حتويل 
عناكب الذئاب امليتة اإىل قاب�شات ميكانيكية ت�شتخدم حلمل ورفع 

الأ�شياء ال�شغرة.
لتحريك  ع�شلية  اأزواج���اً  العناكب  متتلك  ل  الب�شر،  عك�س  وعلى 
اأطرافها. بدًل من ذلك، تعتمد على �شغط الدم والع�شات املثنية 
الداخل. وتتقل�س حجرة يف  اإىل  الذي ي�شمح لأرجلها باللتفاف 
روؤو���ش��ه العناكب لإر���ش��ال ال��دم اإىل اخل��ارج، وي�شمح ه��ذا ال�شغط 
تتجعد  ال�شبب  ول��ه��ذا  اأرج��ل��ه.  بتمديد  للعنكبوت  الهيدروليكي 
العناكب عندما متوت. ويتوقف قلبها عن النب�س وتفقد القدرة 

على ال�شغط على اأج�شادها.
يف  ليبداأوا  راي�س  جامعة  من  فريقاً  ميت  عنكبوت  م�شهد  واألهم 
يف  يعملون  وه��م  كمقب�س،  اأح��ده��ا  ا�شتخدام  اإمكانية  ا�شتك�شاف 
دانييل  الهند�شة  يف  امل�شاعد  الأ�شتاذ  وق��ال   .2019 منذ  امل�شروع 
يقع  للغاية.  ممتع  اللينة  الروبوتات  من  املجال  "هذا  بري�شتون 
ا�شتخدامه  اإن��ه �شيء مل يتم  العمل.  العنكبوت يف هذا اخلط من 

من قبل ولكن لديه الكثر من الإمكانات".
العناكب  حت��رك  كيف  بري�شتون  الأ�شتاذ  فريق  فهم  اأن  ومبجرد 
اأك���رث م��ن وزن  اإىل روب��وت��ات ميكنها رف��ع  ك��ان حتويلها  اأرج��ل��ه��ا، 
اإب���رة يف غرفة  اإدخ����ال  الإج����راء  وت�شمن  ���ش��ه��ًا.  اأم����راً  اأج�شامها 

برو�شوما العنكبوتية وتثبيتها بقطعة من الغراء الفائق.
و�شمحت حقنة حممولة اأو معدات معملية مت�شلة بالطرف الآخر 
مما  التجويف،  اإىل  الهواء  من  �شغرة  كمية  باإي�شال  للباحثني 
الفور.  اأرجله على  امليت بتمديد  العنكبوت  اإىل قيام  يوؤدي بدوره 

وكانت الآلية الناجتة منا�شبة حلوايل 1000 دورة فتح واإغاق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جائزة اليان�سيب الأمريكي تتخطى مليار دولر
تخطت اجلائزة الكبى ل�شحب يان�شيب ميغا ميليينز الأمركي املقرر اإجراوؤه اليوم اجلمعة حاجز املليار دولر، ما 

يجعلها رابع اأكب جائزة من نوعها على الإطاق، على ما اأعلنت اجلهة املنظمة لهذه اللعبة.
وتوا�شل قيمة اجلائزة الكبى لهذا اليان�شيب الزدياد منذ اأكرث من ثاثة اأ�شهر، وتنمو معها اأحام امل�شاركني، 

فيما مل ينجح اأحد بتخمني الأرقام ال�شتة ال�شحيحة يف اآخر 29 �شحباً.
�س موقع "ميغا ميليينز" لعطل فني ا�شتمر �شاعتني تقريبا ب�شبب الإقبال الكثيف،  وبعد �شحب ليلة الثاثاء، تعررّ

وفق املجموعة.
 وبلغت قيمة اأكب جائزة يف تاريخ اليان�شيب 1،586 مليار دولر، ومت الفوز بها يف كانون الثاين 2016 يف اليان�شيب 

م على ثاثة فائزين. الأمركي الرئي�شي الآخر، "باور بول"، لكن املبلغ ُق�شرّ
وميكن للفائز املحتمل يف �شحب اجلمعة اأن يح�شل على مليار دولر اإذا ما وافق على تق�شيط الدفعات على ثاثني 

عاماً.
منه  ج��زء  ُيخ�شم  دولر،  مايني   603 مبلغ  على  �شوى  يح�شل  فلن  واح���دة،  دفعة  جائزته  ا�شتام  اأراد  اإذا  اأم��ا 

لل�شرائب، بح�شب تقدير "ميغا ميليينز".
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حفل خطوبة لطفلني يثري اجلدل يف الأردن
10 �شنوات، والآخ��ر بعمر ال�  اأعاد حفل خطوبة لطفلني اأحدهما بعمر ال� 

11، مبدينة اإربد، اجلدل حول الزواج املبكر يف الأردن.
املئات  م�شاركة  عك�شت  فيديوهات  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  ون�شر 
حلفل الطفلني مهنا وحممد، حيث عب م�شتخدمو مواقع التوا�شل عن 
الأهل  مبحا�شبة  املعنية  اجلهات  وطالبوا  احلفل،  اإقامة  من  ا�شتهجانهم 
والتقت  الطفلني  منزل  زارت  عربية"  نيوز  "�شكاي  للق�شاء.  وتقدميهم 
والدهم الذي قال اإن احلفل مل يكن حفل زفاف اإمنا حفل خطوبة، وقام به 
اإيفاء بوعد قطعه جلد الأطفال قبل �شنوات باأن يخطب لهم عند بلوغهم 
�شن العا�شرة، موؤكدا اأن الزواج �شيكون عند بلوغهم الثامنة ع�شر من العمر 
ح�شب القانون. وقال يو�شف ال�شريفني، املخت�س يف الق�شاء ال�شرعي: "اإن 
القانون الأردين حدد �شن الزواج بالثامنة ع�شر، اإل اأنه �شمح بعقد القران 
من �شن ال�شاد�شة ع�شر يف حالت خا�شة و�شمن �شروط من بينها موافقة 
بعد  يتم  واأن  امل�شلحة،  تقت�شيها  ال��زواج �شرورة  كان  واإذا  الق�شاة،  قا�شي 

توفر �شرطي الر�شا والختيار".
ارتفاع  �شهد   2020 عام  اأن  بينت  الدرا�شات  اأح��دث  اأن  ال�شريفني  واأ�شاف 
اأع���داد حالت  تناق�شا يف  ي�شهد  ك��ان  18، بعدما  �شن  ال���زواج حتت  ح��الت 

الزواج لهذه الفئة لاأعوام 2017 و2018 و2019.

اأغنى امراأة يف اآ�سيا تخ�سر ن�سف ثروتها 
ام��راأة يف  اأغنى  اأن ثروة  اأم�س اخلمي�س  املليارات   اأظهر ت�شنيف لأ�شحاب 
التي  ال�شني  يف  العقارات  اأزم��ة  ب�شبب  الن�شف  اإىل  انخفا�شا  �شهدت  اآ�شيا 
اأ�شعفت القطاع ب�شدة. وبلغت قيمة ثروة يانغ هويان ال�شينية املولد 23،7 
11،3 مليار دولر، وفق  بنحو  الآن  ُتقدر  لكنها  املا�شي،  العام  مليار دولر 

ت�شنيف بلومبرغ لأ�شحاب املليارات.
ال�شركات  اأك��ب  اإح��دى  غاردن"،  "كاونرتي  يف  الكبى  امل�شاهمة  هي  يانغ 
املطورة يف ال�شني والتي �شجلت العام املا�شي اأعلى اإيرادات يف هذا القطاع 

على الرغم من اأزمة العقارات.
بينها  بقائها،  اأج���ل  م��ن  الأزم���ة  خ��ال  املنهكة  املجموعات  بع�س  وتكافح 
"اإيفرغراند" التي ترزح حتت مديونية كبرة تقرب من 300 مليار دولر. 
تتمتع "كاونرتي غاردن" ب�شحة مالية اأف�شل ن�شبيا، لكن املجموعة حتاول 

مع ذلك زيادة ال�شيولة مع اقرتاب ا�شتحقاقات الدفع النهائية.
جلمع  الأربعاء  جديدة  لأ�شهم  املجموعة  بيع  اإىل  نظرت  الأ�شواق  اأن  غر 

الأموال على اأنه عامة �شعف.
بور�شة  يف  قيمتها  من   15% غاردن" الأرب��ع��اء  "كاونرتي  اأ�شهم  وفقدت 

هونغ كونغ، ما قلل من ثروة يانغ هويان ال�شخ�شية.
وبح�شب معلومات الإعام الر�شمي، اأ�شبحت ال�شينية الأربعينية مليارديرة 

املهرجان الثقايف الدويل 
تيمقاد يعود للجزائر 

بعد انقطاع عامني ب�شبب جائحة 
املهرجان  ع����اد  ك����ورون����ا  ف���رو����س 
دورته  يف  تيمقاد  ال���دويل  الثقايف 
الثانية والأربعني والذي يعد اأحد 
وال�شياحية  الفنية  املنا�شبات  اأب��رز 
باتنة  و�شهرت مدينة  اجلزائر.  يف 
م�����ش��اء الأرب���ع���اء م��ع اح��ت��ف��ال فني 
لوحات  ����ش���م  ال���ط���ل���ق  ال����ه����واء  يف 
مب�شاركة  وم��و���ش��ي��ق��ي��ة  ف��ل��ك��ل��وري��ة 
ف������رق ع�����دي�����دة ج����اب����ت ال���������ش����وارع 
املحاذية  ال�����ش��اح��ة  م���ن  ان��ط��اق��ا 
اإىل  و���ش��ول  ن��وف��م��ب  اأول  مل�شجد 
ر�شيد  وق������ال  ال�������ش���ه���داء.  ����ش���اح���ة 
حماتو م�شوؤول الإعام باملهرجان 
لقناة اجلزائر الدولية اإن "العودة 
يف  خا�شة  النطاقة،  من  اأ�شعب 
واأ�شاف  الراهنة".  ال��ظ��روف  ظ��ل 
كبار  با�شت�شافة  املهرجان  "ا�شتهر 
النجوم لكننا نعول يف هذه الدورة 
وكلهم  ال��وط��ن��ي��ة،  ال����وج����وه  ع��ل��ى 
املهرجان  ب��رن��ام��ج  ي�شم  جنوم". 
املمتد حتى 31 يوليو متوز �شهرات 
من  لفنانني  وغ��ن��ائ��ي��ة  مو�شيقية 
اجلزائر اإىل جانب مرا ميخائيل 
م���ن ل��ب��ن��ان وه��ي��ث��م خ��اي��ل��ي من 
ف��ل�����ش��ط��ني. وم�����ن اأب�������رز ال���وج���وه 
اجلزائرية ال�شابة بالبنامج موح 
وديدين  بالرمو  وجليل  ميانو 
كانون 16 وكذلك يا�شمني عماري 
و�شعاد ال�شاوية ونعيمة الدزيرية. 
بالعر�س  ال����ف����ع����ال����ي����ات  وت������ب������داأ 
فوزي  للمخرج  الفني"حتوي�شة" 
بن اإبراهيم مب�شاركة عبد ال�شمد 
ب���ن ع��ب��و وح�شام  ب��خ��دة وع��ائ�����ش��ة 
زناتي و�شيليا ولد موحند وحممد 

جفال.

غواتيمال تكافح لإنقاذ 
ال�سغرية النائمة

حتاول م�شاريع بيئية يف غواتيمال 
و�شك  ع��ل��ى  ���ش��ام��ة  �شحلية  اإن���ق���اذ 
ت�شمية  عليها  اأطلقت  النقرا�س، 
)ال�شغرة  دورمينو"  "نينيو 
حركتها  ب�شبب  وذل���ك  ال��ن��ائ��م��ة(، 

تها الثقيلة. البطيئة وهمرّ
ومي�����ش��ك خ�����وان األ������ف������ارادو، وهو 
املجل�س  يعمل لدى  اأح��راج  حار�س 
املحمية،  ل���ل���م���ن���اط���ق  ال����وط����ن����ي 
ال�شحلية بباعة لتجنرّب اأي لدغة 
ها يت�شبب  �س لها، لأنرّ �شمرّ قد يتعررّ
ب��اأمل كبر، مع اأن��ه ن��ادرا ما يكون 

مميتا.
بال�شحلية  الإم�شاك  والغر�س من 
"هيلوديرما  ن��وع  اإىل  تنتمي  التي 
توفر  ه���و  ت�شارلزبوغرتي"، 
اإقليمية  ح��دي��ق��ة  يف  ل��ه��ا  امل������اأوى 

حملية.
ال��ت��ي تتميز  ال�����ش��ح��ل��ي��ة  وو���ش��ع��ت 
��ع بنقاط  امل��ط��برّ ال���داك���ن  ب��ج��ل��ده��ا 
ب��ي�����ش��اء وح��ل��ق��ات ���ش��ف��راء فاحتة 
على الأر���س، وراحت تتنقل ببطء 
يف طبيعة هذه املنطقة التي ت�شم 
غابات يف وادي نهر موتاغوا وتقع 
���ش��ي��را دي ل�س  و����ش���ط حم��م��ي��ة 

مينا�س الطبيعية.
اأنرّ هذا  اإىل  األفارادو  وي�شر خوان 
ال��ن��وع م��ن احل��ي��وان��ات لطاملا كان 
���ش��ح��ي��ة ل��ل��خ��وف ال����ذي ي�����ش��ع��ر به 
ه ول�شيوع  ال�شكان جتاهه ب�شبب �شمرّ
نذير  منه  جعلت  خيالية  ق�ش�س 
منذ  حياته  األفارادو  �س  وكررّ �شوؤم. 
املُ�شنرّفة  الأن���واع  حلماية  �شنة   17
بالنقرا�س"  "مهددة  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 
ال���دويل حلفظ  يف لئحة الحت���اد 

الطبيعة.

فورد تخترب �ساحنًا اآليا 
مل�ساعدة املعاقني

مل��ح��ط��ة �شحن  اأويل  ت��ط��وي��ر من����وذج  ف����ورد  ب�����داأت 
ت�شغيلها  لل�شائقني  مي��ك��ن  ح��ي��ث  اآل��ي��ة،  ك��ه��رب��ائ��ي 

با�شتخدام هواتفهم الذكية من داخل �شياراتهم.
من  لل�شائقني  التكنولوجيا  ه��ذه  تتيح  اأن  وميكن 
ذوي الإع��اق��ة ال��ب��ق��اء داخ���ل ال�����ش��ي��ارة اأث��ن��اء عملية 
الن�شان  يقوم  حني  يف  ال�شيارة  مغادرة  اأو  ال�شحن 

الآيل بكل الأعمال املطلوبة لإمتام ال�شحن.
الآل��ي��ة  كجزء  ال�شحن  الآن حمطة  ف��ورد  وتختب 
بعد  �شحن عن  لتطوير حلول  بحثي  من  م�شروع 
متاما  اآلية  �شحن  اأنظمة  اأو  الكهربائية  لل�شيارات 

لل�شيارات ذاتية القيادة.
بداأ  املنتظرة،  للمحطة  املعملية  الختبارات  وبعد 
ال���واق���ع. وهذه  ال��ب��اح��ث��ون يف ف����ورد اخ��ت��ب��اره��ا يف 
يتم  ومل  الختبار  لأغ��را���س  حالياً  متاحة  املحطة 

اإنتاجها على نطاق وا�شع للبيع.

هندي يجول اأوروبا بطائرته التي �سنعها
على الرغم مما ت�شببت به جائحة كورونا وحالة احلجر 
من  ه��ن��اك  اأن  اإل  للبع�س،  نف�شية  متاعب  م��ن  ال�شحي 
الذين  ب��ني  وم��ن  ن��اف��ع.  ب�شكل  وا�شتثمرها  منها  ا�شتفاد 
ا�شتغلوا فرتة احلجر ال�شحي التي فر�شت ب�شبب تف�شي 
كوفيد19- حول العامل، رجل من ولية كرال الهندية، 
ا�شمه اأ�شوك الي�شريل ثاماراك�شان، متكن من بناء طائرة 
لي�شافر على متنها يف جميع اأنحاء اأوروبا. وا�شتغرق العمل 
على الطائرة التي �شنعها اأ�شوك 1500 �شاعة، واأنفق عليها 
"اإنديان  ذك��رت �شحيفة  وفقما  ي���ورو،  األ��ف   140 ح��وايل 
اإك�شبي�س" الهندية. وبداأ اأ�شوك وزوجته اأبهيا�شا دوبي 
يف توفر املال خال الإغاق الأول لكورونا، من اأجل بناء 
الطائرة التي �شنعها الزوج يف كوخ �شغر بحديقة منزله. 
الذي  اأ���ش��وك  ع��ن  اإك�شبي�س"  "اإنديان  �شحيفة  ونقلت 
اأ�شبه بامتاك  ميتلك رخ�شة للطران قوله: "اإن الأمر 
لعبة جديدة، اإل اأنها اأكرث اإثارة". جدير بالذكر اأن عائلة 
بطائرتهم  ط��ران  رحلة  ب��اأول  القيام  اأ���ش��وك متكنت من 
العام،  يناير من هذا  باإجنلرتا، يف  نيوكواي  اإىل  اخلا�شة 

وزار بعد ذلك عددا من الوجهات يف القارة الأوربية.

تن�سى و�سع كرمي احلماية  من ال�سم�س فيزداد حجم وجهها 
ب�شرتها  اإ�شابة  نتيجة  �شابة بريطانية  ت�شاعف حجم وجه 
بالت�شمم جراء تعر�شها لأ�شعة ال�شم�س خال موجة احلر 
 23“ برويز  روب��ي  اأ�شيبت  م��وؤخ��راً.  بريطانيا  �شربت  التي 
تعر�شها  وعينيها، جراء  ورقبتها  وجهها  عاماً” بانتفاخ يف 
و�شع  ن�شيت  ب��ع��دم��ا  احل���ر،  م��وج��ة  خ���ال  ال�شم�س  لأ���ش��ع��ة 
ال��واق��ي م��ن ال�شم�س. وك��ان��ت روب���ي، يف عجلة من  ال��ك��رمي 
مدينة  �شوبرمي” يف  “لوف  مهرجان  اإىل  للو�شول  اأمرها 
“اإي�شيك�س”، ولقاء الأ�شدقاء يف الثاين من يوليو “متوز”، 
وبعد  ال�شم�شي.  احل��م��اي��ة  ك���رمي  و���ش��ع  تن�شى  جعلها  مم��ا 
يومني من ال�شتمتاع باملهرجان، ا�شتيقظت روبي لتكت�شف 
اأن وجهها قد ت�شاعف حجمه ب�شكل ل ي�شدق. وعانت روبي 
من �شعوبة يف فتح عينيها، وب�شرة ملطخة وحمراء، اإ�شافة 
اإىل اإ�شابتها بطفح جلدي يف ذراعيها ورقبتها، مما ا�شطرها 
للذهاب اإىل امل�شت�شفى، واحل�شول على م�شادات الهي�شتامني 
باأنه  البداية  يف  اعتقدت  ال��ذي  ال��ت��ورم  لتقليل  واملن�شطات 
ناجم عن رد فعل حت�ش�شي. ا�شتغرق الأمر ثاثة اأيام حتى 
اأعرا�شها  ع��ن  البحث  وبعد  روب���ي،  وج��ه  يف  ال���ورم  يتقل�س 
الت�شمم  باأنها كانت تعاين من  اأيقنت روبي  على الإنرتنت، 

ال�شم�شي، وهي حالة من حروق ال�شم�س ال�شديدة.

خيمة ميكن حتويلها ملنزل يف دقائق
�شكل  على  خيمة   Air Architecture �شركة  �شممت 
منزل اأو كوخ �شغر متنقل للتخيم بني اأح�شان الطبيعة 

اأو ق�شاء وقت ممتع على ال�شاطىء.
طراز  ع��ل��ى  للنفخ  ال��ق��اب��ل��ة  اخل��ي��م��ة  ه���ذه  ت�شميم  ومت 
مع  م�شتطيل  وج�شم  مثلث  �شقف  مع  كا�شيكي،  منزل 
لون اأبي�س للهيكل ميكن اأن يتنا�شب مع اأي مكان تريد 
بقطر   TPU باأنبوب  م��زود  الهيكل  فيه.  اخليمة  و�شع 
اأك�شفورد  ببولي�شرت  ومغطى  مم   0.3 و�شمك  مم   120
يوريثني  ب��ويل  ط��اء  على  حتتوي  لأنها  ونظراً   210D
على القما�س والدرزات، ميكن ا�شتخدام اخليمة اأثناء اأي 

ظروف جوية مبا يف ذلك الطق�س املمطر. 

كيف نبذ امل�سريون القدماء البلطجة و التحر�س؟
املتعلقة  الأخ����ب����ار  الأخ������رة  الآون������ة  يف  زادت 
مع  خا�شة  العربية،  املجتمعات  يف  باجلرائم 
و�شهولة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  انت�شار 
ت����داول وم��ع��رف��ة الأخ���ب���ار وان��ت�����ش��اره��ا، ورغم 
احل���الت جديدة  ه��ذه  اأن مثل  البع�س  ادع���اء 
على جمتمعاتنا لكن التاريخ يثبت اأنها قدمية 
ق���دم الإن�������ش���ان، وق���د ع��ان��ى امل��ج��ت��م��ع امل�شري 
القدمي من حالت م�شابهة كاأي جمتمع اآخر، 

لكن ال�شوؤال امللح هو كيف مت التعامل معها؟
يجب على هذا الت�شاوؤل املوؤرخ وعامل امل�شريات 
ح�شارة  م�شر  اأن  اأك���د  وال���ذي  ال�شماع  ب�شام 
بعينها،  ملكة  اأو  ملك  ح�شارة  ولي�شت  �شعب 
فاملجتمع امل�شري كانت له �شلبيات وايجابيات 
تعامل  كيفية  امل��ه��م  لكن  وال�����ش��ر،  اخل��ر  فيه 

الق�شاء والعدالة مع احلالت الإجرامية.
وي��و���ش��ح يف ح��دي��ث��ه ل�����ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة اأن 
جمتمعية،  جرائم  فيها  كانت  القدمية  م�شر 
املتوفى  على  وك��ان  امل�شريون،  يرف�شها  وك��ان 

بعينها  ج��رائ��م  ارت���ك���اب  نف�شه  ع��ن  ي��ن��ف��ي  اأن 
وي�شتخدم �شيغة "ل مل اأفعل" اأو ل مل اأت�شبب 
يف هذا اأو ذاك" من اجلرائم واخلطايا لتبئة 
�شاحته يف "قاعة العدالتني" والتي كان يعتقد 
اأنه يقف فيها اأمام 42 معبود وينفي عن نف�شه 
يف  املعبودات مب�شره  اإقناع  وعليه  تهمة،   42
تبئة  يف  جنح  اإن  الفردو�س  حقول  اأو  اجلنة 
�شاحته واإن كان اإن�شان جيد اأم �شيء عن طريق 

القلب.
واأ�����ش����اف ال�����ش��م��اع اأن�����ه ك���ان���ت ه���ن���اك جرمية 
وقانون  عقاب  هناك  ك��ان  لكن  قتل،  وح���الت 
فمثا  الأ���ش��ي��اء،  ه���ذه  م��ع  للتعامل  ود���ش��ت��ور 
وجدنا مكتوب: "مل اآمر بالقتل"، ويف القوانني 
احلديثة املحر�س على القتل يعد م�شرتكا يف 
اجلرمية، ففي م�شر القدمية كان هناك اأي�شا 
"مل اأت�شبب يف اإرهاب اأحد" وبالتايل الإرهاب 
كان جرمية يف م�شر منذ اآلف ال�شنني، وهو 

ما تعاين منه املجتمعات يف الوقت احلايل.

املمثلة الإجنليزية ميلي برادي حت�شر العر�س الأول لفيلم Surface  يف مدينة نيويورك. ا ف ب

كاترينا كيف وفيكي كو�سال مهددان بالقتل 
تقدم  فيكي كو�شال   ب�شكوى اإىل �شرطة �شانتا كروز يف مومباي بعد تلقيه وزوجته 

كيف " تهديدات. " كاترينا 
ومت اخذ املعلومات املطلوبة من ِقَبل �شرطة �شانتاكروز مبوجب مادتي القانون؛ 
التهديد بالقتل واملطاردة، اخلا�شة بقانون العقوبات الهندي، مع قراءة املادة 67 
"عقوبة ن�شر اأو نقل مواد فاح�شة يف �شكل اإلكرتوين" من قانون تقنية املعلومات. 

ويف الوقت نف�شه  عمل فريق ال�شرطة الإلكرتوين على تعقب املتهمني.
يتم  وال��ذي  بالتهديد،  للقيام  الهوية  جمهول  ح�شاباً  ا�شتخدم  املتهم  اأن  ويذكر 

التحقيق فيه ومت تعقب عنوان IP اخلا�س بامل�شتخدم. 
قامت ال�شرطة بالقب�س على رجل يبلغ من العمر 28 عاماً بتهمة مطاردة املمثلة 
"كاترينا كيف" وتوجيه تهديدات بالقتل لها وزوجها املمثل "فيكي كو�شال". وقد 

مت تعقب املتهم واعتقاله من فندق يف مومباي.


