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�لإمار�ت تعلن تنكي�س �لأعالم ملدة ثالثة �أيام
رئي�س الدولة ونائبه يعزيان امللك 

ت�شارلز الثالث يف وفاة امللكة اليزابيث
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  بعث �شاحب 
ملك  الثالث  ت�شارلز  امللك  جاللة  اإىل  تعزية  اهلل" برقية  "حفظه 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�شمالية يف وفاة امللكة 

اإليزابيث الثانية.
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
"رعاه اهلل" برقية  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
تعزية مماثلة اإىل جاللة امللك ت�شارلز الثالث ملك اململكة املتحدة 
اإليزابيث  امللكة  وف���اة  يف  ال�شمالية  واإي��رل��ن��دا  العظمى  لربيطانيا 

الثانية.
اأعلنت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة تنكي�س الأع��الم يف  هذا وقد 
اعتباراً  اخل���ارج  يف  ال��دول��ة  �ش�فارات  ويف  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
من اأم�س اجلمعة، وملدة ثالثة اأيام؛ حداداً على وفاة امللكة اإليزابيث 
الثانية ملكة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�شمالية 
الأعالم  تنكي�س  اإن  اأ�شدره  بيان  الرئا�شة يف  ال�شديقة. وقال ديوان 
�شيكون لثالثة اأيام لينتهى يوم الثنني املقبل 12 �شبتمرب اجلارى.

واأعرب الديوان عن خال�س التعازي اإىل امللك ت�شارلز الثالث - ملك 
والعائلة   - ال�شمالية  واإيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة 
اإليزابيث  امللكة  ال�شديق  بوفاة  ال��ربي��ط��اين  ال�شعب  واإىل  امل��ال��ك��ة 

الثانية.
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رئي�س الدولة وحممد بن را�شد ي�شهدان توقيع اتفاقية 
ا�شرتاتيجية لبيع الغاز بني »اأدنوك« وهيئة دبي للتجهيزات

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
.. توقيع  »رع����اه اهلل«  دب���ي  ال������وزراء ح��اك��م  جم��ل�����س 
برتول  �شركة  بني  الغاز  لبيع  ا�شرتاتيجية  اتفاقية 
للتجهيزات  دب��ي  وهيئة  »اأدن���وك«  الوطنية  اأبوظبي 
»دو����ش���ب«. ووف���ق الت��ف��اق��ي��ة ت��ق��وم »اأدن�����وك« بتزويد 
»دو�شب « بالغاز الطبيعي ل�شتخدامه بدًل عن الفحم 
النظيف لتوليد الكهرباء يف جممع ح�شيان لتوليد 
الطاقة التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي  »ديوا« وفق 
نظام املنتج امل�شتقل .. حيث �شت�شهم هذ اخلطوة يف 
خف�س النبعاثات الناجتة عن عمليات توليد الطاقة 
الإ�شرتاتيجية  الإم������ارات  دول���ة  م���ب���ادرة  ي��دع��م  مب��ا 
وخططها   2050 بحلول  املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق 
الإ�شرتاتيجية الأخرى الهادفة لتوليد الكهرباء من 

م�شادر الطاقة النظيفة.
وّقع التفاقية يف »ق�شر الوطن«.. �شمو ال�شيخ اأحمد 
بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف 
دبي مدير عام هيئة دبي للتجهيزات و معايل الدكتور 
�شلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�شناعة والتكنولوجيا 
املتقدمة الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي لأدنوك 
 « ملجموعة  ال��رئ��ي�����س  امل��ق��ر  يف  �شركاتها  وجم��م��وع��ة 

اأدنوك «.          )التفا�شيل �س2(
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رئي�س الدولة وحممد بن زايد ي�شهدان توقيع التفاقية ال�شرتاتيجية بني »اأدنوك« و »دو�شب«.       )وام(

ملك بريطانيا ت�شارلز الثالث يحيي اجلماهري املحت�شدة اأمام ق�شر باكنغهام يف لندن.  )ا ف ب(

رئي�س املجل�س الرئا�شي يف ليبيا

ليز تر��س: �مللكة �إليز�بيث �لثانية كر�ست حياتها لوطنها

ت�شارلز ين�شب ر�شميا ويوؤدي الق�شم اليوم ملكا لربيطانيا 
بريوت  مرفاأ  �شحايا  اأه��ايل 
ال��ع��دل  وزارة  يقتحمون 

•• بريوت-وكاالت:

»احتكاك«  اجل��م��ع��ة  اأم�������س  وق����ع 
مرفاأ  انفجار  �شحايا  اأه���ايل  ب��ني 
اأمنية داخ��ل مبنى  ب��ريوت وق��وى 
وزارة العدل يف العا�شمة اللبنانية 
تكليف  ع����ن  اأن����ب����اء  ب���ع���د  ب������ريوت 
املرفاأ،  انفجار  بق�شية  ث��ان  قا�س 
بح�شب ما اأفادت الوكالة الوطنية 

لالإعالم.
ا�شتقدام  مت  اأن��ه  الوكالة  واأ�شافت 
عنا�شر من فرقة مكافحة ال�شغب 
يف حماولة لإخراج اأهايل ال�شحايا 
من الطابق الأر�شي ملبنى الوزارة 
ملكتب  ال��و���ش��ول  ح���اول���وا  اأن  ب��ع��د 

الوزير.
اأن  اإع���الم حملية  وذك���رت و���ش��ائ��ل 
وزارة  اق��ت��ح��م��وا  ال�شحايا  اأه����ايل 
ال��ع��دل ���ش��ب��اح اأم�����س ل��ل��ق��اء وزير 
برف�س  �شوتهم  واإي�����ش��ال  ال��ع��دل 
تعيني قا�س ثان يف ملف حتقيقات 
ان����ف����ج����ار امل������رف������اأ. وك�������ان اأه������ايل 
الأول  اأم�������س  ن��ظ��م��وا،  ال�����ش��ح��اي��ا 
العدل  اأمام وزارة  اخلمي�س، وقفة 
اأنباء عن املوافقة على تعيني  بعد 
حمقق عديل رديف للقا�شي طارق 

البيطار يف ق�شية املرفاأ.

املجل�س الرئا�شي الليبي يلّوح 
بالتدخل الإجراء االنتخابات

•• اليمن-وكاالت:

اإنها بادرت مبوافقة ا�شتثنائية  قالت احلكومة اليمنية، 
ع��ل��ى ط��ل��ب الأمم امل��ت��ح��دة، ال�����ش��م��اح ب��دخ��ول ع���دد من 
�شفن الوقود اإىل موانئ احلديدة، على اأن يتم ا�شتكمال 
الآلية  مبوجب  متزامن  وق��ت  يف  القانونية  اإج��راءات��ه��ا 
الأممية. وجددت احلكومة يف بيان، عدم وجود اأي قيود 
من جانبها لدخول �شفن امل�شتقات النفطية اإىل موانئ 
احلديدة، وحر�شها على منح كافة الت�شهيالت الإ�شافية 

الإن�شانية،  امل��ع��ان��اة  تخفيف  اأج���ل  م��ن  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف 
املجتمع  لب��ت��زاز  احلوثية  امليلي�شيات  فر�شة  وتفويت 

الدويل، واإثرائها غري امل�شروع من الأ�شواق ال�شوداء.
وذكرت اأن امليلي�شيات احلوثية بداأت منذ 10 اأغ�شط�س 
على  النفطية  امل�شتقات  وجتار  ال�شركات  اإجبار  املا�شي، 
الدولية  الأمم��ي��ة  ال��ن��اف��ذة، والآل��ي��ة  ال��ق��وان��ني  خمالفة 
املعمول بها منذ دي�شمرب 2019 ل�شترياد الوقود عرب 
موانئ احلديدة، �شعيا منها لإف�شال الهدنة التي ترعاها 

الأمم املتحدة، والهروب من التزاماتها.

•• لندن-وكاالت:

اأع������ل������ن������ت رئ�����ي�����������ش�����ة احل����ك����وم����ة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ل��ي��ز ت����را�����س، اأم����ام 
اأم�������س اجلمعة،  ال��ع��م��وم،  جم��ل�����س 
كر�شت  الثانية  اإليزابيث  امللكة  اأن 

حياتها لربيطانيا
اإليزابيث  »امللكة  اإن  ترا�س  وقالت 
بنيت  التي  ال�شخرة  كانت  الثانية 

عليها بريطانيا احلديثة«.
ملجل�شي  م�����ش��رتك��ة  ج��ل�����ش��ة  واأم�����ام 
بريطانيا،  يف  وال���ل���وردات  ال��ع��م��وم 
اأ�شافت ترا�س: »ن�شعر بحزن كبري 
لرحيل امللكة، وتلقينا التعازي من 

كل اأنحاء العامل«.
اإليزابيث  امللكة  وف��اة  وفتحت  ه��ذا 
ال��ث��ان��ي��ة، اخل��م��ي�����س، ال���ب���اب اأم����ام 
مرحلة جديدة يف تاريخ البالد، اإذ 
خلفها تلقائياً ابنها الأكرب ت�شارلز 
بربوتوكول  ع��م��اًل  ع���ام���اً«،   73«

عمره قرون.
واجلمعة، عاد امللك ت�شارلز الثالث 
بعدما  لندن  اإىل  كاميال  وزوج��ت��ه 
باملورال  ق�����ش��ر  ال��ل��ي��ل��ة يف  اأم�����ش��ي��ا 

الذي �شهد وفاة امللكة.
ومن املقرر اأن يلتقي امللك ت�شارلز، 

اأمريكا: تقدم كبري يف حمادثات 
احلدود بني لبنان واإ�شرائيل

•• وا�شنطن-وكاالت:

البحري بني  النزاع احل��دودي  الأمريكي يف حمادثات حل  الو�شيط  قال 
لبنان واإ�شرائيل، اأم�س اجلمعة، اإن املفاو�شات حققت »تقدماً جيداً جداً«.

وو�شل عامو�س هوك�شتاين اإىل لبنان �شباح اأم�س اجلمعة، لإجراء جولة 
لقائه  عقب  بكلمة  واأدىل  امل�����ش��وؤول��ني.  ك��ب��ار  م��ع  امل��ح��ادث��ات  م��ن  خاطفة 
�شعب  ب��و  اليا�س  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ون��ائ��ب  ع��ون  مي�شال  بالرئي�س 

ورئي�س الأمن العام عبا�س اإبراهيم.
تر�شيم  على  لتفاق  التو�شل  باإمكانية  »ت��ف��اوؤل��ه«  عن  هوك�شتاين  وع��رّب 

احلدود بني لبنان واإ�شرائيل، لكنه اأكد اأن هناك حاجة ملزيد من العمل.
اأكد رئي�س جمل�س النواب نبيه بري مت�شك لبنان باتفاق الإطار  بدوره، 
املنطقة  ك��ام��ل  يف  ث��روات��ه  »ا�شتثمار  وع��زم��ه  احل���دود،  برت�شيم  اخل��ا���س 

القت�شادية اخلا�شة به وحقه و�شيادته عليها«.

�شتكون  ن���ف�������ش���ه،  امل�����ن�����وال  وع����ل����ى 
يف  اجلديد  للملك  اإعالنات  هناك 
ذلك  يف  مبا  البالد،  مناطق  عموم 

العا�شمة لندن.
ملك  اأع�����ل�����ن  ذل��������ك،  غ�������ش���ون  يف 
اجلمعة،  اجل�����دي�����د،  ب���ري���ط���ان���ي���ا 
على  ال���ب���الد  يف  احل������داد  م����دة  اأن 
الثانية  اإل��ي��زاب��ي��ث  ال��راح��ل��ة  امللكة 
يف  ج��ن��ازة،  بعد  اأ���ش��ب��وع��ا  �شت�شتمر 
اأن  اإىل  امللكي  الق�شر  اأ���ش��ار  وق��ت 
الوقت  يف  �شيعلن  الت�شييع  موعد 

املنا�شب.
الراحلة،  بريطانيا  ملكة  وك��ان��ت 
اإليزابيث الثانية، توفيت اخلمي�س 
عن  ا�شكتلندا،  يف  باملورال  قلعة  يف 
 70 ع��ام��ا، ق�شت   96 ن��اه��ز  عمر 
عاما على عر�س بريطانيا، وق�شى 
الثالث،  ت�����ش��ارل��ز  اجل���دي���د،  امل��ل��ك 
معها ال�شاعات الأخرية من حياتها 

هناك.
والإع���������الن ع����ن م�����دة احل�������داد يف 
ت�شارلز  ج���ان���ب  م����ن  ب���ري���ط���ان���ي���ا 
بعد  يتخذه  ق��رار  اأول  يعد  الثالث 
توليه العر�س، علما اأن ملك البالد 
يحظى ب�شالحيات �شرفية اإىل حد 

كبري.

ترا�س،  اجل��دي��دة،  ال����وزراء  رئي�شة 
ق���د التقت  ب���ذل���ك  ���ش��ت��ك��ون  ال���ت���ي 
م��ل��ك��ني خ���الل اأرب���ع���ة اأي�����ام، وهذا 
يعد �شابقة. فقد ا�شتقبلتها امللكة، 
ت�شكيل  م��ن��ه��ا  وط��ل��ب��ت  ال���ث���الث���اء، 

حكومة جديدة.
اإن  اأم�����س،  ب��اك��ن��غ��ه��ام،  وق���ال ق�شر 

تن�شيبه  ���ش��ي��ج��ري  ت�����ش��ارل��ز  امل��ل��ك 
ب�شكل ر�شمي، اليوم، خالل اجتماع 
ي���رت���ب خالفة  ال������ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 

العر�س يف ق�شر �شانت جيم�س.
واأ�شاف امل�شدر اأن الجتماع الذي 
�شباح  م��ن  التا�شعة  على  �شينعقد 
يجري  املحلي،  بالتوقيت  ال�شبت 

تويل  يعلن  حيث  مرحلتني،  على 
امل��ل��ك اجل��دي��د ال��ع��ر���س، ث��م يوؤدي 

العاهل الق�شم.
وبعد هذا الجتماع، �شيكون هناك 
اإعالن رئي�شي على ال�شاعة الواحدة 
من خالل �شرفة تطل على �شاحة 

يف ق�شر �شانت جيم�س.

مواد االإغاثة االإماراتية ت�شل اإىل قرى »الق�شارف« 
ال�شودانية االأكرث ت�شررا من الفي�شانات و ال�شيول

•• اخلرطوم-وام:

ال�شودانية  ال�شاحة  على  الإن�شانية  و  الإغ��اث��ي��ة  جهودها  الإم����ارات  دول��ة  وا�شلت 
ال�شيول  املت�شررة جراء  اإيوائية على الأ�شر  من خالل توزيع م�شاعدات غذائية و 
ال�شعب  لدعم  اإماراتي  اإغاثي  الق�شارف �شمن ج�شري جوي  ولي��ة  الأمطار يف  و 
ال�شوداين ال�شقيق. و عرب �شكان الولية عن �شكرهم لدولة الإمارات قيادة و �شعبا 

لوقفتها الإن�شانية النبيلة اإىل جانب اأبناء ال�شعب ال�شوداين يف اأزمته الإن�شانية.
الفاو  التابعة ملحلية  املتاأثرة  القرى  امل�شاعدات على  الأك��رب من  توزيع اجلزء  ومت 
500 بطانية و  اأكرث من  اإىل  اإ�شافة  500 �شلة غذائية  بولية الق�شارف بواقع 
500 نامو�شية ا�شتفاد منها 3500 �شخ�س. و التقت وكالة اأنباء الإمارات »وام« 
عددا من �شكان هذه  القرى خالل جولتها باملناطق املتاأثرة و عربوا عن امتنانهم 
و تقديرهم جلهود الإمارات فمن جانبه قال عبداهلل دهب من �شكان قرية روينا: » 
دهمنا ال�شيل و هدم منازلنا و اأ�شبحنا بالعراء .. نعي�س كارثة كبرية بعدما جرف 
ال�شيل كل �شيء .. ن�شكر الإمارات و �شعبها على وقفتها معنا «.               )التفا�شيل 
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اكت�شاف نوع جديد من ق�رشيات 
املياه العذبة بدولة الإمارات

اأخبار الإمارات

رحلت امللكة التي اأدخلت 
العر�ص الربيطاين القرن 21...!

عربي ودويل

التون�شية اأن�ص جابر تتاأهل لنهائي 
بطولة اأمريكا املفتوحة للمرة الأوىل

الفجر الريا�شي

حد�د� على �مللكة
تاأجيل اجلولة ال�شابعة 
من الدوري االإجنليزي 

•• لندن- وام:

الدوري  رابطة  اأعلنت 
الإجنليزي لكرة القدم 
اجلمعة  اأم�����س  ر�شميا 
مباريات  ت��اأج��ي��ل  ع���ن 
اجل���ول���ة ال�����ش��اب��ع��ة من 
، والتي كانت  البطولة 
م������ق������ررة ع����ل����ى م������دار 
املقبلة،  الثالثة  الأي��ام 
وذلك حدادا على امللكة 
الثانية، التي  اإليزابيث 
اأم�س  امل���ن���ي���ة  واف���ت���ه���ا 

الأول.
وذك��������������رت ال�����راب�����ط�����ة 
على  اأم�����������س  ب����ي����ان  يف 
م��وق��ع��ه��ا الإل���ك���رتوين 
اأن���ه���ا ���ش��ت��ع��ل��ن ع���ن اأي 
م���������ش����ت����ج����دات ب�������ش���اأن 
ج��������������دول م������ب������اري������ات 
ال��دوري الإجنليزي يف 

الوقت املنا�شب.

رو�سيا تتحدث عن تر�جع �لقو�ت �لأوكر�نية بعد هجمات فا�سلة يف �جلنوب

بلينكن ي�شل بروك�شل للحفاظ على الوحدة االأوروبية
•• عوا�شم-وكاالت:

الأمريكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  و����ش���ل 
اأم�س  ب��روك�����ش��ل  اإىل  بلينكن  اأن��ت��وين 
ل��ك��ي��ي��ف، ���ش��م��ن م�شاعي  زي�����ارة  ب��ع��د 
وا�شنطن لتعزيز الوحدة بينما ت�شتعد 
بارتفاع تكاليف  ل�شتاء عا�شف  اأوروبا 

الطاقة.
وت��ت�����ش��م��ن حم�����ادث�����ات ب��ل��ي��ن��ك��ن مع 
الأطل�شي  �شمال  حللف  العام  الأم��ني 
ين�س �شتولتنربج و�شفراء من احللف 
تعهد  التي  ال��زي��ارة،  بنتائج  اإبالغهم 
ع�شكرية  م�شاعدات  بتقدمي  خاللها 
اإط�����الع�����ه على  ج�����دي�����دة، و�����ش����ه����دت 
القوات  على  امل�شاد  اأوك��ران��ي��ا  ه��ج��وم 

الرو�شية.
وقال م�شوؤول كبري يف وزارة اخلارجية 
قبل زيارة بروك�شل اإنها تاأتي يف اإطار 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  امل�شتمرة«  »الب�شتنة 
بايدن  ج��و  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإدارة 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال���وح���دة ب���ني ال����دول 

املحللني  ب��ع�����س  وي���ق���ول  الأوروب����ي����ة. 
تكاليف  وارتفاع  الإم���دادات  نق�س  اإن 
املعي�شة مع اقرتاب ف�شل ال�شتاء يهدد 
الغربي لكييف فيما  بتقوي�س الدعم 
حتاول احلكومات التعامل مع ال�شكان 

ال�شاخطني.
التوجه  قبل  بولندا  يف  بلينكن  وق��ال 
اأن  »اأعتقد  البلجيكية  العا�شمة  اإىل 

ال�شبب الأهم لوجودنا يف بروك�شل هو 
الآن  ب�شكل جيد حتى  ما جنحنا فيه 
وه��و وح��دت��ن��ا، وح���دة ال��ه��دف ووحدة 

العمل«.
الغربية  العقوبات  اإن  مو�شكو  وتقول 
وامل�������ش���ائ���ل ال��ت��ق��ن��ي��ة ه����ي ال�����ش��ب��ب يف 
وتتهمها  ال����ط����اق����ة،  ا�����ش����ط����راب����ات 
كييف  تدعم  التي  الأوروب��ي��ة،  ال���دول 

با�شتخدام  وع�����ش��ك��ري��ا،  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ا 
الطاقة ك�شالح.

اأن  الرو�شية  ال��دف��اع  اأعلنت  ميدانيا 
القوات الأوكرانية تراجعت على حمور 
نيكوليف-كريفوي روغ باجلنوب بعد 
 3 وخ�شارة  للهجوم  فا�شلة  حم��اولت 
دبابات و4 عربات م�شاة قتالية واأكرث 

من 270 جنديا خالل يوم.
اأفاد بذلك اأم�س اجلمعة املتحدث با�شم 
كونا�شينكوف  اإيغور  الرو�شية  الدفاع 
العملية  ل��ت��ط��ورات  يومي  حتديث  يف 

الع�شكرية اخلا�شة يف اأوكرانيا.
ويف ما يلي اأهم ما ورد يف ت�شريحات 
مقتل  ال��رو���ش��ي:  الع�شكري  املتحدث 
اأكرث من 100 عن�شر واإ�شابة 120 
اآخرين جراء �شربات للقوات اجلوية 
تنظيم  قيادة  ملركز  الرو�شية  والربية 
»ك���راك���ن« ال��ق��وم��ي امل��ت��ط��رف ونقاط 
اأوكرنية  ل���وح���دات  م��وؤق��ت��ة  ان��ت�����ش��ار 
دونيت�شك  وج��م��ه��وري��ة  خ���ارك���وف  يف 

ال�شعبية.

وزير اخلارجية المريكي واأمني عام الناتو خالل موؤمترهما ال�شحفي يف بروك�شل

•• طرابل�س-وكاالت:

ل���ّوح رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���ش��ي يف 
ب��ال��ت��دخ��ل يف  امل��ن��ف��ي  ليبيا حم��م��د 
حال ف�شل الربملان واملجل�س الأعلى 
د�شتورية  قاعدة  اإق���رار  يف  للدولة 
الت�شريعية  ال�������ش���ل���ط���ة  وع����ج����ز 
وا�شحة  رزن�����ام�����ة  حت����دي����د  ع���ل���ى 

لالنتخابات.
جاء ذلك خالل اجتماع املنفي مع 
اأعيان وحكماء و�شباب برقة يف لقاء 
الرئا�شي  املجل�س  اأن  خ��الل��ه  اأك���د 
اإذا  م�شتعّد لإنتاج قاعدة د�شتورية 

ال��ت��واف��ق بني  ا�شتمرت ح��ال��ة ع��دم 
والربملان.  للدولة  الأعلى  املجل�س 
الرئا�شي م�شتعد  اأن  اإىل  اأ�شار  كما 
ب��ال��ب��الد نحو  ت��ذه��ب  لأي خ��ط��وة 
الن���ت���خ���اب���ات، »وه�����و اأك�����رث طرف 

يدعم ذلك«.
ق����درة  اإىل  ك����ذل����ك  امل���ن���ف���ي  وملّ�������ح 
�شلطته  ا���ش��ت��خ��دام  على  ال��رئ��ا���ش��ي 
ال�شيادية والتدخل لإعالن جدول 
النتخابية،  للعملية  وا�شح  زمني 
له،  امل��م��ن��وح��ة  لل�شالحيات  وف��ق��اً 
وذل���ك يف ح��ال عجز ال��ربمل��ان عن 
ذلك وا�شتمّر التمديد والتمطيط 

يف املراحل النتقالية دون الو�شول 
يو�شح  مل  امل��ن��ف��ي  ل��ك��ن  ح���ل،  اإىل 
طبيعة تدخّله، وما اإذا كان �شيلجاأ 
الأج�شام  ك��اف��ة  ع��م��ل  جتميد  اإىل 
وت�شكيل  احل���ال���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
لإجراء  والدعوة  م�شغّرة  حكومة 

انتخابات.

موافقة ا�شتثنائية على طلب اأممي لدخول �شفن وقود موانئ احلديدة 

الرئي�س اللبناين خالل اجتماعه مع الو�شيط الأمريكي  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد للمعرفة تناق�س حمتوى اللغة العربية يف الف�شاء الرقمي

•• دبي-وام:

نظمت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة حلقة نقا�شية 
افرتا�شية بعنوان "اللغة العربية والف�شاء الفرتا�شي" وذلك 
املوؤ�ش�شة  م��ب��ادرات  "بالعربي" اإح��دى  م��ب��ادرة  فعاليات  �شمن 
عرب  الأم  لغتهم  ا�شتخدام  على  ال��ع��رب  ت�شجيع  اإىل  الرامية 
التوا�شل الجتماعي والإ�شهام يف  العنكبوتية وقنوات  ال�شبكة 
تنمية الدور املعريف للغة العربية لدى املجتمع الدويل ب�شكل 

عام واملجتمع العربي ب�شكل خا�س.
معو�س  فتحي  اإبراهيم  الدكتور  النقا�شية  احللقة  يف  و�شارك 
عميد كلية علوم وهند�شة احلا�شب بجامعة املن�شورة اجلديدة 
اأ�شتاذ الذكاء ال�شطناعي بكلّية احلا�شبات واملعلومات بجامعة 

عني �شم�س والدكتور اأحمد ح�شن يو�شف عميد كلّية تكنولوجيا 
م�شر  ف��رع  رئي�س  النيل  بجامعة  احلا�شب  وع��ل��وم  املعلومات 
"IEEE" العاملية واأدار اجلل�شة الإعالمي الإماراتي  ملنظمة 

وليد املرزوقي.
اخلا�شة  واملو�شوعات  امل��ح��اور  م��ن  العديد  اجلل�شة  وناق�شت 
واإنتاجه  الرقمي  الف�شاء  يف  العربية  اللغة  حمتوى  ب��وج��ود 
و�شبل تنميته وتطويره وانت�شاره واأبرز خ�شائ�شه والتحديات 
وتوظيف  العربية  اللغة  م�شتقبل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  تواجهه  التي 
اللغة  ن�شر  يف  احل��دي��ث��ة  والتكنولوجيا  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 

العربية �شمن الف�شاء الرقمي.
وحتدث الدكتور اأحمد ح�شن يو�شف عن اأنواع املحتوى �شمن 
الف�شاء الرقمي والذي يتنوع ما بني حمتوى ن�شي اأو اإخباري 

اأو �شوتي اأو على �شكل �شور اأو فيديوهات اأو م�شتندات ...م�شريا 
اإىل اأن اللغة العربّية املتنوعة تتميز عن باقي لغات العامل من 
ع خ�شائ�شها التي ت�شمل على �شبيل املثال ل  حيث بالغتها وتنوُّ
احل�شر علم البيان الذي ي�شمل الكناية والت�شبيه وال�شتعارة 
وعلم البديع وعلم املعاين وهو ما ي�شكل حتديا كبريا ملحلالت 
ال��ن�����ش��و���س وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ف��ه��م وحت��وي��ل ه���ذه ال��ن�����ش��و���س اأو 

ترجمتها ونقلها اإىل لغات العامل املختلفة.
الرقمي  الف�شاء  يف  العربي  املحتوى  دع��م  اآل��ي��ات  اأن  واأو���ش��ح 
اإىل  والتعرف  الآلية  الرتجمة  مثل  اجلديدة  التقنيات  ت�شمل 
الأ�شوات امل�شموعة وحتويلها اإىل ن�شو�س مقروءة ف�شال عن 
الر�شمية  اللغة  اإىل  العامية  باللغة  املكتوبة  الن�شو�س  حتويل 

الف�شحى.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
طاجك�شتان بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  "حفظه اهلل" برقية تهنئة  الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  بعث �شاحب 
فخامة الرئي�س اإمام علي رحمون رئي�س جمهورية طاجك�شتان ، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.

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

وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ،برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل قاهر ر�شولزاده 
- رئي�س وزراء جمهورية طاجيك�شتان.

رئي�س الدولة وحممد بن را�شد ي�شهدان توقيع اتفاقية ا�شرتاتيجية لبيع الغاز بني »اأدنوك« وهيئة دبي للتجهيزات
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل" ..  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
لبيع  ا�شرتاتيجية  اتفاقية  توقيع 
اأبوظبي  ب���رتول  �شركة  ب��ني  ال��غ��از 
دبي  وه��ي��ئ��ة  "اأدنوك"  ال��وط��ن��ي��ة 
". ووف���ق  " دو����ش���ب  ل��ل��ت��ج��ه��ي��زات 
التفاقية تقوم " اأدن��وك " بتزويد 
الطبيعي  ب���ال���غ���از   " دو�����ش����ب   "
الفحم  ع����ن  ب������دًل  ل����ش���ت���خ���دام���ه 
النظيف لتوليد الكهرباء يف جممع 
التابع  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ول��ي��د  ح�����ش��ي��ان 
 " " دي��وا  لهيئة كهرباء ومياه دبي 
حيث   .. امل�شتقل  املنتج  نظام  وف��ق 
ه���ذ اخل���ط���وة يف خف�س  ���ش��ت�����ش��ه��م 
ال��ن��اجت��ة ع��ن عمليات  الن��ب��ع��اث��ات 
مبادرة  ي��دع��م  مب��ا  ال��ط��اق��ة  توليد 
الإ�شرتاتيجية  الإم��������ارات  دول�����ة 
بحلول  امل��ن��اخ��ي  احل���ي���اد  لتحقيق 
الإ�شرتاتيجية  وخططها   2050
الكهرباء  لتوليد  الهادفة  الأخ��رى 

من م�شادر الطاقة النظيفة.
الوطن  " ق�شر  يف  التفاقية  وّق��ع 
�شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو   .."
الأعلى  املجل�س  رئي�س  مكتوم  اآل 
ل��ل��ط��اق��ة يف دب���ي م��دي��ر ع���ام هيئة 
الدكتور  معايل  و  للتجهيزات  دبي 
���ش��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
لأدن�����وك وجم��م��وع��ة ���ش��رك��ات��ه��ا يف 
املقر الرئي�س ملجموعة " اأدنوك ".

التفاقية..  توقيع  مرا�شم  ح�شر 
ال���ف���ري���ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�شمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال���رئ���ا����ش���ة  دي������وان 
اآل ن��ه��ي��ان وزير  ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 
الدويل و�شمو  اخلارجية والتعاون 
زايد  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل 
رئ���ي�������س مكتب  اأب���وظ���ب���ي  لإم��������ارة 
اأب���وظ���ب���ي ال��ت��ن��ف��ي��ذي وع������دد من 

الوزراء وكبار امل�شوؤولني.
ال�شيخ  �شمو  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 

" اإن   : مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد 
روؤية  م��ع  متا�شياً  ت��اأت��ي  التفاقية 
وتوجيهاتها  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
حمايد  اقت�شاد  اإىل  دب��ي  لتحويل 
من   100% وت���وف���ري  ال���ك���رب���ون 
دبي  يف  للطاقة  الإنتاجية  ال��ق��درة 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  م�������ش���ادر  م����ن 
اإىل  2050 .. م�شريا  بحلول عام 
اأن التفاقية تعزز التعاون امل�شرتك 
اأبوظبي  ب���ني  ال���ط���اق���ة  جم����ال  يف 
التي  املتينة  الأ�ش�س  ودب��ي، وتوّطد 
 1998 ع����ام  م��ن��ذ  اإر�����ش����اوؤه����ا  مت 

وتر�شّخت على مر ال�شنني".
" اإن��ه يف الوقت الذي  وق��ال �شموه 
تتوجه فيه بع�س دول العامل نحو 
ي�شهده  مل��ا  ن��ظ��راً  الفحم  ا�شتخدام 
جيو�شيا�شية  تعقيدات  من  العامل 
الطاقة توا�شل  اأ�شواق  وتقلبات يف 
دول������ة الإم�����������ارات ودب������ي الإي����ف����اء 
بالتزاماتهما باحلد من النبعاثات 

يف قطاع الطاقة ".
الدكتور  م��ع��ايل  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
" متا�شياً  اجل��اب��ر:  اأح��م��د  �شلطان 
الر�شيدة،  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 
ت�شريع  " ع��ل��ى  " اأدن�������وك  ت��ع��م��ل 
اجل���ه���ود ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن م����وارد 

اإىل تطوير موارد الغاز وال�شتفادة 
اأح������دث الب����ت����ك����ارات خلف�س  م���ن 

النبعاثات ب�شورة م�شتمرة.
حملياً  املُنتج  الطبيعي  الغاز  ويعد 
الناحية  م�����ن  ت���ن���اف�������ش���ي���ة  اأك��������رث 
الغاز  اأو  بالفحم  مقارنة  التجارية 
النمو  دع����م  وي�����ش��ه��م يف  امل�����ش��ت��ورد 
النبعاثات  وخ��ف�����س  الق��ت�����ش��ادي 
يف  للفحم  ب��دي��اًل  ا�شتخدامه  عند 

توليد الكهرباء.
رئي�شاً  " م���زوداً  " اأدن���وك  كما تعد 
للطاقة  وم�������������ش������وؤوًل  م�����وث�����وق�����اً 
منخف�شة الكربون .. واإ�شافة اإىل 
الغاز  جم���ال  يف  عملياتها  تو�شعة 
" اأدن�����و ك" ع��ل��ى تطوير  ت��ع��م��ل   ،
اأعمالها يف جمال الطاقة اجلديدة 
التي  ال���ف���ر����س  م����ن  ل���ال����ش���ت���ف���ادة 
وم�شادر  ال��ه��ي��دروج��ني  ي��وف��ره��ا 
الرتكيز  م���ع  امل���ت���ج���ددة،  ال��ط��اق��ة 
النبعاثات  م��ن  ال��دائ��م على احل��د 
جهودها  ���ش��م��ن  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  م����ن 
قطاع  يف  التحول  ملواكبة  امل�شتمرة 
تلبية  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  ال����ط����اق����ة 
الطلب العاملي على الطاقة. ومنذ 
البداية جرى ت�شميم وبناء جممع 
ح�����ش��ي��ان ل��ل��ط��اق��ة ل��ي��ك��ون حمطة 

م��ب��ا���ش��رة م���ب���ادرة دول����ة الإم������ارات 
احلياد  لتحقيق  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
م�شريا   ..  2050 بحلول  املناخي 
اإىل اأن " اأدن��وك " تلتزم مبوا�شلة 
و�شركائها  عمالئها  م��ع  ال��ت��ع��اون 
قدرتها  ل���رف���ع  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
لتحقيق  ال����غ����از  م����ن  الإن���ت���اج���ي���ة 
املتمثلة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��داف��ه��ا 
م��ن نظم  النبعاثات  م��ن  يف احل��د 

للم�شاهمة يف  ال��غ��از  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
تلبية الطلب العاملي املتنامي عليه 
اأن��واع الوقود  اأهم  خا�شًة واأن��ه من 
لتبني نهٍج واقعي وم�شوؤول ملواكبة 

التحول يف قطاع الطاقة ".
�شت�شهم  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  واأو�����ش����ح 
ب�شورة فاعلة يف خف�س النبعاثات 
ع���م���ل���ي���ات جممع  ع�����ن  ال����ن����اجت����ة 
ح�شيان لتوليد الطاقة مما يدعم 

املتنامي  الطلب  لتلبية  الطبيعي 
يف الأ�شواق املحلية والعاملية، وذلك 
اأدنوك  ق���درات  تو�شعة  خ��الل  م��ن 
الطبيعي  الغاز  واإن��ت��اج  معاجلة  يف 
على  اخلطة  تعتمد  فيما  امل�شال.. 
جديدة  وتقنيات  اأ�شاليب  تطبيق 
ل��ت��ع��زي��ز ا���ش��ت��خ��ال���س ال����غ����از من 
واإنتاجه  ح��ال��ي��اً  ال��ع��ام��ل��ة  احل��ق��ول 
اإ�شافة  وتناف�شية  ك��ب��رية  بكميات 

متكني  يف  وامل�������ش���اه���م���ة  ال���ط���اق���ة، 
الدولة على حتقيق الكتفاء الذاتي 
القت�شادي  النمو  ودف��ع  الغاز  من 
وحت��ق��ي��ق ق��ي��م��ة م�����ش��ت��دام��ة على 
امل����دى ال��ب��ع��ي��د ل���دول���ة الإم�������ارات. 
وتهدف خطة " اأدن��وك " املتكاملة 
�شل�شلة  م��ك��ون��ات  رب���ط  اإىل  ل��ل��غ��از 
اإم����دادات  ت��وف��ري  ل�شمان  القيمة 
الغاز  م��ن  واق��ت�����ش��ادي��ة  م�شتدامة 

طاقة ثنائية الوقود تعمل بكل من 
النظيف،  والفحم  الطبيعي  الغاز 
اإىل  م��وؤخ��راً  حتويلها  ج��رى  ولكن 

العمل على الغاز الطبيعي فقط.
احلالية  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  وتبلغ 
يف  الطاقة  لإن��ت��اج  ح�شيان  ملجمع 
بنظام  م���ي���ج���اوات   1200 دب�����ي، 
 600 و�شت�شاف  امل�شتقل،  امل��ن��ت��ج 
م���ي���ج���اوات يف ال���رب���ع الأخ�����ري من 
ميجاوات  و600  اجل����اري،  ال��ع��ام 
اأخ�����رى خ���الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث من 
عام 2023. وميثل املجمع اإ�شافة 
مهمة اإىل م�شاريع اإنتاج الطاقة يف 
هيئة كهرباء ومياه دبي، التي ت�شم 
جم��م��ع ج��ب��ل ع��ل��ي لإن��ت��اج الطاقة 
العوير  وجم���م���ع  امل����ي����اه،  وحت��ل��ي��ة 
لإنتاج الطاقة، وجممع حممد بن 
را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية، 
يف  ال�شم�شية  للطاقة  جممع  اأك��رب 
م��وق��ع واح���د يف ال��ع��امل وف��ق نظام 
قدرته  و���ش��ت��ب��ل��غ  امل�����ش��ت��ق��ل  امل��ن��ت��ج 
ميجاوات   5،000 الإن���ت���اج���ي���ة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة   ،2030 ع��ام  بحلول 
الأخ�شر،  ال��ه��ي��دروج��ني  م�����ش��روع 
يف  الكهرومائية  املحطة  وم�شروع 

حتا.

 2050 بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق  االإ�شرتاتيجية  االإمارات  مبادرة  ويدعم  االنبعاثات  من  احلد  يف  ي�شهم  مما  الطبيعي  الغاز  اإىل  النظيف  الفحم  من  دبي  يف  الطاقة  الإنتاج  ح�شيان  جممع  • حتويل 
الطاقة  قطاع  يف  التحول  مرحلة  خالل  الأهميته  نظرًا  الطبيعي  الغاز  من  اأبوظبي  ملوارد  االأمثل  اال�شتغالل  ل�شمان  اجلهود  بتعزيز  ملتزمة  • اأدنوك 

الطاقة  قطاع  يف  امل�شوؤول  التحول  متكني  "اأدنوك" يف  دور  وتر�شخ  الفاعل  املناخي  بالعمل  االإمارات  التزام  توؤكد  • االتفاقية 
االنبعاثات وخف�س  االقت�شادي  النمو  دعم  يف  وي�شهم  امل�شتورد  الغاز  اأو  بالفحم  مقارنة  التجارية  الناحية  من  تناف�شية  اأكرث  حمليًا  املُنتج  الطبيعي  • الغاز 
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اأخبـار الإمـارات

اأبوظبي يف  واالأجنة  االأم  طب  م�شتجدات  حول  موؤمتر  يف  م�شارك   3000
اإنقاذ  يف  اجلوهري  امل�شت�شفى  دور 
حالت  وت��ق��ل��ي��ل  الأط����ف����ال  اأرواح 

الإمال�س /ولدة جنني ميت/.
وقالت الدكتورة �شهى اأحمد �شعيد 
اأمرا�س  اإدارة  ورئي�شة  ا�شت�شارية 
مب�شت�شفى  وال����������ولدة  ال���ن�������ش���اء 
املوؤمتر  ه����ذا  ي��ر���ّش��خ  ال��ك��ورن��ي�����س 
مل�شت�شفى  املتميز  ال���دور  ال�شنوي 
امل�شت�شفى  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ك��ورن��ي�����س 
وحديثي  للن�شاء  لأمرا�س  الرائد 
الولدة والذي يوفر رعاية �شاملة 
طوال فرتة احلمل والولدة وي�شم 

الكورني�س  م�شت�شفى  وي��وا���ش��ل 
امل�شت�شفى  ب�شفته  املتميز  �شجّله 
املخت�س الرائد والأكرث موثوقية 
يف جمال اأمرا�س الن�شاء والولدة 
الولدة  الأط��ف��ال حديثي  ورع��اي��ة 
ولدة  يف  �شاعد  حيث  اأبوظبي،  يف 
األ���ف ط��ف��ل منذ  اأك���رث م��ن 300 

تاأ�شي�شه يف عام 1977.
الدكتورة  �شت�شتعر�س  ب���دوره���ا 
مويني�شانيا  م������ادي������ا  ����ش���ت���ي���ال 
الولدة  ق�شم  ورئي�شة  ا�شت�شارية 
يف م�شت�شفى الكورني�س يف املوؤمتر 

مع  للتعامل  متخ�ش�شة  ع��ي��ادات 
ع��ال��ي��ة اخلطورة،  احل��م��ل  ح���الت 
دعم  بجانب  امل��ت��ك��رر  والإج��ه��ا���س 
مثل  باأمرا�س  امل�شابات  احلوامل 
ال�شكري واأمرا�س القلب والأوعية 

الدموية وغريها.
ب������دوره ق����ال ال���دك���ت���ور ج��ي��د هاو 
الن�شاء  اأمرا�س  ورئي�س  ا�شت�شاري 
�شت�شمن  الكورني�س  م�شت�شفى  يف 
العرو�س التقدميية حول اأمرا�س 
املوؤمتر  �شيقدمها  ال��ت��ي  ال��ن�����ش��اء 
ا�شتمرار اأطبائنا يف تقدمي اأف�شل 

•• اأبوظبي-وام:

ف��ع��ال��ي��ات موؤمتر  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
ال�شنوي  ال��ك��ورن��ي�����س  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
اف��رتا���ش��ي��ا حت���ت عنوان  ال�����دويل 
املراأة  �شحة  يف  امل�شتجدات  "اأهم 
وحديثي  والأج�����ن�����ة  الأّم  وط�����ب 
الولدة" وت�شتمر يومني مب�شاركة 
300 من اخلرباء الطبيني  نحو 
اأنحاء  جميع  م��ن  واملتخ�ش�شني 
مرة  لأول  املوؤمتر  وينظم  العامل. 
�شيغطي  حيث   2019 ع��ام  منذ 
تخ�ش�شية  جم���������الت  خ���م�������ش���ة 
الن�شاء  ب��اأم��را���س  تتعلق  متوازية 
الأجنة  والتخدير وطب  وال��ولدة 
واخل�شوبة  ال��������ولدة  وح���دي���ث���ي 

والقبالة.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ���ش��ل��ي��م��ة واين 
الن�شاء  اأم������را�������س  ا����ش���ت�������ش���اري���ة 
امل���دي���ر الطبي  ن��ائ��ب��ة  وال��ت��ول��ي��د، 
رئي�شة ق�شم ال�شوؤون الأكادميية يف 
م�شت�شفى الكورني�س : " ي�شتقطب 
املوؤمتر جمموعة من اأهم اخلرباء 
الطبيني  واملتخ�ش�شني  العامليني 
ومن خالل هذا احلدث املهم ناأمل 
مبعايري  الرت����ق����اء  يف  ن�����ش��ه��م  اأن 
طرق  وحت�شني  الطبية  املمار�شات 
والأطفال  للن�شاء  الرعاية  توفري 
املنطقة."  يف  ال��������ولدة  ح���دي���ث���ي 

العلمية  الأدل��ة  على  قائمة  رعاية 
باأف�شل  م���ري�������ش���ات���ن���ا  ل����رع����اي����ة 

الطرق.
وي�������ش���ارك ال���دك���ت���ور اأك���وم���ا اأوت����ي 
اأكوما رئي�س ق�شم حديثي الولدة 
ملناق�شة  امل����وؤمت����ر  يف  ف��ري��ق��ه  م���ع 
اأحدث التطورات يف اإدارة اجلوانب 
حلديثي  املركزة  للعناية  املختلفة 

الولدة.
"يحافظ  اأك��وم��ا:  وق���ال ال��دك��ت��ور 
مكانته  على  الكورني�س  م�شت�شفى 
اأك���رب وحدة  ك��ون��ه ي�شم  ال���رائ���دة 
للعناية املركزة لالأطفال احلديثي 
الثالث  امل�������ش���ت���وى  م����ن  ال���������ولدة 
طبية  رع��اي��ة  توفر  وال��ت��ي  املتقدم 
وجراحية وقلبية باأرقى م�شتويات 
ال���ولدة يف دولة  اجل���ودة حلديثي 
وبف�شل  وخ����ارج����ه����ا  الإم������������ارات 
�شريراً   64 م��ن  امل��ك��ون��ة  وح��دت��ن��ا 
وطاقمنا  امل��ت��م��ر���ش��ني  واأط��ب��ائ��ن��ا 
اأف�شل  على  احلا�شل  التمري�شي 
التعامل  ميكننا  العاملية  املوؤهالت 
بنجاح مع حالت الأطفال حديثي 
الولدة امل�شابني باأمرا�س خطرية 
�شعيفة  فر�شاً  ميتلكون  وال��ذي��ن 
التقدم  وناأمل يف موا�شلة  للنجاة 
وتخ�ش�شنا  خ���ربات���ن���ا  جم����ال  يف 
لتعزيز  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 

مكانتنا القوية يف املنطقة ".

اإليزابيث الثانية واالإمارات.. حمطات تاريخية فارقة
•• اأبوظبي-وام:

اإليزابيث الثانية عن  اإع��الن وف��اة امللكة  اأج��واء احل��زن العامل فور  عمت 
عمر ناهز 96 عاماً ق�شت منها 70 عاماً على عر�س اململكة املتحدة.

وللراحلة دور بارز واأ�شيل يف تر�شيخ عالقات ال�شداقة املتينة التي جمعت 
اململكة املتحدة ودولة الإمارات العربية املتحدة منذ عهد القائد املوؤ�ش�س 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، والتي عك�شتها 
ر�شائل التعزية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
"رعاه اهلل" عرب  دبي  ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
ح�شابهما يف تويرت، معربين عن خال�س تعازيهم للعائلة املالكة وال�شعب 

الربيطاين ال�شديق. و�شكلت الزيارات الر�شمية واللقاءات املبا�شرة بني 
قادة دولة الإمارات وامللكة الرحلة حمطات فارقة اأ�شهمت يف تعزيز اأطر 

التعاون امل�شرتك بني اململكة ودولة الإمارات.
املغفور  الثانية  اإليزابيث  امللكة  ا�شتقبلت   1969 ال��ع��ام  يف   1969
حاكماً  باعتباره  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه 

لأبوظبي بحفاوة بالغة واأهدته و�شاماً بريطانياً من الدرجة املمتازة.
1979 يف فرباير من العام 1979 ا�شتقبلت الإمارات امللكة اإليزابيث 
الثانية يف زيارتها الأوىل للبالد باحتفالت ر�شمية و�شعبية حافلة كان 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  لهما  املغفور  م�شتقبليها  مقدمة  يف 

وال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم، و اأع�شاء املجل�س الأعلى.
1989 و�شكلت الزيارة التي قام بها املغفور له ، ال�شيخ زايد بن �شلطان 

1989، حدثاً  الثامن ع�شر من يوليو عام  اإىل بريطانيا يف  اآل نهيان، 
تاريخياً على �شعيد العالقات بني البلدين، وكانت لها انعكا�شاتها على 

جممل الق�شايا الدولية يف ذلك الوقت.
دوق  فيليب  الأمري  زوجها  مع  الثانية  اإليزابيث  امللكة  و�شلت   2010
زي����ارة ر���ش��م��ي��ة لها  ث���اين  اأب��وظ��ب��ي يف  اإىل   2010 ن��وف��م��رب  ادن����ربه يف 
اإىل الإم��ارات العربية املتحدة منذ 1979، اأ�شهمت يف تعزيز العالقات 

الثنائية بني بريطانيا ودولة الإمارات.
2013 يف 30 ابريل 2013 بداأ املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
يومني،  ا�شتمرت  املتحدة،  اململكة  اإىل  ر�شمية  زي��ارة  اهلل،  رحمه  نهيان، 

تلبية لدعوة من امللكة اإليزابيث الثانية.
اكت�شبت الزيارة بعداً مهماً يف تطور العالقات الإماراتية- الربيطانية، 

عك�شه اللقاء الذي جرى بني املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
"رحمه اهلل"، وامللكة اليزابيث خالل ماأدبة الغداء التي اأقامتها جاللتها 
الق�شايا  م��ن  ع��دد  اىل  وت��ط��رق  "ويند�شور"  ق�شر  يف  ل�شموه  ت��ك��رمي��اً 
 1952 ع��ام  يف  العر�س  الثانية  اإليزابيث  وتولت  والدولية.  الإقليمية 
وباتت اأطول ملوك بريطانيا جلو�شا على العر�س، متجاوزة يف ذلك امللكة 
احلرب  تلت  ال�شعوبة  بالغة  اأوق���ات  يف  بريطانيا  ق��ادت  فيما  فيكتوريا. 
�شهدتها  التي  والتحولت  الأح��داث  بالعديد من  م��روراً  الثانية  العاملية 

بريطانيا والعامل خالل 7 عقود كاملة.
فرتة  املتحدة  اململكة  دخلت  الثانية  اإليزابيث  امللكة  وف��اة  اإع��الن  وف��ور 
حداد ر�شمية �شيتم خاللها تاأجيل جزء كبري من الأح��داث والفعاليات 

الر�شمية املجدولة، كما �شيتم تنكي�س اأعالم الحتاد الربيطاين.

احلكام يعزون امللك ت�شارلز الثالث بوفاة امللكة اإليزابيث الثانية

مواد االإغاثة االإماراتية ت�شل اإىل قرى  الق�شارف ال�شودانية االأكرث ت�شررا من الفي�شانات وال�شيول

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة برقية تعزية اإىل امللك ت�شارلز الثالث بوفاة 

امللكة اإليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة.
واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته 
الربيطاين  ال�شعب  وكافة  امللكية  الأ�شرة  واإىل  الثالث  ت�شارلز  امللك  اإىل 

بوفاة امللكة اإليزابيث الثانية.
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية اإىل جاللة امللك ت�شارلز الثالث ملك 
امللكة  وف��اة  يف  ال�شمالية  واإي��رل��ن��دا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة 

اإليزابيث الثانية.
واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته 

ال�شعب  وك��اف��ة  امللكية  الأ���ش��رة  واإىل  ال��ث��ال��ث  ت�شارلز  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اإىل 
الربيطانى بوفاة امللكة اإليزابيث الثانية.

 كما بعث �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو 
تعزية  برقيتي  عجمان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  نا�شر  ال�شيخ 
مماثلتني اإىل جاللة امللك ت�شارلز الثالث ملك اململكة املتحدة لربيطانيا 

العظمى واإيرلندا ال�شمالية.
املجل�س  ال�شرقي ع�شو  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  بعث �شاحب  كما 
الثالث  ت�شارلز  امللك  جاللة  اإىل  تعزية  برقية  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى 
ملك اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�شمالية يف وفاة امللكة 

اإليزابيث الثانية.
تعازيه  خال�س  ع��ن  برقيته  يف  الفجرية  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  واأع���رب 

ال�شعب  و  امللكية  الأ����ش���رة  و  ال��ث��ال��ث  ت�����ش��ارل��ز  للملك  م��وا���ش��ات��ه  و���ش��ادق 
الربيطاين ال�شديق.

عهد  ويل  ال�شرقي  حم�������د  ب������ن  حمم������د  ال�ش������يخ  �ش�������مو  بع������ث  كم�����ا 
ملك  الثالث  ت�شارلز  امللك  جاللة  اإىل  مماثلة  تعزية  برقية  الفجرية 
امللكة  وف��اة  يف  ال�شمالية  واإي��رل��ن��دا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة 

اإليزابيث الثانية.
املجل�س  ع�شو  امل��ع��ال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الثالث  ت�شارلز  امللك  اإىل جاللة  تعزية  برقية  القيوين  اأم  الأعلى حاكم 
ملك اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�شمالية يف وفاة امللكة 

اإليزابيث الثانية.
و�شادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  القيوين  اأم  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  واأع���رب 

وكافة  امللكية  الأ���ش��رة  واإىل  الثالث  ت�شارلز  امللك  جاللة  اإىل  موا�شاته 
ال�شعب الربيطانى بوفاة امللكة اإليزابيث الثانية.

كما بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين 
بربقية تعزية مماثلة اإىل جاللة امللك ت�شارلز الثالث ملك اململكة املتحدة 

لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�شمالية.
املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن �شقر  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  بعث �شاحب  كما 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ، برقية تعزية اإىل جاللة امللك ت�شارلز الثالث، 
فيها  عرب  ال�شمالية،  واإيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  ملك 

عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته، يف وفاة امللكة اإليزابيث الثانية.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س 

اخليمة ، برقية تعزية مماثلة اإىل جاللة امللك ت�شارلز الثالث.

•• اخلرطوم-وام:

وا�شلت دولة الإمارات جهودها الإغاثية و الإن�شانية على ال�شاحة ال�شودانية 
جراء  املت�شررة  الأ�شر  على  اإيوائية  و  غذائية  م�شاعدات  توزيع  خ��الل  من 
اإماراتي  اإغاثي  ال�شيول و الأمطار يف ولية الق�شارف �شمن ج�شري جوي 

لدعم ال�شعب ال�شوداين ال�شقيق.
لوقفتها  �شعبا  و  قيادة  الإم���ارات  لدولة  �شكرهم  عن  ال��ولي��ة  �شكان  عرب  و 

الإن�شانية النبيلة اإىل جانب اأبناء ال�شعب ال�شوداين يف اأزمته الإن�شانية.
و مت توزيع اجلزء الأكرب من امل�شاعدات على القرى املتاأثرة التابعة ملحلية 
الفاو بولية الق�شارف بواقع 500 �شلة غذائية اإ�شافة اإىل اأكرث من 500 

بطانية و 500 نامو�شية ا�شتفاد منها 3500 �شخ�س. و التقت وكالة اأنباء 
الإمارات "وام" عددا من �شكان هذه  القرى خالل جولتها باملناطق املتاأثرة 
و عربوا عن امتنانهم و تقديرهم جلهود الإمارات فمن جانبه قال عبداهلل 
دهب من �شكان قرية روينا: " دهمنا ال�شيل و هدم منازلنا و اأ�شبحنا بالعراء 
.. نعي�س كارثة كبرية بعدما جرف ال�شيل كل �شىء .. ن�شكر الإمارات و �شعبها 

على وقفتها معنا ".
و قال عبداهلل الدومة يحيى من قرية روينا: " نعي�س مع ال�شيول و الأمطار 
معاناة ماأ�شاوية .. جميع الأ�شر من الأطفال حتى ال�شيوخ و الن�شاء يعي�شون 
بجانبنا  وق��ف  ال��ذي  الكرمي  الإم���ارات  �شعب  ن�شكر   .. �شعبا  اإن�شانيا  و�شعا 

وقدم لنا الدعم و �شاركنا ظروفنا ال�شعبة".

على �شعيد مت�شل قال حممد عبدالرحمن حمبوب وايل ولية الق�شارف 
ال�شودانية يف ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات "وام": "ن�شكر دولة الإمارات 
اإىل  الو�شول  على  ال�شديد  حر�شها  على  و�شعبا  وحكومة  قيادة  ال�شقيقة 
املناطق املنكوبة واإغاثة الأ�شر املت�شررة والوقوف على الحتياجات الإن�شانية 
بجديد  لي�س  وه��ذا  الأه���ايل  لها  تعر�س  التي  امل��اأ���ش��اة  ه��ول  م��ن  للتخفيف 
اآل  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له  تاأ�شي�شها على يد  الإم��ارات منذ  على 
نهيان "طيب اهلل ثراه" زايد اخلري الذي امتدت اأياديه البي�شاء اإىل ربوع 
ال�شودان". و اأ�شاف اأن ولية الق�شارف ت�شم 12 حملية منها 3 حمليات 
تاأثر  اإىل  اإ�شافة  قرية   35 ت�شم  الغزيرة  والفي�شانات  بال�شيول  ت��اأث��رت 
اآلف الأفدنة من الأرا�شي الزراعية التي غمرتها املياه وجرفت املحا�شيل 

مواد  وت��ق��دمي  العاجلة  الإغ��اث��ة  تتطلب  احلالية  املرحلة  اأن  اإىل  ..م�شريا 
الإيواء جلميع الأ�شر املت�شررة. و اأكد اأن وجود الهالل الأحمر الإماراتي يف 
املناطق املنكوبة له وقع عظيم يف تخفيف معاناة النا�س ودعمهم منوها اإىل 

اإجناز العديد من امل�شروعات التنموية الكثرية يف ال�شودان.
من جانبه قال �شعد عبا�س اأحمد مدير عام رئي�س اللجنة العليا للطوارئ يف 
ولية الق�شارف اإن قرى الولية ت�شررت جراء ال�شيول والأمطار الغزيرة 
ون�شكر الأ�شقاء يف دولة الإمارات الذين قدموا لنا قافلة م�شاعدات اإغاثية 
من خالل الهالل الأحمر الإماراتي وذلك لدعم املناطق املنكوبة يف حمليتي 
الفاو و القلبات الغربية.. واأ�شاف: "قافلة امل�شاعدات الإماراتية كانت الأوىل 

التي ت�شلنا من خارج ال�شودان ما اأ�شهم يف تخفيف اآلم ومعاناة النا�س".

وزارة الدفاع ت�شارك يف الدورة ال� 10 من حوار �شيئول للدفاع 2022

•• �شيئول-وام: 

بن  �شعيد  مبارك  الدكتور  الركن  اللواء  �شعادة  �شارك 
وال�شناعات  لالإ�شناد  امل�شاعد  الوكيل  اجلابري  غافان 
الدفاعية والوفد املرافق له من كبار �شباط وزارة الدفاع 
املنتدى   - "  2022 للدفاع  �شيئول  " ح��وار  اأعمال  يف 
الأم��ن��ي ال����دويل ال�����ش��ن��وي - ب��دورت��ه ال��ع��ا���ش��رة والذي 

نظمته وزارة الدفاع يف جمهورية كوريا اجلنوبية.
كما �شارك يف املنتدى - الذي ا�شتمر ثالثة اأيام - عدد 
يف  املدنيني  واخل��رباء  احلكوميني  امل�شوؤولني  كبار  من 
جم��ال الأم��ن وال��دف��اع من 54 دول��ة، ملناق�شة خمتلف 

الق�شايا الأمنية العاملية الراهنة.

وعلى هام�س اأعمال املنتدى التقى �شعادة اللواء الركن 
دكتور مبارك �شعيد غافان اجلابري .. كال من معايل 
دونغ هوان وزير وكالة ال�شتحواذ الكورية، و�شعادة يو 
دونغ جون نائب وزير الدفاع الكوري امل�شوؤول عن مكتب 

القوات الع�شكرية واإدارة املوارد.
الهتمام  ذات  الق�شايا  من  ع��دداً  الجتماعات  وتناولت 
التاريخية  امل�شرتك، واأكد اجلانبان على عمق العالقة 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ول���ش��ي��م��ا يف امل��ج��ال ال��دف��اع��ي والأمني 
ال�شرتاتيجية  وال�شراكة  التعاون  اأوجه  تعزيز  واأهمية 
كوريا  الإم���ارات وجمهورية  دول��ة  بني  القائمة  املتميزة 
اجلنوبية و�شبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم امل�شالح 

الوطنية للبلدين ال�شديقني.
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اأخبـار الإمـارات
املديرة التنفيذية لهيئة االأمم املتحدة للمراأة : نقدر رعاية ال�شيخة فاطمة لق�شايا املراأة يف خمتلف اأنحاء العامل

•• اأبوظبي-وام:

الأمم  التنفيذية لهيئة  املديرة  �شيما بحوث،  الدكتورة  اأعربت معايل 
املتحدة للمراأة عن تقديرها ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد 
فقط  الإمارات" لي�س  "اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
لرعاية " املوؤمتر الدويل للمراأة وال�شالم والأمن " بل اأي�شا لرعايتها 
اأن ما مير به العامل من  اأنحاء العامل حيث  امل��راأة يف خمتلف  ق�شايا 
نزاعات وحروب وكوارث تدفع ثمنه املراأة باهظا و يوؤثر على م�شتقبلها 

لذلك مو�شوع املوؤمتر حيوي وهام جدا.
جاء ذلك يف حوار معاليها مع وكالة اأنباء الإمارات "وام" على هام�س 

املوؤمتر الذي بداأت فعالياته اأم�س ويختتم اأعماله غدا.
للمراأة  مبارك  بنت  "فاطمة  مركز  ب��دور  الأمم��ي��ة  امل�شوؤولة  واأ���ش��ادت 
وال�شالم والأمن " موؤكدة اأنه مهم جدا لي�س فقط يف دولة الإمارات بل 
يف املنطقة العربية واآ�شيا واإفريقيا لتدريب الفتيات ليكونوا م�شاهمني 
يف اأجندة الأمن وال�شالم ويعطيهن فر�س التدريب لتاأهيلهن م�شرية 
اإىل �شعيهم يف الأمم املتحدة اإىل زيادة عدد امل�شاركات يف قوات حفظ 

ال�شالم و م�شروعات الو�شاطة واملفاو�شات.
اأهمية  ي��وؤك��د  ال���ذي   1325 رق��م  الأم���ن  ق���رار جمل�س  اإىل  واأ����ش���ارت 
امل��ت�����ش��اوي��ة ل��ل��م��راأة، وان��خ��راط��ه��ا ال��ك��ام��ل يف جميع اجلهود  امل�����ش��ارك��ة 
املبذولة للحفاظ على ال�شالم والأمن يف مناطق النزاع حول العامل، 
الإمارات  دول��ة  اأن  موؤكدة  النزاعات  انتهاء  بعد  ما  البناء  مرحلة  ويف 

اأجندة  على  ال�شالم  والأم���ن  امل���راأة  مو�شوع  بقاء  يف  مهما  دورا  تلعب 
جمل�س الأمن يف كافة املناق�شات.

ولفتت اإىل عدد كبري من املبادرات التي تقوم بها كافة الدول من اأجل 
لل�شالم  وحامية  وبانية  وو�شيطة  ك�شاعية  امل��راأة  وج��ود  اأهمية  تاأكيد 

والأمن يف بالدها ومناطق العامل كافة.
واأكدت دور املوؤمتر يف التو�شية بعدم النظر اإىل املراأة ك�شحية ، لأنها 
يف كثري من الأحيان هي قائدة و حامية لأ�شرتها و جمتمعها ومبادرة 
للم�شي قدما يف ا�شتمرار احلياة و ال�شعي نحو ال�شالم واحلياة الأف�شل 
موؤكدة اأهمية هذا املو�شوع و�شرورة ال�شعي اىل تو�شيحه للمجتمعات 

كافة لدعم زيادة م�شاركة املراأة.
باأ�شكاله  للعنف  امل���راأة  تعر�س  ملناق�شة  فر�شة  امل��وؤمت��ر  اأن  اأك���دت  كما 

خا�شة واٍلإجتار بالب�شر وكذلك زواج القا�شرات والتمكني القت�شادي 
التوجه اىل درا�شة  العمل لفتة اىل �شرورة  للمراأة ودجمها يف �شوق 

كيفية بقاء املراأة يف ملف الأمن وال�شالم واملحافظة عليه.
لهيئة  التنفيذية  املديرة  بحوث،  �شيما  الدكتورة  معايل  واأو�ش�����حت 
اأن  ميكن  كيف  على  ال�شوء  ي�شلط  امل��وؤمت��ر  اأن  للمراأة  املتحدة  الأمم 
على  امل���راأة  ت�شاعد  التي  والقوانني  الأنظمة  و�شع  يف  ال��دول  ت�شاهم 
اأف�شل  حا�شرا  اأي�شا  امل�شتقبل  اىل  بالإ�شافة  نريد  ونحن   ، الزده��ار 

للمراأة.
التي ت�شمن  ال�شعي لو�شع اخلطط وامليزانيات  و�شددت على �شرورة 
م�شاركة املراأة يف امليادين كافة وتطبيق القوانني والأنظمة والقرارات 

الدولية يف هذا املجال.

مبعلومات وطنية وباأ�سلوب يبعث �لبهجة يف نفو�س �لطلبة

االأر�شيف واملكتبة الوطنية ي�شارك املدار�س يف ا�شتقبال االأطفال يف العام الدرا�شي اجلديد
•• اأبوظبي-الفجر:

فرحتهم  امل��دار���س  اأط��ف��ال  م�شاركته  الوطنية  واملكتبة  الأر���ش��ي��ف  ي��وا���ش��ل 
وطنية  حما�شرات  عرب   ،2023-2022 اجلديد  الدرا�شي  العام  ببداية 
الأطفال  وبت�شجيع  والرتاثية،  الوطنية  املفردات  لتلوين  وور�س  وتثقيفية، 
ال�شخ�شيات  بوجود  ذلك  ويتم  العلم،  طلب  يف  اجلهد  من  املزيد  بذل  على 
الكرتونية اخلا�شة بالأر�شيف واملكتبة الوطنية التي تبعث الفرحة والبهجة 
يف نفو�س الطلبة، ويوؤدي هذه املهمة عدد من املخت�شني يف الأر�شيف واملكتبة 
من  العديد  اإىل  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  وف��ود  وتوجهت  هذا  الوطنية. 

الدرا�شي،  العام  ببداية  الأطفال  ا�شتقبال  يف  مل�شاركتها  اأبوظبي  يف  املدار�س 
ويف مقدمة هذه املدار�س كانت: مدر�شة مدينة بني يا�س، مدر�شة ال�شوامخ، 
مدر�شة فاطمة بنت مبارك، وموؤ�ش�شة الإمارات للتعليم املدر�شي، واملدر�شة 
الظبيانية، ورو�شة اأطفال الإمارات، ورو�شة ال�شاخمة، ومدر�شة الأ�شالة... 
العام  مطلع  منذ  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  اأن�شطة  لق��ت  وق��د  وغ��ريه��ا. 
املعلومات  م��ع  تفاعلوا  ال��ذي��ن  الطلبة  قبل  م��ن  خا�شاً  اهتماماً  ال��درا���ش��ي 
اجلهاز  رح��ب  كما  الوطنية،  واملكتبة  الأر�شيف  لهم  يقدمها  التي  الوطنية 
الإداري والتدري�شي يف املدار�س بهذه امل�شاركة البناءة التي ت�شهم يف التن�شئة 
التي  املتعة  مع  الفائدة  فيه  تت�شافر  باأ�شلوب  لالأطفال  ال�شليمة  الوطنية 

يحققها املخت�شون وال�شخ�شيات الكرتونية لالأطفال، وهذا ما جعل املدار�س 
تثمن عالياً هذا الدور الوطني والإن�شاين النبيل. 

وغالباً ما يبداأ اللقاء بالأطفال بتقدمي فكرة عن الأر�شيف واملكتبة الوطنية 
لدولة  التاريخية  ال��وث��ائ��ق  حفظ  يف  ال��وط��ن��ي  ودوره  مب��ه��ام��ه،  وتعريفهم 
الإمارات العربية املتحدة، وذلك باأ�شلوب ب�شيط ين�شجم وقدرة الطفل على 
اخلا�شة  وثائقه  على  الطفل  يتعرف  نف�شه  ال�شياق  ويف  واحل��ف��ظ،  التلقي 
اللقاء  ويت�شمن  وال�����ش��ي��اع،  التلف  م��ن  حفظها  وواج���ب  اأهميتها،  وم���دى 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  وال��ب��اين  املوؤ�ش�س  ع��ن  وطنية  معلومات 
-طيب اهلل ثراه- وعن قيام دولة الإمارات العربية املتحدة، وتطورها يف ظل 

قيادتها الر�شيدة.
الوطنية  ل��ل��م��ف��ردات  ر���ش��وم��ات  لتلوين  ور���ش��ة  ب��الأط��ف��ال  ال��ل��ق��اء  ويت�شمن 
والرتاثية، ور�شومات م�شتمدة من "ال�شنع" الإماراتي ب�شكله الذي يتالءم 

مع اإمكانات الفئة العمرية التي ت�شارك يف اللقاء.
الكرتونية )حمد وح�شة واجلد( يرافقون  ال�شخ�شيات  اأن  بالذكر  اجلدير 
اإىل  اإىل املدار�س، وي�شدون انتباه التالميذ  وفد الأر�شيف واملكتبة الوطنية 
يف  الأطفال  وي�شارع  الكرتونية،  ال�شخ�شيات  هذه  اإىل  تن�شب  التي  الكلمات 
ويف  اإليهم،  الكرتونية  ال�شخ�شيات  هذه  توجهها  التي  الأ�شئلة  عن  الإجابة 

ختام اللقاء يلتقطون ال�شور التذكارية مع هذه ال�شخ�شيات املرحة.

التعليم املدر�شي توؤكد حر�شها على توفري كافة احتياجات امليدان الرتبوي 

ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال���دول���ة م���وؤك���دا على 
ال�شراكة  و  الأدوار  تكامل  اأهمية 
الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  احلقيقة مع 
باعتبارهم �شركاء يف امل�شوؤولية ويف 
�شياغة اخلطط الرتبوية اإذ يعترب 
م�شتهدفات  لتحقيق  �شمانة  ذلك 

الدولة يف ملف التعليم.
واأ�شار القا�شم اإىل اأن الفرتة املقبلة 
لأولياء  فعلية  م�����ش��ارك��ة  �شت�شهد 
ال��ط��ل��ب��ة وخم��ت��ل��ف مكونات  اأم����ور 
من  العديد  يف  ال��رتب��وي  املجتمع 
املبادرات واخلطط الرتبوية وذلك 

رئ��ي�����س جم��ل�����س رعاية  احل��ف��ي��ت��ي 
الأك��ادمي��ي��ة يف  وال�����ش��وؤون  التعليم 
عدد  وبح�شور  ال��ف��ج��رية  حكومة 
من القيادات الرتبوية و جمع من 
اأولياء الأمور وذلك بهدف توثيق 
ال�شراكة القائمة معهم وتدعيمها 
رافدا  باعتبارهم  الأم��ث��ل  بال�شكل 
اأ����ش���ا����ش���ي���ا م����ن رواف��������د الرت����ق����اء 
يف  و���ش��رك��اء  التعليمية  باملنظومة 

خطط ريادة القطاع التعليمي.
وناق�س �شعادته خالل لقاءاته مع 
اأولياء الأمور العديد من الق�شايا 

الر�شيدة  ال����ق����ي����ادة  وت���ط���ل���ع���ات 
حمركا  التعليم  م��ن  جعلت  ال��ت��ي 
جوهريا ملختلف اخلطط التنموية 
القطاعات  خمتلف  يف  امل�شتقبلية 
ارتكزت  والتي  الدولة  يف  احليوية 
املخرجات  ج��ودة  على  جمملها  يف 
التعليمية  للمنظومة  ال��رتب��وي��ة 
على  م�شتقبال  وقدرتها  الوطنية 
والتحديث يف  التطوير  دفة  قيادة 
ك��اف��ة امل��ج��الت ال��ت��ي ت��ع��ول عليها 
ريادة  ل�شتدامة  الر�شيدة  القيادة 

الدولة على امل�شتوى العاملي.

التوا�شل  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
خمتلف  م����ع  وال�����دائ�����م  امل���ب���ا����ش���ر 
م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع ال���رتب���وي من 

طلبة ومعلمني واأولياء اأمور.
تنظيم  ع��ل��ى  اجل���ول���ة  ا���ش��ت��م��ل��ت  و 
جم���ل�������ش���ني لأول������ي������اء الأم����������ور يف 
اخليمة  وراأ����س  الفجرية  اإم��ارات��ي 
عبداهلل  يو�شف  ���ش��ع��ادة  مب�شاركة 
الوطني  املجل�س  ع�شو  ال��ب��ط��ران 
اهلل  عبد  اأحمد  و�شعادة  الحت��ادي 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال�����ش��ح��ي 
را����ش���د عبيد  ���ش��ع��ادة  الحت������ادي و 

الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��روؤي��ة  ال��ت��زام��ا 
اأولياء  اإ�شراك  باأهمية  توؤمن  التي 
للعلمية  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف  الأم�������ور 
كذلك  وم�����ش��ان��دت��ه��م  ال���رتب���وي���ة 
ينعك�س  مب���ا  ت��ط��وي��ره��ا  خل��ط��ط 
جودة  على  النهائية  املح�شلة  يف 

التعليم وخمرجاته الرتبوية.
امل��ي��دان��ي��ة التي  اأن اجل���ولت  وب��ني 
وخمتلف  املوؤ�ش�شة  قيادة  بها  تقوم 
ف��رق��ه��ا م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��وف��ري الدعم 
الكامل للميدان الرتبوي لتحقيق 
التعليمية  امل���ن���ظ���وم���ة  اأه���������داف 

اإىل جانب  الأولوية  الرتبوية ذات 
التحديات  م���ن  ع����دد  يف  ال��ب��ح��ث 
اأه��م��ي��ة هذه  امل��اث��ل��ة ، م��وؤك��دا على 
اللقاءات ودورها يف توحيد اجلهود 
الفعالة  امل�شاركة  �شمان  اأج��ل  من 
لأولياء الأمور يف �شياغة اخلطط 

الرتبوية امل�شتقبلية.
اأولياء  اإىل  ح��دي��ث��ه  خ����الل  وب����ني 
الإم�������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  الأم�������ور 
اأهمية  اأول�����ت  امل���در����ش���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
وتطلعاتهم  لأدواره�����������م  ك���ب���رية 
ق��دم��ا يف تطوير  امل�شي  اأج���ل  م��ن 

•• دبي-وام:

مدير  القا�شم  حممد  �شعادة  اأك��د 
للتعليم  الإم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام 
املوؤ�ش�شة  حر�س  بالإنابة  املدر�شي 
على توفري كافة احتياجات امليدان 
ا�شتدامة  يف  ي�شهم  مب��ا  ال��رتب��وي 
وا�شتقرارها  التعليمية  العملية 
يف  احلكومية  امل��دار���س  خمتلف  يف 
ت��ع��م��ل خم��ت��ل��ف فرق  اإذ   ، ال���دول���ة 
امل���ي���دان ع��ل��ى توفري  امل��وؤ���ش�����ش��ة يف 
بيئة تعليمية جاذبة واآمنة للطلبة 
بح�شيلتهم  الرت���ق���اء  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
امل��ع��رف��ي��ة وامل���ه���اري���ة والأخ�����ذ بهم 
التطوير  م���ن  وا���ش��ع��ة  اآف�����اق  اإىل 

واملواكبة.
جاء ذلك خالل زيارة �شعادته لعدد 
م��ن امل��دار���س يف اإم����ارات اأب���و ظبي 
�شملت  اخليمة  وراأ�����س  وال��ف��ج��رية 
للتعليم  ال�شويب  مدر�شة  من  كل 
ومدر�شة  بنني  والثانوي  الأ�شا�شي 
للتعليم  ���ش��ع��م  وم��در���ش��ة  امل�����ش��رية 
ورو�شة  والثانوي  بنني  الأ�شا�شي 
املعرفة وذلك بهدف الطالع على 
تلك  يف  التعليمية  العملية  ���ش��ري 
احتياجات  على  والوقوف  املدار�س 
مع  تزامنا  هناك  الرتبوي  امليدان 
-2022 الدرا�شي  العام  انطالق 
نهج  مع  كذلك  ومتا�شيا   2023

التوا�شل  ن��ه��ج  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  واأك�����د 
العملية  اأط���راف  كافة  مع  املبا�شر 
حتقيق  ي��ت��ط��ل��ب  اإذ  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
امل����ن����ظ����وم����ة  يف  ن�����وع�����ي�����ة  ق������ف������زة 
كافة  ح�����ش��د  ال��وط��ن��ي��ة  التعليمية 
اجل�����ه�����ود وت����وح����ي����ده����ا لإح�������داث 
ي�شتهدف  ب���ن���اء  ت����رب����وي  ح������راك 
وتقدمها  ريادتها  ممكنات  توفري 
ع����رب ال�����ش����ت����ف����ادة م����ن اخل�����ربات 
وا�شتلهام  ت��ط��وي��ره��ا  و  امل���ت���اح���ة 
عامليا  التعليمية  التجارب  اأف�شل 
ين�شجم  مبا  امل��ي��دان  يف  وتطبيقها 
ال�شاأن  يف  الوطنية  الأول��وي��ات  مع 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م��و���ش��ح��ا ���ش��ع��ادت��ه اأن 
على  �شتتوا�شل  امليدانية  اجلولت 
املدار�س  كافة  لت�شمل  العام  م��دار 
اأج��ل احلفاظ على  احلكومية من 
توا�شل فعال مع امليدان الرتبوي.

ال���ق���ا����ش���م خالل  واط����ل����ع حم���م���د 
املدار�س املذكورة على  جولته على 
جاهزيتها ومدى تلبيتها ملتطلبات 
ك��م��ا تفقد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
�شعادته املختربات العلمية يف تلك 
املدار�س وكافة مرافقها التعليمية 
م��ع عدد  �شعادته  ل��ق��اء  ج��ان��ب  اإىل 
املدر�شية  وال��ق��ي��ادات  املعلمني  م��ن 
ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى �شري  وال���ط���ل���ب���ة 
واقرتاحاتهم  التعليمية  العملية 

واآرائهم يف هذا ال�شاأن.

اليوم الثاين من املوؤمتر الدويل للمراأة وال�شالم واالأمن ي�شتعر�س جهود احلكومات ودور ال�شحفيات
•• اأبوظبي-وام: 

�شهد اليوم الثاين من املوؤمتر الدويل للمراأة وال�شالم والأمن العديد من 
الوطنية  العمل  تلعبه خطط  اأن  ال��ذي ميكن  ال��دور  تناولت  التي  اجلل�شات 
مع   ،  1325 رق��م  الأم��ن  ق��رار جمل�س  تنفيذ  احلكومات يف  تطلقها  التي 
التاأكيد على اأهمية امل�شاركة املت�شاوية للمراأة، وبحث �شبل تعزيز امل�شاواة بني 
اجلن�شني يف جمال امل�شاعدات الإن�شانية، وتفعيل م�شاركة املراأة يف اإجراءات 

منع النزاعات، وزيادة م�شاركتها يف اأن�شطة بناء ال�شالم.
القت الكلمة الفتتاحية لليوم الثاين الدكتورة موزة ال�شحي، مديرة مكتب 
ات�شال هيئة الأمم املتحدة للمراأة لدول جمل�س التعاون اخلليجي، موؤكدة 
وال�شالم  امل��راأة  اأجندة  وتنفيذ  الع�شكري،  القطاع  امل��راأة يف  وج��ود  تعزيز  اإن 
واأن  الأ�شا�شية،  امل���راأة  حقوق  �شمان  على  جميعا  نعمل  اأن  يتطلب  والأم���ن 
واأن  ال�شلم واحل��رب،  اأوق��ات  املوؤثرة عليها يف  ال��ق��رارات  ندجمها يف �شناعة 
التحرر من  واملجتمعية على  ال�شيا�شية  الآليات  ال��دول عرب خمتلف  ت�شعى 
قيود التحيز وعدم امل�شاواة، لتغيري ال�شور النمطية غري احلقيقية امل�شتقرة 

عنها، م�شتعينة بالهيئات واملوؤ�ش�شات الر�شمية، وغري الر�شمية .
رفيعة  مب�شاركة  يحظى  ال��ذي  امل��وؤمت��ر،  من  الثاين  اليوم  جل�شات  وناق�شت 
امل�شتوى، اأهداف ميثاق املراأة وال�شالم والأمن والعمل الإن�شاين، املنبثق عن 
منتدى جيل امل�شاواة ودوره يف تفعيل مكانة املراأة يف جمالت ال�شلم والأمن 

والإغاثة الإن�شانية.
بقرار  ال�شلة  ذات  الوطنية  العمل  خطط  امل��وؤمت��ر  جل�شات  اأوىل  ت��ن��اول��ت 
1325، �شارك فيها متحدثون من خلفيات خمتلفة بع�شهم مثل موؤ�ش�شات 
من  وبع�شهم  واأك��ادمي��ي��ة  بحثية  خلفية  من  ج��اء  وبع�شهم  امل��دين  املجتمع 
العاملية،  التجارب املحلية واخلربات  النقا�شات بني  خلفية ر�شمية، وتنوعت 
للمراأة يف  املتحدة  الأمم  لهيئة  الإقليمي  املكتب  اأمل��ا برييز من  ذك��رت  حيث 
دول اأمريكا الالتينية اأن رفع الوعي داخل املجتمعات حول معاين ومفاهيم 
لأنه يحول  الأهمية،  بالغ  اأمر  الوطنية  العمل  املت�شمنة يف خطط  ال�شالم 
اخلطة من جمرد ق��رارات اإىل واقع قابل للتنفيذ. واأك��دت �شامية نهار من 
ذات  الوطنية  العمل  دور مهم يف خطط  اأن لالأكادمييني  جامعة اخلرطوم 
واملعلوماتي  الفني  الدعم  الأكادمييون  يقدم  حيث   ،1325 بقرار  ال�شلة 
مدى  اأي�شا  ويقي�شون  اخلطة،  اإع��داد  مراحل  يف  القرار  ل�شناع  املتخ�ش�س 
الأبحاث  م��راك��ز  اأع�����داد  ان��ت�����ش��رت  ل��ذل��ك  الأر������س،  ع��ل��ى  ف��ع��ال��ي��ة تطبيقها 

املتخ�ش�شة يف النوع الجتماعي حول العامل.
التنفيذي لالإعالم ومركز  املدير  ايلينا مرزاك،  اأ�شادت  ويف اجلل�شة نف�شها 
– الناتو، جمهورية مولدوفا، بالدور الفعال لهيئة الأمم املتحدة  التوثيق 
للمراأة يف توفري اخلرباء واملتخ�ش�شني والتدريب الذي �شاهم يف اإعداد خطة 
العمل الوطنية اخلا�شة باأجندة املراأة وال�شالم والأمن، وتغيري الكثري من 
ال�شور النمطية ال�شلبية حول الن�شاء. واأ�شارت �شاهانا دارمابوري خبرية يف 

�شوؤون ال�شالم والأمن للمراأة اإىل اأن عدًدا قلياًل من اخلطط الوطنية فقط 
لتفعيل اخلطط  التمويل  اأهمية  موؤكدة على  مالية،  لها خم�ش�شات  حتدد 

الوطنية.
اأما اجلل�شة الثانية ف�شلطت ال�شوء على الفر�س التي يتيحها امليثاق ب�شاأن 
املراأة وال�شالم والأمن والعمل الإن�شاين، مع التاأكيد على اأهمية وجود التزام 
�شيا�شي، وحث كافة الدول على اللتزام بامليثاق لتطوير اأو�شاع الن�شاء حول 
العامل. واأ�شارت اآنو بوري كبرية م�شت�شاري النوع الجتماعي بربنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي اإىل اأن الربنامج يدعم موؤ�ش�شات ومنظمات الن�شاء انطالًقا 
من اأن اأهميتها لتنفيذ اأجندة املراأة وال�شالم والأمن. واأ�شافت بوري اإىل اأن 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يتبنى التحليل امل�شتجيب للنوع الجتماعي 
النوعية، حيث مكنته من �شياغة ت�شورات دقيقة  النقلة  وكان هذا مبثابة 

عن املجتمعات التي يعمل فيها.
للميثاق  امل��دين  املجتمع  يقدمه  اأن  ما ميكن  ح��ول  ح��واًرا  اجلل�شة  و�شهدت 
بناة  من  للن�شاء  العاملية  ال�شبكة  يف  الع�شو  باليز،  كابريرا  مافيك  فاأ�شارت 
ال�شالم اإىل اأن ميثاق املراأة وال�شالم والأمن والعمل الإن�شاين جاء كنتيجة 
جلهود متوا�شلة من منظمات وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، وتاأييد هيئة الأمم 

املتحدة للمراأة.
و�شاركت زهرة لجني من �شبكة الكرامة، والتي تعمل يف 13 دولة، وتدعم 

املنظمات الن�شائية يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا.

وتناولت اجلل�شة الثالثة والأخرية التي ن�شقتها بايفي كاني�شتو، رئي�شة ق�شم 
ال�شالم والأمن يف هيئة الأمم املتحدة للمراأة .. دور ال�شحفيات يف تغطية 
من  ت�شررا  الأك���رث  الأ�شخا�س  اإىل  ال��و���ش��ول  على  وق��درت��ه��ن  ال�����ش��راع��ات، 
احلرب والعنف، و�شرورة تقدير �شجاعتهن والع��رتاف بف�شلهن يف ك�شف 
احلقائق. وحتدثت فيها كارولني فرج نائبة الرئي�س ورئي�شة حترير �شبكة 
اأثناء احلروب  اإن العربية عن اأهمية حماية اأمن و�شالمة ال�شيدات  اإن  �شي 
واأنه يجب اأي�شاً حماية الإعالميات وال�شحفيات الالئي يعملن يف مناطق 
ومقدمة  املذيعة  خ��وري  جيزيل  الإعالمية  اجلل�شة  يف  �شاركت  كما  النزاع. 
برنامج حواري يف قناة �شكاي نيوز عربية التي قالت اأن عدًدا من ال�شحفيات 
قد فقدن حياتهن اأثناء تاأدية عملهن، �شاأنهم يف ذلك �شاأن الرجال، فالعمل 

يف تغطية النزاع له بعد اإن�شاين كبري، وينطوي على ت�شحيات كبرية.
ال�شالم والأمن يف هيئة الأمم املتحدة  واألقت بايفي كاني�شتو، رئي�شة ق�شم 
باملراأة  املعني  املوؤمتر الدويل  الثاين من  للمراأة املالحظات اخلتامية لليوم 
وال�شالم والأمن موؤكدَة اأهمية الت�شدي للعنف القائم على النوع الجتماعي 
يف النزاع والعرتاف بوجود قيود قانونية كبرية يف جمتمعات ما بعد النزاع، 
والتي تعيق اندماج املراأة يف املجتمع والقت�شاد ، وح�شولها على فر�س القيادة 
وا�شرتاتيجيات  حلول  اإىل  ال��ق��رارات  حتويل  اأهمية  على  ال�شوء  و�شلطت   ،
ق�شرية وطويلة املدى، مع خطط تنفيذية وا�شحة وموؤ�شرات اأداء رئي�شية 

قابلة للقيا�س لقيا�س التقدم.
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•• دبي-الفجر: 

عقدت موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي 
املتميز ومنظمة العامل الإ�شالمي للرتبية والعلوم والثقافة 
الجتماع  اجل��اري،  �شبتمرب   9 اجلمعة  اأم�س  )الإي�شي�شكو( 
من  الثالثة  ل��ل��دورة  ال��دول��ي��ة  التحكيم  للجنة  الف��ت��ت��اح��ي 
اآل مكتوم - الإي�شي�شكو للتطوع يف  جائزة حمدان بن را�شد 
وذلك  الإ�شالمي  العامل  دول  يف  الرتبوية  املن�شاآت  تطوير 

برئا�شة الدكتور م�شفر بن �شعود ال�شلويل. 
املتخ�ش�شني  الدولية جمموعة من  التحكيم  و�شمت جلنة 
�شتجري  التحكيم�، حيث  الأكادمييني يف عمليات  واخل��رباء 
الفردي  بالتحكيم  تبداأ  مراحل  ع��دة  على  التحكيم  عملية 
ب��ك��ل حمكم  ال���درج���ات اخل��ا���ش��ة  امل�����ش��ارك��ة وم��ن��ح  للطلبات 
و�شول ً اإىل اعتماد الفائزين يف اجلائزة التي ا�شتقطبت يف 

دورة هذا العام 37 م�شاركاً من 18 دولة حول العامل. 
من جهته، قال الدكتور جمال املهريي، نائب رئي�س جمل�س 

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ملوؤ�ش�شة  العام  الأم��ني  الأم��ن��اء 
اجتماعات  ان��ط��الق  "ي�شعدنا  امل��ت��م��ي��ز:  التعليمي  ل����الأداء 
اآل مكتوم  جلنة التحكيم الدولية جلائزة حمدان بن را�شد 
دول  يف  الرتبوية  املن�شاآت  تطوير  يف  للتطوع  الإي�شي�شكو   -
ال��ع��امل الإ���ش��الم��ي يف دورت��ه��ا الثالثة. وت��اأت��ي ه��ذه اجلائزة 
جهودها  لتعزيز  احلثيثة  املوؤ�ش�شة  م�شاعي  �شمن  العاملية 
يف  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ودع���م  التعليم  ب��ج��ودة  ل��الرت��ق��اء 
مع  التعاون  ال�شالمي من خالل  والعامل  العربية  املنطقة 
الإ�شالمي  ال��ع��امل  منظمة  ه��ي  جمالها  يف  رائ���دة  موؤ�ش�شة 
ونهدف من هذه  "الإي�شي�شكو".  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
اجلائزة اىل تكرمي الهيئات التطوعية واملوؤ�ش�شات اخلريية 
التي ت�شاهم يف تطوير املن�شاآت الرتبوية عرب دعمها وت�شجيع 
املجتمعات  يف  واملعرفة  العلم  ن�شر  يف  واإ�شهاماتها  اأعمالها 

التي تعمل فيها".  
– الإي�شي�شكو  اآل مكتوم  اأن جائزة حمدان بن را�شد   يذكر 
للتطوع يف تطوير املن�شاآت الرتبوية يف دول العامل الإ�شالمي 

2017 ب��دع��م م��ن امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل  انطلقت يف ال��ع��ام 
منظمة  م��ع  بالتعاون  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
)اإي�شي�شكو(.  والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�شالمي  العامل 
وت���ه���دف اإىل حت��ف��ي��ز وت���ك���رمي ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل����ب����ادرات 
وحتديداً  التعليم،  جمال  يف  اخلريية  والأع��م��ال  التطوعية 
من اأجل تطوير املن�شاآت الرتبوية يف دول العامل الإ�شالمي. 
ومتنح اجلائزة كل �شنتني لثالثة فائزين من ال�شخ�شيات اأو 
اأ�شهمت يف تطوير املن�شاآت الرتبوية يف دول  املوؤ�ش�شات التي 

العامل الإ�شالمي. 
الثالثة  ل��ل��دورة  الرت�شح  وم��وؤه��الت  ���ش��روط  ت�شمنت  وق��د 
اأ�شهم  املقدم قد  امل�شروع  اأو  الربنامج  اأن يكون  من اجلائزة 
العامل  املن�شاآت الرتبوية يف دول  م�شاهمة كبرية يف تطوير 
الإ�شالمي وب�شورة تتما�شى مع مبادئ الإي�شي�شكو واأهدافها 
يف هذا املجال، من خالل �شرح ماهية املن�شاآت الرتبوية، مثل 
بالأجهزة،  وتزويدها  تطويرها  اأو  معاهد  اأو  م��دار���س  بناء 

وتقدمي خدمات خريية وا�شحة وملمو�شة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شباب،  يف  "ال�شتثمار  �شعار  حتت 
ا�شتثمار يف امل�شتقبل"، احتفل مركز 
وال�شت�شارات،  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
 8 م�������رور  ب����ذك����رى  الأول،  اأم���������س 
عدد  بح�شور  تاأ�شي�شه،  على  �شنوات 
امل�شوؤولني  ال�����ش��ع��ادة  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
بجامعات وهيئات، وروؤ�شاء ومديري 
و�شائل  يف  ال���ت���ح���ري���ر  وم���������ش����وؤويل 
الإع�������الم وال�������ش���رك���اء، ون��خ��ب��ة من 
الباحثني والأكادمييني، وقد اأقيمت 
بفندق  الكربى  بالقاعة  الحتفالية 

فريمونت باب البحر - اأبوظبي.
ويف بداية الحتفالية رحب الدكتور 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ل��ي  حم��م��د 
ملركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات 
ل�شركاء  بال�شكر  وتقدم  باحل�شور، 
بحثية  م���وؤ����ش�������ش���ات  م����ن  ت���ري���ن���دز، 
على  وخا�شة،  وحكومية  واإعالمية 
كان  الذي  والقوي،  امل�شتمر  دعمهم 
جناح  يف  وامل���ه���م،  ال��ف��اع��ل  دوره  ل���ه 

م�شرية "تريندز".
وقال يف ا�شتعرا�س حل�شاد تريندز: 
لأع���م���ال���ه  ����ش���ري���ع���ة  م����راج����ع����ة  اإن 
القليلة  ال�شنوات  خ��الل  واإجن��ازات��ه 
التطور  م�����ش��ت��وى  ت��و���ش��ح  امل��ا���ش��ي��ة، 
يف  ويعك�س  "تريندز"،  حققه  ال��ذي 
التي  امل��ت��زاي��دة  الثقة  نف�شه  ال��وق��ت 
يحظى بها لدى الباحثني وال�شركاء 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ف��ك��ري��ة م��ن خمتلف 

مناطق العامل.
ت��ري��ن��دز، خالل  اأن م��رك��ز  واأ����ش���اف 
وحتديًدا  املا�شية،  الثالث  ال�شنوات 
نهاية  وح��ت��ى   ،2020 ي��ن��اي��ر  م���ن 
اأغ�شط�س 2022، ن�شر 621 درا�شة 
اإ�شداًرا   173 وورقة بحثية، ونحو 
مت ن�شر بع�شها بلغات متنوعة )16 
لغة من اللغات الأ�شا�شية يف العامل(، 
�شراكات بحثية،  الدخول يف  كما مت 
مع 160 موؤ�ش�شة بحثية واأكادميية 
مناطق  خمتلف  غطت  واإع��الم��ي��ة، 
تريندز  م���رك���ز  ع��ق��د  ك��م��ا  ال����ع����امل، 
تنوعت  ب��ح��ث��ي��ة،  ف��ع��ال��ي��ات   106
م��ا ب��ني م���وؤمت���رات ون�����دوات وور�س 
موؤخًرا  مت  كما  وحم��ا���ش��رات،  عمل 
تريندز"،  "حوار  �شل�شلة  ا�شتحداث 
لتكون من�شة للحوار الهادف البنَّاء، 

جتاه خمتلف الق�شايا.
واأو�شح الدكتور العلي اأن املركز نفذ 
من خالل اإدارة الباروميرت العاملي، 
خالل  راأي  ا����ش���ت���ط���الع   40 ن���ح���و 
ال����ف����رتة امل�������ش���ار اإل���ي���ه���ا، ك���م���ا جنح 
كجهة  الثقة،  اكت�شاب  "تريندز" يف 
وهناك  موثوقة،  بحثية  ا�شت�شارية 
ع�شرات الدرا�شات ال�شت�شارية التي 
على  حالًيا  يعكف  اأو  امل��رك��ز،  نفذها 

تنفيذها مل�شلحة ال�شركاء.
وت��وق��ف ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
التاأهيلي  ال��������دور  ع���ن���د  ت����ري����ن����دز 
اأن هناك  للمركز، مبيًنا  والتدريبي 
نحو 10 موؤ�ش�شات وهيئات ووزارات 
منت�شبيها  اأر�����ش����ل����ت  وج����ام����ع����ات، 
اأو لعقد  ت��ري��ن��دز،  داخ���ل  ل��ل��ت��دري��ب 
من  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  ت���دري���ب���ي���ة  دورات 
خالله، وهو عدد متزايد با�شتمرار. 
اأكادميًيا  برناجًما  املركز  م  نظَّ كما 
مرحلته  يف  �شمل  العلمي،  للبحث 
وال��ب��اح��ث��ني، من  ال��ب��اح��ث��ات  الأوىل 
"تريندز"،  داخل  املواطنني  ال�شباب 

الأوىل  ال���دورة  تخريج  بالفعل  ومت 
العام املا�شي، و�شنقوم اليوم، بتكرمي 
الثانية،  دورت���ه  ال��ربن��ام��ج يف  دف��ع��ة 
بالتعاون  بتنظيمها  ن�شعد  وال��ت��ي 
وال�����ش��راك��ة م���ع ج��ام��ع��ة حم��م��د بن 

زايد للعلوم الإن�شانية.
واأك������د ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ع��ل��ي اأن 
م��ا ح��ق��ق��ه ت��ري��ن��دز م��ن جن����اح، وما 
لي�س  امل�شتقبل،  يف  لتحقيقه  ي�شعى 
ال���ت���ي بذلها  ن���ت���اج اجل����ه����ود،  ف��ق��ط 

"تريندز" مبفرده،  يف  العمل  فريق 
من  الكبري  للدعم  ��ا،  اأي�����شً يعود  ب��ل 
�شركائه  دور  مثمًنا  �شركائنا.  قبل 
م��ن الإع���الم���ي���ني، ع��ل��ى م��ا قدموه 
كبري،  دع����م  م���ن  "تريندز"  مل���رك���ز 
باأهمية  امل�شرتكة،  القناعة  يج�شد 
الفكر والإعالم  التعاون بني مراكز 

و�شرورته. 
ل�شركاء  ب���ال�������ش���ك���ر  �����ه  ت�����وجَّ ك����م����ا 
بحثية  موؤ�ش�شات  م��ن  "تريندز"، 

واأكادميية وهيئات ر�شمية وم�شتقلة 
وب��اح��ث��ني، مم��ن ت��ع��اون��وا يف اإجن���از 
امل�������ش���اري���ع ال��ب��ح��ث��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، اأو 
بحثية  ك��ج��ه��ة  "تريندز"  اخ���ت���اروا 

موثوقة للتعامل معها.
بال�شكر  ال���ع���ل���ي  ال���دك���ت���ور  وت����ق����دم 
مبركز  العمل  فريق  اإىل  والعرفان 
وال�شت�شارات،  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
وان�شجام  تناغم  يعمل يف  اإن��ه  وق��ال 
اأجل  ��ني، ب��ال كلل ول ملل، م��ن  ت��امَّ

اإليها،  التي ي�شبو  الأه��داف  حتقيق 
وال�����ذي ل����وله مل���ا حت��ق��ق��ت ك���ل هذه 
العري�شة  والطموحات  النجاحات 
التي ين�شدها املركز. وخ�س بال�شكر 
ال�������ش���ب���اب ال���ب���اح���ث���ني ال���ع���ام���ل���ني يف 
تريندز، الذين كانت لهم ب�شماتهم 
املكانة  اإىل  و���ش��ول��ه  يف  ال��وا���ش��ح��ة 
خ���الل هذه  بلغها  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة، 

املدة الق�شرية.
العلي  حم���م���د  ال���دك���ت���ور  واخ���ت���ت���م 

كلمته بالقول: "اإن عزمية الإ�شرار 
تلني،  ل  العاملية  اإىل  الو�شول  على 
بفكر  اإل��ي��ه،  ن�شبو  ما  كل  و�شنحقق 
وجهد هذا الفريق الرائع يف تريندز، 
يف  �شركائنا  م��ن  امل�شتمر  وب��ال��دع��م 
من  ك����لٌّ  وك���ان���ت  امل�شتويات".  ك���ل 
اليازية احلو�شني نائب رئي�س قطاع 
الإع�����الم، ورو���ش��ة امل���رزوق���ي رئي�س 
قد قدمتا  واملعار�س  الت�شويق  ق�شم 
للحفل ب�شرح خمت�شر حول تريندز 

مت  ذلك  وعقب  واأن�شطته.  واأهدافه 
ع��ر���س ف��ي��دي��و ع���ن م�����ش��رية مركز 
ملحات  ت�شمن  �شنة،  خ��الل  تريندز 
والفعاليات  الإ�����ش����دارات  اأه����م  ع��ن 

والأن�شطة التي نظمها املركز.
كما مت خالل احلفل تكرمي �شركاء 
ت��ري��ن��دز والإع���الم���ي���ني وع�����دد من 
فريق تريندز لتميزهم واإجنازاتهم، 
و���ش��ط اأج�����واء ع��ام��رة ب��ح��ب العمل 
الإجناز  يف  ال�شتمرار  على  وال��ع��زم 
م��ن اأج���ل ع��امل��ي��ة ت��ري��ن��دز، وحتقيق 
املعرفة  ن�����ش��ر  يف  امل���رج���وة  اأه����داف����ه 
وال���ش��ت��م��ار يف ع��ق��ول ال�����ش��ب��اب من 

اأجل �شنع امل�شتقبل.
اآخ���ر، ق��دم ال�شيد �شقر  م��ن ج��ان��ب 
الت�شال  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال�������ش���ري���ف 
فقرة  "تريندز"  ب������  احل����ك����وم����ي 
اح��ت��ف��ال��ي��ة ت�����ش��م��ن��ت ال���ع���دي���د من 
ال�شرور  اأدخ���ل���ت  ال���ت���ي  الأن�������ش���ط���ة، 
وال�����ش��ع��ادة ع��ل��ى احل�������ش���ور، يف يوم 

احتفايل بهيج.

حتت �سعار »�ل�ستثمار يف �ل�سباب، ��ستثمار يف �مل�ستقبل« 

»تريندز« يحتفل بالذكرى ال�شنوية الثامنة للتاأ�شي�س 

•• الريا�س-وام: 

لوكالء  والع�شرين  الرابع  الجتماع  الإم��ارات يف  دولة  �شاركت 
العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ب��دول  العدل  وزارات 
الذي عقد اأعماله يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�شعودية، 
احلمادي  حممد  عبدالرحمن  املهند�س  �شعادة  برئا�شة  بوفد 
وكيل وزارة العدل بالإنابة. وجرى خالل الجتماع ا�شتعرا�س 
عدد من املو�شوعات املتعلقة بتعزيز التعاون القانوين امل�شرتك 
م�شروع  بينها  من   ، التعاون  جمل�س  ب��دول  العدل  وزارات  بني 
تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعالنات الق�شائية 
املتهمني واملحكوم عليهم بني  ، واتفاقية ت�شليم  بدول املجل�س 

دول جمل�س التعاون وا�شتخال�س املبادئ الت�شريعية الواردة يف 
واملعاهد  املراكز  وروؤ�شاء  م��دراء  وجلنة  "الأنظمة"  القوانني 
وم�شروع  املجل�س،  ب���دول  والق�شائية  والقانونية  التدريبية 
والعن�شرية  ال��ت��ط��رف  مل��ك��اف��ح��ة  امل���وح���د  "القانون"  ال��ن��ظ��ام 
تقرير  مناق�شة  الجتماع  خالل  مت  كما  والتمييز.  والكراهية 
والعالقات  ال��دويل  التعاون  اإدارات  م�شوؤويل  جلنة  اجتماعات 
وقد  2022م.  للعام  املجل�س  دول  العدل يف  ب��وزارات  الدولية 
عبد  القا�شي  �شعادة   .. الجتماع  يف  امل�شارك  الدولة  وفد  �شم 
الرحمن مراد البلو�شي القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد لقطاع 
اهلل  عبد  ع��ادل  وامل�شت�شار  العدل  وزارة  يف  القانونية  ال�شوؤون 

املرزوق���ي من اإدارة التعاون الدويل يف وزارة العدل.

االإمارات ت�شارك يف االجتماع ال� 24 لوكالء وزارات العدل بدول جمل�س التعاون

انطالق فعاليات حتكيم جائزة حمدان بن را�شد اآل مكتوم – االإي�شي�شكو للتطوع 

د. حممد �لعلي:  
و�سنحقق ذلك بفكر وجهد فريق تريندز، ودعم �سركائنا تلني،  ل  �لعاملية  �إىل  �لو�سول  على  �لإ�سر�ر  • عزمية 

تريندز  جناحات  يف  �لباحثني  لل�سباب  و��سحة  • ب�سمات 
لغة   16 بـ  بع�سها  �إ�سد�ر�،  و173  بحثية،  وورقة  در��سة   621 •

و106 فعاليات بحثية و�إعالمية،  و�أكادميية  بحثية  �سر�كة   160 •

قائد عام �شرطة اأبوظبي 
يلتقي قائد العمليات امل�شرتكة

•• اأبوظبي-وام:

املزروعي قائد عام  اللواء ركن طيار فار�س خلف  التقى معايل 
بن  �شالح  حممد  �شالح  الركن  اللواء  �شعادة  ابوظبي،  �شرطة 
مقرن العامري قائد العمليات امل�شرتكة يف وزارة الدفاع وذلك 
يف مبنى قطاع املهام اخلا�شة ب�شرطة اأبوظبي. ومت خالل اللقاء 
بحث التن�شيق والتعاون بني اجلهتني يف املجالت ذات الهتمام 
امل�شرتك اإىل جانب عدد من املو�شوعات ذات ال�شلة باجلاهزية 

وعقد التمارين املرتبطة بتنمية وتطوير الكوادر الوطنية.
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•• ال�شارقة-الفجر:

"الأ�شايل  م����ع����ر�����س  ي����وا�����ش����ل 
مركز  ي��ن��ظ��م��ه  ال����ذي   ،"2022
اإك�������ش���ب���و ال���������ش����ارق����ة، ب����دع����م من 
ال�شارقة  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
فعالياته  ال��ذي��د،  اإك�شبو  مركز  يف 
و�شط  ال��ت��وايل،  على  الثاين  لليوم 
واملهتمني  ال���زوار  اإق��ب��ال كبري من 
والفرو�شية،  ال�����ش��ي��د  ب��ري��ا���ش��ات 
لال�شتمتاع  ت������واف������دوا  ال�����ذي�����ن 
ب�����الأج�����واء ال���رتاث���ي���ة والّط�������الع 
ع��ل��ى م���ا ي��ق��دم��ه ال��ع��ار���ش��ون من 
العناية  منتجات  لأح����دث  ع��ر���س 
ب���اخل���ي���ل وال���ه���ج���ن وغ����ريه����ا من 
يرافقها  وم��ا  الرتاثية  الريا�شات 
والتغذية  الرتبية  م�شتلزمات  من 
وال����رع����اي����ة ال���ب���ي���ط���ري���ة. ولق����ت 
ال�شقور  وم����زارع  م���اّلك  من�شات 
الهتمام  م����ن  ال���ك���ب���ري  ن�����ش��ي��ب��ه��ا 
ال������زوار مب���ا قدمته  ال���الف���ت م���ن 
اأنواع  لأج��ود  متنوعة  عرو�س  من 
ال�����ش��ق��ور وم��ع��ل��وم��ات ح���ول طرق 
وم���ب���ادئ مم��ار���ش��ة ال�����ش��ق��ارة، اإىل 
م�شتلزمات  م���ن  ال���ع���دي���د  ج���ان���ب 
التي  والأدوات  بال�شقور  العناية 
ال�������ش���ق���ارون خالل  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا 
التي  املف�شلة  ريا�شتهم  ممار�شة 
تعترب من اأهم الريا�شات الرتاثية، 

وم�����ن اأب�����رزه�����ا امل��ن��ق��ل��ة وال���ربق���ع 
وال�شبوق، واملر�شل والوكر.

م�ستقبل و�عد
����ش���ي���ف حممد  �����ش����ع����ادة  واأع�����������رب 
امل��دف��ع ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
�شعادته  ع���ن  ال�������ش���ارق���ة،  اإك�����ش��ب��و 
"الأ�شايل  م��ع��ر���س  ي�����ش��ه��ده  مب���ا 
وا�شعة  م�����ش��ارك��ة  م���ن   "2022
متزايد  واإق����ب����ال  ال��ع��ار���ش��ني  م���ن 
م��ن ال����زوار، وه��و م��ا يعك�س جناح 

للمركز  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط 
معار�س  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف 
املنطقة  يف  ومتنوعة  متخ�ش�شة 
ال��و���ش��ط��ى وال�����ش��رق��ي��ة ت�����ش��اه��م يف 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  اإن��ع��ا���س 
وتعزز  وال�����ش��ي��اح��ي��ة  وال���ت���ج���اري���ة 
املحلي  الثقايف  باجلانب  الهتمام 
وتلبي رغبات �شكان وزوار املنطقة 
امل��ج��الت وم��ن �شمنها  يف خمتلف 
هذا  اأن  ول�شيما  ال��رتاث��ي،  املجال 
نوعه  م���ن  الأول  ي��ع��ت��رب  احل�����دث 

املتخ�ش�س  الإم����ارة  م�شتوى  على 
واجلمال  اخل���ي���ول  مب�����ش��ت��ل��زم��ات 
الريا�شات  من  وغريها  وال�شقور 
مهمة  من�شة  �شكل  م��ا  ال��رتاث��ي��ة، 
وفنون  ال�����ش��ي��د  وع�������ش���اق  ل����ل����زوار 
منتجات  اأج��ود  لقتناء  الفرو�شية 
والهجن  باخليل  العناية  واأدوات 
اأن  اإىل  ال��ق��ن�����س، م�����ش��رياً  وط��ي��ور 
معر�س  ع���ل���ى  ال���ك���ب���ري  الإق�����ب�����ال 
لتطوير  ي��دف��ع��ن��ا  "الأ�شايل" 
ل��ي��غ��دو م��ن ب��ني املعار�س  احل���دث 

املهمة التي يتم تنظيمها يف مركز 
�شل�شلة  اإىل  لي�شاف  الذيد  اإك�شبو 
حجز  من  متكنت  التي  الفعاليات 
م��ك��ان��ة ل��ه��ا ���ش��واء ل���دى ال�����زوار اأو 
اأب���رزه���ا معر�س  ال��ع��ار���ش��ني وم���ن 

التخييم واملغامرات.

�ل�سيد  ــات  ــج ــت ــن م �أحــــــدث 
و�لفرو�سية

بجهود  امل�شاركني  ع��دد من  واأ���ش��اد 
اإك�شبو  وم���رك���ز  ال�����ش��ارق��ة  غ���رف���ة 

احلدث  ه���ذا  تنظيم  يف  ال�����ش��ارق��ة 
متميزة  من�شة  ل��ه��م  ���ش��ك��ل  ال����ذي 
لتبادل اخلربات والتجارب وعر�س 
منتجاتهم اأمام عدد كبري من الزوار 
بالريا�شات  وتعريفهم  واملهتمني، 
ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل ج���زء مهماً 
من ما�شي الآب��اء والأج��داد، حيث 
الطنيجي  ال��رم�����ش��ي  ���ش��امل  اأع����رب 
فالكونز  "كال�س  جمموعة  مدير 
بهذه  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  الإمارات" 
حر�س  اأن���ه  اإىل  م�شرياً  امل�����ش��ارك��ة، 

تورد  ال��ت��ي  جمموعته  خ���الل  م��ن 
�شقر،   300 م���ن  اأك�����رث  ���ش��ن��وي��اً 
ال�شقور  اأن���واع  اأج���ود  ت��ق��دمي  على 
خ��الل احل���دث وال��ت��ي م��ن اأبرزها 
�شاهني،  وج���ري  ال�����ش��اه��ني،  ط��ي��ور 
وج����ري ت��ب��ع، وب���ي���ور ج���ري خال�س 
وغريها العديد من الأن��واع، فيما 
اأ�شار ح�شن بن علي مدير موؤ�ش�شة 
ملعدات  اية"  ب���ي  و"ات�س  اخل���ي���ل 
�شكل  احل����دث  اأن  اإىل  ال��ف��رو���ش��ي��ة 
اأحدث  لتقدمي  مهمة   فر�شة  ل��ه 

ريا�شة  وم�������ش���ت���ل���زم���ات  م����ع����دات 
الفرو�شية والتي تنتجها موؤ�ش�شته 
وال�ّشداره،  ال�����ش��رج،  �شمنها  وم��ن 
جانب  اإىل  واخل��������وذة  ّ���اد،  وال���ل�������ب����
الغذائية  امل��ك��م��الت  م���ن  ال��ع��دي��د 

اخلا�شة باحليوانات الأ�شيلة.

ور�س تثقيفية
املتنوع  ال����ع����ر�����س  ج����ان����ب  واإىل 
الرتاثية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  للمنتجات 
للتقاليد  ب��اإح��ي��ائ��ه��ا  مت��ي��زت  ال��ت��ي 
�شهد احلدث  الإماراتية،  والثقافة 
تعليمية  وور����س  تثقيفية  اأن�شطة 
والهجن  اخليول  رعاية  ط��رق  عن 
التي  الأم��را���س  واأن����واع  وال�شقور 
حيث  عالجها،  واأ�شاليب  ت�شيبها 
التلقيح  ع����ن  ور�����ش����ة  ت��ن��ظ��ي��م  مت 
ال�شاللت  وحت�����ش��ني  ال�����ش��ن��اع��ي 
احل���ي���وان���ي���ة م���ن ق��ب��ل ن��خ��ب��ة من 
توا�شل  فيما  البيطريني،  الأطباء 
الأن���دي���ة واجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ي تدعم 
والفرو�شية  ال�������ش���ي���د  اأن�������ش���ط���ة 
معدات  لأح��دث  املتنوعة  عرو�شها 
رع�����اي�����ة احل�����ي�����وان�����ات الأ����ش���ي���ل���ة 
والتغذية  ال��رتب��ي��ة  وم�����ش��ت��ل��زم��ات 
خالل  وذل��ك  البيطرية،  والعناية 
فعالياته  �شيختتم  ال���ذي  احل���دث 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف  ال�شبت  اليوم 

م�شاًء.

•• اأ�شون�شيون-وام:

التقى فخامة ماريو عبدو بينيتز، رئي�س جمهورية الباراغواي، 
غري  ال��دول��ة  �شفري  القمزي  جوله  �شيف  ع��ب��داهلل  �شعيد  �شعادة 
الرئا�شي  الق�شر  يف  وذل��ك  ال��ب��اراغ��واي،  جمهورية  ل��دى  املقيم 
يف  �شعادته  م�شاركة  هام�س  على  وذلك  اأ�شون�شيون،  العا�شمة  يف 

منتدى اقت�شادي وا�شتثماري.
ونقل �شعادة القمزي خالل اللقاء حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اهلل"و�شاحب  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
فخامة  اإىل  اهلل" ،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 

ال�شديق  ال��ب��اراغ��واي  ول�شعب  ل��ه  ومتنياتهما  بينيتز  الرئي�س 
باملزيد من التقّدم والزدهار.

اإىل  ال�شفري حت��ي��ات��ه  ���ش��ع��ادة  بينيتز  ف��خ��ام��ة  م��ن ج��ان��ب��ه، ح��ّم��ل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
"حفظه اهلل" 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" 
التطور  من  باملزيد  و�شعباً  حكومة  الإم���ارات  لدولة  ومتنياته   ،

والنماء.
التعاون  تعزيز  �شبل  ال�شفري  �شعادة  م��ع  بينيتز  فخامة  وبحث 
الثنائي بني دولة الإم��ارات والباراغواي على خمتلف الأ�شعدة، 

اإ�شافة اإىل عدد من املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك.

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي�����ادة  لتو�شيع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع    متا�شيا 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�س 
كورونا امل�شتجد "كوفيد19-" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة اإجراء 
242،769 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
الفحو�شات على  نطاق  وتو�شيع  والفح�س  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة   434 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى 

للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد 
 1،019،213 امل�شجلة  احل���الت  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية 

حالة.
اأي حالة وفاة خالل  اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل     كما 
الدولة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية،  والع�شرين  الأرب���ع  ال�شاعات 

حالة.  2،342
440 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا  �شفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت  فيما 
وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ 

دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 998،781 حالة.

»ال�شحة« جتري 242,769 فح�شا ك�شفت عن رئي�س الباراغواي ي�شتقبل �شفري االإمارات
434 اإ�شابة جديدة ب� »كورونا« و440 حالة �شفاء 

�أجو�ء تر�ثية وعرو�س متنوعة لأجود �أنو�ع �ل�سقور وم�ستلزمات �ل�سيد و�لفرو�سية

»االأ�شايل 2022« يوا�شل فعالياته لليوم الثاين و�شط اإقبال كبري من الزوار

•• العني-الفجر: 

يف اإجناز علمي وبحثي متميز على امل�شتوى الدويل، جنح فريق من باحثي 
ق�شم علوم احلياة يف كلية العلوم بجامعة الإمارات، وبالتعاون مع عدد من 
الباحثني واملراكز الدولية يف رو�شيا، من الك�شف عن نوع غري معروف من 
فئة الق�شريات "ديبلو�شرتاكا" للكائنات احلية املجهرية الدقيقة يف مملكة 

احليوان ملنطقة �شبه اجلزيرة العربية �شمن جمموعة الأنواع امل�شرتكة.
ومّت ن�شر الكت�شاف �شمن اأرقى املجالت العلمية املُحكمة يف العامل، بقيادة 
بجامعة  العلوم  كلية  يف  احلياة  علوم  ق�شم  من  حمزة،  وليد  الربوفي�شور 
اأنا  والباحثة  ك��وت��وف،  األيك�س  والربوفي�شور   ، املتحدة  العربية  الإم���ارات 
نرتينا من معهد �شيفريت�شوف لالإيكولوجيا والتطور يف رو�شيا ، والدكتور 
خالد اأمريي، مدير مركز خليفة للتقانات احليوية والهند�شة الوراثية، و 
باحثني من معهد بابانني لبيولوجيا املياه الداخلية  يف الأكادميية الرو�شية 

النيادي،  �شمة  الأ�شتاذة  احلياة  علوم  ق�شم  املاج�شتري من  وطالبة  للعلوم، 
التي ق�شت 21 يوًما يف املعهد الرو�شي لإتقان ر�شوماتها با�شتخدام كامريا 

لو�شيدا الأكرث تطوراً على م�شتوى العامل. 
اكت�شاف  اأن  "اأعتقد  حمزة:  وليد  الربوفي�شور  الرئي�شي  الباحث  واأو�شح 
، �شيفتح الباب  املوؤقتة  املياه العذبة  اأج�شام  الأن��واع اجلديدة التي منت يف 
بيئات خمتلفة لي�س فقط يف دولة  الباحثني ل�شتك�شاف  الكثري من  اأم��ام 
الإم��ارات العربية املتحدة ، ولكن يف �شبه اجلزيرة العربية ، حيث ل يزال 
البحث  جمال  تو�شيع  اإن  الواقع،  يف  لتكت�شفه.  الكثري  املنطقة  هذه  لدى 
اإيجابي  ب�شكل  �شيعزز  العاملي  امل�شتوى  ذات  املعاهد  م��ع  وال��ت��ع��اون  لدينا 
قدراتنا البحثية خا�شة عند م�شاركة الباحثني ال�شباب من مواطني دولة 
الإم��ارات ، مما �شيوؤدي اإىل بناء القدرات الوطنية القادرة على ا�شتك�شاف 

املوارد املوجودة يف اأر�شهم" 
اأع�شاء  زي��ادة  العلمي  يف  الكت�شاف  ه��ذا  اأهمية  " تاأتي  قائاًل:  اأ�شاف  و   

قائمة التنوع البيولوجي للكائنات احلية خا�شة يف دولة الإمارات العربية 
لالأرا�شي  البيئية  النظم  على  احلفاظ  قيمة  من  ترفع  حقيقة  املتحدة. 

الرطبة كمورد حيوي يحافظ على بيئة الأر�س والكائنات احلية فيها".
 وقد وجد الباحثون نوًعا  جديًدا من الكائنات احلية املجهرية الدقيقة  
بع�س  بحّل  الكت�شاف   هذا  وي�شمح    ، العربية  �شبه اجلزيرة  يف �شحاري 
امل�شكالت املتعلقة بتاريخ هذه الدفنيات يف ن�شف الكرة ال�شمايل. ومتابعة 
�شل�شلة الت�شتت لهذه املجهريات عرب �شمال اأفريقيا وال�شرق الأو�شط. كما 
متكن الفريق من درا�شة اأمناط توزيع التنوع البيولوجي وتاريخ تكوينها 
يف املياه القارية،حيث اأن معظم املن�شورات العلمية  حول هذا ال�شنف تتعلق 
باجلن�س الفرعي بينما مل يتم درا�شة مماثلة للكائنات املجهرية التي تعي�س 

ب�شكل اأ�شا�شي يف املياه املوؤقتة.
الكائن  هوية  اإىل  الو�شول  يف  "جنحنا  حمزة:   وليد  الربوفي�شور  واأ�شار 
 Daphnia احلي، الذي مت حتديده على اأنه نوع جديد واأطلقنا عليه ا�شم

يف �شبه اجلزيرة العربية  وجودها  اإىل  لالإ�شارة   .arabica sp. nov
تنتمي اإىل جمموعة اأخرى،  التي  تلك   ، الأخ��رى  الأن��واع  عن  "ومتييزه 
جمع  حيث   ، املوؤقتة  العذبة  املياه  اأج�شام  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  تعي�س  والتي 
�شد  املوجودة خلف حو�س  الروا�شب اجلافة  اأ�شا�شية من  الباحثون  عينة 
مياه  يف  الروا�شب  غمر  مت  و  ال�شويب )مدينة العني ( يف مار�س 2018، 
ال�شرب ملدة ثالثة اأ�شابيع، وحدثت ظاهرة فق�س من البي�س املغلف املوجود 
يف الروا�شب، ومت عزل الكائنات احلية املفككة ومنت يف خمترب البيولوجيا 
البحرية يف كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية املتحدة، وذلك مب�شاعدة 
والأكادميية  احل��ي��وي��ة   والتكنولوجيا  ال��وراث��ي��ة  للهند�شة  خليفة  م��رك��ز 
اإىل  املعزولة  احلية  الكائنات  خ�شعت  عندها  مو�شكو.  يف  للعلوم  الرو�شية 
اأول��ي��ة )حت��ل��ي��الت احلم�س  �شكلي جم��ه��ري وحت��ل��ي��الت جزيئية  حت��دي��د 
النوويDNA (،  وال�شكل اخلارجي با�شتخدام "كامريا لو�شيدا"، واملزيد 

من التحليالت اجلينومية لالأنواع التي متت تربيتها بتعمق.

•• اأبوظبي-وام: 

اأعرب امل�شاركون يف موؤمتر الإقليم العربي الثالث والع�شرين للمر�شدات الذي 
ا�شت�شافته جمعية مر�شدات الإمارات ونظمه الإقليم العربي للمر�شدات يف 
ل�شمو  وتقديرهم  �شكرهم  عن  الأول  اأم�س  م�شاء  اأبوظبي  يف  اأعماله  ختام 
املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
"اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
الإمارات،  مر�شدات  جلمعية  الفخرية  الرئي�شة  الأوىل  القائدة  الإمارات" 
لرعاية �شموها الكرمية ودعمها الالحمدود للموؤمتر الذي بداأت اأعماله من 

ال�شاد�س وحتى التا�شع من ال�شهر احلايل.
�شعادة  بح�شور  اأبوظبي  اإرث  فندق  يف  للموؤمتر  الأخ��رية  اجلل�شات  وعقدت 
وع�شوات  الإم���ارات،  مر�شدات  جمعية  رئي�شة  نائبة  الرميثي  حممد  م��رمي 
الدورة  يف  الإقليم  رئي�شة  ال�شبيع  ليبيا  والدكتورة  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 
يف  امل�شاركة  ال���دول  وع�����ش��وات  ورئي�شات  اأب��وظ��ب��ي،  يف  انتهت  ال��ت��ي  ال�شابقة 

املوؤمتر.
و�شهدت اجلل�شة الأوىل للموؤمتر ا�شتكمال انتخابات ع�شوية اللجنة العربية 

للمر�شدات حيث اأ�شفرت النتائج عن فوز القائدة �شارة حمود رئي�شة لالإقليم 
للرئي�س،  نائبة  امل�شلماين  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  وال��ق��ائ��دة  ل��ل��م��ر���ش��دات،  ال��ع��رب��ي 
وع�شوية كل من القائدات اأماين اجلابري، وغفران بن حامد، ومنى اأمني، 
وريحانه خيرث، والحتياط القائدة الدكتورة ليبيا ال�شبيع، والقائدة مرمي 

عي�شى.
ومت خالل اجلل�شات الأخرية للموؤمتر مناق�شة عدة مو�شوعات حول الت�شبيك 
وال�شراكات، و�شوق الأفكار، كما مت ا�شتعرا�س مبادرات اجلمعية العاملية عرب 

الدائرة امل�شتديرة الإقليمية، كما �شهدت اجلل�شة تقييم اأعمال املوؤمتر.
ويف الفرتة امل�شائية مت تنظيم حفل ختامي للموؤمتر حيث مت تكرمي ال�شركاء 

والداعمني واملنظمني.
الإم��ارات كلمة  نائبة رئي�شة جمعية مر�شدات  الرميثي  �شعادة مرمي  واألقت 
العا�شمة  الإم���ارات ويف  ال��ذي عقد يف دول��ة  املوؤمتر  اأهمية  اإىل  اأ���ش��ارت فيها 
اأبوظبي، وقالت " اإن املوؤمتر مّثل فر�شة طيبة للقاء وتبادل الآراء، والت�شاور 
حول الروؤى والتجارب لكل دولة من دولنا امل�شاركة يف هذا التجمع الإقليمي 
املُبارك، واأود اأن اأ�شكركم على اأن اأحَتُتم جلمعية مر�شدات الإمارات ا�شت�شافة 
املوؤمتر ملد ج�شور التعاون، والت�شارك حول ما يهمنا جميعاً من مو�شوعات 

ذات �شلة باحلركة الإر�شادية العربية".
وتقدمت الرميثي با�شم امل�شاركني يف املوؤمتر بجزيل ال�شكر وعظيم التقدير 
هياأت  التي  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  امل��وؤمت��ر  لراعية  والم��ت��ن��ان 
طويل  انقطاع  بعد  امل�شرتك  والعمل  للقاء  فر�شة  اأجمل  ال�ّشخي  بدعمها 
نتيجُة للظروف التي �شيطرت على العامل اإثَر جائحة "كورونا"، كما تقدمت 
ملا بذلته من جهود، وما  اأحمد ال�شبيع  القائدة الدكتورة ليبيا  اإىل  بال�شكر 
قّدمته وفريقها من منوذج رائع للعمل العربي امل�شرتك خالل فرتة ال�شابقة 
، وهناأت من جانب اآخر ع�شوات اللجنة العربية الالتي مت انتخابهن لقيادة 

املرحلة القادمة من عمل الإقليم.
كما �شكرت نائب رئي�س املجل�س العاملي باجلمعية العاملية مبر�شدات وفتيات 
لإجناح  الداعمة  جهودهن  على  العاملية  اجلمعية  موظفات  وكافة  الك�شافة 
امل�شاركة يف  ال��دول  رئي�شات وع�شوات وفود جمعيات  اإىل  بالإ�شافة  احل��دث، 
املوؤمتر  ون�شاطات  جل�شات  يف  الفاعلة  وم�شاركتهن  ح�شورهن  على  املوؤمتر 

متمنية لهّن املزيد من النجاح والتوفيق.
الإمارات،  مر�شدات  جمعية  لفريق  الكبري  وتقديرها  فخرها  عن  واأع��رب��ت 
املطرو�شي،  ه��دى  ال��دك��ت��ورة  ال��ق��ائ��دة  ب��ق��ي��ادة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  وموؤ�ش�شة 

ت بال�شكر  وللرعاة وال�شركاء ال�شرتاتيجيني الداعمني لأعمال املوؤمتر وخ�شّ
والتقدير دائرة الأعمال اخلا�شة ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، و�شركة 
واملوؤ�ش�شات  اجلهات  وكافة  للموؤمتر،  الإعالمي  ال�شريك  لالإعالم  اأبوظبي 

احلكومية واخلا�شة.
املوؤمتر  راعية  اإىل  بال�شكر  فيها  تقدمت  كلمة  ال�شبيع  ليبيا  القائدة  والقت 
الأوىل" م�شرية  "القائدة  الإمارات"،  "اأم  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو 

اإىل اأهمية انعقاد هذا املوؤمتر.
العاملية  باجلمعية  العاملي  املجل�س  رئي�س  نائب  اأو�شريا  جني  القائدة  وقالت 
مبر�شدات وفتيات الك�شافة يف كلمتها التي اختتم بها املوؤمتر.. " اأود اأن اأتقدم 
ح�شن  م��ن  وج��دن��اه  مل��ا  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  العميق  ب�شكري 
�شالمتنا  على  على احلر�س  الإم���ارات  دول��ة  ون�شكر  �شيافة،  وك��رم  ا�شتقبال 
بتوفري البيئة واملكان املنا�شب لالجتماعات، ودعمها الكبري لأعمال املوؤمتر 
الذي كان فر�شة جيدة للت�شاور والتعاون من اأجل م�شتقبل اأف�شل للفتيات 

املر�شدات ومعاجلة التحديات التي واجهت العمل بعد كوفيد19".
كما مت  املوؤمتر،  امل�شرفة على  العمل  وف��رق  والداعمني  ال�شركاء  تكرمي  ومت 

تبادل الدروع والهدايا التذكارية بني الوفود امل�شاركة.

�إجناز علمي جديد على �مل�ستوى �لدويل جلامعة �لإمار�ت

اكت�شاف نوع جديد من ق�شريات املياه العذبة بدولة االإمارات

اختتام موؤمتر االإقليم العربي الثالث والع�شرين للمر�شدات
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•• دبي-وام:

التعليمية  "مدر�شة"  من�شة  ف����ازت 
الرقمية املفتوحة، التي توفر املحتوى 
يف  العربية  باللغة  امل��ج��اين  التعليمي 
طالب  مليون   60 م��ن  اأك��رث  متناول 
املتحدة  الأمم  بجائزة منظمة  عربي، 
للرتبية والعلوم والثقافة " اليوني�شكو 
الأوىل  للمرة  الأمية،  " الدولية ملحو 
الإم���ارات والأوىل  على م�شتوى دول��ة 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى   2022 ل��ع��ام 
ال��ع��رب��ي، وذل���ك جل��ه��وده��ا يف تقدمي 
باللغة  وامل���ع���ريف  التعليمي  امل��ح��ت��وى 
وت�����وف�����ريه جمانا  رق���م���ي���ا  ال���ع���رب���ي���ة 
للجميع مبا يعزز جهود حمو الأمية 

باللغة الأم حول العامل.
من�شة  ت����ت����وي����ج  ع�����ن  الإع�����������الن  مت 
"مدر�شة"، التي ت�شكل اإحدى مبادرات 
العاملية  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
حفل  �شمن  وامل��ع��رف��ة،  التعليم  لن�شر 
اأقامته  الذي  ال�شنوي  اجلوائز  توزيع 
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم 
والثقافة يف اأبيدجان بجمهورية كوت 
ملحو  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  دي��ف��وار مبنا�شبة 
الأم���ي���ة، ب��ح�����ش��ور ال��دك��ت��ور ول��ي��د اآل 
امل�شت�شار يف مبادرات حممد بن  علي، 
را�شد اآل مكتوم العاملية واملن�شق العام 
العزب، مدير  "مدر�شة" وفرح  ملن�شة 
را�شد  بن  م�شاريع يف مبادرات جممد 

اآل مكتوم العاملية.
ي��ع��د ه���ذا اأول ف���وز ل��دول��ة الإم�����ارات 
الوحيد  و  اجل��ائ��زة  ب��ه��ذه  ع���ام  ب�شكل 
عربيا يف دورة عام 2022، وذلك اإىل 
جانب دول بارزة فائزة وهي بريطانيا 
و ال��ه��ن��د ع��ن ف��ئ��ة دع���م حم��و الأمية 
اأفريقيا  للغة الأم و الربازيل وجنوب 
الأمية  حم��و  دع��م  فئة  ع��ن  وماليزيا 

للبالغني يف املناطق الريفية.
عبداهلل  ب����ن  حم���م���د  م���ع���ايل  ق�����ال  و 
ملبادرات  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال���ق���رق���اوي، 
العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
للجميع  ال��ت��ع��ل��م  ف���ر����س  ت���وف���ري  اإن 
وف���ق روؤي����ة حم��م��د ب��ن را���ش��د منوذج 
امل�شتقبل  اأجيال  ميكن  مثمر  اإماراتي 
امل�شتمر  التعلم  قيم  ن�شر  يف  وي�شهم 

واملعارف  ال��ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى  والن���ف���ت���اح 
والأفكار التي تبني احل�شارات وي�شرع 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق 
م�شاهمة  ا�شئناف  وي�شرع   ،2030
املنطقة واأجيالها ال�شاعدة يف م�شرية 

احل�شارة الإن�شانية.
اإطالق  و  ت�شميم  اأن  معاليه  اأك���د  و 
الإن�شاين  ال��ع��م��ل  م���ب���ادرات  وت��و���ش��ي��ع 
املبتكرة وامل�شتدامة، ل �شيما يف قطاع 
متوا�شل  نهج  واملعرفة،  التعليم  ن�شر 
لدولة الإم��ارات و موؤ�ش�شات اخلريية 
من  ب��دع��م  املجتمعية  و  الإن�����ش��ان��ي��ة  و 
وا�شعة  مب�شاهمة  و  الر�شيدة  قيادتها 
الدوليني  �شركائها  و  جمتمعها  م��ن 
وغريها  املتحدة  الأمم  منظمات  من 
العامل  املوؤ�ش�شات احلري�شة حول  من 
الإن�شاين  العمل  م�شتقبل  تعزيز  على 

املمكن للمجتمعات الب�شرية.
"مدر�شة"  م���ب���ادرة  ح�����ش��ول  وي���دع���م 
باللغة  امل��ع��رف��ة  ن�شر  على  احلري�شة 
العربية على جائزة اليوني�شكو اأهداف 
الإمارات للغة العربية" الذي  "اإعالن 
�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
دي�شمرب  �شهر  "رعاه اهلل" توقيعه يف 
2021 من قبل وزراء الثقافة العرب 
اإك�شبو  يف  العربية  اللغة  قمة  خ��الل 
الثقافة  وزارة  نظمتها  ال��ت��ي  و  دب���ي 
وال�شباب بالدولة حيث تعهد املوقعون 
للهوية  لغة  العربية  باللغة  باللتزام 

والثقافة والعلوم واحلياة.
واأ�شادت معايل نورة بنت حممد الكعبي 

بح�شول  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة 
من�شة "مدر�شة" الإماراتية املفتوحة 
باللغة  ال���ط���الب  م���الي���ني  ل��ع�����ش��رات 
ملحو  اليون�شكو  ج��ائ��زة  على  العربية 
تكرمي  مبثابة  ذل��ك  معتربة  الأم��ي��ة، 
واملبادرات  وال��ربام��ج  ملختلف  �شامل 
الهادفة  والثقافية  املعرفية  وامل�شاريع 
امل��ن��ط��ل��ق��ة م���ن دول�����ة الإم��������ارات نحو 
الفاعلة  للم�شاهمة  وال��ع��امل  املنطقة 
والتعارف  ال��ت��وا���ش��ل  ج�����ش��ور  م���د  يف 
واحل�شارات من خالل  الثقافات  بني 

احلرف والكلمة والفكر.
�شتوا�شل  الإم����ارات،  دول��ة  اأن  واأك���دت 
تقدمي  الر�شيدة،  قيادتها  بتوجيهات 
وم�شاريع  ل���ربام���ج  ال����دائ����م  ال���دع���م 
الثقايف،  الوعي  وتعزيز  املعرفة  ن�شر 
التعليم  ن�������ش���ر  يف  دويل  ك�������ش���ري���ك 
وال�شباب  ال��ن�����سء  وت��اأه��ي��ل  وال��ث��ق��اف��ة 
من  متكنهم  التي  وامل��ه��ارات  باملعارف 
التي  املجتمعات  وبناء  ال��ذات  تطوير 
والتقدم  وال��ت�����ش��ام��ح  ب���احل���وار  ت��وؤم��ن 
العلمي م�شارا نحو الزدهار والتطور 
ملحو  اليون�شكو  "جائزة  تعد  والنمو. 
الأم��ي��ة " ث��ال��ث ج��ائ��زة دول��ي��ة ملن�شة 
قليلة  اأع��وام  يف  حت�شدها  "مدر�شة" 
بجائزة  ف���ازت  بعدما  انطالقها  بعد 
املتميز  ال��رتب��وي  للم�شروع  ال�شارقة 
الرقمي  للمحتوى  الإ���ش��ك��وا  وج��ائ��زة 
امل�شتدامة  التنمية  اأج��ل  م��ن  العربي 
الدور  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د  يف   ،2022 ل��ع��ام 
مدر�شة  من�شة  تقدمه  ال��ذي  الكبري 

للطالب العرب.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��امل خالد 

الدائم  امل���ن���دوب  ال��ق��ا���ش��م��ي  ع���ب���داهلل 
ل��دول��ة الإم����ارات ل��دى منظمة الأمم 
والثقافة  وال��ع��ل��وم  للرتبية  امل��ت��ح��دة 
الإمارات  دولة  "بذلت  "اليوني�شكو": 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ج���ه���ودا ك���ب���رية يف 
الأم���ي���ة، وه���ي ملتزمة  جم���ال حم���و 
الهادفة  امل�����ب�����ادرات  وت��ن��ف��ي��ذ  ب���دع���م 
ومن�شات  وط���رق  اأدوات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
الراغبني  م��ن  اأي  ي�شتطيع  تعليمية 
وال�شتفادة  اإليها  الو�شول  التعلم  يف 
جهود  ع��ل��ى  ���ش��ع��ادت��ه  واأث��ن��ى  منها". 
بن  حم��م��د  م���ب���ادرات  موؤ�ش�شة  ك����وادر 
ومبادرة  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
جبارا  جهدا  بذلت  والتي  "مدر�شة"، 
التعليمي  وامل��ح��ت��وى  املعرفة  ن�شر  يف 
ت���وف���ري مناهج  ال���ع���رب���ي، م���ن خ����الل 
مبتكرة ورائدة على املن�شات الرقمية، 
و�����ش����ول ل��ت��ع��زي��ز م����ه����ارات ال����ق����راءة 
ال��ع��رب��ي��ة يف جميع  ب��ال��ل��غ��ة  وال��ك��ت��اب��ة 
اأك���د الدكتور  ب����دوره  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء 
مبادرات  يف  امل�شت�شار  ع��ل��ي،  اآل  ول��ي��د 
العاملية  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
اأنها  "مدر�شة"،  ملن�شة  العام  واملن�شق 
املبادرة الأكرب من نوعها على م�شتوى 
املنطقة التي تقدم املحتوى التعليمي 
اأم،  لغة  العربية،  باللغة  الإلكرتونية 
بتوفريه  ال��رق��م��ي  امل��ح��ت��وى  وت���دع���م 
على  ح��ر���ش��ا  وذل����ك  للجميع  جم��ان��ا 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي����ة  تنفيذ 
اآل م��ك��ت��وم يف ن�شر  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
وتبني  العربية  اللغة  ودع���م  التعليم 
احل���ل���ول ال��رق��م��ي��ة والب���ت���ك���ار. وقال 
"فخورون بح�شول  اآل علي:  الدكتور 

التي تديرها مبادرات  من�شة مدر�شة 
العاملية  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
على جائزة اليوني�شكو-امللك �شيجوجن 
ملحو الأمية لعام 2022، خا�شة بعد 
 75 "مدر�شة"  م��ن�����ش��ة  ���ش��ج��ل��ت  اأن 
التعليمية  حل�ش�شها  م�شاهدة  مليون 
على  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  جم��ان��ا  امل��ت��اح��ة 
وحازت  الإنرتنت  �شبكة  على  موقعها 
55 دولة  م��ن  م�����ش��رتك  م��الي��ني   3
حتى الآن .. وم�شممون على موا�شلة 
تو�شيع املبادرة." عد جائزة اليون�شكو-

امل��ل��ك ���ش��ي��ج��وجن مل��ح��و الأم���ي���ة جائزة 
ثالثة  م��ن  اأك���رث  منذ  عريقة  �شنوية 
ع����ق����ود.. وه����ي ت��ت��ب��ع م��ن��ظ��م��ة الأمم 
والثقافة  وال��ع��ل��وم  للرتبية  امل��ت��ح��دة 
املوؤ�ش�شات  لأبرز  ومتنح  "اليون�شكو"، 
مل�شاهمتهم يف  الأف��راد  اأو  املنظمات  اأو 
حم��ارب��ة الأم��ي��ة م��ن خ��الل مبادرات 
وه���ي ممولة  الأم،  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
م���ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة كوريا 
و�شميت   1989 ع��ام  منذ  اجلنوبية 
با�شم امللك �شيجونق مبتكر الأبجدية 
الكورية.. ويتم تكرمي الفائزين فيها 
يف احتفالية لتوزيع اجلوائز تقام كل 

عام يف دولة خمتلفة.
و ع��م��ل ف��ري��ق م��ن�����ش��ة م��در���ش��ة على 
تطوير حمتواها التعليمي الإلكرتوين 
احل�ش�س  اآلف  م���ن  امل���ك���ون  امل��ف��ت��وح 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ال��ف��ي��دي��و،  التعليمية 
اأف�������ش���ل اخل������رباء وال���رتب���وي���ني، من 
م��ع��ل��م��ني وم�������ش���رف���ني واأك����ادمي����ي����ني 
واأ�شاتذة جامعيني خمت�شني بتطوير 
العربية،  باللغة  التعليمي  امل��ح��ت��وى 

بالفيديو  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  درو������س  ب�����ش��ي��غ��ة 
وفق  متمر�س  اإب��داع��ي  فريق  �شممها 

اأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية.
و تقدم من�شة "مدر�شة" للطلبة من 
املرحلة  حتى  الأطفال  ريا�س  مرحلة 
متكاملة  درا����ش���ي���ة  خ��ط��ة  ال���ث���ان���وي���ة 
خا�شة  العربية  اللغة  موا�شيع  لأه��م 
القواعد والنحو وال�شرف وال�شتماع 
واملحادثة والقراءة والكتابة والبالغة 
باأ�شلوب  والإم��الء،  واملفردات  وال�شعر 
ي�شري مب�شط، يكمل املناهج التعليمية 
التكنولوجيا  ت��ط��ب��ي��ق��ات  وي�����ش��ت��خ��دم 
والتفاعلية  امل����رئ����ي����ة  وال����و�����ش����ائ����ط 
اللغة  درو��������س  ت���رك���ز  و  وال���رق���م���ي���ة. 
مدر�شة  من�شة  توفرها  التي  العربية 
على اأربع ميزات رئي�شية هي توظيف 
تعليم  يف  وج����اذب����ة  م��ب��ت��ك��رة  و����ش���ائ���ل 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، واع��ت��م��اد ل��غ��ة �شل�شة 
اجليل  ت��الئ��م  حديثة  ط��رح  وطريقة 
وتوفري  اأع��م��اره��م،  وبح�شب  احلديث 
حم��ت��وى معتمد وع���ايل اجل���ودة وفق 
من  نخبة  ومب�شاهمة  املعايري  اأع��ل��ى 
ال��رتب��وي��ني واخل����رباء، وت��ق��دمي اأكرث 
يغطي  بالفيديو  در����س   1000 م��ن 
مادة  يف  ال��درا���ش��ي��ة  امل���راح���ل  خمتلف 
"مدر�شة"  ت��وف��ر  و  ال��ع��رب��ي��ة.  ال��ل��غ��ة 
من  للمراحل  تعليمي  فيديو   800
ال�شف الأول اإىل ال�شف الثاين ع�شر، 
وا�شحة،  تعليمية  مبخرجات  ترتبط 

وت���دع���م���ه���ا الأم����ث����ل����ة وال����ت����م����اري����ن. 
مت  م�����ش��ورة  ق�شة   200 ت��ق��دم  فيما 
ن�شر  دور  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا 
بالقراءة  الأط���ف���ال  حت��ب��ب  م��رم��وق��ة 
باأ�شلوب �شيق ل�شفوف ريا�س الأطفال 

واملرحلة البتدائية.
التعليمية  "مدر�شة"  وم���ن�������ش���ة 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة ه������ي ن�����ت�����اج حت����دي 
�شاحب  اأط����ل����ق����ه  ال�������ذي  ال����رتج����م����ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
كلمة من  11 مليون  لتعريب  مكتوم 
حمتوى مناهج تعليمية متميزة عامليا 
والريا�شيات  ال��ع��ل��وم  تخ�ش�شات  يف 
م���ن خمتلف  م��ت��ط��وع��ني  مب�����ش��ارك��ة 
لتوفري  اأوىل  كخطوة  التخ�ش�شات، 
حمتوى تعليمي نوعي باللغة العربية 
التعليمية  الفيديوهات  اآلف  �شمن 
ماليني  ع�����ش��رات  م��ت��ن��اول  يف  ال�شيقة 
ال��ط��الب وامل��ع��ل��م��ني واأول���ي���اء الأم����ور 
املواد  جانب  واإىل  العربي.  ال��ع��امل  يف 
موا�شيع  يف  امل���ب���ت���ك���رة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والعلوم  العربية  واللغة  الريا�شيات 
العامة والكيمياء والفيزياء والأحياء، 
تقدم من�شة "مدر�شة" حمتوى علوم 
ف�شولهم  لتغذي  لالأطفال  امل�شتقبل 

العلمي واملعريف.
"التلعيب  مبداأ  "مدر�شة"  تقدم  كما 
لت�شجيع  مبتكر  التعليم" كاأ�شلوب  يف 
الطلبة على التح�شيل املعريف والتعلم 

روح  لتعزز  العربية،  باللغة  امل�شتمر 
قدراتهم  وت��ن��م��ي  ل��دي��ه��م  امل��ن��اف�����ش��ة 
وم��ه��ارات��ه��م وم��ع��ارف��ه��م ب��اجل��م��ع بني 
من�شة  وت����ه����دف  وال����ف����ائ����دة.  امل���ت���ع���ة 
اإلكرتونية  تعليمية  كمن�شة  مدر�شة، 
اإىل  متميزا،  تعليميا  حم��ت��وى  ت�شم 
توفري تعليم نوعي، ي�شتند اإىل اأحدث 
املناهج العاملية يف العلوم والريا�شيات، 
الطلبة  مل���الي���ني  جم���ان���ا  واإت����اح����ت����ه 
اإليه  الو�شول  ميكنهم  بحيث  العرب 
تغيري  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  م���ك���ان،  اأي  يف 
العربي،  ال���وط���ن  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  واق�����ع 
ملاليني  العلمي  بالتح�شيل  والرتقاء 
معرفية  اآف���اق  وف��ت��ح  ال��ع��رب،  الطلبة 
تر�شيخ  ع��ن  اأم��ام��ه��م، ف�شال  ج��دي��دة 
دون  واملنهجي،  ال��ذات��ي  التعلم  اأ�ش�س 
املوؤ�ش�شة  دور  م��ع  ذل���ك  يتناق�س  اأن 
التعليمية، مع توفري حمتوى تعليمي 
التاأ�شي�س  جاذب ومتميز، من مراحل 

الأوىل، وحتى املرحلة الثانوية.
يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  "مدر�شة"  وت�����ش��ع��ى 
الباحثني،  م���ن  ج���دي���د  ج��ي��ل  اإع������داد 
واملخرتعني  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  وال��ع��ل��م��اء، 
ال����ع����رب امل���وؤه���ل���ني ل��ل��ت�����ش��دي لأب�����رز 
حت����دي����ات ال��ت��ن��م��ي��ة، وخ���ل���ق ك���ف���اءات 
ومتمكنة  علميا،  موؤهلة  �شابة  عربية 
وق���ادرة  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجيا  م��ن 
املعرفة  اقت�شاد  قطاعات  ق��ي��ادة  على 

وامل�شاركة الفاعلة يف �شناع امل�شتقبل.

من�شة »مدر�شة« التابعة ملبادرات حممد بن را�شد العاملية تفوز بجائزة »اليون�شكو« الدولية ملحو االأمية

•• اأبوظبي -وام: 

ال�شمو  ل�شاحب  الدبلوما�شي  امل�شت�شار  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  بحث 
اجلهود  ليندركينغ  تيموثي  لليمن  اخلا�س  الأمريكي  املبعوث  مع  اأم�س  الدولة  رئي�س 
الدولية املبذولة لإيجاد حل �شلمي ينهي الأزمة اليمنية ويوقف املعاناة الإن�شانية التي 

يعي�شها ال�شعب اليمني.
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  تبذلها  التي  باجلهود   - اللقاء  خ��الل   - معاليه  واأ���ش��اد 
واملجتمع الدويل ب�شاأن الأزمة اليمنية، موؤكداً �شرورة العمل على ت�شوية �شلمية لالأزمة 

وتعزيز فر�س وقف اإطالق نار دائم لتمهيد الطريق اأمام حل �شيا�شي �شامل.
وقال اإنه على املجتمع الدويل دفع كافة الأطراف اليمنية للبدء بحوار جاد ي�شمل كافة 

اليمني  ال�شعب  اأزمته وجتنيب  باليمن من  واخل��روج  احل��رب،  لإنهاء  اليمنية  املكونات 
املعاناة الإن�شانية التي يعي�شها منذ �شنوات.

واأكد دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها اململكة العربية ال�شعودية وجمل�س القيادة 
الرئا�شي يف اليمن والرامية اإىل اإحالل ال�شالم مبا ي�شمن ا�شتقرار وازدهار اليمن.

املتحدة يف  الوليات  بها  تقوم  التي  اجلهود  على  الأمريكي  املبعوث  معاليه من  واطلع 
�شبيل اإنهاء الأزمة اليمنية، وتعزيز فر�س التو�شل حلل �شيا�شي �شامل، م�شيداً بالدور 

الذي يقوم به املبعوث تيموثي ليندركينغ يف هذا الإطار.
بدوره ثمن املبعوث الأمريكي اجلهود التي تبذلها دولة الإمارات لتخفيف املعاناة عن 
ال�شعب اليمني ودعم كافة اجلهود التي تبذلها خمتلف الأط��راف الإقليمية والدولية 

لإنهاء احلرب يف اليمن.

قرقا�س يلتقي املبعوث االأمريكي اخلا�س لليمن

•• عجمان-وام:

اأ�شاد �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن 
�شرطة  عام  قائد  النعيمي  اهلل  عبد 
حققه  ال���ذي  الأداء  بتميز  عجمان 
ال�شامل  ال��ن��ع��ي��م��ي��ة  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  جم�����الت  يف 
واإ�شعاد  ال���ش��ت��ج��اب��ة،  زم��ن  و���ش��رع��ة 

املتعاملني .
�شعادته  ج���ول���ة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
العقيد  بح�شور  للمركز  التفقدية 
اإدارة  م��دي��ر  ال�شام�شي  ج��اب��ر  ع��ل��ي 

واملقدم  ال�شاملة،  ال�شرطة  م��راك��ز 
اأب���و ���ش��ه��اب رئي�س  حم��م��د ع��ب��د اهلل 
ال�شامل،  النعيمية  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 
وعدد من ال�شباط و�شف ال�شباط 
برنامج  وف������ق  وذل�������ك  امل�����رك�����ز،  يف 
ال��ت��ف��ت��ي�����س ال��زم��ن��ي ل���الط���الع على 
�شري اإجراءات العمل والوقوف على 
التطوير  ومتطلبات  الح��ت��ي��اج��ات 

والتحديث.
وبداأ �شعادة قائد عام �شرطة عجمان 
الع�شكري  ال��ط��اب��ور  بتفقد  اجل��ول��ة 
ل���ل���ت���اأك���د م�����ن م������دى ال����ش���ت���ع���داد 

واجلاهزية، كما تفقد �شيارات املركز 
واطلع على اآلية الفح�س وال�شيانة 

ل���ل���وق���وف ع��ل��ى ج��اه��زي��ت��ه��ا وم���دى 
مالءمتها لال�شتخدام.

وتابع �شعادته العمل يف اأفرع املركز، 
واأث����ن����ى ع��ل��ى اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة يف 
اخلدمات،  لتقدمي  الذكي  التحول 
وال����ت����ي ك�����ان ل���ه���ا الأث���رال���ك���ب���ري يف 
عن  املتعاملني  و�شعادة  ر�شا  تعزيز 
املركز،  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 
توظيف  يف  امل���رك���ز  ب��ت��م��ي��ز  واأ�����ش����اد 
ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي م���ن خالل 
جودة  تعزيز  يف  امليتافري�س  تقنية 

العمل ال�شرطي واإ�شعاد املتعاملني.
اطلع  التفتي�شية  اجلولة  نهاية  ويف 
���ش��ع��ادة ال���ل���واء ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 

اخلطة  ع���ل���ى  ال��ن��ع��ي��م��ي  اهلل  ع���ب���د 
�شرطة  مل����رك����ز  ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 

بجهود  م�شيداً  ال�شامل،  النعيمية 
جميع العاملني وحر�شهم على اأداء 

واجبهم على اأكمل وجه متمنياً لهم 
ال�شتمرار يف التقدم.

•• دبي -وام:

بجائزة  دبي  بلدية  اأطلقتها  التي  "غذائي"  فازت مبادرة 
"اخلدمات- فئة  ع��ن  وذل���ك  العاملية  الأع��م��ال  يف  التميز 

املنتجات املبتكرة املقدمة هذا العام".
ي��اأت��ي ال��ف��وز يف اإط���ار ج��ه��ود ال��دائ��رة ال��رام��ي��ة اإىل تعزيز 
مبجال  املتعلقة  وخدماتها  اأنظمتها  يف  الرقمي  التحول 
�شالمة الغذاء واأمتتها لتواكب التطور التقني اإىل جانب 
املتعاملني و���ش��م��ان تقدمي  ع��ل��ى  ال��وق��ت واجل��ه��د  ت��وف��ري 
اخل��دم��ات يف جم��ال الأغ��ذي��ة وف��ق اأرق��ى واأف�شل املعايري 

العاملية.
وت��ع��ت��م��د م���ب���ادرة غ���ذائ���ي ع��ل��ى رق��م��ن��ة واأمت���ت���ة ع���دد من 

وت�شتهدف  ال��غ��ذاء  �شالمة  نظام  يف  الأ�شا�شية  العمليات 
تقدمي  خ��الل  الأغ��ذي��ة من  قطاع  متعاملي  �شعادة  تعزيز 
بتقدمي  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  متكاملة  خ��دم��ات 
وتقلل  واجلهد  الوقت  املتعامل  على  توفر  حيث  اخلدمة 
تكلفة تقدمي اخلدمة اإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف تقليل الأثر 
اأول  تعترب  الأوراق فهي  ا�شتخدام  البيئي من خالل عدم 
رحلة حتول رقمي يف العامل تقوم بها جهة رقابية يف جمال 
الفر�شة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  واأت��اح��ت  الغذاء<  �شالمة  تعزيز 
امتثال  تعزيز  يف  الفعالة  امل�شاركة  م��ن  املجتمع  لتمكني 
املوؤ�ش�شات الغذائية ملتطلبات ال�شالمة الغذائية من خالل 
الطالع على تقييم املوؤ�ش�شات الغذائية واملنتجات الغذائية 

امل�شجلة عرب تطبيق بلدية دبي.

قائد عام �شرطة عجمان ي�شيد بتميز »مركز النعيمية« يف توظيف الذكاء اال�شطناعي

مبادرة »غذائي« لبلدية دبي تفوز 
بجائزة التميز يف االأعمال العاملية

و3 ماليني م�سرتك من �لطالب من 55 دولة حول �لعامل  �لعربية  باللغة  �لتعليمية  حل�س�سها  م�ساهدة  مليون   75 •
• حممد �لقرقاوي: �إتاحة �لتعلم للجميع وفق روؤية حممد بن ر��سد منوذج �إمار�تي مثمر ميكن �أجيال �مل�ستقبل وي�سرع حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة
• نورة �لكعبي: �لإمار�ت �سريك دويل يف ن�سر �لتعليم و�لثقافة وتاأهيل �لن�سء و�ل�سباب باملعارف و�ملهار�ت �لتي متكنهم من تطوير �لذ�ت وبناء �ملجتمعات

�ملعرفة و�ملحتوى �لتعليمي �لعربي، من خالل توفري مناهج مبتكرة ور�ئدة على �ملن�سات �لرقمية  ن�سر  يف  جبار�  جهد�  »مدر�سة«  بذلت  �لقا�سمي:  • �سامل 

Date 10/ 9/ 2022  Issue No : 13643
Service of Notice to Defendant by Publication

Before Case Management Office in Sharjah Federal Court –Civil Court of First Instance
 In Case No. HCFICIPOR2022/0006213 – Commercial Partial 

To: The Defendant:Mahmoud Fathi Ismail Al Sayed,Address: Unknown
The Plaintiff request the honorable Court to:
First: to join dispute file No. 2419/2022 commercial dispute;
Second: to obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 32286.25 
(thirty two thousand two hundred eight six dirhams and twenty five fils) with legal 
interest of 5% from the date of the claim until full payment.
Third: to obligate the Defendant to pay expenses, costs and attorney’s fees.
You are instructed to attend the session of 13/09/2022 before the Case Management 
Office, Sharjah Federal Court – Civil Court of First Instance – Office No. (Case 
Management Office No. 9) personally or by your authorized representative, to submit 
your reply memo on the Case attached with all documents within no more that ten 
days from the date of this Notice for the above mentioned Case to be considered - in 
your capacity as Defendant.
Judicial Services Office/Omar Moneim Mansour

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70021



السبت   10  سبتمبر    2022  م   -    العـدد   13643  
Saturday    10    September    2022   -  Issue No   1364308

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بالك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN رينغ للتجارة العامة رخ�شة رقم:3674235 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شهيل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ال�شبلي لتجارة الطيور رخ�شة رقم:4307944 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اثنان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN وت�شعون بيكري رخ�شة رقم:2918928 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 
CN جنوم بني يا�س لل�شيدات رخ�شة رقم:1243437 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/قي�شا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لالعالن رخ�شة رقم:3761052 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:الرحبة العاملية للتجارة  ذ.م.م
�شرور  بن  �شلطان  ال�شيخ/  بناية  ال�شالم-  �شارع  ال�شركة:ابوظبي-  عنوان 

الظاهري
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1065883 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

2 - تعيني ال�شادة/الن�شاري لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2021/07/29 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150026802
تاريخ التعديل:2022/09/09

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
ال�شادة :�شراب ليوا للنقليات  باأن /  التنمية الإقت�شادية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�شة رقم:1251786 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ن�شيب فا�شل �شليم املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شالون ال�شنابل للرجال 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1020555 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة راجي�س راجان راجان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداللطيف خطارو �شيداحمدبابا
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون ال�شنابل للرجال 
AL SANABLE GENTS SALON 

اإىل /�شالون ال�شنابل للرجال
AL SANABLE GENTS SALON 

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

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

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
�شركة   - التجارية  الطناف  :�شركة  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم : 1111929 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عبداملنعم عبدامل�شابر %50

تعديل مدير / اإ�شافة حممد عبداملنعم عبدامل�شابر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ميزان الرحمن حممد لطف الرحمن %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد هالل على حممد البلو�شى
تعديل راأ�س املال / من 60000 اإىل 120000

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة الطناف التجارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL TANNAF TRADING CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/�شركة الطناف التجارية ذ.م.م 

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

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

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :رويال رايدرز خلدمات التو�شيل

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 2786278 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ت�شور اقبال مظفر اقبال %51

تعديل مدير / اإ�شافة طاهر خان خيرب زمان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة طاهر خان خيرب زمان %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد �شليمان على حممد املعمرى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ رويال رايدرز خلدمات التو�شيل
ROYAL RIDERS DELIVERY SERVICES 

اإىل /رويال رايدرز خلدمات التو�شيل ذ.م.م 
ROYAL RIDERS DELIVERY SERVICES L.L.C

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

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

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :العزم لل�شقالت وال�شكراب

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1149343 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / فهد الحمد احمد حممد على احلمادى من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / فهد الحمد احمد حممد على احلمادى من 100 % اإىل %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمران حممد انوار املقداد %50
تعديل مدير / اإ�شافة عمران حممد انوار املقداد

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ العزم لل�شقالت وال�شكراب 
AL AZEM SCAFFOLDING AND SCRAP 

اإىل /العزم لل�شقالت ذ.م.م 
ALAZEM SCAFFOLDING AND SCRAP L.L.C

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

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

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم ب�شري احمد بيف بالوؤو - �شركة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�شخ�س الواحد ذ م م  رخ�شة رقم : 4537757 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ب�شري احمد عبداجلليل %50

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اح�شان اهلل خان وزير %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ب�شري احمد عبداجلليل

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم ب�شري احمد بيف بالوؤو - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
BASHIR AHMAD BEEF BULAO RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/مطعم كي بي 5 بيف بلو ذ.م.م 
K B 5 BEEF BULAO RESTAURANT L.L.C

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

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

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :جولدن جالك�شي لتجارة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الأ�شباغ  رخ�شة رقم : 2706306 

تعديل اإ�شم جتاري من/ جولدن جالك�شي لتجارة الأ�شباغ 

GOLDEN GALAXY PAINTS TRADING 

اإىل /جولدن جالك�شي لال�شباغ واملواد البناء 

GOLDEN GALAXY PAINTS AND BUILDING MAINTENANCE

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

التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :11 لل�شياحة و ال�شفر ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 4322439 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على ح�شن على ال�شيخ الرميثى %51

تعديل ن�شب ال�شركاء / ا�شيقاىل كانور حممد كانور ح�شينار حممد من 24 % اإىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على ح�شن على ال�شيخ الرميثى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد م�شطفى احلموى
تعديل اإ�شم جتاري من/ 11 لل�شياحة و ال�شفر ذ.م.م

11 TRAVEL & TOURISM L.L.C 

اإىل /11 لل�شياحة وال�شفر ذ.م.م
   11 TRAVEL&TOURISM L.L.C 

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

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

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم جود داينينغ ذ.م.م

 رخ�شة رقم : CN 3890106 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شالح �شامل الكعم �شعيد العامرى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف ال�شالم حممد نوروز زمان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمال ح�شني �شالح احمد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد را�شل حممد هارون
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ميزان الرحمن �شم�س احلق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طالب يزرب حربى يزرب العامرى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم جود داينينغ ذ.م.م

GOOD DINING RESTAURANT L.L.C
اإىل /مطعم جود داينينغ - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 

GOOD DINING RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
�شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :مركز يا�س للعالج الطبيعي ذ.م.م

 رخ�شة رقم : CN 1828234 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�شافة فهد ا�شماعيل كرمي بخ�س بادى البلو�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تي بي اأم القاب�شة ذ.م.م
T B M Holdind L.L.C L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل احمد عبداهلل احمد العلى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فهد ا�شماعيل كرمي بخ�س بادى البلو�شى

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/ مركز يا�س للعالج الطبيعي ذ.م.م 
YAS PHYSIOTHERAPY CENTER L.L.C

اإىل /مركز يا�س للعالج الطبيعي - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م 
YAS PHYSIOTHERAPY CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كي اند كي ميدل اي�شت للحا�شب اليل 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م رخ�شة رقم : 1786850 

تعديل اإ�شم جتاري من/ كي اند كي ميدل اي�شت للحا�شب اليل ذ.م.م

K AND K MIDDLE EAST COMPUTERS L.L.C

اإىل /كي اأند كي لالإ�شتثمار يف امل�شروعات و تاأ�شي�شها و ادارتها ذ.م.م

 K AND K FOR INVESTMENTS COMMERCIAL ENTERPRISES

INSTITUTION AND MANAGEMENT L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة ال�شتثمار يف امل�شروعات التجارية و تاأ�شي�شها و ادارتها 6499001

تعديل ن�شاط / حذف ت�شميم نظم وبرامج احلا�شب الأيل 6201001

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :ميديا اند براند ادفاي�ش�س

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�شة رقم : 2817208 
تعديل مدير / اإ�شافة احمد حممود حلمى بيومى ال�شيد

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ميديا اند براند ادفاي�ش�س

MEDIA AND BRAND ADVICES
اإىل /ميديا ان براند ادفاي�ش�س ت�شميم واإنتاج العالنات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 MEDIA AND BRAND ADVICES ADVERTISEMENTS DESIGNING
AND PRODUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان / من اأبوظبي امل�شفح م 13 467270 ال�شيد ربيع احمد �شعيد و اخرين اإىل 
اأبوظبي م�شفح م�شفح 26 529340 529340 ال�شيد حمد �شامل را�شد على و اخرين

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ت�شميم واإنتاج العالنات 7310006
 تعديل ن�شاط / حذف اخلدمات 70015

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

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

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
وال�شيانة  للتنظيفات  العامليه  :كلني  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�شة رقم : 1782163 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / مبارك خليفه عبيد �شعيد املحريبى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / مبارك خليفه عبيد �شعيد املحريبى من 100 % اإىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة من�شور خليفه عبيد �شعيد املحريبى %50

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ كلني العامليه للتنظيفات وال�شيانة العامة 
WORLD CLEAN FOR CLEANING & GENERAL MAINTENANCE 

اإىل/كلني العاملية للتنظيفات و ال�شيانة العامة ذ.م.م
WORLD CLEAN FOR CLEANING & GENERAL MAINTENANCE L.L.C

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

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

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :عبايتي بوتيك

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�شة رقم : 4270652 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شن غيث �شامل غيث احلو�شنى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمزه احمد �شحاده الرباوى

تعديل وكيل خدمات / حذف مبارك �شامل على طوير�س العامرى

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية العربية )العباءات الن�شائية( 1410906

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع املالب�س الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة 4771102

تعديل ن�شاط / حذف البيع بالتجزئة 10009

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

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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نعى �شيخ الأزهر اأحمد الطيب، امللكة اإليزابيث الثانية، التي وافتها 
املنية 8 دي�شمرب، عن عمر يناهز ال� 96 عاًما. وكتب �شيخ الأزهر يف 
“اأتقدم بخال�س العزاء اإىل امللك ت�شارلز،  تغريدة له على “تويرت”، 
اإليزابيث  امللكة  وف���اة  يف  امل��ت��ح��دة  اململكة  و�شعب  امللكية،  وال��ع��ائ��ل��ة 
الثانية، تلك ال�شخ�شية املوؤثرة التي ق�شت حياتها يف خدمة بالدها، 
عام  بينهما يف  الوحيد  اللقاء  وكان  ب�شعبها«.  الرتقاء  واجتهدت يف 
لربيطانيا  الأزه���ر  �شيخ  زي���ارة  اأث��ن��اء  “وند�شور”  قلعة  يف   2018
للم�شاركة يف فعاليات “ منتدى �شباب �شناع ال�شالم” الذي ينظمه 
كانرتبري  واأ�شقفية  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  مع  بالتعاون  الأزه��ر 
بزيارة  ترحيبها  حينها  الثانية  اإليزابيث  امللكة  واأب��دت  الربيطانية. 
�شيخ الأزهر، واعتربت اأن العامل يعول ب�شدة على القيادات الدينية 
اأثناء  بريطانيا  ملكة  واأعربت  العاملي.  وال�شالم  ال�شتقرار  لتعزيز 
املتنامية  التعاون  عالقات  على  حر�شها  الإك��رب،  لالإمام  ا�شتقبالها 
عن  الأزه���ر  �شيخ  وع��رب  كانرتبري.  واأ�شقفية  الأزه���ر  موؤ�ش�شة  بني 
�شعادته بلقاء امللكة اإليزابيث، معرًبا عن اعتزازه بالعالقة الوطيدة 
للتعاون  بالنموذج  و�شفها  والتي  كانرتبري،  باأ�شقفية  تربطه  التي 

والتوا�شل بني قيادات واأتباع الديانات والثقافات املختلفة.

 
عنّي الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون وزيرا جديدا للداخلية يف 
اإطار تعديل وزاري حمدود. وُعنّي ابراهيم مراد الذي �شغل من�شب 
اأ�شبح  الذي  بلجود  للداخلية مكان كمال  و�شيط اجلمهورية وزيرا 
وزراء  احتفظ  وق��د  للرئا�شة.  ب��ي��ان  يف  ج��اء  ح�شبما  للنقل،  وزي���را 
اخلارجية والعدل والطاقة واملال بحقائبهم. ويف اإطار هذا التعديل 
�شغل هذا  الذي  بوزيد  بن  الرحمن  ال�شحة عبد  وزير  ا�شتبدال  مت 
املن�شب منذ كانون الثاين-يناير 2020، وقد خلفه يف الوزارة عبد 
احلق �شايحي. كما ان�شم وجه جديد اإىل احلكومة هو خل�شر رخروخ 

الذي اأ�شبح وزيرا لالأ�شغال العمومية والري واملن�شاآت القاعدية.
 

طعن رجل م�شلح ب�شكني م�شاء اخلمي�س �شخ�شني يف مدينة بجنوب 
اأملانيا قبل اأن ُيقتل بر�شا�س ال�شرطة التي تقول اإنها حتقق بوجود 
“�شياق  اإرهابي” حمتمل. وهاجم الرجل البالغ 30 عاما عددا من 
بلدة  وه��ي  اأن�شباخ  ق��رب حمطة  الأقل”  على  واح��د  “ب�شكني  امل��ارة 
يف بافاريا لي�شت بعيدة عن نورمربغ، وفقا لبيان ال�شرطة املحلية. 
واأ�شيب �شخ�شان لكن حياتهما لي�شت يف خطر بح�شب امل�شدر ذاته.

اأثناء تدخلهم  ال�شرطة”  “هاجم رجال  املنفذ  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار 
اإن  عيان  �شهود  وق��ال  قاتلة.  ب��ج��روح  واأ���ش��اب��وه  عليه  ال��ن��ار  ففتحوا 
“الرجل هتف اأي�شا “اهلل اأكرب” مرات عدة اأثناء تنفيذ الوقائع”، 
بح�شب ما نقلت عنهم ال�شرطة التي اأو�شحت اأنها حتقق يف “ما اإذا 

كانت للجرمية �شلة ب�شياق اإرهابي«.
 

و�شل الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو جوتريي�س اإىل باك�شتان 
ا�شتجابتها يف مواجهة الفي�شانات املدمرة، ومن  اأم�س الأول لدعم 
مناطق  وي���زور  �شريف  �شهباز  ال����وزراء  رئي�س  م��ع  يلتقي  اأن  امل��ق��رر 

غمرتها املياه يف رحلته التي ت�شتغرق يومني.
اجلبال  يف  اجلليدية  الأن��ه��ار  وذوب���ان  املو�شمية  الأم��ط��ار  وت�شببت 
املناخ،  تغري  على  فيه  بالالئمة  احلكومة  األقت  وكالهما  ال�شمالية، 
احلديدية  ال�شكك  وخ��ط��وط  وال��ط��رق  امل��ن��ازل  جرفت  في�شانات  يف 

واجل�شور واملا�شية واملحا�شيل، وقتلت اأكرث من 1391 �شخ�شا.
وغمرت املياه مناطق �شا�شعة من البالد واأجربت مئات الآلف على 
ترك منازلهم، بينما تعطلت حياة قرابة 33 مليون �شخ�س، بح�شب 
ما ذكرته احلكومة. وقال جوتريي�س “اأتيت اإىل باك�شتان للتعبري عن 

ت�شامني ال�شديد مع ال�شعب الباك�شتاين بعد الفي�شانات املدمرة«.
مليون   160 بقيمة  م�شاعدات  جلمع  ن��داء  املتحدة  الأمم  واأطلقت 
ت�شببت يف  الفي�شانات  اأن  تقدر  باك�شتان  اأن  الرغم من  على  دولر، 
خ�شائر بنحو ع�شرة مليارات دولر. وقال جوتريي�س “اأنا�شد املجتمع 
الدويل تقدمي دعم هائل يف الوقت الذي تت�شدى فيه باك�شتان لهذه 
الكارثة املناخية«. واإىل جانب لقاء �شريف ووزير اخلارجية، �شيقوم 

جوتريي�س بجولة يف املناطق املت�شررة خالل زيارته.

عوا�شم

القاهرة

اجلزائر

برلني

اإ�شالم اباد

غارديان: وفاة امللكة اإليزابيث �شتهّز بريطانيا
•• لندن-وكاالت

اإليزابيث  الراحلة  امللكة  اأن  فريدلند  جوناثان  الربيطاين  الكاتب  اعترب 
الثانية كانت الثابت الوحيد يف عامل متغرّي ب�شكل م�شتمر، م�شيفاً اأن وفاتها 
“غارديان”  ل�شحيفة  فريدلند،  واأ���ش��ار  البالد.  على  عميقاً  اأث��راً  �شترتك 
ال�شيء  ال��راح��ل��ة  امل��ل��ك��ة  ك��ان��ت  ال��ع��ر���س،  اأن���ه م��ن��ذ توليها  اإىل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
و�شط  ال�شتمرارية  اأن  اأدرك���ت  حيث  الربيطانيني،  ب��ني  الوحيد  امل�شرتك 
ال�شطرابات هي “القيمة العظيمة التي ميكن اأن ي�شيفها النظام امللكي اإىل 
النظر  بالتنازل، بغ�س  اأب��داً  ال�شبب مل تقبل  ولهذا  النظام الدميقراطي”، 
عن عمرها اأو �شعفها، من منطلق اأن وظيفة امللك اأن يبقى مركزاً ثابتاً يف 
دوامة من الفو�شى. واأ�شافت اأن امللكة جعلت احلياد الدقيق �شهاًل، وكانت 
حكيمة يف فهم ال�شيا�شة والدبلوما�شية. فعلى مدار �شبعة عقود تقريباً، مل 
تكن هناك م�شادمات عامة بينها وبني حكومتها، كما تال�شت تدّخالتها يف 
ال�شيا�شة. واأو�شح اأن �شبط النف�س، وال�شعور الوا�شح بالواجب واأخالقيات 
احتفالت  دوره��ا يف  اأخ��ذ  ت�شميمها على  يف  م��وؤخ��راً  القدمية، جتّلى  العمل 
التنّقل وال�شري«.  “م�شاكلها يف  لتوليها العر�س رغم  “اليوبيل البالتيني” 
“ربطتنا امللكة بالأحداث املميزة يف حياتنا  م�شتقبل جديد وقال فريدلند 
بعد  م��ا  وا�شتمّر ط��وال حقبة  ق��وي��اً،  ال��راب��ط  ه��ذا  وك��ان  الوطنية احلديثة، 
ذّكرتنا  والتي  بوفاتها،  فقط  الآن  تنتهي  رمبا  فرتة  وهي  باأكملها،  احل��رب 
اأي�شاً باأروع اأوقاتنا«. واأ�شاف اأن بريطانيا “اأمام م�شتقبل جديد الآن، بعد اأن 
رحل العن�شر الوحيد يف حياتنا اجلماعية الذي كان ثابتاً وموثوقاً”. وختم 
فريدلند اأن املاليني “�شيحزنون الآن على �شيء اأكرث حميمية واأغلى من 

جمرد لقب، فقدان �شخ�س كان لعباً اأ�شا�شياً يف حياتهم كلها«.

كانت جزًء� ل يتجز�أ من �سورتها

بعد رحيلها: ماذا �شيحدث لكالب امللكة...؟
�إليز�بيث �لثانية، �لعا�سقة لهذ� �لنوع من �لكالب، 
تركت ور�ءها ثالثة من هذه �حليو�نات �ل�سغرية

حكمت �ململكة �ملتحدة منذ �لعام 1952

العامل ي�شارك الربيطانيني حزنهم على امللكة اإليزابيث الثانية 

ل  اآن���ذاك  عمرها  ك��ان  التي  ال�شابة  الربيطانية  للملكة  الع�شكرية  التحية 
يتجاوز الثالثني، وبداأت با�شتقبال عدد من قيادات ورموز عدن وقتها الذين 
اأن مت ا�شتقبالها باأكاليل من الزهور  قدموا ل�شتقبالها والرتحيب بها، بعد 
تبدو  حينها،  التواهي  مديرية  وك��ان��ت  ع��دن.  م��دار���س  طالبات  م��ن  املقدمة 
كقطعة م�شغرة من بريطانيا، حيث كان جم�شم �شاعة ي�شبه �شاعة “بيغ بن” 
والقادمني  ال��زوار  نظر  امتداد  وعلى  امليناء،  على  املطل  اجلبل  اأعلى  يف  يقع 
اإىل املدينة، بح�شب موؤرخني. بالإ�شافة اإىل ن�شب وجم�شمات عديدة منت�شرة 
حجري  جم�شم  ومنها  ل��رم��وزه،  الربيطاين  ال�شتعمار  �شيدها  املديرية  يف 
للملكة فيكتوريا، ور�شيف ال�شواح، وفنادق وبنايات اأخرى مبنية على الطراز 
وفندق  “الهالل”،  كري�شنت  ف��ن��دق  ومنها  ال��ق��دمي،  ال��ربي��ط��اين  امل��ع��م��اري 
اليوم، فيما  ي��زال معظمها قائما حتى  واأخ��رى عديدة ل  “ال�شخرة”،  روك 
ملدينة  الثانية  اإليزابيث  امللكة  زيارة  تدم  والإهمال. ومل  العبث  اأخرى طالها 

اإليزابيث  امللكة  اأقلت  التي  اخلا�شة  املركبة  لقيادة  الر�شمي  ال�شائق  ليكون 
اإىل وقوع القرعة  وزوجها الدوق فيليب خالل زيارتهما للمدينة، بالإ�شافة 
لتقوم  العزيز،  عبد  عائ�شة  وتدعى  البتدائي  ال��راب��ع  ال�شف  يف  طالبة  على 

بتقدمي باقة من الورود للملكة.
ووفقا لبالل غالم، مت اأي�شا اختيار طالب خطاط يف املعهد التجاري ويدعى 
اإبراهيم خان ليخط ر�شالة الرتحيب بامللكة، م�شتخدما املداد الأ�شود، والتي 
ام��راأة فقط   44 اأن  اإىل  املعارف حينها، م�شريا  دائ��رة  ا�شتح�شان مدير  نالت 
اإحدى حدائق  اإليزابيث يف  امللكة  من ن�شاء عدن املحجبات متكنَّ من مقابلة 
اأبناء عدن وكل من عاي�س  اأن  اليوم. يذكر  ال�شيخ عثمان م�شاء ذات  مديرية 
تلك احلقبة الزمنية، جتدهم ي�شتمتعون يف كتابة تلك الذكريات التي يرونها 
متثل ع�شرا ذهبيا بالن�شبة لعدن، على الرغم من اأنها كانت م�شتعمرة تابعة 

لربيطانيا طيلة 129 عاما.

•• لندن-وكاالت

بعد �شاعات قليلة من اإعالن وفاة امللكة اإليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن 
عمر ناهز 96 عاما، اأعاد رواد مواقع التوا�شل يف اليمن ن�شر معلومات و�شور 
لزيارة امللكة الراحلة مع زوجها الأمري فيليب اإىل مدينة عدن جنوبي اليمن. 
وكانت عدن اأول مدينة عربية تزورها ملكة بريطانيا الراحلة بعد نحو عامني 
ر�شمية.  تكن  ال��زي��ارة مل  لكن   ،1954 ع��ام  ذل��ك  وك��ان  العر�س،  توليها  م��ن 
وا�شتقبلت مدينة عدن، التي كانت اآنذاك اإحدى امل�شتعمرات الربيطانية، يف 
زوجها  الثانية مع  اإليزابيث  امللكة  العام،  ذلك  اأبريل من  ال�27 من  �شبيحة 
اأو ما كانت تعرف  اأقيمت مبيناء مديرية التواهي  الأمري فيليب، يف مرا�شم 
بعر�س ع�شكري كبري بالآلت املو�شيقية وبح�شور املئات  ب�”�شتيمر بوينت”، 
من اأهايل عدن. وا�شطف جنود احلر�س امللكي على طول ر�شيف امليناء يلقون 

عدن كثريا، حيث يوؤكد عدد من املوؤرخني واملهتمني بتاريخ عدن، اأن الزيارة 
ا�شتمرت يوما واحدا فقط، كما جاء يف كتاب املوؤرخ العدين بالل غالم ح�شني، 
احلامل للجن�شية الربيطانية. وزارت امللكة اإليزابيث الثانية خالل هذا اليوم 
وامل�شاريع  وامل��ع��امل  وامل�شت�شفيات  الأم��اك��ن  م��ن  ع���ددا  ع���دن،  يف  ق�شته  ال���ذي 
الع�شكري،  با�شهيب  الفرتة، ومنها م�شت�شفى  التي نفذتها بريطانيا يف تلك 
وم�شايف عدن، بالإ�شافة اإىل عدد  وم�شت�شفى امللكة اإليزابيث “اجلمهوري”، 
يف  وباحثون  موؤرخون  وي�شري  وغريها.  الربيطانية  وال�شركات  احلدائق  من 
تاريخ عدن، اإىل اأوراق وم�شتندات ر�شمية تو�شح جدول الزيارات التي قامت 
بها امللكة اإليزابيث يف ذلك اليوم، كما ت�شري تلك امل�شتندات اإىل تخ�شي�س جزء 

من وقت امللكة ل�شتقبال عدد من رموز ووجاهات عدن.
وعدد املوؤرخ بالل غالم بع�شا من املواقف والأحداث التي رافقت زيارة امللكة 
اإليزابيث لعدن، ومنها اأنه مت اختيار �شاب عدين يدعى حممود حمفوظ علي، 

عدن.. اأول مدينة عربية زارتها اإليزابيث الثانية قبل 68 عاما

•• الفجر –خرية ال�شيباين
حبا  الثانية  اإليزابيث  كر�شت  حكمها،  ف��رتة  ط��وال     
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ا ل��ه��ذا ال�����ش��ن��ف م���ن ال���ك���الب ذات الأرج����ل 
الق�شرية، اىل درجة جعلها جزًءا ل يتجزاأ من �شورتها. 
من بني الثالثني اأو نحو ذلك من الكورجي التي كانت 

لديها يف منزلها خالل 
ح��ي��ات��ه��ا، ث��الث��ة منهم 
“اثنان  بعدها  ع��ا���ش��وا 
م������ن ك��������الب ك����ورج����ي 

ودورجي«.
ب�������داأت ع���الق���ة حب     
الكالب  ه��ذه  مع  امللكة 
عندما   ،1933 ع����ام 
اأول  دوك��������������ي،  دخ���������ل 
ف�����ش��ي��ل ك����ورج����ي اىل 
حياة  باكنغهام،  ق�شر 
اإل��ي��زاب��ي��ث، ال��ت��ي كانت 
ت���ب���ل���غ م����ن ال���ع���م���ر 7 
تاأ�ش�شت  ������ش�����ن�����وات. 
قابلة  غ�����ري  راب�����ط�����ة 
اأكرث  وتعززت  للك�شر، 

كلبها  تلقت  عندما  ع�شر،  الثامن  ميالدها  عيد  ي��وم 
والدها.  اخلام�س،  ج��ورج  ي��دي  من  اخلا�س  الكورجي 

•• باري�س-اأ ف ب

توّحد القادة من كّل ركن من اأركان العامل لفرتة وجيزة 
الثانية، بعد وفاتها يف منزلها  اإليزابيث  للملكة  تكرمياً 

ال�شكتلندي يف عمر ناهز 96 عاماً.
تدّفق التكرمي من البلدان التي حكمتها اإىل تلك التي 
اإىل  ال�شغرية  ال���دول  وم��ن  معها،  ح��رب  حالة  يف  كانت 
اأقوى احلكومات على هذا الكوكب، ومن املوؤ�ش�شات التي 
بعد  ق��د ظهرت  تكن  التي مل  ال���دول  اإىل  ل��ق��رون  متتّد 

عندما توّلت العر�س.
ال���راح���ل���ة، من  ب���ل���دان ع���ن اح��رتام��ه��ا للملكة  وع����ربت 
برج  اأن����وار  اإط��ف��اء  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف  �شمت  دقيقة 
البيت  فوق  ال�شارية  العلم غلى منت�شف  وتنكي�س  اإيفل 
الأبي�س وخطوات اأخرى يف يف �شلطنة عمان والربازيل 

حيث اأعلنت ايام حداد اأو الأردن وكوبا...
يف ما يلي بع�س الكلمات التي قيلت عن امللكة اإليزابيث 
وكانت   1952 العام  منذ  املتحدة  اململكة  حكمت  التي 

اأي�شاً رئي�شة ل�15 من دول الكومنولث حول العامل.
قاد الكومنولث احتاد الدول التي كانت يف ال�شابق جزءاً 
من الإمرباطورية الربيطانية بالإ�شافة اإىل اأقاليم ما 

وراء البحار املتبقية، التكرمي العاملي.
ومّهدت منطقة جنوب اآ�شيا حيث كانت بريطانيا القوة 
اإل��ي��زاب��ي��ث مبا�شرة،  ال���ش��ت��ع��م��اري��ة ح��ت��ى م��ا ق��ب��ل ع��ه��د 
الطريق اإذ اأعرب رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي 

عن “اأمله” لوفاتها.
اإفريقيا  ج��ن��وب  رئي�س  ق��ال  اجل��ن��وب��ي،  ال��ك��رة  ن�شف  يف 
�شتبقيان  وذك��راه��ا  امللكة  “حياة  اإّن  رام���اب���وزا  �شرييل 
اأ�شاد  ب��ي��ن��م��ا  العامل”،  ع���رب  ال����ذاك����رة  يف  حم��ف��ورت��ني 
الرئي�س الكيني املنتخب ويليام روتو بقيادتها “املمتازة” 

للكومنولث.
األبانيز  اأن��ت��وين  اأ���ش��رتال��ي��ا  وزراء  رئ��ي�����س  اأ���ش��اد  ك��ذل��ك، 
اإليزابيث، متحّدثا  امللكة  لدى  لها”  ب�”نزاهة ل حدود 

��ا دورج���ي -م��زي��ج م��ن كلب  ك��الب ك��ورج��ي، ولكن اأي�����شً
اأملاين وف�شيلة الكورجي. ووفًقا ل�شحيفة الإندبندنت، 

ل يوجد ما يدعو للقلق حًقا ب�شاأن م�شتقبلهم.
   وتوؤكد ال�شحيفة الربيطانية اأن امللكة مل ترتك �شيًئا 
امل�شممة  اخلطة  واأن  اأ�شلوبها(  لي�س  )ه��ذا  لل�شدفة 
بعناية.  و�شعها  مت  قد  امل�شتقبلية  لأيامهم  ا  خ�شي�شً
توا�شل  اأن  ميكن  اخل�شو�س:  وج��ه  على  م�شار  يظهر 
“حظرية  اأع�شاء  اأح��د  مع  ب�شالم  حياتها  امللكة  ك��الب 
امللكية. �شيميل العديد من املوظفني، وكذلك  الغنم” 

ا اإىل ا�شتقبالهم. اأطفال امللكة، اأي�شً
   ويكفي اأن ترى كيف مت تدليل كالب الكورجي امللكية 

مدى  على  الق�شر  امللكية  ال��ك��الب  �شتغزو  ه��ن��اك،  م��ن 
14 جياًل من الأر�شتقراطية الكلبية.

   مع تقدم العمر تدريجًيا بامللكة، قررت و�شع حد لنوبة 
الكالب هذه. عام 2015، على �شبيل املثال، ذكرت اأنها 
ل تريد اأن ترتك وراءها كالًبا �شغاًرا، وبالتاأكيد كانت 
ال�شاللة  تال�شت   ،2018 عام  تتدهور.  �شحتها  ترى 
كورجي  لكالب  امللكية 
م���ع وف����اة وي���ل���و. ومع 
امل�شتحيل  م���ن  ذل����ك، 
عام  ب��دون��ه��م:  العي�س 
كان  ب��ي��ن��م��ا   ،2021
زوجها، الأمري فيليب، 
امل�شت�شفى،  ُي�����دخ�����ل 
“ليليبيث”  ت���ل���ق���ت 
ج������روي������ن ج���دي���دي���ن 
م����ن ك�����الب ك����ورج����ي، 
ف����ريغ����و�����س وم����وي����ك 
فريغو�س  ي��ع�����س  -مل 
طوياًل، ولكن ا�شتبدل 
اآخر،  بكورجي  ب�شرعة 

يف يونيو.
  ماذا �شيحدث لكالب 
عمر  ع��ن  �شبتمرب   8 يف  املفاجئة  وف��ات��ه��ا  بعد  امل��ل��ك��ة؟ 
اث��ن��ني من  اإل��ي��زاب��ي��ث خلفها  ت��رك��ت  ع��اًم��ا،   96 يناهز 

“تعاطفه ال�شادق مع بريطانيا حكومة و�شعباً«.
من جهتها، اأ�شادت اأملانيا التي حتّولت يف عهد امللكة من 
اأعداء بريطانيا اإىل حليف قوي، باإليزابيث الثانية  األد 

باعتبارها “رمز امل�شاحلة” بني حربني عامليتني.
بامل�شاحلة  “التزامها  �شولت�س  اأولف  امل�شت�شار  وق��ال 
اأهوال احلرب العاملية الثانية  الأملانية-الربيطانية بعد 

�شيبقى غري من�شي«.
هذا  كي�شيدا  ف��وم��ي��و  ال��ي��اب��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  رئ�����ش��ي  ورّدد 
“لعبت دوراً مهّماً يف خلق عامل �شالم  الإح�شا�س. وقال 
م�شيفاً اأّن وفاة امللكة كانت “خ�شارة كبرية”  وازدهار”، 

للمجتمع الدويل.
واأع���رب���ت الأرج���ن���ت���ني، ال��ت��ي خ�����ش��رت ح��رب��اً م��ري��رة مع 
فوكالند  ج��زر  على  بريطانيا 
عن   ،1982 ال�����ع�����ام  يف 
اإليزابيث.  لوفاة  “حزنها” 
بيان  احل��ك��وم��ة يف  وق���ال���ت 
وزارة  ع��ن  ���ش��ادر  مقت�شب 
“ترافق  اإن���ه���ا  اخل���ارج���ي���ة، 
ال�����������ش�����ع�����ب ال�����ربي�����ط�����اين 
احلزن  حلظة  يف  وعائلتها 

هذه«.
التزم  امل���ت���ح���دة،  الأمم  يف 
دقيقة  الأم�����������ن  جم���ل�������س 

�شمت.
وق��ال الأم���ني ال��ع��ام لالأمم 
املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 
مو�شع  “كانت  امل��ل��ك��ة  اإّن 
به  متّتعت  مل��ا  كبري  تقدير 
وتفان  ونعمة  ف�شيلة  م��ن 
ح������ول ال�����ع�����امل. ل���ق���د ك���ان 
ح�شورها مثرياً للطماأنينة 
ع����ل����ى م��������دى ع�����ق�����ود من 

من  الأخ����رى  اجل��ه��ة  يف  برحيلها.  زمن”  “نهاية  ع��ن 
العامل، اأكد رئي�س وزراء كندا جا�شنت ترودو اأّن اإليزابيث 
الثانية التي كانت رئي�شة للدولة الكندية كملكة، �شّكلت 
“ح�شوراً دائماً” يف حياة الكنديني و”�شتبقى اإىل الأبد 

جزءاً مهّماً من تاريخ بلدنا«.
كذلك، كّرم اأ�شغر اأع�شاء الكومنولث امللكة، حيث اأ�شاد 
الربيطاين  ب��رم��ودا  اإق��ل��ي��م  وزراء  رئي�س  ب��ريت  ديفيد 

ال�شغري، ب�”حياتها املليئة بالواجبات غري املنقو�شة«.
الثانية  اإليزابيث  اإّن  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  قال 
مع  �شخ�شية  عالقات  تقيم  بريطانية  ملكة  اأول  كانت 
ال�شعب يف جميع اأنحاء العامل، يف الوقت الذي اأمر فيه 

بتنكي�س الأعالم يف البيت الأبي�س واملباين احلكومية.
واأ�شار اإىل اإّن امللكة الراحلة كانت 

“امراأة دولة ذات وقار وثبات 
ل مثيل لهما”، م�شيفاً اأّنها 
اأكرث من ملكة. لقد  “كانت 

ج�ّشدت حقبة«.
تبّنوا  مّم���ن  اآخ�����رون  اأر����ش���ل 
م����وق����ف����اً اأق�������ل ودي�������ة جت���اه 

بريطانيا تعازيهم اأي�شاً.
الرو�شي  الرئي�س  ق��ّدم  فقد 
فالدميري بوتني تعازيه اإىل 
امللك ت�شارلز الثالث، متمّنياً 
وال�شمود”  “ال�شجاعة  ل��ه 
ب��ع��د وف�����اة وال����دت����ه، وذل���ك 
يف ال���وق���ت ال����ذي ت��ق��ود فيه 
الغربية  احل��م��ل��ة  بريطانيا 
على  ال����ع����ق����وب����ات  ل���ف���ر����س 
م���و����ش���ك���و ب�������ش���ب���ب غ����زوه����ا 

لأوكرانيا.
الرئي�س  اأع���������رب  ك�����ذل�����ك، 
عن  جينبينغ  �شي  ال�شيني 

لتتخيل للحظة التقاعد الذهبي الذي ينتظرهم. عا�س 
كالب امللكة داخل ق�شر باكنغهام، يف غرفتهم اخلا�شة، 
“غرفة الكورجي”. �شالل من اخلو�س، حلافات تتغري 
يومًيا، قائمة الطعام ... نحن بعيدون حقا عن “عي�شة 

الكالب«...
   واإذا كان م�شري كالب امللكة اإليزابيث الثانية بالتاأكيد 
مو�شوًعا للنقا�س يف بريطانيا، يف الوقت احلايل، فاإن 
التي  وف���اة  على  يحزنون  ال��ت��اج  وع�شاق  الربيطانيني 
الثابت  وك��ان��ت  ت��ق��ري��ًب��ا...  ق��رن  ال��ت��اري��خ طيلة  طبعت 

الوحيد يف عامل متقلب.
عن �سليت

فرن�شي�س  البابا  اأع��رب  الفاتيكان،  يف  الكبري«.  التغيري 
اأّنه  اإىل  م�����ش��رياً  امل��ل��ك��ة،  لرحيل  العميق”  “حزنه  ع��ن 

ي�شّلي لها ولنجلها ت�شارلز الذي خلفها ملكاً.
اأعرب قادة الحتاد الأوروبي عن اأ�شفهم لوفاة امللكة التي 
كانت رئي�شة دولة بريطانيا طوال ع�شويتها يف الحتاد 
الأوروبي وحتى مغادرتها يف نهاية املطاف.واأ�شاد رئي�س 
امل��ج��ل�����س الأوروب������ي ���ش��ارل م��ي�����ش��ال ب��امل��ل��ك��ة، م��ع��ت��رباً اأّن 
كانت  ال�شامدة”  ب�”اإليزابيث  و�شفها  ال��ت��ي  ال��راح��ل��ة 

جت�ّشد “اأهمية القيم الثابتة«.
اأ�شاد ملك بلجيكا فيليب الذي تربطه �شلة عائلية وثيقة 
بالطبقة الأر�شتقراطية الربيطانية، ب”ملكة ا�شتثنائية 
واأثبتت “وقاراً و�شجاعة وتفانياً  طبعت التاريخ بعمق”، 

طوال فرتة حكمها«.
ع�شر  ال�شاد�س  غو�شتاف  ك��ارل  ال�شويد  ملك  وو�شفها 
عائلتنا  لتاريخ  وراب���ط  لعائلتي  جيدة  “�شديقة  باأنها 

امل�شرتك«.
من جهته، قال ملك اإ�شبانيا فيليب ال�شاد�س اإنها “كتبت 
بن  �شلمان  ال�شعودي  امللك  التاريخ”.واأ�شار  ف�شول  اأهم 
اأّن “جاللة امللكة كانت منوذجاً للقيادة  عبدالعزيز اإىل 

�شُيخّلد يف... التاريخ«.
و�شف الرئي�س الإيرلندي مايكل د. هيغينز امللكة باأنها 
“كانت “�شديقة مميزة لإيرلندا”، معترباً اأّن “تاأثريها 

كان كبرياً على اأوا�شر التفاهم املتبادل” بني ال�شعبني.
اأما نيكول �شتورجون رئي�شة وزراء ا�شكتلندا التي توؤّيد 
قالت  فقد  املتحدة،  اململكة  بقية  عن  بالدها  ا�شتقالل 
اإىل  “حلظة حزينة بالن�شبة  اإليزابيث الثانية  اإّن رحيل 

اململكة املّتحدة ومنظمة الكومنولث والعامل«.
ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  اأ�شاد  جهته،  من 
“بالدها  طبعت  للقلوب”  وملكة  لفرن�شا  ب�”�شديقة 
والقرن«. كما اأعلن ق�شر الإليزيه اأّن ماكرون �شيتوّجه 
���ش��ب��اح اجلمعة  ب��اري�����س  ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف  ال�����ش��ف��ارة  اإىل 

للتوقيع على �شجل التعازي.

امللكة اإليزابيث الثانية حتنو على كاندي ، كلبها الدورجي

كالبها املف�شلة

الهند وال�شني تف�شالن بني قواتهما يف منطقة بغرب الهيمااليا
وت�شرتك الهند وال�شني يف حدود 
 3800 غري مر�شمة يبلغ طولها 
قواتهما  التزمت  حيث  كيلومرت، 
منذ  قائمة  ب��ربوت��وك��ولت  �شابقا 
اأي  ا�شتخدام  فرتة طويلة لتجنب 

اأ�شلحة نارية.
من  ج����ول����ة   16 ه����ن����اك  وك�����ان�����ت 
الج���ت���م���اع���ات ب����ني ك���ب���ار ال���ق���ادة 
ال��ع�����ش��ك��ري��ني م���ن ال��ب��ل��دي��ن منذ 
عندما   2020 ح���زي���ران  ي��ون��ي��و 
ا�شتبكت القوات الهندية وال�شينية 

يف منطقة جلوان باإقليم لداخ.
20 جنديا  وُق��ت��ل م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 
�شينيني  ج���ن���ود  واأرب����ع����ة  ه��ن��دي��ا 
اأدى  مم����ا  ب�����الأي�����دي،  م���ع���رك���ة  يف 
بني  ال��ت��وت��ر  يف  ح���اد  ت�شعيد  اإىل 
امل�شلحني  الآ�شيويني  العمالقني 

نوويا.

الف�شل  “مت  اخلمي�س  ي��وم  هندي 
من  ال���رغ���م  ع��ل��ى  القوات”،  ب���ني 
يحتفظان  ي���زالن  ل  البلدين  اأن 
ب��اآلف اجلنود على طول احلدود، 
ال�شيطرة  خ���ط  ب��ا���ش��م  امل���ع���روف���ة 
الفعلية. وقال امل�شدر الذي رف�س 
ال��ك�����ش��ف ع���ن ه��وي��ت��ه ن��ظ��را لعدم 
الت�شريح له باحلديث اإىل و�شائل 
الإعالم “هذه هي اخلطوة الأوىل 
خط  مبنطقة  الهدوء  تعزيز  نحو 

ال�شيطرة الفعلية«.
ال�شينية  ال���دف���اع  وزارة  وق���ال���ت 
الف�شل  يف  ال��ب��دء  مت  اإن���ه  اجلمعة 
بطريقة  اجل���ان���ب���ني  ق������وات  ب����ني 

“متزامنة وخمطط لها«.
ي�شاعد  “هذا  اأن  ال����وزارة  وذك���رت 
على احلفاظ على ال�شالم والهدوء 

يف املناطق احلدودية«.

•• نيو دلهي-رويرتز

بداأتا  اإنهما  وال�شني  الهند  قالت 
منطقة  يف  ق��وات��ه��م��ا  ب��ني  الف�شل 
احلدودية  جوجرا-هوت�شربينجز 
يف غ���رب ال��ه��ي��م��الي��ا، ب��ع��د عامني 
من ا�شتباكات على احلدود اأدت اإىل 

توتر العالقات الدبلوما�شية.
ي��اأت��ي ال��ف�����ش��ل ب��ني ال���ق���وات قبيل 
الأ�شبوع  اأوزب��ك�����ش��ت��ان  يف  اج��ت��م��اع 
يح�شره  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  امل��ق��ب��ل 
بينغ  ج��ني  �شي  ال�شيني  الرئي�س 
ناريندرا  الهندي  ال���وزراء  ورئي�س 
الف�شل  اإن  م��ودي. وقال اجلانبان 
من�شقة  بطريقة  يتم  ال��ق��وات  بني 
اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  لها”  و”خمطط 
ال�������ش���الم على  ت�����ش��اع��د يف ح���ف���ظ 
دفاعي  م�������ش���در  وق������ال  احل��������دود. 
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عربي ودويل

ملدة  الثالث  ال��وزراء  رئي�س   ..”1963  -1957“ هارولد ماكميالن   •
6 اأعوام

رئي�س الوزراء الرابع ملدة  • األيك دوجال�س هيوم “1963- 1964”.. 
عام

رئي�س الوزراء اخلام�س ملدة 6  • هارولد ويل�شون “1946 - 1970”.. 
اأعوام “الولية الأوىل«

رئي�س الوزراء ال�شاد�س ملدة 4 اأعوام • اإدوارد هيث “1974-1970”.. 
رئي�س وزراء لولية ثانية ملدة  • هارولد ويل�شون “1976-1974”.. 

عامني
رئي�س ال��وزراء ال�شابع ملدة 3  • جيم�س كالهان “1979-1976” .. 

اأعوام

الرابع ع�شر  الوزراء  رئي�س   ..”2022-2019“ بوري�س جون�شون..   •
ملدة 3 اأعوام

انتخبت يف 5 �شبتمرب اجلاري.. رئي�س الوزراء  • ليز ترو�س “2022”.. 
اخلام�س ع�شر “ ثالث رئي�شة لوزراء«

2015 هي الأط��ول حكما يف  اأ�شبحت منذ  اإليزابيث  امللكة  اأن  اإىل  ي�شار 
تاريخ بريطانيا بعدما جتاوزت فرتة حكم جدتها الكربى امللكة فيكتوريا 

التي ا�شتمرت 63 عاًما و7 اأ�شهر.
املل������وك  قائمة  ف���������ي  الثاني��ة  املرتب�����ة  اإليزابيث  امللك���ة  حتت����ل  كم�������ا 
الأط��������ول حكما يف التاريخ، بعد امللك الفرن�شي لوي�س الرابع ع�شر الذي 
 72 حكم�ه  فت���������رة  وجت����������اوزت  اأع��������وام،  اأرب�������ع  بعمر  ملك������اً  اأ�شب���������ح 

عاًما.

•• لندن-وكاالت

تولت امللكة اإليزابيث الثانية حكم بريطانيا منذ فرباير 1952 وهي يف 
�شن ال�25 عاما، وذلك بعد وفاة والدها امللك جورج ال�شاد�س.

و�شهدت فرتة حكم امللكة اإليزابيث التي امتدت لأكرث من 70 عاًما تعاقب 
 ”1955-1952“ ت�شر�شل  ون�شتون  منذ  ل��ل��وزراء  رئي�شا   15 خاللها 

حتى ليز ترو�س “�شبتمرب 2022«.
رئيي�شا للوزراء  15

ظل  يف  احلكم  امللكة  تولت   ..”1955-1951“ ت�شر�شل  ون�شتون   •
رئا�شته للوزراء

رئي�س الوزراء الثاين ملدة عامني • اأنتوين اإيدن “1955 - 1957”.. 

رئي�س الوزارء الثامن ملدة 11  • مارغريت تات�شر “1990-1979”.. 
عاًما “اأول رئي�شة للوزراء«

 7 مل��دة  التا�شع  ال����وزراء  رئي�س   ..”1997-1990 “ ميجور  ج��ون   •
اأعوام

رئي�س الوزراء العا�شر ملدة 10 اأعوام • توين بلري “2007-1997”.. 
رئي�س الوزراء احلادي ع�شر ملدة  • جوردون براون “2007- 2010”.. 

3 اأعوام
ال��وزراء الثاين ع�شر ملدة  رئي�س   ”2016-2010“ ديفيد كامريون   •

4 اأعوام
رئي�س ال��وزراء الثالث ع�شر ملدة 3   ..”2019 -2016“ • تريزا ماي 

اأعوام “ثاين رئي�شة الوزراء«

رئي�شا للوزراء بعهد اإليزابيث بينهم 3 �شيدات.. ت�شل�شل زمني  15

املف�شل  حفيدها  زوج���ة  ��ا  اأي�����شً وه��ي 
الذي  وامل��ح��اف��ظ،  التقليدي  وي��ل��ي��ام، 
اإنغريد  وت�شيف  كثرًيا”.  ي�شبهها 
هي  ك��ي��ت  اأن  ت���رى  “اإنها  ����ش���ي���وارد: 
ممتنة  وه��ي  امللكي  النظام  م�شتقبل 
اأ�شرية  ويليام حياة  لأنها منحت  لها 

�شعيدة«.
ل���ع���دم ارت���ي���اح ميغان     ك����ان مي��ك��ن 
م����ارك����ل، ال�����ذي مت ال��ك�����ش��ف ع��ن��ه يف 
التي  امل���ق���اب���ل���ة  يف   2021 م����ار�����س 
اأجرتها مع اأوبرا وينفري، على �شبكة 
�شي بي اإ�س، اإىل جانب الأمري هاري، 

ان يوقظ �شياطني املا�شي. 

واحدة، عفيفة، حتذر ال�شحافة مثل 
الطاعون... والخرى، انثوية تتغنج، 
طوال  ال����ش���واء  ا�شتقطبت  وك��اأن��ه��ا 
امللكي  النظام  اأغ��رق��ت  حيث  حياتها، 
تلفزيوين  م�شل�شل  يف  ال��ربي��ط��اين 
امللكة  راأ����ش���ه...  يكلفه  اأن  ك��اد  ط��وي��ل 
اإل��ي��زاب��ي��ث والأم������رية دي��ان��ا جيالن، 
م��ف��ه��وم��ان ل��ل��ح��داث��ة، ي��ت��ع��ار���ش��ان يف 
ا�شتمرت  -م��ب��ارزة طويلة  ���ش��يء،  ك��ل 
ال�شوء.  دائ��رة  عاما حتت  ع�شر  �شتة 
الأ�شواأ:  ت��واج��ه  اأن  امللكة  على  “كان 
دي��ك��ت��ات��وري��ون، م���وت اأخ��ت��ه��ا، مر�س 
وال��دت��ه��ا، اق��ت��ح��ام ال��ق�����ش��ر، حماولة 
�شيوارد،  اإنغريد  ذك��رت  كما  اغتيال، 
يف  ماج�شتي،  جم��ل��ة  حت��ري��ر  رئي�شة 
الثانية،  “اإليزابيث  الوثائقي  الفيلم 
لكنها  الليدي ديانا: مبارزة ملكية”، 
اأب��ًدا للتعامل مع �شخ�س  مل ت�شطر 
مثل دي��ان��ا«.    كانت اأم��رية امل�شتقبل 
بالكاد تبلغ من العمر 19 عاًما عندما 
�شمعته  تثري  ال���ذي  ت�����ش��ارل��ز،  قابلت 

العر�س. بروت�شتانت  ن�شاء قلق  كزير 
واأر�شتقراطية وعذراء: ديانا الربيئة 
العائلة  رغ���ب���ات  م���ع  ت��ت��واف��ق مت���اًم���ا 
اإىل   1981 اأدى عام  اختيار  املالكة. 
مليون   750 اأم����ام  “مرتب”  زواج 
العرو�س  م�شاهد، منده�شون بجمال 
ا، مل تكن  ال�شابة. امللكة، املتاألقة اأي�شً
�شيغرق  الحت���اد  ه��ذا  اأن  بعد  ت��ع��رف 

موؤ�ش�شتها يف الفو�شى.

معركة ديانا �سد 
�لإيدز تزعج باكنغهام

   وم����ع ذل�����ك، غ�����داة احل���ف���ل، ملحت 
لديانا  املظلم  اجل��ان��ب  امللكة  جاللة 
والديها: كانت  اأّثر فيها طالق  التي 
وبكت  غ��رف��ت��ه��ا،  يف  مكتئبة  الأم����رية 
ع��ن��دم��ا و���ش��ل��ت دون م��وع��د لإب����الغ 

امللكة مب�شيبتها مع زوج يبتعد عنها 
اأكرث من اأي وقت م�شى.    اإليزابيث 
لتدفق  ج����ًدا  ت�شمئز  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة، 
امل�����ش��اع��ر، واف���ق���ت ع��ل��ى دع��وت��ه��ا اإىل 
حفل افتتاح الربملان لتعليمها دورها. 
لكن يف ذل��ك ال��ي��وم، ك��ان��ت دي��ان��ا هي 
ك��ل ال�شواء  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ح��وذت  ال��ت��ي 
بف�شل ق�شة �شعر جديدة ... “عا�شت 
كان  الت�شريفات،  م��ن  ع��امل  يف  امللكة 
على الأمريات اأن حترتمنه، وان تكّن 
خلفها، يفكك ال�شحفي مارك رو�س، 
م���وؤل���ف ال��ع��دي��د م���ن الأع����م����ال على 
اإليزابيث الثانية. وعلى الرغم  امللكة 
من بع�س اجلهود، مل تدعم ديانا اأو 
وريثها  كان  ابنها  لأن  حًقا  ت�شاعدها 

ال�شرعي ».
وريثا  ف���ع���ال  ي���ري���د  ال����ت����اج  وك������ان     

اأخ����������رًيا ع���ل���ى ال�����ط�����الق، ال�������ذي مت 
الإعالن عنه عام 1996. ديانا تبلغ 
بعد  و�شتموت  عاًم��ا،   35 العمر  من 

عام.
تعّلمت  اأخ�������رى،  اإىل  اأم������رية  م���ن     
امللكة الكثري: مل ت�شدم عندما تزوج 
حفيدها ويليام بنتا من عامة النا�س، 
ك��ي��ت م��ي��دل��ت��ون، وه���ي ���ش��اب��ة عاقلة 
ب�����ش��رع��ة حبيبة  اأ���ش��ب��ح��ت  وك��ت��وم��ة 
البالد. �شّخرت اجلدة قلبها وروحها 
اأبريل   29 ويف  ال��ع��ر���س،  اإع������داد  يف 
2011، يوم الزفاف، �شوهدت تقفز 

فرًحا يف قاعات باكنغهام.
ذكية،  ام������راأة  ال��ث��ان��ي��ة  “اإليزابيث   
تعلمت درو�س ماأ�شاة ديانا من خالل 
يف  اندماجها  وت�شهيل  كيت  م�شاعدة 
رو�س،  م���ارك  يحلل  امل��ال��ك��ة،  العائلة 

ل��ل��ع��ر���س؟ ان��ت��ه��ت دي���ان���ا ب���ان متنحه 
امللكة  ترغب  ويليام.  �شخ�س  يف  اإي��اه 
اإن�شانية  باأعمال  ملتزمة  روؤيتها  يف 
وخ����ريي����ة؟ واخ�����ت�����ارت ال���ل���ي���دي دي 
الإي������دز. مو�شوع  ط��ل��ي��ع��ي��ة،  م��ع��رك��ة 
اجلن�شية،  باملثلية  مرتبط  حم��ظ��ور 
باكنغهام، ولكنه  ال�شعال يف  اأث��ار  مما 
عليها  اق���رتح���ت  ال�����ش��ح��ف.  اأغ������وى 
امللكة ميثاًقا بعدم الإعالن عن وجود 
كاميال باركر بولز، ع�شيقة ت�شارلز؟ 
كوميديا  اأداء  ع��ل��ى  الأم����رية  ت��واف��ق 

الزواج لتكمل رحالتها الإن�شانية.

بالن�سبة �إىل �إليز�بيث،
 فاإن كيت هي م�ستقبل 

�لنظام �مللكي
   اىل ان ظهرت يف 2 يونيو 1992، 

ق�شتها  دي��ان��ا،  �شرية  م��ن  مقتطفات 
احلقيقية، لأندرو مورتون )بوكيت( 
يف ال�����ش��ح��اف��ة، وا���ش��ف��ة ح��زن��ه��ا، بني 
وال�شره  ال�����ش��ه��ي��ة  ف����ق����دان  ن����وب����ات 
ترف�س  النتحارية.  وامليول  املر�شي 
“املجنونة”  اإدارة هذه الأمرية  امللكة 
التي ل ميكن ال�شيطرة عليها: اأ�شبح 

انف�شال الزوجني ر�شمًيا. 
املنبوذة من  وجهت ديانا “التائهة”، 
قبل العائلة املالكة يف و�شائل الإعالم، 
يف  نهائية  قاتلة  �شربة   1995 ع��ام 
برنامج على بي بي �شي. “كنا ثالثة 
قالت،  يف ه��ذا ال���زواج، وه��ذا كثري”، 
ا عن قدرة ت�شارلز على  مت�شائلة اأي�شً

اأن ي�شبح ملًكا. 
���ش��اه��دت اإل��ي��زاب��ي��ث ال��ربن��ام��ج على 
الهواء مبا�شرة دون تعليق. و�شتوافق 

•• الفجر -خرية ال�شيباين
   ب��ع��د اأك���رث م��ن �شبعني ع��اًم��ا من 
احلكم، اأحب الكثريون ت�شديق اأنها 
�شنوات،  ع��دة  منذ  ول��ك��ن   .- خ��ال��دة 
لتفادي،  ب��دق��ة  خالفتها  ت��ع��ّد  ك��ان��ت 
ا�شطرابا  اأخ������رى،  اأم������ور  ب���ني  م���ن 
ترتيب  �شاعتها.  حتني  عندما  اأك��رب 
اأول��وي��ة الو�شول  اخل��الف��ة وا���ش��ح: 
الأول  ل��ل��م��ول��ود  ه���ي  ال���ع���ر����س  اإىل 

للملك املرتّبع على العر�س.
   بعد انتظار تتويجه طوال حياته، 
الأكرب  البن  ت�شارلز،  الأمري  اأ�شبح 
فيليب،  والأم��ري  الثانية  لإليزابيث 
الثالث!  ت�شارلز  امل��ل��ك  ع��ا���س  ملًكا. 
الت�شمية  ه���ذه  ت��ك��ن  ذل����ك، مل  وم���ع 

امللكية هي الأكرث و�شوًحا.

لعنة د�ئمة
   الرئي�س اجلديد لق�شر باكنغهام، 
ال���ي���وم 73 ع���ام���ا، ���ش��ار ع��ل��ى خطى 
والدته واحتفظ با�شم ولدته لعهده. 
الثالث.  ت�����ش��ارل��ز  امل��ل��ك  الآن  وه����و 
امل�شكلة اأن لعنة غريبة تلت�شق بجلد 
واأن تتبنى مثل هذا  امللوك ت�شارلز. 
تبداأ  اأن  ه��و  التتويج  ي��وم  يف  ال���ش��م 

حكمك باأغالل ثقيلة.
الواقع  يف  ه���و  ت�����ش��ارل��ز  اإرث  ان     
ت�شارلز  لناأخذ  ال�شيء.  بع�س  ثقيل 
حكم  امل�����ث�����ال،  ���ش��ب��ي��ل  ع���ل���ى  الأول 
الكربى  ال���ث���ورة  خ�����ش��م  ال���رج���ل يف 
وكانت   ،”1651 اإىل   1642“
الأمر  ب��ه  وان��ت��ه��ى  ب��اه��ت��ة.  النتيجة 
 30 يف  اأُع�������دم  ث���م  امل���ح���اك���م���ة،  اإىل 
بالقرب  وايتهول  يف   1649 يناير 

األغي النظام امللكي  من و�شتمن�شرت. 
برئا�شة  “جمهورية”  واأق���ي���م���ت 
كارثية  ن��ه��اي��ة  ك��روم��وي��ل.  اأول��ي��ف��ر 

لأول ت�شارلز بال�شم.
ت�شارلز  اب�����ن  ال����ث����اين،  ت�������ش���ارل���ز     
اأف�شل.  م�����ش��ريه  ي��ك��ن  مل  الأول، 
وباء  اأوًل  عهده:  يف  امل�شائب  تتالت 
ال���ط���اع���ون، ث���م ح���ري���ق م���دم���ر عام 
لندن  ح��ري��ق  با�شم  ُع���رف   ،1666
ب��ل��ع��ن ا���ش��م امللوك  ال��ك��ب��ري، ان��ت��ه��ى 
ت�شارلز... ليتّوج الكل، مبوته ب�شكتة 

دماغية.
   ومب���ج���رد اأخ�����ذ ه����ذه امل��ع��اي��ري يف 
اأن  يفهم  اأن  للمرء  ميكن  العتبار، 
ال��ث��ال��ث رمب���ا بالكاد  ت�����ش��ارل��ز  ا���ش��م 
ك��ان ي��غ��ري الأم���ري احل���ايل. خا�شة 
ي�����ش��م��ح له  امل��ل��ك��ي  ال���ربوت���وك���ول  اأن 

بتغيري ا�شمه، اإذا اعتمد اأحد اأ�شمائه 
الفرعية، كما فعل قبله امللك اإدوارد 
ال�شابع وامللك اإدوارد الثامن “األربت 
ت�شارلز  اختار  ذل��ك  وم��ع  وديفيد”. 

الثالث.

فيليب، جورج �أو ... �آرثر؟
اأوًل  ا�شًما  ان يختار  ك��ان عليه  اإذا     
اأم������ام ت�����ش��ارل��ز ثالثة  اآخ������ر، ل���ك���ان 
اآرثر.  اأو  ج��ورج  اأو  فيليب  خ��ي��ارات: 

امللك اآرثر؟
اأ���ش��ط��وري، والذي  اأول  ا�شم   ه��ا ه��و 
امللكي  ل��ل��ن��ظ��ام  دف��ع��ة  �شيعطي  ك���ان 
الربيطاين! رمبا يكون غري تقليدي 

جدا بالن�شبة لالأمري.
“نعم،  ال�شابع  ج��ورج  اأ�شبح  واإذا     
ك���ان ه��ن��اك ���ش��ت��ة اآخ�����رون م��ن قبل، 

ت��ك��رمي لأح���د اأف����راد اأ���ش��رت��ه: والده 
الأم������ري ف��ي��ل��ي��ب، ال�����ذي ت����ويف يف 9 
باململكة  وند�شور  يف   2021 اأبريل 

املتحدة وزوج اإليزابيث الثانية.
   �شيتعني علينا النتظار قبل روؤية 
البداية  يف  اجل���دي���د.  امل��ل��ك  ت��ت��وي��ج 

ق��رن من  التي طبعت ما يقرب من 
التاريخ.

ا.  اأي�شً فيليب  ا���ش��ت��ب��ع��اد  ي��ت��م  مل     
من  اأول  هو  حينئذ  ت�شارلز  �شيكون 
اأخرى، لكان  اختار هذا ال�شم. مرة 
اع��ت��م��اد ه���ذا ال����ش���م امل��ل��ك��ي مبثابة 

كان  ولكن ل توجد لعنة يف الأفق”، 
ت�����ش��ارل��ز ���ش��ي��ك��ّرم ج���ّده امل��ل��ك جورج 
والأف�شل  ت��ك��رمي.  اأح�شن  ال�شاد�س 
من ذلك، اأنها كانت منا�شبة لتكرمي 
الكربى  الب����ن����ة  ل����وال����دت����ه،  اأخ������ري 
جلورج ال�شاد�س، ولفتة اأخرية لتلك 

اختارت  ذل�����ك،  م���ن  ال��ع��ك�����س  وع���ل���ى 
واعتربت  ال��وح��دة.  ورق��ة  لعب  امللكة 
وجهها  التي  بالعن�شرية  التهامات 
ال���ربن���ام���ج �شد  ن��ف�����س  ال����زوج����ان يف 
اآرت�شي،  ال����ع����رق،  امل��خ��ت��ل��ط  اب��ن��ه��م��ا 
حتقيق  ب���داأ  وق���د  للقلق”.  “مثرية 
ال�شرة  داخ�����ل  ال��ق�����ش��ي��ة  يف  داخ���ل���ي 
الر�شمي  احل�����ش��اب  اأن  ح��ت��ى  امل��ل��ك��ي��ة. 
ل��ل��ع��ائ��ل��ة امل���ال���ك���ة اه����ت����م، ب����ن����اًء على 
بعيد  ميغان  بتهنئة  اإليزابيث،  طلب 
تكري�س  يف   ... الأرب���ع���ني  م��ي��الده��ا 

ل�شيا�شة اليد املمدودة حتى النهاية.
عن لو جورنال دي دميان�س

هناك فرتة طويلة من احلداد، ومن 
املحتمل اأن ت�شتمر ب�شعة اأ�شهر. على 
�شبيل املثال، مل تتوج امللكة اإليزابيث 
الثانية حتى 6 فرباير 1952، بعد 
والدها  وف���اة  م��ن  ���ش��ه��ًرا  ع�شر  �شتة 

امللك جورج ال�شاد�س.

��سم هو و�لعر�س ل يتعاي�سان

لهذا ت�شارلز الثالث كاد اأال ي�شّمى ت�شارلز الثالث...!
�مل�سكلة �أن لعنة غريبة تلت�سق بجلد �مللوك ت�سارلز

ديانا امل�شاغبة

امللكة اإليزابيث الثانية والأمري ت�شارلز ي�شريان خلف تاج الدولة الإمرباطوري يف خالل الفتتاح الر�شمي للربملان يف لندن

كيت املف�شلة عند اليزابيت الثانية

ميغان اخر الحزان

من امرية اىل اخرى تعلمت امللكة الدر�س

االأمري وليام.. �شرية ويل العهد الربيطاين اجلديد •• لندن-وكاالت

ت�شارلز  الأم��ري  ابنها  اأ�شبح  بريطانيا،  ملكة  الثانية،  اإليزابيث  امللكة  وف��اة  بعد 
ول��ي��ا للعهد والأول يف  ول��ي��ام  الأم���ري  البكر  اب��ن��ه  اأ���ش��ب��ح  وب��ال��ت��ايل  ال��ب��الد،  ملك 
1982 من  ترتيب وراث��ة العر�س، فمن هو الأم��ري وليام؟ ولد الأم��ري يف يونيو 
زواج والده الذي كان اآنذاك وليا للعهد، الأمري ت�شارلز واأمه ديانا �شبن�شر، التي 
اأ�شبح ا�شمها الأمرية ديانا. وتبدو حياة الأمري ال�شاب الذي احتفل بعيد مياله 
الأربعني هذا ال�شيف منوذجيا وفقا للتقاليد الربيطانية، فقد وزع ن�شاطاته على 
العمل التطوعي والأعمال اخلريية واخلدمة الع�شكرية التي �شملت فروع القوات 

الع�شكرية الربيطانية بكل ت�شكيالتها: الربية والبحرية واجلوية.
الربيطانية،  احلكم  تقاليد  مع  مت�شقا  بريطانيا  يف  اجلديد  العهد  ويل  ويبدو 

وتزوج من �شيدة بريطانية هي كيت ميدلتون.

بال�شباط  لندن  ات�شحت  حينما   ،1997 عام  ديانا  الأم��رية  والدته  جنازة  الأول 
وكان وليام حينها يبلغ من العمر 14 عاما، ورغم اأنه طلب منه ومن �شقيقه عدم 

البكاء اأمام العامة لكن الكامريات ر�شدتهما وهما يبكيان.
وكان احلدث الثاين يف عام 2011، حينما تزوج كيت ميدلتون يف حدث وقع يف 
ب�”زواج  الزفاف  ه��ذا  �شّمي  حتى  ال�شورة،  ع�شر  وطغيان  التوا�شل  �شبكات  زم��ن 
قناة  الهواء مبا�شرة عرب  ي��ذاع على  ال��ذي  نوعه  الأول من  وك��ان احلفل  القرن«. 
زف��اف يف  اأول حفل  الإن��رتن��ت، وه��ذا هو  الربيطانية على  امللكية  بالعائلة  خا�شة 
العائلة املالكة منذ 30 عاما، اأي منذ زواج ت�شارلز والأمرية ديانا، وبث نوعا من 

احليوية يف العائلة املالكة. واأجنب دوق ودوقة كامربيدج 3 اأطفال.

ومل يك�شر القواعد كما فعل �شقيقه الأ�شغر الأمري هاري، الذي تزوج من املمثلة 
اأن  قبل   ،2020 ع��ام  يف  امللكية  واجباته  عن  تخلى  ثم  ماركا  ميغان  الأمريكية 
ي�شن الثنان هجوما عنيفا على العائلة املالكة يف مقابلة تلفزيونية كان لها وقع 
ال�شاعقة على العائلة يف ربيع العام املا�شي. وكان الأمري وليام راغبا يف اللتحاق 
امل�شوؤولني  لكن  ال��ع��راق،  يف  ت��خ��دم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الربيطانية  الع�شكرية  ب��ال��ق��وات 
هاري  الأ�شغر  �شقيقه  يخدم  اأن  فكرة  رف�شوا  كما  الفكرة  رف�شوا  الربيطانيني 
بح�شب  للخطر،  زمالئهم  ويعر�شوا  للهجمات  اأه��داف��ا  ي�شبحوا  ل  حتى  هناك، 
القوات  مع  خدم  ه��اري  الأ�شغر  �شقيقه  لكن  “بريتانيكا«.  الربيطانية  املو�شوعة 
العامل يف حدثني كبريين،  اأنظار  الأمري وليام  اأفغان�شتان. ولفت  الربيطانية يف 

بق�شايا  واهتمامه  للريا�شة  ع�شقه  اجلديد  الربيطاين  العهد  ويل  عن  ويعرف 
2005، حيث  ا�شكتلندا عام  اأن��دروز  �شانت  الأم��ري وليام يف جامعة  املناخ. تخرج 
بني  لقاء  اأول  اأن  عديدة  تقارير  تقول  اجلغرافيا.  ولحقا  والتاريخ  الأدب  در���س 
بعد  ه��ن��اك.  ت��در���س  كانت  ه��ذه اجلامعة، حيث  ول��ي��ام وكيت ميدلتون يف  الأم���ري 
التخرج عام 2005، التحق الأمري وليام بكلية �شاندهري�شت الع�شكرية املرموقة. 

اأم�شى الأمري عاما كامال يف ال�شفر خارج بريطانيا.
تطوع الأمري وليام يف دولة تبعد اآلف الأميال عن بالده هي ت�شيلي.

يكون  حتى  امللكية،  البحرية  ث��م  امللكي  اجل��و  ���ش��الح  اإىل  ان�شم   ،2008 ع��ام  يف 
مالكا للخربة يف الأفرع الرئي�شية باجلي�س. يف عام 2010، اأكمل تدريبه كطيار 
مروحية بحث واإنقاذ يف �شالح اجلو وبداأ العمل يف ويلز. تزوج عام 2011 من كيت 

ميدلتون. اأنهى خدمته الع�شكرية يف عام 2013، بعدما �شارك يف 150 عملية.
عمل بني عامي 2015 و 2017 كطيار اإ�شعاف.

ديانا »�ملجنونة«، كيت �ملدللة، ميغان �ملنفية:

امللكة اإليزابيث الثانية واالأمريات الثالث...!
عا�ست �مللكة يف عامل من �لت�سريفات، كان على �لأمري�ت �حرت�مه و�لبقاء خلفها
ترى امللكة اأن كيت هي م�شتقبل النظام امللكي,  وت�شعر باالمتنان لها ملنح ويليام حياة اأ�شرية �شعيدة

•• الفجر -خرية ال�شيباين
    كان للملكة عالقات متناق�سة مع �أمري�ت ودوقات �لتاج 
�لربيطاين. بغي�سة مع ديانا �سبن�سر، رغم �أن زو�جها من 
ت�سارلز مت ترتيبه؛ �سماء �سافية مع كيت ميدلتون، على 
مع  متاأرجحة  �لنبالء؛  �ألقاب  �إىل  �فتقارها  من  �لرغم 
ميغان ماركل، �لتي ��سطحبت معها �لأمري هاري يف منفاها 

�لأمريكي.
  و�حدة ل تتخلى �بد� عن قفاز�تها... و�لخرى تعانق 

مئات �لغرباء بيدين عاريتني.
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جت�����ل�����ت ع�������ودة 
����ش���ع���ب���ي���ت���ه���ا 
 2002 ع���������ام 
م�����������ن خ��������الل
ال���ن���ج���اح ال��ه��ائ��ل 
»وغ����ري  امل��ت��وق��ع «
الذهبي ليوبيلها 

تدهورت �سورتها عندما �أ�ساءت �مللكة، �حلكم على مز�ج رعاياها بعد حادثة موت ديانا عام 1997

اإليزابيث الثانية ترتدي زي اخلدمة الع�شكرية الن�شائية

دام حكمها 70 عاًما الأطول يف تاريخ امللكية الربيطانية

كان اليوبيل الف�شي للملكة عام 1977 من اأبرز اأحداث فرتة حكمها

كانت  ال�شرة تعني لها كل �شيء

امللكة و�شقيقتها الأمرية مارجريت خارج ق�شر باكنغهام يف 6 �شبتمرب 1997 خالل جنازة ديانا

تتويج اإليزابيث الثانية يف كني�شة و�شتمن�شرت، 2 يونيو 1952

 يف عهد اإليزابيث الثانية, جنا النظام امللكي الربيطاين
 من خالل تغيري مظهره اخلارجي دون تغيري دوره العام

�شعت امللكة اإليزابيث دائًما اإىل اإبقاء التاج فوق ال�شيا�شة احلزبية, اإال اأنها ظلت منخرطة يف ال�شوؤون العاملية

ملكة �ل�سعب
اإىل  اإليزابيث  عهد  اأ���ش��ول  تعود     
اأزم������ة ال���ت���ن���ازل ع���ن ال���ع���ر����س عام 
يف  مم���ي���ز  ح������دث  وه������و   ،1936
للملكية  بالن�شبة  الع�شرين  القرن 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة. دف����ع ال���ت���ن���ازل غري 
املتوقع لإدوارد الثامن عن العر�س 
اخلجول  األ����ربت  الأ���ش��غ��ر  �شقيقه 
ب��ا���ش��م جورج  ال��ع��ر���س  اإىل  والأل���ث���غ 
ال�شاد�س. وبعد فرتة وجيزة، اأ�شبح 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ال���رم���زي���ة ل��ل��ب��الد يف 

احلرب العاملية الثانية.
تكوينية  احل����رب جت��رب��ة  ك��ان��ت     
الأمرية  ال��ك��ربى،  لبنته  اأ�شا�شية 
بداأت  حيث  ع��اًم��ا،   14 اإل��ي��زاب��ي��ث، 
ال��ق��ن��اب��ل الأمل���ان���ي���ة ت��ت�����ش��اق��ط على 

لندن يف اأغ�شط�س 1940.
   يف الأ�شهر الأخ��رية من ال�شراع، 
ع��م��ل��ت ك��م��ي��ك��ان��ي��ك��ي �����ش����ي����ارات يف 
امل�شاعدة  الإق���ل���ي���م���ي���ة  اخل����دم����ة 
-اخلدمة الع�شكرية الن�شائية، مما 
ب�شكل  تّدعي  اأن  باإمكانها  اأن  يعني 
ي�شمى  م��ا  ���ش��ارك��ت يف  اأن��ه��ا  �شرعي 
ومنذئذ،  ال�شعبية”.  “احلرب 
اإىل  اأق����رب  طبيعي  ب�شكل  ظ��ه��رت 
مواطنيها من جميع اأ�شالفها على 

العر�س.
تزوجت  ع��ن��دم��ا   ،1947 ع����ام     
مونتباتن  ف��ي��ل��ي��ب  م���ن  اإل��ي��زاب��ي��ث 
-الذي اأ�شبح فيما بعد دوق اإدنربة 
ال��ب��ه��ج��ة وجرعة  -اأدخ�����ل زواج���ه���ا 
تزال  اأّم��ة ل  اوك�شيجني على حياة 
تعاين من تق�شف وتق�شيط ما بعد 

احلرب.
6 فرباير  يف  �شنوات،  ب�شع  بعد     
وال��ده��ا، ورثت  وف��اة  1952، عند 
امل�����راأة ال��ت��ي ���ش��ُي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا فيما 
بعد اإليزابيث الثانية، نظاًما ملكًيا 
ا���ش��ت��م��رت ���ش��ل��ط��ت��ه ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
ع�شر،  الثامن  القرن  منذ  التدهور 
ولكن، على العك�س من ذلك، اكت�شب 
لالأّمة  ال��ع��ام��ة  احل���ي���اة  يف  دوره�����ا 
اأه��م��ي��ة. يف ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن، من 
بواجباتهم  امللوك  يقوم  اأن  املتوقع 
الح��ت��ف��ال��ي��ة ب���ال���وق���ار ال�����الزم مع 
معرفة كيفية تقا�شم وتقدير اأذواق 

النا�س العاديني واهتماماتهم.
   ���ش��م��ح ح��ف��ل ت��ت��وي��ج امل��ل��ك��ة عام 
هذين  ب����ني  ب���ال���ت���وف���ي���ق   1953
التقليد  ي����رت����ب����ط  ال���������دوري���������ن. 
ال�شك�شونية  ب��الأ���ش��ول  الح��ت��ف��ايل 
البث  ن��ق��ل��ه  بينما  امل��ل��ك��ي،  ل��ل��ن��ظ��ام 
النا�س  ب���ي���وت  اإىل  ال���ت���ل���ف���زي���وين 
التقنيات.  اأح��دث  بف�شل  العاديني 
ومن املفارقات، لأنه يجب اأن يكون 
اأ�شبح  فقد  الآن،  للجميع  م��رئ��ًي��ا 
ت�شميًما  اأك����رث  امل��ل��ك��ي  الح���ت���ف���ال 

ور�شمية مما كان عليه من قبل.
 ،1969 ع�����ام  لح������ق،  وق�����ت  يف     
نظرة  يف  ث�������ورة  امل���ل���ك���ة  اأح�����دث�����ت 
امللكي  ال��ن��ظ��ام  اإىل  ال��ن��ا���س  ع��ام��ة 
ع���ن���دم���ا واف����ق����ت، ب��ت��ح��ري�����س من 
ال���ل���ورد م��ون��ت��ب��ات��ن و���ش��ه��ره املنتج 
ال���ت���ل���ف���زي���وين ال�����ل�����ورد ب�����راب�����ورن، 
الوثائقي  الفيلم  يف  امل�شاركة  على 
“العائلة املالكة” على بي بي �شي. 
ملحوظ  ب�شكل  حميمة  �شورة  اإنها 
ُتظهرها  ح��ي��ث  امل��ن��زل��ي��ة،  حل��ي��ات��ه��ا 
وهي تتناول وجبة الإفطار، وتقيم 
ع  وتتب�شّ ب��امل��ورال،  يف  ���ش��واء  حفلة 

من املتاجر املحلية.
   يف نف�س العام، كان تن�شيب ابنها 
ت�����ش��ارل��ز اأم����رًيا ل��وي��ل��ز، وه���و حدث 
ملكي اآخر متلفز، تاله عام 1970 
امللكة، خالل زيارة لأ�شرتاليا  قرار 
الربوتوكول  ك�����ش��ر  ون��ي��وزي��ل��ن��دا، 
باجلمهور  م��ب��ا���ش��رة  والخ����ت����الط 
ال���ذي ج��اء ل��روؤي��ت��ه��ا. و���ش��رع��ان ما 
اأ�شبحت هذه الظاهرة تقليدا لأي 

رحلة ملكية.
اإليزابيث  ���ش��ع��ب��ي��ة  ذروة  ج����اءت     
اليوبيل  اح��ت��ف��الت  خ��الل  الثانية 
الف�شي لعام 1977، والتي الب�شت 
والأبي�س  الأح���م���ر  ال���ل���ون  ال���ب���الد 
على  ����ش���وارع  ح��ف��الت  يف  والأزرق 
غ����رار اح��ت��ف��الت ي���وم ال��ن�����ش��ر عام 
حفل   ،1981 وع�������ام   .1945
بول  �شانت  ك��ات��درائ��ي��ة  يف  ال��زف��اف 
ديانا  وال���ل���ي���دي  ت�����ش��ارل��ز  ل���الأم���ري 
ا حدًثا �شعبيا  �شبن�شر، �شيكون اأي�شً

للغاية.

زمن �ل�سطر�بات
كانت  اأنها  التالية  العقود  اأثبتت     
اأكرث �شعوبة. يف اأوائل الت�شعينات، 
اأجرب اجلدل حول اإعفاء امللكة من 
تغيري  على  ال��ت��اج  ال��دخ��ل  �شريبة 
ترتيباته املالية حتى تتمكن العائلة 
بالتزاماتها  ال����وف����اء  م���ن  امل���ال���ك���ة 

فقدت  امل��ق��اب��ل��ة،  ب��ه��ا  ت�شببت  ال��ت��ي 
عاًما،   73 منذ  زوج��ه��ا،  اإليزابيث 
 9 الأم���ري فيليب، وال���ذي ت��ويف يف 
اأبريل 2021 قبل ب�شعة اأ�شهر من 
جنازته،  خالل  املائة.  ميالده  عيد 
التي مت تنظيمها يف جلنة م�شّغرة 
فر�شتها  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ب�����ش��ب��ب 
امللكة  ظ���ه���رت  ال�����ش��ح��ي��ة،  الأزم������ة 
ك�شخ�شية وحيدة و�شغرية وملثمة 
الأ�شخا�س  ع����ن  ب���ع���ي���ًدا  جت��ل�����س 
الأ�شهر  يف  احلا�شرين.  الآخ��ري��ن 
العميق  ال��ت��اأث��ري  اأ���ش��ب��ح  ال��ت��ال��ي��ة، 
الو�شوح،  غ��اي��ة  ل��ه��ذه اخل�����ش��ارة يف 

مع تدهور �شحتها تدريجياً.
ابتعاد  ع��ن  ال��ن��اج��م  الأمل  تفاقم     
فرتة  بعد  وازداد،  �شا�شك�س،  عائلة 
الأمري  ع��ار  و�شمة  ب�شبب  وج��ي��زة، 
اأندرو، ابنها الثاين، ووفًقا للبع�س، 
ا�شمه  يرتبط  ال��ذي  املف�شل،  ابنها 
بالأمريكي  وث��ي��ًق��ا  ارت���ب���اًط���ا  الآن 
وف�شائحه  اإب���������ش����ت����ني  ج����ي����ف����ري 
اجلن�شية املن�شورة. لقد �شهد العامل 
اتهام ع�شو بارز يف العائلة املالكة يف 
حمكمة اأمريكية مبمار�شة اجلن�س 
م��ع ق��ا���ش��ري��ن؛ ع����الوة ع��ل��ى ذلك، 
جعل اأندرو ق�شيته اأ�شواأ من خالل 
ب��ي بي  اإج����راء مقابلة ك��ارث��ي��ة م��ع 

�شي.
   ردت امللكة على الف�شيحة بت�شميم 
م��ل��ح��وظ: ف��ق��د ج����ردت اب��ن��ه��ا من 
والع�شكرية،  امللكية  األ��ق��اب��ه  جميع 
ال�شمو  “�شاحب  ذل������ك  يف  مب����ا 
املرموق للغاية، مما جعله  امللكي” 
نظرها،  ففي  عادًيا.  مواطًنا  فعلًيا 
املقربني  ينبغي لأح��د، ول حتى  ل 
منها، اأن يقو�س من خالل �شلوكه 
اأجنزته خالل فرتة حكمها  كل ما 

حلماية امللكية واحلفاظ عليها.
البالتيني  اليوبيل  جن��اح  ُيظهر     
احتفاظها  2022، مدى  عام  لها، 
ب��ع��اط��ف��ة ���ش��ع��ب��ه��ا؛ ك����ان م���ن اأب����رز 
ح��ظ��ي��ت برتحيب  ال���ت���ي  الأ����ش���ي���اء 
ك��ب��ري، ظ��ه��وره��ا يف م��ق��ط��ع فيديو 
بادينغتون  مع  ال�شاي  تتناول  وهي 
ق�ش�س  م���ن  �شخ�شية  وه���ي  ب���ري، 

الأطفال.
البالد  يف  منت�شرة  ف��ك��رة  ه��ن��اك     
يف  بانتظام  تظهر  امللكة  اإّن  ت��ق��ول 
اأح����الم ال��ربي��ط��ان��ي��ني؛ ل��ك��ن اأكرث 
رعاياها  م��ع  املنتظمة  ات�����ش��الت��ه��ا 
مبنا�شبة  ال�شنوية  ر�شالتها  ك��ان��ت 
ع���ي���د امل����ي����الد، وال����ت����ي ُت�������ذاع على 
التلفزيون والراديو. ل يعك�س هذا 
خالل  والتزاماتها  عملها  اخلطاب 
العام الراحل فح�شب؛ وامنا يوؤكد، 
معظم  من  اأكرث  وو�شوح  ب�شراحة 

وزرائها، اإميانها امل�شيحي املتجذر.
كانت  اإجنلرتا،  لكني�شة  كرئي�شة     
ه���ي ن��ف�����ش��ه��ا زع��ي��م��ة روح���ي���ة ومل 
تن�شها اأبًدا. على مر ال�شنني، تكيفت 
التقنيات  م��ع  امل��ي��الد  ع��ي��د  ر���ش��ال��ة 
وحمتواها  اأ�شلوبها  لكن  اجلديدة، 
ظل دون تغيري، مما يعك�س النظام 

امللكي كما �شكلته.
   يف ع��ه��د اإل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة، جنا 
ال���ن���ظ���ام امل���ل���ك���ي ال���ربي���ط���اين من 
اخلارجي  م��ظ��ه��ره  ت��غ��ي��ري  خ����الل 
تخلى  لقد  العام.  دوره  تغيري  دون 
امللكي  للنظام  اجلمهوريون  النقاد 
املطالبة  ع���ن  ط��وي��ل��ة  ف����رتة  م��ن��ذ 
باإلغائه الفوري وقبلوا باأن ال�شعبية 
ال�شخ�شية للملكة �شتجعل هدفهم 

غري قابل للتحقيق يف حياتها.
   اإليزابيث الثانية، التي دام حكمها 
70 عاًما، الأطول يف تاريخ امللكية 
نوًعا  خللفها  ت��رتك  الربيطانية، 
تكون  حيث  امللكية  اجلمهورية  من 
منها  ت��ت��ك��ون  ال��ت��ي  امل��ك��ون��ات  ن�شب 
-ال�شوفية والحتفالية وال�شعبوية 
والنفتاح. - يتم تعديلها با�شتمرار 
بحيث تظل كما هي ب�شكل اأ�شا�شي. 
ال�شيا�شيون  ال����ق����ادة  اأدرك  ل��ق��د 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  واملعلقون 
قامت  امللكة  اأن  طويلة  ف��رتة  منذ 
ال�شعب  ال����د�����ش����ت����وري  ب������دوره������ا 
الأحيان  م��ن  ك��ث��ري  يف  واحل�����ش��ا���س 
�شيا�شية  ومب����ه����ارة   ... ب��ر���ش��اق��ة 

ملحوظة.
و�شعورها  اأك�شبتها حكمتها  وق��د     
الرا�شخ بالواجب اعتبارا هو مزيج 
م���ن الح������رتام وال��ت��ق��دي��ر وامل����ودة 
والأجيال.  والطبقات  الأمم  جتاوز 
باململكة  ل���ل���غ���اي���ة  ف����خ����ورة  ك���ان���ت 
النهاية  يف  لكنها  و�شعبها،  املتحدة 
تنتمي اإىل العامل، و�شيحزن العامل 

على وفاتها.
*�أ�ستاذ حما�سر �أول 
يف �لتاريخ، جامعة 

�أجنليا رو�سكني

اآخر.  �شخ�س  اأي  مثل  ال�شريبية 
ويف نف�س الوقت، اندلعت ال�شائعات 
العائلة  اأع�����ش��اء  ح���ول  وال��ف�����ش��ائ��ح 
ال�شباب. �شيطّلق ثالثة من  املالكة 
اإل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة: الأمرية  اأب��ن��اء 
اأن����درو  والأم�����ري   ،1992 ع���ام  اآن 
1996، والأك���رث جدية، ويل  ع��ام 
 .1996 عام  ا  اأي�شً ت�شارلز،  العهد 
وت�شف امللكة عام 1992، عام ذروة 

الف�شائح، باآنه “ال�شنة الرهيبة«.
   الك�شف عن الإهانات التي تعر�شت 
ل��ه��ا الأم����رية دي��ان��ا خ���الل زواجها 
من ت�شارلز، ك�شف للجمهور جانًبا 
اأك����رث ���ش��رام��ة واأق����ل ت��ع��اط��ف��اً من 
تدهورت  ال���ت���ي  امل���ال���ك���ة،  ال��ع��ائ��ل��ة 
اأ�شاءت امللكة،  �شورتها اأكرث عندما 
مزاج  ت��ق��دي��ر  م��ع��ه��ود،  غ��ري  ب�شكل 
ب��ع��د ح���ادث���ة م����وت ديانا  رع���اي���اه���ا 
املاأ�شاوي  امل���وت  بعد   .1997 ع��ام 
�شاحبة  ال�����ش��اب��ق��ة،  اب��ن��ه��ا  ل���زوج���ة 
ال�شعبية العالية جًدا، اكتفت باتباع 
باملورال  وال��ب��ق��اء يف  ال��ربوت��وك��ول، 

لرعاية اأحفادها.
   ب�����دا ه�����ذا امل����وق����ف ب��������ارًدا وغري 
ح�شا�س للجمهور املتعط�س لإظهار 
امل�����ش��اع��ر ال��ت��ي مل ي��ك��ن م��ن املمكن 
الأ�شغر  امللكة  �شنوات  يف  ت�شورها 
ت�شاأل  �شًنا. “اأين هي ملكتنا؟” “، 
لها  تهم�س  بينما  ���ش��ن،  �شحيفة 
لنا  اأظ���ه���ري  اإك�شربي�س:”  دي��ل��ي 
اأنك تهتمني بنا!” م�شددة على اأنه 
يجب ان تك�شر الربوتوكول وتنّك�س 
ال��ع��ل��م ال����ذي ي���رف���رف ف����وق ق�شر 
انخف�شت  ان  ي�شبق  مل  باكنغهام. 
�شعبية امللكية الربيطانية اإىل هذا 
التنازل عن العر�س عام  احلد منذ 

.1936
ل��ف��رتة وجيزة  ف��وج��ئ��ت  اأن  ب��ع��د     
ب��ه��ذا ال��ت��ح��ول امل��ف��اج��ئ يف ال����راأي 
امللكة  ا�شتعادت  ال��ربي��ط��اين،  ال��ع��ام 
ب�����ش��رع��ة، خماطبة  امل����ب����ادرة  زم����ام 
الأمة على �شا�شة التلفزيون، وحّيت 
خالل  دي��ان��ا  ج��ن��ازة  موكب  براأ�شها 
ت�شميمه  مت  ذك�����ي  م��ت��ل��ف��ز  ح���ف���ل 

واخراجه.
ن��ظ��ر غالبية     جت��ل��ت ع��ودت��ه��ا يف 
خالل  م���ن   2002 ع����ام  ال�����ش��ك��ان 

لالأ�شكتلنديني  ب��ع��ن��اي��ة  امل�������ش���اغ 
ل��ل��ت��ف��ك��ري م���ل���ًي���ا يف ت�����ش��وي��ت��ه��م يف 
ا���ش��ت��ف��ت��اء ال���ش��ت��ق��الل ع��ل��ى نطاق 
وا�شع -وبحق -على اأنه تدخل موؤيد 
لالحتاد. ومع اقرتاب موؤمتر املناخ 
ا�شطرت  وال���ذي  غال�شكو،  يف   26
لأ�شباب  فيه  امل�شاركة  عن  للتخلي 
����ش���ح���ي���ة، اأع�����رب�����ت ع����ن الن����زع����اج 
كفاية  ع��دم  ب�شبب  ب��ه  ت�شعر  ال��ذي 
مواجهة  يف  ال�شيا�شية  الإج����راءات 

حالة الطوارئ يف التغرّي املناخي.

�ل�سنو�ت �لأخرية
   يف ال�شنوات الأخ��رية، عندما بلغ 
اأبريل   21 يف  ع���اًم���ا   95 ع��م��ره��ا 
التباطوؤ،  اأخ���رًيا يف  ب��داأت   ،2021
واجباتها  م��ن  امل��زي��د  فو�شت  حيث 
ال��ر���ش��م��ي��ة لأع�������ش���اء اآخ����ري����ن من 
بتفوي�س  وق��ام��ت  امل��ال��ك��ة،  العائلة 
وظيفة  لأه�������م  ت�������ش���ارل���ز  الأم��������ري 
خطاب  ق���راءة  وه��ي  لها،  احتفالية 
الر�شمي  الف����ت����ت����اح  يف  ال���ع���ر����س 

للربملان.
   ل��ك��ن��ه��ا اح��ت��ف��ظ��ت ب��ق��درت��ه��ا على 
مواجهة الأزمات حتى النهاية. عام 
2020، مع تف�شي جائحة كوفيد، 
اأر���ش��ل��ت امل��ل��ك��ة، ع��ل��ى ع��ك�����س رئي�س 
ه��ادئ��ة وموحدة  ر���ش��ال��ة  وزرائ���ه���ا، 
ل��الأم��ة -م��ن ون��د���ش��ور، حيث كانت 
خطابها  ج��م��ع  ���ش��ح��ي.  ح��ج��ر  يف 
الت�شامن مع �شعبها  املخت�شر بني 
من  م�شتعارة  ع��ب��ارة  يف  وال��ت��اأك��ي��د، 
اأغنية فريا لني ال�شهرية يف احلرب 
مرة  “�شنلتقي  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة 

اأخرى«.
   لقد جلب لها هذا العقد الأخري 
ن�شيبه من احلزن. تخلى حفيدها، 
ميغان  وزوج����ت����ه  ه�������اري،  الأم�������ري 
ماركل، عن واجباتهما امللكية، مما 
اأ�شر ب�شدة بالعائلة احلاكمة -وهو 
مقابلة  يف  ع���ن���دم���ا،  ت��ف��اق��م  ج����رح 
م���ع ال�����ش��ح��ف��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة اأوب����را 
اتهمت  ال���ع���امل،  ج���اب���ت  وي���ن���ف���ري، 
املالكة  ال��ع��ائ��ل��ة  ���ش��ا���ش��ك�����س  ع��ائ��ل��ة 
وحتى  وازدراء  ب��ق�����ش��وة  ب��ت��ع��ام��ل��ه��ا 

عن�شرية.
   بعد ف��رتة وج��ي��زة م��ن ال�شدمة 

بالكومنولث،  الرا�شخني  املوؤمنني 
روؤ�شاء  اأن  حقيقة  من  الرغم  على 
وزرائ���ه���ا ف��ق��دوا ال��ث��ق��ة م��ن��ذ فرتة 
طويلة بتلك املنظمة، فقد تو�شطت 
ال���دول الأع�شاء  ب��ني  ال��ن��زاع��ات  يف 
فيها، وقدمت الدعم وامل�شورة لقادة 
اأولئك  ذل���ك  ال��ك��وم��ن��ول��ث -مب���ا يف 
احلكومة  ب�شدة  يعار�شون  ال��ذي��ن 

الربيطانية.
اأ���ش��اد روؤ����ش���اء وزرائها     غ��ال��ًب��ا م��ا 
ال�شيا�شية،  وم��ع��رف��ت��ه��ا  بحكمتها 
وقراءتها  خربتها  ���ش��ن��وات  نتيجة 
البالد.  ل�شحف  ال��دوؤوب��ة  اليومية 
اإن ح�شور  وي��ل�����ش��ون  ه���ارول���د  ق���ال 
ال��ل��ق��اء الأ���ش��ب��وع��ي ال��ت��ق��ل��ي��دي مع 
نف�س  اأع����ط����اه  اع������داد  دون  امل��ل��ك��ة 
ال�شعور الذي كان ي�شعر به عندما 
اأن  دون  املدر�شة  يف  ا�شتجوابه  يتم 
يقوم بواجبه املنزيل. ومن املعروف 
ا اأن امللكة، من جانبها، وجدت  اأي�شً

املتوقع  -وغ�����ري  ال���ه���ائ���ل  ال���ن���ج���اح 
افتتحه  ال��ذي  الذهبي،  -ليوبيلها 
ماي،  ل��ربي��ان  ال�شتثنائي  امل�شهد 
عازف اجليتار يف كوين، وهو يوؤدي 
ع���زًف���ا م��ن��ف��رًدا ع��ل��ى ال��غ��ي��ت��ار فوق 
ع�شر  ب��ع��د  ب��اك��ن��غ��ه��ام.  ق�شر  �شقف 
لندن  ا�شت�شافت  ع��ن��دم��ا  ���ش��ن��وات، 
الألعاب الأوملبية، كانت امللكة واثقة 
على  لتوافق  نف�شها  من  يكفي  مبا 
ال��ظ��ه��ور يف ح��ف��ل الف���ت���ت���اح، حيث 
ظهرت يف خدعة عرب م�شهد فيديو 
من  امل��ل��ع��ب  يف  باملظلة  تقفز  وه��ي��ا 
طائرة هليكوبرت مع جيم�س بوند.

�ملجال �ل�سيا�سي
   بينما �شعت امللكة اإليزابيث دائًما 
ال�شيا�شة  ف����وق  ال���ت���اج  اإب���ق���اء  اإىل 
اأن��ه��ا م��ع ذل���ك كانت  اإل  احل��زب��ي��ة، 
م���ن���خ���رط���ة ب�����ش��ك��ل ك����ام����ل ط����وال 
ح��ي��ات��ه��ا يف ال�����ش��وؤون ال��ع��امل��ي��ة. من 

زيارة  الغيلية،  باللغة  خماطبتهم 
الإيجابي  ل��ل��ت��اأث��ري  من���وذًج���ا  ت��ظ��ل 

الذي ميكن اأن حتدثه زيارة دولة.
    حتى اأنها كانت قادرة على تنحية 
ب�شاأن  جانًبا  ال�شخ�شية  م�شاعرها 
اغ���ت���ي���ال ال����ل����ورد م��ون��ت��ب��ات��ن -عم 
وا�شتقبلت   1979 زوج���ه���ا-ع���ام 
اجلمهوري  اجلي�س  ق��ائ��د  ب��ح��رارة 
الأي������رل������ن������دي ال���������ش����اب����ق م����ارت����ن 
من�شب  ت��وىل  عندما  ماكجيني�س 
نائب رئي�س وزراء اإيرلندا ال�شمالية 

عام 2007.
   يف الواقع، لقد عرّبت عن اآرائها 
فقط  ا�شتثنائي  ب�شكل  ال�شيا�شية 
���ش��دي��د. وهكذا،  ب��اخ��ت��زال  ودائ���ًم���ا 
بعد  لندن  لبور�شة  زيارتها  خ��الل 
النهيار املايل لعام 2008، �شاألت 
بجفاف ملاذا مل يتوقع اأحد حدوث 

الأزمة.
ندائها  تف�شري  مت   ،2014 ع��ام     

تات�شر  م��ارج��ري��ت  م���ع  ال��ع��الق��ات 
�شعبة.    بل اأن امللكة ودوق اإدنربة، 
اع��رت���ش��ا يف ب��ع�����س الأح���ي���ان على 
ميكن  ال��ذي  ال�شيا�شي  ال�شتخدام 
اأن يكونا هدًفا له. على �شبيل املثال، 
ا�شتياءهما  1978، مل يخفيا  عام 
اخلارجية  وزي���ر  اأج��ربه��م��ا  عندما 
ا�شتقبال  على  اأوي���ن  ديفيد  اآن���ذاك 
ت�شاو�شي�شكو  ن��ي��ك��ولي  ال��روم��اين 
غالًبا  باكنغهام.  ق�شر  يف  وزوج��ت��ه 
للغاية  ب��ن��اًء  دوًرا  امل��ل��ك��ة  لعبت  م��ا 
اخل��ارج��ي��ة، حيث  ل��ن��دن  �شيا�شة  يف 
احتفالًيا وجماهرييا  اأعطت جانًبا 

يف دعم عمل الوزراء.
   ك��م��ا اأق���ام���ت ع��الق��ات ج��ي��دة مع 
العديد من روؤ�شاء الوليات املتحدة، 
منهم رونالد ريغان وباراك اأوباما، 
وزيارتها الناجحة عام 2011 اإىل 
فاجاأت  وال��ت��ي  اإي��رل��ن��دا،  جمهورية 
خ���الل���ه���ا م�����ش��ي��ف��ي��ه��ا م����ن خ���الل 

�مللكة �إليز�بيث �لثانية، ق�سة عهد:

رحلت تلك التي اأدخلت العر�س الربيطاين القرن 21...!
•• الفجر -�شون النغ
ترجمة خرية ال�شيباين

   عندما �سرع �ملوؤرخ �لربيطاين �ل�سري بن بيملوت يف كتابة 
�سريته �لذ�تية عن �إليز�بيث �لثانية عام 1996، فوجئ 
بع�س زمالئه باأنه يعترب �مللكة جديرة مبثل هذ� �لبحث. 

ومع ذلك، تبنينّ �أن حكم بيملوت كان �سائبا وحكيمًا مبا �أن 
�مللكة قد طبعت ع�سرها.

�لعامل  خا�س  ب�سكل  فنت  للملكية،  �ل�سيا�سي  �لــدور     
�لفني. عام 2006، كر�س فيلم “�مللكة” للمخرج �ستيفن 
ديانا.  �لأمرية  وفاة  بعد  و�جهتها  �لتي  للمع�سلة  فريرز، 
“�جلمهور”  �أظهرت م�سرحية بيرت مورغان   ،2013 عام 

م�سرحية  وزر�ئها.  روؤ�ساء  مع  �لأ�سبوعية  �جتماعاتها 
تتخيل   ،  )2014( �لثالث  ت�سارلز  �مللك  بارتليت  مايك 
 ، يخلفها  عندما  وريثها  يو�جهها  قد  �لتي  �ل�سعوبات 
2016 على  و�مل�سل�سل �لدر�مي �لتاج، �لذي يبث من عام 
م�ستوى  على  وودودة  �إيجابية  �سورة  منحها  نتفليك�س، 

�لعامل.
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•• الفجر -خرية ال�شيباين
    مرحا�سان يت�سعان لـ 90 جندًيا فقط يف ثكنة كلوت�سربج يف �إيد�ر �أوبر�ستاين 
بع�س  يف  �سرب  مياه  حتى  �أو  �ساخنة  مياه  توجد  ل  بالتينات.  ر�ينالند  يف 
�ملباين �لتابعة ملبنى هو�سوم يف �سلي�سفيغ هول�ستاين. ك�سفت �ملفو�سة �لربملانية 
للقو�ت �مل�سلحة، �إيفا هوغل، يف تقريرها يف مار�س �ملا�سي، عن �حلالة �ملوؤ�سفة 
�سعيف  وخ�سو�سا،  �لبريوقر�طية،  يف  �لغارق  �لأملــاين،  �جلي�س  للبوند�سفري، 

�لتجهيز.

اجلي�س الملاين يحتاج اىل اعادة بناء �شاملةلقد ا�شتوعب اأولف �شولتز الدر�س جيًدا

30 ب��امل��ائ��ة م��ن �شفنها  اأق���ل م��ن      
طاقتها”.  ب��ك��ام��ل  “تعمل  احل��رب��ي��ة 
الربية  ق��وات��ه��ا  ال����ورق، متتلك  ع��ل��ى 
350 م��رك��ب��ة م��درع��ة جم��ن��زرة من 
ول��ك��ن مي��ك��ن م�شاركة  ب���وم���ا،  ط����راز 
 6 اإيقاف  القتال. مت  150 فقط يف 
غرار  على   ،10 اأ�شل  من  مروحيات 
العديد من طائراتها املقاتلة. اأخرًيا، 
لن ت�شمح احتياطياتها من الذخرية 
اأيام يف  من ال�شمود اأكرث من ب�شعة 
حالة ن�شوب ���ش��راع.    »ال��ق��وات التي 
اعرتف  ما”،  حد  اإىل  عارية  اأقودها 
قائد اجلي�س، اجلرنال األفون�س مي�س، 
يف 24 فرباير، بينما كانت الدبابات 
الأوكرانية.  احل��دود  تعرب  الرو�شية 
منده�شة، تقدم املانيا هذه املالحظة 
ال��ذي ع��ادت فيه  الوقت  القا�شية: يف 
احلرب اإىل اأوروبا، القوة القت�شادية 
الأوىل يف القارة العجوز عاجزة على 
اأرا����ش���ي���ه���ا.    بالن�شبة  ال���دف���اع ع���ن 
لل�شكان، الذين جزء منهم رو�شوفيل 
علًنا، كانت ال�شدمة عنيفة. لقد ولت 
ال��دائ��م. وم��ع اقرتاب  اأوه���ام ال�شالم 
العقليات  ت���غ���رّيت  احل�����رب،  ���ش��ج��ي��ج 
اأجرته  ا�شتطالع  يف  ك��ب��رية.  ب�شرعة 
كوبرز  ووترهاو�س  براي�س  جمموعة 
يف ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي، دع���ا 2 م��ن اأ�شل 
اإىل زي���ادة الإن��ف��اق الدفاعي  اأمل���ان   3
اخلط  ه��ذا  على  ب��امل��ائ��ة   19 “كانوا 
خائفون  �شنوات”.”اإنهم  ت�شع  قبل 

    علوية املعدات القادمة من الوليات 
واغ�شبتها،  فرن�شا  ازعجت  املتحدة، 
هي التي كانت نرغب يف بيع عدد من 
طائرات رافال ... لكن وزيرة الدفاع 
لمربيخت،  ك��ري�����ش��ت��ني  الأمل����ان����ي����ة، 
اجلوي  القتال  ن��ظ��ام  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت 
امل�شتقبلي )�شكاف(، امل�شروع الملاين-
�شي�شمل  ال��ذي  -ال�شباين  الفرن�شي 
ا من  اأي�شً �شي�شتفيد  الرافال،  خليفة 

�شندوق 100 مليار يورو.
   ومع ذل��ك، ف��اإن اإع��ادة تقييم الأداة 
دون  �شوؤالني  ت��رتك  ه��ذه  الع�شكرية 
�شينتهي  دائ��م��ة؟  �شتكون  اإج��اب��ة. هل 
 .2026 ع����ام  اخل���ا����س  ال�����ش��ن��دوق 
وبدونه، ما مل يتم الإعالن عن زيادة 
اأملانيا  تتمكن  لن  امليزانية،  يف  كبرية 
الناتو  حللف  بالتزامها  ال��وف��اء  م��ن 
ب��امل��ائ��ة من   2 ي��ع��ادل  م��ا  بتخ�شي�س 
لتمويل  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ن��اجت��ه��ا 
دف��اع��ه��ا.     ث��م، ميكن الت�شاوؤل عما 
فائدة  ح���ول  ال�����ش��ك��وك  ك��ان��ت  م��ا  اإذا 
النهاية.  يف  �شتنت�شر  البوند�شفري 
“لكي تنجح الثورة التي بداأت، يجب 
على برلني اأن تندمج، ولي�س فقط يف 
القوة  تلعب  واأن  احل��رب،  تاأثري  ظل 
العالقات  يف  اأ�شا�شًيا  دوًرا  الع�شكرية 

تلّح كلوديا ميجور. الدولية”، 
تكفي  لن  العقلية  تغيري عميق يف     

مليارات اليورو لتحفيزه.
عن لك�سربي�س

بامل�شائل  اأخ�������رى  م�����رة  وم���ه���ت���م���ون 
بعد  والع�شكرية،  اجليو�شرتاتيجية 
يوؤكد اأندريه  عقود من الالمبالة”، 
اأوزولي�س، رئي�س حترير جملة لوايال 

الأملانية للدفاع.

»تغرينّ �لزمن«
   لقد فهم اأولف �شولتز ذلك جيًدا. 
بعد ثالثة اأيام من بدء ال�شراع، اأعلن 
الدميقراطي  ال���ش��رتاك��ي  امل�شت�شار 
خطوة  واتخذ  الع�شر”،  “تغرّي  عن 
تاريخية: اإن�شاء �شندوق خا�س، على 
 100 بقيمة  ���ش��ن��وات،  خم�س  م���دى 
الزعيم  وع��د  ط��م��وًح��ا،  ي���ورو.  مليار 
قريًبا  �شتمتلك  ب���الده  ب���اأن  الأمل����اين 
اأوروبا”.  يف  تقليدي  جي�س  “اأكرب 
اإىل  �شرتتفع  ميزانيتها  اأن  وا���ش��اف 
اأي  “70 اأو 80 مليار يورو �شنوًيا”، 
الفرن�شي  اجلي�س  ميزانية  اأك��رث من 

)56 ملياًرا عام 2021(.
يف  الهتمام  ا�شتقطب  خطاب  ويف     
األقى  ح��ي��ث  ب����راغ،  يف  اأغ�شط�س   29
-وهو  لأوروب���ا  ال�شرتاتيجية  روؤيته 

ج��ب��ال الأل�����ب.    مثل ه��ذه الظروف 
التجنيد  لن ت�شاعد يف حل �شعوبات 
اليوم  ع���دده  يبلغ  ي��ك��اد  ل  جي�س  يف 
180 األف جندي. “املطلوب ت�شغيل 
و�شابط  ���ش��اب��ط  من�شب   21500
اأوزولي�س.  اأن���دري���ه  ي�����ش��ري  �شف”، 
ع����اق����دة ال����ع����زم ع���ل���ى م���ع���اجل���ة هذا 
الأمر، اأ�شدرت هيئة الأركان الأملانية 
اأوائ����ل  ل��ه��ا يف  ت��روي��ج��ي  اأول م��ق��ط��ع 
زيا  ترتدي  �شابة  اأم  ن��رى  اأغ�شط�س. 
وفرقاطة  مقاتلة  وطائرات  ع�شكريا 
�شعار  حت��م��ل  ت���دري���ب���ات  يف  وج���ن���ودا 
ل�شت متاأكًدا من  اأملانيا”...  “نحمي 

اأن هذا يكفي لتحفيز النت�شاب ...
للمعدات.  الأول��وي��ة     حاليا، تذهب 
 60 �شراء  عن  احلكومة  اأعلنت  فقد 
ط���ائ���رة ه��ل��ي��ك��وب��رت ن��ق��ل م���ن ط���راز 
�شينوك من بوينج، و35 مقاتلة من 
“145 مليون يورو  اإف -35  طراز 
لكل منها” من �شركة لوكهيد مارتن 
ل��ت��ح��ل حم���ل اأ���ش��ط��ول��ه��ا م���ن ط���راز 
تورنادو القدمي، واحلفاظ على قدرة 

الأ�شلحة النووية الأمريكية.

األ��ف يف   300“ ال��ب��الد  املتمركزة يف 
�شمان  “دوره  وك��ان  الثمانينيات”. 
القائم  ال���ردع  م��ن  التقليدي  اجل���زء 
على املظلة النووية للوليات املتحدة 
امل�����وؤرخ  ي���ذّك���ر  الناتو”،  خ����الل  م���ن 

الع�شكري ويلفريد فون بريدو. 
الباردة  احل���رب  نهاية  ت��رك��ت  لقد     
ت��ه��دي��دات على حدودها.  ب��ال  امل��ان��ي��ا 
تقلي�س  البوند�شفري:  تكّيف  لذلك، 
احل������ج������م، واأمن������������اط ج������دي������دة من 
ال��ت��دخ��ل، م��ث��ل اإر����ش���ال وح�����دات من 
“يوغو�شالفيا  اخل���ارج  اإىل  اجل��ن��ود 
وفًقا لتفوي�شات  ال�شابقة، اأفريقيا”، 
الربملان )البوند�شتاغ(،  �شادق عليها 
حقيقية  رقابة  ب�شلطة  يتمتع  ال��ذي 
اأفغان�شتان،  “يف  ق���ي���وًدا:  وي��ف��ر���س 
ك��ان لهم فقط احل��ق يف ال��دف��اع عن 
الأمريكيني  ع��ك�����س  ع��ل��ى  اأن��ف�����ش��ه��م، 
الذين  والفرن�شيني،  والربيطانيني 
كما  مهاجميهم”،  مالحقة  ميكنهم 

يو�شح ويلفريد فون بريدو.
الذين  الأمل����ان،  ا���ش��م��ئ��زاز  ال�شبب؟     
النظام  جرائم  من  ب�شدمة  اأ�شيبوا 

مت���ري���ن ه���رب���ت م��ن��ه دائ���ًم���ا اأجنيال 
ا باأن  مريكل -وعد اأولف �شولتز اأي�شً
خا�شة”  “م�شوؤولية  �شتتحمل  بالده 
اأوكرانيا،  اإىل  الأ���ش��ل��ح��ة  ت�شليم  يف 
التن�شيق  ت��ع��زي��ز  اأج�����ل  م���ن  ون��ا���ش��د 
عن  اأع��ل��ن  كما  الأوروب����ي.  الع�شكري 
يف نظام م�شاد  “كبرية”  ا�شتثمارات 
من  اآخرين  �شركاء  داعًيا  للطائرات، 

القارة لالن�شمام اإىل الربنامج.

جي�س بني ملقاومة
 غزو �سوفياتي

   ان��ه��ا ط��ري��ق��ة لإع�����ادة ال��و���ش��ل مع 
ح��ق��ب��ة ب����دا ف��ي��ه��ا اجل��ي�����س الأمل������اين، 
تاأ�ش�س  �شلًبا.  الحت�شار،  عن  بعيًدا 
ملقاومة  م�شمًما  وك��ان   ،1955 ع��ام 
ي�شتعد  ال����ذي  ال�����ش��وف��ي��ات��ي  اجل��ي�����س 
اأملانيا  م��ن  ال��غ��رب  على  لالنق�شا�س 
�شقوط  وق��ب��ل  ال�شيوعية.  ال�شرقية 
اجل����دار، ك���ان اأح���د اأف�����ش��ل اجليو�س 
دبابة  الف   7 اأوروب�������ا:  يف  جت��ه��ي��ًزا 
األف  و500  م��ق��ات��ل��ة  ط��ائ��رة  واأل����ف 
الأمريكية  ل��ل��ق��وات  -م��ك��م��اًل  ج��ن��دي 

اأملانيا، حيث توجد جمعية  تقييًدا يف 
انتخاب  ي��ت��م  ال���ت���ي  ال���ب���ون���د����ش���وي���ر، 
“ميكن  ال���ق���وات.  ب��ني  م��ن  ممثليها 
بناءة”،  ب���روح  لكن  ن��اق��دة،  ت��ك��ون  اأن 
يو�شح ويلفريد فون بريدو -ولعبت 
فتح  يف  م���ه���ًم���ا  دوًرا  ال��ه��ي��ئ��ة  ه�����ذه 

البوند�شوير للن�شاء عام 2001.

نق�س �لعاملني
بال�شلطة  الهو�س  ف��اإن  ذل��ك،     وم��ع 
امل�����ش��ادة وال���رق���اب���ة ي��ع��رق��الن الآل���ة 
ومقرها  الإم��داد،  “هيئة  الع�شكرية. 
امل�شرتيات،  ج��م��ي��ع  مت��رك��ز  ك��وب��ل��ن��ز، 
اإنها  الفرقاطات.  اإىل  اجل���وارب  م��ن 
10 الف  وح�����س ب���ريوق���راط���ي، م��ع 
م��وظ��ف م���دين، وك��ل ���ش��يء ي�شتغرق 
ياأ�شف املتخ�ش�س اأندريه  اإىل الأبد”، 
القرار  اتخاذ  مت  انه  ومع  اأوزولي�س. 
البوند�شوير  يتلق  مل   ،2017 ع��ام 
ال��ه��ج��وم��ي��ة اجلديدة  ال��ب��ن��ادق  ب��ع��د 
جنوده،  ت��زود  اأن  املفرت�س  من  التي 
خوذات  ع��ل��ى  ينطبق  نف�شه  والأم����ر 
�شيادي  زلج��ات  اأو  املظليني  اجلنود 

القوة  يف  زي������ادة  اأي  جت����اه  ال����ن����ازي، 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة. ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، فاإن 
اجلي�س الأمل��اين حماط بالعديد من 
مفهوما  ت�شّربوا  جنوده  ال�شمانات. 
“القيادة  م��ف��ه��وم  بجي�شهم،  خ��ا���ش��ا 
الذين  “املواطنون  الداخلية”. 
يرتدون الزي الع�شكري، قادرون على 
للد�شتور”،  خمالف  اأم��ر  يف  الطعن 
ت�������ش���رح ك����ل����ودي����ا م����ي����ج����ور، م���دي���رة 
لل�شوؤون  الأمل���اين  املعهد  يف  الأب��ح��اث 

الدولية والأمن.
   هذه املقاربة الثقافية ترتك �شكوكا 
على اجلانب الآخر من نهر الراين. 
الفل�شفة.  ن��ف�����س  ل���دي���ه���م  “لي�س 
نقاتل،  العمليات،  يف  ننخرط  نحن، 
فرن�شًيا  �شابًطا  يالحظ  جن���ازف!«، 
م�شكلة �شغرية  ��ا  اأي�����شً ل��دي��ه  ك��ب��رًيا، 
مع الروؤية الإداري��ة لنظرائه، الذين 
العمل  “�شاعات  ع����ن  ي���ت���ح���دث���ون 
وهي  املوظفني”،  ع����ن  ومم���ث���ل���ني 
القوات  على  بعد  ت�شتحوذ  مل  عقلية 

امل�شلحة الفرن�شية...
   يف ال���واق���ع، واج����ب ال��ت��ح��ف��ظ اأقل 

القوة االقت�شادية االأوىل يف القارة العجوز عاجزة على الدفاع عن اأرا�شيها

لكي تنجح �لثورة �لتي بد�أت، يجب على برلني �أن تلعب �لقوة �لع�سكرية دوًر� �أ�سا�سًيا يف �لعالقات �لدولية
�ست�ستثمر حكومة �سولتز ب�سكل كبري يف قوتها �لع�سكرية، بعد �سنو�ت من �لإهمال

تقرير يدين احلالة املزرية للبوند�شويرجنود اأملان يف بعثة الأمم املتحدة يف مايل

ثورة �سببتها �حلرب يف �أوكر�نيا:

اجلي�س االأملاين, جي�س يحت�شر يحاول اإعادة بناء نف�شه
�لهو�س بال�سلطة �مل�سادة و�لرقابة يعرقل �لآلة �لع�سكرية �لأملانية

تايوان تعلن دخول م�شرّية �شينية منطقتها اجلوية  •• تايبيه-اأ ف ب

دخلت  طيار  دون  من  �شينية  ع�شكرية  ا�شتطالع  طائرة  اأن  تايوان  اأعلنت 
منطقة الدفاع اجلوي التابعة لها الثنني، يف اآخر عملية توغل تاأتي على 

وقع توتر العالقات بني البلدين اجلارين.
وعربت امل�شرّية التي عّرفت عنها وزارة الدفاع التايوانية على اأنها من نوع 
“منطقة متييز الهوية لأغرا�س الدفاع  اإىل جنوب غرب   BZK-007

اجلوي” )اأديز( التايوانية برفقة ثماين طائرات حربية �شينية.
التايوانية جمال اجلزيرة اجلوي وتتداخل مع  “اأديز”  وتتجاوز منطقة 

جزء من “اأديز” ال�شينية بل وت�شمل ق�شما من الرب الرئي�شي.
وكّثفت ال�شني ب�شكل كبري عمليات التوغل التي تنّفذها يف منطقة “اأديز” 
امل�شرّيات  ا�شتخدام  اأن  اإل  املا�شيني،  العامني  التايوانية )جنوب غرب( يف 

الع�شكرية يعد نادرا. وكانت اآخر مرة ي�شّجل فيها اجلي�س التايواين توغال 
2020، بعد �شهر من بدئه ن�شر  مل�شرّية قتالية يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 

البيانات ب�شاأن تكرار الطلعات اجلوية ال�شينية.
م�شرّية  التايوانية  القوات  اأ�شقطت  بعدما  الثنني  التوغل  عملية  وتاأتي 
الرئي�شي  ال��رب  قبالة  �شغرية  ج��زي��رة  على  الهوية  حم���ددة  غ��ري  جت��اري��ة 

ال�شيني.
�شل�شلة  بعد  م�شرّية،  التايوانية  القوات  فيها  ت�شقط  مرة  اأول  تلك  وكانت 
عمليات توغل مفاجئة نّفذتها م�شرّيات �شغرية متوفرة جتاريا يف الأ�شابيع 

الأخرية.

�شركة  ���ش��ن��ع��ت��ه��ا  ب��ك��ث��ري  اأك����رب  ع�����ش��ك��ري��ة  م�����ش��رّية   BZK-007 وت��ع��د 
برحالت  القيام  ميكنها  ال��ط��ريان  ل�شناعات  )قويت�شو(   Guizhou

مب�شافات طويلة ومتلك اأجهزة ا�شتطالع متطّورة.
من  دائ��م  تهديد  حت��ت  مليونا   23 ع��دده��م  البالغ  ت��اي��وان  �شكان  ويعي�س 
احتمال تعر�شهم لغزو من ال�شني التي تعترب اجلزيرة التي تتمتع بحكم 

ذاتي دميوقراطي، جزءا من اأرا�شيها �شيتم انتزاعه بالقوة اإذا لزم الأمر.
جينبينغ،  �شي  الرئي�س  عهد  يف  الع�شكرية  ا�شتعرا�شاتها  ال�شني  وكّثفت 

الزعيم ال�شيني الأكرث ا�شتبدادا وحزما على امل�شتوى الدويل منذ جيل.
واأر�شلت ال�شني ال�شهر املا�شي �شفنا حربية و�شواريخ ومقاتالت اإىل املياه 

والأجواء املحيطة بتايوان، يف تدريبات اعتربت الأكرب والأكرث عدائية منذ 
منت�شف ت�شعينات القرن املا�شي. واعُتربت تلك التدريبات مبثابة احتجاج 

على زيارة رئي�شة جمل�س النواب نان�شي بيلو�شي اإىل تايبيه.
كما �شّجلت تايوان عمليات توغل جوي قيا�شية نّفذتها مقاتالت �شينية يف 

اآب/اغ�شط�س.
وباتت عمليات عبور الطائرات احلربية ال�شينية اخلط الأو�شط الذي يعد 
تايوان، يومية  مبثابة ح��دود غري ر�شمية بني اجلانبني متر عرب م�شيق 

تقريبا منذ زيارة بيلو�شي.
قاعدة  بح�شب  جوية،  طلعة   380 ح��وايل  ال�شني  �شّجلت   ،2020 وع��ام 

بيانات تعدها فران�س بر�س بناء على تقارير ع�شكرية تايوانية.
وارتفع العدد بحلول العام املا�شي اإىل 969.

ونّفذت الطائرات ال�شينية هذا العام 1100 عملية توغل اإىل “اأديز«.

ماهي �شلطات امللك يف بريطانيا ؟ 
•• لندن-اأ ف ب

اأن  ُينتظر  ل  احتفالية  �شخ�شية  ه��و  اأ�شا�شا  امللك  املتحدة،  اململكة  يف 
الدولة،  رئي�س  ب�شفته  يحتفظ،  لكنه  ال�شيا�شية.  ال�شوؤون  يف  يتدخل 

ببع�س ال�شالحيات الد�شتورية.
جمل�س  من  ويتاألف  بريطانيا  يف  ت�شريعية  �شلطة  اأعلى  هو  ال��ربمل��ان 

العموم وجمل�س اللوردات والتاج، وهي كلمة اأخرى تعني امللكية.
والتاج اأقدم مكون يف نظام احلكم الربيطاين لكن �شالحياته تال�شت 
حد  اإىل  الطقو�س  بع�س  على  تقت�شر  الآن  واأ�شبحت  الوقت  مر  على 

كبري.
يف اليوم التايل لالنتخابات الت�شريعية، يدعو امللك زعيم احلزب الذي 

رئي�شا  ليكون  العموم  ال��ربمل��ان يف جمل�س  م��ن مقاعد  ع��دد  ب��اأك��رب  ف��از 
للوزراء وي�شكل احلكومة.

ي�شمى  التقاليد  عليه  تطغى  احتفال  يف  ع��ام  كل  الربملان  امللك  يفتتح 
ويقراأ خطط احلكومة لالأ�شهر ال�12 املقبلة. “خطاب العر�س”، 

يبداأ هذا احلدث ال�شنوي الكبري عادة بو�شول امللك اإىل وي�شتمن�شرت يف 
موكب من ق�شر باكنغهام، وهو ي�شع التاج الإمرباطوري. ويدخل امللك 

اأو امللكة اإىل جمل�س اللوردات.
ويتوجه �شاحب من�شب “الع�شا ال�شوداء” )بالك رود( لدعوة النواب 
اإج��راء رم��زي لتاأكيد  الباب يف وجهه يف  ُيغلق  يف جمل�س العموم حيث 

ا�شتقالل املجل�س حيال النظام امللكي.
ويقوم التاج بحل الربملان ر�شمًيا قبل اإجراء انتخابات ت�شريعية جديدة. 

عندما تتم املوافقة على م�شروع قانون من قبل جمل�س العموم وجمل�س 
اللوردات، ُير�شل اإىل امللك ليتم توقيعه لي�شدر وي�شبح قانونا.

اأن يرف�شه يعترب هذا الإجراء  اأن امللك ميكن، تقنيا،  على الرغم من 
عمليا، �شكليا.

وكانت امللكة اآن اآخر عاهل رف�س املوافقة على قانون يف 1708.
يف  واح���دة  م��رة  احلكومة  روؤ���ش��اء  تلتقي  الثانية  اإليزابيث  امللكة  كانت 
ويف  وخماوفهم.  بخططهم  خاللها  يبلغونها  اجتماعات  يف  الأ�شبوع 

نهاية حكمها اأ�شبحت الجتماعات افرتا�شية اأكرث فاأكرث.
وقالت يف فيلم وثائقي مت بثه يف 1992 “اإنهم يخربونني مبا يحدث 
اأو اإذا كانت لديهم اأي م�شاكل واأحياًنا ميكنني م�شاعدتهم بطريقة ما”. 
واأ�شافت اأنهم “يدركون اأنني اأ�شتطيع اأن اأكون غري منحازة ومن املمتع 

ال�شعور باأنني اإ�شفنجة«. ميلك امللك �شلطة تعيني اللوردات يف الربملان، 
لكن هذه ال�شلطة ل متار�س اإل بناًء على م�شورة وزراء احلكومة.

كما مينح امللك �شخ�شًيا و�شام الفار�س لتكرمي الذين قدموا م�شاهمة 
كبرية اإىل املجتمع الربيطاين يف جميع املجالت.

وكل �شنة تقدم له احلكومة لئحة من املر�شحني لتكرميهم.
اأزمة  ح���دوث  ح���ال  “يف  امللكية  �شالحياته  مب��م��ار���ش��ة  للملك  ُي�شمح 
وعندئذ، ي�شمح له مبخالفة ن�شيحة الوزراء لكن  د�شتورية خطرية”. 

هذا الأمر مل يحدث يف الع�شر احلديث.
الأ�شاقفة  تعيني  �شلطة  ميلك  اإنكلرتا،  لكني�شة  الأعلى  احلاكم  وامللك 
وروؤ�شاء الأ�شاقفة. لكن هذه ال�شلطة ل ميار�شها اإل بناء على ن�شيحة 

جلنة كن�شية.
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عربي ودويل
اّتهامات عن نقل اأطفال اأوكرانيني ق�شرًا اإىل رو�شيا 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأّكدت م�شاعدة الأمني العام لالأمم املّتحدة ل�شوؤون حقوق الإن�شان اإيلزي 
اأطفال  نقل  ع��ن  بالثقة”  “جديرة  اّت��ه��ام��ات  ه��ن��اك  اأّن  كريي�س  ب��ران��دز 
اأوكرانيني ق�شراً اإىل رو�شيا، مبدية خ�شيتها من اأن تتبّنى هوؤلء الأطفال 

عائالت رو�شية.
ال��دويل حول عمليات  وقالت براندز كريي�س خالل جل�شة ملجل�س الأم��ن 
النقل الق�شري يف اأوكرانيا اإّن “هناك اتهامات جديرة بالثقة عن عمليات 
نقل ق�شرية لأطفال غري م�شحوبني اإىل الأرا�شي املحتلة من قبل رو�شيا 

اأو اإىل رو�شيا الحّتادية نف�شها«.
“ن�شعر بالقلق لأّن ال�شلطات الرو�شية تبّنت اإجراًء مب�ّشطاً ملنح  واأ�شافت 

اجلن�شية الرو�شية لالأطفال الذين لي�شوا حتت و�شاية والديهم، ولأهلية 
هوؤلء الأطفال لأن يتّم تبّنيهم من قبل عائالت رو�شية«.

الإن�شان  ال�شامي حلقوق  املفّو�س  اأّن مكتب  اإىل  الأممية  امل�شوؤولة  ولفتت 
“فرز”  مراكز  اأن�شاأت  الرو�شية  امل�شّلحة  القوات  اأّن  “تاأكيد”  من  متّكن 

حيث جتري عمليات تفتي�س اأمني وجمع بيانات �شخ�شية وبيومرتية.
ويخ�شع لعمليات التفتي�س هذه الأ�شخا�س الذين يغادرون منطقة قتال 

اأو يعربون اإىل اأرا�س خا�شعة لل�شيطرة الرو�شية.
وقالت “ن�شعر بالقلق لأّن مثل هذه الفحو�شات، والعتقالت التي تليها، 
ال�����ش��رورة والتنا�شب”،  اإط���ار ق��ان��وين ول حت��رتم م��ب��داأي  اأّي  ت��ت��ّم خ���ارج 
م�شرية اإىل “معلومات موثوق بها” عن ح�شول “انتهاكات عديدة حلقوق 

الإن�شان” يف هذه املراكز.

“توثيق”  من  متّكنت  الإن�شان  حلقوق  ال�شامية  املفو�شية  اأّن  واأو�شحت 
حالت تعّر�س فيها اأ�شخا�س اأثناء مرورهم يف مراكز “الفرز” اإىل تفتي�س 
اخل�شوع  على  اأحياناً  اأج���ربوا  ه��وؤلء  من  بع�شاً  اأّن  اإىل  م�شرية  ج�شدي، 

لعمليات التفتي�س هذه عراة.
“نحن قلقون ب�شكل خا�س ب�شاأن خطر العتداء اجلن�شي الذي  واأ�شافت 

تواجهه الن�شاء والفتيات خالل اإجراءات الفرز هذه«.
األبانيا والوليات  وعقد جمل�س الأمن هذه اجلل�شة بدعوة م�شرتكة من 
بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  مكتب  مبا�شرة  اّتهمت  التي  املّتحدة 

بتنظيم عمليات نقل ق�شري لآلف الأوكرانيني اإىل رو�شيا.
“يف  هذه  الق�شري  النقل  عمليات  جتري  مو�شكو  ف��اإّن  وا�شنطن  وبح�شب 
اإطار جهودها الرامية اإىل �شّم اأجزاء من اأرا�شي اأوكرانيا اإىل �شيطرتها«.

فرن�شا  مقّدمها  يف  املجل�س،  يف  اأع�شاء  ع��ّدة  دول  اأعربت  اجلل�شة  وخ��الل 
وبريطانيا، عن قلقها من هذه التقارير عن عمليات النقل الق�شري هذه.

كّل  نيبينزيا  فا�شيلي  املّتحدة  الأمم  لدى  الرو�شي  ال�شفري  نفى  باملقابل، 
هذه التهامات “التي ل اأ�شا�س لها” و”املختلقة«.

يخ�شعون  رو�شيا  اإىل  املّتجهني  الأوك��ران��ي��ني  اأّن  الرو�شي  ال�شفري  واأّك���د 
على غرار ما يح�شل يف بولندا اأو يف  “لإجراءات ت�شجيل ولي�س للفرز”، 

دول الحتاد الأوروبي الأخرى التي ت�شت�شيف لجئني اأوكرانيني.
ل التحّدث عن امل�شاكل احلقيقية بدًل من امل�شاكل املختلقة.  وقال “نف�شّ
بعدما اأ�شعنا الوقت اليوم يف احلديث عن اآخر التكّهنات والأوهام، نقرتح 
اأجنبية  دول  وتزويد  لل�شالم،  احلقيقية  التهديدات  عن  غ��داً  نتحّدث  اأن 

اأوكرانيا باأ�شلحة«.

غارديان: اأزمة الغذاء مل تبداأ بعد احلرب يف اأوكرانيا •• لندن-وكاالت

العاملية  ال��غ��ذاء  اأزم��ة  اإن  الأول  اأم�س  الربيطانية،  “غارديان”  �شحيفة  قالت 
اأ�شبح   ،2030 بحلول  اجل��وع  على  الق�شاء  واأن  البداية،  �شوى  لي�شت  احلالية 

بعيد املنال اأكرث من اأي وقت م�شى.
وقالت ال�شحيفة ، اإن “زعماء العامل منذ 7 �شنوات التزموا بهدف طموح للغاية 
“هذا الهدف اأ�شبح  اأن  م�شريًة اإىل   ،”2030 وهو الق�شاء على اجلوع بحلول 
اأن  املتحدة  الأمم  “تقدر  واأ�شافت  م�شى«.  وق��ت  اأي  من  اأك��رث  املنال  بعيد  الآن 
عدد الذين بينهم وبني املجاعة خطوة واحدة، قفز من 135 مليونا يف 2019 
اإىل 345 مليوناً«. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل ت�شريحات من�شق ال�شوؤون الإن�شانية 

نار  على  الزيت  الكثري من  �شبت  بل  اأزم���ة،  تخلق  اأوك��ران��ي��ا مل  يف  “احلرب  اأن 
م�شتعلة بالفعل، ورغم اأن اآثارها على اإنتاج الغذاء مل تكن �شديدة كما كان يخ�شى 

مرجحًة اأن يكون “2023 اأ�شوء«. الكثريون، فاإنها ا�شتنزفت الحتياطيات”، 
واأ�شافت اأن “هذه الأزمة ك�شفت عن النظام الغذائي املعطل، والذي يعاين فيه 
امل�شتهلكون واملنتجون، فيما يحقق اأخرون اأرباحاً �شخمة”، م�شريًة اإىل اأن تداول 
احلبوب يرتكز يف اأيدي 4 �شركات فقط، حتقق اأرباًحا قيا�شية من املواد الغذائية 
“ا�شتئناف �شادرات  اأن  ال�شحيفة  وتابعت  اإليها.  ت�شتد احلاجة  التي  الأ�شا�شية، 

يف الأمم املتحدة التي قال فيها اإن “املجاعة على الأبواب يف ال�شومال، ويوجد 
يف منطقة القرن الأفريقي التي دمرها اجلفاف، 22 مليون �شخ�س معر�شون 
خلطر املجاعة، وما يقرب من ثلث باك�شتان حتت املاء، اأما اجلفاف وموجة احلر 
اأعقاب  وجاء ذلك يف  يف جنوب ال�شني، فاأديا اإىل تعري�س املحا�شيل للخطر”، 
احلرب الرو�شية الأوكرانية، التي اأثرت على اإمدادات من امل�شدرين الرئي�شيني 

للحبوب، رو�شيا واأوكرانيا، ما اأدى اأي�شاً اإىل ارتفاع اأ�شعار الطاقة، والأ�شمدة.
ونقلت ال�شحيفة عن كبري القت�شاديني يف برنامج الغذاء العاملي عارف ح�شني، 

احلبوب الأوكرانية رغم احلاجة املا�شة اإليها، ل ميكن اأن ي�شلح الأمر حتى لو 
ال�شركات  على  طارئة  �شريبة  اإق��رار  اإمكانية  اإىل  م�شرية  توقف”،  دون  ا�شتمر 
التي ا�شتفادت ب�شكل كبري من وباء كورونا للم�شاعدة يف اإطعام الب�شر، وفق ما 

اقرتحته املنظمة الإن�شانية الربيطانية “اأوك�شفام«.
“اأي حل طويل الأج��ل لأزم��ة الغذاء �شيتطلب احلد من  اأن  واأردف��ت ال�شحيفة 
انبعاثات الكربون ،وتكيف املحا�شيل يف ظل ا�شتمرار اأزمة املناخ، وتقليل العتماد 
اأ�شواق  الالعبني، يف  الكيميائية، وحتدي هيمنة عدد �شغري من  الأ�شمدة  على 
معاجلة  يف  احل��ك��وم��ات  ف�شل  اأن  التقرير،  خ��ت��ام  يف  ال�شحيفة  وت���رى  ال��غ��ذاء.« 
املرتفعة  الأ���ش��ع��ار  ل�شتغالل  ال�شركات  اأم���ام  الطريق  فتح  احلقيقية،  امل�شاكل 

لتحقيق اأرباح كبرية.

�لآفاق للعام 2022 قامتة على �سوء �لنعكا�سات �خلطرية للحرب يف �أوكر�نيا         

ب�شبب كوفيد.. العامل تراجع 5 �شنوات يف ال�شحة والتعليم واملعي�شة

اأزمة تفتي�س املن�شاآت النووية االإيرانية تتفاقم.. �شربة جديدة للجهود الدولية

كيف اعتلى روتو »بائع الر�شيف« عر�س كينيا عرب »الفقر وال�شباب«؟

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

يف مواجهة تزامن غري م�شبوق من 
كوفيد- وب��اء  وخ�شو�شا  الأزم���ات، 
�شنوات  خم�س  العامل  تراجع   ،19
ما  الب�شرية،  التنمية  �شعيد  على 
يف  و”الإحباط”  “الريبة”  يثري 
جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل، وف��ق م��ا جاء 
املتحدة  الأمم  ن�����ش��رت��ه  ت��ق��ري��ر  يف 

اخلمي�س.
املتحدة  الأمم  ب���رن���ام���ج  وح�������ذر 
ب���اأن���ه لأول  ال��ت��ق��ري��ر  الإمن���ائ���ي يف 
تبنيه قبل ثالثني عاما،  مرة منذ 
الب�شرية  التنمية  موؤ�شر  انخف�س 
ي��اأخ��ذ يف الع��ت��ب��ار متو�شط  ال���ذي 
وامل�شتوى  والتعليم  املتوقع  العمر 
يف  ال��ت��وايل  على  لعامني  املعي�شي، 

2020 و2021.
وقال رئي�س الوكالة التابعة لالأمم 
املتحدة اأكيم �شتايرن يف مقابلة مع 
وكالة فران�س بر�س “هذا يعني اأننا 
منوت يف عمر مبكر اأكرث واأننا اأقل 

تعليما واأن دخلنا ينخف�س«.
املعايري  “عرب هذه  اأنه  و�شدد على 
فكرة  ت���ك���وي���ن  مي���ك���ن  ال����ث����الث����ة، 
الياأ�س  م�شاعر  خ��ل��ف  ال�شبب  ع��ن 
امل�شتقبل  ب�شاأن  والقلق  والإح��ب��اط 

التي بداأ النا�س يح�شون بها«.
ارتفاع  يف  امل���وؤ����ش���ر  ب��ق��ي  وب���ع���دم���ا 
متوا�شل منذ عقود، عاد يف 2021 
اإىل امل�����ش��ت��وى ال����ذي ك���ان ع��ل��ي��ه يف 
�شنوات  ب��ذل��ك  “ماحيا”   2016

من التطور.
كوفيد-19  هو  الرئي�شي  وال�شبب 

•• عوا�شم-وكاالت

يرى مراقبون اأن الرئي�س الكيني 
ا�شتطاع  روت�����و؛  ول���ي���ام  امل��ن��ت��خ��ب 
بحنكة �شديدة اللعب على ورقتي 
الرئي�س  لي�شبح  والفقر  ال�شباب 
ا�شتقاللها  منذ  لكينيا  اخلام�س 
اآخر  متخطيا  1963؛  العام  يف 
عقبة قانونية بعد اإعالن املحكمة 
ال��ع��ل��ي��ا الث��ن��ني ف����وزه ر���ش��م��ي��ا يف 
ان��ت��خ��اب��ات م��اراث��ون��ي��ة ج����رت يف 
املئة  يف   50.49 ب  اأغ�����ش��ط�����س 
بفارق �شئيل على  الأ���ش��وات  من 
م��ن��اف�����ش��ه راي�����ال اودي���ن���غ���ا ال���ذي 
متكن  فكيف  %؛   48.85 ن��ال 
اإدارة  م��ن  للجدل  امل��ث��ري  ال��رج��ل 

حياته ال�شيا�شية؟

حمطات مهمة: 
م�شرية  ����ش���ه���دت  ال������واق������ع؛  يف 
نائب  من�شب  �شغل  ال��ذي  روت���و؛ 
العديد  �شنوات؛  لع�شر  الرئي�س 
من املحطات ال�شعبة قبل متكنه 
من اعتالء عر�س الدولة ال�شرق 
ب�شرا�شتها  امل��ع��روف��ة  اإف��ري��ق��ي��ة؛ 
تعترب  وال�����ت�����ي  الن����ت����خ����اب����ي����ة؛ 

اخلطر الأكرب، �شواء على امل�شتوى 
ال��دول. وهذا  اأو على نطاق  املحلي 
اأن  م���ن  خم����اوف  م��ب��دي��ا  ي�شلنا”، 
البع�س  “الإحباط”  ه���ذا  ي��دف��ع 

نحو التطرف والعنف.
واأو�شح اأنه يف هذه احلالة “لن يكون 
اللعبة  بقواعد  ال�شتمرار  بو�شعنا 
ذاتها من القرن املا�شي التي ترّكز 
م�شددا  القت�شادي”،  النمو  على 
على اأن “التحول الذي نحتاج اإليه 
ن�شبة  ج��دي��دة:  م��وؤ���ش��رات  يتطلب 
الكربون املتدنية، فوارق اأقل، املزيد 

من ال�شتدامة...«.
واأو����ش���ى ال��ت��ق��ري��ر ب�����ش��ورة خا�شة 
برتكيز اجلهود على ثالثة حماور، 
ه����ي ال����ش���ت���ث���م���ارات ول ���ش��ي��م��ا يف 
وال�شتعداد  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ات 
ل��ل��ج��وائ��ح امل��ق��ب��ل��ة، وال���ت���اأم���ني مبا 
الجتماعية  ال����رع����اي����ة  ذل�����ك  يف 
والبتكار  ال�����ش��دم��ات،  لمت�شا�س 
مواجهة  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة  ل���ت���ع���زي���ز 

الأزمات املقبلة.
املتحدة  الأمم  ب��رن��ام��ج  دع����ا  ك��م��ا 
ال�شتمرار  ع�����دم  اإىل  الإمن�����ائ�����ي 
امل��ت��ب��ع ح��ال��ي��ا بخف�س  ال��ت��وج��ه  يف 
الأكرث  للدول  الإمنائية  امل�شاعدة 

فقرا.
وراأى اأكيم �شتايرن اأن ذلك �شي�شكل 
من  و���ش��ي��ح��د  ج�شيما”  “خطاأ 
يف  معا”  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  “قدراتنا 
والفقر  امل��ن��اخ��ي  “التغري  اأن  ح��ني 
الإل��ك��رتون��ي��ة واجلوائح  واجل��رائ��م 
م��ع��ا ب�شفتنا  ال��ع��م��ل  م��ن��ا  ت��ت��ط��ل��ب 

اأ�شرة دولية«.

اإردوغان يعلن القب�س 
على قيادي كبري يف داع�س

•• ا�شطنبول-اأ ف ب

اأعلن الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اإردوغ��ان اأن القوات الرتكية األقت 
يف  كبري”  “قيادي  ع��ل��ى  القب�س 

تنظيم داع�س الإرهابي.
وقال اردوغان لل�شحافة على منت 
الطائرة خالل عودته لرتكيا من 
هذا  اإن  البلقان  منطقة  يف  جولة 
القيادي ملقب ب�”اأبو زيد” وا�شمه 
احل���ق���ي���ق���ي ب�������ش���ار خ����ط����اب غ����زال 

ال�شميدعي.
واأ�شاف اردوغان ان تقريرا لالأمم 
متوز-يوليو  يف  ن�����ش��ر  امل���ت���ح���دة 
كبار  “اأحد  ال�شميدعي  ب��اأن  اف��اد 

القياديني يف التنظيم الإرهابي«.
وذك����رت و���ش��ائ��ل اإع����الم ت��رك��ي��ة اأن 
اأن  ي�����ش��ري اىل  ع�����ددا م���ن الأدل������ة 
الواقع  يف  ي��ك��ون  ق��د  ال�شميدعي 
احل�شن  اأب��و  با�شم  املعروف  الرجل 
ال��ق��ر���ش��ي وه���و عراقي  ال��ه��ا���ش��م��ي 
ي��ع��ت��ق��د اأن�������ه اخل���ل���ي���ف���ة اجل���دي���د 

لتنظيم داع�س.

التي  املناخية  ال��ك��وارث  جانب  اإىل 
التي ترتاكم من  تتزايد والأزم��ات 
ال�شعوب وقًتا للتقاط  اإعطاء  دون 

اأنفا�شهم.
من  بكوارث  “مررنا  �شتايرن  واأك��د 
قبل وحدثت نزاعات من قبل لكن 
ت�����ش��اف��ر م���ا ن��واج��ه��ه ال���ي���وم ميثل 

انتكا�شة كبرية للتنمية الب�شرية«.
معّمما  يكون  يكاد  ال��رتاج��ع  وه��ذا 

املتوقع  احل���ي���اة  م��ت��و���ش��ط  ت���راج���ع 
عامني، والرتاجع اأكرب من ذلك يف 

دول اأخرى«.
“القلق”  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ل��ف��ت  ك��م��ا 
ال���ذي ي��ع��م ال��ع��امل و���ش��ك��ان��ه ب�شبب 
و”انعدام  املرتاكمة  الأزم���ات  ه��ذه 

اليقني” الناجت عنها.
فقدوا  “النا�س  �شتايرن  اأكيم  وق��ال 
الثقة ... جرياننا ي�شبحون اأحيانا 

الالتينية  اأمريكا  من  عديدة  دول 
ال�شحراء وجنوب  واإفريقيا جنوب 
اآ�شيا والكاريبي مل تكن تعافت بعد 
اأزم��ة جديدة مع  حني حلت عليها 

بدء الغزو الرو�شي لأوكرانيا.
“ل ���ش��ك اأن  اأك���ي���م ���ش��ت��اي��رن  وق����ال 
على  2022 قامتة”  الآفاق للعام 
�شوء النعكا�شات اخلطرية للحرب 
الغذائي  الأم����ن  ع��ل��ى  اأوك��ران��ي��ا  يف 

اأكرث  يطال  اإذ  اأج��م��ع،  ال��ع��امل  على 
م���ن %90 م���ن ال�����دول، ح��ت��ى لو 
ي����زال ���ش��ارخ��ا بني  ال��ت��ب��اي��ن ل  اأن 
خمتلف البلدان. ول تزال �شوي�شرا 
والرنوج واإي�شلندا يف راأ�س القائمة، 
فيما ت�شنف جنوب ال�شودان وت�شاد 

والنيجر يف اأ�شفلها.
ب�����داأت  ال�������دول  ب��ع�����س  ك���ان���ت  واإن 
ت��ت��ع��اف��ى م���ن ت��ب��ع��ات ال����وب����اء، فاإن 

ا�شهر  ب�شعة  عامة  ب�شورة  يرتفع 
التقرير  وا���ش��ع  واأو���ش��ح  �شنة.  ك��ل 
موؤمتر  خ���الل  كون�شي�شاو  ب��ي��درو 
�شحايف اأنه “بالرغم من النتعا�س 
القت�شادي الكبري يف 2021، فاإن 
يوا�شل  املتوقعة  احل��ي��اة  متو�شط 
تراجعه” وا�شفا هذا الرتاجع باأنه 

“�شدمة غري م�شبوقة«.
واأ���ش��اف اأن��ه “يف ال��ولي��ات املتحدة 

مل  انعكا�شات  وه��ي  الطاقة،  واأم��ن 
ي���اأخ���د ب��ه��ا امل���وؤ����ش���ر احل�����ايل الذي 

يتوقف عند اأرقام 2021.
التنمية  م����وؤ�����ش����ر  ت����راج����ع  ون����ت����ج 
تراجع  عن  بعيد  حد  اإىل  الب�شرية 
من  باأكرث  املتوقع  العمر  متو�شط 
2019 و2021  عام ون�شف بني 
مقابل   2021 يف  ���ش��ن��ة   71،4(
73 �شنة يف 2019(، يف حني كان 

واح���دة م��ن اأه���م م��راك��ز التجارة 
واملوؤمترات يف القارة ال�شمراء.

 1966 ال����ع����ام  يف  روت������و  ول�����د   
مقاطعة  يف  ���ش��ام��ب��وت  ق��ري��ة  يف 
طفولة  وع��ا���س  املت�شدع  ال����وادي 
ل�شاعات  للعمل  ا�شطرته  فقرية 
ط��وي��ل��ة ب��ع��د ال��ي��وم ال��درا���ش��ي يف 
ال�شوداين  وال��ف��ول  ال��دج��اج  ب��ي��ع 
على قارعة الطريق؛ لكنه متكن 
بجامعة  اللتحاق  ذلك من  رغم 
ن��ريوب��ي ال��ت��ي ح�����ش��ل ف��ي��ه��ا على 
والدكتوراة  بكالوريو�س  �شهادتي 

يف علم النبات واحليوان.
ال�شيا�شة  ع��امل  اإىل  روت��و  ت�شلل   
العام  ال��ت��ق��ى يف  ح��ي��ن��م��ا  ���ش��دف��ة 
1992 بالرئي�س الكيني الأ�شبق 
اختاره  ال���ذي  م��وي  اأراب  دان��ي��ال 
����ش���ن���دوق حملته  اأم����ان����ة  ل���ت���ويل 
ال��ع��ام. ومنذ  ذل��ك  النتخابية يف 
ذلك الوقت بداأ روتو ي�شق طريقه 
كانو  حزب  موؤ�ش�شات  داخ��ل  بقوة 
ال��ذي كان يرتاأ�شه م��وي؛ وتوىل 
يف العام 2002 حقيبة الداخلية 

لالأ�شباب والعوامل التي اأدت اإىل 
فوز روتو من زاوية واحدة. ويقول 
ابدي ملوقع �شكاي نيوز عربية اإن 
تاأثري ورقتي الفقر وال�شباب كان 
الأخرية؛  النتخابات  يف  وا�شحا 
ال���ع���ام���الن  ي���ك���ون���ا  ل��ك��ن��ه��م��ا مل 
ويو�شح  احل��ا���ش��م��ان؛  ال��وح��ي��دان 
ت��راج��ع حدة  م��ن  ال��رغ��م  “على 
ال�شطفاف القبلي اإل اأن تاأثريه 
يزال  ول  قائما  ي���زال  ل  املبا�شر 
ع��ن تخل�س  احل��دي��ث  املبكر  م��ن 
النظرة  من  الإفريقية  ال�شعوب 
يتعلق  عندما  خ�شو�شا  القبلية 

الأمر بالنتخابات ال�شيا�شية«.

املحكمة  ل��ك��ن  ك��ي��ب��اك��ي؛  ال�����ش��اب��ق 
العام  يف  ال��ت��ه��م  ت��ل��ك  اأ���ش��ق��ط��ت 

.2016
 خ�������الل ال���������ش����ن����وات امل���ا����ش���ي���ة؛ 
واج������������ه روت������������و ع����������دة م�����زاع�����م 
مئات  على  وال�شتيالء  بالف�شاد 
ال�شكنية  الأرا���ش��ي  الأف��دن��ة م��ن 
واتهم  والزراعية؛  وال�شتثمارية 
التي  الف�شاد  ق�شايا  من  ع��دد  يف 
التي  اأم���وال���ه  م�����ش��ادر  يف  �شككت 
ت�����ش��خ��م��ت ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري خالل 

العقدين املا�شيني.
روت���و  ب�����داأ   2018 ال���ع���ام  يف     
الرئا�شة؛  ملن�شب  الرت�شح  رحلة 
لكنه واجه عقبة كبرية يف بداية 
الأمر حيث تخلى حليفه كينياتا 
بدل  واختار  خلالفته  دعمه  عن 
ال���وق���وف م��ع مناف�شه  ع��ن ذل���ك 
باخلروج  روت���و  متهما  اأودي��ن��غ��ا؛ 

عن طاعته.
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة: يف ظل 
به  ال���ذي يتمتع  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ف��وذ 
وما  الكينيني  اأو�شاط  يف  كينياتا 

من�شب  يف   2005 يف  ع���ني  ث���م 
الأمني العام للحزب.

الت�شوية  م����ن  روت������و  وا����ش���ت���ف���اد 
انتخابات  اعقبت  التي  ال�شيا�شية 
للجدل  امل���ث���رية   2007 ال���ع���ام 
اأع����م����ال عنف  وال����ت����ي ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا 
 1200 ���ش��ح��ي��ت��ه��ا  راح  دم���وي���ة 
من  ج��زءا  اأ�شبح  حيث  �شخ�شا؛ 
مبوجبه  ت����وىل  ح���اك���م  ائ���ت���الف 
حقيبة وزارة الزراعة ثم التعليم 
اأن ي�شل اإىل من�شب  العايل قبل 
 2017 ال��ع��ام  يف  الرئي�س  ن��ائ��ب 
مع  فيها  ان��ت��خ��اب��ات حت��ال��ف  بعد 
اوهورو  وليته  املنتهية  الرئي�س 

كينياتا.
2013 برز ا�شم روتو    يف العام 
اأم����ام املحكمة  ب��ق��وة ب��ع��د م��ث��ول��ه 
تورطه  بتهمة  الدولية  اجلنائية 
التي  ال��دم��وي��ة  العنف  اأع��م��ال  يف 
2007؛  العام  انتخابات  اأعقبت 
جلرائم  بالتخطيط  روت��و  واُتهم 
ارتكبت �شد اأن�شار حزب الوحدة 
الرئي�س  يتزعمه  ال��ذي  الوطنية 

الف�شاد  مب����ح����ارب����ة  ت���ع���ه���ده  يف 
والت�شدي  ال�����ش��ف��اف��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
التي  الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��ت��ح��دي��ات 

تواجهها البالد.
وي�شري مايكل اإىل اأن روتو الذي 
ُول������د يف ع���ائ���ل���ة م����ن امل����زارع����ني 
ال�شغرية  احل����ي����ازات  اأ����ش���ح���اب 
يت�شل�شل  اقت�شادي  بنموذج  وعد 
وتقدمي  القمة  اإىل  القاعدة  من 
�شغرية  واإع��������ان��������ات  �����ا  ق�����رو������شً
للفقراء؛ مما قد يقلب القت�شاد 
- الذي ي�شعر الكثريون اأنه يخدم 

الأثرياء - راأ�ًشا على عقب.
ي����وؤك����د ال�����ش��ح��ف��ي غ������وري اديل 
ملوقع �شكاي نيوز عربية اأن البعد 
القبلي كان اأقل حدة يف انتخابات 
ال������ع������ام احل����������ايل م�����ق�����ارن�����ة مع 
النتخابات ال�شابقة. وي�شري اإديل 
والفقراء  ال�شباب  ق�شايا  اأن  اإىل 
اأخذت احليز الأكرب وهو ما رجح 

كفة روتو يف الغالب.
بالن�شبة للمحلل ال�شيا�شي ر�شيد 
النظر  مي���ك���ن  ل  ف����اإن����ه  اب�������دي، 

دعم  م��ن  ذل���ك  ي�شكله  اأن  مي��ك��ن 
مل���وق���ف اأودي���ن���غ���ا؛ ا���ش��ط��ر روت���و 
جديدة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  لخ��ت��ي��ار 
م�شاعر  دغ��دغ��ة  اإىل  اأك��رث  متيل 
ي�شكلون  الذين  ال�شباب  الفقراء 
�شكان  املئة من  30 يف  اأك��رث من 
 48 ن��ح��و  ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  كينيا 

مليون ن�شمة.
ثالث  روت��و من  ويف حني ينحدر 
كينيا  يف  عرقية  جمموعة  اأك���رب 
التي تلعب الولءات القبلية دورا 
كبريا يف ال�شيا�شة؛ اإل اأن حملته 
عن  ما  نوعا  ابتعدت  النتخابية 
�شعارات  وت�شدرتها  النهج  ذل��ك 
الرتويج  اإىل  اأك��ث�����������������������������ر  م���ال���ت 
والفقراء  ال�ش��������باب  ل��ق�����ش��اي��ا 
اأكرب من  ع������دد  وهو ما جلب له 
اأ�شوات العمال واملثقفني بح�شب 

مراقبني.
وفقا  امل���ح���ل���ل���ون:  ي����ق����ول  م�������اذا 
ل�����������ش�����اريل م����اي����ك����ل امل����ح����ل����ل يف 
ف�����اإن  بيزن�س”،  “افريكان 
جت�شدت  للفقراء  روت��و  خماطبة 

•• وا�شنطن-وكاالت

عن  “بلومربغ”  وك���ال���ة  ن��ق��ل��ت 
مراقبني تابعني للوكالة الدولية 
توا�شل  اإي��ران  اأن  الذرية  للطاقة 
م��ن��ع ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات احل��ا���ش��م��ة يف 
تكثيف  م���ع  ال���ن���ووي���ة  م��ن�����ش��اآت��ه��ا 
يوجه  مما  اليورانيوم،  تخ�شيب 
املبذولة  للجهود  ج��دي��دة  �شربة 
ال�شاملة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  لإح���ي���اء 

امل�شرتكة لعام 2015.
ال��وك��ال��ة الذرية  اإي����ران  وط��ال��ب��ت 
باإنهاء حتقيقها يف م�شدر جزيئات 
مواقع  يف  املكت�شفة  ال��ي��وران��ي��وم 
اتفاق  اأي  م��ن  كجزء  معلنة  غ��ري 
النووية  اأن�شطتها  ع��ن  للرتاجع 

ج��وه��ري��ة م��ع اإي�����ران م��ن��ذ الربع 
ال�����ش��ن��ة، وفًقا  ال���ث���اين م���ن ه����ذه 
الك�شف  ع��دم  طلب  لدبلوما�شي 
مواد  مناق�شة  اأث��ن��اء  ه��وي��ت��ه  ع��ن 

ح�شا�شة.
وقال ال�شخ�س املطلع على حتقيق 
الوكالة الذرية اإن اإبقاء التحقيق 
حتى  ���ش��روري��اً  �شيكون  م��ف��ت��وًح��ا 

تبداأ اإيران يف الرد على الأ�شئلة.
وزاد الطني بلة اأن تنفيذ اتفاقية 
ج����دي����دة ل����ش���ت���ع���ادة ات����ف����اق عام 
�شعوبة  اأك����رث  ي�����ش��ب��ح   ،2015
اإجراءات  اإي��ران  كلما ط��ال رف�س 

التحقق اخلا�شة بالوكالة.
وق��ل�����ش��ت ال���دول���ة امل���راق���ب���ة منذ 
اأك��رث من عام واأزال��ت الكامريات 

واإعادة تفعيل اتفاق 2015.
املتحدة  ال������ولي������ات  وع����ر�����ش����ت 
والقوى العاملية الأخرى تخفيف 
اجلمهورية  قل�شت  اإذا  العقوبات 
النووي،  الوقود  اإنتاج  الإ�شالمية 
ل��ك��ن��ه��م ي�����ش��رون ع��ل��ى اأن الأم���ر 
لإعالن  الذرية  للوكالة  م��رتوك 

اإنهاء التحقيق.
الأربعاء  الوكالة  تقرير  يف  وج��اء 
رافائيل  للوكالة  العام  املدير  اأن 
غرو�شي “ي�شعر بقلق متزايد من 
الوكالة  تتعامل مع  اإي��ران مل  اأن 
املعلقة”  ال�شمانات  ق�شايا  ب�شاأن 
نحو  ت���ق���دم  ه���ن���اك  ي���ك���ن  “مل  و 

حلها«.
تفاعالت  اأي  املحققون  يجر  مل 

لكبح  املحادثات  و�شارت  النووي. 
مقابل  ال��ن��ووي��ة  ط��ه��ران  اأن�شطة 
ذلك  يف  مب��ا  ال��ع��ق��وب��ات،  تخفيف 
ت��ل��ك امل���ف���رو����ش���ة ع��ل��ى ����ش���ادرات 
منذ  الهاوية  حافة  على  النفط، 
اق����رتح امل��ف��او���ش��ون الأوروب����ي����ون 
م�����ش��ودة ات���ف���اق ن��ه��ائ��ي��ة م���ن 25 
من  �����ش����ه����ًرا   18 ب���ع���د  ���ش��ف��ح��ة 

املفاو�شات.
باأن  اإ�شارات مبكرة متفائلة  وبعد 
ال�شاملة  العمل  خطة  اإىل  العودة 
اأيام،  امل�شرتكة، باتت على م�شافة 
ملزيد  الآن  امل��ف��او���ش��ون  ا�شت�شلم 
من التاأخري، مما اأدى اإىل تاأجيل 
زيادة  من  اإي��ران  ومنع  املحادثات 

مبيعاتها من النفط اخلام.

من ور�س اأجهزة الطرد املركزي.
مفت�شي  اإن  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  وق����ال 
الوكالة �شيحتاجون ما ل يقل عن 
�شهرين اإىل ثالثة اأ�شهر للتحقق 
من قدرة اإيران على ت�شنيع اآلت 
الدوران ال�شريع التي تف�شل بني 
�شعف  وه��و   ، ال��ي��وران��ي��وم  نظائر 
�شيحتاجه  ك�����ان  ال������ذي  ال����وق����ت 

املراقبون يف مار�س -اآذار.
12 �شفحة،  ث��ان من  ويف تقرير 
اإيران  اإن خم��زون  الوكالة  اأف��ادت 
التخ�شيب  ع��ايل  اليورانيوم  من 
الأ�شهر  يف   29% بن�شبة  ق��ف��ز 
ا�شتمرار  م��ع  امل��ا���ش��ي��ة،  ال��ث��الث��ة 
الأ�شا�س لتو�شيع  اإر�شاء  البالد يف 
الوقود  اإنتاج  على  لقدرتها  كبري 
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املال والأعمال
وكيل دائرة الطاقة يف اأبوظبي يبحث مع ال�شفري االإ�شرائيلي تعزيز اآفاق التعاون امل�شرتك

�شيا�شات  وم��ب��ادرة  رعايتهم  على 
ح���ق���وق ك���ب���ار ال�������ش���ن م����ن خالل 
الت�شريعات  واع����ت����م����اد  اإ������ش�����دار 
وال��ن��ظ��م ال�����ش��ام��ن��ة حل��ق��وق كبار 
والجتماعية  ال�����ش��ح��ي��ة  ال�����ش��ن 
الإ�شاءة  من  واحلماية  التاأمينية 

وغريها.

•• ال�شارقة -الفجر:

ك�شفت دائرة اخلدمات الجتماعية 
يف ال�شارقة، عن ا�شتيفاء 4 فنادق 
بال�شارقة  الفندقية  املن�شاآت  م��ن 
اخلا�شة  وامل���ت���ط���ل���ب���ات  امل���ع���اي���ري 
�شمن  وذل���������ك  ال���������ش����ن،  ب����ك����ب����ار 
لربنامج  ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة 
 -2021 ل��ل�����ش��ن  امل���راع���ي���ة  امل����دن 
2023، وي��اأت��ي ه��ذا الجن���از من 
ال�شرتاتيجية  الأن�����ش��ط��ة  �شمن 
املجل�س  ق��ب��ل  م���ن  اع��ت��م��اده��ا  مت 
ال�شارقة حتت  التنفيذي بحكومة 
مراعية  فندقية  “من�شاآت  عنوان 
هيئة  ن���ف���ذت���ه���ا  وال����ت����ي  لل�شن” 
الإمن�����اء ال��ت��ج��اري وال�����ش��ي��اح��ي يف 
املن�شاآت  بتاأهيل  واملعنية  ال�شارقة، 
لتكون  ال�شارقة  باإمارة  ال�شياحية 
مالئمة لكبار ال�شن، ما يوؤكد باأن 
ال�شارقة مدينة مراعية لل�شن واأن 
موؤهلة  للمدينة  التحتية  البنية 

ملختلف الفئات العمرية.

املعايري  م���ن  جم��م��وع��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
املعتمدة دوليا ملراعاة كبار ال�شن.

مبادرات  امل��ب��ادرات،  وتت�شمن  كما 
���ش��ح��ي��ة ل��ك��ب��ار ال�����ش��ن م���ن خالل 
ت�����ش��م��ن معافاة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 
املكانية  البيئة  وتهيئة  ال�شن  كبار 
القائمني  وت��اأه��ي��ل  ب��ه��م  اخل��ا���ش��ة 

ال�شن؛  ب��ك��ب��ار  امل��ع��ن��ي��ة  امل����ب����ادرات 
العامة  الأم��اك��ن  م��ب��ادرة  ومنها؛ 
ال�������ش���دي���ق���ة ل���ك���ب���ار ال�������ش���ن من 
خ�شراء  م�شاحات  توفري  خ��الل 
ومنحدرات  ال�شكنية  املناطق  يف 
الكرا�شي  ل����ش���ت���خ���دام  م���ه���ي���اأة 
املتحركة وتوفري مقاعد خارجية 
العامة  وامل����م����رات  احل����دائ����ق  يف 
والأر�����ش����ف����ة وم�����ب�����ادرة الأن����دي����ة 
توفري  خ������الل  م�����ن  ال����ن����ه����اري����ة 
جمال�س ومراكز نهارية ترفيهية 
واجتماعية  وري��ا���ش��ي��ة  و�شحية 
ال�شن  لكبار  ال�شكنية  الأماكن  يف 
املجتمعي  ان���دم���اج���ه���م  ت�����ش��م��ن 
موؤ�ش�شات   “ م��ب��ادرة  اإىل  اإ�شافة 
�شديقة لكبار ال�شن “ من خالل 

توفري بيئة مالئمة لكبار ال�شن 
وت��ق��ول اأ���ش��م��اء اخل�����ش��ري مدير 
لل�شن،  مراعية  ال�شارقة  مكتب 
توقيع  على  احل�����ش��ول  ا�شتطعنا 
اأك���رث م��ن 60 م��وؤ���ش�����ش��ة ودائ���رة 
وهيئة مل�شاركتنا يف تهيئة المارة 
لل�شن  م���راع���ي���ة  م��دي��ن��ة  ل��ت��ك��ون 
وت��ن��ف��ي��ذ ال��ك��ث��ري م���ن امل����ب����ادرات 
هيئة  م�����ب�����ادرة  م���ث���ل  ال���ن���وع���ي���ة 
وال�شياحي  ال���ت���ج���اري  الإمن�������اء 
يف ال�����ش��ارق��ة، وال��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف 
فندقية  “من�شاآت  معيار  تطبيق 
على  وعممتها  لل�شن”  م��راع��ي��ة 
الفنادق للعمل عليها، لكي تكون 
لل�شن  م��راع��ي��ة  مدينة  ال�����ش��ارق��ة 
ب��ي��ئ��ة مادية  ت���وف���ري  م���ن خ����الل 

ال���ع���امل���ي���ة، ول���ك���ن اجل���ائ���ح���ة وما 
كانت  خا�شة  ظ���روف  م��ن  �شببته 
 2021 ل��ل��ع��ام  ت��اأج��ي��ل��ه  ���ش��ب��ب��اً يف 
بعني  املعايري  ه��ذه  اأخ���ذ  مت  حيث 
لتتما�شى  تطويرها  ومت  العتبار 
مع املتطلبات وتطبيقها يف جميع 
اأمكن  ح��ي��ث  ال��ف��ن��دق��ي��ة  امل��ن�����ش��ات 
لتتوفر فيها الإقامة املريحة لكبار 
ال�شن، واملعايري التي مت اختيارها 
درا���ش��ة معيارية  ب��ن��اًء على  ج���اءت 
توفرها  امل��ط��ل��وب  ل��ال���ش��رتاط��ات 
ارتكزنا فيها  الفندقية  املن�شاآت  يف 
على التجارب التي �شبقتنا يف هذا 
والأجنبية  العربية  منها  امل��ج��ال 
جمتمعنا  ينا�شب  م��ا  اختيار  ومت 

العربي واخلليجي. 

واقت�شادية  واجتماعية  و�شحية 
وم�شتدامة  ���ش��ام��ل��ة  وح�����ش��اري��ة 
فيها  املقيمني  ال�شن  لكبار  تتيح 
بي�شر  م����وارده����ا  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة 
�شيخوخة  اىل  للو�شول  و�شهولة 

�شحية وفعالة.

�للتز�م باملعايري
عبيد  اأح����م����د  ق�����ال  وب���امل���ن���ا����ش���ب���ة 
املعايري  اإدارة  م��دي��ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
الإمن��������اء  ه���ي���ئ���ة  ال�������ش���ي���اح���ي���ة يف 
ال�شارقة،  يف  وال�شياحي  التجاري 
اأن العمل على هذه املبادرة انطلق 
وال��ه��دف تقدمي   ،2020 ع��ام  يف 
مع  تتنا�شب  ج����ودة  ذات  خ��دم��ات 
املمار�شات  اأف�شل  وفق  ال�شن  كبار 

من�ساأة  25
عدد  ل��رف��ع  ن�شعى  نحن  واأ���ش��اف، 
امل��ن�����ش��اآت ال��ف��ن��دق��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
فندقية،  من�شاآة   25 اىل  امل��ب��ادرة 
�شنوات  اخل��م�����س  ال���ف���رتة  خ����الل 
الطنيجي  ث���م���ن  ك���م���ا  امل���ق���ب���ل���ة. 
الهتمام الكبري الذي توليه اإمارة 
املواطنني،  ك��ب��ار  ل��ف��ئ��ة  ال�����ش��ارق��ة 
وتوفري  �شالمتهم  واحلر�س على 
لهم.  جاذبة  �شحية  مالئمة  بيئة 
ال�شروط  ا�شتوفت  التي  والفنادق 
ال�شارقة،  ����ش���ريات���ون  ف���ن���دق  ه���ي 
اأك��ت، فندق  فندق بوملان، فندق ذا 

�شنرتو ال�شارقة.
مدينة  ال�����ش��ارق��ة  تت�شمن  ع��ل��م��اً؛ 
م����راع����ي����ة ل���ل�������ش���ن ال����ع����دي����د من 

�سمن برنامج �ل�سارقة مدينة مر�عية لل�سن
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وتوّفر  ال���ن���ووي���ة.  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة  اأول حم��ط��ات  وت�����ش��غ��ي��ل 
للتعاون  عديدة  فر�شاً  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  جمالت 
خ��اٍل من  م�شتقبل  اإىل  الو�شول  ي�شمن  اجلانبني، مبا  بني 

الكربون من اأجل �شعوب املنطقة والعامل.
اإىل  ق��دم��اً  تتطّلع  اإ�شرائيل  دول��ة  اأن  حايك  اأك��د  جانبه  م��ن 
�شتى  يف  الإم����ارات  دول���ة  م��ع  التع������اون  اأوا�ش�������ر  تعزي���������ز 

املجالت..
ميكن  التي  القطاعات  اأه��م  من  الطاقة  قطاع  اإىل  م�شريا   
املناخي،  التغري  الدولتان من خالله يف حماربة  ت�شاهم  اأن 
م�شادر  على  الع��ت��م��اد  وتقليل  ال��ط��اق��ة،  اإم�����دادات  وت��اأم��ني 

الطاقة التي تت�شبب بانبعاثات الكربون ال�شارة.

اآفاقاً جديدة للتعاون يف العديد من املجالت، ومنها الطاقة 
املتجددة، وتقنيات حتلية املياه مثل تقنية التنا�شح العك�شي، 
الكربون،  منخف�س  ال��ه��ي��دروج��ني  وت��خ��زي��ن  ون��ق��ل  واإن���ت���اج 
واإدارة جانب الطلب، وتقنيات الري املتقّدمة، بالإ�شافة اإىل 

الرتكيز على البتكار يف التقنيات احلديثة.
تف�شيلي  ���ش��رح  اإىل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  وا���ش��ت��م��ع 
الطاقة،  دائ���رة  عمل  ن��ط��اق  ي�شملها  ال��ت��ي  القطاعات  ح��ول 
تطويرها  اإىل  ال��دائ��رة  ت�شعى  التي  امل��ج��الت  اإىل  بالإ�شافة 
ممثلو  ا�شتعر�س  كما  ال�شرتاتيجية،  مبادراتها  خ��الل  من 
الدائرة النظرة امل�شتقبلية لقطاعي املياه والكهرباء يف اإمارة 
يف  النظيفة  الطاقة  م�شادر  على  العتماد  وتزايد  اأبوظبي، 

مزيج الطاقة يف الإمارة بالإ�شافة اإىل عر�س تقدميي حول 
التنظيمي  والإط���ار  وال�شيا�شة  الإم���ارة،  يف  املياه  اإن��ت��اج  دورة 
على  ال��ط��اق��ة  دائ����رة  تعمل  وال��ت��ي  ال��ه��ي��دروج��ني،  ل�شناعة 
العام  القطاعني  موؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون  بلورتها 

واخلا�س.
ومت خ���الل ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���س ع���دد م��ن امل��ق��رتح��ات حول 
جمالت التعاون امل�شتقبلية بني الدائرة واجلهات ذات ال�شلة 
يف دولة اإ�شرائيل، حيث اأ�شار الرميثي اإىل اأن قطاع الطاقة يف 
اأبوظبي خطى خطوات كبرية يف تنويع مزيج الطاقة خالل 
للطاقة   1 �شم�س  حمطة  افتتاح  بعد  خا�شًة  املا�شي،  العقد 
ال�شم�شية،  للطاقة  اأبوظبي  نور  وحمطة  املركزة،  ال�شم�شية 

•• اأبوظبي -وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س اأح��م��د حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي، وكيل 
دولة  �شفري  حايك،  اأم��ري  �شعادة  اأبوظبي،  يف  الطاقة  دائ��رة 
اإ�شرائيل لدى الدول������ة ، وذلك لبحث جمالت التعاون بني 

اجلانبني.
واأك����د ال��رم��ي��ث��ي خ���الل ال��ل��ق��اء اأه��م��ي��ة م��د ج�����ش��ور التعاون 
املياه  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  ال��ط��اق��ة،  قطاعات  خمتلف  يف  امل�شرتك 

والكهرباء واملياه املعاجلة وتربيد املناطق.
واأ�شار �شعادته اإىل اأن قطاع الطاقة يحمل الكثري من الفر�س 
تفتح  اأن  �شاأنها  من  والتي  املتبادل،  الهتمام  ذات  التنموية 

�ل�سماح بت�سجيل عدد غري حمدود من م�ساريع رو�د �لأعمال يف �لإمار�ت

اإطالق برنامج ع�شوية �شندوق خليفة مبميزات جديدة

مليار درهم �شايف اال�شتثمار املوؤ�ش�شي يف االأ�شهم املحلية منذ بداية 2022  6.8

بح�سور �ملطورين �لعقاريني يف �لإمارة
غرفة عجمان تبحث التعاون يف قطاعي

 العقارات والبناء والت�شييد مع وفد اقت�شادي رو�شي
•• عجمان ـ الفجر 

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املويجعي  عبداهلل  املهند�س  �شعادة  ا�شتقبل 
التعاون  اآف��اق  لبحث  الإحت��ادي��ة،  رو�شيا  من  اقت�شادي  وف��د  عجمان،  و�شناعة 
وت�شليط  البلدين  من  الأعمال  اأ�شحاب  بني  العالقات  تنمية  و�شبل  امل�شرتك 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ف��ر���س ال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف ق��ط��اع��ي ال���ع���ق���ارات والبناء 

والت�شييد.
ح�شر اللقاء يف مقر غرفة عجمان حممد علي اجلناحي املدير التنفيذي لقطاع 
الرو�شي  الوفد  وت��راأ���س  عجمان،  غرفة  يف  الدولية  والعالقات  التجارة  تنمية 
لالأعمال  مو�شكو  بكلية  الرقمي  الربنامج  ق�شم  رئي�س  فريخوف�شكي  نيكولي 
عام  مدير  امل��ه��ريي  ح��ارب  ب��ن  �شلطان  خليفة  اللقاء  ح�شر  كما  �شكولكوفو.   �
الرا�شخون للعقارات وجمال اجلناحي مدير مركز اجلناحي للعقارات، و�شامي 
اأبو ليل مدير مبيعات الزورا، وعدد من م�شوؤويل �شركات ال�شتثمار والتطوير 
العقاري الرو�شية. ورحب �شعادة عبداهلل املويجعي باحل�شور، واأكد على حر�س 
اخلارجية  ال�شراكات  وتنويع  القت�شادية  العالقات  تنمية  على  عجمان  غرفة 
بهدف تعزيز ا�شتدامة ومنو جمتمع الأعمال وجذب امل�شتثمرين عرب الرتويج 

للفر�س املتاحة يف الإمارة«.
اللقاء ودوره يف فتح قنوات للتعاون امل�شرتك يف قطاع التطوير  باأهمية  واأ�شاد 
العقاري باعتباره اأحد الروافد الرئي�شية لقت�شاد الإمارة، ل�شيما يف ظل زخم 

الفر�س ال�شتثمارية النوعية التي يوفرها القطاع.

•• اأبوظبي-الفجر: 

التي  امل�شافة  اجلديدة  املميزات  حزمة  عن  ر�شمياً  خليفة  �شندوق  اأعلن 
برنامج  خ��الل  م��ن  الأع��م��ال  رواد  اإىل  يقدمها 
ال�شندوق  ج���ه���ود  ���ش��م��ن  وذل������ك  ع�����ش��وي��ت��ه، 
�شبل  واإي��ج��اد  الأع��م��ال،  رواد  لتمكني  املتوا�شلة 
لريادة  البيئي  النظام  تخدم  ومبتكرة  جديدة 
الأعمال يف دولة الإمارات. وقد ا�شتمل برنامج 
الع�شوية اجلديد على نطاٍق وا�شٍع من اخلدمات 
ت�شجيل  قابلية  والت�شهيالت، من �شمنها ميزة 
ك��ان ي�شمح  امل�شاريع؛ حيث  ع��دد لحم��دود من 
لكل  فقط  واح���د  م�����ش��روع  بت�شجيل  ال�شابق  يف 
رائد اأعمال، كما اأ�شبح احل�شول على الع�شوية 
اب��ت��داًء من  اأم��ام رواد الأع��م��ال  اجلديدة متاحاً 
الع�شوية  قيود  تخفيف  بعد  وذل��ك   ،21 عمر 
عدد  زي���ادة  اإمكانية  اأي�����ش��اً  وت��ق��رر  العمر.  على 
مرات جتديد ع�شوية �شندوق خليفة من ثالث 
مرات فقط اإىل �شبع مرات لكل م�شروع، واإزالة 
امل�شروع،  اأو  ال�شركة  لعمر  تبعاً  قيود ال�شرتاك 
يف حني مل تكن عرو�س ع�شوية �شندوق خليفة 
رخ�شها  ���ش��درت  ال��ت��ي  امل�شاريع  ت�شمل  �شابقاً  
ويتطلع  5�شنوات.  م���ن   اأك���رث  م��ن��ذ  ال��ت��ج��اري��ة 

اأعمال  ري��ادة  بيئة  تعزيز  اإىل  تطوير ع�شويته  �شندوق خليفة من خالل 
تتوافر فيها فر�س اأكرث وقيود اأقل، لتطوير امل�شاريع و�شمان ا�شتمراريتها 
يف  التنفيذي  الرئي�س  امل��زروع��ي،  علياء  �شعادة  قالت  جانبها  من  ودعمها. 
اإيجاد �شبل جديدة  اإىل  دائًما يف �شندوق خليفة  “ن�شعى  �شندوق خليفة: 
البنية التحتية لبيئة ريادة الأعمال يف دولة الإم��ارات وحت�شينها،  لتعزيز 

•• اأبوظبي- وام:

عززت املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية م�شرتياتها يف الأ�شهم املحلية منذ بداية العام 
امل�شتثمرين  اأم��ام  اأو�شع  ا�شتثمارية  توافر فر�س وخيارات  اجل��اري يف ظل 
ف�شال  الوطني،  لالقت�شاد  القوي  النمو  م�شرية  يف  للم�شاركة  واملحافظ 
لكربي  ال�شتثمارية  اخلطط  اأم��ام  الوطنية  ال�شركات  جاذبية  م��دى  عن 

املوؤ�ش�شات العاملية والإقليمية.
اإىل بيانات �شوقي اأبوظبي ودبي، حقق ال�شتثمار املوؤ�ش�شي �شايف  وا�شتناداً 
العام  بداية  6.8 مليار درهم منذ  ناهزت  املحلية بقيمة  الأ�شهم  �شراء يف 

الرئي�شية يف  ال��ق��ط��اع��ات  اأب���رز  ح��ول  ن��ب��ذة  للح�شور  اجل��ن��اح��ي،  وق���دم حممد 
التعليم،  والت�شييد،  البناء  ال�شناعة،  العقاري،  “التطوير  اإمارة عجمان ومنها 
ال�شحة ، ال�شياحة، اخلدمات وغريها من القطاعات”، م�شرياً اإىل اأهمية املوقع 
جذب  خ��ارط��ة  على  الم���ارة  تناف�شية  تعزيز  يف  ودوره  ل��الإم��ارة  ال�شرتاتيجي 
ال�شتثمارات املحلية والإقليمية والدولية، كما اأ�شاد بجهود اجلهات احلكومية 
وتقدمي  الع��م��ال  ممار�شة  �شهولة  ي�شمن  تناف�شي  اقت�شادي  مناخ  توفري  يف 
كما  الع��م��ال،  برحلة  والرت���ق���اء  بال�شتباقية  تت�شم  و�شريعة  م��رن��ة  خ��دم��ات 
ا�شتعر�س املزايا والت�شهيالت التي توفرها منطقة عجمان احلرة للم�شتثمرين 

واأ�شحاب العمال. 
هذا وا�شتعر�س “الرا�شخون” نبذة عن م�شاريع ال�شركة وما تقدمه من خدمات 
قدمت  كما  ال�شركة،  نفذتها  التي  امل�شاريع  واب��رز  العقاري  التطوير  جم��ال  يف 
�شركة الزورا للتطوير العقاري اخلطة التطويرية وما مت تنفيذه من م�شاريع 
مناطق  اأح��د  باعتبارها  ال���زوراء  املتوفرة يف منطقة  المتيازات  واب��رز  وح��دات 
للعقارات  اجلناحي  مركز  وا�شتعر�س  عجمان،  يف  وال�شياحية  العقارية  اجلذب 

نبذة عن املركز وما يقدمه من خدمات نوعية يف جمال القطاع العقاري.  
هذا وقدم الوفد الزائر عر�س حول ما تقدمه ال�شركات الرو�شية من خدمات 
الرتويج  “خدمات  ومنها  والت�شييد،  وال��ب��ن��اء  ال��ع��ق��ارات  قطاعي  يف  مبتكرة 
وبناء  ت�شميم  يف  امل�شتخدمة  التقنية  الو�شائل  واأح���دث  العقارية  للمنتجات 
العقاري  القطاع  وتناف�شية  جاذبية  زي��ادة  وو�شائل  الذكية  وامل��ن��ازل  ال��وح��دات 

واأدوات ورافعات البناء والت�شييد وغريها من اخلدمات واملنتجات«.

اإىل  الو�شول  من  الأع��م��ال  رواد  اجلديد  الع�شوية  برنامج  �شيمّكن  حيث 
عرو�س وامتيازات مبتكرة وحديثة، تعزز تطوير امل�شاريع، وتتيح ممار�شات 
جتارية اأكرث كفاءة وفاعلية. وقد بداأ طرح جمموعة من مميزات وعرو�س 
جديدة يف ع�شوية �شندوق خليفة، من �شاأنها 
ع��دد غري  ت�شجيل  م��ن  الأع��م��ال  رواد  متكني 
حمدود من امل�شاريع من خالل ع�شويتهم يف 
ال�شندوق، بالإ�شافة اإىل م�شاعفة عدد مرات 
اإىل  لت�شل  ب��ه��ا  امل�����ش��م��وح  ال��ع�����ش��وي��ة  جت��دي��د 
املتعلقة  القيود  جميع  اإل��غ��اء  مع  م��رات،  �شبع 
اأن برنامج  اأو امل�شروع؛ يف حني  بعمر ال�شركة 
ي�شمل  يكن  مل  خليفة  �شندوق  يف  الع�شوية 
الرخ�س التجارية التي مت اإ�شدارها منذ اأكرث 
�شعادتها:  واأ�شافت  ف��وق«.  وما  �شنوات   5 من 
ب�شكل  اجل��دي��د  ال��ع�����ش��وي��ة  ب��رن��ام��ج  “يهدف 
رواد  م��ن  اأو���ش��ع  �شريحة  متكني  اإىل  اأ���ش��ا���ش��ي 
الأعمال من خالل مميزات وخدمات جديدة 
جمال  يف  جناحهم  ف��ر���س  تعزيز  �شاأنها  م��ن 
ريادة الأعمال على اختالف فئاتهم واأعمارهم. 
و�شتتاح فر�شة ال�شرتاك يف برنامج ع�شوية 
�شندوق خليفة اأمام رواد الأعمال من خمتلف 
الأع��م��ار اب��ت��داء م��ن 21 ع��ام��اً ف��اأك��رث«. وقد 
دعم �شندوق خليفة �شابقاً من خالل برنامج 
مبوا�شلة  ال�شندوق  ويلتزم  اأع��م��ال.  رائ��د   23،000 من  اأك��رث  ع�شويته 
برنامج  خالل  من  واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات  النا�شئة  امل�شاريع  دعم 
اإىل  امل�شافة  اجل��دي��دة  وامل��م��ي��زات  العرو�س  اأن  ُي��ذك��ر  اجل��دي��د.  الع�شوية 
الإماراتيني ممن  الأعمال  اأمام جميع رواد  الآن  الع�شوية متاحة  برنامج 

ي�شتوفون معايري القبول ال�شارية حالياً.

درهم  مليار   265.25 بقيمة  م�شرتيات  اإجمايل  حتقيقهم  بعد  اجل��اري 
مقابل اإجمايل مبيعات بنحو 258.46 مليار درهم. وا�شتحوذ ال�شتثمار 
املوؤ�ش�شي على نحو %77.9 مبا يعادل 523.7 مليار درهم من اإجمايل 
التداولت /بيعاً و�شراًء/ يف ال�شوقني والبالغة 672.2 مليار درهم، فيما 
حازت ا�شتثمارات الأفراد علي ح�شة بنحو %22.1 تعادل 148.5 مليار 
درهم. وتف�شيال، حققت املوؤ�ش�شات �شايف ا�شتثمار يف �شوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية بقيمة 5.67 مليار درهم كمح�شلة �شراء منذ بداية العام اجلاري، 
مقابل  دره���م  مليار   230.24 بقيمة  م�شرتيات  ت�شجيلهم  بعد  وذل���ك 

مبيعات بنحو 224.5 مليار درهم.

علي.  وتعترب حمطة ال�شحن هذه 
لوج�شتية  خ��دم��ات  م��رك��ز  مبثابة 
لل�شناعات الثقيلة، حيث �شت�شمن 
اإي�شال املواد اخلام  �شال�شة عملية 
والآلت اإىل ال�شركات امل�شنِّعة، اإىل 
جانب ت�شهيل الو�شول اإىل البنية 
الأ�شا�شية  ال���ت���ج���اري���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
املحطة  �شتوفر  كما  امل��وان��ئ.  مثل 
خ����دم����ات ج���م���رك���ي���ة، مم����ا ي�����وؤدي 
التناف�شية  ال���ق���درات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
اأبوظبي  مدينة  يف  للم�شتاأجرين 

ال�شناعية )اأيكاد(.
و�شتقدم حمطة ال�شحن خدماتها 
لتوفر  وذل���ك  ال�شاعة،  م���دار  على 
التناف�شية  امل���زاي���ا  م��ن  جم��م��وع��ة 
اأع����ل����ى  ج�����ان�����ب  اإىل  ل���ل�������ش���رك���ات 
من  والفعالية  الكفاءة  م�شتويات 
ح���ي���ث ال��ت��ك��ل��ف��ة وال����ش���ت���دام���ة يف 
اأنها تتمتع بالقدرة على  اإذ  النقل، 
نقل نحو 15 مليون طن من املواد 
ال�شائبة، و1.5 مليون طن  اخلام 
اأنواعها،  مبختلف  الب�شائع  م��ن 
وحوايل 116،000 حاوية �شحن 

بقيا�س 20 قدم �شنوياً.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للقطارات،  الحت���اد  �شركة  اأعلنت 
ال�شكك  ل�شبكة  وامل�����ش��غ��ل  امل���ط���ّور 
ال���وط���ن���ي���ة يف دول����ة  احل����دي����دي����ة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، عن 
اإجناز ربط حمطة مدينة اأبوظبي 
ال�شناعية )اأيكاد( لل�شحن بال�شكك 
لل�شحن  اأك��رب حمطة  احل��دي��دي��ة، 
الدولة،  يف  احل��دي��دي��ة  ب��ال�����ش��ك��ك 
ب�شبكة ال�شكك احلديدية الوطنية 
ا�شتكملت  ح���ي���ث  الإم������ارات������ي������ة، 
ق�شبان  م������ّد  اأع�����م�����ال  ال�������ش���رك���ة 
الذي  للم�شار  احل��دي��دي��ة  ال�شكك 
مي��ت��د م��ن ح����دود دول����ة الإم�����ارات 
ال�شعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م���ع 
على  الفجرية  ميناء  اإىل  و���ش��وًل 
باأهم  ال�����ش��رق��ي، م�����روراً  ال�����ش��اح��ل 
املدن الرئي�شية واملراكز ال�شناعية 

والتجارية. 
من  ال��رب��ط  عملية  ا�شتكمال  ومت 
للقطارات  ج�������ش���ور  ب���ن���اء  خ�����الل 
الغويفات  ط���ري���ق  م����ع  ت��ت��ق��اط��ع 
ال�شكك  ق�شبان  وتثبيت  ال���دويل 

ت��وف��ري ف��ر���س اق��ت�����ش��ادي��ة واع���دة 
ت�شمل قطاعات ال�شناعة والتجارة 

والبيئة وغريها.«

�أكرب حمطة د�خلية لل�سحن 
بال�سكك �حلديدية يف �لدولة

تعمل �شركة الحتاد للقطارات على 
لل�شحن  داخلية  اأك��رب حمطة  بناء 
يف  ال��دول��ة  يف  احلديدية  بال�شكك 
اأبوظبي ال�شناعية )اأيكاد(  مدينة 
على م�شاحة تتخطى 2.7 مليون 
قدم مربع، حيث �شت�شم اأكرث من 
22 مبنى لدعم العمليات وت�شيري 

نحو ت�شعة )9( قطارات يومياً.
و���ش��ت�����ش��اه��م حم���ط���ة ال�����ش��ح��ن يف 
ت�������ش���ه���ي���ل ع���م���ل���ي���ة ن���ق���ل وت����وزي����ع 
دولة  اأنحاء  الب�شائع بني خمتلف 
التعاون  جمل�س  ودول  الإم������ارات 
املحاجر  �شرتبط  حيث  اخلليجي، 
املراكز  م���ع  الإم���������ارات  ���ش��م��ال  يف 
م�شفح،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
ب��ني الروي�س  ال��رب��ط  ف�����ش��اًل ع��ن 
مناولة  و���ش��رك��ات  خليفة  وم��ي��ن��اء 
احلاويات يف دبي �شمن ميناء جبل 

اختبارات  واإج��������راء  احل���دي���دي���ة 
وياأتي  ب��ن��ج��اح.  اجل���دي���د  امل�����ش��ار 
ه����ذا الإجن�������از مب���ا ي��ن�����ش��ج��م مع 
الوطني  “الربنامج  م�شتهدفات 
اأك�����رب  احلديدية”،  ل���ل�������ش���ك���ك 
منظومة من نوعها للنقل الربي 
الدولة،  اإم�������ارات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
والذي يهدف لربط خمتلف مدن 
احلديدية  ال�شكك  ع��رب  ال��دول��ة 

وت�شريع التنمية ال�شاملة. 
وعند ا�شتكمال الأعمال الإن�شائية 
م�شروع  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
ت�شغيلها،  وفور  “قطار الحتاد” 
خدمات  ال�شحن  قطارات  �شتقدم 
ال���دع���م ال��ل��وج�����ش��ت��ي م���ن حمطة 
اأيكاد لل�شحن بال�شكك احلديدية 
م������ن ق����ل����ب م����دي����ن����ة اأب����وظ����ب����ي 
ت��ع��ّد مركزاً  وال���ت���ي  ال�����ش��ن��اع��ي��ة، 
يف  ال�شناعية  لل�شركات  رئي�شياً 

املنطقة. 
ق������ال حممد  ال���������ش����دد،  وب�����ه�����ذا 
التنفيذي  امل����دي����ر  امل������رزوق������ي، 
احلديدية  ال�شكك  �شوؤون  لقطاع 

الحت������اد  ����ش���رك���ة  يف 

الدولة  ال�����ش��رك��ات يف  م��ن  ن��خ��ب��ة 
روك”،  ���ش��ت��ي��ف��ن  “�شركة  م��ث��ل 
الغربية”،  بينونة  و”جمموعة 
وال�شتيل”،  للحديد  و”الغرير 
على  اإي�����ج�����اب�����اً  ����ش���ي���ن���ع���ك�������س  م�����ا 
يف  وي�����ش��اه��م  ال��ن��ه��ائ��ي،  امل�شتخدم 
الطرقات  على  ال�شغط  تخفيف 
وبالتايل  ���ش��ي��ان��ت��ه��ا،  وت��ك��ال��ي��ف 
القت�شادي  ال���ت���ط���ور  م���واك���ب���ة 
الدولة يف  ت�شهده  ال��ذي  امل�شتدام 
يف  وامل�شاهمة  امل��ج��الت،  خمتلف 

تقربنا  ج��دي��دة  ا�شتثنائية  خطوة 
ن��ق��ل متكاملة  ���ش��ب��ك��ة  ت��وف��ري  م���ن 
ال�شناعة  م�����راك�����ز  ب�����ني  جت���م���ع 
ال�شناعية  املناطق  داخ��ل  والإن��ت��اج 
ال�شحن  حم��ط��ات  م���ع  وخ���ارج���ه���ا 
واملوانئ يف خمتلف اإمارات الدولة 
نقلة  وبالتايل حتقيق  بينها،  فيما 
نوعية يف منظومة النقل انطالقاً 
ال�شرتاتيجي  امل��وق��ع  اأه��م��ي��ة  م��ن 
كونها  “اأيكاد”  ب��ه  تتمتع  ال���ذي 
داخلية  حمطة  اأك���رب  م��ع  تتكامل 

للقطارات: “اإن اإجناز امل�شار الذي 
بال�شكك  ال�����ش��ح��ن  حم��ط��ة  ي��رب��ط 
احل����دي����دي����ة مب���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
اخلط  م���ع  “اإيكاد”  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
ي�شعنا  الحت���اد،  لقطار  الرئي�شي 
عمليات  لبدء  اجلاهزية  موقع  يف 
من  لعمالئنا  اللوج�شتي  ال��دع��م 
اأبوظبي مع  العا�شمة  ربط  خالل 
ونقاط  ال�شناعة  م��راك��ز  خمتلف 
ال��ت�����ش��دي��ر ل��ن��ق��ل ال��ب�����ش��ائ��ع اإىل 
يف  الدولة،  م�شتوى  على  وجهاتها 

ل��ل�����ش��ح��ن ب��ال�����ش��ك��ك احل��دي��دي��ة يف 
امل����رزوق����ي:  واأ������ش�����اف   .« ال����دول����ة 
“نفخر بتحقيق هذا الإجناز الذي 
الكثري  لت�شجيع  ج��ه��ودن��ا  ي��دع��م 
م��ن ال�����ش��رك��ات ع��ل��ى اإع����ادة هيكلة 
وال�شتفادة  اللوج�شتية  عملياتها 
من ال�شكك احلديدية عرب خف�س 
ك��ف��اءت��ه��ا ونقل  ت��ك��ال��ي��ف��ه��ا ورف�����ع 
ب�����ش��ائ��ع��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة اأك����رث اأم���ان���اً، 
وه�����و م����ا ت���رج���م���ت���ه الت���ف���اق���ي���ات 
ال���ت���ج���اري���ة ال����ت����ي ع���ق���دن���اه���ا مع 

�سمن �ملرحلة �لثانية مل�سروع �سبكة �ل�سكك �حلديدية �لوطنية

»االحتاد للقطارات« تنجز ربط حمطة ال�شحن بال�شكك احلديدية يف اأيكاد باأبوظبي بامل�شار الرئي�شي لقطار االحتاد
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املال والأعمال
اأ�شعار الذهب ت�شعد عامليا باأكرث من 12 دوالرا»النقد العربي«: 4.35 تريليون دوالر القيمة ال�شوقية للبور�شات العربية بنهاية اأغ�شط�س

•• عوا�شم-وام: 

اأكرث من  اأم�س، لرتبح  ت��داولت  العاملية خالل  اأ�شعار الذهب  ارتفعت 
12 دولراً.

ووف��ق��ا ل��ب��ي��ان��ات الأ����ش���واق ال��ع��امل��ي��ة، زادت اأ���ش��ع��ار امل��ع��دن الأ���ش��ف��ر يف 
املعامالت الفورية بن�شبة %0.76 اأو ما يعادل 12.8 دولراً لت�شل 
 09:10“ ال�شاعة  بحلول  وذل��ك  لالأون�شة،  دولر   1721.46 اإىل 
ت�شليم  للذهب  الآج��ل��ة  العقود  و�شعدت  الإم����ارات«.  بتوقيت  �شباحاً 
اإىل  لت�شل  12.02 دولر  تعادل   0.7% بلغت  بن�شبة  دي�شمرب  �شهر 
الأخرى،  النفي�شة  املعادن  �شعيد  وعلى  لالأون�شة.  دولر   1731.9
بينما  دولر لالأوقية،   18.76 اإىل   1.76% بن�شبة  الف�شة  ارتفعت 
زادت البالتني بن�شبة %0.46 اإىل 874.95 دولر، يف حني انخف�س 

البالديوم بنحو %1.43 اإىل 2105.77 دولر.

وبور�شة  دولر  مليار   205.5 قطر  وبور�شة  دولر،  تريليون   3.04 اإىل 
وبور�شة  دولر  مليار   60.4 و�شوق م�شقط  دولر،  مليار   149.6 الكويت 
دولر  مليار   35.6 امل�شرية  والبور�شة  دولر  مليار   59.3 البي�شاء  الدار 
لبور�شة  ال�شوقية  القيمة  وبلغت  دولر.  مليار   30.6 البحرين  وبور�شة 
وبور�شة  دولر  مليار   13.35 ب��ريوت  وبور�شة  دولر  مليار   26.5 عمان 

فل�شطني 4.9 مليار دولر و�شوق دم�شق 1.52 مليار دولر.
املال  لأ���ش��واق  امل��رك��ب  العربي  النقد  �شندوق  موؤ�شر  اأن  الن�شرة  واأو���ش��ح��ت 
العربية اأنهى تعامالت اأغ�شط�س املا�شي مرتفعاً بنحو %0.18 لي�شل اإىل 
نحو 498.29 نقطة مقارنًة مب�شتواه امل�شجل يف نهاية يوليو 2022، حيث 
مع حالة  ارتفاعاً، متا�شياً  العربية  البور�شات  اأداء  �شهدت غالبية موؤ�شرات 
وموؤ�شرات  العربية،  الأ�شواق  غالبية  اأداء  موؤ�شرات  �شهدتها  التي  التح�شن 

•• اأبوظبي-وام:

ك�شف �شندوق النقد العربي عن و�شول القيمة ال�شوقية للبور�شات العربية 
تعامالت  نهاية  يف  دولر  مليون  و843  مليارا  و356  تريليونات   4 اإىل 
املال  لأ���ش��واق  ال�شهرية  الن�شرة  يف  ال�شندوق،  واأو���ش��ح  امل��ا���ش��ي.  اأغ�شط�س 
العربية التي تر�شد 13 بور�شة عربية، اأن القيمة ال�شوقية ل�شوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية ارتفعت بنحو 20.25 مليار دولر من 548.8 مليار دولر 

يف نهاية يوليو اإيل 569.1 مليار دولر يف نهاية اأغ�شط�س املا�شي.
وذكرت الن�شرة ال�شهرية ل�شندوق النقد العربي اأن القيمة ال�شوقية ل�شوق 
دبي املايل ارتفعت بقيمة 2.86 مليار دولر من 152.23 مليار دولر اإىل 
155.1 مليار دولر. وو�شلت القيمة ال�شوقية لبور�شة ال�شعودية “تداول” 

امل�شجل يف  التح�شن  اأن  اإىل  الن�شرة  ولفتت  النا�شئة.  الأ�شواق  اأداء عدد من 
موؤ�شرات اأداء عدد من البور�شات العربية عك�س عدداً من املحفزات الإيجابية 
لأداء هذه الأ�شواق، منها موا�شلة عدد من البور�شات العربية م�شاعيها نحو 
زيادة عمق الأ�شواق ورفع معدلت التداول، وتو�شعة قاعدة ال�شركات املُدرجة 

يف من�شات تداول اأ�شهم ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة.
العربية،  البور�شات  يف  ال��ت��داولت  قيمة  �شعيد  على  ان��ه  التقرير  واأو���ش��ح 
مب�شتواها  مقارنة   ،65.26% بن�شبة  املا�شي  اأغ�شط�س  يف  ارتفاعاً  �شهدت 
ع�شرة  اإثني  ت��داولت  قيمة  ارتفاع  نتيجة   ،2022 يوليو  نهاية  امل�شجل يف 
ارتفاعاً  العربية،  البور�شات  يف  التداول  حجم  �شجل  فيما  عربية،  بور�شة 
 12 يف  ال��ت��داول  حجم  ارت��ف��اع  نتيجة  املا�شي  اأغ�شط�س  يف   232% بنحو 

بور�شة عربية.

ي�ستمر حتى 11 �سبتمرب وي�سهد م�ساركة و��سعة من �ملحال �لتجارية �ملتخ�س�سة يف بيع �ملالح وم�ستقاته

مهرجان املالح وال�شيد البحري ينطلق يف دبا احل�شن لالحتفاء مبورث االآباء واالأجداد

جمارك اأبوظبي وهيئة التجارة اخلارجية اليابانية تعززان التعاون يف جمال امللكية الفكرية

مليار درهم ت�شرفات عقارات دبي يف اأ�شبوع  9.4

دوالر �شعر �شلة خامات »اأوبك«  92.67

جمريا  نخلة  مبنطقة  دره���م  مليون   92 بقيمة  مبايعة 
يف  دره��م  مليون   87 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
مليون   52 بقيمة  مبايعة  واأخ���ريا  جمريا  نخلة  منطقة 
اخلليج  وت�شدرت منطقة  نخلة جمريا.  درهم يف منطقة 
والفلل  ال�شقق  مبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  التجاري 
اإذ �شجلت 295 مبايعة بقيمة 419 مليون درهم وتلتها 
 664 بقيمة  مبايعة   227 بت�شجيلها  ال��و���ش��ل  منطقة 
مليون درهم وثالثة يف الرب�شاء جنوب الرابعة بت�شجيلها 
145 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم. و�شجلت الرهون 
اأرا�س  ره��ن   87 منها  دره���م  مليار   3.42 ق��دره��ا  قيمة 
بقيمة 2.54 مليار درهم و327 رهن فلل و�شقق بقيمة 
ح�شة  ند  مبنطقة  اأهمها  وك��ان  دره��م  مليون   875.97
بقيمة مليارين درهم واأخ��رى يف منطقة احلمرية بقيمة 
382 مليون درهم. اأما الهبات فقد �شهدت ت�شجيل 100 
هبة بقيمة 1.17 مليار درهم كان اأهمها مبنطقة مر�شى 
دبي بقيمة 364 مليون درهم واأخرى يف منطقة ام ال�شيف 

بقيمة 100 مليون درهم.

ال�شادرة اأم�س - اأن املعدل ال�شنوي ل�شعر ال�شلة بلغ نحو 
و41.47   ،2021 العام  يف  للربميل  دولر   69.89

دولر للربميل يف 2020.
خاماً   13 من  للخامات  املرجعية  اأوب��ك  �شلة  وتتكون 
الأ�شا�س لكل دولة من  ال�شادرات  ميثل كل منها نفط 

البلدان الأع�شاء يف املنظمة.

•• دبي-وام:

والأمالك  الأرا���ش��ي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�شرفات  بلغت 
9.4 مليار درهم  اأك��رث من  الأ�شبوع احل��ايل  بدبي خالل 
بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   2080 ت�شجيل  ال���دائ���رة  ���ش��ه��دت  ح��ي��ث 
بقيمة  لالأرا�شي  مبايعة   209 منها  دره��م  مليار   4.87
والفلل  لل�شقق  مبايعة  و1871  درهم  مليون   946.55
بقيمة 3.92 مليار درهم. وجاءت اأهم مبايعات الأرا�شي 
بقيمة 47 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة 
بقيمة 26 مليون درهم يف منطقة الرب�شاء جنوب الثالثة 
دره��م يف منطقة حدائق  مليون   26 بقيمة  مبايعة  تليها 
ال�شيخ حممد بن را�شد. وت�شدرت منطقة احلبية اخلام�شة 
مبايعة   78 �شجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  امل��ن��اط��ق 
بقيمة 196 مليون درهم وتلتها منطقة ند ال�شبا الأوىل 
بت�شجيلها 25 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم وثالثة يف 
جبل علي الأوىل بت�شجيلها 24 مبايعة بقيمة 89 مليون 
جاءت  والفلل  ال�شقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  دره��م. 

•• فيينا-وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�شدرة للنفط “اأوبك” اأن �شعر 
خاما   13 اأ���ش��ع��ار  متو�شط  ت�شم  ال��ت��ي  خاماتها  �شلة 
92.67 دولر  اإىل  ال���دول الأع�����ش��اء و�شل  اإن��ت��اج  م��ن 
ن�شرتها  يف   - “اأوبك”  وذك��رت  الأول.  اأم�س  للربميل 

•• اأبوظبي-وام:

جلمارك  العامة  الإدارة  ا�شتقبلت 
اأبوظبي - ممثلة بق�شم التفاقيات 
اإدارة  يف  الفكرية  وامللكية  الدولية 
من  وف��داً   - واحلوكمة  ال�شيا�شات 
اليابانية  اخلارجية  التجارة  هيئة 
تعزيز  ل��ب��ح��ث   ، دب����ي  ج���ي���رتو   –
ال��ت��ع��اون يف جم���ال ح��م��اي��ة حقوق 
امللكية الفكرية، والطالع على دور 
الإدارة العامة للجمارك يف جمال 
امللكية  حقوق  ا�شرتاتيجيات  اإنفاذ 
و  التجارية،  وال��ع��الم��ات  الفكرية 
اجلهود املطبقة يف مكافحة الغ�س 
يف  والقر�شنة  والتقليد  التجاري 

اإمارة اأبوظبي.
التفاقيات  ق�شم  ممثلو  ون��اق�����س 
الدولية وامللكية الفكرية يف جمارك 
التجارة  ه��ي��ئ��ة  ومم��ث��ل��و  اأب��وظ��ب��ي 
خالل   - ال���ي���اب���ان���ي���ة  اخل����ارج����ي����ة 
اجتماع عقد يف مقر الإدارة مبدينة 
اآليات تعزيز التعاون بني  م�شدر- 
ال���ط���رف���ني، ع���رب ال��ت��ن�����ش��ي��ق لعقد 
ور�س تدريبية خالل الربع الثالث 
من عام 2022، والعمل على قيد 
يف  اليابانية  التجارية  ال��ع��الم��ات 
اأن�شطة  واإدراج  اجلمارك،  �شجالت 
التجارية  ل���ل���ع���الم���ات  ت���دري���ب���ي���ة 
التدريبية  اليابانية �شمن اخلطة 
 ،2022 ل��ع��ام  ل������الإدارة  امل��ع��ت��م��دة 

امللكية  تثقيفية يف جمال  تدريبية 
املنتجات  بني  والتفريق  الفكرية، 
التهريب  واآليات  والأ�شلية  املقلدة 
بالتعاون  وذل��ك  التجاري،  والغ�س 
العالمات  اأ�شحاب  مع  والتن�شيق 

التجارية وق�شم التدريب.
ال����ي����اب����اين على  ال�����وف�����د  واط�����ل�����ع 
وامل�شتقبلية  الت�شغيلية  امل�شاريع 
ل���ق�������ش���م الت����ف����اق����ي����ات ال����دول����ي����ة 
وامل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، وت���ع���رف على 
ال����ط����رق وال����و�����ش����ائ����ل امل���ت���ب���ع���ة يف 
متر  التي  املقلدة  الب�شائع  �شبط 
وعن  ال�شريع،  الربيد  طريق  عن 
الفكرية  امللكية  حقوق  اإح�شائيات 
العالمات  اح�����ش��ائ��ي��ات  ل���ش��ي��م��ا 
يف  امل�شبوطية  اليابانية  التجارية 

جمارك اأبوظبي.
ك���م���ا ����ش���ه���دت ال�����زي�����ارة ج���ول���ة يف 
ال���ت���دري���ب و الط�����الع على  ق�����ش��م 
ال��ق��اع��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
الطالع على عر�س حول الأنظمة 
ال��رق��م��ي��ة ع���رب تقنية  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

الهولوجرام ثالثية الأبعاد.
واأعرب الوفد الياباين عن تقديره 
بتوظيف  اأبوظبي  جمارك  جلهود 
تطوير  يف  ال���رق���م���ي���ة  احل�����ل�����ول 
ورفع  اجلمركية،  العمل  منظومة 
اأمله  عن  معرباً  اخل��دم��ات،  كفاءة 
يف ت��و���ش��ي��ع جم����الت ال��ت��ع��اون مبا 

يخدم م�شلحة الطرفني.

احلماية  لأغ�����را������س  ال���ت���ج���اري���ة 
ا�شتثماراتهم،  وح��م��اي��ة  ال��الزم��ة 
اجلهود  ا���ش��ت��ع��را���س  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املفت�شني  ت���وع���ي���ة  يف  امل����ب����ذول����ة 
الإدارة  وم���وظ���ف���ي  اجل���م���رك���ي���ني 
والدوائر احلكومية الأخرى املعنية 
وكذلك  الفكرية،  امللكية  بق�شية 
امل��درا���س واجل��ام��ع��ات وكافة  طلبة 
�شرائح املجتمع، من خالل تقدمي 
حم��ا���ش��رات وور�����س ع��م��ل ودورات 

التجارية،  وال���ع���الم���ات  ال��ف��ك��ري��ة 
والقر�شنة،  ال��ت��ق��ل��ي��د  وم��ك��اف��ح��ة 
مبخاطر  ال����ت����وع����ي����ة  وح�����م�����الت 

ا�شتهالك املواد املقلدة.
كما ا�شتعر�س الق�شم جهود الإدارة 
العامة للجمارك يف متابعة ق�شايا 
حقوق امللكية الفكرية، واخلدمات 
التي  “مت”  من�شة  ع��رب  الرقمية 
ت���ق���دم���ه���ا لأ�����ش����ح����اب ال���ع���الم���ات 
عالماتهم  ق���ي���د  يف  ال���ت���ج���اري���ة 

البيانات  ت���ب���ادل  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
واملعلومات واملمار�شات املطبقة من 
حماية  تخدم  التي  الطرفني  قبل 

حقوق امللكية الفكرية.
وق����دم ال��ق�����ش��م ع��ر���ش��اً م��رئ��ي��اً عن 
يف  ل��ل��ج��م��ارك  ال��ع��ام��ة  الإدارة  دور 
حماية املجتمع وامل�شتهلك يف اإمارة 
اأب��وظ��ب��ي، واآل��ي��ات واإج����راءات عمل 
جمارك اأبوظبي يف تطبيق وتنفيذ 
امللكية  ح��ق��وق  وت��داب��ري  تعليمات 

ونفتخر به، ون�شعى لنقله لأحفادنا 
واأ�شالة  ي��ع��رف��وا م���دى ع��راق��ة  ك��ي 
اخرتعوا  الذين  واأج��داده��م  اآبائهم 

هذه ال�شناعة منذ اآلف ال�شنني.

من�سة تفاعلية
تفاعلية  من�شة  امل��ه��رج��ان  وي�شكل 
املجتمع  �شخ�شيات  خاللها  يلتقي 
البحري لتوثيق �شبكة الروابط بني 
عدد من ال�شركات املمثلة للقطاعات 
البحرية  ال�شناعات  داخ��ل  املتنوعة 
ي�شهد  املجال، حيث  العاملة يف هذا 
لقاءات  عقد  العام،  هذا  مرة  ولأول 
حوارية مع جمموعة من الباحثني 
العديد  ملناق�شة  البحري  الرتاث  يف 
بال�شناعات  اخلا�شة  الق�شايا  م��ن 
واحلرف البحرية واملالحية واأدوات 
جانب  اإىل  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة،  ال�����ش��ي��د 
الط��الع على اأح��دث ت��ط��ورات هذه 
ال�شناعة لتوفري الفر�شة لل�شركات 
اخلربات  لتبادل  امل�شاركة  واجلهات 
وامل��ع��ارف وال���روؤى مبا يحقق النفع 
والزدهار لهذه ال�شناعات الرتاثية 

العريقة.

عرو�س تر�ثية 
للزوار  اأب����واب����ه  امل���ه���رج���ان  وي��ف��ت��ت��ح 
�شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  من  يوميا 
ي�شهد  حيث  م�شاء،  التا�شعة  وحتى 
تنظيم �شل�شلة من الأن�شطة وور�س 
اأ�شا�شيات  ع��ن  تك�شف  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
وتعليبه  ومت��ل��ي��ح��ه  امل���ال���ح  ���ش��ن��اع��ة 
التقليدية  امل�����ه�����ن  م�����ن  وغ���������ريه 
ال���ل���وح���ات  ج����ان����ب  اإىل  الأخ����������رى، 
حتاكي  التي  الفولكلورية  الرتاثية 
ال�شرقي، من خالل  ال�شاحل  ثقافة 
العرو�س الفنية والأهازيج الرتاثية 
مب�شاركة العديد من الفرق ال�شعبية 
العرو�س  اإىل  بالإ�شافة  واحلربية، 
وامل�شابقات الرتاثية البحرية، حيث 
�شيتم الإعالن عن م�شابقات حتدي 
الطبخ، ف�شال عن م�شابقات واأ�شئلة 
موجهة للجمهور وجوائز قّيمة عن 
يحفل  كما  اليومي،  ال�شحب  طريق 
بالعديد من الأن�شطة اجلاذبة، اإىل 
عن  وتثقيفية  تعليمية  ور�س  جانب 
منها  ُي�شّنع  ال��ت��ي  الأ���ش��م��اك  اأن����واع 
امل���ال���ح، ف�����ش��ال ع���ن م��ن�����ش��ة خا�شة 
ال�شعبية  واملاأكولت  املنتجة  لالأُ�شر 

والفعاليات الرتاثية.

•• ال�شارقة-الفجر:

اخلمي�س  الأول  اأم���������س  ان��ط��ل��ق��ت 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ن�����ش��خ��ة ال��ت��ا���ش��ع��ة من 
امل��ال��ح وال�����ش��ي��د البحري  م��ه��رج��ان 
الذي تنظمه غرفة جتارة و�شناعة 
احل�شن  دب������ا  وب���ل���دي���ة  ال�������ش���ارق���ة 
ال���ب���ل���دي يف م��دي��ن��ة دبا  وامل��ج��ل�����س 
الفعاليات  اإح����دى  وي��ع��د  احل�����ش��ن، 
التي  الدولة  م�شتوى  على  الكربى 
وال�شناعات  املهن  ب�شل�شلة  حتتفي 
ال���ب���ح���ري���ة ال���ع���ري���ق���ة، ف�����ش��ال عن 
ت��ن�����ش��ي��ط احل�����رك�����ة الق���ت�������ش���ادي���ة 
املنطقة  يف  وال�شياحية  وال��ت��ج��اري��ة 

ال�شرقية.
و���ش��ه��د ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ���ش��ع��ادة عبد 
اهلل �شلطان العوي�س، رئي�س جمل�س 
اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة، 
و�شعادة ال�شيخ ماجد بن �شلطان بن 
�شوؤون  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي  �شقر 
ال�شواحي والقرى يف اإمارة ال�شارقة 
و�شعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر 
اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 
اأع�شاء  م��ن  وع��دد  ال�شارقة،  غرفة 
و�شعادة  ال���غ���رف���ة،  اإدارة  جم��ل�����س 
مدير  العو�شي  اأم��ني  اأحمد  حممد 
عام غرفة ال�شارقة، وطالب عبداهلل 
دبا  مدينة  بلدية  م��دي��ر  اليحيائي 
الظهوري  �شلطان  واأحمد  احل�شن، 
نائب رئي�س املجل�س البلدي، وخليل 
فروع  اإدارة  املن�شوري مدير  حممد 
ال�شارقة،  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
البلدي  امل���ج���ل�������س  م����ن  واأع���������ش����اء 
الدوائر  م��دراء  للمدينة، وعدد من 
احل��ك��وم��ي��ة الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة يف 
ال��وزارات واجلهات  املدينة، وممثلي 

امل�شاركة يف املهرجان.
من  العديد  الفتتاح  حفل  وت�شمن 
واإلقاء  ال�شعبية،  الرتاثية  الفقرات 
ال�شعرية  الق�شائد  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال�شيد  وتقاليد  بعادات  تغنت  التي 
كافة  ت����ك����رمي  مت  ك���م���ا  ال����ب����ح����ري، 
التي  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات 
ال��ت��ا���ش��ع��ة التي  ال�����دورة  ���ش��ارك��ت يف 
اجلاري،  �شبتمرب   11 حتى  ت�شتمر 
وي�شهد احلدث م�شاركة وا�شعة من 
موؤ�ش�شات وعدد من املحال التجارية 
املالح وم�شتقاته  بيع  املتخ�ش�شة يف 
ال�شوء  وي�����ش��ّل��ط  امل��ن��ت��ج��ة،  والأُ����ش���ر 
مبجالته  ال��ب��ح��ري  ال�����رتاث  ع��ل��ى 

احلكومية  ال����دوائ����ر  خم��ت��ل��ف  م���ن 
املحالت  اإىل  بالإ�شافة  امل��دي��ن��ة،  يف 
وعدد  املالح،  �شناعة  يف  املتخ�ش�شة 
املنتجة،  والأ�����ش����ر  ال�����ش��ي��ادي��ن  م���ن 
ونحن نتقدم بال�شكر اجلزيل جلميع 
امل�شاركني، ونتمنى لهم كل التوفيق 
والنجاح يف هذا احلدث الذي حر�شنا 
من خالله على تقدمي باقة متنوعة 
ال�شعبية  وال��ف��ن��ون  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
والبحرية  ال���رتاث���ي���ة  والأه�����ازي�����ج 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ع��ن �شناعة  وال�����دورات 
اليحيائي،  واأ�شاف  املالح.  وتقطيع 
املهرجان  تنظيم  على  نحر�س  اإننا 
الرتاث  على  بهدف احلفاظ  �شنويا 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال�شعبي 
ال�شارقة  واإم������ارة  ع��م��وم��ا  امل��ت��ح��دة 
وكذلك  اخل�������ش���و����س،  وج�����ه  ع���ل���ى 
للتاأكيد على البعد القت�شادي ملهنة 
لتبقى  وتطويرها  البحري  ال�شيد 
ن�شاطا ا�شتثماريا و�شناعيا وجتاريا 
يوؤمن دخال جمزيا لأهايل املنطقة 
املالح  مهرجان  اأن  موؤكدا  واأبنائها، 
انطالقه  م��ن��ذ  ال��ب��ح��ري  وال�����ش��ي��د 
�شاطعة  جن��م��ة  ي��ع��د   ،2013 ع���ام 
من جنوم تراثنا العريق الذي نعتز 

ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة مل��ن��ط��ق��ة دبا 
وجه  على  ال�شارقة  واإم��ارة  احل�شن 
ال��ع��م��وم، ح��ي��ث ي��ع��د مب��ث��اب��ة ملتقى 
التي  امل����ال����ح  ب�����ش��ن��اع��ة  ل���الح���ت���ف���اء 
املا�شي  الآب��اء والأج���داد يف  ابتكرها 
عليها  واحلفاظ  الأ�شماك  لتخزين 

لفرتات طويلة.

قفز�ت نوعية
�شلطان  اهلل  ع���ب���د  ����ش���ع���ادة  واأك��������د 
مدى  يج�شد  املهرجان  اأن  العوي�س، 
لل�شيد  احل�����ش��ن  دب����ا  اأه�����ل  ع�����ش��ق 
و�شناعة املالح وحر�شهم على �شون 
هذه املهنة التي توارثوها عن الآباء 
الأجيال  م��ن��ه��ا  ون��ه��ل��ت  والأج��������داد 
خربات حول طرقه وو�شائله، م�شريا 
اإىل اأن هذا احلدث غدا ملتقى �شنويا 
جُت�شد  ال��ت��ي  امل��ال��ح  �شناعة  لع�شاق 
الإم����ارات،  ت��راث  م��ن  اأ�شيال  جانبا 
امل�شهور ب�شناعاته الغذائية وحرفه 
اأن  اإىل  لفتا  وال�شعبية،  التقليدية 
احل�شن  دبا  وبلدية  ال�شارقة  غرفة 
واملجل�س البلدي، بالتعاون مع كافة 
ال�شركاء وعلى مدار دورات املهرجان 
قفزات  حتقيق  ا�شتطاعوا  ال�شابقة 

املهرجان  جناحات  م�شرية  موا�شلة 
تزخر  ب��دورة  م�شتهدفاته،  وحتقيق 
الرتاثية  الأن�����ش��ط��ة  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
املُ�شوقة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  وال��ت��وع��وي��ة 

واجلاذبة.

باقة متنوعة من �لفعاليات
ط���ال���ب عبداهلل  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
اإن الن�شخة التا�شعة من  اليحيائي: 
وا�شعة  م�شاركة  تت�شمن  املهرجان، 

املهن  ه��ذه  ت�شتغل يف  لت���زال  ال��ت��ي 
التقليدية.

�لعديد من �لإجناز�ت
ال�����دورة  اأن  اإىل  ال��ع��وي�����س،  واأ�����ش����ار 
الثامنة ا�شتطاعت اأن حتقق العديد 
من الإجنازات من خالل ا�شتقطاب 
اأنحاء  كافة  زائ��ر من   ”11500“
العربي،  اخل��ل��ي��ج  ومنطقة  ال��دول��ة 
مالية  وع��وائ��د  مبيعات  حققت  كما 

تنظيمها،  ي��ت��م  ن�شخة  ب��ك��ل  ن��وع��ي��ة 
ح���ت���ى اأ�����ش����ب����ح ال�����ي�����وم اأح�������د اأب������رز 
وال�شياحية  ال��رتاث��ي��ة  امل��ه��رج��ان��ات 
على  امل��ال��ح  �شناعة  يف  املُتخ�ش�شة 
اأهم  م��ن  وواح���د  املنطقة،  م�شتوى 
اإىل ���ش��ون هذا  ال��ه��ادف��ة  امل���ب���ادرات 
وتعريف  ال��ع��ري��ق،  ال�شعبي  ال���رتاث 
الأجيال على اأ�شالة ما�شي الأجداد، 
عرب احلفاظ على هذا الرتاث ومن 
خالل دعم ال�شركات والأُ�شر املُنتجة 

للعار�شني و�شلت اإىل مليون و250 
األف درهم، و�شهدت م�شاركة وا�شعة 
واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من 
املتخ�ش�شة  ال���ت���ج���اري���ة  وامل����ح����ال 
البحرية  واملنتوجات  املالح  ب�شناعة 
ب��اأن��واع��ه��ا امل��ت��ع��ددة، حيث ���ش��ارك يف 
حكومية،  15موؤ�ش�شة  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا 
جت���اري���ا،  حم���ال   20 اإىل  اإ����ش���اف���ة 
و15 اأ�شرة منتجة، معربا عن تطلع 
الغرفة من خالل هذه الن�شخة اإىل 

مكا�شب االأ�شهم املحلية تناهز 16 مليار درهم خالل اأ�شبوع
•• اأبوظبي-وام:

عززت اأ�شواق الأ�شهم املحلية مكا�شبها خالل تداولت الأ�شبوع 
احلايل وربح راأ�شمالها ال�شوقي ما يناهز 16 مليار درهم.

 2.633 م��ن  امل��درج��ة  لالأ�شهم  ال�شوقي  امل���ال  راأ����س  وارت��ف��ع 
 2.649 اإىل  املا�شية  تريليون درهم يف نهاية جل�شة اجلمعة 
 2.088 بواقع  موزعة  اليوم،  جل�شة  بنهاية  دره��م  تريليون 
لالأوراق  اأب��وظ��ب��ي  �شوق  يف  امل��درج��ة  لالأ�شهم  دره��م  تريليون 
دبي  �شوق  يف  املدرجة  لالأ�شهم  دره��م  مليار  و560.8  املالية 

املايل.
مليار   8.19 من  باأكرث  �شيولة  املحلية  الأ�شهم  وا�شتقطبت 
درهم خالل الأ�شبوع موزعة بواقع 6.6 مليار درهم يف �شوق 

اأبوظبي و1.58 مليار درهم يف �شوق دبي، وجري التداول على 
األف   77.3 على  يربو  ما  تنفيذ  عرب  �شهم  مليار   1.4 نحو 
خالل   ”15 “فادك�س  اأبوظبي  �شوق  موؤ�شر  وارتفع  �شفقة. 
ليغلق  نقطة   45.2 يعادل  ما  اأو   0.46% بن�شبة  الأ�شبوع 
عند 9797.17 نقطة، فيما زاد موؤ�شر فوؤت�شي �شوق اأبوظبي 
العام “فادجي” بنحو %0.42 توازي 41.35 نقطة ليقفل 
عند 9795.86 نقطة، وجاءت املكا�شب بدعم ارتفاع موؤ�شر 
 1.43% %2.8 وموؤ�شر ال�شلع ال�شتهالكية  القطاع املايل 

وال�شناعة 0.18%.
“العاملية  م��ث��ل  اأ���ش��ه��م  ب��ارت��ف��اع  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  اأداء  وت���ع���زز 
القاب�شة” %6.51 و”الياه �شات” %3.3 و”ملتيبالي” 
 1.21% ظبي”  و”الفا   1.62% و”اأغذية”   7.11%

التجاري”  و”اأبوظبي   1.03% الإ�شالمي”  و”اأبوظبي 
%0.33 و”موانئ اأبوظبي” 0.2%.

�شيولة  م�شتقطباً  ال��ن�����ش��اط  القاب�شة”  “العاملية  وت�����ش��در 
ب�شيولة  الأول”  “اأبوظبي  ت��اله  دره���م،  مليار   1.73 بنحو 
ت��داولت بقيمة  جاذبا  “ملتيبالي”  دره��م، ثم  1.07 مليار 

605.07 مليون درهم.
نقطة،   3360.83 م�شتوي  العام  املوؤ�شر  بلغ  دبي،  �شوق  ويف 
ال�شتهالكية  وال�����ش��ل��ع   7.15% ال�شناعة  م��وؤ���ش��ر  وارت��ف��ع 
الأ�شهم،  ���ش��ع��ي��د  وع��ل��ي   .1.81% واخل���دم���ات   7.42%
للتاأمني”  الوطنية  و”دبي   6.84% امل�شرق”  “بنك  ارتفع 
و”تكافل   2.04% للمالحة”  و”اخلليج   2.12%

الإمارات” %0.83 و”تربيد” 0.35%.
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�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :م بل�س لل�شيانه واملقاولت العامه

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 2830095 

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ م بل�س لل�شيانه واملقاولت العامه 

M PULSE FOR MAINTENANCE AN GENERAL CONTRACTING

اإىل /م بل�س لل�شيانة واملقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

M PULS MAINTENANCE AND GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كو�شتال للديكور

رخ�شة رقم : CN 2721542 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ابوبكر فريور حممد فريور  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائى

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/ كو�شتال للديكور
COASTAL DECORE

اإىل/ كو�شتال للديكور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
 COASTAL DECORE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :كينغ �شاند بور لتجارة املواد الغذائية - 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
رخ�شة رقم : CN 4543833 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ كينغ �شاند بور لتجارة املواد الغذائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KING CHAND PUR FOODSTUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ بقالة توب دكا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
TOP DHAKA GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بقالة  4711003
تعديل ن�شاط / حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - باجلملة  4630101

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة املواد الغذائية املجمدة - باجلملة  4630134
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة ال�شمن والزيوت النباتية - باجلملة  4630109

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة الدواجن املجمدة - باجلملة  4630113
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية  فعلى كل من له حق 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : جبل �سمعان للتجارة ذ.م.م 

العنوان : مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي ،  ال�شكل القانوين :�شركة  
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   1023069  : الرخ�شة  رق��م    ، حم���دودة   م�شوؤولية  ذات 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  دبي  وال�شياحة يف  الإقت�شاد  دائرة  تعلن  1664071 مبوجب هذا 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأعاله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�شجل 
بتاريخ 2022/9/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/9/8  وعلى من 
�ت�س �يه �م لتدقيق �حل�سابات  لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة  ، العنوان : مكتب رقم 
كافة  معه  م�شطحباً   ، فاك�س:042973071   - هاتف:042973060   - بور�شعيد   -

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �ت�س �يه �م لتدقيق �حل�سابات 
 العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 

بور�شعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  للتجارة ذ.م.م وذل��ك مبوجب  جبل �سمعان  اأع��اله لت�شفية 
وعلى   2022/9/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/9/8
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

MOJAU_2022- 0087732 رقم املعاملة
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر

ويحمل  باك�شتان  اجلن�شية   ، علي  ح�شني  اليا�س  ال�شيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  رقم:784198203030725  هوية  بطاقة 
هوية  بطاقة  ويحمل  بنغالدي�س  اجلن�شية    ، عبدالر�شيد  متني  اىل  وذلك   %100 البالغة 
تاأ�ش�شت  والتي  ال�شرق(  ليايل  )مطعم  امل�شماه  الرخ�شة  يف  رقم:784197310809609 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  رقم:785761  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة 

بال�شارقة - تعديالت اخرى تنازل �شاحب الرخ�شة لخر .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:نعمان ابو طاهر مول - اجلن�شية بنغالدي�س يرغب يف البيع 
علي  عبدالكرمي  غالم  ال�شيد:جا�شم  اىل  100%وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
ال�شم�س(  ركن  )كافترييا  امل�شماه  الرخ�شة  يف  املتحدة  العربية  المارات  اجلن�شية   - لنقاوي 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   734108 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 
اىل  خدمات  وكيل  من  القانوين  ال�شكل  تغيري  اخرى:1-  تعديالت   - بال�شارقة  القت�شادية 
موؤ�ش�شة فردية 2- تغيري ال�شم التجاري من:كافترييا ركن ال�شم�س اىل:الربج الأ�شود لتجارة 
املواد الغذائية 3- تعديل الن�شاط التجاري من:بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( اىل:بيع املواد 
الغذائية املجمدة - بالتجزئة - بيع ال�شمن والزيوت النباتية - بالتجزئة - بيع املواد الغذائية 

واملحفوظة - بالتجزئة .
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية.
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:�شلطان عبدالكرمي م�شلم املرزوقي - اجلن�شية المارات 
اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  املتحدة يرغب  يف  العربية 
ال�شيدة:ريتو نيتني راما�شانداين - اجلن�شية الهند يف الرخ�شة امل�شماه )كافترييا مدينة 
دائرة  من  ال�شادرة  رقم:771295  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  ال�شم�س( 
التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:1- تغيري ال�شكل القانوين من:موؤ�ش�شة 

فردية اىل وكيل خدمات .
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية.
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:حممد جميب الرحمن �شاهد مياه - اجلن�شية بنغالدي�س 

يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 25% وذلك اىل ال�شيد:زين العابدين 

ال�شيارات(  خلدمة  الربكة  )ار�س  امل�شماه  الرخ�شة  يف  بنغالدي�س  اجلن�شية   - عبدالنبي 

التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  رقم:619643  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 

القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:تغيري وكيل خدمات .

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 

يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 

الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية.

 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
تنازل/وبيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:عنرت مرزوق عبداهلل عبدالرحمن - اجلن�شية المارات 

اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  العربية 

ال�شيد:ح�شني بهمن غلوم اهلي - اجلن�شية المارات العربية املتحدة يف الرخ�شة امل�شماه 

رقم:626222  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  لل�شيدات(  لفندر  )�شالون 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى ليوجد .

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 

يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 

الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية.

 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:1286/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763

مو�شوع املنازعة : الزام املتنازع �شدهما بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )126.330( يورو مائة و�شتة وع�شرون الف وثالثمائة 
وثالثون يورو او ما يعادلها بالدرهم الماراتي مبلغ )483.259( درهم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 

التام  . 
املتنازع:بوداك مايكل

عنوانه:المارات - امارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى برج ا�شنب التجاري - �شقة مكاب 3901 
املطلوب اإعالنهما :  1- احمد عبد املنعم حممد ر�شاد 2- حممد امني فارح  -  �شفتهما : متنازع �شدهما 

مو�شوع الإعالن :  وحيث ان املحكمة ت�شري بادئ ذي بدء ان املتنازع �شدد الر�شوم امل�شتحقة عن النزاع واعلن قانونا وعليه وبعد 
الطالع على اوراق النزاع وم�شتنداته و�شندا لن�س املادة 22 من الالئحة التنظيمية لقانون الج��راءات املدنية وملا كان الثابت 
للمحكمة من مطالعة اوراق النزاع وحيث وعن املو�شوع والدفع بال�شفة وكان البني ان املتنازع �شدهما ادينا يف الق�شية رقم 
516/2022 جزاء وكان احلكم باتا وفقا لل�شهادة ال�شادرة من النيابة العامة الأمر الذي يثبت خطاأ املتنازع �شدهما بال�شتيالء 
ا�شتوىل على  الول  ان  البني  كان  وملا  الثابت  كان  وملا  املطالبة  واأم��ا عن مبلغ  اخ��رى  للمحكمة بحثه مرة  املبلغ ول ميكن  على 
الوارد  النحو  بالزامهما على  تق�شي ملحكمة  الذي  المر  الثاين  املتنازع �شده  احتيالية وحتويله حل�شاب  املطالبة بطرق  مبلغ 
يف املنطوق قررت املحكمة ا�شدار قرار منهي للخ�شومة وفقا لن�س املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية 
وقررت ح�شوريا للثاين ومبثابة احل�شوري لالول بالزام املتنازع �شدهما بان يوؤديا مبلغ وقدره )126.330( يورو او ما يعادلها 
الر�شوم وامل�شاريف  التام والزمتهما  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بالدرهم الماراتي مبلغ )483.259( درهم والفائدة 5% من 

ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
دبي  مبركز  والكائنة   ،  L-1392 رق��م  رخ�شة   ، ح��رة  منطقة  ����س.م.ح  ميد  �شركة/برميا 
لدى  واملرخ�شة  املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة   ، دبي  �س.ب:47679   - العاملي  التجاري 
�شلطة املنطقة احلرة ملركز دبي التجاري العاملي ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها 
ب�شاأن  بتاريخ:2022/9/1  عقد  ال��ذي  اجتماعه  يف  الدارة  جمل�س  اتخذه  وال��ذي  للكافة 
بالمر  ب��اأي طرف معني  ال�شركة  تهيب  لذلك  وفقا  ���س.م.ح  �شركة:برميا ميد  اغ��الق وحل 
تاريخ  من  يوما   15 خ��الل  املطالبات  ه��ذه  تقدمي  عليه  مواجهتها  يف  مطالبات  اي  ولديه 

العالن عن طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب���:
ال�شادة/برميا ميد �س.م.ح

�س.ب:47679 دبي
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة

هاتف رقم:97144223371+
osama.mansour@primamedical.info:الربيد اللكرتوين

اإ�شعار ت�شفية

70021 العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

الدعوى رقم 468 ل�شنة 2022  لدى حمكمة ال�شارقة
الدائرة االقت�شادية 22538

امل�شتاأنف:العجبان لتجارة الديزل �س.ذ.م.م
امل�شتانف �شده الول:�شركة الن�شر للكهرباء وامليكانيك �س.ذ.م.م

امل�شتاأنف �شده الثاين:حممد ح�شني ال�شيخ عبداهلل حجاز
امل�شتاأنف �شده: �شركة الن�شر للكهرباء وامليكانيك �س.ذ.م.م - حممد ح�شني ال�شيخ 
بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة  او  عبداهلل حجاز مدعو للح�شور �شخ�شيا 
ل���:2022/9/20  املوافق  الثالثاء  يوم  �شباحا   11 ال�شاعة  عقده  املقرر  )احل�شابية( 
بامارة دبي -  الكائن  وذلك مبقر اخلبري/ي�شري عادل موبايل رق���م:0551019871 
اخلليج التجاري - برج اونرتيو مكتب 703 - م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي 

ترغبون يف تقدميها للخبري.للتوا�شل موبايل:0551019871
info@youssryauditing.com:امييل

�خلبري �حل�سابي/ي�سري عادل

اإعالن بالن�شر

70021
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1097/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1+2020/4 جلنة ق�شائية خا�شة ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )16321641.16( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شرينة احمد �شيف الذيب احلمريي
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى برج جروزفيرن - �شقة 1207 

- قبل كراون بالزا - وميثله:حممد عبيد خلفان الر�شة ال�شويدي
املطلوب اإعالنه : 1- �شعيد مطر �شعيد بن بليلة - �شفته : منفذ �شده

املنقولت  با�شتالم  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2019/9/7  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : الإع��الن  مو�شوع 
الكائنة يف �شقة �شكنية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 71 - امل�شاحة 225.43 مرت مربع - رقم 
املبنى 6 - ا�شم املبنى باي �شكوير 06 - رقم الوحدة 207 - خالل 15 يوم من تاريخ العالن وال �شيتم 
توريد قيمة املنقولت من قبل املزايد الرا�شي عليه املزاد و�شراء املنقولت وذلك للعلم مبا جاء فيه 

ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1802/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام امل�شتدعي �شدهما بان يوؤدوا للم�شتدعي مبلغ وقدره )250.000( درهم مائتي 
وخم�شون الف درهم وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:حممد خليفة حممد خليفه ال�شويدي

هاتف   -  3601 رق���م  - مكتب   36 ال��ط��اب��ق   - لطيفة  ب��ن��اي��ة   - زاي���د  ال�شيخ  ���ش��ارع   - ب��ردب��ي   - دب���ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
 -  info@mhadvocates.ae:اللكرتوين ال��ربي��د   - م����ك����اين:2684890630  رق��م   - رق�������م:043521131 

وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي
: مدعي  -  �شفتهما  ����س.ذ.م.م   للديكور  �شيف  �شعيد  �شينغ 2-  �شورجيت  �شينغ  :  1- كلربيت  اإعالنهما  املطلوب 

عليهما
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/8/17 - بالزام املدعي 
عليهما بالت�شامن بان يوؤدوا للمدعيه مبلغ وقدره )250.000( درهم مائتي وخم�شون الف  درهم والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت طلب النفاذ املعجل ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�شتئنافه بح�شب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 

رئي�س الق�شم66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية  .

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1761/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/253 نزاع حمدد القيمة ، بالزام 
املنفذ �شدها بان توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به )10.305( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شركة دبي التاأمني - �شركة م�شاهمة عامه
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع الرقة - مبنى ملك خا�س با�شم �شركة دبي للتامني - بجوار 

مطعم ال�شفدي 
املطلوب اإعالنه : 1- بي ايه كيه للمقاولت �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )10305( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1709/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
، بالزام املنفذ  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/465 نزاع مدين 

�شدها بان توؤدي للمنفذة املبلغ املنفذ به )7.082.2( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة دبي التاأمني - �شركة م�شاهمة عامه

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع الرقة - مبنى ملك خا�س با�شم �شركة دبي للتامني - بجوار 
مطعم ال�شفدي - وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�شتيتيه

املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ويلدن انرتنا�شونال ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7082.20( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 70197

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  4548/2022/209 تنفيذ عمايل 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جاياكري�شنان ازوتان بويل فيتل �شا�شيدهاران كوتيان يف

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )58966.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ 

)4323( ر�شوم خلزنية املحكمة . 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  253/2022/1603 تنفيذ �شيكات 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- �شيد بيومي علي ح�شني

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )277.430( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8764/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

 002372 و  درهم   )75128( بقيمة   )000285( رقم  املرجتع  ال�شيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
بقيمة 75600 درهم  .

طالب التنفيذ : �شركة المارات ريبار املحدودة
ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - القرهود - دي��ره - دب��ي - مبنى بناية اركيدا - �شقة الثالث - مكتب 

306 - بجوار حمطة مرتو جي جيكو
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة احلمد انرتنا�شيونال للمقاولت �س.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)154348( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 

 اعالن مبوعد جل�شة ادارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى 2022/114 جتاري كلي 

بناء على طلب/مدعي/ح�شن حممد جا�شم رجيلى البلو�شي - اجلن�شية/المارات العربية املتحدة
خلف  حممد  رم�شان  طالل  امل�شوؤول  مدير  ميثلها  اجلن�شية  ���س.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  امل�شتقبل  عليه/بيت  اىل/مدعي 

قط�س العنزي
 9:00 ال�شاعة  او بوا�شطة وكيل معتمد عنك يف  فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة را�س اخليمة البتدائية �شخ�شيا 
من يوم الربعاء املوافق:2022/9/14 لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك 
عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا طالبا فيها - اول:حتديد اقرب 
جل�شة لنظر الدعوى - ثانيا:ندب خبري هند�شي يف الدعوى بالمانه التي تراها املحكمة وتكون مهمته الطالع على 
اوراق الدعوى وما بها من م�شتندات وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم وحتديد عالقة طريف الدعوى واثبات املبالغ املالية 
يف  للخبري  والت�شريح  التداعي  اط��راف  بني  احل�شابات  ت�شفية  بالجمايل  ذلك  �شوء  يف  عليهم  املدعي  ل�شالح  امل�شددة 
�شبيل اداء ماأمورية بالنتقال اىل مقر امل�شروع حمل العقود2014/11/22 - 2021/2/18 والتعهد ب�شيانة املوؤرخ 
املاأمورية والت�شريح  اداء  او غريها والطالع على ما لديها من م�شتندات تفيد يف  2020/6/28 واىل جهة ر�شمية 
له ب�شماع من يلزم �شماع اقواله بغري حلف ميني وحتقيق دفاع اطراف الدعوى وت�شفية احل�شاب وايداع تقرير نهائي 
بالنتيجة التي ينتهي اليها مع حفظ حق املدعي يف تعديل الطلبات وفقا ملا ينتهي اليه التقرير وكذلك تقييم عرو�س 

ال�شعار املقدمه - ثالثا:الزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
 مدير دعوى

باهر حممد حلمي عابدين 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70533
امل��دع��و /ام���ني ح�شني  فقد 
ال���ه���ن���د     ، احل��������ق  ����ش���م�������س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)s1700126(  رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0544653704

فقدان جواز �شفر
بولرا  /ماتيو  املدعو  فقد 
اجلن�شية  اي�����ط�����ال�����ي�����ا     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)y a 9 8 0 9 2 0 5 ( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0564091722

فقدان جواز �شفر

ه�شام  /رن������ا  امل����دع����و  ف���ق���د 
�شوريا     ، اجلندي  الفتوحي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)n012465533( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0507327879

فقدان جواز �شفر
/موزليفه  امل����دع����و  ف���ق���د 
افغان�شتان     ، اهلل  رف���ي���ق 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)o2107739(  رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0508172451

فقدان جواز �شفر

ف����ق����د امل�����دع�����و /ا�����ش����وات����ى 
الهند     ، مانى  كاياتيانيكال 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)m0251342(  رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

.0566819115

فقدان جواز �شفر
امل���دع���و /رب����ى قا�شى  ف��ق��د 
بنغالد�س     ، ق��ا���ش��ى  ان�����ور 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)02258406(  رق������م 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
اىل�����ش����ف����ارة ب���ن���غ���الد����س او 

اقرب مركز �شرطة.

فقدان جواز �شفر

العدد 13643 بتاريخ 2022/9/10 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/5534

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2022/09/14 �لربعاء  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده �ركبيالجو للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم                                                          �لو�سف  

 42،430                                                          �أثاث 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363
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•• دبي-وام:

اأكد الأملاين ثور�شنت فينك، املدير الفني لفريق الن�شر، اأن النه�شة الكروية 
التي تعي�شها دولة الإمارات وما متلكه من بنية حتتية قوية ومرافق ريا�شية 
و"الإقامة"  العي�س  يتمنى  اجلميع  جتعل  اجل��ودة،  عالية  ومن�شاآت  متعددة 

فيها.
"54 عاما" امل�شوؤولية الفنية لفريق الن�شر يف يوليو املا�شي،  وتوىل فينك 
ومكث يف دبي قبل انطالق دوري اأدنوك للمحرتفني، يف فرتة تخللها خو�س 

مع�شكر اإعداد خارجي مع فريقه ب�شلوفينيا.
واأكد فينك، يف ت�شريحات خا�شة لوكالة اأنباء الإمارات "وام" وجود جمموعة 
العاملي  ال�شعيد  على  لالإمارات  املتميزة  املكانة  على  تدل  التي  ال�شواهد  من 

وارتفاع م�شتوى الريا�شة فيها، وبخا�شة كرة القدم.
مثل  كبرية؛  اأوروب��ي��ة  لدوريات  ينتمون  م�شهورين  لعبني  "ان�شمام  وق��ال: 
الكبرية  الرغبة  يج�شد  الإماراتي،  املحرتفني  دوري  اإىل  الإ�شباين،  ال��دوري 

للجميع يف القدوم اإىل الإمارات والعمل والرتباط بها".
دبي  يف  الإع�����دادي  مع�شكره  اإق��ام��ة  على  اأمل��ان��ي��ا  منتخب  "حر�س  واأ����ش���اف: 
2022، يوؤكد املكانة املتميزة التي حتظى بها  قبل امل�شاركة يف كاأ�س العامل 

الإمارات على اخلريطة الريا�شية العاملية".
واأعلن اأكرث من منتخب اإقامته ملع�شكر اإعداده يف الإم��ارات قبل امل�شاركة يف 
كاأ�س العامل 2022، ومنهم منتخب الأرجنتني يف اأبوظبي، واأملانيا واليابان 

يف دبي.

وحقق فينك، لعب بايرن ميونخ ال�شابق، ومدرب العديد من الفرق الأوروبية 
ال�شهرية 3 األقاب مع بازل ال�شوي�شري -لقبان يف كاأ�س ال�شوبر ولقب واحد 
كاأ�س �شوي�شرا- كما فاز مع فريق في�شل كوبي بلقبي كاأ�س ال�شوبر الياباين، 

وكاأ�س الإمرباطور.
واأكد املدرب الأملاين اأنه حر�س على متابعة م�شرية تطور الدوري الإماراتي 

عرب ال�شنوات املا�شية، وتاأكد اأن امل�شتوى يف تطور م�شتمر من عام لآخر.
تدريب  على  وحفزته  دفعته  التي  الأ�شباب  اأه��م  اأن  الأمل���اين  امل��درب  واأو���ش��ح 
الن�شر؛ هو وجود م�شروع كروي م�شتقبلي واعد �شيعمل على تنفيذه خالل 

فرتة تولية امل�شوؤولية.
التدريبية،  فل�شفتي  وتطبيق  جديد  فريق  لبناء  هنا  اإىل  "اأتيت  واأ���ش��اف: 
روؤية  ووج��دت  امل�شتقبلة،  طموحاتنا  على  النادي  اإدارة  جمل�س  مع  تفاهمت 
وا�شحة وحمددة لي�س على املدى الق�شري فقط، ولكن على املدى الطويل 

اأي�شا".
واأ�شار: "اأعتقد اأننا قادرون على اأن نفعل هذا �شويا. ل اأريد اأن اأكون جمرد 
اأعمل  اأن  اأري��د  اأو يرحل بعد �شهرين، ولكنني  م��درب يفوز يف مباراة واح��دة 
على مدى اأطول واأحقق طموحاتي واأهداف اإدارة النادي التي، اأوكلتني هذه 

املهمة".
واأ�شاف: "اأدرك اأن الن�شر فريق جيد فهو عميد الأندية الإماراتية، وي�شتحق 
اأن يرتقي ب�شكل كبري يف ال�شنوات املقبلة، لكننا �شنم�شي يف م�شارنا تدريجيا، 
الالعبني  ب��ني  مي��زج  جيد  فريق  لدينا  يكون  اأن  احل��ايل  املو�شم  يف  وهدفنا 

ال�شباب واأ�شحاب اخلربة".

ووا�شل: "مثلما اأ�شعى لبناء فريق متميز يف امل�شتقبل، حتتل البطولت قدرا 
مهما وكبريا من طموحاتنا خا�شة اأن الألقاب غائبة عن الفريق منذ فرتة، 
واأن اآخر بطولة فاز بها الن�شر كانت كاأ�س رابطة املحرتفني قبل مو�شمني".

واأكد فينك اأن فريقه ي�شم جمموعة متميزة من الالعبني عالوة على �شم 
عدد من الالعبني الأجانب اأ�شحاب امل�شتويات الفنية العالية، وقال: " لدينا 
مزيجا جيدا من الالعبني اأ�شحاب اخلربة وال�شباب، ميكنهم التح�شن كثريا 

هذا العام".
واأو�شح قائال : "لدي فريق جيد وملعب رائع وجماهري داعمة، واأعتقد اأننا 

قادرون معا على حتقيق اأمور طيبة، هذا هو ما يحفزين".
واأ�شاد فينك بقرار املنتخب الأملاين لكرة القدم باإقامة مع�شكره يف دبي قبل 

مونديال 2022، وو�شفه باأنه قرار "احرتايف �شائب".
اأمر  الدوحة  البطولة يف  �شتكون عليه  ملا  اأج��واء مماثلة  "الإعداد يف  وق��ال: 
بالطبع،  �شيكونون.  واأي��ن  يذهبون  اأي��ن  وي��درك��ون  الأمل��ان حمرتفون،  جيد. 
�شاأحر�س على زيارتهم خالل مع�شكرهم يف دبي، و�شاأدعو هانز فليك، املدير 
يفعلون  اإنهم يدركون ماذا  القهوة، فهو �شديقي.  اأملانيا على  ملنتخب  الفني 

حقا".
نتائج  �شهدت  والتي  اأوروب��ا،  اأبطال  الن�شخة احلالية من بطولة دوري  وعن 
مثرية وم�شتويات متباينة يف اجلولة الأوىل بدور املجموعات، اأكد فينك اأن 
وهناك  للجميع،  مفتوحة  املناف�شة  واأن  واردة،  البطولة  هذه  يف  النتائج  كل 
و ريال  ال�شابق،  بايرن ميونخ، فريقي  اأبرزها  اأكرث من فريق مر�شح للقب، 
اأن  اإل  ومدربهم،  لعبيه  وخ��ربة  كفاءة  بف�شل  املر�شحني  من  اأي�شا  مدريد 

مان�ش�شرت �شيتي يعد اأحد اأقوى الفرق حاليا، وبالتاأكيد فهو �شمن املر�شحني 
بقوة للفوز باللقب.

•• ريبادورو-الربتغال-وام:

لبدء  الإم����������ارات  زوارق  ت���ت���اأه���ب 
فعاليات اجلولة  املهمة يف  املراحل 
لزوارق  العامل  بطولة  الثالثة من 
ت�شت�شيفها  ال���ت���ي  فورمول2-، 
حاليا مدينة ريبادورو الربتغالية.

الزمن  ت�����ش��ف��ي��ات  ال����ي����وم  وت����ق����ام 
الأف�����ش��ل و���ش��ب��اق ال�����ش��رع��ة لهذه 
قوية  اإم��ارات��ي��ة  اجل��ول��ة، مب�شاركة 
املت�شدر  اأبوظبي  من خالل فريق 
للبطولة حاليا عرب زورق اأبوظبي 
املن�شوري  م��ن�����ش��ور  ب��ق��ي��ادة   36
القمزي،  را���ش��د  ب��ق��ي��ادة   1 وزورق 
ال�شارقة  ف���ري���ق  زورق  وك����ذل����ك 

بقيادة �شامي �شيليو.
وتخو�س زوارق الإمارات ال�شريعة 
مواجهة  يف  التحدي  هذا  فعاليات 
اآخر  زورقا  ل�17  م�شاركة متوقعة 
�شتح�شم  ال���ت���ي  اجل���ول���ة  ه����ذه  يف 
على  امل��ن��اف�����ش��ة  ���ش��ك��ل  ك��ب��ري  ب�شكل 

اللقب يف البطولة هذا املو�شم.
وت�شعى كافة الفرق وال��زوارق غدا 
لتحقيق اأف�شل واأ�شرع زمن حلجز 
ال�شباق  انطالقة  يف  متقدم  مكان 
غدا  للجولة  واخلتامي  الرئي�شي 

الأحد، والذي حتدد نتيجته ب�شكل 
ك��ب��ري ���ش��ك��ل امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى لقب 

مو�شم 2022 للبطولة.
ومي���ت���ل���ك ف����ري����ق اأب����وظ����ب����ي عرب 
املن�شوري  م���ن�������ش���وري  م��ن��اف�����ش��ه 

يت�شدر  ك��ون��ه  الأك�����رب،  احل��ظ��وظ 
بر�شيد  للبطولة  ال��ع��ام  الرتتيب 
عن  ل��ل��دف��اع  وي��ط��م��ح  نقطة   35
قبل  احلالية  اجلولة  يف  ال�شدارة 
اجل���ول���ة الأخ�������رية، ال��ت��ي ت��ق��ام يف 

الربتغال اأي�شا الأ�شبوع املقبل.
الثالثة  اجل��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  وب����داأت 
ام�س مع الت�شجيل الر�شمي للفرق 
والفح�س  احل�����دث،  يف  امل�����ش��ارك��ة 
املحركات  وفح�س  للزوارق  الفني 

الفنية  الخ�����ت�����ب�����ارات  واج����ت����ي����از 
املختلفة.

وتنق�شم ت�شفيات ال�شرعة غدا اإىل 
3 مراحل ، ت�شهد الأوىل م�شاركة 
للت�شفية  ويتاأهل  ال��زوارق،  جميع 

يتاأهل  ث���م  زورق�������ا،   12 ال��ت��ال��ي��ة 
 6 اخل��ت��ام��ي��ة  الأخ�����رية  للت�شفية 
زوارق تتناف�س فيما بينها لتحقيق 
اأف�شل زمن والنطالق من مركز 

متقدم يف ال�شباق الرئي�شي غدا.

و����ش���ه���دت ت�����ش��ف��ي��ات ال�������ش���رع���ة يف 
ملحوظا  تفوقا  املا�شية  اجل��ولت 
لفريق اأبوظبي ، حيث حقق را�شد 
يف  الأوىل  اجل����ول����ة  يف  ال���ق���م���زي 
اأ�شرع زمن، وحقق من�شور  بولندا 
امل���ن�������ش���وري ال����زم����ن الأف�������ش���ل يف 

اجلولة الثانية يف ليتوانيا.
واأك����د امل��ن�����ش��وري ا���ش��ت��ع��داده التام 
مل��وا���ش��ل��ة ال��ت��ف��وق وال���ش��ت��م��رار يف 
���ش��دارة ال��ب��ط��ول��ة، وق���ال اإن جمع 
غد  الرئي�شي  ال�شباق  يف  ال��ن��ق��اط 
ال�شرعة  ���ش��ب��اق  خ����الل  م���ن  ي���ب���داأ 
لتحقيق  اأح����ت����اج  ول����ه����ذا،  ال����ي����وم. 
امل�شاركني  بقية  اأم���ام  زم��ن  اأف�شل 
اأك������ون يف امل���ق���دم���ة رغ����م قوة  ك���ي 

املناف�شني".
حلم  اأن  اإىل  امل���ن�������ش���وري  واأ�����ش����ار 
حياته  يف  الأول  ب��ال��ل��ق��ب  ال���ف���وز 
و�شيعمل  املو�شم  هذا  بقوة  يداعبه 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ذل���ك م��ن خ���الل هذه 

اجلولة.

•• اأبوظبي-وام:

نائب  ك��اأ���س  بطولة  ال��ي��وم  تنطلق 
رئي�س الدولة للجوجيت�شو يف �شالة 
را���ش��د ب��ن ح��م��دان ب��ن��ادي الن�شر 
الأندية  من  نخبة  مب�شاركة  بدبي 
والأبطال  امل�����ش��ن��ف��ني  وال��الع��ب��ني 
للمناف�شة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
اإىل  وال�����ش��ع��ود  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى ح�شم 
على  واحل�����ش��ول  ال��ت��ت��وي��ج  من�شة 
جوائز مالية ي�شل جمموعها اىل 

درهم. األف   720
الر�شمية  ال��وزن  اإج���راءات  و�شتقام 
جل���م���ي���ع ال����ف����ئ����ات امل���������ش����ارك����ة يف 
بنادي  ال����ي����وم  ����ش���ب���اح  ال���ب���ط���ول���ة 
 10-8" ال�شاعة  يف  بدبي  الن�شر 
�شباحا" على اأن تنطلق املناف�شات 
متام  يف  والإق�����ش��ائ��ي��ة  التمهيدية 
نف�س  ����ش���ب���اح  م����ن   11 ال�������ش���اع���ة 
اليوم، بينما ت�شتاأنف فعاليات يوم 
الأحد باملناف�شات النهائية وتختتم 
مب��را���ش��م ال��ت��ت��وي��ج ل���الإع���الن عن 
الفائزين باللقب واأ�شحاب املراكز 
الكبار  ف��ئ��ات  يف  الأوىل  ال��ث��الث��ة 

وال�شباب والنا�شئني.
وق������ال ����ش���ع���ادة ي���و����ش���ف ع���ب���د اهلل 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال���ب���ط���ران 

للجوجيت�شو  الإم�����������ارات  احت������اد 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  اإن 
تتمتع مبكانة  الدولة  رئي�س  نائب 
كربى  قيمة  م��ن  متثله  مل��ا  خا�شة 
الريا�شي  امل��و���ش��م  اأج���ن���دة  ���ش��م��ن 

امل��ح��ل��ي، وان�����ش��ج��ام��ه��ا م���ع خطط 
الحتاد الهادفة اإىل تو�شيع قاعدة 
ح�شورها  وتعزيز  اللعبة،  انت�شار 

املجتمعي.
ن���ح���ن م���ق���ب���ل���ون على  واأ�������ش������اف: 

اأكرب  من  ع��دد  وتنظيم  ا�شت�شافة 
واأه�����م ال��ب��ط��ولت ال��ع��امل��ي��ة خالل 
وبالتايل  القادمة،  القليلة  الأ�شهر 
اأ�شا�شية  حم��ط��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ت�شكل 
وبدنيا،  ف��ن��ي��ا  ال��الع��ب��ني  لإع������داد 

خ�����ش��و���ش��ا اأن����ه����ا ت�����ش��م ع�����دد من 
وامل�شنفني  امل��ح��رتف��ني  ال��الع��ب��ني 
مما من �شاأنه اأي�شاً تعزيز املناف�شة 
املحلية  والأكادمييات  الأندية  بني 

لعتالء من�شة التتويج.

وك��������ان ن��������ادي ال������وح������دة ق�����د ف����از 
ب��ل��ق��ب ال��ن�����ش��خ��ة امل��ا���ش��ي��ة ع��ن فئة 
من  وه��و  عاما"،   18 الكبار"فوق 
بني املر�شحني الأقوى لالحتفاظ 
ب��ل��ق��ب ن�����ش��خ��ة ه����ذا ال����ع����ام، فيما 

متكن نادي العني من الفوز بلقب 
كما  عاما"،   18 "حتت  ال�����ش��ب��اب 
الدفاع  ل��ري��ا���ش��ات  ال�����ش��ارق��ة  ف���از 
"حتت  عن النف�س بلقب النا�شئني 
تكون  اأن  املتوقع  ومن  عاما"،   16

خا�شة  ال��ع��ام،  ه��ذا  قوية  املناف�شة 
ذوي  من  هم  امل�شاركني  معظم  اأن 
اخل�����ربة ال���دول���ي���ة ال��وا���ش��ع��ة على 
ا���ش��ت��ع��دوا جميعا  ال��ب�����ش��اط، وق���د 

للمناف�شة وحتقيق اللقب.
وقال عبداهلل الكبي�شي لعب نادي 
النادي  اأن  الكبار  فئة  يف  ال��وح��دة 
البطولة  اإىل  ث��ق��ل��ه  ب��ك��ل  ي���دخ���ل 
وهدفه احلفاظ على اللقب، حيث 
للو�شول  ال�شتعدادات  تكثيف  مت 

اإىل اجلاهزية املطلوبة.
بنظام  ت��ق��ام  البطولة  ان  واأ���ش��اف 
اأننا  ي��ع��ن��ي  امل���ف���ت���وح مم���ا  احل������زام 
العيار  اأم��ام مواجهات من  �شنكون 
الثقيل، و�شنحر�س على ال�شتفادة 
ال�����ش��اب��ق��ة والعمل  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  م��ن 
القوة لدينا للو�شول  على مكامن 

اإىل التتويج.
وي���خ�������ش�������س احت���������اد الإم�������������ارات 
بقيمة  مالية  جوائز  للجوجيت�شو 
املراكز  األف درهم لأ�شحاب   270
الكبار،  ف��ئ��ة  يف  الأوىل  ال���ث���الث 
و240 األف درهم لأ�شحاب املراكز 
ال�شباب،  ف��ئ��ة  يف  الأوىل  ال��ث��الث��ة 
لأ�شحاب  دره������م  اآلف  و210 
فئة  يف  الأوىل  ال���ث���الث���ة  امل����راك����ز 

النا�شئني.

�أكد �أن م�سروع �مل�ستقبل بنادي �لن�سر حفزه على تويل م�سوؤولية �لفريق

مدرب فريق الن�شر : االإمارات تعي�س نه�شة كروية.. وا�شتقطاب النجوم �شهادة جناح لدوري املحرتفني 
 مع�سكر�ت منتخبات �أملانيا و�لأرجنتني و�ليابان يف �لإمار�ت ��ستعد�د� للمونديال تعك�س �ملكانة �ملتميزة للدولة

زوارق االإمارات تتاأهب جلولة حا�شمة يف بطولة العامل لفورموال-2

اليوم.. انطالق مناف�شات كاأ�س نائب رئي�س الدولة للجوجيت�شو بدبي
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-وام:

للدراجات  الإم���ارات  احت��اد  يد�شن 
للمو�شم  ���ش��ب��اق��ات��ه  اأوىل  ال���ي���وم 
-2022 اجل�����دي�����د  ال����ري����ا�����ش����ي 

خ�����الل  م�������ن  وذل������������ك   2023
م��ن��اف�����ش��ات ���ش��ب��اق ال����دوري املحلي 
الأول "كريترييوم اق�شاء" مل�شافة 
لالأندية  تخ�شي�شه  مت  و  كم   66
وفرق الهواة، حيث �شيكون باكورة 
�شباقات املو�شم والتي �شت�شل لأكرث 
من 50 �شباقا للرجال وال�شيدات، 
ملختلف الفئات والأعمار، والأندية 

وفرق الهواة. واأكد يا�شر الدوخي 
الأم������ني ال���ع���ام لحت�����اد الإم�������ارات 
ل���ل���دراج���ات يف ت�����ش��ري��ح��ات ل���ه اأن 
الحت������اد امت ج��اه��زي��ت��ه لإط����الق 
قام  ح��ي��ث  امل���و����ش���م  ���ش��ب��اق��ات  اأول 
من  املعنية  الأجهزة  مع  بالتن�شيق 
اإىل  الأوىل، لفتا  اأجل النطالقة 
�شيكون  امل��و���ش��م  �شباقات  ث��اين  اأن 
ب����ع����د غ�����د الأح����������د يف احل���م���ري���ة 
 30 مل�شافة  للنا�شئني  واملخ�ش�س 
كم، لتتوا�شل بعده �شباقات املو�شم 
ال�شنية،  امل��راح��ل  جلميع  اجل��دي��د 
وك���ذل���ك امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي الذي 

خالل  كثرية  ا�شتحقاقات  ينتظره 
طواف  اأب��رزه��ا  من  املقبلة  الفرتة 

�شاللة الذي انطلق ام�س اجلمعة 
للحفاظ  امل��ن��ت��خ��ب  ف��ي��ه  وي�����ش��ع��ى 

وقال  املا�شية.  الن�شخة  لقب  على 
�شباقات  اأوىل  يف  ال���ي���وم  ت�����ش��ارك 
ف����رق منها   10 اجل���دي���د  امل��و���ش��م 
اأب����و ظ��ب��ي و���ش��ب��اب الأهلي  اأن���دي���ة 
والرم�س..  وال��ف��ج��رية  وال��ن�����ش��ر 
الوطني  مبنتخبنا  يتعلق  وف��ي��م��ا 
امل�شارك يف طواف �شاللة �شي�شعى 
اإىل احلفاظ على لقبه الذي حققه 
يف الن�شخة املا�شية، وهناك توا�شل 
دائم بني الحتاد واجلهازين الفني 
كافة  لتذليل  للمنتخب،  والإداري 
ال�شعاب وتوفري الدعم الالزم له 

خالل امل�شاركة.

•• دبي-الفجر

تنطلق م�شاء اليوم ال�شبت مناف�شات بطولة دوري الدرجة 
مب�شاركة   2023  –  2022 الريا�شي  للمو�شم  الأوىل 
بنظام  ج��ول��ة    34 م��دار  على  �شيتناف�شون  فريقاً   17
بهدف احل�شول  واإي��اب��اً  الكامل من دوري��ن ذهاباً  ال��دوري 
على اإحدى البطاقتني املوؤهلتني اإىل م�شابقات املحرتفني 
امل�شابقة  م��ن  احل��ال��ي��ة  الن�شخة  وت�شهد   . امل��ق��ب��ل  امل��و���ش��م 
م�شاركة فرق: الإمارات، العروبة، الفجرية، حتا، احلمرية، 
م�شفوت،  التعاون،  العربي،  ال��ذي��د،  م�شايف،  احل�شن،  دب��ا 
اجلزيرة احلمراء، الرم�س، جلف، �شيتي، فر�شان هي�شبانيا، 
بينونة. وٌتقام يف اليوم الأول ثالث مباريات جتمع الأوىل 

يف  ويلتقي   ، را�شد  بن  حمدان  ملعب  يف  العروبة  مع  حتا 
الفجرية   ملعب  يف  الرم�س  م��ع  الفجرية  الثانية  امل��ب��اراة 
ملعب  �شيتي يف  مع  الإم���ارات  الثالثة  امل��ب��اراة  فيما جتمع 
الإمارات . وُتقام جميع املباريات يف متام ال�شاعة 17:40 
م�شاء . وُت�شتكمل مباريات الأ�شبوع الأول يوم الأحد باإقامة 
مباريات ، حيث يلتقي بينونة مع الذيد يف ملعب الذيد   5
يف  م�شفوت  م��ع  احل��م��راء  واجل��زي��رة   ،  17:35 ال�شاعة 
ملعب �شعود بن �شقر القا�شمي ال�شاعة 17:40 ، ويلتقي 
 ،  17:40 ال�شاعة  التعاون  ملعب  يف  م�شايف  مع  التعاون 
 17:40 ال�شاعة  العربي  ملعبه  يف  احل�شن  وي�شت�شيف 
فيما يواجه جلف اف �شي فر�شان هي�شبانيا يف ملعب حميد 

الطاير بنادي الن�شر ال�شاعة 17:45 .

•• دبي-وام:

من  ال��ف��رتة  خ���الل  دب���ي  ت�شت�شيف 
30 اأكتوبر املقبل مناف�شات  اإىل   22
ملحرتيف  ال��ع��امل��ي��ة  "اجلولة  ب��ط��ول��ة 
التي  ال�شاطئية"،  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة 
للكرة  ال�������دويل  الحت�������اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
الطائرة، بدعم جمل�س دبي الريا�شي 
وبالتعاون مع احتاد الإم��ارات للكرة 

الطائرة.
بيت�س"  "كايت  �شاطئ  وي�شت�شيف 
تقام  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة،  ه��ذه  فعاليات 

يف دبي للمرة الأوىل يف تاريخها.
فريًقا   24 ال��ب��ط��ول��ة  يف  وي��ت��ن��اف�����س 
الأعلى  املحرتفني  ف��رق  اأف�شل  م��ن 
ت�����ش��ن��ي��ًف��ا يف ال����ع����امل م����ن ال���رج���ال 

وال�شيدات.
اإ�شافة مهمة لقائمة  وتعد البطولة 

التي  الدولية  الريا�شية  الفعاليات 
ت�شت�شيفها دبي، كما تدعم التنوع يف 

الريا�شات، التي يحر�س جمل�س دبي 
الريا�شي على ا�شت�شافتها وتنظيمها 

على مدار العام.
بطولت  ن��ظ��م��ت  اأن  ل���دب���ي  و���ش��ب��ق 

دول����ي����ة ل��ل��م��ن��اف�����ش��ات ال�����ش��اط��ئ��ي��ة ، 
ل���ك���رة القدم  ال����ق����ارات  ك���اأ����س  م��ن��ه��ا 
تن�س  لبطولتي  اإ���ش��اف��ة  ال�شاطئية، 
ال�����ش��اط��ئ وغريها  ال�����ش��اط��ئ وب���ول���و 
وتعزز ا�شت�شافة مثل هذه البطولت 
الريا�شة  م�شاهمة  النت�شار،  وا�شعة 
يف ال��ن�����ش��اط ال�����ش��ي��اح��ي، وزي����ادة دور 
القت�شاد  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة 
امل��ح��ل��ي، ك��م��ا ت��ع��د ال��ب��ط��ول��ة فر�شة 
ملتابعة  ال��دول��ة  يف  الريا�شة  لع�شاق 

هذا احلدث العاملي.
ويعلن الحتاد الدويل للكرة الطائرة 
امل�شاركة  ل��ل��ف��رق  النهائية  ال��ق��ائ��م��ة 
�شبتمرب   26 ي�����وم  دب�����ي  ج���ول���ة  يف 

اجلاري.
واأكد فني تايلور، الرئي�س التنفيذي 
للجنة املنظمة للبطولت يف الحتاد 
اأهمية  ال����ط����ائ����رة  ل���ل���ك���رة  ال��������دويل 

م�����ش��ارك��ة جمل�س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي يف 
ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه اجل���ول���ة، ال��ت��ي تعترب 
الطائرة  الكرة  اأكرب بطولت  اإح��دى 
عن  معربا  للمحرتفني،  ال�شاطئية 
مميزة  �شتكون  دب��ي  جولة  ب��اأن  ثقته 
اأقيمت من  التي  اجل��ولت  كافة  عن 
البطولة، كونها تتميز بقدرتها على 
البطولت  اأك��رب  وتنظيم  ا�شت�شافة 

العاملية باأعلى م�شتويات اجلودة.
واأ�شاف ان دبي من اأف�شل الوجهات 
ال�شياحية العاملية وت�شتهر ب�شواطئها 
الرملية الناعمة، كما متتلك من�شاآت 
كافة  م��ع  متوافقة  �شخمة  ريا�شية 
ببنية  وت��ت��م��ت��ع  ال���دول���ي���ة،  امل���ع���اي���ري 
معتدل  وط���ق�������س  ري���ا����ش���ي���ة  حت��ت��ي��ة 

واأجواء رائعة.
ال��ت��ي تقام  ال��ب��ط��ول��ة،  اإىل ان  واأ���ش��ار 
فر�شة  ت�شكل  اأ�شبوعني،  م��دار  على 

قدرتهم  لإث��ب��ات  لريا�شيينا  مثالية 
ال���������ش����اط����ئ، كما  وب����راع����ت����ه����م ع���ل���ى 

اأقوى  �شي�شتمتع اجلمهور مب�شاهدة 
مناف�شات الكرة الطائرة ال�شاطئية.

•• العني-وام:

تراأ�س معايل ال�شيخ الدكتور �شعيد بن طحنون اآل نهيان رئي�س احتاد الإمارات 
وذلك  الحت��اد  اإدارة  ملجل�س  الثالث  الجتماع  الأول  اأم�س  والرافتنج  للكانوي 

بح�شور اأع�شاء جمل�س الإدارة.
واطلع معاليه - يف بداية الجتماع - على خمرجات الجتماع الثاين الذي عقد 

وناق�س معاليه  اإليها.  الو�شول  التي مت  والإجن��ازات  املا�شي  يوليو  �شهر  خالل 
اعتماد  واأهمها  الأعمال  جدول  على  املدرجة  البنود  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  مع 
تر�شيح خولة احلمادي لع�شوية جمل�س الإدارة وتر�شيح حمد املن�شوري للجنة 
الباراأوملبية الإماراتية واعتماد ال�شعار و الهوية الب�شرية لالحتاد. واأثنى على 
و�شيد  البو�شنة،  يف  العاملية  الرافتنج  ب��ط��ولت  يف  الإم����ارات  منتخب  م�شاركة 
 .. املجر  اأقيمت يف  التي  لل�شرعة  العامل  وبطولة   ، ال�شويد  بالكياك يف  ال�شمك 

م�شيدا بالدعم الذي قدمته �شفارة الدولة يف املجر وا�شتقبال �شعادة �شعود حمد 
ال�شام�شي �شفري الدولة لدى جمهورية املجر املنتخب مبقر ال�شفارة يف املجر. 
واأكد اأنه يجب ال�شعي لتنظيم بطولت حملية والتن�شيق مع ال�شركاء واملخت�شني 
يف هذه الريا�شة ودعمها اإ�شافة اإىل تعزيز التعاون مع احتاد الإمارات الريا�شي 
من  امل��واه��ب  تنمية  ل��الحت��اد  يتيح  مم��ا  واجل��ام��ع��ي  امل��در���ش��ي  التعليم  ملوؤ�ش�شات 
الطلبة فنياً وبدنياً وزرع الرغبة لديهم لتحقيق الإجناز، بهدف تعزيز الإبداع 

وتطوير الفكر الريا�شي لديهم. وقال معاليه : " ناأمل اأن تكون الفرتة املقبلة 
مليئة بالإجنازات التي ترفع راية دولة الإمارات خفاقة عالية يف خمتلف املحافل 
املحلية والإقليمية والعاملية ، ونتطلع يف الحتاد اإىل تعزيز ح�شورنا الدويل عرب 
القطاع  موؤ�ش�شات  مع  التعاون  وحتقيق  دولية،  بطولت  ا�شت�شافة  على  العمل 
الريا�شي بهدف حتقيق اأف�شل تنظيم للبطولت املحلية والدولية مبا يتنا�شب 

مع املعايري والقوانني العاملية".

•• اأبوظبي- وام:

بيانيت�س  مارليم  البو�شني  يت�شدر 
ال�شارقة  فريق  اإىل  اجلديد  ال��واف��د 
ال�شباين  بر�شلونة  ن��ادي  من  قادما 
قائمة اأغلى 10 لعبني يف م�شابقة 
بينما  ل��ل��م��ح��رتف��ني،  اأدن�����وك  دوري 
ال�شباين  ب���ال���ف���ري���ق  زم���ي���ل���ه  ي���ح���ل 
ناحية  م����ن  ث���ان���ي���ا  ال���ك���ا����ش���ري  ب���اك���و 
موقع  وبح�شب  ال�����ش��وق��ي��ة.  القيمة 
املتخ�ش�س  م����ارك����ت  ت���ران�������ش���ف���ري 
الالعبني  واح�����ش��ائ��ي��ات  اأرق�������ام  يف 
بيانيت�س  مارليم  يتواجد  والأن��دي��ة 
تبلغ  ���ش��وق��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة  ال�������ش���دارة  يف 
9.5 ماليني يورو، ليك�شر ال�شدارة 
ال��ت��ي ظ���ل ال���ت���وج���ويل لب����ا كودجو 
خالل  عليها  حمافظا  العني  لع��ب 
 4 اأن  الالفت  املا�شية. ومن  الفرتة 
10 لعبني  اأغلى  قائمة  من �شمن 
املن�شمني  من  هم  اأدن���وك،  دوري  يف 
من  باأكرث  وذل��ك  للم�شابقة،  حديثا 
الالعبني  جلميع  ي��ورو  مليون   55
ارتفعت  ب��ي��ن��م��ا  الأوائ��������ل،  ال��ع�����ش��رة 
للمرة  للم�شابقة  الجمالية  القيمة 
ال�شهر  خ��الل  ال��ت��وايل  على  الثانية 
 252 اأك��رث من  اجل��اري لت�شل اإىل 
مليون يورو. وياأتي يف املركز الثاين 
ال���ك���ا����ش���ري لعب  ب���اك���و  ال�����ش����ب����اين 
اإىل  ت�شل  �شوقية  بقيمة  ال�����ش��ارق��ة 
الروماين  ي��ل��ي��ه  ي�����ورو،  م��الي��ني   9
احتاد  لع��ب  ت�شيكالداو  األك�شاندرو 
ك��ل��ب��اء ب��ق��ي��م��ة ���ش��وق��ي��ة ت��ب��ل��غ 7.5 

للمركز  وت����راج����ع  ي������ورو.  م���الي���ني 
التوجويل لبا كودجو لعب  الرابع 
ال���ع���ني ب��ق��ي��م��ة ���ش��وق��ي��ة ت��ب��ل��غ 5.5 
م��الي��ني ي�����ورو، وي��ت�����ش��اوى م��ع��ه يف 
فلورين  الروماين  ال�شوقية  القيمة 
املركز  ويف  اجل��زي��رة.  لع��ب  تانا�شي 
ال�������ش���اد����س ي���اأت���ي ال���ربازي���ل���ي ج���واو 
�شوقية  بقيمة  الوحدة  لعب  بيدور 
تبلغ 5 ماليني يورو، ثم الربتغايل 

اأي�شا  فابيو مارتينيز لعب الوحدة 
ماليني   4.80 تبلغ  �شوقية  بقيمة 
الربتغايل  م����ع  وي���ت�������ش���اوى  ي�������ورو، 
"توزي" لعب  ك��ارف��ه��ال  اأن��ط��ون��ي��و 
عمر  ال�شوري  ياأتي  وثامنا  الن�شر. 
بقيمة  الأهلي  �شباب  خريبني لعب 
���ش��وق��ي��ة ت��ب��ل��غ 4.5 م��الي��ني ي���ورو، 
لعب  رحيمي  �شفيان  املغربي  يليه 

العني بالقيمة نف�شها  .

•• دبي-وام:

لكرة  الإم�����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ط��وا���س  في�شل  اأك���د 
جديدا  م�شروعا  هناك  اأن  اجلديد  املنتخبات  جلنة  رئي�س  اليد 
باملنتخبات  للنهو�س  الحت��اد  اإدارة  جمل�س  اأم��ام  ا�شتعرا�شه  مت 
الوطنية لكرة اليد خالل الفرتة املقبلة، �شواء للرجال اأو جلميع 
البطولت  جميع  يف  ب��ق��وة  املناف�شة  اأج���ل  م��ن  ال�شنية  امل��راح��ل 

العربية والدولية خالل الفرتة املقبلة.
اأنه  اجلديد  من�شبه  توليه  عقب  له  ت�شريح  يف  طوا�س  واأو���ش��ح 
ومن �شمن اخلطط الطموحة لتطوير املنتخبات الوطنية �شيتم 

خمتلف  يف  ال�شنية  امل��راح��ل  جلميع  للمناطق  منتخبات  ت�شكيل 
وم�شاعدة  الالعبني،  من  كبرية  قاعدة  لتكوين  الدولة،  اإم��ارات 
على  بالفائدة  ي��ع��ود  ال���ذي  الأم���ر  الفنية،  الناحية  م��ن  الأن��دي��ة 

اللعبة وتطويرها يف الإمارات.
املقبلة  الفرتة  خ��الل  ت�شكيلها  �شيتم  جلنة  هناك  اأن  اإىل  ولفت 
بالدولة  اللعبة  يف  واخل���رباء  الفنيني  من  جمموعة  من  مكونة 
خالل  من  وذل��ك  للمنتخبات،  العنا�شر  اأف�شل  اختيار  اأج��ل  من 
من  املميزة  املواهب  لنتقاء  الأندية  على  م�شتمرة  ج��ولت  عمل 

الالعبني.
املناطق  اأي�شا متابعة لعبي  اللجنة  اأن��ه ومن �شمن مهام  وذك��ر 

ورفع التقارير ال�شهرية لالحتاد لتقييم الالعبني واختيار اأف�شل 
العنا�شر من اأجل دعمها و�شمها للمنتخب الوطني.

واأ�شار رئي�س جلنة املنتخبات باحتاد اليد اإىل وجود خطة موازية 
لإعدادهم  كبري  ب�شكل  عليها  الرتكيز  �شيتم  والنا�شئني  للرجال 
للرجال  الآ�شيوية  خا�شة  املقبلة  لال�شتحقاقات  �شورة  باأف�شل 

والدورة اخلليجية للنا�شئني.
اأكد   .. الوطني  للمنتخب  اجلديد  الفني  باجلهاز  يتعلق  وفيما 
اأف�شل  اختيار  اأج��ل  من  الإدارة  جمل�س  مع  متوا�شل  العمل  اأن 
العنا�شر خالل الفرتة املقبلة، حيث �شيتم اإجراء تغيري �شامل يف 

املنتخبات الوطنية من اأجل تطوير كرة اليد يف الدولة.

للمرة االأوىل.. دبي ت�شت�شيف اجلولة العاملية ملحرتيف الطائرة ال�شاطئية اأكتوبر املقبل

احتاد االإمارات للكانوي والرافتنج يعقد اجتماعه الثالث

الأغلى  ال�شوقية  القيمة  يورو  مليون   55
االإماراتي  الدوري  يف  العبني   10

منتخبات املناطق.. م�شروع جديد لتطوير اللعبة 
وا�شتقطاب املواهب يف كرة اليد االإماراتية

للدراجات  االإمارات  الحتاد  اجلديد  املو�شم  يف  �شباقا   50

مب�ساركة 17 فريقًا �سيتناف�سون على مد�ر 34 جولة

دوري الدرجة االأوىل ينطلق 
اليوم باإقامة ثالث مباريات
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•• نيويورك-وام:

�شجل  اإىل  ج��دي��دا  �شطرا  ج��اب��ر  اأن�����س  التون�شية  التن�س  لع��ب��ة  اأ���ش��اف��ت 
النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  ب��ج��دارة  اأم�����س  وتاأهلت �شباح  ال��ك��ربى،  اإجن��ازات��ه��ا 
"جراند  ب��ط��ولت  اآخ���ر  ميدوز"  "فال�شينج  املفتوحة  اأم��ري��ك��ا  لبطولة 
�شالم" الأربع الكربى، وبذلك اأ�شبحت اأول عربية واأفريقية يف التاريخ 

تتاأهل اإىل نهائي بطولة اأمريكا .
يف  جار�شيا  كارولني  الفرن�شية  مغامرة  عاما"   28" جابر  اأن�س  واأنهت 
البطولة واأطاحت بها خارج املناف�شات بالتغلب عليها 6-1 و6-3 �شباح 

اأم�س "بتوقيت الإمارات"يف ن�شف نهائي البطولة.
فقط  دقيقة   66 اإىل  للبطولة  اخلام�شة  امل�شنفة  جابر  اأن�س  واحتاجت 
اإيجا  للتغلب على جار�شيا والتاأهل للنهائي؛ حيث تلتقي مع البولندية 
تاأهلت  والتي  للبطولة،  الأوىل  وامل�شنفة  الأوىل عامليا  امل�شنفة  �شواتيك 
ال�شاد�شة  امل�شنفة  �شابالينكا  اأرينا  البيالرو�شية  على  بالفوز  الدور  لهذا 

للبطولة 3-6 و6-1 و4-6 .
اأول لعبة تتاأهل اإىل نهائي بطولتي اإجنلرتا  اأن�س جابر  واأ�شبحت 

نف�س  يف  م��ي��دوز  وفال�شينج  "وميبلدون"  املفتوحة 
الأمريكية  الأ�شطورة  جنحت  اأن  منذ  املو�شم 

�شريينا وليامز يف هذا عام 2019.
وجنحت اأن�س جابر يف اختبار �شعب للغاية 
بالدور ن�شف النهائي خا�شة اأن مناف�شتها 
الفرن�شية قدمت يف الفرتة املا�شية م�شرية 

 13 املباراة بعد  متميزة للغاية حيث خا�شت هذه 
 4 يف  ال��ف��وز  لتحقيقها  اإ���ش��اف��ة  متتاليا  ان��ت�����ش��ارا 

يف  امل�شنفات  الالعبات  على  متتالية  مواجهات 
املراكز ال�10 الأوىل عامليا.

جار�شيا  حققت  امل��ا���ش��ي،  ي��ون��ي��و  ب��داي��ة  وم��ن��ذ 
األ����ق����اب 3  ال���ف���وز يف 31 م����ب����اراة واأح��������رزت 

بطولت، ولكن اأن�س جابر اأوقفت 
م��غ��ام��رت��ه��ا وت���اأه���ل���ت على 

ح�شابها اإىل ن�شف النهائي.
وبهذا، اأ�شبحت اأن�س جابر �شاحبة اأكرب عدد من النت�شارات يف املباريات 
على مدار عامي 2021 و2022؛ حيث حققت حتى الآن 92 انت�شارا 

مقابل 90 انت�شارا ل�شواتيك.
اأن�س جابر من النت�شارات  العام احل��ايل، ل تتفوق على ر�شيد  وخالل 

�شواتيك. انت�شارا" �شوى   44"
جتدر الإ�شارة اإىل اأن الالعبتني مل ي�شبق لهما التاأهل اإىل نهائي فال�شينج 
ميدوز حيث كانت اأف�شل نتيجة لأن�س جابر يف فال�شينج ميدوز قبل هذه 
الن�شخة هي بلوغ دور الثمانية، فيما كانت اأف�شل نتيجة �شابقة ل�شواتيك 

يف البطولة هي بلوغ الدور الرابع يف ن�شخة 2021 .
وفيما تبحث اأن�س جابر غدا عن لقبها الأول يف بطولت "جراند �شالم" 
الأربع الكربى بعدما خ�شرت نهائي وميبلدون قبل عدة اأ�شابيع، تتطلع 
بهذه  النهائية  امل��ب��اري��ات  يف  ال��رائ��ع��ة  م�شريتها  موا�شلة  اإىل  �شواتيك 
ال�شابقتني اللتني بلغت فيهما  البطولت الكبرية حيث فازت يف املرتني 
نهائي اإحدى هذه البطولتن ،اإذ ظفرت ببطولة فرن�شا املفتوحة "رولن 
جارو�س" يف 2020 و2022. واحتاجت �شواتيك اإىل �شاعتني و11 
بن�شف  الأخ���رى  امل��ب��اراة  يف  �شابالينكا  على  للتغلب  دقيقة 
للمرة  جابر  اأن�س  مع  �شواتيك  وتلتقي  ام�س.  النهائي 
ال�شابقة  امل���رة  ك��ان��ت  حيث  احل���ايل  ال��ع��ام  يف  الثانية 
على  روم��ا  بطولة  نهائي  يف  املو�شم  ه��ذا  بينهما 
البولندية  ال��الع��ب��ة  وف���ازت  الرملية  امل��الع��ب 
وخالل 4 مباريات جمعت بني   . و2-6   2-6
�شواتيك واأن�س جابر يف م�شريتهما الحرتافية 
حتى الآن، حققت كل من الالعبتني الفوز يف 

مباراتني.

البولندي  ه��داف��ه  بقيادة  الهجومية  عرو�شه  موا�شلة  يف  بر�شلونة  ي��اأم��ل 
روبرت "ليفانغول�شكي" عندما يحل �شيفا على قاد�س �شاحب املركز الأخري 
يف املرحلة اخلام�شة من بطولة اإ�شبانيا لكرة القدم، يف حني يبداأ ريال مدريد 
الفرن�شي كرمي  ال���دويل  وق��ائ��ده  ه��داف��ه  ع��دة يف غياب  ا�شابيع  ف��رتة متتد 

بنزمية امل�شاب.
بعد تعادله �شلبا يف املرحلة الوىل من املو�شم احلايل، �شرب بر�شلونة بقوة 
يف املباريات الربع التالية يف جميع امل�شابقات و�شجل 16 هدفا ن�شفها حمل 
ال��دوري املحلي وثالثية يف مرمى  5 اه��داف يف  توقيع ليفاندوف�شكي منها 

اأبطال  دوري  يف  فريقه  م�����ش��وار  م�شتهل  يف  الت�شيكي  ب��ل��زن  فيكتوريا 
اوروبا.

وبات ليفاندوف�شكي بهذه الثالثية، اول لعب ي�شجل "هاتريك" يف 
دوري البطال مع ثالثة فرق خمتلفة )بورو�شيا دورمتوند وبايرن 

ميونيخ الملانيان �شابقا(.
اأدري  "ل  بقوله  هرنانديي�س  ت�شايف  بر�شلونة  مدرب  به  واأ�شاد 
هو  الينا  بالن�شبة  لكن  اأوروب����ا  يف  مهاجم  اأف�����ش��ل  ك��ان  اإذا  م��ا 

الف�شل".
الهجمات،  ببناء  ي�شاعدنا  اأف�شل،  الفريق  "يجعل  واأ�شاف 
يف  احللول  من  العديد  ويجلب  الكرة  حامل  على  ي�شغط 
خ��ط ال��ه��ج��وم. ه��و لع��ب ك��ام��ل الن�شوج ون��ح��ن فخورون 

بوجوده معنا".
وتابع "روبرت متعط�س دائما للت�شجيل وحتقيق الفوز".

وكان ليفاندوف�شكي )34 عاما( ان�شم اىل الفريق الكاتالوين 
قادما من بايرن ميونيخ مقابل 45 مليون يورو. وعلق ت�شايف 

على هذا المر بقوله "مل ن�شك اطالقا بقدرات روبرت اأكان من 
الفوز ورائع  انه لعب مده�س ميلك فل�شفة  اأو عمره.  ال�شعر  ناحية 

مع زمالئه".
املو�شم  ه��ذا  املتاألق  دميبيلي  عثمان  الفرن�شي  ال��دويل  باجلناح  ا�شاد  كما 

بقوله "انه مب�شتوى )الربازيلي( نيمار عندما كان الخري يف �شفوف 
بر�شلونة، قلة من الالعبني مثله. عانى من ا�شابات كثرية يف املوا�شم 

املا�شية، وبالتايل انا �شعيد من اجله حاليا".
من  غلته  ل��زي��ادة  لليفاندوف�شكي  �شهلة  �شحية  ق��اد���س  يكون  وق��د 
اأن��ه خ�شر مبارياته الرب��ع حتى الن حمليا ومل  اله��داف ل �شيما 

ي�شجل اي هدف.
وقد يلجاأ ت�شايف اىل اراحة بع�س لعبي ال�شف الول خ�شو�شا اأنه 

"اليانز  ملعب  على  ميونيخ  ب��اي��رن  �شد  �شعبا  امتحانا  يخو�س 
ارينا" ال�شبوع املقبل يف اجلولة الثانية من دوري البطال.

يف املقابل، يبداأ ريال مدريد حامل اللقب املو�شم املا�شي والذي 
حقق بداية مثالية حمققا اربعة انت�شارات تواليا، فرتة زمنية 
الذهبية لف�شل  الكرة  املر�شح بقوة لحراز  يف غياب بنزمية، 

لعب لعام 2022 ،وذلك ل�شابة ع�شلية تعر�س لها خالل 
ال�شكتلندي -3�شفر يف  �شلتيك  العري�س على  فوز فريقه 
ال�شهر  نهاية  املالعب حتى  دار الخ��ري، و�شتبعده عن  عقر 

احلايل.
و�شتكون م�شوؤولية ت�شجيل الهداف ملقاة على عاتق الثنائي 
الربازيلي فيني�شيو�س جونيور ورودريغو واجلناح البلجيكي 

ادين هازار.
يف  لفريقه  ال��وح��ي��د  ال��ه��دف  ���ش��اح��ب  فيني�شيو�س،  و���ش��ج��ل 
م��رم��ى ل��ي��ف��رب��ول الن��ك��ل��ي��زي ل���دى تتويجه ب��ط��ال لوروب���ا 
املو�شم املا�شي، 4 اهداف يف اآخر اأربع مباريات لفريقه وعلق 
على هذا المر بقوله "اآمل ان اأ�شبح اأ�شطورة يف �شفوف هذا 

النادي".
البقاء لفرتة طويلة هنا واأدخل �شجالت  "اأ�شتطيع  واأ�شاف 
بنزمية وطوين  القيا�شية كما فعل من قبلي كرمي  الرق��ام 

كرو�س ولوكا مودريت�س".
وعما اإذا كان يعترب نف�شه من بني اأف�شل لعبي العامل حاليا 
املكان  يف  باأنني  اأ�شعر  لالآخرين.  اجل��واب  هذا  "اأترك  اأج��اب 
توا�شعي  على  اأح��اف��ظ  لكني  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  ال�شحيح 
الفرن�شي  م��دري��د  اتلتيكو  مهاجم  دور  اقت�شر  وهدوئي". 
ان���ط���وان غ��ري��زم��ان ع��ل��ى ل��ع��ب دور الح��ت��ي��اط��ي يف جميع 
مباريات فريقه منذ مطلع املو�شم احلايل. وجنح غريزمان 
ال��ق��اري يف  م�شواره  م�شتهل  ثمينا يف  ف��وزا  فريقه  منح  يف 
دوري البطال عندما �شجل له هدف الفوز يف مرمى بورتو 

الربتغايل 2-1 يف الدقيقة 101. والهدف هو الثالث لغريزمان يف مدى 
138 دقيقة خا�شها هذا املو�شم. وعن عدد الدقائق التي مينحها اياه املدرب 
الخرية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطل  الفرن�شي  اج��اب  �شيميوين  دييغو  الرجنتيني 
ما  ك��ل  بعملي.  للقيام  هنا  ان��ا  امل���درب.  اىل  ال�����ش��وؤال  توجيه  عليكم  "يتعني 
ا�شتطيع القيام به هو امل�شاركة وحتقيق الفارق". -0 هو عدد الهداف الذي 
دخل مرمى فياريال هذا املو�شم. هو الفريق الوحيد يف البطولت اخلم�س 
الكربى الذي يحقق هذا المر. -15 هو عدد املباريات التي مل يحقق فيها 
بلد الوليد الفوز قبل ان ي�شجل انت�شاره الول بعد 
الثنني  -1�شفر  املرييا  �شد  ال�شل�شلة  ه��ذه 

املا�شي.
الذي  الي����ام  ع���دد  ه��و   :651
يف�شل بني هدفني للبلجيكي 
ادين هازار يف دوري البطال 
بعد ت�شجيله الهدف الثالث 
يف مرمى �شلتيك. اما اخر 
هدف �شجله هازار يف دوري 
الب���ط���ال ق��ب��ل ذل���ك فكان 
اإنرت  ركلة ج��زاء �شد  م��ن 
ت�شرين   25 يف  الي���ط���ايل 
عام  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب 

.2020

التون�شية اأن�س جابر تتاأهل لنهائي بطولة 
اأمريكا املفتوحة للمرة االأوىل

بر�شلونة يف �شيافة قاد�س ملوا�شلة 
عرو�شه الهجومية 

نابويل وميالن يرتب�سان              

اأتاالنتا ي�شعى للحفاظ على �شدارته التاريخية 
اأتالنتا النف�س باحلفاظ على �شدارته التاريخية للدوري الإيطايل لكرة القدم 
املرحلة  يف  الأح���د  الأخ���ري  قبل  امل��رك��ز  �شاحب  كرميونيزي  ي�شت�شيف  عندما 

ال�شاد�شة.
ووجد اأتالنتا نف�شه منفرداً بال�شدارة يف املرحلة اخلام�شة بفوزه على مونت�شا 
�شفر4-، رافعاً ر�شيده  اودينيزي  امام  روما  ال�شابق  �شريكه  وخ�شارة  -2�شفر 
اإىل 13 نقطة من اأربعة انت�شارات وتعادل واحد بفارق نقطتني اأمام مطادريه 

املبا�شرين نابويل وميالن حامل اللقب.
عام  منذ  منفرداً  ال��دوري  ترتيب  اأتالنتا  فيها  يت�شدر  التي  الأوىل  امل��رة  وه��ي 
1964، وعّلق مدربه جان بيريو غا�شبرييني على ذلك قائاًل: "مل يحدث اأبداً 
يف تاريخ اأتالنتا الطويل اأن يكون وحيداً يف ال�شدارة، اإنه �شيء جميل لالعبني 

وامل�شجعني".
واأ�شاف "ميكن للجماهري ال�شتمتاع بذلك ولكننا نعلم اأنه ل يزال لدينا عمل 

يجب القيام به".
ويبدو اأتالنتا مر�شحاً فوق العادة لتعزيز �شدارته بالنظر اإىل توا�شع م�شتوى 

�شيفه كرميونيزي الوافد حديثاً على دوري الأ�شواء والذي ك�شب نقطة واحدة 
فقط يف مبارياته اخلم�س الأوىل.

اأوروبية  اأي التزامات  اأتالنتا  على عك�س باقي املناف�شني يف الدوري، لي�س لدى 
بعد اأن اأنهى املو�شم املا�شي يف مركز ثامن خمّيب، وهذا مينحه ميزة كبرية قبل 
نهائيات كاأ�س العامل يف قطر، مع اللتزامات املحلية والقارية املكثفة يف جدول 

زمني �شيق جداً قبل انطالق العر�س العاملي يف 20 ت�شرين الثاين/نوفمرب.
و�شيجد اأتالنتا نف�شه على الأرجح يف املركز الثالث قبل مباراته �شد كرميونيزي 
لأن مناف�شيه نابويل وميالن يفتتحان املرحلة ال�شبت مبباراتني �شهلتني ن�شبياً، 
الأول اأمام �شيفه �شبيت�شيا الرابع ع�شر، والثاين اأمام م�شيفه �شمبدوريا الثامن 

ع�شر.
ويدخل نابويل مواجهة �شبيت�شيا مبعنويات عالية عقب فوزه الكبري على �شيفه 
دوري  مل�شابقة  املجموعات  دور  الوىل من  4-1 يف اجلولة  الإنكليزي  ليفربول 

اأبطال اأوروبا.
وعاد فريق لوت�شانو �شباليتي للظهور مرة اأخرى كمناف�س على اللقب بعد �شيف 

)لورنت�شو  النجوم  اأزم��ة عميقة، مع رحيل  ن��اٍد يف  وكاأنه  يبدو  م�شطرب جعله 
اإين�شينيي والبلجيكي دري�س مرتن�س والإ�شباين فابيان روي�س وال�شنغايل خاليدو 

كوليبايل(، وتو�شل امل�شجعني للمالك اأوريليو دي لورينتي�س لبيع النادي.
والكوري  كفارات�شخيليا  خفي�شا  اجل��ورج��ي  وخ�شو�شاً  اجل��دد  ال��واف��دي��ن  لكن 
للنادي  الرائعة  العرو�س  على  كبري  تاأثري  لهم  ك��ان  م��ني-ج��اي  كيم  اجلنوبي 
اجلنوبي يف املو�شم اجلديد ومنحوا الأمل للجماهري بقدرة النادي على التتويج 
باللقب الثالث يف تاريخه والأول منذ اأيام الأ�شطورة الأرجنتيني دييغو اأرماندو 

مارادونا "1986-1987 و1990-1989".
ه ميالن اإنذاراً �شديد اللهجة اإىل مناف�شيه بخ�شو�س ا�شتعداداه  من جهته، وجَّ
للدفاع عن لقبه عندما ح�شم "دربي الغ�شب" اأمام غرميه وجاره اإنرت 3-2 يف 

نهاية الأ�شبوع املا�شي.
مل  ال��ذي  �شمبدوريا  لعبي  لدى  املهزوزة  املعنويات  ا�شتغالل  يف  ميالن  وياأمل 

يحقق اأي فوز حتى الآن و�شجل خط هجومه هدفني فقط.
ويلعب ال�شبت اأي�شاً اإنرت الثامن وو�شيف بطل املو�شم املا�شي مع �شيفه تورينو 

ال�شاد�س.
اأمام  اإىل حم��و خ�شارتيه  ي�شعى  وه��و  اأت��الن��ت��ا  ع��ن  نقاط  ب��اأرب��ع  اإن��رت  ويتخلف 
الأمل��اين �شفر2- يف بداية م�شواره يف دور  بايرن ميونيخ  جاره ميالن و�شيفه 

املجموعات للم�شابقة القارية العريقة.
ول تختلف حال يوفنتو�س كثرياً عن اإنرت كونه يطمح بدوره اىل ت�شميد جراح 
اخل�شارة امام م�شيفه باري�س �شان جرمان الفرن�شي 1-2 يف اجلولة الوىل من 
دور املجموعات لدوري البطال، وحت�شني نتائجه يف الكال�شيو حيث حقق فوزين 

فقط مقابل ثالثة تعادلت.
اىل جانب  ال���دوري  يف  الن  تخ�شر حتى  ف��رق مل   4 اأح��د  يوفنتو�س،  ويخو�س 
العا�شر  �شالرينيتانا  �شيفه  اأم��ام  ن�شبياً  �شهلة  مباراة  وميالن،  ونابويل  اتالنتا 
مع  و�شا�شوولو  مونت�شا،  م��ع  ليت�شي  الأح���د  يلعب  امل��ب��اري��ات،  باقي  ويف  الح���د. 
اأودينيزي، وبولونيا مع فيورنتينا، ولت�شيو مع فريونا، على اأن تختتم املرحلة 
الإثنني بلقاء اإمبويل مع روما الذي �شقط اخلمي�س �شد م�شيفه لودوغوريت�س 

البلغاري �شمن اجلولة من الدوري الوروبي "يوروبا ليغ".

ليفاندوف�شكي اأف�شل العب بدوري االأبطال
اختري مهاجم بر�شلونة، البولندي روبرت ليفاندوف�شكي، اأف�شل لعب يف اجلولة 
اأمام  قدمه  ال��ذي  الأداء  بف�شل  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  جمموعات  دور  م��ن  الأوىل 

فيكتوريا بلزن الت�شيكي.
على  بر�شلونة  بها  ف��از  التي  اخلم�شة  الأه���داف  من  ثالثية  ليفاندوف�شكي  واأح��رز 
فيكتوريا بلزن مقابل هدف. واختري الهدف الذي �شجله الفرن�شي كيليان مبابي 
مهاجم باري�س �شان جريمان يف مرمى يوفنتو�س بعد تلقيه متريرة من الربازيلي 
اإ�س جي" بهدفني نظيفني من توقيع مبابي  "بي  نيمار باملباراة التي انتهت بفوز 

نف�شه اأف�شل هدف يف اجلولة.
األيك�س جرميالدو لعب بنفيكا يف مرمى  الثانية هدف الإ�شباين  وجاء يف املرتبة 
بهدفني  الربتغايل  الفريق  بفوز  انتهت  التي  ب��امل��ب��اراة  الإ�شرائيلي  حيفا  مكابي 

نظيفني.

مورينيو: امللكة اإليزابيث �شخ�شية رائعة 
الثانية،  اإليزابيث  امللكة  الربتغايل جوزيه مورينيو حزنه على وفاة  امل��درب  اأب��دى 
م�شرياً اإىل اأنها كانت �شخ�شية رائعة و�شيدة عظيمة. وقال مورينيو يف ت�شريحات 
ن�شرها دايلي ميل الربيطانية عقب مباراة روما الإيطايل ولودوغوريت�س البلغاري 

الذي فاز 2-1، اإنه "حزين ل�شماع هذا اخلرب".
"ل  امل��ب��اراة:  اأثناء  وف��اة ملكة بريطانيا  بنباأ  ال��ذي علم  الربتغايل  امل��درب  واأو�شح 
اأعترب نف�شي اأجنبياً وبريطانيا هي منزيل ومنزل عائلتي لقد ع�شت هناك �شنوات 

طويلة".
واأ�شاف: "كانت اإليزابيث �شخ�شية رائعة ول اأعرف اأحداً مل يكن يحرتمها وكانت 
�شيدة عظيمة وملكة". يذكر اأن جوزيه مورينيو خا�س جتربة طويلة يف الدوري 
مان�ش�شرت  كل من  قاد  كما  ت�شيل�شي مرتني  تدريب  توليه  الإجنليزي، من خالل 

يونايتد وتوتنهام.

�شراي  غلطة  اىل  اإي��ك��اردي  م���اورو  الأرجنتيني  املهاجم  انتقل 
الرتكي معاًرا من باري�س �شان جرمان بطل فرن�شا حتى نهاية 
املو�شم، وفق ما اأعلن الناديان . ويخرج اإيكاردي "29 عاًما" من 

باري�س بعد مو�شمني خميبني يف العا�شمة الفرن�شية.
م�شاء  امل�شجعني  من  ح�شد  وعائلته  الالعب  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
�شاعة من   24 قبل  اإ�شطنبول،  يف  اأت��ات��ورك  الأرب��ع��اء يف مطار 
بيان  واأعلن غلطة �شراي يف  اإغ��الق �شوق النتقالت يف تركيا. 
البالغ  ال�شنوي  األف يورو من راتب الالعب   750 اأنه �شيدفع 
6.75 ماليني يورو. وبعدما ان�شم اإىل �شان جرمان على �شبيل 
الإعارة من اإنرت الإيطايل يف عام 2019، عرف اإيكاردي الذي 
نادي  ادارة  دفع  ما  قوية  بدايات  ال�شباين،  بر�شلونة  تاأ�ش�س يف 

العا�شمة اململوك قطرياً اإىل التعاقد معه نهائياً يف عام 2020 
مقابل �شفقة قدرت حينها ب� 50 مليون يورو.

نارا  وان��دا  اأعماله  ووكيلة  زوجته  مع  املتوترة  عالقته  اأن  غري 
مركزه  ليخ�شر  ج��رم��ان،  ���ش��ان  يف  مغامرته  على  ك��ث��رياً  اأث���رت 

الأ�شا�شي يف الت�شكيلة ويكتفي بفتات الدقائق.
و�شجل مهاجم �شمبدوريا "2011-2013" واإنرت "2013-
2020" ال�شابق 38 هدفاً يف 92 مباراة بقمي�س �شان جرمان 
املو�شم  يف  ف��ق��ط  اأه����داف  خم�شة  منها  امل�����ش��اب��ق��ات،  خمتلف  يف 

املا�شي.
واحتل غلطة �شراي الأكرث تتويجاً يف تركيا، املركز الثالث ع�شر 

يف الدوري املو�شم املا�شي، يف اأ�شواأ ترتيب يف تاريخه.

اإيكاردي اإىل غلطة �شراي معاًرا من �شان جرمان 



يحاول االنتحار على اإن�شتغرام.. واالأمن يتدخل
اإن اأو�شك الراأي العام الأردين اأن يهداأ عقب حادثة خرب وفاة  ما 
اأن��ه غري �شحيح،  تبني لحقاً  وال��ذي  اخلليلي،  اأحمد  اليوتيوبر، 
على  النا�شط  انتحار  بعد حماولة  اأخ��رى  م��رة  ليلتهب  ع��اد  حتى 

مواقع التوا�شل الجتماعي اأمي�س الغول على من�شة اإن�شتغرام.
ال��ع��ام و�شلوا  اإن رج��ال الأم���ن  وق��ال م�شدر م��ن الأم���ن الأردين، 

للنا�شط اأمي�س الغول، وهو ب�شحة جيدة.
اخلمي�س،  انتحاره،  حماولة  عن  اأنباء  ت��داول  عقب  امل�شدر  وب��ني 
ثم  وم��ن  �شحته  على  لالطمئنان  للم�شت�شفى  اإر�شاله  �شيتم  اأن��ه 

ال�شتماع لأقواله حول احلادثة.
"�شتوري" ع��ل��ى من�شة  ال����  وك���ان ال��غ��ول ق��د خ���رج ع��رب خ��ا���ش��ي��ة 
يحاول  وه���و  ال�شخ�شي  ح�����ش��اب��ه  ع��ل��ى  ب��ف��ي��دي��وه��ات  الإن�����ش��ت��غ��رام 

النتحار بتناول عدد كبري من حبوب اأدوية خمتلفة.
وقال الغول، خالل املقاطع التي قام مب�شاركتها "اأنا زملة )�شخ�س( 

حاب اأ�شوف ربنا".
من  العديد  بتناول  ويقوم  ال�شهادتني  ينطق  وه��و  الغول  وظهر   
ب��ح��ذف احلالة  ق��ام  ال��غ��ول  اأن  ي��ذك��ر  املختلفة.  الأدوي����ة  ج��رع��ات 

الإن�شتغرام. على  اخلا�س  ح�شابه  "ال�شتوري" من 

فتح حتقيق مع معلم �شرب طالبا بخرطوم
وجهت مديرية الرتبية والتعليم يف لواء الر�شيفة �شمال العا�شمة 
الأردنية عمان بت�شكيل جلنة حتقيق للوقوف على تفا�شيل حادثة 
�شرايا“  ”اأنباء  وكالة  اعتداء معلم على طالب مدر�شة. وبح�شب 
الر�شيفة  ل��واء  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  مدير  اأك��د  املحلية، 
للتحقيق يف احلادثة  ت�شكيل جلنة  اأنه مت  الدكتور خالد احلجاج 
املعلم  ”احلجاج“ اإن  وق��ال  اللواء.  اإح��دى مدار�س  التي وقعت يف 
اعتدى على الطالب بال�شرب بوا�شطة خرطوم مياه على قدميه، 
يوم اأول اأول اأم�س الأربعاء. واأكد اأن الو�شع ال�شحي للطالب �شليم 
اأن��ه مت  اإل  ذاتها،  باملدر�شة  ب�شكل منتظم  تعليمه  يتلقى  ي��زال  ول 

ت�شكيل جلنة للتحقيق مع املعلم.

افتعلوا م�شاجرة ب�شبب اأولوية ال�شري
القب�س على عدد من �شائقي  األقت اجلهات الأمنية يف البحرين 
م�شاجرة  يف  تورطهم  ي��وث��ق  فيديو  مقطع  ت���داول  بعد  �شاحنات 

تخللها ا�شتخدام اأ�شلحة بي�شاء ”�شكاكني“.
مديرية  �شرطة  �شبطت  املحلية،  ”الوطن“  �شحيفة  وبح�شب 
اإ�شابتني  اأ�شفرت عن وقوع  حمافظة املحرق �شائقني يف م�شاجرة 
احلد  مبنطقة  ال�����ش��ري  اأول���وي���ة  ع��ل��ى  خ���الف  ب�شبب  ب�شيطتني، 

ال�شناعية.
وقالت مديرية ال�شرطة اإنها تلقت بالغا يفيد بوقوع م�شاجرة بني  
عدد من �شائقي ال�شاحنات واإ�شهار بع�شهم اأ�شلحة بي�شاء، فانتقل 
ال��واق��ع��ة ومت��ك��ن��وا م��ن �شبط املتورطني  رج���ال الأم���ن اإىل حم��ل 

والأ�شلحة امل�شتخدمة.
واأ�شافت اأنه مت نقل امل�شابني اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج الالزم.

واأكدت �شرطة املحرق اأنه جاٍر اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة 
متهيداً لإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

باحلم�س النووي.. تكت�شف اأن حبيبها هو �شقيقها !
ك�شفت اإحدى م�شتخدمات موقع ريدت عن ق�شتها الغريبة مع حبيبها، فبعد �شنوات من عالقتها بال�شاب اكت�شفت 
اأنه �شقيقها البيولوجي بعد اأن اأجريا فح�شاً للحم�س النووي. وتن�شر الفتاة التي مل يتم الك�شف عن ا�شمها على 

ريدت با�شم u / LetsSinWith وقالت " لقد اكت�شفت للتو اأنني كنت اأواعد اأخي البيولوجي ملدة 6 �شنوات".
واأو�شحت �شاحبة املن�شور "عمري 30 عاماً واأخي يبلغ من العمر 32 عاماً. �شاأدعوه حبيبي يف معظم الوقت اأثناء 
كتابة هذا املن�شور. اأ�شعر بالغرابة حيال ذلك. لقد و�شعت للتبني واأنا طفلة ر�شيعة، ولكني مل اأكن اأعلم بذلك حتى 

و�شلت اإىل املدر�شة الثانوية".
اإذا مل يكونا والداّي  اأنا اأحب وال��دّي ووال��داي يحبانني. من يهتم  اأهتم كثرياً.  اأ�شعر باخليانة ومل  "مل  واأ�شافت 
احلقيقيني. ومت تبني �شقيقي اأي�شاً وعندما التقينا كان اأحد الأ�شياء امل�شرتكة اأنا كالنا مل يعلم اأنه متبنى حتى 

املدر�شة الثانوية وكنا حمظوظني ولدينا اأ�شر جيدة.
لقد  كبرية.  ب�شرعة  البع�س  بع�شنا  نفهم  "نحن  واأ�شافت  رائعة،  تزال  ول  كانت  باأنها  عالقتهما  الفتاة  وو�شفت 
اجنذبنا لبع�شنا البع�س ب�شرعة. مل اأقابل �شخ�شاً اأبداً و�شعرت بجاذبية واألفة فورية جتاهه. الآن اأعلم اأن الراحة 

والألفة كانت لأنه اأخي. لي�س اأخي غري ال�شقيق، بل هو اأخي ال�شقيق".
وعن اكت�شاف حقيقة عالقة القربى التي جتمع بينهما قالت "لقد اكت�شفت الأمر عندما اأجرينا اختبار احلم�س 

النووي ملعرفة اآبائنا احلقيقيني. لقد طلبت اختبارين لنا، وب�شقنا يف الأنبوب واأر�شلناه للمخترب. 
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�شور مذهلة للغالف الثاين لل�شم�س  
ك�شفت �شور جديدة مذهلة مت التقاطها بوا�شطة اأقوى تل�شكوب �شم�شي يف 

العامل، لوجه ال�شم�س، عن تفا�شيل مذهلة مل ي�شبق لها مثيل.
وُتظهر اللقطات الفريدة، ال�شادرة عن املر�شد الوطني للطاقة ال�شم�شية 
الطبقة  وه��و  ”الكرومو�شفري“ ال�شم�شي  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف   )NSO(
الثانية يف الغالف اجلوي لل�شم�س، والتي ُترتجم حرفًيا اإىل ”كرة ملونة“. 
اإحدى ال�شور غابة من نفاثات البالزما ال�شبيهة بال�شعر ترتفع  وتر�شد 
الهالة  6200 ميل )10000 كم( يف  ”الكرومو�شفري“، ومتتد حتى  عرب 

)اجلزء اخلارجي من الغالف اجلوي لل�شم�س( اأعاله.
بحجم  منها  واح��دة  كل  الذهبية،  اخلاليا  ت�شبه  هياكل  ا  اأي�شً و�شوهدت 
تك�شا�س، معباأة مًعا مثل قر�س الع�شل، وهي عالمة على احلركات العنيفة 

التي تنقل احلرارة من داخل ال�شم�س اإىل �شطحها.
 Daniel K.” بوا�شطة  الوطني  للمر�شد  اجل��دي��دة  ال�شور  والتقطت 
يف  العامل  يف  �شم�شي  تل�شكوب  اأق��وى   ،“Inouye Solar Telescope
ال�شور  ال�شم�شية  للطاقة  الوطني  املر�شد  واأ�شدر  بهاواي.  ماوي  جزيرة 
موؤ�ش�شة  متوله  ال��ذي  م��وؤخ��ًرا،  التل�شكوب  بافتتاح  احتفاًل  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا 

.)NSF( العلوم الوطنية

قمر ا�شطناعي اأوروبي ي�شتعد ملهمة بيئية كربى
اأربعة  اأول قمر ا�شطناعي �شمن �شل�شلة تكلف  النقاب عن  اأوروب��ا،  ك�شفت 
مليارات دولر م�شممة للتحذير املبكر من موجات الطق�س القا�شي الذي 

ت�شبب يف فو�شى يف اأنحاء العامل هذا العام.
نتيجة  ياأتي  الذي  "اإم.تي.جي-اآي1"،  و�شيتم اإطالق القمر ال�شطناعي 
الأوروبية  واملنظمة  الأوروب���ي���ة  الف�شاء  ل��وك��ال��ة  التطوير  م��ن  ع��ام��ا   12
لالأر�شاد اجلوية )يوميت�شات( التي ت�شم 30 دولة، بحلول نهاية هذا العام 
لأوروبا  الف�شاء  من  اأف�شل  �شورة  و�شيعطي  على منت �شاروخ "اآريان 5"، 

واإفريقيا.
العام  من  ال�شور  اإر���ش��ال  على  طن   3.8 وزن��ه  يبلغ  ال��ذي  القمر  و�شيعمل 
النوع وقمر  نف�س  اأخ��رى من  اأقمار �شناعية  اإليه ثالثة  و�شتن�شم  املقبل، 
"ان اإم.تي.جي-اإ�س"، قادرة على ت�شريح الغالف اجلوي فيما ي�شبه اإىل حد 

بعيد املا�شح ال�شوئي الطبي، بحلول عام 2030.
بالعوا�شف  التنبوؤ  على  القدرة  ال�شناعية  الأقمار  تتيح  اأن  العلماء  وياأمل 

والفي�شانات مبكرا مبا يكفي لإنقاذ الأرواح.
احلالية  للظروف  اأف�شل  �شورة  اجل��وي  م�شحالغالف  يوفر  اأن  ويرتقب 

لإدخالها يف مناذجهم املحو�شبة.

مريفت اأمني تتعر�س للتنمر
مريفت  امل�شرية  املمثلة  تعّر�شت 
التنمر بعد  م��ن  اأم��ني ملوجة ح��ادة 
ظ��ه��وره��ا م���وؤخ���راً يف ع���زاء املخرج 
ال���راح���ل ع��ل��ي ع��ب��د اخل���ال���ق، بعد 

غياب طويل عن الأ�شواء.
وب����دت ع��ل��ى م��ريف��ت اأم����ني احلزن 
اأح�������د كبار  ع���ل���ى رح����ي����ل  ال���ك���ب���ري 
بجانب  م���������ش����ر،  يف  امل����خ����رج����ني 
و���ش��وح ع��الم��ات ال��ت��ق��دم يف العمر 
للتنمر  فري�شة  لتقع  وجهها،  على 
ويقارنها البع�س ب�شورتها وهي يف 

قمة تاألقها وجنوميتها.
من هي مريفت اأمني؟

ال�شينما  مم��ث��الت  اأ���ش��ه��ر  م���ن   •
ال�شبعينيات  ع��ق��دي  يف  امل�����ش��ري��ة 

والثمانينيات. • 
واأم  اأب م�شري  املنيا من  ُول��دت يف 
 74 الآن  وع���م���ره���ا  ا���ش��ك��ت��ل��ن��دي��ة، 

عاماً.
 • التحقت بكلية الآداب ق�شم اللغة 
م�شرح  خ�شبة  وع��ل��ى  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
�شاركت يف عدد كبري من  اجلامعة 
ال���ع���رو����س امل�����ش��رح��ي��ة، ول��ك��ن��ه��ا يف 
تفكر يف احرتاف  التوقيت مل  هذا 

التمثيل.
لل�شينما  وق���دم���ه���ا  اك��ت�����ش��ف��ه��ا   •  
 1965 ع��ام  مظهر  اأح��م��د  الفنان 
حائرة"  "نفو�س  فيلم  خ���الل  م��ن 

ومنه انطلقت يف عامل الفن.

جورج كلوين وجوليا روبرت�س 
يجتمعان ب� »تذكرة اإىل اجلنة«

كلوين  ج������ورج  امل���م���ث���الن  ي��ل��ت��ق��ي 
احل��ائ��زان على  روب��رت�����س،  وجوليا 
اأخرى  م��رة  الأو���ش��ك��ار، معا  جائزة 
فيلم  يف  ال�����ش��ي��ن��م��ا  ���ش��ا���ش��ة  ع���ل���ى 
اإىل  "تيكيت تو بارادي�س" )تذكرة 
كوميدي  فيلم  اأول  وه��و  اجل��ن��ة(، 
رومان�شي لهما معا، وتدور اأحداثه 
ح������ول م�������ش���اح���ن���ات ب�����ني زوج�����ني 

مطلقني.
ديفيد  دور  ال����ث����ن����ائ����ي  وي����ل����ع����ب 
ينحيان  ال����ل����ذي����ن  وج�����ورج�����ي�����ا، 
ويتعاونان  ج���ان���ب���ا  خ��الف��ات��ه��م��ا 
من  ال���زواج  من  ليلي  ابنتهما  ملنع 
رحلة  يف  م���وؤخ���را  ق��اب��ل��ت��ه  �شخ�س 

تخرج اإىل بايل.
نف�س  الب����ن����ة  ت���رت���ك���ب  ل  وح���ت���ى 
وقعا  اأنهما  يعتقدان  ال��ذي  اخلطاأ 
فيه قبل 25 عاما، ي�شافر الوالدان 

اإىل اجلزيرة لإف�شاد الزواج.
والفيلم من اإخراج اأول باركر، وهو 
بطولته  يف  ي�����ش��ارك  فيلم  خام�س 

كلوين وروبرت�س معا.
وقال كلوين لل�شحفيني يف العر�س 
لندن  يف  ل��ل��ف��ي��ل��م  الأول  ال���ع���امل���ي 
الأم����ر ممتعا  "كان  الأرب���ع���اء  ي���وم 
نتعامل  كنا  لأننا  به  ا�شتمتعنا   ...
البع�س.  بع�شنا  مع  �شاخر  ب�شكل 

راأينا اأن ذلك كان م�شحكا".
ون��ق��ل��ت روي����رتز ع��ن ك��ل��وين قوله 
وقتا  ك���ان  اأن����ه  اأي�����ش��ا  "اعتقدنا 
خفيف  �شيء  لفعل  منا�شبا  لطيفا 

ممتع".

النا ديل راي ت�شدم 
املتابعني باإطاللتها

ديل  العاملية  لنا  الفنانة  �شدمت 
�شور  انت�شار  بعد  اجل��م��ه��ور،  راي  
�شوارع  اأح���د  تتجول يف  وه��ي  ل��ه��ا، 
�شكلها  ت����غ����رّي  وق������د  ن����ي����وي����ورك، 
تعد  ومل  ك��ب��ري،  ب�شكل  اخل���ارج���ي 

ت�شبه نف�شها بتاتاً.
التوا�شل  م���واق���ع  رواد  وت������داول 
الجتماعي جمموعة �شور ظهرت 
ك�شبت  وق����د  راي  دي����ل  لن����ا  ف��ي��ه��ا 
الكثري من الوزن الزائد، بطريقة 
�شادمة، الأمر الذي دفع املتابعني 
ال�شبب  �شوؤالها عن  للتعليق عليه، 
اإذا  وم��ا  املفاجئ،  التغري  ه��ذا  وراء 
�شحية  م�شاكل  م��ن  ت��ع��اين  ك��ان��ت 
اأحيانا  تظهر  اأنها  ل�شيما  معينة، 
يف ج�����ش��د ب���دي���ن وم�������رات اأخ�����رى 

بج�شد نحيف جدا.

ينظم موكب زفاف ليثبت اأنه ال يزال حيًا 
ح�شر رجل هندي اإىل اأحد املكتب احلكومية مرتدياً بزة 
يوؤدون  عر�س ومعه عربة قدمية وجمموعة مو�شيقيني 
الهندية  لل�شلطات  يثبت  لكي  نحا�شية،  نفخ  اآلت  على 
التي توقفت عن دفع معا�س تقاعدي له اأّنه ل يزال حياً 

رغم بلوغه عامه الثاين بعد املئة.
قيد  على  "اأنا  احل��ك��وم��ة  مكتب  يف  ت�شاند  دويل  و���ش��اح 
احلياة"!، على ما ذكرت و�شائل اإعالم حملية  اأم�س الأول 
اخلمي�س. وقال "مل اأعد اأتلقى معا�شاً تقاعدياً منذ اآذار-

توفيت"،  اأن��ن��ي  تظهر  احلكومية  ال�شجالت  لأّن  م��ار���س 
ل  اأنني  اأثبت  اأن  عبثاً  احلني  ذلك  منذ  "اأحاول  م�شيفاً 
اأزال على قيد احلياة". واأو�شح املر�شد الجتماعي نافني 
جايهند الذي كان من بني ع�شرات الأ�شخا�س املن�شمني 
وقرر  ت�شاند  بق�شة  علم  اأن��ه  املزّيف،  الزفاف  اإىل موكب 
اأن ي�شاعده. وقال لوكالة فران�س بر�س "ات�شلنا مبكاتب 
حكومية خمتلفة، حتى اإننا عقدنا موؤمتراً �شحفياً لكن  
دون جدوى"، م�شيفاً "ثم فّكرنا يف تنظيم موكب زفاف 

مزيف كو�شيلة جلذب النتباه" حول ق�شية ت�شاند.

قتلتا والدتهما و�شقيقهما
األقت اجلهات الأمنية يف كرد�شتان العراق، القب�س على 

�شقيقتني بعد اإقدامهما على قتل والدتهما و�شقيقهما.
لها عرب  بيان  الدين يف  �شرطة حمافظة �شالح  واأك��دت 
”في�شبوك“ اأن بالًغا ورد  التوا�شل  ح�شابها على موقع 
�شا  ت��ع��ودان لم����راأة و���ش��اب وق���د تعرَّ ع��ن وج���ود جثتني 
للقتل قبل نحو 4 اأيام“. واإثر البالغ، و�شل رجال الأمن 
املوقع وعرثوا على اجلثتني وقد تعر�شتا لالنتفاخ  اإىل 
والروائح الكريهة، ومبعاينة اجلثتني تبني اأنه مت قتلهما 
باأداة حادة ”ال�شكني“. ومبتابعة ت�شوير الكامريات تبني 
وتبني  مبا�شرة،  بعد اجلرمية  ال��دار  فتاتني من  مغادرة 
اأن الفتاتني هما ابنتا املجني عليها، و�شدر اأمر بالقب�س 
عليهما. وك�شفت التحقيقات اأن الفتاتني هربتا من اإقليم 
كرد�شتان يف حماولة للنجاة، وبعد تتبعهما مت �شبطهما 
الفتاتان  واأق���رت  تركيا.  اإىل  ال��ه��رب  حماولتهما  خ��الل 
املعنية  للجهات  اإحالتهما  ومت��ت  اجل��رمي��ة،  بارتكابهما 

لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقهما.
اإقدام الفتاتني على  اأ�شباب ودوافع  ومل يتم الك�شف عن 

ارتكابهما اجلرمية.

اأربعينية تنجب ثالثة توائم متطابقني
ت��وائ��م متطابقني  45 ع��ام��اً، ث��الث��ة  اأم��ري��ك��ي��ة،  اأجن��ب��ت 
ل��ن تنجب  اإن��ه��ا  الأط��ب��اء  لها  ق��ال  اأن  بعد  ب�شكل طبيعي 
املزيد من الأطفال لأن بوي�شاتها �شعيفة. رحبت اأودري 
تيبرييو�س،  تايلر  وزوجها  يوتا،  ولي��ة  من  تيبرييو�س، 
بعد  )اأذار(  مار�س   30 يف  وب��اي  وريفر،  �شكاي،  بالتوائم 
�شنوات من الرغبة يف الإجناب. وجنحت اأودري يف احلمل 
اأعوام من تاأكيد اأخ�شائي   4 يف اخلام�شة والأربعني بعد 
ثالث  بعد  ج���داً،  �شئيلة  حملها  اح��ت��م��الت  اأن  خ�شوبة 

جولت من التخ�شيب ال�شطناعي، وف�شلت جميعها.
وقالت اأودري التي اأ�شبحت اأماً ل�شبعة اأطفال، اإن جدتها 
اأجنبت اأطفاًل يف الأربعني من عمرها، ولكنها مل تعتقد 

اأنها �شتنجب يف هذه ال�شن.

هل اقرتبت نهاية عربات اخليول ال�شهرية يف نيويورك؟ 
ت�����ش��ري ع���رب���ات اخل���ي���ول م��ن��ذ ال���ق���رن ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر يف 
يرغبون  البلدية  جمل�س  يف  اأع�شاء  اأّن  اإل  ن��ي��وي��ورك، 

حالياً با�شتبدالها باملركبات الكهربائية.
العام  املدينة  البع�س جزءاً من م�شهد  وبينما يعتربها 
ك�����ش��ي��ارات الأج����رة ال�����ش��ف��راء وم�����ش��ارح ب�����رودواي، يرى 
ل  ال�شياح  ي�شتاأجرها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ات  ه��ذه  اأّن  اآخ����رون 
القرن  يف  اأمريكية متطورة  �شورة مدينة  مع  تتما�شى 

احلادي والع�شرين.
بلدية  وه��و ع�شو يف جمل�س  ه��ول��دن،  روب���رت  وي��ق��ول 
نيويورك اأعّد م�شروع قانون ل�شتبدال عربات الأح�شنة 
 ،2024 ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  ب��ح��ل��ول  كهربائية  مب��رك��ب��ات 
ل�شري  العامل  يف  مكان  اأ���ش��واأ  رمب��ا  ت�شكل  "مانهاتن  اإّن 
الأح�شنة، اإذ ي�شودها ازدحام و�شجيج وتلّوث يف ظّل حّر 

�شديد وظروف غري منا�شبة مطلقاً.
وح����اول ن��ا���ش��ط��ون يف جم���ال ح��ق��وق احل��ي��وان��ات مدى 
�شائقاً   130 فيه  يقود  ال��ذي  املجال  اإيقاف هذا  �شنوات 
ح��ائ��زي��ن 68 رخ�����ش��ة ع��رب��ات ت�����ش��م يف امل��ج��م��وع 200 

ح�شان تعي�س داخل اإ�شطبالت يف املدينة.
اأخ��رياً بعد �شقوط اأحد الأح�شنة  وقد ُعززت حججهم 

اإذ  امل��زدح��م،  التا�شعة  اأفينيو" اجل��ادة  "ناينث  �شارع  يف 
اأثار مقطع فيديو انت�شر عرب مواقع التوا�شل ويظهر 
�شائق عربة وهو ي�شرخ على احل�شان لينه�س، غ�شب 

كثريين.
وح�����ش��ت ع���ار����ش���ة الأزي�������اء ال�����ش��ه��رية ب��ي��ال ح���دي���د يف 
على  ال��ب��ل��دي  املجل�س  اأع�����ش��اء  ان�شتغرام  ع��رب  من�شور 
النزهات  به هولدن، وا�شفًة  تقّدم  الذي  القانون  اإقرار 

ال�شياحية ب�"الهمجية".
اإّن اخل��ي��ول تعمل يف  ال��ن�����ش��اط  وي��ق��ول م��ع��ار���ش��و ه���ذا 
���ش��وء تغذية وجفاف،  ت��ع��اين  م��ا  �شيئة وغ��ال��ب��اً  ظ���روف 
وت�����ش��ع��ر ب��خ��وف م��ن ال�����ش��ي��ارات اأث���ن���اء ���ش��ريه��ا باجتاه 
اأّن���ه���ا اإجن���ازه���ا ه���ذه املهمة  ب��الإ���ش��اف��ة اإىل  احل��دي��ق��ة، 

خمالف لإرادتها.
التنفيذية  امل���دي���رة  ب��رين��ك��ران��ت، وه���ي  اإي��دي��ت��ا  وت��ق��ول 
اخليول  لعربات  املناه�شة   "NYCLASS" ملجموعة 
لكّنها  اآلت،  وكاأّنها  احليوانات  هذه  مع  التعامل  "يتم 

يف الواقع لي�شت كذلك".
وت�شيف "ل ينبغي اأن حت�شل حالياً هكذا ت�شرفات يف 

نيويورك املتطورة".

عار�سة تقدم �إبد�ًعا لكاأ�س نان�سان لالأزياء، وهو �أول نهائي مل�سابقة ت�سميم �ملالب�س �لر�سمية �ل�سينية، خالل �أ�سبوع �ملو�سة �ل�سيني يف بكني. � ف ب

هل دخلت �شاكريا يف 
عالقة حب جديدة؟ 

تداول رواد مواقع التوا�شل الجتماعي �شورة للفنانة العاملية  �شاكريا  برفقة 
لعب التن�س ال�شهري رفاييل نادال، موؤكدين من خاللها اأن هناك عالقة حب 
جديدة جتمعهما، وذلك  بعد ت�شريحات من م�شور اإ�شباين، وهو ذاته الذي    
قام بالتقاط �شورة حبيبها ال�شابق لعب كرة القدم الإ�شباين جريارد بيكيه  

مع   كالرا �شيا يف اإحدى احلفالت .
وبعد ق�شة حب دامت لأكرث من 12  عاماً، انتهت عالقتهما، لتبداأ الأخبار 
كانت  �شاكريا  اأن  امل�شور  واأك���د  ج��دي��دة.  ح��ب  بق�شة  �شاكريا  ببدء  ال��زاع��م��ة 
على عالقة �شرية برافاييل من قبل، واأنه قد �شاركها يف فيديو كليب اأغنية 

Gitana التي اأطلقتها عام 2010.


