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�شالح وامل�شري يبحثان يف القاهرة 
تن�شيط امل�شار الد�شتوري يف ليبيا

•• القاهرة-وكاالت:

اأفادت و�صائل اإعالم حملية ليبية بو�صول رئي�س جمل�س النواب الليبي، 
عقيلة �صالح، ورئي�س املجل�س الأعلى للدولة خالد امل�صري، اإىل القاهرة يف 
زيارة غري معلنة. ومن املتوقع اأن يبحث الطرفان البدائل املمكنة ب�صاأن 
املكلفة  الدبيبة، واحلكومة  ال�صراع احلكومي بني حكومة عبد احلميد 
من جمل�س النواب، برئا�صة، فتحي با�صاغا، بق�صد اإيجاد �صيغة توافقية 

للحل، هذا بالإ�صافة لبحث م�صتجدات الو�صع ال�صيا�صي يف البالد.
امل�صار  تن�صيط  اإع���ادة  على  الطرفان  اتفق  الإع���الم،  و�صائل  بع�س  ووف��ق 
الد�صتوري املتوقف منذ اأكرث من �صهر بعد عدم تفاهم اللجنة الد�صتورية 
املنظمة  الد�صتورية  القاعدة  ن�صو�س  كل  على  املجل�صني  بني  امل�صرتكة 

لالنتخابات، كما ف�صل عقيلة وامل�صري يف ذات ال�صاأن.
الدولة،  رئي�س  ملن�صب  الرت�صح  �صروط  اخل��الف قد متحور حول  وك��ان 
لرت�صح  بالإ�صافة  اأخ��رى،  دول��ة  جن�صية  بامتالك  منها  املتعلق  وخا�صة 

الع�صكريني دون تقدمي ا�صتقالتهم من القوات امل�صلحة.

م�شاع اأممية حلل الأزمة ال�شيا�شية يف العراق
•• بغداد-وكاالت:

بحثت ممثلة الأمني العام لالأمم املتحدة رئي�صة بعثة الأمم املتحدة 
م��ع رئي�س جمل�س  الث��ن��ني،  اأم�����س  ب��ال���ص��خ��ارت،  ال��ع��راق جينني  يف 
القانونية  القا�صي فائق زيدان معاجلة الإ�صكاليات  الق�صاء الأعلى 

لالأزمة ال�صيا�صية يف البالد.
وذكر جمل�س الق�صاء الأعلى  يف بيان �صحفي اأم�س، اأن بال�صخارت 
بغداد  يف  الأع��ل��ى  الق�صاء  جمل�س  مبقر  اجتماع  يف  ناق�صا   وزي���دان 
»دور الق�صاء  العراقي يف معاجلة الإ�صكاليات القانونية التي تخ�س 

الأزمة ال�صيا�صية التي ي�صهدها العراق«.

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�شي الهند والكونغو 
بذكرى ا�شتقالل بلديهما ورئي�س كوريا بيوم التحرير

•• اأبوظبي - وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اىل فخامة 
مبنا�صبة  الهند،  جمهورية  رئي�صة  مورمو  دراوب���ادي 

ذكرى ا�صتقالل بالدها.
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي  »رعاه اهلل« برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة 

دراوبادي مورمو رئي�صة جمهورية الهند.
وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
برقية تهنئة مماثلة اإىل معايل �صري ناريندرا مودي 

رئي�س وزراء جمهورية الهند.
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  اأخ��رى  جهة  من 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«  برقية 
ن��غ��ي�����ص��و رئي�س  ���ص��ا���ص��و  دي��ن��ي�����س  ف��خ��ام��ة  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة 

جمهورية الكونغو، مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.
)التفا�صيل �س2(
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الرئي�س الرو�صي ووزير دفاعه خالل افتتاح منتدى »اجلي�س2022-« قرب مو�صكو     )رويرتز(

ع�صاء يف برج اإيفل مع ميالنيا وبريجيت

بعد توجهها لالن�ضحاب من حمطة الف�ضاء الدولية 

مو�شكو تك�شف النقاب عن منوذج ملحطة ف�شاء جديدة 

بوتني يفاخر بالأ�ضلحة الرو�ضية ويوؤكد ا�ضتعداد بالده لت�ضليح حلفائها

خطة بريطانية-اأوكرانية لتدمري ج�شر القرم
حتقيق مكتب التحقيقات الفدرايل:

ملاذا يخفي ترامب »ملف ماكرون« يف خزنته؟

ه���ج���وم مب�������ش���ريات ع��ل��ى 
�شوريا يف  اأمريكية  ق��اع��دة 

•• عوا�صم-وكاالت:

بقيادة  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف  اأع���ل���ن 
على  رده  الث��ن��ني  اأم�����س  وا�صنطن 
طيار  دون  م���ن  ب���ط���ائ���رات  ه��ج��وم 
الع�صكرية  التنف  قاعدة  ا�صتهدف 

يف جنوب �صرق �صوريا.
وقال التحالف، الذي اأن�صئ ملواجهة 
داع�س، يف بيان اإن قواته »رّدت على 
م��رك��ب��ات جوية  ع��دة  �صنته  ه��ج��وم 
بدون طيار يف حميط ثكنة التنف« 

عند ال�صاعة ال�صاد�صة �صباحاً.
واأ�صاف اأن قواته اعرت�صت اإحدى 
»مت  كما  طيار،  دون  من  الطائرات 
اأخ��رى بدون  تفجري مركبة جوية 
ط��ي��ار داخ����ل جم��م��ع ق����وات جي�س 
ف�صيل  وه�����و  ال������ث������ورة«،  م���غ���اوي���ر 
وين�صط  اأمريكياً  مدعوم  معار�س 

يف منطقة التنف.
املحاولت  تنجح  »مل  اأن  اأك���د  ك��م��ا 
بدون  امل��رك��ب��ات  لهجمات  الأخ���رى 

طيار اأحادية الجتاه«.
اأو���ص��ح م��دي��ر املر�صد  ال�����ص��ي��اق،  يف 
ال�����ص��وري رام����ي ع��ب��دال��رح��م��ن اأن 
ال���ت���ي نفذت  امل�������ص���رية  ال���ط���ائ���رات 
الهجوم انطلقت باجتاه التنف من 
اإي��ران، لفتا اإىل  مواقع ميلي�صيات 
جيدا  يعرف  ال���دويل  التحالف  اأن 

مواقع انطالق الطائرات امل�صرية.

اأفغان�ضتان بعد ان�ضحاب الأمريكان:
بعد عام يف ال�شلطة: ف�شل ذريع لطالبان

•• الفجر -خرية ال�صيباين

حكومة  بت�صكيل  وكذلك  اأفغان�صتان،  يف  والزده���ار  بال�صالم  وع��دت  لقد 
ال�صلطة يف  اإىل  ع���ادت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان  امل����راأة.  ائتالفية حت��رتم ح��ري��ات 
وحلفاوؤها  املتحدة  ال��ولي��ات  طردتها  اأن  بعد   ،2021 اأغ�صط�س   15
باكزاد،  الفرن�صية، كرمي  الك�صربي�س  قبل ع�صرين عاًما. يف حوار ملجلة 
الباحث امل�صارك يف معهد العالقات الدولية وال�صرتاتيجية واملتخ�ص�س 
ال�صلطة. هزمية،  ال�صنة الأوىل يف  اأفغان�صتان، يلقي نظرة على نتائج  يف 
ح�صب قوله، لطالبان كما لالأمريكيني. تراجع الن�صاط القت�صادي اإىل 
باأي  ب��اخل��ارج، وقمع دائ��م ... مل تف احلركة  ل �صيء، وع��دم الع���رتاف 
املتحدة  الوليات  قتلت  اأفغان�صتان  مغادرة  على  عام  بعد   * وعودها.  من 
لل�صيا�صة  انت�صار  كابول. هل هذا  و�صط  الظواهري  اأمين  القاعدة  زعيم 

الأمريكية براأيك؟                )التفا�صيل �س12(

•• عوا�صم-وكاالت:

ب��ع��د الن���ف���ج���ارات الأخ������رية التي 
وقعت يف قاعدة جوية حتت �صيطرة 
مو�صكو يف �صبه جزيرة القرم وقيل 
اإنها اأّدت اإىل اإ�صعاف قوة الأ�صطول 
ك�صف  الأ���ص��ود،  البحر  يف  الرو�صي 
األيك�صي  اأوك���ران���ي���ا  ب���رمل���ان  ع�����ص��و 
كييف  �صلطات  اأن  غونت�صارينكو، 
اأج���رت حم��ادث��ات م��ع وزي��ر الدفاع 
الربيطاين بن وال�س، خالل قمة 
الناتو يف يونيو املا�صي، حول خطة 

لتدمري ج�صر هناك.
ال����ربمل����اين  ن���ق���ل  ال���ت���ف���ا����ص���ي���ل،  يف 
ت��ف��ي��د باأن  الأوك��������راين م��ع��ل��وم��ات 
وزي���ر ال��دف��اع ال��ربي��ط��اين ي�صرف 
�صخ�صياً على �صياغة خطة تدمري 

ج�صر القرم.
واأ�صاف غونت�صارينكو، اأن حكومته 
بن  الربيطاين  الوزير  مع  ناق�صت 
القرم  ج�صر  تدمري  خطة  وال���س، 

يف يونيو-حزيران املا�صي.
للمفاو�صات  ���ص��ورا  ك��ذل��ك  ون�����ص��ر 
ظ���ه���ر ف���ي���ه���ا م�����ع وزي��������ر ال����دف����اع 
ال����ربي����ط����اين، ورئ���ي�������س ال��������وزراء 

الربيطاين بوري�س جون�صون.
ياأتي فيها  اأول م��رة  ومل تكن ه��ذه 
اأعلنت  ف���ل���ط���امل���ا  احل�����دي�����ث،  ه�����ذا 
و�صيا�صية  ع�����ص��ك��ري��ة  ���ص��خ�����ص��ي��ات 
عن  دوري  وب�صكل  �صابقاً  اأوكرانية 

•• الفجر -اأك�صل جيلدن

 –ترجمة خرية ال�صيباين

للغاية«  »ال�صرية  امللفات  بني  من 
عند  ع���ل���ي���ه���ا  ال����ع����ث����ور  مت  ال����ت����ي 
دون���ال���د ت���رام���ب ي����وم الث���ن���ني 8 
اأغ�صط�س، اأحدها ذو اأهمية خا�صة 
التحقيقات  لباري�س. ووفق مكتب 
ال��ف��ي��درايل، ف���اإن ع��الم��ت��ه تقول: 

»رئي�س فرن�صا«.
قابلة  امل��ح��ت��م��ل  وم����ن  حم���رج���ة، 
الق�صية  ه����ذه  ت��ث��ري  ل��الن��ف��ج��ار، 
ح��ن��ق ب��اري�����س. ف��ف��ي اإط����ار حتقيق 
حول احتمال اإخفاء دونالد ترامب 
ي���ج���ري مكتب  ال����دول����ة،  لأ�����ص����رار 
حالًيا  ال���ف���ي���درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
اإج�����راء عملية  اإىل  ق����اده  حت��ق��ي��ًق��ا 
تفتي�س، يوم الثنني، 8 اأغ�صط�س، 
الفرعية  الإق���ام���ة  الغ����و،  م���ار  يف 
يف  الأم���ري���ك���ي  ل��ل��رئ��ي�����س  الأوىل 
و�صفتها  )ف��ل��وري��دا(،  بيت�س  ب��امل 

»نادي  باأنها  الفيدرالية  ال�صرطة 
�صاطئي ومقر اإقامة، يقابل ق�صًرا 
مكوًنا من 57 غرفة و33 حماًما 

على اأر�س م�صاحتها 7 هكتارات«.
املحيط  عرب  �صجة  الق�صية  تثري 
الأط��ل�����ص��ي ول�����ص��ب��ب وج���ي���ه: بدًل 
رئا�صته  اأر�صيفات  جميع  نقل  من 
ملكتبة  ال���وط���ن���ي  الأر�����ص����ي����ف  اإىل 

القانون،  ين�ّس  كما  ال��ك��ون��غ��ر���س، 
اح����ت����ف����ظ ال����رئ����ي���������س اخل���ام�������س 
املتحدة،  ل���ل���ولي���ات  والأرب�����ع�����ون 
على العك�س من ذل��ك، بعدد كبري 
وفًقا  مرتبة  ال�صرية  الوثائق  من 
مطلقة:  �صرية  م�صتويات  لثالثة 

»خا�س«، »�صري«، »�صري للغاية«. 
)التفا�صيل �س10(

الأ�صلحة  ب����ق����درات  ال���ت���ف���اخ���ر  يف 
ال��رو���ص��ي��ة امل��ت��ط��ورة والإع����الن عن 
تكنولوجيا  ل��ت��ق��دمي  ا���ص��ت��ع��داده��ا 
التي تتفق مع  اإىل الدول  الت�صليح 

�صيا�صاتها.
وقال بوتني يف حفل افتتاح منتدى 
مو�صكو  ق���رب  »اجلي�س2022-« 
نقدم  لأن  م�������ص���ت���ع���دون  )ن����ح����ن( 
الأ�صلحة،  اأن����واع  اأح���دث  حللفائنا 
من الأ�صلحة ال�صغرية اإىل املركبات 
الطائرات  اإىل  واملدفعية  امل��درع��ة 

احلربية والطائرات امل�صرية.
اإىل امل�صاركة يف  ودعا حلفاء رو�صيا 

مناورات م�صرتكة مع مو�صكو.
من جهة اأخرى ن�صرت وزارة الدفاع 
اأم�������س، ف��ي��دي��و لأحدث  ال��رو���ص��ي��ة، 
من  لها،  التابعة  ال���درون  ط��ائ��رات 

طراز »لن�صيت كاميكازي«.
امل�صرّية  ال���ط���ائ���رة  ���ص��رع��ة  وت��ب��ل��غ 
احلربية،  للمناورات  الدقة  عالية 
110 كيلومرتا يف ال�صاعة، مبدى 
حتليق 40 دقيقة، ووزن اإقالع 12 

كيلوغراما.
طيار  ب�������دون  ل���ل���ط���ائ���رة  ومي����ك����ن 
م�صتقل،  ب�صكل  ال�صتطالع  اإج��راء 
املعركة  واكت�صاف الهدف يف �صاحة 

و�صربه.
لليزر،  امل�����ص��ادة  احل��م��اي��ة  وبف�صل 
امل�صتحيل اعرتا�س  يكاد يكون من 

»لن�صيت كاميكازي« اأو تدمريها.

رغبة �صلطات كييف يف �صرب ج�صر 
القرم.

اأنها  اأك�����دت رو���ص��ي��ا  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 
ت��ع��م��ل ال����ي����وم ع���ل���ى ����ص���م���ان اأم����ن 
ال��رو���ص��ي��ة بف�صل  ���ص��ب��ه اجل���زي���رة 
التي يتخذها  الوقائية  الإج��راءات 

اجلي�س الرو�صي.
الرئا�صة  ب��ا���ص��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ال��رو���ص��ي��ة دم��ي��رتي ب��ي�����ص��ك��وف، اإن 
مو�صكو على علم بالتهديدات التي 
يتعر�س لها ج�صر القرم، يتم اأخذ 

ذلك بالعتبار.

كانت  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 
اع��ت��ربت الن��ف��ج��ارات ال��ت��ي وقعت 
الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي يف ق��اع��دة جوية 
�صبه  يف  م��و���ص��ك��و  ���ص��ي��ط��رة  حت����ت 
اإ�صعاف  اإىل  اأّدت  قد  القرم  جزيرة 
البحر  يف  الرو�صي  الأ���ص��ط��ول  ق��وة 

الأ�صود.
الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  واأف���ادت 
باأن �صل�صلة من النفجارات  حينها 
ه���ّزت ق��اع��دة »���ص��اك��ي« غ��رب��ي �صبه 
جزيرة القرم يوم الثالثاء املا�صي، 

ما اأدى اإىل مقتل �صخ�س واحد.

يف حني ت�صبب احلادث يف تدمري 8 
ما  ح�صب  رو�صية،  مقاتلة  طائرات 
ورد يف البيان ال�صتخباراتي ال�صادر 

عن وزارة الدفاع الربيطانية.
الرو�صي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  ذل���ك،  اإىل 
اإن  الثنني  ام�س  بوتني  فالدميري 
مو�صكو تقدر عالقاتها مع دول يف 
واأفريقيا،  واآ�صيا  الالتينية  اأمريكا 
حلفائها  ل��ت��زوي��د  م�صتعدة  واإن���ه���ا 

باأ�صلحة حديثة.
وا���ص��ت��غ��ل ب��وت��ني ك��ل��م��ة األ���ق���اه���ا يف 
معر�س اأ�صلحة بالقرب من مو�صكو 

ملي�شيا حوثية تعرتف با�شتخدام 
ميناء احلديدة لأغرا�س ع�شكرية

•• اليمن-وكاالت:

ن�صر الإعالم الع�صكري للقوات امل�صرتكة يف ال�صاحل الغربي اليمني، فيديو يحتوي 
على اعرتافات خلية تهريب بحرية جديدة لالأ�صلحة واملواد املتفجرة تابعة مليلي�صيا 

احلوثي، من جيبوتي اإىل ميناء احلديدة.
حوثيني  م�صوؤولني  ِقبل  م��ن  بتجنيدهم  اعرتافاتهم  يف  اخللية  اأع�صاء  اأق��ر  كما 
راأ�صهم  على  اليمن(،  )غربي  احل��دي��دة  ميناء  داخ��ل  من  تهريب  �صبكات  ي��دي��رون 
املدعو اأبو علي الكحالين امل�صرف الأمني، واملدعو اأبو �صجاد من�صور اأحمد ال�صعادي 

م�صوؤول القوات البحرية لدى ميلي�صيا احلوثي.
اإىل ميناء  م��ن جيبوتي  �صحنتني  ن��ق��ل  اخل��ل��ي��ة  اأع�����ص��اء  اع���رتاف���ات  اأك����دت  ك��ذل��ك 
احلديدة، بينما مت القب�س عليهم يف العملية الثالثة من ِقبل قوات خفر ال�صواحل 

اأثناء عبورهم يف املمر الدويل »م�صيق باب املندب«.
احلديدة  ميناء  با�صتخدامها  احلوثي  مليلي�صيا  اإ�صافية  اإدان��ة  العرتافات  وحتمل 

لأغرا�س ع�صكرية، وفق اإعالم القوات امل�صرتكة.

�ص 05

�ص 11

�ص 17

دبي حتت�سن الغابات اال�ستوائية املطرية 
بكل تفا�سيلها يف »ذاجرين بالنيت«

اأخبار االإمارات

�سحف عربية: جماعة االإخوان.. 
اأم التنظيمات االإرهابية

عربي ودويل

املن�سوري مينح زوارق اأبوظبي لقب اجلولة 
الثانية يف بطولة العامل لفورموال-2

الفجر الريا�سي

•• مو�صكو-رويرتز:

الرو�صية  الف�صاء  وكالة  ك�صفت 
عن  م����رة  لأول  الث���ن���ني  اأم�������س 
من�����وذج ف��ع��ل��ي مل���ا ���ص��ت��ب��دو عليه 
حم����ط����ة ال����ف���������ص����اء ال���رو����ص���ي���ة 
اجل�����دي�����دة امل���خ���ط���ط ل����ه����ا، مما 
اأن م��و���ص��ك��و ج����ادة يف  اإىل  ي�����ص��ري 
الف�صاء  حمطة  م��ن  الن�صحاب 
ال���دول���ي���ة وال��ع��م��ل مب��ف��رده��ا يف 

جمال الف�صاء.
بع�س  ي��ع��ت��ق��د  م����ا  خ�������ص���م  ويف 
امل���ت�������ص���ددي���ن يف ال���ك���رم���ل���ني اأن����ه 
قطيعة تاريخية مع الغرب ب�صبب 
ال��ع��ق��وب��ات امل��ف��رو���ص��ة ج����راء ما 
ت�صميه مو�صكو )عملية ع�صكرية 
خا�صة( يف اأوكرانيا، تهرع رو�صيا 
ل��ت��ق��ل��ي��ل الع���ت���م���اد ع��ل��ى ال����دول 
وامل�صي قدما مبفردها،  الغربية 
ال�صني  مثل  دول  مع  التعاون  اأو 

يف جمال الف�صاء.
يتهم  ال�������ذي  ال�����غ�����رب،  واأ������ص�����ر 
على  عدوانية  حرب  ب�صن  رو�صيا 
الرو�صي  ب��الق��ت�����ص��اد  اأوك���ران���ي���ا، 
حرمان  اإىل  ت���ه���دف  ب��ع��ق��وب��ات 
مو�صكو من التكنولوجيا واملعرفة 

التقنية والأموال.

الوطنية  الف�صاء  وكالة  وقدمت 
ال����رو�����ص����ي����ة )رو�����ص����ك����وزم����و�����س( 
املزمعة،  الف�صاء  ملحطة  منوذجا 
وال����ت����ي اأط����ل����ق ع��ل��ي��ه��ا الإع������الم 
»رو�س«،  ا�صم  الرو�صي  احلكومي 
م���ن���ت���دى  يف  الث�������ن�������ني  ام�������������س 
»اجلي�س2022-«، وهو معر�س 
م�صارف  ع��ل��ى  ع�صكري  �صناعي 
بوري�صوف،  يوري  وقال  مو�صكو. 
فالدميري  الرئي�س  عينه  ال���ذي 
لرئا�صة  امل��ا���ص��ي  ال�����ص��ه��ر  ب��وت��ني 
رو�صكوزمو�س، اإن رو�صيا �صترتك 
حم��ط��ة ال��ف�����ص��اء ال���دول���ي���ة بعد 
2024 وتعمل على تطوير  عام 

حمطتها املدارية اخلا�صة.
والطريان  الف�صاء  اإدارة  وتقول 
الأمريكية )نا�صا(، التي حتر�س 
الف�صاء  حم���ط���ة  اإب�����ق�����اء  ع���ل���ى 
ال��دول��ي��ة يف اخل���دم���ة ح��ت��ى عام 
2030، اإنها مل تتلق بعد تاأكيدا 
ر�صميا لالن�صحاب الرو�صي، واإنها 
مو�صكو  اأن  م�صى  فيما  فهمت 
عام  حتى  امل�����ص��ارك��ة  يف  �صت�صتمر 

 .2028
�صيتم  اإن��ه  رو�صكوزمو�س  وق��ال��ت 
الف�صائية  امل���ح���ط���ة  اإط���������الق 
اجلديدة على مرحلتني، دون اأن 

حتدد مواعيد.

فرن�شا تعلن مغادرة جميع قواتها مايل 
•• باري�س-رويرتز:

ق��ال��ت ف��رن�����ص��ا اأم�����س الث��ن��ني اإن 
تقاتل  كانت  التي  قواتها  جميع 
اإ���ص��الم��ي��ني م��ت�����ص��ددي��ن يف مايل 
يف  الآن،  منذ2013غادرتها 
اأع��ق��اب ق���رار ات��خ��ذت��ه يف فرباير 
خلفية  على  بالن�صحاب  �صباط 
باري�س  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ت���ده���ور 
وباماكو. وقالت فرن�صا وحلفاوؤها 
اإنه  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  الع�صكريون 
ب���ع���د ق����راب����ة ع�����ص��ر ����ص���ن���وات من 
لقتال  م��ايل  من  انطالقا  العمل 
متمردين يف اأنحاء غرب اأفريقيا، 
ذلك  من  ب��دل  �صيتخذون  فاإنهم 
وزارة  وقالت  لهم.  مقرا  النيجر 
ال���دف���اع يف ب��ي��ان »ال���ي���وم يف متام 
)بتوقيت   13:00 ال�������ص���اع���ة 
ب����اري���������س(، ع������ربت اآخ�������ر وح����دة 
ع�صكرية من قوة برخان موجودة 
على الأرا�صي املالية احلدود بني 

مايل والنيجر« يف بيان »فرن�صا ل 
تزال على ات�صال بجميع ال�صركاء 
وباملعركة  بال�صتقرار  امللتزمني 
)منطقة(  يف  الإره������������اب  ع���ل���ى 
ال�صاحل )ال�صحراوي( ويف خليج 

غينيا ومنطقة بحرية ت�صاد«.
مايل  يف  ان���ق���الب���ات  واأ����ص���ع���ف���ت 

حتالفات  فا�صو  وبوركينا  وت�صاد 
ال�صابقة،  م�صتعمراتها  يف  فرن�صا 
الذين  الإره���اب���ي���ني  ���ص��ج��ع��ت  اإذ 
ي�صيطرون على م�صاحات �صا�صعة 
م���ن ال�����ص��ح��راء والأدغ��������ال على 
اأم��ام زيادة  الباب  العمل، وفتحت 

النفوذ الرو�صي.

ال�����ش��ن جت���ري م��زي��دا من 
ال��ت��دري��ب��ات ق���رب ت��اي��وان 

•• بكني-تايبه -رويرتز: 

اأجرى  اإن��ه  ال�صيني  اجلي�س  ق��ال 
بالقرب  ال��ت��دري��ب��ات  م��ن  م��زي��دا 
من تايوان اأم�س الثنني مع قيام 
جمموعة من اأع�صاء الكوجنر�س 
للجزيرة  ب�����زي�����ارة  الأم����ري����ك����ي 
اإينج،  ت�صاي  بالرئي�صة  والتقائهم 
حكومتها  التزام  عن  عربت  التي 

باحلفاظ على ال�صتقرار.
الكوجنر�س  اأع���������ص����اء  وو�����ص����ل 
برئا�صة  اخل���م�������ص���ة  الأم����ري����ك����ي 
ال�صناتور اإيد ماركي اإىل تايبه يف 
زيارة غري معلنة يف �صاعة متاأخرة 
م��ن م�صاء الأح���د، يف ث��اين زيارة 
لتايوان بعد تلك  امل�صتوى  رفيعة 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا رئ��ي�����ص��ة جمل�س 
النواب الأمريكي نان�صي بيلو�صي 
ودفعت  اآب  اأغ�����ص��ط�����س  اأوائ�����ل  يف 
م����ن����اورات  اإج��������راء  اإىل  ال�������ص���ني 

حربية على مدى عدة اأيام.

تهديدات لعنا�شر »اف بي اي« 
ترامب منزل  مداهمة  بعد 

•• وا�صنطن-وكاالت:

الداخلي  الأم��������ن  وزارة  ح�������ذرت 
التحقيقات  وم��ك��ت��ب  الأم���ري���ك���ي���ة 
اإن��ف��اذ القانون  ال��ف��ي��درايل، وك���الت 
التهديدات  م���ن  وغ���ريه���ا  امل��ح��ل��ي��ة 
اأم���ر   FBI ت��ن��ف��ي��ذ  ب��ع��د  امل���ت���زاي���دة 
تفتي�س غري م�صبوق ملنتجع دونالد 

ترامب يف ولية فلوريدا.
وك�صفت م�صادر ل�»فوك�س نيوز«، اأن 
ه��ن��اك ت��ه��دي��دات م��ت��زاي��دة بالعنف 
�صد اأجهزة اإنفاذ القانون والق�صاء 
على  رًدا  احل��ك��وم��ي��ني  وامل��وظ��ف��ني 
تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرايل 
الرئي�س  مل���ن���زل  ال��ت��ف��ت��ي�����س  لأم������ر 

ال�صابق دونالد ترامب يف فلوريدا.
�صهد  الق����ت����ح����ام،  ت��ن��ف��ي��ذ  وم����ن����ذ 
م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ف���ي���درايل 
العنيفة« �صد  »التهديدات  زيادة يف 
امل�صوؤولني الفيدراليني على و�صائل 

التوا�صل الجتماعي.

مل يتحقق المن كما وعدت طالبان

قوات فرن�صية خالل تدريب اجلي�س املايل    )اأر�صيفية(

عر�س منوذج للمحطة الف�صائية املدارية الرو�صية اجلديدة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

عن  البدين  للن�صاط  الدولية  واجلمعية  العامة  لل�صحة  اأبوظبي  مركز  اأعلن 
م�صاركة منظمة ال�صحة العاملية يف رعاية الن�صخة التا�صعة من موؤمتر اجلمعية 
اأبوظبي خالل الفرتة من  الدولية للن�صاط البدين وال�صحة التي ت�صت�صيفها 

املقبل. اأكتوبر   26 اإىل   23
وتوؤكد م�صاركة منظمة ال�صحة العاملية كراٍع لهذا احلدث على اأهمية الن�صاط 
املعدية  الأم��را���س غري  اأعباء  احل��ّد من  دوره يف  العامة وعلى  لل�صحة  البدين 
العام  هذا  ن�صخة  وتهدف  والعافية.  الذهنية  وال�صحة  اليومي  الأداء  وحت�صني 
حوارات  عقد  اإىل  وال�صحة  ال��ب��دين  للن�صاط  ال��دول��ي��ة  اجلمعية  م��وؤمت��ر  م��ن 
الريا�صية  التمارين  تبني  على  املجتمع  اأف��راد  جميع  ت�صجيع  على  تركز  فاعلة 
ور�����س عمل  يت�صمن  ج����ذاب  تثقيفي  ج����دول  خ���الل  م��ن  ال��ب��دن��ي��ة  والأن�����ص��ط��ة 
واأحاديث وندوات ي�صارك فيها خرباء حمليون واإقليميون ودوليون كما ي�صعى 
املوؤمتر اإىل ا�صتك�صاف فر�س التعاون يف حتقيق روؤية م�صرتكة تهدف للو�صول 
اإىل جمتمع يتمتع بال�صحة وال�صالمة. وقال �صعادة مطر �صعيد النعيمي مدير 

العاملية  ال�صحة  " متثل م�صاركة منظمة   : العامة  لل�صحة  اأبوظبي  عام مركز 
القّيمة كراٍع لهذا احلدث دعماً لروؤية اإمارة اأبوظبي ال�صرتاتيجية يف القطاع 
ال�صحي و�صهادة على التقدم الذي حققته يف هذا املجال، وتاأثريها على ال�صاحة 
الدولية  اجلمعية  موؤمتر  من  التا�صعة  الن�صخة  وتعّد  العامة.  لل�صحة  العاملية 
للن�صاط البدين وال�صحة منا�صبة بارزة على جدول اأعمال الرعاية ال�صحية يف 
اأبوظبي ومتهيداً لإطالق حوارات فعالة حول دور التمارين والأن�صطة البدنية 

يف الرتقاء ب�صالمة املجتمعات وتعزيز ال�صحة الوقائية".
من جهتها قالت الدكتورة فيونا بول رئي�صة وحدة الن�صاط البدين يف منظمة 
" اإن رعاية هذا املوؤمتر يوفر لنا فر�صة ت�صليط ال�صوء على  ال�صحة العاملية: 
اأهمية الن�صاط البدين يف منطقة �صرق البحر الأبي�س املتو�صط ورفع م�صتوى 
التي  الأو���ص��ع  بال�صيا�صة  ا  اأي�صً ولكن  ال�صحية  بالفوائد  فقط  لي�س  الهتمام 
ومتارين  الريا�صة  ومم��ار���ص��ة  امل�صاركة  على  وال��ق��درات  الأع��م��ار  جميع  حتفز 
اأوالأ�صاليب الأخرى التي نن�ّصط بها حركتنا خالل ممار�صاتنا  اللياقة البدنية 
اليومية." واأ�صافت " ناأمل اأن يعزز موؤمتر اجلمعية الدولية للن�صاط البدين 
قدرة  ال�صيا�صات  و�صّناع  واملمار�صني  الباحثني  بني  اجلمع  خالل  من  وال�صحة 

ال�صبكات العلمية والن�صاط البحثي يف دولة الإمارات واإقليمياً وعاملياً على تبادل 
الن�صاط  تعزيز  ل�صيا�صة  العملي  والتنفيذ  ال��ق��درات  وب��ن��اء  واخل���ربات  املعرفة 
البدين، مل�صاعدة املزيد من الأفراد على البدء واحلفاظ على ن�صاطهم ولياقتهم 
ال�صحية." بدوره قال الربوفي�صور جا�صرب �صربجني، رئي�س اجلمعية الدولية 
للن�صاط البدين وال�صحة: "لقد مت ت�صميم برنامج املوؤمتر ليتما�صى مع خطة 
اأحدث التطورات العلمية حول  الن�صاط البدين وم�صاركة  العاملية ب�صاأن  العمل 
الباحثني  مع  الأف��راد  لدى  البدين  الن�صاط  م�صتوى  لرفع  الفّعالة  الأ�صاليب 
ينعقد فيها  التي  الأوىل  املرة  ال�صيا�صات. و�صتكون هذه هي  واملمار�صني و�صّناع 
املوؤمتر يف منطقة �صرق البحر الأبي�س املتو�صط". واأ�صاف " نعمل مع منظمة 
ال�صحة العاملية ومركز اأبوظبي لل�صحة العامة لرفع م�صتوى الن�صاط البدين 
املبذولة يف هذا  املنطقة، ودع��م اجل��ه��ود  اأن��ح��اء  الأع��م��ال يف جميع  على ج��دول 
املجال." وينعقد موؤمتر اجلمعية الدولية للن�صاط البدين وال�صحة هذا العام 
حتت �صعار "كّل خطوة مهّمة" وُيعد اأحد اأكرب الفعاليات الرائدة يف هذا املجال 
على م�صتوى العامل لكل من الباحثني واملمار�صني املتخ�ص�صني الذين يهتمون 

بتعزيز الن�صاط البدين يف حياة الأفراد.

•• عجمان- وام:

العودة  حملة  العاملية  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  هيئة  اأطلقت 
للمدار�س حتت �صعار " لن�صيء م�صتقبلهم" والتي تهدف 
اإىل دعم امل�صاريع التعليمية داخل الدولة وخارجها، من 
التعليمية،  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج  م��ن  خ���الل جم��م��وع��ة 

درهم. مليون  مب�صتهدفات اإجمالية تبلغ 15 
املن�صاآت  و�صيانة  ب��ن��اء  لت�صمل  امل�صاريع  ه��ذه  وت��ن��وع��ت 
ودعم  دره����م،  م��الي��ني   3 بقيمة  وت��اأث��ي��ث��ه��ا  التعليمية 
3،5 مليون درهم،  الطلبة املتعرثين واملتميزين مببلغ 
درهم،  األ��ف   300 بقيمة  احلوا�صيب  توفري  جانب  اإىل 
وتوفري امل�صتلزمات املدر�صية كاحلقائب والكتب وغريها 
ع��دد من  تنفيذ  اإىل جانب  دره��م  األ��ف   200 باإجمايل 
ماليني   8 ب���  ت��ق��در  اإجمالية  بتكلفة  ال��ع��ام��ة،  امل�صاريع 

درهم.
الأمني  الدكتور خالد عبدالوهاب اخلاجة  �صعادة  وقال 

العام للهيئة اإن ال�صتثمار يف العلم واملعرفة هو ا�صتثمار 
وتقدمها،  ورق��ي��ه��ا  املجتمعات  نه�صة  ب��ه  حيث  عظيم، 
حملة  العاملية  اخلريية  الأع��م��ال  هيئة  تطلق  هنا  وم��ن 
كل عام ا�صتكماًل جلهودها  " يف  م�صتقبلهم  " لن�صيء 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  داخ��ل  التعليم  دع��م  يف 
وخارجها، م�صريا اإىل اأن وفد الهيئة زار عدداً من الدول 
اخلارجية،  مكاتبها  م��ع  بالتن�صيق  عملها،  مناطق  يف 
املناطق  تلك  الطلبة يف  احتياجات  على  الوقوف  بهدف 

النائية .
ولفت اخلاجة اإىل اأن هذه احلملة حققت جناحاً وا�صعاً 
خالل ال�صنوات املا�صية، وح�صدت يف عام 2021 جائزة 
يف  للتطوع  الإي�صي�صكو   - مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان 
تطوير املن�صاآت الرتبوية يف دول العامل الإ�صالمي، داعياً 
املح�صنني واملح�صنات اإىل دعم كافة م�صاريعها ومبادراتها 
الإن�صانية التي ت�صهم يف توفري م�صتقبل اأف�صل للطلبة 

ل�صيما اأولئك الذين حرموا من حق التعليم.

•• دبي-الفجر:

ت�����ص��درت اأك���ادمي���ي���ة ���ص��رط��ة دب���ي، 
املوؤ�ص�صات  جميع  على  الأول  املركز 
احلكومية على م�صتوى دول جمل�س 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، ك��اأف�����ص��ل بيئة 
عمل جليل الألفية )جيل ال�صباب( 
املنظمة  تقييم  يف  2022م،  ل��ع��ام 
 Great Place to( الأمريكية

.)Work
وق��������ال �����ص����ع����ادة ال�����ل�����واء الأ�����ص����ت����اذ 
ال�صويدي،  غ����امن  غ��ي��ث  ال���دك���ت���ور 
"اإن  دب���ي:  اأك��ادمي��ي��ة �صرطة  م��دي��ر 
الرتجمة  على  حتر�س  الأكادميية 
التي  امل�����ب�����ادرات  ل���ك���اف���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
دولة  يف  الر�صيدة  القيادة  تطلقها 
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، يف 
ال�����ص��ع��ادة وج����ودة احلياة،  جم���الت 

�صاحب  وتوجيهات  لروؤية  جت�صيدا 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
رعاه  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
بن  ح����م����دان  ال�����ص��ي��خ  و����ص���م���و  اهلل، 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم، ويل 
عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي 
مب�صتويات  لالنتقال  دب��ي،  لإم���ارة 
اإىل  املجتمع  حياة  وج��ودة  ال�صعادة 

اأبعاد جديدة."
هذا  اأن  ال�����ص��وي��دي،  ال���ل���واء  واأك�����د 
القيادة  ثمرة  ج��اء  املتميز  الإجن���از 
عبد  ال�����ف�����ري�����ق  مل�����ع�����ايل  امل����ل����ه����م����ة 
العام  ال���ق���ائ���د  امل������ري،  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  دب��ي،  ل�صرطة 
اللواء  �صعادة  ومتابعة  الأكادميية، 
بن  اأحمد  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ 
ل�صوؤون  العام  القائد  م�صاعد  فهد، 

وت�صافر  وال���ت���دري���ب،  الأك���ادمي���ي���ة 
الدوؤوب  والعمل  والطاقات  اجلهود 
ل��ك��اف��ة م��وظ��ف��ي الأك����ادمي����ي����ة من 
واملدنيني،  والع�صكريني  ال�صباط 
رغم حتديات جائحة فريو�س كورونا 
)كوفيد 19( التي ع�صفت بالعامل 
الأكادميية  اأن  م��و���ص��ح��ا  اأج����م����ع، 

اإ�صعاد منت�صبيها يف مقدمة  و�صعت 
الأفكار  تبني  خالل  من  اأولوياتها، 
ل��رف��ع موؤ�صر  وامل���ب���ادرات اخل��الق��ة 
مبثابة  ال�����ص��ع��ادة  ل��ت��ك��ون  �صعادتهم 

اأ�صلوب ومنهج حياة. 
ال�صويدي،  ال���ل���واء  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���ار 
ق�صارى  بذلت  الأك��ادمي��ي��ة  اأن  اإىل 
رفاهية  على  املحافظة  يف  جهدها 
بعد  "ما  م���رح���ل���ة  يف  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
اأ�صاليب  خ����الل  م���ن  اجلائحة"، 
وم����د ج�صور  ت��ع��ام��ل��ه��ا احل�������ص���اري 
املجتمعية،  وال��ع��الق��ات  ال��ت��وا���ص��ل 
يف ج��م��ي��ع م���راح���ل اجل��ائ��ح��ة عرب 
ل���ب���ن���اء ثقة  امل�������ص���ت���وي���ات  خم���ت���ل���ف 
واإ�صعارهم  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  متينة 
الوظيفي،  وال�صتقرار  بالطماأنينة 
طلباتهم  وتلبية  اإليهم  والإن�����ص��ات 
والهتمام ب�صوؤونهم، وتوفري البيئة 

ال�صحية وفق اأعلى معايري ال�صحة 
وال�صالمة املهنية، اإىل جانب العمل 
تكللت  حيث  الواحد،  الفريق  ب��روح 
تلك اجلهود يف حتقيق نتائج مبهرة 
كاأف�صل  العاملية  التناف�صية  ملعايري 

بيئة عمل.
بيئة  اأف�������ص���ل  ����ص���ه���ادة  اأن  ي����ذك����ر 
الأمريكية  ال��ه��ي��ئ��ة  مت��ن��ح��ه��ا  ع��م��ل 
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ل��ل��ج��ه��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ي حتقق 
من  املو�صوعة  وال�����ص��روط  املعايري 
قبلها، وتعد الهيئة الأمريكية هيئة 
عاملية متخ�ص�صة يف تقييم ثقافات 
املتميزة مبوثوقيتها  العمل  وبيئات 
الأعمال  قادة  يعتمد  حيث  واأدائها، 
لو�صع  مقايي�صها  على  والباحثني 
املف�صل  العمل  مكان  يحدد  معيار 

للموظفني.

•• اأبوظبي-وام:

حمالتها  اأب���وظ���ب���ي  ����ص���رط���ة  ك��ث��ف��ت 
ا�صرتاطات  خمالفي  ل�صبط  املرورية 
الكهربائية  ال�����دراج�����ات  ا����ص���ت���خ���دام 
لتعزيز  ج��ه��وده��ا  �صمن  "ال�صكوتر" 
مل�صتخدميها  امل�����روري�����ة  ال�������ص���الم���ة 
مبختلف  امل�صاة  �صالمة  على  وحفاظاً 
اإم��������ارة  ال����ت����ق����اط����ع����ات احل����ي����وي����ة يف 

اأبوظبي.
والدوريات  امل����رور  م��دي��ري��ة  وان��ت��ه��ت 
بالتعاون  امل��رك��زي��ة  العمليات  بقطاع 
وال�صركاء  املتكامل  النقل  م��رك��ز  م��ع 
ال�صرتاتيجيني من حملتها التوعوية 
ا�صتمرت لأكرث من �صهرين يف  والتي 
واملناطق  وال��ظ��ف��رة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي 
توعية  ع���ل���ى  ورك���������زت  اخل�����ارج�����ي�����ة، 
اأنواعها  بكافة  الدراجات  م�صتخدمي 
لتعزيز  ال�����ص��روري��ة  ب���ال����ص���رتاط���ات 

�صالمتهم .
واأكد العميد حممد �صاحي احلمريي 
مدير مديرية املرور والدوريات اأهمية 

التعليمات والإر�صادات  باتباع  اللتزام 
ال����الزم����ة ل��ل�����ص��الم��ة امل�����روري�����ة على 
الطرقات مبا ي�صمن حتقيق ال�صالمة 
والأمان للجميع م�صيداً بالتعاون بني 
لتعزيز  ال�����ص��رك��اء،  و  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة 

م�صتويات ال�صالمة العامة، واحلفاظ 
على مكت�صبات الأمن وال�صتقرار.

ولفت اإىل اأهمية اللتزام با�صرتاطات 
ا�����ص����ت����خ����دام ال�������دراج�������ات ال���ه���وائ���ي���ة 
امل�صرح  "ال�صكوتر"  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

امل�������ص���رح بها  ب���ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا وغ�����ري 
يف  با�صتخدامها  امل�صرح  ب��اأن  ..واأف����اد 
اأب���وظ���ب���ي، ه��م��ا ن���وع���ان، ي��ت��م��ث��الن يف 
الدراجات الهوائية وال�صكوتر اليدوي 
وال���ك���ه���رب���ائ���ي، اأم������ا امل����ح����ظ����ورة هي 

الدراجات الكهربائية ذات املقعد.
وذكر ان الالئحة التنظيمية اخلا�صة 
الهوائية  ال������دراج������ات  ب���ا����ص���ت���خ���دام 
وال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة يف الإم����������ارة، ح����ددت 
باأنها  الهوائية  ال��دراج��ات  موا�صفات 

اأنها  ال��ت��ي مي��ك��ن ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا ع��ل��ى 
مزودة  وغ��ري  اأك���رث،  اأو  عجلتني  ذات 
مبحرك اآيل، وت�صري بقوة دفع راكبها، 
فيما ال�صكوتر الكهربائي، هي مركبة 
ذات عجلتني اأو اأكرث، ومزودة مبحرك 

ك���ه���رب���ائ���ي وت�������ص���ري ب����ق����وة امل���ح���رك 
اأو بقوة دفع راكبها، وتقاد  الكهربائي 
بطريقة الوقوف ول يوجد بها مقعد. 
وح���ث ع��ل��ى ����ص���رورة ت��خ��ف��ي��ف �صرعة 
امل��ن��اط��ق املزدحمة  ال��دراج��ة يف  ق��ي��ادة 

وق��ي��ادت��ه��ا يف امل�������ص���ارات امل�����ص��م��وح بها 
وامل�صارات  الإر�صادية  اللوحات  بح�صب 
امل�صرتكة للم�صاة والدراجات الهوائية 
الداخلية  وال����ط����رق  وال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
مبتطلبات  والل������ت������زام  وال���ف���رع���ي���ة 

اإجراءات الأمن وال�صالمة.
وك��ان��ت ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ن�����ص��رت عرب 
اأهم  الجتماعي  للتوا�صل  من�صاتها 
7 خطوات لتعزيز �صالمة م�صتخدمي 
ال���دراج���ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
ارت����داء خ���وذة واق��ي��ة ل��ل��راأ���س و�صرتة 
امل�صارات  وا�صتخدام  لل�صوء،  عاك�صة 
مع  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات  املخ�ص�صة 
واللتزام  الجت����اه،  نف�س  يف  ال��ق��ي��ادة 
"20كلم-  امل��ح��ددة  ال�صرعة  ب��ح��دود 
راك��ب مع  اأي  ال�صاعة" وت��ف��ادي حمل 
اأي  ال��دراج��ة، وجتنب حمل  م�صتخدم 
التوازن،  لتفقده  حتى  ثقيلة  اأوزان 
الثنائية  ال�صماعات  ا�صتخدام  وع��دم 
الرتكيز  ت�����ص��ت��ت  ك��ون��ه��ا  ال���ه���ات���ف  اأو 
، واحل����ر�����س ع��ل��ى اح������رتام اإ�����ص����ارات 

وقواعد املرور.

�شرطة اأبوظبي تكثف �شبط خمالفي ا�شرتاطات ا�شتخدام الدراجات الكهربائية

ال�شحة العاملية ت�شارك يف رعاية موؤمتر الن�شاط البدين وال�شحة باأبوظبي

»الأعمال اخلريية العاملية« تطلق حملة »لن�شيء م�شتقبلهم«

على جميع املوؤ�ض�ضات احلكومية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي لعام 2022

اأكادميية �شرطة دبي تت�شدر املركز الأول كاأف�شل بيئة عمل جليل الألفية

•• اأبوظبي - وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  خطة  مع    متا�صيا 
امل�صابة  املبكر وح�صر احلالت  الكت�صاف  الدولة بهدف  الفحو�صات يف 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�صاعات  خ��الل  149،376 فح�صا جديدا  اإج��راء  ال���وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 
والفح�س  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�س  تقنيات 
الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على  الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع  الدولة  يف 

امل�صتجد من جن�صيات  اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا  792 حالة  عن 
خمتلفة، وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 1،005،543 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة يف 
الدولة  يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  املا�صية،  �صاعة  والع�صرين  الأرب��ع 
2،339 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 688 حالة جديدة مل�صابني 
اأعرا�س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
امل�صت�صفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�صفاء 984،142 حالة.

•• اأبوظبي - وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
مبنا�صبة  الهند،  جمهورية  رئي�صة  مورمو  دراوب���ادي  فخامة  اىل  تهنئة  برقية 

ذكرى ا�صتقالل بالدها.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة 

دراوبادي مورمو رئي�صة جمهورية الهند.
وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة اإىل 

معايل �صري ناريندرا مودي رئي�س وزراء جمهورية الهند.
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  اأخ��رى  جهة  من 
رئي�س  نغي�صو  �صا�صو  ديني�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 

جمهورية الكونغو، مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وبعث  نغي�صو.  �صا�صو  ديني�س  الرئي�س 
اأناتول كولني ماكو�صو رئي�س وزراء  اإىل معايل  اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  ذل��ك  اىل  الكونغو.  جمهورية 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اىل فخامة يون �صوك يول رئي�س 
جمهورية كوريا، مبنا�صبة ذكرى يوم التحرير. كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

�صوك يول. يون  الرئي�س  فخامة  اإىل  مماثلة  تهنئة  اهلل" برقية  "رعاه 
وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة اإىل 

معايل هان دوك �صو رئي�س وزراء جمهورية كوريا.

»ال�شحة« جتري 149,376 فح�شا ك�شفت عن 792 اإ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد و688 حالة �شفاء 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�شي الهند والكونغو بذكرى ا�شتقالل بالدهما ورئي�س كوريا بيوم التحرير

النيابة العامة للدولة تو�شح 
عقوبة العبث بالأدلة الرقمية

•• اأبوظبي-وام:

اأو�صحت النيابة العامة للدولة، من خالل تغريدة ن�صرتها اأم�س عرب ح�صاباتها 
على مواقع التوا�صل الجتماعي عقوبة العبث بالأدلة الرقمية.

بقانون احتادي  املر�صوم  18 من  للمادة  اأنه طبقا  اإىل  العامة  النيابة  واأ�صارت 
رقم 34 ل�صنة 2021 يف �صاأن مكافحة ال�صائعات واجلرائم اللكرتونية فاإنه 
اأ�صهر والغرامة التي ل تقل عن مائتي  يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �صتة 
األف درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل م�صوؤول عن اإدارة موقع اأو ح�صاب 
عبث  اأو  اأخفى  معلوماتي  نظام  اأو  اإل��ك��رتوين  بريد  اأو  معلوماتية  �صبكة  على 
بالأدلة الرقمية لإحدى اجلرائم املن�صو�س عليها بهذا املر�صوم بقانون بق�صد 

اإعاقة عمل جهات البحث والتحري اأو التحقيق اأو اجلهات املخت�صة الأخرى.
وياأتي ن�صر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�صتمرة لتعزيز 
امل�صتحدثة  الت�صريعات  جميع  ون�صر  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  القانونية  الثقافة 
ن�صر  بالقانون، وذلك بهدف  بالدولة، ورفع م�صتوى وعي اجلمهور  واملحدثة 

ثقافة القانون كاأ�صلوب حياة.

•• اأبوظبي-وام:

اليوم  الطق�س  يكون  اأن  لالأر�صاد  الوطني  املركز  توقع 
غ��ائ��م��ا ج��زئ��ي��ا اإىل غ��ائ��م وم��غ��رب اأح��ي��ان��اً، م��ع احتمال 
ال�صرقية  املناطق  بع�س  على  الركامية  ال�صحب  تكون 

واجلنوبية بعد الظهر قد ي�صاحبها �صقوط اأمطار.
وذكر املركز - يف ن�صرته اليومية - اأن الرياح خفيفة اإىل 
معتدلة ال�صرعة ون�صطة اأحياناً مثرية للغبار والأتربة، 
تكون جنوبية �صرقية تتحول اإىل �صمالية غربية " 15 

اإىل 25 ت�صل اإىل 40 كم-�س.
ولفت اإىل اأن اخلليج العربي �صيكون خفيف املوج، فيما 
�صيحدث املد الأول عند ال�صاعة 16:42 والثاين عند 
 10:03 ال�صاعة  الأول عند  04:21 واجل��زر  ال�صاعة 

والثاين عند ال�صاعة 22:12 .
ونوه املركز اإىل اأن بحر عمان �صيكون خفيف املوج، فيما 
�صيحدث املد الأول عند ال�صاعة 12:38 والثاين عند 
 19:13 ال�صاعة  الأول عند  01:27 واجل��زر  ال�صاعة 

والثاين عند ال�صاعة 06:56 .

•• دبي- وام: 

اأع��ل��ن��ت م��وؤ���ص�����ص��ة الإم������ارات ل��ل��خ��دم��ات ال�����ص��ح��ي��ة، عن 
ال�صحية  للخدمات  اجلديد  الذكي  التطبيق  اإطالقها 
بهدف توفري حزمة من اخلدمات وذلك �صمن جهودها 
تعزيز  ل�صمان  الرقمية  املنظومة  لتطوير  املتوا�صلة 

اأمناط احلياة ال�صحية وفقاً لأعلى املعايري العاملية.
حجز  الذكي  التطبيق  يقدمها  التي  اخلدمات  وت�صمل 
م��وع��د ط��ب��ي، وط��ل��ب ت��ق��ري��ر ط��ب��ي، وت��وف��ري الرعاية 
املتنقلة املنزلية، بالإ�صافة اإىل ا�صتعرا�س امللف الطبي 

للمري�س وتوفري خدمات �صحية متكاملة للمواطنني 
واملقيمني يف الدولة مبا ي�صهم يف ت�صهيل احل�صول على 

اأعلى معايري اخلدمات العالجية.
التقني  ال��دع��م  اإدارة  م��دي��ر  كرم�صتجي  اأم����ل  وق��ال��ت 
"اإن  ال�صحية  للخدمات  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  يف  بالإنابة 
ع��ل��ى م�صتوى  ن��وع��ي��ة  رق��م��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة حققت ط��ف��رة 
منظومة العمل احلكومي وجنحت يف تطوير خدماتها 
التناف�صية  موؤ�صرات  يف  لفتاً  تقدماً  حمققة  الرقمية 
العاملية، ما اأ�صهم يف تعزيز مكانتها كاإحدى اأبرز اجلهات 

ال�صحية الرائدة على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي".

الأر�شاد : فر�شة تكون �شحب ركامية قد ي�شاحبها �شقوط اأمطار

»الإمارات للخدمات ال�شحية« تطلق التطبيق الذكي اجلديد للرعاية ال�شحية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ت���ب���ح���ر م���ك���ت���ب���ة حم���م���د ب�����ن را�����ص����د، 
العوامل  بني  فريدة  رحلة  يف  ب��ال��زوار 
املختلفة،  الإن�����ص��ان��ي��ة  واحل�������ص���ارات 
ع���رب م��ع��ر���س ذخ���ائ���ر امل��ك��ت��ب��ة، الذي 
ح�����ص��اري��اً عرب  ث��ق��اف��ي��اً  مي��ث��ل متحفاً 
م����ن جم���م���وع���ا فريدة  ي��ح��ت��وي��ه  م����ا 
م���ن ال��ك��ت��ب وامل���خ���ط���وط���ات ال���ن���ادرة 
اإىل  بع�صها  ي��ع��ود  ال��ت��ي  وال���ق���دمي���ة، 

القرن ال�13 للميالد.
وي�صم معر�س ذخائر املكتبة، الطبعات 
اإىل  ال�����رح�����الت  ك���ت���ب  م�����ن  الأوىل 
اجلزيرة العربية وكتب و�صف منطقة 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط، وجم��م��وع��ة ثمينة 
والعثمانية  الأوروب��ي��ة  م��ن اخل��رائ��ط 
للجزيرة العربية من القرن اخلام�س 
ع�����ص��ر، من  ال��ت��ا���ص��ع  ال��ق��رن  اإىل  ع�صر 
مذهبة  ب��ط��ل��م��ي��ة  خ���ري���ط���ة  ب���ي���ن���ه���ا 
وملونة للجزيرة العربية مطبوعة يف 
جمموعة  اإىل  اإ�صافة   ،1482 العام 
م���ت���ن���وع���ة م����ن الأط����ال���������س ال����ت����ي مت 
انتقاوؤها بعناية، من بينها اأطل�س نادر 
واأطل�س  بحري  واأط��ل�����س  النجوم  ع��ن 

عن اخليول وال�صقور.
وم����ن ب���ني امل���ج���م���وع���ات ال����ن����ادرة من 
اأط��ل�����س مايور  وامل���ج���ل���دات  ال���وث���ائ���ق 

اأم�صرتدام-هولندا  طبعة  »امل���رك���ب« 
دي  ل��ف��ري��دري��ك  1680-1686م، 
ف���ي���ت، ال�����ذي ج��م��ع ف��ي��ه ال��ك��ث��ري من 
الهولندي  الع�صر  خ���الل  اخل��رائ��ط 
ال��ذه��ب��ي، حيث ازده���ر الإب����داع الفني 
فكان  وال�صتك�صايف،  العلمي  والبحث 
الناب�صة  ب���األ���وان���ه  ف��ي��ت  دي  اأط��ل�����س 
ب��احل��ي��اة اأط��ل�����ًص��ا ل��ل��رب وال��ب��ح��ر مًعا. 
ويعترب الأطل�س الن�صخة الأخرية من 

اأطل�س جوان بالو.
»اأطل�س  م���ن  الأوىل  ال��ط��ب��ع��ة  وت��ع��د 
ال���ذي ن�صر يف عام  ل����»ب���الو«،  م��اي��ور« 
1662، اأكرب اإجنازا لر�صام اخلرائط 
ال��ه��ول��ن��دي ال�����ص��ه��ري ي��وه��ان�����س بالو، 
ويحتوي  ع�����ص��ر.  ال�����ص��اب��ع  ال���ق���رن  يف 
الأط��ل�����س احل�����ادي ع�����ص��ر ع��ل��ى 593 
خريطة ولوحة حمفورة فردية ملونة 

بالذهب.
وي��ع��ت��رب اخل������رباء »اأط���ل�������س م���اي���ور«، 
مت  التي  الأطال�س،  واأروع  اأعظم  اأح��د 
املطبعي،  امل��ع��ي��ار  حيث  م��ن  اإن��ت��اج��ه��ا، 
ال��ن��ق�����س، وال��ت��ج��ل��ي��د، والتي  ون��وع��ي��ة 
بهذا  مقارنة  عالية  ج��ودة  ذات  كانت 
اجلمهورية  اع���ت���م���دت  ك��م��ا  ال����وق����ت. 
ع�صر،  ال�صابع  ال��ق��رن  يف  الهولندية، 
الأطل�س كهدية ر�صمية اإىل امللوك ويف 
يف  الأخ��رى  الدبلوما�صية  الت�صالت 

معظم الأحيان.
وت�����ص��م »ذخ����ائ����ر امل��ك��ت��ب��ة«، الأع���م���ال 
الكاملة لوليام �صك�صبري الذى ل تزال 
روم��ي��و وجولييت  م��ث��ل  م�����ص��رح��ي��ات��ه، 
وه��ام��ل��ت وع��ط��ي��ل، ت��ع��ر���س م��ن وقت 
لآخ����ر يف ���ص��ت��ى اأن���ح���اء ال���ع���امل. وتعد 
الأول  الإ�صدار   ،1632 لندن  طبعة 
من الطبعة املنقحة لأعمال �صك�صبري 
وحتوي �صتاً وثالثني من م�صرحياته.
املكتبة،  ذخ���ائ���ر  م��ع��ر���س  وي��ح��ت�����ص��ن 
الطبعة الأ�صلية الأوىل من جملدات 
»و����ص���ف م�����ص��ر« ال�������ص���ادرة ع���ن جلنة 
�صجل  وه��و  امل�صرية،  والفنون  العلوم 
والتاريخ  امل�صرية  ل��الآث��ار  مو�صوعي 
وال����ذي  ال�18،  ال���ق���رن  يف  امل�������ص���ري 
 ،1828  -  1809 الأع����وام  يف  ُطبع 
احلملة  اإب��ان  وجتميعه  كتابته  ومت��ت 
الفرن�صية على م�صر للقائد الفرن�صي 

نابليون بونابرت.
العديد  ع���ل���ى  امل����ج����ل����دات  وحت����ت����وي 
م���ن ال��ر���ص��وم��ات ال��ت��ي ت�����ص��ور م�صر 
ب��الإ���ص��اف��ة لتقارير  وح��دي��ث��اً،  ق��دمي��اً 
اللغة  م��ث��ل  خمتلفة  م��و���ص��وع��ات  ع��ن 
وال������زراع������ة وامل���و����ص���ي���ق���ى وال����ت����اري����خ 
�صخم  فريق  كلف  ولح��ق��اً  الطبيعي، 
2000 فنان ونقا�س  اأكرث من  ي�صم 
املحتوى  اإثراء  بغية  العمل  ل�صتكمال 

وت��ن��وي��ع��ه اأك�����رث ف����اأك����رث، ومت اإي�����داع 
الطبعة الأوىل منه يف خزانة ا�صتثنائية 
�صممت من خ�صب املاهوجني باأ�صلوب 
اخلزائن  �صانع  اأعمال  من  م�صتوحى 

الباري�صي ال�صهري ت�صارلز موريل.
وت��ع��د جم��ل��دات و���ص��ف م�صر، �صجاًل 
والتاريخ  امل�صرية  ل��الآث��ار  مو�صوعياً 
الثامن  ال��ق��رن  يف  وال��دول��ة  الطبيعي 
العمل  البحث يف هذا  ع�صر؛ حيث مت 
الع�صكرية  احل��م��ل��ة  خ���الل  واإن���ت���اج���ه 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ر ب���ني عامي 
اجلرنال  ب��ق��ي��ادة   ،1801-1798

نابليون بونابرت.

اأنتج فريق من مئات الفنانني والعلماء 
والنحاتون وغريهم من املتخ�ص�صني 
املرافقني للبعثة الع�صكرية املو�صوعة. 
34 جم��ل��ًدا من  اإن��ت��اج  ويف فرن�صا مت 
يف  الأول  املجلد  وظهر  م�صر،  و�صف 
عام 1809، مع ا�صتمرار الإنتاج حتى 
الو�صول لآخر املجلدات، والذي ظهر 
املو�صوعة  وت��ع��ت��رب   .1829 ع���ام  يف 
الن�صر  اإجن������ازات  اأع���ظ���م  واح�����دة م���ن 
مل�صر  قيم  تاريخي  و�صجل  الفرن�صي، 

يف القرن الثامن ع�صر.
ك��م��ا ي�����ص��م امل���ع���ر����س، م�����ص��ح��ف��ا من 
1257ه�-  يف  ُطبع  العثماين  العهد 

م�صحف  وه����و  1841-1842م، 
ب��خ��ط الن�صخ  ك��ب��ري احل��ج��م م��ك��ت��وب 
على  امل�صحف  واج��ه��ة  ُحّليت  امل��ج��ّود. 
اجل��ان��ب��ني ب��ر���ص��وم��ات م�����وردة حتيط 
البقرة  �صورة  وبداية  الفاحتة  ب�صورة 
م��ورق��ة متعددة  وم��ن حولها زخ���ارف 
وح����واف مذهبة،  واإط������ارات  الأل������وان 
باملداد  ال�������ص���ور  اأ����ص���م���اء  ُك��ت��ب��ت  ف��ي��م��ا 
اأر�صية  على  الإج����ازة  بخط  الأب��ي�����س 
امل�صحف  ُك��ت��ب  وم���زخ���رف���ة.  م��ذه��ب��ة 
علي  ال�صيد  وب��خ��ط  الأ����ص���ود  ب��احل��رب 
الأ�صلي  ب��ج��ل��ده  وح���ف���ظ  ال��ن��ح��ي��ف، 

الفاخر املذّهب.
لوت�س  خمطوطة  املعر�س،  ي�صم  كما 
والع�صرين،  ال��ث��ال��ث  الف�صل  ���ص��وت��را، 
الطب  مل���ل���ك  ال�������ص���اب���ق���ة  »الأع�������م�������ال 
حيث  1636م،  ك��ي��وت��و  ����ف«  ب����ودا�����صَ
املكتوبة  امل���خ���ط���وط���ة،  ه����ذه  حت���ت���وي 
م�صبوغ  ورق  ع��ل��ى  ال��ذه��ب��ي  ب��احل��رب 
باللون النيلي ومزين بزخارف نباتية 
م��ن ال��ذه��ب وال��ف�����ص��ة، ع��ل��ى الف�صل 

الثالث والع�صرين من لوت�س �صوترا.
ك��ان ه��ذا ج���زًءا م��ن جمموعة مكونة 
نعت  �صُ لفافة  وع�صرين  ثمانية  م��ن 
الياباين  الإم����رباط����ور  م���ن  بتكليف 
-1611 غو ميزونو الذي حكم بني 
1629م، اأو ابنته الإمرباطورة مي�صو 

لالحتفال  "1629-1643م"، 
بالذكرى ال�صنوية احلادية والع�صرين 
اإيه-يا�صو  توكوغاوا  ال�صوغون  لوفاة 

1616م". �صنة  "املتوفى 
وحتمل اللفيفة �صعار عائلة توكوغاوا 
ال��ت��ي ح��ك��م��ت ال��ي��اب��ان وح��م��ل��ت لقب 
 1603 ع�����ام�����ي  ب������ني  ال���������ص����وغ����ون 
اللوت�س  ت��ق��دمي  مت  ك��م��ا  و1867م، 
�صوترا اإىل �صريح تو�صوغو يف مدينة 
نيكو لأول مرة يف عام 1636م حيث 

مت تكرمي اإيه-يا�صو.
مقلمة  ي��وج��د  امل��ت��ح��ف،  منت�صف  ويف 
والياقوت  ب��ال��زم��رد  مر�صعة  ذه��ب��ي��ة 
 11.7 × �صم   30.6 وامل��ا���س مقا�س 
الهند،  الدكن و�صط  �صلطنة  �صم، من 
الهجري-  ال��ع��ا���ص��ر  ال���ق���رن  اأواخ�������ر 
ممت  ال�صاد�س ع�صر امليالدي، والتي �صُ
ليتم تثبيتها على و�صاح اخل�صر. كان 
مل��ث��ل ه���ذا ال���ن���وع م���ن امل��ق��ل��م��ات دللة 
الرتب،  ت���وزي���ع  يف  ت�����ص��ت��خ��دم  رم���زي���ة 
وعادة ما كانت مُتنح مل�صوؤويل املحاكم 

القياديني وخا�صة الوزراء.
املطعم  ال��ذه��ب  م��ن  هيكلها  وي��ت��ك��ون 
ب����اأح����ج����ار ك����رمي����ة مب����ا ف���ي���ه���ا امل���ا����س 
والياقوت والزمرد، اأما املحربة فتحفة 
�صكل  على  م�صلعة  بقبة  مت��ت��از  فنية 
ت�صميمها  ا�صتوحي  ال��ل��وت�����س،  ب��رع��م 

الدكن،  �صلطنة  املعماري يف  الفن  من 
فيما ُزين اجلانب ال�صفلي من املحربة 
بطائر مقد�س ُيعرف با�صم »الهم�صة«، 
وه����و ط���ائ���ر م���ائ���ي اأ����ص���ط���وري ميثل 
نهايتها  الأ�صمى، ويف  وال��روح  احلكمة 
تت�صل املحربة بحاملَي قلم م�صلعني 
وتنق�صم  ل��ل��ف��ت��ح.  ق��اب��الن  ط��رف��اه��م��ا 
بجانب  رئي�صية  املكتبة اإىل 9 مكتبات 
والقطاعات  وامل�صارح  احليوية  املرافق 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، وحت�����ت�����وي ع���ل���ى اإح������دى 
وهو  والإن�صانية  الثقافية  العجائب 
ب  يعرف  م��ا  اأو  املكتبة  كنوز  معر�س 
ثقافياً  متحفاً  وُيعد  املكتبة«،  »ذخائر 
من  ف��ري��دة  جمموعة  ي�صم  ح�صارياً 
الكتب والأطال�س واملخطوطات النادرة 
اإىل  بع�صها  ي��ع��ود  ال��ت��ي  وال���ق���دمي���ة، 
الثالث ع�صر للميالد. وتهدف  القرن 
باملعرفة  ال�صغف  حتفيز  اإىل  املكتبة 
بني كافة الأفراد ول�صيما فئة ال�صباب 
واحلفاظ على الأدب والثقافة والإرث 
وت�صجيع  دع����م  خ����الل  م���ن  ال���ع���رب���ي، 
ال����ق����راءة وال��ب��ح��ث والإب�������داع وري����ادة 
الأع��م��ال، ع��رب ال��و���ص��ول امل��ج��اين اإىل 
واملواد  الكتب  م��ن  متميزة  جمموعة 
تقدمي  جانب  اإىل  الأخ���رى،  املعرفية 
خ���دم���ات م��ع��ل��وم��ات��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل���ودة 

واإطالق فعاليات ثقافية مميزة.

•• اأبوظبي-وام: 

تنظيم  هيئة  يف  املعلومات  وتقنية  الت�صالت  قطاع  تطوير  �صندوق  اأعلن 
املقدمة  الدرا�صية  املنح  ع��دد  و���ص��ول  ع��ن  الرقمية  واحلكومة  الت�����ص��الت 
اإطالق  منذ  وذلك  درا�صية،  منحة   1876 من خالل برنامج "بعثة" اإىل 

الربنامج عام 2010،.
وا���ص��ت��ه��دف��ت ه���ذه امل��ن��ح ال��درا���ص��ي��ة ت��ط��وي��ر ال���ك���وادر الب�صرية امل��واط��ن��ة يف 
هند�صة  مثل  املعلومات  وتقنية  الت�����ص��الت  بقطاع  املتعلقة  التخ�ص�صات 
الت�صالت والهند�صة الكهربائية والإلكرتونية، وهند�صة احلا�صوب، وعلوم 
احلا�صوب، والذكاء ال�صطناعي، وعلوم البيانات ال�صخمة، واملدن الذكية، 

والأمن ال�صيرباين وغريها.

برنامج  خ��الل  م��ن  التحقوا  املبتعثني  ال��ط��الب  اأن  اإىل  ال�صندوق  واأ���ص��ار 
اجلامعات واملوؤ�ص�صات التعليمية يف الدولة، مثل  اأف�صل  من  بعدد  "بعثة" 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  وجامعة  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة 
يف  الأمريكية  واجلامعة  زاي��د،  وجامعة  ال�صارقة،  وجامعة  دب��ي،  وجامعة 
يف  الأمريكية  واجلامعة  دبي،  يف  للتكنولوجيا  رو�صي�صرت  ومعهد  ال�صارقة، 

دبي، واجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة، واجلامعة الربيطانية يف دبي.
باب  ب���اأن  املعلومات  وتقنية  الت�����ص��الت  ق��ط��اع  تطوير  �صندوق  اأع��ل��ن  كما 
الت�صجيل يف برنامج "بعثة" للف�صل الأكادميي خلريف 2022 مفتوح حتى 
29 اأغ�صط�س 2022، وميكن للطالب الطالع على �صروط القبول يف منح 

البكالوريو�س واملاج�صتري والت�صجيل من خالل زيارة موقع ال�صندوق.
وحول ما مت اإجنازه يف برنامج "بعثة" قال املهند�س عمر املحمود الرئي�س 

الهيئة:  املعلومات يف  الت�صالت وتقنية  التنفيذي ل�صندوق تطوير قطاع 
مهماً من روافد بناء  "بعثة" رافداً  برنامج  2010، ظل  اإطالقه يف  "منذ 
وتعزيز قطاع الت�صالت واآليات التحول الرقمي يف دولة الإمارات، وذلك من 
خالل تركيزه على الكفاءات الوطنية وتر�صيخ ثقافة البتكار والإبداع يف هذا 
القطاع احليوي الذي ي�صكل حمرك التطور يف خمتلف القطاعات الأخرى. 
وقد جنح الربنامج يف تخريج اأفواج متتالية من املهند�صني واملخت�صني يف 
املتنامية." واأ�صاف  القطاع  التي تلبي احتياجات هذا  ال�صلة  املجالت ذات 
"بعثة" لتخ�صي�س  "ا�صتثمر ال�صندوق مبالغ �صخمة يف برنامج  املحمود: 
املئات من املقاعد الدرا�صية لدرجتي البكالوريو�س واملاج�صتري يف عدد من 
اأرقى اجلامعات الإماراتية، واجلامعات العاملية يف كل من الوليات املتحدة 
امل��ت��ح��دة، وغ��ريه��ا م��ن الدول  الأم��ري��ك��ي��ة وال��ي��اب��ان، وا���ص��رتال��ي��ا، واململكة 

من  املزيد  ا�صتقطاب  يف  الربنامج  ويطمح  القطاع،  ه��ذا  يف  عاملياً  ال��رائ��دة 
"بعثة"  برنامج  وياأتي  املقبلة.  القليلة  ال�صنوات  خالل  املتميزين  الطالب 
يف  املتخ�ص�صة  الب�صرية  بالكوادر  لالرتقاء  ال�صندوق  ا�صرتاتيجية  �صمن 
والهند�صة  الكمبيوتر،  هند�صة  ومنها  املعلومات،  وتقنية  الت�صالت  قطاع 
اللكرتونية، وعلوم احلا�صب الآيل، وتقنية املعلومات، وغريها الكثري من 

التخ�ص�صات".
احلايل  الو�صع  تقييم  على  م�صتمر  ب�صكل  تعمل  اأنها  اإىل  الهيئة  واأ���ص��ارت 
للموارد الب�صرية املواطنة واملتخ�ص�صة يف جمال الت�صالت ونظم املعلومات، 
واإطالق املبادرات وامل�صاريع التي ت�صاهم يف تطوير الكوادر الب�صرية املواطنة 
ك��وادر مواطنة  القطاع من  لتلبية متطلبات  الت�صالت  املخت�صة يف قطاع 

موؤهلة.

�شندوق تطوير قطاع الت�شالت: برنامج »بعثة« قّدم 1876 منحة درا�شية لطالب اإماراتين

•• اأبوظبي-الفجر:

زين  )ي��ا  برنامج  م��ن   18 الن�صخة  يف  الوطنية  واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  ���ص��ارك 
امل�صتقبل،  نهيان لأجيال  اآل  بن خالد  تنظمه جمعية حممد  الذي  �صيفنا( 
التوا�صل  تقنيات  ع��رب  اف��رتا���ص��ي��اً  تقدميهما  مت  وطنيتني  مبحا�صرتني 
التفاعلية؛ الأوىل: "الإمارات ح�صارة �صعب وتاريخ وطن"، والثانية: "قيم 
النتماء  تعزيز  يف  دوره  على  ت��اأك��ي��داً  امل�صاركة  ه��ذه  وج���اءت  عليا"،  وطنية 
للوطن والولء لقيادته احلكيمة، وتر�صيخ الهوية الوطنية يف نفو�س الطلبة 

امل�صاركني يف الربنامج.
بداأت املحا�صرة الأوىل "الإمارات ح�صارة �صعب وتاريخ وطن" التي قدمتها 

الأ�صتاذة هند الزعابي اأخ�صائي برامج تعليمية يف الأر�صيف واملكتبة الوطنية، 
بقول املوؤ�ص�س والباين ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه: "من 
ل يعرف ما�صيه ل ي�صتطيع اأن يعي�س حا�صره وم�صتقبله" ووفق هذا القول 
احلكيم اأ�صارت اإىل اأن الأمة التي ل تعرف ما�صيها فتهمل توثيقه لن تتمّكن 

من قيادة حا�صرها ول �صياغة م�صتقبلها.  
وركزت يف قول �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل: "نحن ل�صنا اأّمًة طارئًة 
على التاريخ" م�صرية اإىل اأن تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة ميتد اإىل 
واللُّقى  والر�صوم  النقو�س  اأثبتته  ما  وف��ق  �صنة؛  اآلف  �صبعة  من  يقرب  ما 
اأن تاريخ الدولة ل يقت�صر على بداية  الأثرية للبعثات العاملية، ومو�صحة 

احتاد الإمارات ال�صبع: اأبوظبي، دبي، ال�صارقة، عجمان، اأم القيوين الفجرية 
وراأ�س اخليمة؛ مبينة اأن هذا الحتاد يعّد نقطة تاريخية فارقة يف منطقة 
ال�صاحل املت�صالح. وبنجاح هذا الحتاد ُعرفت دولة الإمارات العربية املتحدة 
الوثائق  اأث��ب��ت  كما  وح�صارتها  تاريخها  لها  حديثة،  ع�صرية  دول��ة  باأنها 

التاريخية والآثار املكت�صفة.
الباحث  الثانية:  املحا�صرة  ق��دم  نف�صه  ال��ط��الب��ي  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  ويف 
اأخ�صائي برامج تعليمية يف الأر�صيف  اإ�صماعيل عبد اهلل،  واملحا�صر حممد 
واملكتبة الوطنية، وفيها اأكد اأن قيم النتماء والولء، والهوية هي حمددات 
بو�صفها  كافة،  املجتمع  اأف��راد  وج��دان  يف  تر�صيخها  ينبغي  اأ�صا�صية  وطنية 
مكت�صبات  حماية  و�صائل  من  وو�صيلة  ال�صاحلة،  املواطنة  ل��وازم  من  لزم��ة 

الدولة، وتعزيز روح التالحم والرتابط بني اأبنائها.
الثالث  الوطنية  القيم  دور  اإب���راز  يف  الوطنية  واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  وي�صهم 
لدولة  ال��واح��د  والنتماء  امل�صرتك،  وال���ولء  اجلماعية،  الهوية  تر�صيخ  يف 
ب��ن��اء جمتمع  يف  والإ���ص��ه��ام  ال�صاحلة،  امل��واط��ن��ة  اأ���ص�����س  وتر�صيخ  الإم�����ارات، 
الوطن  �صبيل  يف  والت�صحية  التفاين  ب��روح  يتمتع  جيل  واإع���داد  متما�صك، 

وحماية مكت�صباته.
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن الأر�صيف واملكتبة يوا�صل تعاونه امل�صرتك مع جمعية 
واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  ويتطلع  امل�صتقبل،  لأج��ي��ال  نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد 
حمل  م��ن  متمكن  واٍع  جيل  تن�صئة  اإىل  البّناء  التعاون  ه��ذا  ع��رب  الوطنية 

م�صوؤولياته الوطنية.

•• العني-الفجر:

القت�صادية-  التنمية  دائرة  كرمت 
وتنمية  الب��ت��ك��ار  م��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي 
جامعة  يف  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��روع��ات 
العني باعتباره اأحد املراكز النا�صئة 
احلا�صنة لالبتكار يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة خالل حفل اإطالق 
حلا�صنات  اأبوظبي  برنامج  مبادرة 
البتكار الذي اأطلقه مكتب اأبوظبي 
للتناف�صية، التابع للدائرة، من اأجل 
متكني الأفراد الراغبني يف حتويل 
متميزة  اب���ت���ك���ارات  اإىل  اأف���ك���اره���م 
ب���دوره���ا يف  اأع���م���ال ت�صهم  وف��ر���س 

القت�صادية  التنمية  م�صرية  دع��م 
املتنوعة والذكية وامل�صتدامة.

املدير  القبي�صي-  �صامح  �صعادة  قام 
بدائرة  القت�صادية  لل�صوؤون  العام 
وال�صيدة:  الق��ت�����ص��ادي��ة،  التنمية 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ام��ري،  ه��ال��ة 
بت�صليم  للتناف�صية  اأبوظبي  ملكتب 
اأب���و  ل��ي��ن��ا  ل��ل�����ص��ي��دة  ال���ت���ك���رمي  درع 
لبدة- مدير مركز البتكار وتنمية 
جامعة  يف  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��روع��ات 

العني.
وتنمية  الب���ت���ك���ار  م���رك���ز  وي���ه���دف 
جامعة  يف  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��روع��ات 
ل����رواد  ت���وف���ري م��ن�����ص��ة  اإىل  ال���ع���ني 

م����ن طلبة  ال���ن���ا����ص���ئ���ني  الأع�����م�����ال 
لإعطائهم  اجل���ام���ع���ة  وخ���ري���ج���ي 
املبتكرة  اأفكارهم  لإطالق  الفر�صة 
ملجتمع  من�صة  وتوفري  وتنفيذها، 
اإم��������ارة اأب���وظ���ب���ي ل���ب���دء الأع����م����ال 
ال��ت��ج��اري��ة اخل��ا���ص��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
الأعمال  وتعزيز  املبتكرة،  الأف��ك��ار 
الأعمال  ل���رواد  النا�صئة  التجارية 
كما  اخل��ري��ج��ني.  م��ن  امل�صتقبليني 
التوا�صل  تعزيز  على  املركز  يعمل 
املبتكرة  الأف�����ك�����ار  اأ����ص���ح���اب  ب����ني 
م�صاريعهم  ب���اإط���الق  وال���راغ���ب���ني 
الأع�����م�����ال  رواد  وب������ني  اخل����ا�����ص����ة 
وموؤ�ص�صات املجتمع املحلي اجلاهزة 

لتبني الأفكار.
وعرب الدكتور نور الدين عطاطرة 
عن  العني،  جلامعة  املفو�س  املدير 
البتكار  م���رك���ز  ب��ت��ك��رمي  ���ص��ع��ادت��ه 
اأن فكرة  اإىل  م�����ص��رياً  اجل��ام��ع��ة،  يف 
اإط������الق امل���رك���ز م��ن��ذ ال���ب���داي���ة قد 
اأبوظبي  اإم��ارة  ج��اءت دعماً جلهود 
يف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار وري����ادة 
الأع����م����ال مب���ا ي��ح��ق��ق الزده�������ار يف 
الإمارة،  يف  النا�صئة  الأعمال  قطاع 
وا�صتجابة لال�صرتاتيجية الوطنية 
ل��الب��ت��ك��ار ال���ت���ي حت��ت�����ص��ن��ه��ا دول���ة 
الوطنية  ال��ق��درات  لبناء  الإم����ارات 
املتخ�ص�صة وحتفيز املواهب ال�صابة 

وال�صتثمار يف اأبناء الوطن.
اأك���د الأ���ص��ت��اذ الدكتور  م��ن ج��ه��ت��ه، 
رئ��ي�����س جامعة  ال���رف���اع���ي،  غ���ال���ب 
العني، اأن هذا التكرمي يعزز مكانة 
حر�س  م��وؤك��داً  املجتمع،  يف  امل��رك��ز 
البناءة  الأفكار  دعم  على  اجلامعة 
وامل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رية ال��ت��ي تخدم 
جمتمع الإمارات ب�صكل عام واإمارة 
اأبوظبي ب�صكل خا�س من خالل مد 
التعاون  وت��وط��ي��د  التفاهم  ج�صور 
م���ع م���راك���ز الب��ت��ك��ار ح���ول العامل 
وموؤ�ص�صات املجتمع املحلي، لتنظيم 
وجل�صات  دوري���ة  عمل  ور���س  وعقد 
الأع���م���ال  رواد  ي��ق��دم��ه��ا  ت���وع���وي���ة 

واأ�صحاب امل�صاريع الناجحة، بهدف 
وتقدمي  ومناق�صتها  الأفكار  تبادل 

تعزيز  يف  ت�صهم  التي  ال�صت�صارات 
قدراتهم  وت��ن��م��ي��ة  ال��ط��ل��ب��ة  اأف���ك���ار 

للبدء بطريقة �صليمة واخلو�س يف 
�صوق الأعمال النا�صئة بنجاح.

»الإمارات ح�ضارة �ضعب وتاريخ وطن« .. و»قيم وطنية عليا«

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ي�شارك مبحا�شرتن مع جمعية حممد بن خالد اآل نهيان 

»اقت�شادية اأبوظبي« تكرم جامعة العن �شمن حا�شنات البتكار 

مكتبة حممد بن را�شد: معر�س ذخائر املكتبة متحف ح�شاري عرب ذخائر الكتب واملخطوطات واملقتنيات النادرة
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اأخبـار الإمـارات

برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار يطلق ر�شميًا امل�شروع البحثي الثاين احلا�شل على منحة الدورة الرابعة

جمال ال�صتمطار".
مولدات  ريدينج  جامعة  وط���ورت 
���ص��ح��ن ك��ه��رب��ائ��ي��ة م�����ص��غ��رة يتم 
ال�صحب  تلقيح  ب��ط��ائ��رة  تثبيتها 
ملولدات  مي��ك��ن  اإذ  اإير".  "كينغ 
جزيئات  ق����درة  حت�����ص��ني  ال�����ص��ح��ن 
حتت  التكثف  على  اجل��وي  الهباء 
قاعدة ال�صحب �صمن نطاق حجم 
النانوية  امل������واد  ت����اأث����ريات  ي���ع���زز 
�صيجري  ف��ي��م��ا  ال����ص���رتط���اب���ي���ة. 
املعهد الفنلندي لالأر�صاد اجلوية 
لل�صحب  ع��ددي��ة  حم��اك��اة  عمليات 
ل��ك�����ص��ف ت����اأث����ري ا����ص���ت���خ���دام امل�����واد 

وامل�صتخدمة  ل��الأر���ص��اد  ال��وط��ن��ي 
ال�صحب.  ت���ل���ق���ي���ح  ع���م���ل���ي���ات  يف 
ال��ع��م��ل، �صيقوم  ل��ه��ذا  وا���ص��ت��ك��م��اًل 
املعهد الفنلندي لالأر�صاد اجلوية 
ال�صحب  تلقيح  ت��اأث��ريات  مبحاكاة 
با�صتخدام مواد ا�صرتطابية نانوية 
جامعة  يف  ���ص��اب��ق��اً  ت��ط��وي��ره��ا  مت 

خليفة بدولة الإمارات.
املندو�س:  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
لتقييم  ف��ر���ص��ة  زي���ارت���ن���ا  "تتيح 
امل�صروع  املتحقق يف  الإجن��از  مدى 
ل��ل��دك��ت��ور بيكر،  امل��ب��ت��ك��ر  ال��ب��ح��ث��ي 
والذي �صيخدم هدًفا مهًما يتمثل 

ل���ن���ا الج���ت���م���اع���ات امل��ن��ت��ظ��م��ة مع 
وجتميع  الدعم  تقدمي  الفائزين 
خرباتنا امل�صرتكة ل�صمان اأن يكون 
لهذه امل�صاريع املبتكرة اأق�صى تاأثري 
اجلديدة  ب���امل���ع���ارف  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
وتطبيقاتها. وتاأتي زيارة الدكتور 
بيكر ل�صمان حتقيق اأق�صى تاأثري 
مل�صروعه املثري حيث تت�صدر دولة 
الإمارات بناء �صبكات بحثية عاملية 
م�صتندة  معرفية  من�صات  وتوفري 
الرائدة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل�����ص��اري��ع  اإىل 
التقدم  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ص��ه��م  وال���ت���ي 
العلمي والتكنولوجي لال�صتمطار 

الفائزين  م��ن  اث��ن��ني  وموؤ�ص�صتي 
مب���ن���ح���ة ال������������دورة ال����ث����ان����ي����ة من 
الفنلندي  املعهد  وهما  الربنامج، 
لالأر�صاد اجلوية وجامعة ريدجن؛ 
وذل����ك ب��ه��دف ال��ب��ن��اء ع��ل��ى نتائج 
م�صتوى  على  ال�صابقة  ال��درا���ص��ات 

دولة الإمارات. 
حماكاة  تنفيذ  امل�صروع  و�صي�صمل 
عددية متطورة لل�صحب الركامية 
واإجراء قيا�صاتها با�صتخدام طائرة 
بحثية من طراز "لريجيت" تابعة 
مع  بالتن�صيق  "�صبيك"  ل�����ص��رك��ة 
طائرة "كينغ اإير" التابعة للمركز 

ال�صحن  مولدات  بوجود  النانوية 
�صتقوم  فيما  وبدونها.  الكهربائي 
"لريجيت" التابعة ل�صركة  طائرة 
يف  ق��ي��ا���ص��ات  ب����اإج����راء  "�صبيك" 
النانوية  امل��واد  با�صتخدام  ال�صحب 
ال�صحن  وم��ول��دات  ال�صرتطابية 
و�صتتم  وب����دون����ه����ا.  ال���ك���ه���رب���ائ���ي 
التي  باملحاكاة  القيا�صات  مقارنة 
يجريها املعهد الفنلندي لالأر�صاد 

اجلوية.
علياء  قالت  الزيارة،  على  وتعليًقا 
املزروعي، مديرة برنامج الإمارات 
"تتيح  ال�صتمطار:  علوم  لبحوث 

الذي  الريادي  العمل  على  بالبناء 
اأجن������زه ال���ف���ائ���زون ال�����ص��اب��ق��ون يف 
ب��اأن هذا  واث��ق��ون  الربنامج. نحن 
اإ�صافية  ق��درة  �صيمنحنا  امل�����ص��روع 
ل��ف��ه��م امل�������واد الأك�������رث ف��اع��ل��ي��ة يف 
ا���ص��ت��م��ط��ار ال�����ص��ح��ب. وع����رب مثل 
�صنوا�صل  ال��رائ��دة،  امل�صاريع  ه��ذه 
يف املركز الوطني لالأر�صاد العمل 
على ربط �صبكات البحوث العلمية 
ال���ع���امل م���ن خ���الل برنامج  ح���ول 
الإمارات لبحوث علوم ال�صتمطار 
البتكارات  اأح��دث  من  وال�صتفادة 
العلمية والتكنولوجية الدولية يف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلق املركز الوطني لالأر�صاد من 
خ��الل ب��رن��ام��ج الإم�����ارات لبحوث 
ر�صمياً  اأم�����س  ال���ص��ت��م��ط��ار،  ع��ل��وم 
ال���ث���اين �صمن  ال��ب��ح��ث��ي  امل�������ص���روع 
ينفذه  وال�������ذي  ال���راب���ع���ة  دورت�������ه 
الدكتور براديل بيكر حتت عنوان 
الكيميائية  ال�����ص��ف��ات  "تطوير 
ال�صتمطار  مل�����واد  وال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 
ذلك  ج��اء  الكهربائي"،  بال�صحن 
خالل زيارة �صعادة الدكتور عبداهلل 
الوطني  امل���رك���ز  م���دي���ر  امل���ن���دو����س 
لالأر�صاد ورئي�س الحتاد الآ�صيوي 
ولي����ة  اإىل  اجل����وي����ة،  ل����الأر�����ص����اد 
املتحدة،  ال���ولي���ات  يف  ك����ول����ورادو 
امل�صتقبلية  الآف��اق  مناق�صة  بهدف 

للم�صروع البحثي املبتكر.
كباحث  ب��ي��ك��ر  ال���دك���ت���ور  وي���ع���م���ل 
"�صبيك" وهو  ���ص��رك��ة  يف  رئ��ي�����ص��ي 
ال�صحب  ف��ي��زي��اء  ع��ل��وم  يف  خ��ب��ري 
وي��ت��م��ت��ع ب���ع���ق���ود م����ن اخل������ربة يف 
وقيا�صات  ال�صحب  ف��ي��زي��اء  جم��ال 
ومعلومات  ج��واً  املحملة  الأج��ه��زة 

رادار ال�صحب.
واط��ل��ع ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل 
امل�صروع  تفا�صيل  على  امل��ن��دو���س، 
�صي�صهد  وال���ذي  الطموح  البحثي 
"�صبيك"  ����ص���رك���ة  ب����ني  �����ص����راك����ة 

بو�صفه جماًل متزايد الأهمية".
"يتمثل  ب��ي��ك��ر،  ل��ل��دك��ت��ور  ووف���ًق���ا 
ال���ه���دف ال���ع���ام ل���ه���ذا امل�������ص���روع يف 
ت����اأث����ريات  ك���ان���ت  اإذا  م����ا  م���ع���رف���ة 
ا������ص�����ت�����خ�����دام امل������������واد ال����ن����ان����وي����ة 
ال�صحن  وم��ول��دات  ال�صرتطابية 
ع���ل���ى حتفيز  ق�������ادرة  ال���ك���ه���رب���ائ���ي 
البلورات  لتكون  الثانوية  العملية 
اجلليدية التي قد توؤدي اإىل تعزيز 

هطول املطر."
وي��ع��د ب��رن��ام��ج الإم������ارات لبحوث 
ع���ل���وم ال����ص���ت���م���ط���ار ه����و م���ب���ادرة 
– وزارة  ال��رئ��ا���ص��ة  دي���وان  اأطلقها 
– يف دولة  �صابقاً  الرئا�صة،  �صوؤون 
الوطني  املركز  ويديرها  الإم��ارات 
التفاعل  اأك������د  وق�����د  ل����الأر�����ص����اد، 
مكانته  للربنامج  الن�صط  ال��دويل 
العاملي  امل�صعى  يف  بالفعل  ال��رائ��دة 
املائي من  الأمن  ملواجهة حتديات 
العلمي  الب��ت��ك��ار وال��ب��ح��ث  خ���الل 

والتقني.
ومن خالل قيادة اجلهود الدولية 
ل��ت��ع��زي��ز الأم�����ن امل���ائ���ي ع���رب ن�صر 
املثلى والتعاون  العلمية  املمار�صات 
ي�صاعد  ال���ص��ت��م��ط��ار،  اأب���ح���اث  يف 
ال���ربن���ام���ج دول�����ة الإم���������ارات على 
لت�صبح  الطموحة  روؤيتها  حتقيق 
رائ��������داً على  اق���ت�������ص���اداً م���ع���رف���ي���اً 

م�صتوى العامل.

خالل الن�ضف الأول لعام 2202

 29.2 % انخفا�س وفيات احلوادث املرورية براأ�س اخليمة

جناح املرحلة الأوىل من برنامج »العالج النف�شي مب�شاعدة احليوانات الأليفة«

•• راأ�س اخليمة : الفجر

اهلل  عبد  علي  اللواء  �صعادة  اأ�صاد 
ب���ن ع���ل���وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د عام 
اخل��ي��م��ة، بجهود  راأ�������س  ���ص��رط��ة 
ال��ت��وع��ي��ة وال�����ص��ب��ط امل������روري يف 
طرق اإم��ارة راأ���س اخليمة، خالل 
الن�صف الأول من العام 2022، 
الإيجابي  ب��دوره��ا  �صاهمت  التي 
موؤ�صر  ان���خ���ف���ا����س  يف  وال����ب����ّن����اء 
وفيات احلوادث املرورية يف راأ�س 
مقارنة  ملحوظ،  ب�صكل  اخليمة 
بنف�س الفرتة من العام 2021، 

ع��ل��ى ن�����ص��ر ال���وع���ي امل������روري بني 
م�صتخدمي  وك���اف���ة  ال�����ص��ائ��ق��ني 
خماطر  يجنبهم  مب��ا  ال��ط��ري��ق، 
احلوادث املرورية وما ينجم عنها 
من خ�صائر يف الأرواح واملمتلكات، 
اأن  العبور الآم��ن للم�صاة  موؤكداً 
امل�صاة  ت����ل����زم  م���ل���ح���ة  �������ص������رورة 
املخ�ص�صة  الأم���اك���ن  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
باإ�صارات  الل��ت��زام  م��ع  لعبورهم 
التقاطعات  على  ال�صوئية  امل�صاة 
التي تعمل متزامنة مع ال�صارات 
�صري  ح��رك��ة  لتنظيم  ال�����ص��وئ��ي��ة 
على  ال�صائقني  منا�صداً  املركبات، 

اجلمهور،و  تطلعات  م��ع  تتوافق 
الطرق  اأم�����ن  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ص��ه��م 
اأهم  حم���ّدداً  ال��ع��ام��ة،  وال�صالمة 
احلوادث  لوفيات  اأ�صباب  خم�صة 
امل������روري������ة ع���ل���ى ال�����ط�����رق، وه���ي 
الن�صغال عن الطريق، وال�صرعة 
الطريق،  ظ����روف  م���راع���اة  دون 
والن��ح��راف املفاجئ، وع��دم ترك 
م�صافة اأمان كافية بني املركبات، 
وعدم تقدير م�صتعملي الطريق، 
ف�صاًل عن اأ�صباب اأخرى كالقيادة 

بطي�س وتهور.
امل�������رور  اإدارة  اأن  اإىل  لف�����ت�����اً 

"%29.2"، وذلك  بن�صبة بلغت 
اإدارة  اإح�����ص��ائ��ي��ات  ن��ت��ائ��ج  ح�����ص��ب 
راأ�س  ب�صرطة  وال��دوري��ات  امل���رور 

اخليمة.
ومن جانبه، اأكد العميد الدكتور 
مدير  احل��م��ي��دي  �صعيد  حم��م��د 
عام العمليات املركزية، اأن �صرطة 
راأ�س اخليمة ل تتوانى يف ت�صخري 
الإلكرتونية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ك���اف���ة 
الفنية  وال�������ك�������وادر  امل���ت���ق���دم���ة 
املجال  يف  املتخ�ص�صة  والب�صرية 
امل�������روري، ل�����ص��م��ان ���ص��ب��ط اأم���ن 
ال��ط��رق، وت��ق��دمي خ��دم��ات راقية 

وال���������������������������دوري���ات ب�����ص��رط��ة راأ������س 
اخل����ي����م����ة، ت���ع���ت���زم زي���������ادة ع���دد 
ملراقبة  امل��خ�����ص�����ص��ة  ال���ك���ام���ريات 
ال�����ص��وارع و ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة و 
واملناطق  ب����الإم����ارة،  اخل��ارج��ي��ة 
احليوية من اأجل تعزيز ال�صبط 

املروري.
العمليات  ع����ام  م���دي���ر  واأ�����ص����اف 
لروؤية  اأن����ه جت�����ص��ي��داً  امل���رك���زي���ة، 
نحو  الداخلية،  وزارة  وتوجيهات 
اإ����ص���ع���اد امل��ج��ت��م��ع وامل�����ص��اه��م��ة يف 
رف���ع م��وؤ���ص��ر ج���ودة احل���ي���اة، فاإن 
حتر�س  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة 

•• دبي –الفجر:

يف اإجناز جديد يدعم روؤيتها كموؤ�ص�صة ت�صتند اإىل الريادة والبتكار، و�صمن 
جنحت   ،2030 امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  احلثيثة  جهودها 
لربنامج  الأوىل  املرحلة  تطبيق  يف  والأطفال  الن�صاء  لرعاية  دبي  موؤ�ص�صة 
النف�صي مب�صاعدة احليوانات الأليفة"والذي يعد الأول من نوعه  "العالج 
العامة  القيادة  مع  بالتعاون  الربنامج  اأ�صهم  حيث  الوطني،  امل�صتوى  على 
الأليفة، يف  للحيوانات  ب��اوز  بو�س  �صركة  و  امل��رم��وم  م��ب��ادرة  و  دب��ي  ل�صرطة 
حتقيق نتائج اإيجابية على احلالت الذي ا�صتّخدم فيها �صمن 131 جل�صة 
الن�صاء  فئتي  م��ن  املوؤ�ص�صة  رع��اي��ا  م��ن  �صخ�صا   30 منها   ا�صتفاد  عالجية 

والطفال.
عقدته  اجتماع  خ��الل  الأوىل  املرحلة  تطبيق  نتائج  عن  املوؤ�ص�صة  وك�صفت 
برئا�صة �صعادة �صيخة �صعيد املن�صوري مدير عام موؤ�ص�صة دبي لرعاية الن�صاء 
ال��ربن��ام��ج، حيث ح�صر الج��ت��م��اع كل  ب��الإن��اب��ة م��ع �صركائها يف  والأط��ف��ال 
من، �صعادة اللواء عبد اهلل علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات 
اأمن  اإدارة  مدير  ي��ع��روف  ب��ن  م��ب��ارك  عبيد  والعقيد  وال��ط��وارئ،  واملن�صاآت 
اإدارة التفتي�س  وحماية ال�صخ�صيات، والرائد �صالح خليفة املزروعي مدير 
الأمني يف الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�صاآت والطوارئ، كما مت م�صاركة 
النتائج مع بقية ال�صركاء يف مبادرة املرموم، و �صركة بو�س باوز للحيوانات 

الأليفة. 

وبهذه املنا�صبة قالت �صعادتها: يف اإطار جهودنا لتحقيق روؤية �صيدي �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأهمية �صعادة الفرد واملجتمع،  اأكد على  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل الذي 
وحر�صاً على حتقيق الرتابط والتكامل بني اجلهات املحلية املختلفة، اأعلنا 
اليوم عن جناح املرحلة الأوىل ملبادرة "العالج النف�صي مب�صاعدة احليوانات 

الأليفة"، والذي يعد الربنامج الأول من نوعه على امل�صتوى الوطني.
وُمبتكرة لدعم  اإط��ار تطوير طرق جديدة  املبادرة يف  واأك��دت: جاء تطبيق 
الأطفال والبالغني من �صحايا العنف وال�صتغالل، وحت�صني قدرات التكيف 
والتفاعل لديهم، اإىل جانب حت�صني قدرتهم على اأداء مهامهم الجتماعية، 
والقدرة على اإقامة عالقات �صحية واإيجابية مع الأخرين واملحيطني بهم، 
ال�صغط  وتخفيف  ال�صعادة  معدلت  ورف��ع  لهم،  املزاجية  احلالة  وحت�صني 

النف�صي.
واأو���ص��ح��ت ���ص��ع��ادت��ه��ا:  اإن ن��ت��ائ��ج ا���ص��ت��خ��دام احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة ك��ان��ت لها 
انعاكا�صات اإيجابية جداً يف التعامل مع احلالت، وهو ما يدفع نحو تطوير 
املبادرة م�صتقباًل وتو�صيع نطاقها ونطاق امل�صتفيدين من براجمها املتنوعة 
والهادفة. كما وتوجهت املن�صوري بال�صكر والتقدير جلميع ال�صركاء الذين 
النتائج   هذه  تكون  اأن  متمنية  الربنامج،  هذا  اإجن��اح  يف  ا�صا�صياً  دوراً  لعبوا 
بداية لتقدمي املزيد من اخلدمات الريادية التي ت�صاهم يف تعزيز مكانة دبي 

كمدينة �صباقة يف جمال اخلدمات الجتماعية. 
تطبيق  من  الأوىل  املرحلة  بنتائج  الغيثي  اللواء  �صعادة  اأ�صاد  جانبه  وم��ن 

�صمن  املُ��درب��ة  الأليفة  احليوانات  اإدخ��ال  يف  �صاهمت  التي  النوعية  امل��ب��ادرة 
بالتعاون  الإن�����ص��ان��ي��ة  احل���الت  ل��دع��م  النف�صية  للخدمات  العلمي  الإط����ار 
وال�صراكة مع موؤ�ص�صة دبي لرعاية الن�صاء والأطفال وطاقمها الذي يتمتع 

بحرفية عايل يف التعامل مع هذه احلالت.
الن�صاء  لرعاية  دب��ي  ملوؤ�ص�صة  والإن�صاين  الكبري  بالدور  �صعادته  واأ���ص��اد  كما 
وفقاً  املختلفة  ل��ل��ح��الت  النف�صي  والإر����ص���اد  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  والأط���ف���ال 
اأن تنفيذ مبادرة  ال�صاأن، موؤكداً  العاملية يف هذا  لأف�صل املعايري واملمار�صات 
"تطبيق العالج النف�صي مب�صاعدة احليوانات الأليفة" ياأتي يف اإطار حر�س 
الفريق عبد اهلل خليفة  العامة ل�صرطة دبي بتوجيهات من معايل  القيادة 
اجلهات  خمتلف  مع  ال�صراكة  تعزيز  على  دب��ي  ل�صرطة  العام  القائد  امل��ري 
وتعزيز  فئاته،  بكافة  املجتمع  اأف��راد  اإ�صعاد  العمل على  اأج��ل  احلكومية من 
ت�صخري  تتطلب  التي  الإن�صانية  احلالت  لدعم  واملجتمعي  الإن�صاين  الدور 

الإمكانيات من اأجل اإ�صعادها.
اأطلقت  والأط��ف��ال  الن�صاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ص�صة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
نوفمرب  �صهر  يف  الأليفة"  احليوانات  مب�صاعدة  النف�صي  "العالج  برنامج 
من العام املا�صي، وياأتي هذا الربنامج كعالج مكمل اأو بديل عن اجلل�صات 
املدربة  الأليفة  احليوانات  بع�س  ا�صتخدام  يتم  حيث  التقليدية،  النف�صية 
بعد  خا�صة  وال��ب��ال��غ��ني،  ل��الأط��ف��ال  والنف�صي  الج��ت��م��اع��ي  الأداء  لتح�صني 
العنف  اأو  الفقد  اأو  املر�س  �صلبية مثل  اأو خربات  تعر�صهم ل�صدمات قوية 

والإ�صاءة. 

والتقيد  امل��زدح��م��ة،  امل��ن��اط��ق  ويف 
الطرق  على  امل��ح��ددة  بال�صرعات 

خ��ف�����س ال�����ص��رع��ات ب��ال��ق��رب من 
امل�صاة  لعبور  املخ�ص�صة  الأماكن 

اخل��ارج��ي��ة، حفاظاً  و  ال��داخ��ل��ي��ة 
على �صالمة اجلميع.

ويل عهد عجمان يقدم واجب العزاء يف 
وفاة زوجة حممد علي اخلوار

•• عجمان-وام:

اإىل حممد علي اخلوار  العزاء  النعيمي ويل عهد عجمان واج��ب  ال�صيخ عمار بن حميد  قدم �صمو 
يف وفاة املغفور لها زوجته فاطمة �صعيد �صامل كما قدم �صموه العزاء ايل ابناء الفقيدة علي حممد 

اخلوار وخليفة حممد اخلوار وذلك بخيمة العزاء مبنطقة احلميدية بعجمان.
اأن  القدير  العلي  امل��وىل  �صائاًل  الفقيدة  لأ�صرة  موا�صاته  و�صادق  تعازيه  خال�س  عن  �صموه  واأع��رب 

يتغمدها بوا�صع رحمته ومغفرته واأن ي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان.
لل�صوؤون  احلاكم  ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صموه،  جانب  اىل  العزاء  واج��ب  ق��دم  كما 
الإدارية واملالية وال�صيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�صياحية وال�صيخ �صقر 

بن را�صد النعيمي و�صعادة يو�صف حممد النعيمي مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم يومًا ريا�شيًا لل�شيدات يف 
منتزه ال�شريعة لتوعيتهن باأهمية الريا�شة لل�شحة

•• اأبوظبي – الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، من خالل مركز بلدية ال�صهامة، يوماً ريا�صياً 
لل�صيدات يف منتزه ال�صريعة، بالتعاون مع مركز هيلث دايت، وذلك بهدف 
ال�صائعة،  الأم��را���س  لتجنب  املجتمع  اأف��راد  مهارات  تنمية  على  الت�صجيع 
والتوعية بالدور الكبري للريا�صة واأهميتها يف حياة و�صعادة الفرد، وكذلك 
التعريف باملرافق واملناطق الريا�صية الواقعة �صمن النطاق اجلغرايف ملركز 

بلدية ال�صهامة.
التي  والفقرات  الفعاليات  من  العديد  لل�صيدات  املخ�ص�س  اليوم  وت�صمن 
ت�صجيعي  تقدمي عر�س  والريا�صية، حيث مت  ال�صحية  التوعية  ت�صب يف 
لتعريف امل�صاركات ب�صرورة ممار�صة الريا�صة وجعلها اأ�صلوب حياة، وكذلك 
تاأثرياتها الإيجابية على �صحة الفرد. كما ت�صمنت فقرة ال�صيف حديثاً 
الوقائية  البدنية  الأن�صطة  من  تعد  التي  الريا�صة،  ممار�صة  اأهمية  حول 
والعالجية للعديد من الأمرا�س، مثل اأمرا�س القلب، وت�صلب ال�صرايني، 
وه�صا�صة العظام وال�صمنة، كما تقلل من خماطر الإ�صابة بال�صكري، هذا 
الريا�صيني  لالأ�صخا�س  واملعنوية  النف�صية  احلالة  حت�صني  اإىل  بالإ�صافة 

واإمدادهم بالطاقة الإيجابية وجتديد الن�صاط.

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

يف الدعوى رقم 1687 ل�شنة 2022 
لدى حمكمة عجمان البتدائية 

املرفوعة من:م�صرف المارات ال�صالمي
�صد:مرمي احمد ن�صيب ب�صري

املدعي عليه/مرمي احمد ن�صيب ب�صري ، مدعوه للح�صور �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
يوم  م�صاءا   4:30 ال�صاعة  عقده  املقرر  ال�صوتي/املرئي  الول  )امل�صرفية(  اخل��ربة  لجتماع 

. ZOOM الثنني املوافق:2022/8/22 عرب تطبيق زووم

للتوا�صل 0552752147
اخلبري امل�ضريف:عبدالرحمن البلغوين

اعالن بالن�شر

70197

Join Zoom Meetinghttps://us05web.zoom.us/j/87548661132?pwd=eG10aDZQbmwzT
EFGeXpXNmlYM0M0QT09Meeting ID: 875 4866 1132

Passcode: 665544
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دبي حتت�شن الغابات ال�شتوائية املطرية بكل تفا�شيلها يف »ذاجرين بالنيت«

الطيور  مئات  تت�صمن  والنباتات 
والثدييات  والأ�صماك  وال��زواح��ف 
والالفقاريات. لدينا اأعداد دقيقة 
 2 اأبرز احليوانات منها  لعدد من 
/وهما  الذيل  حلقي  الليمور  من 
ك��ن��دري��ك ل��ي��م��ار وروك�������ص���ي/ و 3 
ليام  /الأب  الك�صالن  ح��ي��وان  م��ن 
والأم ليمون والطفل لمي/ وزوج 
والذهبي  الأزرق  املاكاو  طائر  من 
اأن  وغولدي/"..لفتة  /ك����ريت 
ب��ا���ص��ت��م��رار نظًرا  ت��ت��غ��ري  الأرق������ام 

لتكاثر احليوانات والطيور.

ينقل ممر  الأر����ص���ي  ال��ط��اب��ق  ويف 
الأ�صرتالية  ال��ل��ي��ل��ي��ة  امل��خ��ل��وق��ات 
بيئة  ع��رب  رحلة مميزة  ال���زوار يف 
متعددة الأنواع، ويتحكم امل�صّغلون 
ال��ل��ي��ل وال��ن��ه��ار. وتتكون  ب����دورات 
اأ���ص��رة اللوري�س  ه��ذه الأن����واع م��ن 
وزوج  مونيتور"  و"لي�س  البطيء 
البورمية  الأ����ص���ل���ة  اأف����اع����ي  م���ن 
ال���ت���ي مي���ت���د ط���ول���ه���ا ب����ني 4 و5 
اأمتار، بالإ�صافة اإىل وزغة توكاي 
وال�������ص���ف���ادع ال���ب���ح���ري���ة وح���ي���وان 
الولب وطائر كوكابورا اإىل جانب 

بيئة  ت���وف���ر  امل���ن�������ص���اأة  اأن  واأك�������دت 
الأ�صلي  امل��وط��ن  حت��اك��ي  منا�صبة 
فريد  مبنى  يف  تقع  اإذ  للحيوانات 
للغاية م�صمم ب�صكل خا�س لي�صم 
الغابات املطرية  نباتات وحيوانات 
يف بيئة ت�صبه بيئتها الأ�صلية ..فقد 
مت ت�صميم الرتفاع والنظام الآيل 
الزجاج  وحتى  بالرطوبة  للتحكم 
ال���ق���اب���ل لخ������رتاق الأ����ص���ع���ة فوق 
البنف�صجية بعد درا�صة م�صتفي�صة 
املثالية  البيئية  الظروف  لتوفري 

للنباتات واحليوانات.

عك�س  ع��ل��ى  الأر�����س  اإىل  ال�صم�س 
اإ�صراًقا  الأك��رث  الأخ��رى  الطبقات 
ال�صلحفاة  تعي�س  ح��ي��ث  وح��ي��وي��ة 

حمراء القدمني.
احلياة  اأ�صكال  من  الكثري  وتوجد 
حيث  الأول  ال��ط��اب��ق  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ال��غ��اب��ات امل��ط��رية امل��غ��م��ورة والتي 
اأ���ص��م��اك عمالق  ت��ك��ت��م��ل ب��ح��و���س 
ال�������ص���م���ك مثل  ب�������اأن�������واع  م�����ل�����يء 
"اأرابيما" و"اأروانا" ونحو 1000 
و�صمك  "البريانا"  اأ���ص��م��اك  م��ن 

الراي الل�صاع.

اأ�صارت  الأ����ص���ل���ي  م��وط��ن��ه��ا  وع����ن 
جاءت  احل��ي��وان��ات  جميع  اأن  اىل 
ومرافق  م�����ص��وؤول��ة  م�����ص��ادر  م���ن 
مرموقة للعناية باحليوانات حول 
جميع  على  احل�صول  ومت  ال��ع��امل 
والت�صاريح  الر�صمية  امل��واف��ق��ات 
املطلوبة عرب وزارة التغري املناخي 
والبيئة قبل و�صولها اإىل موطنها 
بالنيت"  ج��ري��ن  "ذا  يف  اجل��دي��د 
ممار�صاتها  م��ن  ان��ط��الًق��ا  وذل����ك 
للتخطيط  ب���ع���ن���اي���ة  امل����درو�����ص����ة 

وا�صتقطاب احليوانات.

9 اأفاع كبرية لديها اأكرث من 72 
مولوداً.

من  الفريد  املن�صاأة  ه��ذه  وت��ه��دف 
باأهمية  ال��وع��ي  زي���ادة  اإىل  نوعها 
الدقيق  ال����ت����وازن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
ال�صيوف  واإل������ه������ام  ل���ل���ط���ب���ي���ع���ة، 
النظم  اأق������دم  ب��ق��ي��م��ة  ل��اله��ت��م��ام 

البيئية احلية يف العامل.
مدير  ���ص��ت��ي��ف��ن��ز  �����ص����ارة  وق����ال����ت 
جرين  "ذا  يف  ��م  وال��ق��يِّ ال��ع��م��ل��ي��ات 
من  اأك������رث  ت���وج���د   ": بالنيت" 
احليوانات  من  ف�صيلة   3،000

•• دبي-وام:

بيولوجية حيوية م�صغرة  يف قبة 
داخ����ل م��ب��ن��ى زج��اج��ي ع��ل��ى طراز 
�صجرة  ت��ن��ت�����ص��ب  الأوري�����غ�����ام�����ي 
بارتفاع  ال�����ص��خ��م��ة  "الكابوك" 
بيئيا  ن��ظ��ام��ا  لت�صكل  ط��واب��ق   4
الغابات  ع���امل  ي�صتح�صر  مغلقا 
اأكرث  ب��وج��ود  امل��ط��رية  ال�صتوائية 
النباتات  م���ن  ن����وع   3000 م���ن 
اأكرب  كنف  يف  تعي�س  واحل��ي��وان��ات 

�صجرة ا�صطناعية يف العامل.
ويف جولة ا�صتك�صافية لوكالة اأنباء 
"ذا  م�����ص��روع  "وام" يف  الإم������ارات 
�صيتي  بالنيت" ال��واق��ع يف  جرين 
من  ال���ت���ج���رب���ة  ب�������داأت  دب�����ي  ووك 
الطابق الرابع نزوًل عرب املنطقة 
احل��ي��وي��ة يف م�����ص��ار م��ت��ع��رج يتيح 
فر�صة فريدة مل�صاهدة الكثري من 

احليوانات الغريبة وال�صتوائية.
وخ��الل اجل��ول��ة مت الط���الع على 
ال��ق��ب��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��األ��ف من 
والطابق  القبة  هي  طوابق  اأربعة 
ال��غ��اب��ة وطابق  امل��ت��و���ّص��ط وط��اب��ق 
الغابة املمطرة اإذ يج�ّصد كل طابق 
واأهميته  الغابة  من  ج��زء  كل  دور 
الغابة  �صقف  املظلة  ت�صكل  حيث 
غالبية  ومت���ت�������س  ال����ص���ت���وائ���ي���ة 
الأمطار  وت��ن�����ص��ر  ال�����ص��م�����س  ���ص��وء 
اأنواع  من  العديد  بها  ..وتتواجد 
الطيور وكهف اخلفافي�س ال�صهري 
يف  "�صيبا"  خفافي�س  ي�صم  ال��ذي 

بيئتها الطبيعية املريحة.
عادة  حيث  املتو�صط  ال��ط��اب��ق  اأم���ا 
اأوراق كبرية  ل��الأ���ص��ج��ار  ي��ك��ون  م��ا 
يتم  �صم�س  ���ص��وء  اأي  لمت�صا�س 
تر�صيحه عرب املظلة ليمنح اأر�صية 
والظل  وال��ه��دوء  الرطوبة  الغابة 
ال�صم�س  �صوء  ي�صل  بالكاد  حيث 
اإىل الأر�س التي ت�صتوطنها الكثري 

من القرود والزواحف.
يف  املطرية  الغابة  اأر�صية  وتتميز 
الطابق الثاين باأنها رطبة وهادئة 
�صوء  اأي  ي�����ص��ل  وب��ال��ك��اد  وداك���ن���ة 

واأكدت اأن ذا جرين بالنيت يطّبق 
ال�صتدامة،  م��ب��ادرات  من  العديد 
املياه  ت����دوي����ر  اإع���������ادة  ف��ي��ه��ا  مب����ا 
املدارية  امل��ط��ري��ة  ال��ع��وا���ص��ف  م��ن 
لت�صتخدم يف خطوط الري وعدم 
ا�صتخدام املواد البال�صتيكية املعّدة 
لال�صتعمال مرة واح��دة يف مقهى 
البذور  واإه���داء  بالنيت  جرين  ذا 
وتثقيفهم  ال�������ص���ي���وف  وت���وع���ي���ة 

وغريها.
امل�صتقبلي  التطوير  خطط  وع��ن 
اأن  اأو�صحت  امل�صروع  يف  والتو�صع 
وتفاعل  احل��ي��وان��ات  ب��ني  التفاعل 
وجتارب  ال�صيوف  مع  احليوانات 
والتغري  بالنمو  ت�صتمر  ال�صيوف 
كل عام ..م�صيفة اأن هناك الكثري 
من اخلطط امل�صتقبلية بالإ�صافة 
التي  اجل���دي���دة  احل���ي���وان���ات  اإىل 

�صت�صل قبل نهاية العام 2022.
واأو�صحت اأن مذكرة التفاهم التي 
دب����ي �صفاري  وق��ع��ت م���وؤخ���را م���ع 
ب����ارك مت��ه��د ال��ط��ري��ق مل��زي��د من 
تكاثر  اأع��م��ال  تطوير  يف  ال��ت��ع��اون 
اأو�صاعها  وحت�����ص��ني  احل���ي���وان���ات 
املكانني  ب���ني  ح��رك��ت��ه��ا  وت�����ص��ه��ي��ل 
التوا�صل بني  و�صمان فتح قنوات 
اثنتني من اأبرز املن�صاآت احليوانية 

الرائدة يف الإمارات.
وا�صارت اإىل اأن "ذا جرين بالنيت" 
تعمل على تعزيز عالقاتها الدولية 
اإىل جانب موا�صلة التعاون الوثيق 
املعنية  الأخ������رى  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م���ع 
الإمارات  يف  باحليوانات  بالعناية 
التغري  ووزارة  دب��ي  بلدية  ومنها 

املناخي والبيئة.
بالنيت"  ج��ري��ن  "ذا  اأن  اجل��دي��ر 
وترفيهية  تعليمية  وجهة  تعترب 
فر�صة  ل�����زواره�����ا  ت��ت��ي��ح  مم���ي���زة 
واحليوانات  النباتات  ا�صتك�صاف 
الرائعة على كوكب الأر���س ..كما 
تقدم 3 برامج تعليمية خم�ص�صة 
من  م�صتوحاة  عمرية  ف��ئ��ات   3 ل��� 
لوزارة  التعليمي  النظام  اأه���داف 

الرتبية والتعليم.

خالل الن�ضف الأول من 2022

دار الرب ُتنفق اأكرث 206 مالين درهم على امل�شاريع الإن�شانية وامل�شاعدات بالإمارات والعامل
•• دبي-الفجر:

 206 ال�����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  اأن���ف���ق���ت 
األ��ف دره���م، خالل  ماليني و541 
احلايل  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف 
2.9مليون  منها  ا�صتفاد   ،2022
ا�صتفادوا  ال����ع����امل  ح�����ول  ���ص��خ�����س 
م������ن ح��������زم امل�����������ص�����اري�����ع اخل����ريي����ة 
بينهم  م��ن  املُ�����ص��ت��دام��ة،  والتنموية 
ا�صتفادوا  1.752.113مليون 
العام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف  م��ن��ه��ا 
و1.164.230مليون  احل�����ايل، 
امل�����ص��اري��ع يف �صاحلهم  ت��ل��ك  ���ص��ب��ت 
ال��ث��اين، كما بلغ عدد  خ��الل ال��رب��ع 
م�صروع  األ���ف   22.517 امل�����ص��اري��ع 
ُم�صتدام،  اإن�����ص��اين  خ���ريي  ت��ن��م��وي 
وال��ت��ي اأط��ل��ق��ت ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا، داخل 

بلغت  بنفقات  العيد  وك�صوة  قرية، 
درهم. مليون   4.740.165

اإغاثة اإن�ضانية
دع���م  يف  الرب"  "دار  و����ص���اه���م���ت 
اخلارجية  وزارة  وطلبات  م��ب��ادرات 
اإط��������ار  يف  ال������������دويل  وال������ت������ع������اون 
ح���م���الت الإغ����اث����ة الإن�������ص���ان���ي���ة، يف 
ع���دد م��ن ال����دول امل��ن��ك��وب��ة والأق����ل 
وال�صتدامة،  التنمية  م��ن  ن�صيبا 
ب���ت���ك���ال���ي���ف اإج����م����ال����ي����ة ُق���������درت ب 
دره���م،  م��الي��ني   9.718.160
�صوريا،  يف  املنكوبني  دع��م  و�صملت 
على  الرم�صانية  ال�صالل  وت��وزي��ع 
حملة  ودع��م  العراق،  يف  املُحتاجني 
انطالقا  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100 ال���� 
من الإمارات، ودعم م�صاريع الآبار 

يزال  الآخ���ر ل  بع�صها  اأن  ح��ني  يف 
قيد الإن�صاء و�صيتم اإجنازها ح�صب 

اخلطة الزمنية املقررة لها. 
اأن اجلمعية  اإىل  املهريي  د.  واأ���ص��ار 
ال�صتة  الأ�����ص����ه����ر  خ�����الل  ����ص���ي���دت، 
اجل����اري، �صمن  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل 
 2144 التنموية،  م�صاريعها  باقة 
م�صاجد   904 بينها  من  م�صجدا، 
م�صجدا  و1240  الأول،  الربع  يف 
يف الربع الثاين، و8121 م�صروعا 
م�صروعا   3252 امل���ي���اه،  ل��ت��وف��ري 
يف  و4869   الأول،  ال����رب����ع  يف 
م�صروع   3433 و  ال��ث��اين،  ال��رب��ع 
م�صروعا   1344 خ�����ريي،  وق����ف 
من  الأوىل  ال���ث���الث���ة  الأ����ص���ه���ر  يف 
م�صروعا  و2079   ، اجل��اري  العام 
خ������الل اأب�����ري�����ل وم����اي����و وي���ون���ي���و، 

الإم�������ارات، ومب��ن��اط��ق ع���دة يف دول 
حمتاجة حول العامل.

ُمنجزات حملية وخارجية 
�صهيل  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  وب������ني 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  امل�����ه�����ريي، 
الرب،  دار  املُنتدب جلمعية  والُع�صو 
التنموية  اخل���ريي���ة  امل�����ص��اري��ع  اأن 
اجلديدة توزعت بني 8901 اآلف 
م�����ص��روع ب�����داأ ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا خالل 
اجل����اري،  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع 
 50.208.678 بلغت  بتكاليف 
مقابل13.616  دره�����م،  م��ل��ي��ون 
الثاين،  ال���رب���ع  يف  م�������ص���روع  األ�����ف 
 51.894.504 بلغت  بتكاليف 
اإجن����از بع�س  اإىل  م�����ص��ريا  م��ل��ي��ون، 
الإن�صانية،  التنموية  امل�صاريع  تلك 

لالأ�صر  م�����ص��روع��ا  ودعم4929  
يف  م�صروعا  بني2016   املنتجة، 
م�صروعا  و2913  الأول،  ال��رب��ع 
امل�صاريع  ع����دد  ب��ل��غ   و  ال���ث���اين،  يف 
الطبية  يف  الن�صف  الأول 5285  
 1385 م��ن��ه��ا  ط���ب���ي���ا،  م�������ص���روع���ا 
م�صروعا يف الربع الأول، و2515 
اجلمعية  ن��ف��ذت  ك��م��ا   ، ال���ث���اين  يف 
  37 امل���و����ص���م���ي���ة يف   م�������ص���اري���ع���ه���ا  
اآ�صيا  ق������ارات  يف  ال���ع���امل  يف   دول�����ة 
واأف��ري��ق��ي��ا واأوروب������ا، ب��ال��ت��ع��اون مع 
اجلمعية  ���ص��رك��اء  م��ن  هيئة   32
املُ�صاعدات  ال��دول. وج��اءت  يف تلك 
على �صكل "�صالل غذائية" وتنفيذ 
وزكاة  ال�صائمني،  اإف��ط��ار  م�����ص��روع 
الفطر خالل �صهر رم�صان واطعام 
ال��ق��رى ال��ف��ق��رية ب��ل��غ ع��دده��ا 34 

امل�ضاعدات املحلية  
باإدارة  ممثلة  الرب"،  "دار  وق��دم��ت 
والزكاة  امل�����ص��اري��ع  ق��ط��اع  ال��زك��اة يف 
الأول  من  ال��ن�����ص��ف  ل��دي��ه��ا خ���الل 
حملية   م�����ص��اع��دات   2022 ال���ع���ام 
مليون   42،751،555 ب��ل��غ��ت   
 346.541 ل���������ص����ال����ح    دره��������م 
�صرف  ب���ل���غ  ح���ي���ث   ،. م�����ص��ت��ف��ي��دا 
 17،443،958 الأول  ال����رب����ع 
الزكاة،  اأم������وال  م���ن  دره����م  م��ل��ي��ون 
ال��ت��ي ت��ت��ل��ق��اه��ا اجل��م��ع��ي��ة م���ن قبل 
احتياجات2052  لتلبية  الأه��ايل، 
ح��ال��ة اإن�����ص��ان��ي��ة م��ن ال��ف��ق��راء  كما 
ب���ل���غ ح���ج���م ان�����ف�����اق  اجل���م���ع���ي���ة  يف  
الربع   يف   امل���ح���ل���ي���ة   امل�������ص���اع���دات  
مليون،    ،25،307،597 الثاين  
ا   م�صتفيد ،3 4 4 ، 4 8 9 لح ل�صا

�صفارات  مع  بالتعاون  نيجرييا،  يف 
الإمارات يف تلك الدول حلاجتها يف 

الدعم الإن�صاين 

م�ضاريع الأيتام واأ�ضحاب الهمم 
اإنفاق  اأن  املهريي  د. حممد  واأك��د   
وتاأهيل  رع��اي��ة  ح��ق��ل  يف  اجلمعية 
الأي��ت��ام واأ���ص��ره��م واأ���ص��ح��اب الهمم 
وال��ط��ل��ب��ة امل��ح��ت��اج��ني، وب���ن���اء دور 
ال�صتثماري  وامل�������ص���روع  الأي����ت����ام، 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة امل���وج���ه لأ����ص���ر الأي���ت���ام 
)علمني اأك�صب رزقي(، وامل�صاعدات 
الدرا�صية. خارج وداخل الدولة بلغ 
درهم،  مليون   ،47.228.175
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف  خ����الل 
اجلاري، وبلغ عدد امل�صتفيدين من 
تلك امل�صاريع 68893 م�صتفيدا. 

معي�صيا،  خ����ريي����ا  ح���ق���ال   11 يف 
ه��ي ع���الج امل��ر���ص��ى، و����ص���داد ر�صوم 
امل�صاكن،  واإي�������ج�������ارات  امل�������ص���اك���ن، 
وف�����وات�����ري ال����ك����ه����رب����اء، وال�������ص���الل 
الطعام،  اإطعام  وم�صروع  الغذائية، 
وم�صروع  الذبائح،  من  وال�صدقات 
العيد،  وك�������ص���وة  ال�����ص��ائ��م،  اإف����ط����ار 
اخلا�س  وال���ب���ن���د  ال���ف���ط���ر،  وزك�������اة 
بامل�صاريف العامة لدعم املحتاجني 

امل�صتحقني.

اختتام برنامج مبادرون5  التطوعي بـاجتماعية ال�ضارقة

ا�شتقط�������اب 103 متطوعن لتنفيذ 1401 �شاعة تطوعية
•• ال�صارقة-الفجر:

الجتماعية  اخل�����دم�����ات  دائ�������رة  اخ���ت���ت���م���ت 
"مبادرون  التطوعي  برناجمها  بال�صارقة، 
العمل  ثقافة  غر�س  اإىل  يهدف  وال��ذي   "5
من  والفتيات  ال�صباب  فئة  ل��دى  التطوعي 
عاماً،  و17   13 ب��ني  م��ا  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 
وذل��ك خ��الل ال��ف��رتة م��ن 1 وحتى اختتامه 
يف 11 من �صهر اأغ�صط�س اجلاري، م�صتهدفاً 
ال�صباب يف  اأ�صبوعه الأول؛ ثم  الفتيات يف  يف 
التطوعي  الربنامج  وتخلل  الثاين.  اأ�صبوعه 
ات�صلت  متنوعة،  تطوعية  ب��رام��ج   4 تنفيذ 
ميداين،  تطوعي  بربنامج  منها  واح��دة  كل 
متثلت يف ور�صة "طريقي اإىل التطوع" �صمن 
الربنامج التطوعي "اإمنا ال�صارقة �صلطان"، 
وكذلك  الإن�صاين"  العمل  "روح  ور���ص��ة  ث��م 
ور�صة  اإىل   بالإ�صافة  حدود"،  بال  "عطاء 
للربنامج  " �صمن  الوالدين  اإىل  "الإح�صان 
ور�صة  وك��ذل��ك  الرب"،  "حما�صن  التطوعي 
التطوعي  للربنامج  املجتمعية"  "املبادرة 

با�صمة". "مدينة 

والفتيات ال�ضباب  من  متطوعني   103
اإدارة  م���دي���ر  احل�����م�����ادي،  ح�����ص��ة  وك�����ص��ف��ت 
الن�صخة  ه�����ذه  اأن  امل���ج���ت���م���ع���ي؛  ال���ت���الح���م 
امل�صاركني؛  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  ا�صقطبت 
حيث بلغ اإجمايل عدد املتطوعني نحو 103 
متطوعني، فيما بلغ عدد املتطوعني امل�صرفني 
حوايل 10 متطوعني نفذوا خاللها اإجمايل 

تطوعية،  �صاعة   246
 1401 ال�����ص��ب��اب وال��ف��ت��ي��ات ن��ح��و  ن��ف��ذ  فيما 
وفر�س  ب��رام��ج  على  اح��ت��وت  تطوعية  �صاعة 
اإداري���ة ومهنية  وم��ه��ارات  واأع��م��ال  تطوعية، 
اإمارة  م�صتوى  على  واإن�����ص��ان��ي��ة،  وجمتمعية 

ال�صارقة ومدنها.
ت�صعى  ال���دائ���رة  اأن  اإىل  احل���م���ادي،  واأ����ص���ارت 
م���ن خ����الل ه����ذه ال���ربام���ج ال��ت��ط��وع��ي��ة اإىل 
على  وتعويدهم  ال�صباب  ف��راغ  وقت  ا�صتثمار 
الأعمال التطوعية، وعلى الأجواء اخلارجية 
الدرا�صي  ال���ع���ام  ا���ص��ت��ق��ب��ال  م���ع  وب���الأخ�������س 
ال�صريكة  املوؤ�ص�صات  جهود  مثمنة  اجل��دي��د، 
التي تكاملت معنا يف اإجناح هذا الربنامج يف 

ن�صخته اخلام�صة على التوايل.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

�صورت بريك
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4434761 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ريد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

روز�س للزهور
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3752975 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عندليب 

الغربية لل�صيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1198525 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
لدارة  :ريالك�صي�صن  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العقارات اخلا�صه
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :4457501 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة موزه خليفه املر را�صد النيادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف احمد حممد �صامل نا�صر النعيمي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
لعمال  :ديليجت  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الزجاج والملنيوم
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :1079706 

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

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صاحله حممد مبارك

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
للنقليات  :بهيمرب  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�صة رقم :1079706 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة جا�صم �صعيد حارب �صعيد ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف خالد حممد احمد عبداهلل العبيديل
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
العربي  :الك�صاف  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

خلياطة املالب�س الن�صائية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :1159589 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة زهره علي حممد علي الظاهري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل حممد ح�صن حممود البلو�صي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :فور�س كلني للنظافة العامة

رخ�صة رقم :CN 2718715 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خالد حممد نور الدين %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد �صامل حممد �صكيل النعيمى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ فور�س كلني للنظافة العامة
FORCE CLEAN FOR GENERAL CLEANING

اإىل/ فور�س كلني للنظافة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
FORCE CLEAN FOR GENERAL CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  فاأ�س  دمال  :موؤ�ص�صة  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامه رخ�صة رقم :CN 3957416 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خالد على حممد اخلالقى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف را�صد نايف را�صد نايف ال�صام�صى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة دمال فاأ�س للمقاولت العامه
DAMAL FAS GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

اإىل/ دمال فا�س للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
DAMAL FAS GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :موؤ�ص�صة ال�صالح لتجارة املوا�صي

 رخ�صة رقم :CN 1185300 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف نا�صر حممد احمد يعروف املن�صورى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة ال�صالح لتجارة املوا�صي

AL SALEH LIVESTOCK EST
اإىل/ ال�صالح لتجارة اللحوم - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

AL SALEH FOR MEAT TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة اللحوم الطازجة - باجلملة  4630111
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة اللحوم املربدة واملثلجة - باجلملة  4630112

 تعديل ن�صاط / حذف بيع الأبل - بالتجزئة  4721028
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :موؤ�ص�صة ديزاين للمقاولت العامة

 رخ�صة رقم :CN 2270948 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة منهى خزام ابراهيم %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف لطيفه عبداهلل نايف م�صعل املريخى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة ديزاين للمقاولت العامة
DESIGNE GENERAL CONTRACTING EST

اإىل/ موؤ�ص�صة ديزاين للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
DESIGNE GENERAL CONTRACTING EST - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
للنقليات  الربيع  جنم  :موؤ�ص�صة  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واملقاولت العامة  رخ�صة رقم :CN 1763774 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جولب خان �صاحب نور %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز قا�صم ري�س عبدالعزيز الكثريى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة جنم الربيع للنقليات واملقاولت العامة
NEGEM ELRBEA TRANSPORTING & GEN. CONTRACTING EST

اإىل / جنم الربيع للنقليات واملقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
NEGEM ELRBEA TRANSPORTING & GEN CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:كوبر لتجاره املعادن ذ.م.م - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
العقارات  وادارة  للمقاولت  اخلربة  اهل  مبنى   0.33 م  ال�صركة:امل�صفح  عنوان 

ذ.م.م واخرين
CN 3734966 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/11 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250018854
تاريخ التعديل:2022/8/15

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:تراينجل العاملية مل�صاريع النفط والغاز ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - غرب 0.69 مبنى المارات لال�صتثمار العقاري 

- مملوكة ل الفهيم
CN 1462840 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
ال�صخ�س  �صركة   - احل�صابات  ومراجعة  لتدقيق  ال�صادة/امانة  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/6  لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، ذ.م.م  الواحد 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على 

231722DA68B4ED58090:بالرقم
تاريخ التعديل:2022/8/15

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:اوراق ال�صالمية لال�صهم وال�صندات ذ.م.م
 302 1 - مكتب  16 - ق  ال�صالم - �صرق  ال�صركة:جزيرة ابوظبي �صارع  عنوان 

بناية �صهيل عوي�صه اخليلي
CN 1079785 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
�صركة   - احل�صابات  لتدقيق  املرزوقي  عبداملجيد  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
بتاريخ:2022/2/22  لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، ذ.م.م  الواحد  ال�صخ�س 
املوثق لدى كاتب  العادية  العمومية غري  بناء على قرار حم�صر اجلمعية  وذلك 

العدل بالرقم:2205020604 - تاريخ التعديل:2022/8/15
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي املعني خالل 

مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:كافترييا كونز ذ.م.م
عنوان ال�صركة:ع�صارج بدع بن عمار 4 الرابع مبنى حممد �صهيل را�صد عبيد

CN 2435478 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
، كم�صفي  ال�صريبية  وال�صت�صارات  لتدقيق احل�صابات  ال�صادة/احلزم  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/9  لل�صركة  قانوين 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205031723
تاريخ التعديل:2022/8/15

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ديرب للمقاولت وال�صيانه العامه 

ذ.م.م  رخ�صة رقم :CN 4292018 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / امين برعى حممد �صيد احمد من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / امين برعى حممد �صيد احمد من 25 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد حمد �صامل املهرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صهيب حممد عثمان على حممد
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ديرب للمقاولت وال�صيانه العامه ذ.م.م
DEEPER GENERAL CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE LLC

اإىل/ ديرب للمقاولت وال�صيانه العامه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
DEEPER GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP  - .L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :دبل بارترن لل�صيانه العامه

 رخ�صة رقم :CN 2286966 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�صم جتاري من/ دبل بارترن لل�صيانه العامه

DOUBLE PARTNER GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ جود ورك للتجارة العامه
GOOD WORK  GENERAL TRADING

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ت�صدير  4610009
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صترياد  4610008

تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�صاط / حذف �صيانة املباين  4329901

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
الدائرة غري  القت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات  م�صوؤولة عن اأي حق 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :بروتكت اوول لتجارة لوازم ال�صالمة 

و ال�صحة  رخ�صة رقم :CN 1858391 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل جن�صية ال�صركاء / حممد ن�صيم الدين م�صلم فيتيل حممد من الإمارات 

العربية املتحدة اإىل الهند
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ بروتكت اوول لتجارة لوازم ال�صالمة و ال�صحة

PROTECTOL HEALTH AND SAFETY TRADING & ACCESSORY

اإىل/ بروتكت اوول لتجارة ال�صحة وال�صالمة- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
PROTECTOL HEALTH AND SAFETY TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :الو�صيط خلدمات رجال العمال

رخ�صة رقم :CN 4175404 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1* 1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ الو�صيط خلدمات رجال العمال

ALWASEET BUSINESSMEN SERVICES

اإىل/ الو�صيط خلدمات رجال العمال - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ALWASEET BUSINESSMEN SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-الفجر:

ك�����ص��ف��ت ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل ع��ج��م��ان عن 
وجود منو يف اأعداد طلبات مركبات 
الزيادة  ن�صبة  بلغت  حيث   ، الأج��رة 
من  الأول  الن�صف  خ��الل   71%
الفرتة من  العام مقارنة عن نف�س 

العام املا�صي
�صقر  اح�����م�����د  ال���������ص����ي����د  واأ���������ص��������ار 

املطرو�صي املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
اخلدمات التجارية ان الهيئة تلقت 
الأج���رة  مل��رك��ب��ات  21،079طلب 
عام  م����ن  الأول  ال���ن�������ص���ف  خ�����الل 

.2022
واأ�صاف ان الهيئة ت�صعى اىل تنويع 
طلبات تقدمي خدمات نقل الركاب 
التابعة لها ل�صمان تكامليه و�صائل 
خدمات  وت��ق��دمي  النقل،  منظومة 

ح��ك��وم��ي��ة ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة ت���ه���دف اىل 
خدمة كافة فئات املجتمع املختلفة.
واأك������د ان ط��ل��ب م���رك���ب���ات الأج�����رة 
و تليها مركبات  كانت الأك��رث طلباً 
الهيئة  حتر�س  و   ، الهمم  اأ�صحاب 
ك��ف��اءة منظومة  و  ق���دره  رف��ع  على 
النقل يف الإمارة مبا يواكب الطلب 
لتلبية  اخل����دم����ات  ع���ل���ى  امل���ت���زاي���د 
بكافه  امل�����ص��ت��خ��دم��ني  اح���ت���ي���اج���ات 

فئاتهم.
و���ص��ائ��ل طلب  ت��ن��وي��ع  ان  واأو�����ص����ح 
اخل�����دم�����ات �����ص����واء ب���الت�������ص���ال او 
ا�صتخدام التطبيقات الذكية التابعة 
للهيئة هدفها ت�صهيل احل�صول على 
هذه اخلدمات وتطويع التكنلوجيا 
واي�صا  للجمهور  اخلدمة  لإي�صال 
ال��ك��رب��ون��ي��ة من  الن��ب��ع��اث��ات  تقليل 
خالل تقليل امل�صافات املقطوعة من 
ق��ب��ل م��رك��ب��ات الأج����رة للبحث عن 
يف  ال�صغال  ن�صبة  ان  حيث  ال��رك��اب 

ال�صنوات  ارتفع يف  الأج��رة  مركبات 
%25 من  ال��ث��الث الأخ�����رية م��ن 
امل�����ص��اف��ات امل��ق��ط��وع��ة م��ع رك���اب اىل 
وهي  احل�����ايل  ال���وق���ت  يف   40%
يف  التكنولوجيا  ا�صتخدام  اآث��ار  من 

لطلب مركبات الأ
التقليدية  ال���ط���ري���ق���ة  ع����ن  ج�����رة 

للح�صول على مركبات الأجرة .

•• دبي -وام:

�صراكة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  م��ت��ح��ف  اأب��������رم 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  م����ع  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ومياه دبي "ديوا" لتقدمي التجارب 
امل���ت���م���ي���زة يف جم���ال  وال���ت���ق���ن���ي���ات 
املتجددة  والطاقة  البيئة  ا�صتدامة 
وتطورها  ت��ب��ت��ك��ره��ا  ال��ت��ي  وال��ن��ظ��م 
وت�صتخدمها الهيئة يف دبي كمدينة 
ت���ت���واف���ر فيها  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل  ع��امل��ي��ة 
اأف�صل  وف��ق  مقومات ج��ودة احل��ي��اة 

املعايري العاملية.
يف  �صراكتهما  ع��ن  اجلانبان  واأع��ل��ن 
الذي  اليوم"  امل�صتقبل  "معر�س 
عنا�صر  امل�صتقبل  متحف  يف  يجمع 
الذكي والتفاعلي ما يدعو  العر�س 
للنظر اإىل ما هو اأبعد من احلا�صر، 
وي�صلط ال�صوء على الأفكار واحللول 
الإبداعية من خمتلف اأنحاء العامل 
الطاقة  ا�صتدامة  خ��ي��ارات  لتطوير 
للم�صتقبل.  البيئة  على  واحل��ف��اظ 

 900 م�صاحة  على  املعر�س  وميتد 
مرت مربع.

اإط�����ار حر�س  ال�����ص��راك��ة يف  وت���اأت���ي 
تقدمي  ع���ل���ى  امل�������ص���ت���ق���ب���ل  م���ت���ح���ف 
النماذج  م���ن  ح�����ص��ري��ة  جم��م��وع��ة 
املميزة  والب������ت������ك������ارات  ال���ن���وع���ي���ة 
املتطورة  التكنولوجيا  وتطبيقات 
املتجددة  الطاقة  اإنتاج  على  القادرة 
الحتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  وال��ن��ظ��ي��ف��ة، 

امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال����ث����ورة 
ال�صناعية الرابعة، وبناء جمتمعات 
منخف�صة  م�������ص���ت���دام���ة  ح�������ص���ري���ة 
التنمية  تعزيز  جانب  اإىل  الكربون، 
القت�صاد  جم�����ال  يف  امل�������ص���ت���دام���ة 

الأخ�صر.
الب��ت��ك��ارات والأفكار  وت�����ص��اف ه��ذه 
"امل�صتقبل  معر�س  يقدمه  م��ا  اإىل 
اليوم" يف املتحف من موا�صيع مثل: 

وال�صحة،  وال���ص��ت��دام��ة،  ال��ف�����ص��اء، 
حتقيقاً  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  وامل�������دن، 
وت�صجيعهم  ال������زوار  اإل���ه���ام  ل��ه��دف 
وتخيله  امل�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��راف  ع��ل��ى 

وت�صميمه.
الطاير،  حممد  �صعيد  معايل  واك��د 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 

دب���ي، حر�س  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
ال�صراكات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة 
يف  للم�صاهمة  وال��ع��امل��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ا�صت�صراف و�صنع امل�صتقبل، ان�صجاماً 
للخم�صني  ال���ص��ت��ع��داد  م�����ص��رية  م��ع 
ع���ام���اً ال���ق���ادم���ة، جل��ع��ل الإم�������ارات 
ومبادرة  للم�صتقبل،  عاملية  عا�صمة 

دبي 10X ، جلعل دبي تتقدم 10 
�صنوات على املدن العاملية الرائدة.

متحف  دعمت  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل، واأ����ص���ه���م���ت م����ن خالل 
ال�صم�صية  ال���ط���اق���ة  حم���ط���ة  ب���ن���اء 
املتحف  تغذي  التي  الكهرو�صوئية 
اأول  ال��ن��ظ��ي��ف��ة، يف ج��ع��ل��ه  ب��ال��ط��اق��ة 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  متحف 
العتماد  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  ي��ت��ق��دم 
البالتيني للريادة يف ت�صميم اأنظمة 
الطاقة وحماية البيئة /لييد/، وهو 
اأعلى ت�صنيف للمباين اخل�صراء يف 
اأحدث  ا�صتثمار  على  موؤكدا  العامل، 
وتقنيات  الإح����الل����ي����ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
لتوفري  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية  ال��ث��ورة 
وخدمات  مبتكرة،  م�صتقبلية  حلول 
اجلودة  معايري  اأعلى  وفق  متطورة 
والرتقاء  وال���ص��ت��دام��ة،  وال��ك��ف��اءة 
وتعزيز  دب�����ي  يف  احل����ي����اة  ب����ج����ودة 
من  لالإمارة."  العاملية  التناف�صية 
���ص��ع��ادة خ��ل��ف��ان جمعة  اأع����رب  جهته 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  بلهول، 
بالنتائج  ثقته  ع��ن  للم�صتقبل  دب��ي 
الهيئة مع متحف  ل�صراكة  النوعية 
تزويد  جم���ال  يف  خ��ا���ص��ة  امل�صتقبل 
بالطاقة  امل�صتقبل  مدن وجمتمعات 
اأن  اإىل  لفتاً  م�صتدام،  ب�صكل  واملياه 
هذه ال�صراكات ال�صرتاتيجية تلعب 

دوراً حمورياً يف حتقيق روؤية املتحف 
وتعزيز مكانة دبي الرائدة كمخترب 
امل�صتقبل  واأف����ك����ار  ل��ت��ق��ن��ي��ات  ع���امل���ي 

الواعدة.
"امل�صتقبل  م��ع��ر���س  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
جمهزة  علمية  بيئة  مي��ث��ل  اليوم" 
لتحفيز  والأدوات  الو�صائل  باأف�صل 
واإيجاد  الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  الأ���ص��خ��ا���س 
املدن  تواجه  التي  للتحديات  حلول 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ح��ي��ث تركز  ال���ذك���ي���ة 
ك��اف��ة الخ��رتاع��ات وال��ت��ج��ارب التي 
قطاع  م�صتقبل  على  الزمن  ت�صابق 
وتاأثريها  والتكنولوجيا  الروبوتات 
على حياة الإن�صان، كما يوفر املتحف 
من  فريدة  تفاعلية  جتربة  ل���رواده 
ن��وع��ه��ا مت��ّك��ن��ه��م م���ن اإل���ق���اء نظرة 
القطاع،  ه��ذا  م�صتقبل  على  ثاقبة 
اإذ ي�صم املتحف خمتربات ومعار�س 
املجالت،  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  لالبتكار 
مبا يف ذلك ال�صحة والتعليم واملدن 

الذكية والطاقة والنقل."

•• اأبوظبي-الفجر:

للتاأهيل  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  ي�����ص��ع��ى 
و���ص��م��ن خ��ط��ة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة اإىل 
املر�صي  العبء  خف�س  يف  امل�صاهمة 
العقلية  امل����وؤث����رات  ع��ل��ى  ل���الإدم���ان 
برامج  تنفيذ  ط��ري��ق  ع��ن  ب��ال��دول��ة 
وقائية و توعوية تهدف اإىل تعزيز 
املراهقني  ل���دى  احل��م��اي��ة  ع���وام���ل 
ال���وق���وع يف خماطر  وال�����ص��ب��اب م��ن 

هذه الآفة.  
امللتقى  املركز  نّظم  الإط��ار  ويف هذا 
ال�صيفي الرابع خالل الفرتة املمتدة 
11اأغ�صط�س  اإىل  18يوليو  م��ن 
الذين  وال��ب��ن��ات  ل��ل��ب��ن��ني   2022
الرابع  العام  اأعمارهم بني   ت��رتاوح 
ع�صر و ال�صاد�س ع�صر ، وذلك بهدف 
�صقل مهاراتهم احلياتية وتنميتها، 
اأوقاتهم خالل  �صغل  اإىل  بالإ�صافة 
الإجازة باأن�صطة تثقيفية وترفيهية 

هادفة. 
وقال الدكتور عارف ال�صحي املدير 
التنفيذي للمركز الوطني للتاأهيل 

للطلبة  ال�����ص��ي��ف��ي  امل���ل���ت���ق���ى  "اأن 
املركز  ب����رام����ج  م����ن  ج�������زءاً  ي��ع��ت��رب 
الطلبة  اأوق���ات  لإ�صتغالل  ال��ه��ادف��ة 
وم���لء وق���ت ف��راغ��ه��م مب��ا يفيدهم 
اأنه  اإىل  لفتاً  املجتمع،  يف  وينفعهم 
العام على حتقيق  ه��ذا  الرتكيز  مت 
املهارات  تنمية  ت�صمل  اأه���داف  ع��دة 

العاطفى،  ك��ال��ذك��اء  الإج��ت��م��اع��ي��ة 
اأتخاذ  وكيفية   القيادية،  وامل��ه��ارات 
امل�صاريع،  واإدارة  ال�صحيح،  ال��ق��رار 
والتعامل مع �صغط الأقران، اإ�صافة 
الأمارات  موؤ�ص�صة  مع  التعاون  اإىل 
ل��ت��ع��زي��ز  م��ف��ه��وم واأه��م��ي��ة التطوع، 
باأهمية  الطالب  توعية  مت  وكذلك 

وال��ت��درب على  الأول��ي��ة   الأ�صعافات 
الأجراءات املنا�صبة، كما مت توعيتهم 
اأ�صراراملواد املخدرة،  وتثقيفهم عن 
على  وخماطرها  ال�صلبي  وتاأثريها 
بالإ�صافة  وامل��ج��ت��م��ع،  ال��ف��رد  ح��ي��اة 
اإدمان  خماطر  معرفة  �صرورة  اإىل 
الفيديو  وال��ع��اب  الن��رتن��ت  ال��ع��اب 

والعقلية  اجل�����ص��دي��ة  ال�صحة  ع��ل��ى 
والبدائل ال�صحية لها.

فكري مدير  اأن�س  الدكتور  واأ�صاف 
والبحوث  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ح��ة  ادارة 
للتاأهيل،  الوطني  باملركز  بالنابة 
ن�صخته  يف  ال�����ص��ي��ف��ي  امل��ل��ت��ق��ى  ب����اأن 
الذكور  ف��ئ��ت��ي   ي�صتهدف  ال��راب��ع��ة 

اأعمارهم   ت����رتاوح  ال��ذي��ن  والأن�����اث 
مت  وال���ذي  �صنة،   16 اإىل   14 م��ن 
اأ�صبوعني  ف��رتت��ني،  ع��ل��ى  تنظيمه 
اإىل   18 م�����ن  ال�����ذك�����ور  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
اأ�صبوعني  و   ،2022 يوليو   28
 11 اإىل   1 م��ن  الإن����اث  للطالبات 
خ���الل  م����ن   ،2022 اغ�������ص���ط�������س 

ب��رن��ام��ج ي��وم��ي يف ال���ف���رتة م���ا بني 
الواحدة  وح��ت��ى  ���ص��ب��اح��اً  ال��ت��ا���ص��ع��ة 
تدريبية  ور�������س  ت��ت�����ص��م��ن  ظ����ه����راً 
اطار  يف  توعوية  وبرامج  وتعليمية 
ت��ف��اع��ل��ي ب���ني ال���ط���الب وامل���درب���ني 
ذلك،  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ت��خ�����ص�����ص��ني. 
اأخ�صائي  املرزوعي  اليازي  �صرحت 

تثقيف �صحي رئي�س باملركز الوطني 
للتاأهيل اأن الربنامج يدعم مواهب 
الطلبة ويحفزهم على ا�صتثمار وقت 
بالنفع  يعود  ال�صيفية مبا  الإج��ازة 
ع��ل��ي��ه��م واأ����ص���ره���م وامل���ج���ت���م���ع، من 
خالل ممار�صة �صل�صلة من الأن�صطة 
املهارات  على  العملية  والتدريبات 
امللتقى   مي��ي��ز  م���ا  واإن  احل��ي��ات��ي��ة، 
ال��ربام��ج على  العام هو تركيز  ه��ذا 
الفر�صة  واإت���اح���ة  الطلبة  ت�صجيع 
لهم لإظهار وعر�س اإبداعاتهم، مع 
بع�صهم  التعاون بني  تعزيز مفهوم 

البع�س ومع الخرين. 
امل��ل��ت��ق��ى عقد  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
للتاأهيل  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  مبنى  يف 
مب��دي��ن��ة ���ص��خ��ب��وط يف اأب���وظ���ب���ي، و 
ال������ذي ي��ع��ق��د ����ص���ن���وي���اً ال���ك���ث���ري من 
املخ�ص�صة  ال���ت���وع���وي���ة  ال����ربام����ج 
لطلبة املدار�س و اجلامعات والكادر 
بهدف  الم����ور  واأول���ي���اء  التعليمي 
ت��ع��زي��ز ال�����ص��ح��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ورفع 
ال���وع���ي مب��خ��اط��ر م��ر���س الدم����ان 

على املوؤثرات العقلية. 

الرميثي ي�شتقبل قائد القيادة 
املركزية الأمريكية

•• اأبوظبي-وام: 

ا�صتقبل معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان القوات 
امل�صلحة اأم�س الفريق اأول مايكل كوريال قائد القيادة املركزية الأمريكية.

ال�صداقة  اللقاء عالقات  الأمريكي، خالل  الع�صكري  وامل�صوؤول  وبحث معاليه 
وخمتلف جوانب التعاون والعمل امل�صرتك بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
والوليات املتحدة الأمريكية يف املجالت الدفاعية والع�صكرية يف اإطار العالقات 
ال�صرتاتيجية التي جتمع البلدين، وتناول عدداً من الق�صايا واملو�صوعات ذات 

الهتمام امل�صرتك وتبادل وجهات النظر ب�صاأنها.

�شراكة بن »متحف امل�شتقبل« و»كهرباء دبي« لتقدمي اأحدث حلول التنمية امل�شتدامة

 املركز الوطني للتاأهيل يختتم امللتقى ال�شيفي الرابع للطلبة

نقل عجمان ي�شتقبل 21األف طلب ملركبات الأجرة خالل الن�شف الأول 

املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم يعزي يف 
�شحايا حريق كني�شة اأبو �شيفن

•• اأبوظبي-وام:

تقدم معايل اأحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي للت�صامح وال�صالم، رئي�س الحتاد العام للخرباء العرب 
املوا�صاة، لفخامة  التعازي و�صادق  ببالغ  العربية،  ال��دول  العربية جلامعة  الحت��ادات  مللتقى  التنفيذي  املكتب  ورئي�س 
الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�صي�صي وقدا�صة البابا توا�صرو�س، بابا الكني�صة الأرثوذك�صية وبطريرك الكرازة املرق�صية 
"تلقينا  امبابة باجليزة. وقال اجل��روان:  �صيفني بحي  اأبو  امل�صري يف �صحايا حريق كني�صة  وال�صعب  ال�صحايا  واأ�صر 
ببالغ احلزن والأ�صى خرب اندلع حريق بكني�صة اأبو�صيفني باجليزة، والذي اأ�صفر عن 41 قتيال، وع�صرات الإ�صابات 
..ول ي�صعنا يف هذا امل�صاب اجللل اإل اأن ندعو اهلل العلي القدير اأن يتغمد ال�صحايا بوا�صع رحمته، ويلهم ذويهم ال�صرب 

وال�صلوان، واأن مين بال�صفاء العاجل على كافة امل�صابني".

ف����ق����د امل������دع������و /ان���ي�������س 
م���ا����ص���ت���وروه ع���ل���وي���ه بت 
اندوني�صيا     ، ���ص��وت��ي�����ص��ن��ا 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
)c7442548(  رق���م 

ت�صليمه  عليه  يجده  من 
ل�����ص��ف��ارة ان��دون��ي�����ص��ي��ا او 

اقرب مركز �صرطة.

فقدان جواز �شفر

عو�س   / با�ضم  اأ�ضهم  �ضهادة  ُفقدت 
من  �ــضــادرة  الكعبي     جمعه  خلفان 
لزراعة  القاب�ضة  العاملية  ال�ضركة 

الأ�ضماك )اأ�ضماك(.
 ASMAK1729217 رقم  �ضهادة 
الرجاء   - �ضهم   1200 الأ�ضهم  عدد 
ممن يجدها ت�ضليمها لل�ضركة املذكورة 
اعاله . او الت�ضال على تيلفون رقم  

م�ضكورا  0508877189

فقدان �شهادة اأ�شهم
فقد املدعو /معاذ عا�صف 
باك�صتان     ، قدير  عا�صف 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
)FP1886761( رقم 

ت�صليمه  عليه  يجده  من 
ل�صفارة باك�صتان او اقرب 

مركز �صرطة.

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل����دع����و /زي����ت����وين 
موكوتو ، اوغندا   اجلن�صية 
رق����م  �����ص����ف����ره  ج����������واز   -
)A00493945 ( 
ت�صليمه  عليه  يجده  من 
اقرب  او  اوغ��ن��دا  ل�صفارة 

مركز �صرطة.

فقدان جواز �شفر
/عبداحلق  امل��دع��و  ف��ق��د 
افغان�صتان     ، خ����روت����ي 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
)P03808765( رقم 

ت�صليمه  عليه  يجده  من 
ل�����ص��ف��ارة اف��غ��ان�����ص��ت��ان او 

اقرب مركز �صرطة.

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د امل������دع������و /زه��������ره 
�صابري، املغرب   اجلن�صية 
رق����م  �����ص����ف����ره  ج����������واز   -
)3460947DJ ( 

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

0506694692

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو /خو�صبو كوماري 
الهند    راي،  براكا�س  �صاتيا 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)V5512234(  رق�����م 

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

0586328543

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د امل���������دع���������و /ب����ي����ت����ي 
ات������وي������ج������وك������ري، اوغ������ن������دا   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)a00488144(  رق����م 

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

0501874506

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو /عدنان احمد 
باك�صتان    اح��م��د،  ت��ان��ف��ري 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)AH11579747( 

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

0529554629

فقدان جواز �شفر
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العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
واحلدادة   امل�صلحة  النجارة  لعمال  :املخلوف  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�صة رقم :CN 2919299 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خمتار خملوف حممود �صليمان %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد نامي �صعيد نامي اخلييلي
تعديل نوع  رخ�صة / من مهنية اإىل جتارية

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ املخلوف لعمال النجارة امل�صلحة واحلدادة

AL MAKHLOUF REINFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH

اإىل/ املخلوف للمقاولت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ALMAKHLOUF GEMERAL CONTRACTING & MAINTENANCE  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صيانة املباين  4329901

تعديل ن�صاط / حذف اأعمال النجارة امل�صلحة  4390004
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :املركز الوربي الكندي الطبي ذ م م

 رخ�صة رقم :CN 1071291 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة نوال جالل حممد اخلالدى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نوال جالل حممد اخلالدى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف و�صاح عبداملجيد ح�صيب جنيب القي�صى

ال�صخ�س  �صركة  اإىل  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة  من   / قانوين  �صكل  تعديل 
الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ املركز الوربي الكندي الطبي ذ م م
EUROPEAN CANADIAN MEDICAL CENTER LLC

اإىل/ املركز الوربي الكندي الطبي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
EUROPEAN CANADIAN MEDICAL CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل �صبعة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :كويل لال�صت�صارات الت�صويقية ذ.م.م

 رخ�صة رقم :CN 3768429 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�صم جتاري من/ كويل لال�صت�صارات الت�صويقية ذ.م.م

QUILL MARKETING CONSULTANCY L.L.C L.L.C
اإىل/ كويل للت�صويق وتنظيم الفعاليات ذ.م.م

QUILL MARKETING AND EVENT MANAGEMENT L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ادارة العمليات الت�صويقية  7320002
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تنظيم واإدارة الفعاليات  8230009

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ادخال وامداد حمتويات مواقع ال�صبكة املعلوماتية  6311007
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ت�صميم مواقع ال�صبكة املعلوماتية  6201005

 تعديل ن�صاط / حذف ا�صت�صارات والدرا�صات العالمية  7020005
تعديل ن�صاط / حذف اإ�صت�صارات ودرا�صات اعالنية  7310017

تعديل ن�صاط / حذف ا�صت�صارات ودرا�صات ت�صويقية  7320001
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
:م�صنع  ال�صادة   / باأن  ال�صناعة  تنمية  مكتب   - الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

مار�س لالأكواب الورقية ذ.م.م
 رخ�صة رقم :IN 2004664 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حمود حممد �صفر �صليم الهاجري  %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمود حممد �صفر �صليم الهاجرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممداحمد نا�صيف
قانوين تعديل نوع / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صنع مار�س لالأكواب الورقية ذ.م.م
MARS PAPER CUP FACTORY L.L.C

اإىل/ م�صنع مار�س لالأكواب الورقية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MARS PAPER CUP FACTORY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية - مكتب تنمية ال�صناعة خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإلغاء اعالن �ضابق
الرخ�صة  بخ�صو�س  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN بال�صم التجاري:ذا ميت �صوب  رقم :4419893 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الواحد  ال�صخ�س  �صركة   -

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صالمتكم للتجارة العامه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3933011 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمارت 

توييز
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3675431 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/وايت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صي لدارة العقارات و�صيانة املباين
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4091106 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
الهند�صيه  :البنيان  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاولت وال�صيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :1920839 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة عايده عبدالكرمي حممد �صعبان البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حمد �صامل خمي�س م�صلم ال�صام�صي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعــــــــــالن
ل�صترياد  :جنني  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

وتركيب اجلرانيت واحلجر الطبيعي
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم :1130173 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة على حمدان �صلطان حمد العامري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف طارق جمعه �صعيد علي ال�صام�صي

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�صاعة 
املوقع  بزيارة  اأو  امل��زاد  موقع  بزيارة  ال�صيارات  مبعاينة  يرغب  من  وعلى   2022 اأغ�صط�س   23 املوافق  الثالثاء  ي��وم  م�صاءاً  اخلام�صة 

اللكرتوين:WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�صم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�صمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

*        

1 885874 MITSUBISHI CANTER Public
Transportation 78964 JL7B6E1P6FK006921 1632\2017 ( )               . .    

2 347418 Toyota Corolla 2015 U 16697 RKLBB9HE4F5034223 538/2021 ( )  
3 345339 Jeep Grand Cherokee 2014 N 11465 1C4RJFBG9EC386277 202/2022 ( )
4 345713 Honda Accord 2017 R 57433 1HGCR2F86HA197386 1617/2021 ( )
5 186758 Hyundai Accent 2014 H 75531 KMHCT41D2EU599444 1013/2019 ( )     
6 334216 Mercedes E350 2012 K 53177 WDDKJ5KB7CF139955 1159/2021 ( )
7 331219 MG 350 2016 T 68295 LSJA16E32GG010178 923/2020 ( )  
8 200008 Mercedes C 300 2014 U 19938 WDDGF8AB0EA957666 143/2020 ( )
9 345712 Mercedes C 300 2017 K 45297 55SWF4JB9HU226209 1124/2021 ( )
10 342407 Alfa Romeo Gilulietta 2018 E 81368 ZARCABC48J7488682 258/2022 ( )
11 345714 Jaguar F Pace 2018 H 42745 SADFA2BX4J1Z00378 165/2022 ( )
12 342408 Volkswagen Golf 2016 S 89681 WVWFK2AU9GW000362 185/2022 ( )
13 345715 Chery Arrizo 2017 V 25314 LVVDC21B1HD013340 186/2022 ( )
14 320459 Renault Symbol 2016 R 81801 VF14SRAB6GT539150 456/2019     ( )     
15 302566 Nissan Altima 2015 D 82433 1N4AL3APXFC133421 814/2021     ( )   
16 885665 AUDI Q5 J 70173 WA1CFCFP5FA062315 2021/ 2917\      
17 885689 FORD FOCUS H 60963 WF0TD34L86VM62810 2013\4062       
18 883107 TOYOTA YARIS E 69618 MR2KT9F38F1131226 2256\2021      
19 883291 KIA OPTIMA W 38726 KNAGN412XG5648088 175\2021      
20 880425 RENAULT FLUENCE N 29045 VF1LZLET0DC267973 2017 365     
21 884995 FORD FOCUS E 50362 WF0TD63F97LM11925 2641\2021  
22 876144 NISSAN SUNNY E 86103 MDHBN7AD7CG011142 2617\2021    
23 125763 Mazda 3 2011 K i 23422 JM7BL12Z0B1182660 95/2017
24 119 BMW 335 I 2007 B 41206 WBAWB71067PW78794 8453/2010
25 881892 MITSUBISHI L300 K 54490 JMYGNP03V9A700443 5482\2021    
26 881895 NISSAN URVAN Q 40559 JN6AE54S08X003978 5482\2021     
27 881187 TOYOTA COASTER B 52864 JTGFK5180F4021893 4930\2021     
28 885656 BENTLEY MULSANNE J 2323 SCBBD6ZH5GC001763 4696\2021            
29 883288 NISSAN JUKE H 68834 JN1BF5MD4GT501826 8711\2020         
30 882894 CASE 821 L 31969 JEE0155127 6276\2021 (   )    
31 882584 TOYOTA CAMRY B 80611 6T1BF9FK5EX494469 2083\2021         
32 881784 VICTORY V1 U 48154 L3HEGCBB1LA000558 4121\2021     
33 881429 MERCEDES 308CDI U 40093 WD3YB24759E006306 4895\2021          
34 883336 MITSUBISHI CANTER L 93147 JL6BCE6J3AK011441 2021/7435  (    )       
35 885031 MITSUBISHI CANTER K 17324 JL6BCE6J7BK005384 2021/7435  (    )           
36 885183 NISSAN URVAN M 13724 JN6BE6BS1E9001038 2021/7435  (    )           
37 885032 MITSUBISHI CANTER A 18346 JL7BCE1J78K023945 2021/7435  (    )         
38 883337 TOYOTA HIACE G 94770 JTFHX02P7F5003490 2021/7435  (    )     
39 880338 SUZUKI CELERIO N 13212 MA3FC31S6CA509220 1925\2021  
40 881730 MITSUBISHI MIRAGE R 25283 MMBXTA03AEH023369 4893\2021      
41 885567 TOYOTA PRADO P 96142 JTEBX9FJ1FK196080 5221\2021  
42 885292 SCANIA R 400 A 56837 YS2P6X40001248091 193\2021 (    )     
43 885442 MITSUBISHI LANCER E 93026 JMYSNCS1A4U779138 193\2021 (    )     
44 885443 MITSUBISHI LANCER F 48904 JMYSRCS1A4U784629 193\2021 (    )     
45 885446 MITSUBISHI LANCER F 45190 JMYSRCS1A5U778529 193\2021 (    )     
46 885445 MITSUBISHI LANCER F 45198 JMYSTCS3A5U771258 193\2021 (    )     
47 885290 IVECO EURO CARGO M 53023 ZCFA1LD0002317698 193\2021 (    )     
48 882824 TOYOTA COROLLA N 88213 RKLBV42E9C4438414 3542\2021\ (    )    
49 858972 MAN 33 372 I 30493 WMAF131276M148176 6812\2021     
50 875545 NISSAN URVAN K Dubai JN6AE54S9BX026179 205\2020
51 885811 MITSUBISHI ASX G 89931 JE4LP21U8HZ701064 1561\2020  
52 876509 NISSAN TIIDA I 91859 3N1BC1C65BK216866 6431\2020 (      )
53 261153 Ashok Leyland Falcon 2016 J 94835 MB1PBEFA3GU1A1031 5326/2019     
54 882217 GMC YUKON DENALI J 9038 1GKFK63807J209921 6739\2021    
55 883795 MERCURY MOUNTAINEER B 48763 4M2EU47E48UJ08056 8639\2020\      
56 881457 MITSUBISHI ATTRAGE P 82247 MMBSTA13AEH012216 3077\2021\          
57 880824 Toyota Camry J 79703 4T1BE30K84U862843 186\2021          
58 883565 ISUZU D MAX N 39607 MPAER33C19H526887 6789\2021     
59 875871 MITSUBISHI ROSA H 89144 JL5B3J6PX7PE00724 5533\2019              
60 882481 NISSAN ALTIMA C 56421 1N4AL2A98CC133263 5664\2021  (    )      
61 883448 MITSUBISHI PAJERO F 54955 JMYLYV95WGJ723485 7211\2020  (    )      
62 881299 PEUGEOT PARTNER P 59331 VF37ENFU9FJ503350 642\2020\             
63 883214 MITSUBISHI LANCER F 45191 JMYSTCS3A5U774093 113\2021        
64 883358 TOYOTA YARIS P 13446 MR2KW9F3XF1055239 1695\2020                   
65 885662 TOYOTA YARIS P 13442 MR2KW9F37F1056946 1695\2020                   
66 881070 TOYOTA COASTER O 56004 JTGFK5184E4019319 1695\2020                 
67 883697 FOTON VIEW L 87681 LVCB1DWA0CB011732 975\2021       
68 883465 TOYOTA HIACE P 39621 JTGJX02P1E5035380 4909\2019 (    )        
69 881333 TOYOTA CAMRY V 71973 6T1BF9FK0EX486179 2144\2021    
70 883132 FORD EXPLORER V 25955 1FMEU73E26UA97659 2366\2019   
71 883196 TOYOTA CAMRY D 95702 6T1BE42K58X516065 7817\2021 (   )     
72 882392 FORD EXPLORER I 84320 1FM5K8F84EGB81982 7959\2020 (   )    
73 885149 MITSUBISHI LANCER B 89106 JMYSRCS1A5U786472 7088\2021 (   )    
74 882893 NISSAN TIIDA E 11841 JN1CC13C76T004363 7088\2021\ (   )    
75 882747 MITSUBISHI PAJERO I 85156 JMYLRV93W8J700269 7088\2021 (   )    
76 881743 TOYOTA COASTER Q 18224 JTGFK7180H6001680 4375\2021\ (   )     
77 884093 NISSAN SUNNY C 57972 JN1FN61C3BW208481 4375\2021\ (   )   
78 883346 TOYOTA COROLLA N 77264 RKLBV42E2C4442868 4375\2021\ (   )   
79 885575 MERCEDES S550 B 16210 WDDNG7BB1AA288802 2796\2021  (   )     
80 881995 TOYOTA YARIS F 66970 JTDKW9D36ED543952 2923\2017\      
81 884128 MITSUBISHI CANTER S 52371 JL7B6E1P1GK020615 5810\2021 (    )     
82 881752 NISSAN SUNNY E 79005 JN1BN61C24W007933 314\2020 (    )    
83 882535 MITSUBISHI PAJERO L 64450 JMYLYV97WAJ703944 5015\2021\        
84 882908 TOYOTA YARIS F 12813 JTDKT9D3XDD565864 8838\2020     
85 881244 MITSUBISHI L200 M 59745 MMBJNKB50CD044427 7922\2020\           
86 846330 Mitsubishi Pick Up A 86250 JL7BCE1K74K003715 2570\2014 (    )
87 836135 TEREX RT 555 1 F 31298 15594 1089\2020    
88 861197 HYUNDAI HD65 N 10520 KMFGA17FP3C162624 5730\2020 (   ) 
89 849217 TOYOTA COROLLA D 47112 RKLBV42E4B4416206 6158\2019 (   )
90 849276 TOYOTA CAMRY K 74636 6T1BE42K59X578695 6158\2019\ (   )
91 884620 ASHOK LEYLAND FALCON F 97823 MB1PBEFA6FUAA1099 3332\2017 (   ) 
92 884604 ASHOK LEYLAND FALCON G 32067 MB1PBEFA3FUDA0341 3332\2017 (   ) 
93 884619 MITSUBISHI CANTER N 90941 JL7B6E1P0EK011238 3332\2017 (   ) 
94 884618 MITSUBISHI CANTER N 90112 JL7B6E1P9EK011240 3332\2017 (   ) 
95 884639 ASHOK LEYLAND FALCON N 62824 MB1PBEFA2EE1M7235 3332\2017 (   ) 
96 884637 ASHOK LEYLAND FALCON N 62827 MB1PBEFA4EE1M7236 3332\2017 (   ) 
97 884599 ASHOK LEYLAND FALCON N 65685 MB1PBEFA6EE1M7254 3332\2017 (   ) 
98 884610 TOYOTA HIACE Q 56299 JTGJX02P6F0063142 3332\2017 (   ) 
99 884647 CATERPILLAR 422E G 24404 CAT0422EKMAW00347 3332\2017 (   ) 
100 884646 TATA LP613 I 81391 MAT38122277L01334 3332\2017 (   ) 
101 884606 TOYOTA COROLLA N 96921 RKLBC42E4D5310289 3332\2017 (   ) 
102 884640 MITSUBISHI CANTER C 21548 JL7BCE1J59K005624 3332\2017 (   ) 
103 884609 CHEVROLET EPICA K 82186 KL1VJ52K18B117625 3332\2017 (   ) 
104 884600 MITSUBISHI GALANT D 47881 4P3SRDJ1ACE801363 1861\2021 (   ) 
105 884648 TOYOTA HILUX G 50997 MR0EW12G062005069 1861\2021 (   ) 
106 863986 ASHOK LEYLAND FALCON E 84743 MB1PBEJA9CH1D0799 410\2021  (    )
107 862507 ASHOK LEYLAND FALCON O 41862 MB1PBEFAXHUDA6771 2019/4278    
108 863031 Mitsubishi Pick Up R 85716 JL7B6E1P8GK001947 2019/4278    
109 862929 NISSAN GT R C 8769 JN1AR5EF1GM710034 2019/4278    
110 862490 ASHOK LEYLAND FALCON E 64705 MB1PBEFA4FUAA1098 2019/4278    
111 862934 ROLLSROYS DAWN E 783 SCA666D08HU100672 2019/4278    
112 885924 VOLVO FH440 Trailer 14090 YV2RS02D5FA777879 4313\2018     
113 884676 TOYOTA HILUX blic Transportati 70586 MR0CW12G9B0020991 4313\2018     
114 885983 VOLVO FH440 Publi 13265 YV2RS02D2EA767082 4313\2018     
115 885969 VOLVO FH blic Transportati 85160 YV2AS02A18B491558 4313\2018     
116 886024 Trailer Nicolas Trailer 12356 D010542 4313\2018     
117 886005 TRAILER LOCAL Trailer 16476 D031858DXBTRAILER 4313\2018     
118 885953 MITSUBISHI CANTER WHITE 59537 JL7BCE1J9AK008711 4313\2018     
119 886006 TRAILER LOCAL Trailer 4484 D020878DXBTRAILER 4313\2018     
120 885926 MERCEDES 3348 Trailer 29496 WDB9521631K484626 4313\2018     
121 885965 MERCEDES 3848  20706 WDA9HDAB78L353033 4313\2018     
122 886023 TRAILER LOCAL Trail 4377 D030135DXBTRAILER 4313\2018     
123 885973 TRAILER LOCAL Trailer 22052 D025415DXBTRAILER 4313\2018     
124 885993 TRAILER LOCAL Trailer 29310 D026665DXBTRAILER 4313\2018     
125 885964 TRAILER LOCAL Trailer 29319 D030145DXBTRAILER 4313\2018     
126 885927 TOYOTA LAND CRUISER E 92426 JTMHU09J0A5035368 4313\2018     
127 885944 TOYOTA HILUX I 85440 MR0EX12G1A2027118 4313\2018     
128 877920 TATA LPO1316/55 G 96856 MAT38906790L00427 2045\2014 (    )
129 878349 ASHOK LEYLAND FALCON B 61475 WFH110321 2045\2014 (    )
130 877909 ASHOK LEYLAND FALCON H 39058 WFH109958 2045\2014 (    )
131 877922 HYUNDAI SANTA FE C 46065 KMHSH81DX8U308083 53\2014 (    )
132 878317 RENAULT KERAX 350 40 A 77046 VF633DVC06E106470 53\2014 (    )
133 878856 RENAULT KERAX 350 40 A 79020 VF633DVC06E106332 53\2014 (    )
134 878450 RENAULT KERAX 350 40 G 83749 VF633DVCO6E105829 53\2014 (    )
135 877876 RENAULT KERAX 350 40 G 83753 VF633DVCO6E105848 53\2014 (    )
136 878870 MERCEDES 324 D G 15721 WDB9333056L107499 53\2014 (    )
137 878287 RENAULT KERAX 350 40 H 22074 VF633DVCO6E106324 53\2014 (    )
138 878290 RENAULT KERAX 350 40 H 22076 VF633DVCO6E106654 53\2014 (    )
139 877929 HYUNDAI TUCSON A 67734 KMHJM81D39U009530 53\2014 (    )
140 877906 RENAULT KERAX I 37585 VF634KPAX7D000210 53\2014 (    )
141 877898 RENAULT KERAX 350 40 A 77543 VF633DVC06E106314 53\2014 (    )
142 877856 SCANIA R 400 F 81722 9BSP6X40053557459 53\2014 (    )
143 877892 RENAULT KERAX 350 40 A 79415 VF633DVC06E106315 53\2014 (    )
144 878859 RENAULT KERAX 350 40 A 77245 VF633DVC06E106331 53\2014 (    )
145 877913 GREAT WALL DEER F 81412 LGWCA2G7X5A082479 53\2014 (    )
146 879855 RENAULT KERAX 350 40 G 83750 VF633DVCO6E105808 53\2014 (    )
147 878310 RENAULT KERAX 350 40 H 22078 VF633DVCO6E106696 53\2014 (    )
148 878448 RENAULT KERAX 350 40 H 22075 VF633DVCO6E106687 53\2014 (    )
149 877923 JEEP GRAND CHEROKEE I 54032 1J8HC58NX7Y565674 53\2014 (    )
150 877879 RENAULT KERAX 350 40 K 98837 VF633DVC06E106323 53\2014 (    )
151 878780 SCHWING S42 SXG E 78010 WDB9333051L006272 53\2014 (    )
152 877926 SCANIA R 400 F 81413 9BSP6X40053557396 53\2014 (    )
153 878284 SCANIA R 400 F 81724 9BSP6X40053557402 53\2014 (    )
154 878347 SCANIA R 400 F 81725 9BSP6X40053557415 53\2014 (    )
155 878904 SCANIA R 400 F 81738 9BSP6X40053557466 53\2014 (    )
156 879906 SCANIA R 400 F 81719 9BSP6X40053557625 53\2014 (    )
157 878785 SCANIA R 400 F 81730 9BSP6X40053558001 53\2014 (    )
158 877886 SCANIA R 400 F 81721 9BSP6X40053558017 53\2014 (    )
159 878318 SCANIA R 400 F 81729 9BSP6X40053558021 53\2014 (    )
160 878804 SCANIA R 400 F 81739 9BSP6X40053558025 53\2014 (    )
161 878289 SCANIA R 400 F 81723 9BSP6X40053558027 53\2014 (    )
162 877942 SCANIA R 400 F 81740 9BSP6X40053558035 53\2014 (    )
163 878909 SCANIA R 400 F 81742 9BSP6X40053558052 53\2014 (    )
164 879851 SCANIA R 400 F 81735 9BSP6X40053558054 53\2014 (    )
165 879898 SCANIA R 400 F 81728 9PSP6X40053557387 53\2014 (    )
166 877870 CASE 821C F 81752 JEE0156225 53\2014 (    )
167 878913 Case 40XT F 81752 JAF401426 53\2014 (    )
168 878498 SCANIA R 400 F 81723 9BSP6X40053557380 53\2014 (    )
169 878281 SCANIA R 400 F 81720 9BSP6X40053557632 53\2014 (    )
170 879892 SCANIA R 400 F 81730 9BSP6X40053558048 53\2014 (    )
171 878515 TOYOTA YARIS I 44616 JTDBW923171072543 53\2014 (    )
172 878337 RENAULT KERAX A 74750 VF634DPA27D000732 53\2014 (    )
173 877895 RENAULT KERAX A 70424 VF634DPA47D000733 53\2014 (    )
174 878326 RENAULT KERAX A 58179 VF634DPA47D000747 53\2014 (    )
175 878823 RENAULT KERAX A 54019 VF634DPA87D000749 53\2014 (    )
176 878453 RENAULT KERAX A 69577 VF634DPA97D000758 53\2014 (    )
177 878071 TOYOTA PRADO D 86787 JTEBL29J965023291 1257\2015 (    )
178 878356 SCHWING S42 SXG A 91557 WDB9301425K966816 2182\2015 (    )
179 877564 TCM FD70Z8 P 45862 *********80E30180 4746\2018 (    ) 
180 868018 MERCEDES ML 350 I 52172 WDCBB8GB9BA748553 3493\2019  
181 876570 MITSUBISHI LANCER G 51840 JMYSRCS3ACU708479 6755\2020 (    )
182 869461 TOYOTA COROLLA R 29675 RKLBB9HE2F5102373 2021\2021     
183 869509 MERCEDES C 200 R 17490 WDDWF4CB4FF180611 2021\2021     
184 871846 TOYOTA HIACE I 55935 JTFHX02P870022435 76/2009 (    )
185 876668 TOYOTA HIACE L 64831 ***************** 2014\2020 (   ) 
186 885562 TOYOTA HIACE Q 82968 JTFHX02P8F0096565 545\2020
187 877212 MITSUBISHI L200 D Dubai MMBJNKA50DD010217 3370\2021    
188 873443 TOYOTA HIACE L 14624 JTFHX02P5D0079610 6146\2021     
189 883381 MITSUBISHI LANCER I 91103 JMYSRCS3ABU712967 7088\2021 (   ) 
190 867174 TOYOTA HILUX F 33540 JTFAM496550153799 7817\2021 (   ) 
191 863577 LAND ROVER DEFENDER J 21806 SALLDWBR8DA432753 7817\2021 (   ) 
192 876165 TOYOTA CAMRY B 1565 6T1BE32K04X466809 4164\2020 (   )
193 873181 TOYOTA HIACE V 32105 JTFHX02P7D0078393 7149\2021   
194 875692 VOLVO F16 C 34026 YV2H3A2A8MA362881 6926\2021  
195 876717 CHEVROLET CRUZE S 37791 KL1PJ5C58DK113101 5060\2021 . . .  
196 824793 ASHOK LEYLAND FALCON R 29350 MB1PBEFA3GU1A1434 4896\2019       
197 165683 Toyota Corolla 2007 H 63478 JTDBR22E973195656 441/2018 (    ) 
198 165682 Toyota Fortuner 2006 H 63479 MR1YX59G763007916 441/2018 (    ) 
199 261767 Honda CRV 2012 F 97874 5J6RM4857CL700016 1851/2016 (  )
200 867287 TATA LPO1618 Q 82632 MAT449253F0L02469 9399/2021         
201 873401 TATA LPO1618 M 50988 MAT449252H0L01612 9399/2021         
202 878432 TOYOTA HILUX G 95265 MR0CX8CD8H0542837 9399/2021         
203 879609 ISUZU REWARD NP S 87712 JAAKP34H3G7P37093 9399/2021         
204 891187 TOYOTA COROLLA B 80247 RKLBB9HE1F5054235 9399/2021         
205 261781 Toyota Hiace 2010 N 29166 JTFHX02P1A0052013 382/2017 (    )
206 885994 Trailer Box 3XL    D011318DXBTRAILER 4313\2018 (    )  . . . ( )  
207 885981 Trailer Box 3XL Trailer 6693 ***************** 4313\2018 (    ) . . . ( )  
208 884410 TOYOTA PRADO E 36690 JTEJU3FJ9EK073370 1754\2019             
209 671836 BMW X5 D 24184 WBAFE81009L094995 1941\2021

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                             يف التنفيذ رقم  3 25 / 2022 / 2284 - تنفيذ �شبكات
املنظورة يف دائرة التنفيذ التا�صعة رقم 230

مو�صوع التنفيذ املطالبة بقيمة ال�صيكات املرجتعة بقيمة 3577500 درهم والتي تف�صيلها 1
1- رقم 003318 بقيمة 41000 درهم   - 2 - رقم 003314 بقيمة 41000 درهم

درهم  41000 بقيمة   003317 رقم   -  4  - درهم    41000 بقيمة   003315 رقم   -  3
درهم  71750 بقيمة   003310 رقم   -  6  - درهم    41000 بقيمة   003316 رقم   -  5
درهم  71750 بقيمة   003308 رقم   -  8  - درهم    71750 بقيمة   003309 رقم   -  7

درهم  71750 بقيمة   003306 رقم   -  10  - درهم    71750 بقيمة   003307 رقم   -  9
درهم  71750 بقيمة   003304 رقم   -  12  - درهم     71750 بقيمة   003305 رقم   -  11
درهم  71750 بقيمة   003312 رقم   -  14  - درهم    71750 بقيمة   003313 رقم   -  13

درهم   118000 بقيمة   003437 رقم   -  16  - درهم    71750 بقيمة   003311 رقم   -  15
درهم  118000 بقيمة   003435 رقم   -  18  - درهم    118000 بقيمة   003436 رقم   -  17
درهم  118000 بقيمة   003433 رقم   -  20  - درهم    118000 بقيمة   003434 رقم   -  19
درهم  206500 بقيمة   003422 رقم   -  22  - درهم    206500 بقيمة   003423 رقم   -  21
درهم  206500 بقيمة   003420 رقم   -  24  - درهم    206500 بقيمة   003421 رقم   -  23
درهم  206500 بقيمة   003418 رقم   -  26  - درهم    206500 بقيمة   003419 رقم   -  25
درهم  206500 بقيمة   003426 رقم   -  28  - درهم    206500 بقيمة   003425 رقم   -  27

- 30 - رقم 003424 بقيمة 206500 درهم  29 - رقم 003427 بقيمة 206500 درهم   
بقيمة ) 3577500 درهم (

طالب التنفيذ/�صركة التميز للمقاولت �س.ذ.م.م
عنوانه الإمارات اإمارة دبي - الفوز الثالثة - دبي - مبنى يني مك�س - �صقة 1

املطلوب اإعالنهما 1 - �صياء رئي�س حماد ابو طه   2 - ديلز لالعمال الفنية ذ.م.م �صفتهما: منفذ �صدهما
اإىل   3577500 اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  مو�صوع الإع��الن قد 
طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�شم احلجوزات والبيوع-اإعالن باحلجز التنفيذي )ن�شرا(

يف الق�شايا التنفيذية ارقام 2008-156- 2010-1205-1204-1203-1202-1201- 2180-2130-2149-
-1271-883-1287-1281-832-880-1272-639-237-964-252-1092-850-448-1122-1051-821 -2007
-1091-781-240-299-960-444-30-180-545-489-1251-1252-756-950-595-261-1077-753-440

-637-224-696-1346-594-836-357-578-322-643-471-251-339-286-644-253-949-846-959
-915-1424-532-246-207-1043-4-755-375-185-208-914-1756-1290-603-657-759-2008-495

-450-1648-1736-1260-455-67-245-280-1090-240-1410-68-523-233-263-290-75-1893-1520
-567-726-2732-65-976-569-956-2421-116-2588-117-406-745-66-957-955-948-2009-1735

-1465-1466-2618-2908-1658-2010-946-1509-945-118-1755-725-947-2249-1068-2589-1408
-2092-607-1467-915-1651-67-1147-1726-1769-1857-1105-68-2002-1874-2003-1864-1772

2014-1487-2013-1786-2012-130-772-2011-3028-1773-1575-1250-3025-2955-3009-2190
اإىل املنفذ �صدهم / 1- مو�صى بن عبيد بن خلف احلربي- 2- حممد بن عبداهلل بن �صفر الب�صر 

ل�صالح املنفذ لهم يف الق�صايا اعاله
قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�صايا التنفيذية اأعاله اعالمكم باأنه مت توقيع احلجز التنفيذي على 

العقارات املو�صح بياناتها ادناه: قطعة رقم )839( ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�صارقة
 ح�صة من ح�صتني يف العقار قطعة رقم 1230/ح ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�صارقة.
ح�صة من ح�صتني يف العقار قطعة رقم 1230/ل ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�صارقة. 

قطعة رقم 579 ملك مبنطقة ال�صناعية 6 باإمارة ال�صارقة.
لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية ق�صم احلجوزات والبيوع خالل �صبعة 
اأيام من تاريخ العالن يف حال وجود اي اعرتا�س. ويف حال تخلفكم عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد 

فاإن املحكمة �صتبا�صر اجراءات البيع يف غيابكم.
عن/رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع /حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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طهران  يف  ال�صجن  اإىل  عادخلاه  فاريبا  الإيرانية  الفرن�صية  ع��ادت 
باخلروج  لها  اأُذن  بعدما  ���ص��ن��وات،  خم�س  مل��دة  عقوبة  تق�صي  حيث 

خم�صة اأيام، على ما اأفادت جلنة دعم الباحثة يف باري�س.
واأعلنت جلنة الدعم الفرن�صية يف بيان “لالأ�صف مل يتم متديد اإذن 
فاريبا )باخلروج( خم�صة اأيام ول حتويله اإىل اإقامة جربية. وعادت 

هذا امل�صاء اإىل �صجن اإيوين«.
وتابعت اللجنة “اإن كان هذا �صمح لها بالتقاط اأنفا�صها، اإل اأنه رغم 
يف  احلالية  ال�صيا�صية  الظروف  اأن  معتربة  جدا”،  �صيء  خرب  ذلك 

اإيران ل تنبئ ب�”تليني” ل�صروط اعتقالها خالل الأ�صهر املقبلة.
اإذنا  منحت  ع��ادخل��اه  اأن  ال��ث��الث��اء  ب��ي��ان  يف  اأع��ل��ن��ت  اللجنة  وك��ان��ت 
اإي��وي��ن بطهران  �صجن  م��ن  اأي���ام ميكن متديدها  ب��اخل��روج خلم�صة 

حيث حُتتجز يف ق�صية اأثارت توترا بني طهران وباري�س.
واأوقفت عادخلاه، الباحثة يف معهد العلوم ال�صيا�صية يف باري�س وعاملة 
طهران  مطار  يف  ال�صيعي،  املذهب  يف  املتخ�ص�صة  الأنرثوبولوجيا 

مطلع حزيران/يونيو 2019.
وحكم عليها الق�صاء الإيراين يف اأيار/مايو 2020 بال�صجن خم�صة 
وهو ما نفاه  اأعوام لإدانتها ب�”التواطوؤ للم�صا�س بالأمن القومي”، 

اأقاربهاا على الدوام نفيا قاطعا.

يعتربه  ال��ذي  يا�صوكوين  ن�صب  الثنني  اأم�س  يابانيان  وزي��ران  زار 
الآ�صيوية  ال��دول  من  عدد  فيه  يرى  بينما  وطنيا  معلما  القوميون 
رمزا ملا�صي اليابان الع�صكري، فيما حتيي البالد ذكرى ا�صت�صالمها 

يف احلرب العاملية الثانية.
ويخلد موقع يا�صوكوين يف طوكيو ذكرى 2،5 مليون جندي و�صخ�س 
منذ  اليابان  امرباطورية  اأج��ل  من  وقتلوا  الياباين  للجي�س  عملوا 

بداية ع�صر ميجي )1869( حتى نهاية احلرب العاملية الثانية.
ق����ادة ع�صكريني  اأ���ص��م��اء  ���ص��ج��الت��ه  اأدرج�����ت يف   ،1978 م��ن��ذ  ل��ك��ن 
و���ص��ي��ا���ص��ي��ني ي��اب��ان��ي��ني اأدي���ن���وا ك��م��ج��رم��ي ح���رب م���ن ق��ب��ل احللفاء 
اجلنوبية  كوريا  غ�صب  يثري  ما  وه��و  الثانية،  العاملية  احل��رب  بعد 
وال�صني اللتني عانتا الفظائع التي ارتكبتها القوات اليابانية خالل 
والحتالل   )1945-1910( الكورية  اجلزيرة  �صبه  ا�صتعمارها 
يكرم  املعبد  اأن  تعتربان  لل�صني )1931-1945(، وهما  اجلزئي 

النزعة الع�صكرية اليابانية.
وزارت وزيرة الأمن القت�صادي �صاناي تاكاي�صي ووزير اإعادة اإعمار 
منطقة توهوكو بعد كارثة فوكو�صيما عام 2011 كينيا اأكيبا، ن�صب 

يا�صوكوين الإثنني.

اأعلن الرئي�س الكوري اجلنوبي يون �صوك يول  اأم�س الثنني اأنه �صيقدم 
النووي،  �صالحها  ن��زع  مقابل  يف  يانغ  لبيونغ  كبرية  م�صاعدات  حزمة 
بعد  �صيول  اق���رتاح  ال�صمالية.ياأتي  ك��وري��ا  رف�صته  لطاملا  عر�س  وه��و 
�صلطات كوريا اجلنوبية  “بالق�صاء على”  يانغ  بيونغ  اأيام على تهديد 
على خلفية التف�ّصي الأخري لفريو�س كورونا يف ال�صمال، وبعد اأقل من 
لتعبئة”  “م�صتعدة  ب��الده  اأن  اأون  كيم جونغ  الزعيم  اإع��الن  على  �صهر 
واجلنوب.والرئي�س  املتحدة  الوليات  اأي حرب مع  النووية يف  قدراتها 
ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي ي��ون ال���ذي �صبق ل��ه اأن و���ص��ف ن��زع ال�����ص��الح النووي 
لتحقيق �صالم دائم يف �صبه اجلزيرة، حتدث الثنني  “�صروري”  باأنه 
والطاقة  الغذاء  ت�صمل  النطاق  وا�صعة  م�صاعدات  خطة  عن  بالتف�صيل 
بالإ�صافة اإىل امل�صاعدة يف حتديث البنية التحتية مثل املوانئ واملطارات 
وامل�صت�صفيات.وقال يون يف كلمة األقاها ملنا�صبة الذكرى ال�صنوية للتحرر 
من احلكم ال�صتعماري الياباين عام 1945، اإن “املبادرة اجلريئة التي 
و�صبل عي�س  ال�صمالية  كوريا  اقت�صاد  �صكل كبري  �صتح�صن يف  اأت�صورها 
النووي  برناجمه  تطوير  ع��ن  ال�صمال  توقف  اإذا  م��راح��ل  على  �صعبها 

و�صرع يف عملية �صادقة وثابتة لنزع ال�صالح النووي«.

عوا�صم

باري�ص

طوكيو

�سيول

ترى ثمة عقبات تعيق انتقال ال�ضلطات 

درا�شة حديثة ل� »تريندز« حتلل حتديات انتقال 
ال�شلطة الفل�شطينية بعد الرئي�س حممود عبا�س

اإ�شرائيل تغلق »نفقًا هجوميًا« من غزة
•• غزة-وكاالت

ق���ال اجل��ي�����س الإ���ص��رائ��ي��ل��ي اأم�����س الث��ن��ني اإن����ه اأغلق 
اأنه كان من  نفقاً حفرته حركة حما�س يف غزة ادعى 
ال��ق��ط��اع اإىل  مل�صلحني م��ن  ي��ك��ون مم���راً  اأن  امل��ف��رت���س 
الأنفاق  فل�صطينيون  م�صلحون  اإ�صرائيل.ا�صتخدم 
ملباغتة ال��ق��وات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة خ���الل ح���رب غ���زة عام 
تقنيات  اإ�صرائيل  تطور  احل��ني،  ذل��ك  ومنذ   .2014
واأن�صاأت حاجزاً خر�صانياً حتت الأر�س مزوداً  الر�صد 
ب��اأج��ه��زة ا���ص��ت�����ص��ع��ار لإح���ب���اط حم����اولت احل��ف��ر عرب 
ال�صنوات  يف  اأن��ف��اق  ع��دة  عن  اجلي�س  احلدود.وك�صف 

“حتييد”  اأنه مت  القليلة املا�صية.وذكر بيان ع�صكري 
ب��ن��اوؤه مب�صارين  اأع��ي��د  ع��ام ولكن  الأخ���ري قبل  النفق 
ي��ق��ودان ب��اجت��اه اإ���ص��رائ��ي��ل، على ال��رغ��م م��ن اأنهما مل 
ي��ج��ت��ازا احل��اج��ز حت��ت الأر�����س.وق����ال ف����وزي برهوم 
امل���ت���ح���دث ب��ا���ص��م ح��م��ا���س اإن احل���رك���ة ل��ه��ا احل����ق يف 
ا�صتخدام كل الو�صائل لتعزيز قدراتها وتطويرها واإن 

الإعالن الإ�صرائيلي قدم اإجنازات زائفة للعامة.
جاء هذا الإعالن بعد نحو اأ�صبوع من ت�صاعد العنف 
عرب احلدود، حيث ق�صفت القوات الإ�صرائيلية اأهدافا 
الإ�صالمي  اجلهاد  حركة  م�صلحو  واأطلق  فل�صطينية 
اإ�صرائيل  اإ���ص��رائ��ي��ل.رك��زت  ب��اجت��اه  ال�����ص��واري��خ  م��ئ��ات 

ع��م��ل��ي��ت��ه��ا ال��ت��ي ا���ص��ت��م��رت ث��الث��ة اأي�����ام ع��ل��ى اجلهاد 
الإ�صالمي، وهي جماعة م�صلحة مدعومة من اإيران، 
مع جتنب املواجهة املبا�صرة مع حركة حما�س الأكرب 
والأقوى التي حتكم قطاع غزة ال�صاحلي منذ 2007.
“كنا على  اإ�صرائيلي لرويرتز  وقال متحدث ع�صكري 
انتهاء )العملية( قبل  النفق لكننا انتظرنا  علم بهذا 
اأن نتحرك«.واأ�صاف اأنها كانت “عملية غري حركية”، 
مبعنى اأن اإ�صرائيل اأغرقت النفق الذي كان يجري يف 
“نفقاً متطوراً  اإنه كان  اأعماق الأر�س.وقال املتحدث 
جداً” يهدف اإىل نقل م�صلحني اأو مقاتلني اإىل داخل 

اإ�صرائيل ملهاجمة مواطنيها.

نا�شطون لبا�شليه: بنغالد�س »دولة بولي�شية« 
•• دكا-اأ ف ب

اأفاد نا�صطون بنغاليون  اأم�س الثنني باأنهم 
املتحدة  الأمم  مفو�صة  اإىل  اإي��ج��ازا  ق��ّدم��وا 
با�صليه  مي�صيل  الإن�����ص��ان  حلقوق  ال�صامية 
قتل  عمليات  ت�صمل  ج�صيمة  انتهاكات  عن 
خارج اإطار الق�صاء وحالت اختفاء يف عهد 
ح�صينة.وبا�صليه  ال�صيخة  ال���وزراء  رئي�صة 
اأول مفو�صة اأممية �صامية حلقوق الإن�صان 
اأي�صا  ت��زور  اأن  ت��زور بنغالد�س حيث يتوقع 
الالجئني  اآلف  مئات  ت�صت�صيف  خمّيمات 

ف��روا من عملية ع�صكرية  ال��ذي  الروهينغا 
بنا�صطني  والتقت   .2017 ع��ام  ب��ورم��ا  يف 

حقوقيني يف دكا الثنني.
اإ�صالم تويل، وهي �صقيقة  وقالت �صاجنيدا 
م�صوؤول يف املعار�صة ي�صتبه باأنه ُخطف على 
اخلا�صة  ال�صريع”  التحرك  “كتيبة  اأي��دي 
اإن  “قلنا  الآن،  يعد حتى  2013 ومل  ع��ام 
)بنغالد�س( دولة بولي�صية ل دولة لل�صعب«.

اأك���رث من  اإن  “قلنا  ب��ر���س  واأف����ادت ف��ران�����س 
الختفاء  �صحايا  اأ�صبحوا  �صخ�س   600
الق�صري الذي تقف خلفه اأجهزة الدولة”، 

م�صيفة باأنها اأثارت اأي�صا م�صاألة ا�صتقالل 
“ماير  الق�صاء يف البالد.تويل هي من�ّصقة 
مئات  متّثل  التي  الأّم��ه��ات(  )ن���داء  دااك” 
واأفراد  البالد  يف  الختفاء  ح��الت  �صحايا 
الذي قتلوا يف  اأولئك  اإىل جانب  عائالتهم 
تقول  كما  ال�صرطة،  م��ع  م��دّب��رة  مواجهات 
اجلمعية.يف كانون الأول-دي�صمرب، فر�صت 
“كتيبة  امل��ت��ح��دة ع��ق��وب��ات ع��ل��ى  ال���ولي���ات 
اأمن  ���ص��ب��اط  و���ص��ب��ع��ة  ال�صريع”  ال��ت��ح��رك 
الوطنية، على خلفية  ال�صرطة  بينهم قائد 

النتهاكات اجل�صيمة حلقوق الإن�صان.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكدت درا�صة بحثية حديثة، اأ�صدرها 
مركز تريندز للبحوث وال�صت�صارات، 
العامة  النتخابات  تاأجيل  اأن ق�صية 
 ،2021 م���اي���و  يف  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
املتداولة  الإع��الم��ي��ة  وال��ت�����ص��ري��ب��ات 
الفل�صطيني  ال��رئ��ي�����س  ت��خ��ل��ي  ح���ول 
حممود عبا�س عن بع�س �صالحياته 
ال�������ص���ح���ي، فتحت  و����ص���ع���ه  ب�����ص��ب��ب 
النقا�س جمدداً حول م�صتقبل النظام 
والتحديات  الفل�صطيني  ال�صيا�صي 
تواجه  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وال��ع��ق��ب��ات 
وتعيق انتقال ال�صلطات التي يتولها 
الرئي�س الفل�صطيني يف ظل النق�صام 
�صاحبه  وم��ا  واجل��غ��رايف،  ال�صيا�صي 
م����ن ت���ن���ام���ي م���ظ���اه���ر الزدواج�����ي�����ة 
ال�صيا�صي  النظام  بنية  يف  وال�صعف 
وه��ي��م��ن��ة ال�����ص��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة على 
ال�صلطتني الق�صائية والت�صريعية يف 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة.
بعنوان:  ال�صادرة  الدرا�صة،  وذك��رت 
الفل�صطيني  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  “النظام 
وحتدي انتقال ال�صلطة بعد الرئي�س 
والتي اأعدها الدكتور عزام  عبا�س”، 
ق�صايا  يف  متخ�ص�س  ب��اح��ث  �صعث 
ال�صاأن الفل�صطيني يف جامعة حممد 
�صوء  يف  اأن�����ه  امل����غ����رب،   - اخل���ام�������س 
تعقيدات امل�صهد الفل�صطيني ي�صعب 
لنتقال  وح���ي���د  ب�����ص��ي��ن��اري��و  ال��ت��ن��ب��وؤ 
التحرير،  )م��ن��ظ��م��ة  يف  ال�����ص��ل��ط��ات 
وحركة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة،  وال�����ص��ل��ط��ة 
الرئي�س حممود  يتولها  التي  فتح( 
�صيناريوهات  ث���ّم���ة  ول���ك���ن  ع���ب���ا����س، 

ل��ل��ت��ح��ق��ق، منها:  وق��اب��ل��ة  حم��ت��م��ل��ة 
منظمة  اإىل  ال�����ع�����ودة  “�صيناريو 
ال����ت����ح����ري����ر، و����ص���ي���ن���اري���و ال���ق���ي���ادة 
الفو�صى  و����ص���ي���ن���اري���و  اجل���م���اع���ي���ة، 

وال�صراع الداخلي«.
العودة ملنظمة التحرير

اإىل  ال���ع���ودة  “�صيناريو  اأن  وب��ي��ن��ت 
للتحقق  ق��اب��ل  التحرير”  منظمة 
وه��و الأك���رث ت��رج��ي��ح��اً، ف��وف��ق��اً لهذا 
التحرير  منظمة  ف���اإن  ال�����ص��ي��ن��اري��و، 
�صتختار اأمني �صر جلنتها التنفيذية 
ح�صني ال�صيخ، لتويل من�صب رئا�صة 
هذا  ول��ك��ن  الفل�صطينية،  ال�صلطة 
ال�صيناريو �صيواجه حتديات قانونية 

وجود  ع��دم  اأهمها:  ع���ّدة،  و�صيا�صية 
اأمني �صر اللجنة  ن�س قانوين مينح 
رئا�صة  ت����ويل  يف  احل����ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
عن  ف�����ص��اًل  الفل�صطينية،  ال�صلطة 
داخل  م��ن  ف�صائل  اأرب��ع��ة  م��ع��ار���ص��ة 
جل�صة  مل��خ��رج��ات  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة 
مللء  ُخ�ص�صت  التي  املركزي  املجل�س 
ال�صواغر من قيادات فتحاوية، وهي: 
املبادرة  وح��رك��ة  ال�صعبية،  “اجلبهة 
الوطنية، واجلبهة ال�صعبية - القيادة 
التحرير  ح����رب  وط���الئ���ع  ال���ع���ام���ة، 
“حزب  ممثل  وان�صحاب  ال�صعبية”، 
واعتذار  ج��ل�����ص��ات��ه��ا،  م���ن  ال�صعب” 

بع�س امل�صتقلني عن امل�صاركة فيها.

القيادة اجلماعية
وترى الدرا�صة اأن “�صيناريو القيادة 
اخليارات،  اأف�صل  يعد  اجلماعية” 
بعد  م��ا  مل��رح��ل��ة  وارد  �صيناريو  وه���و 
ال��رئ��ي�����س ع��ب��ا���س م���ن خ���الل توزيع 
املنظمة  )يف  يتولها  التي  املنا�صب 
وال�����ص��ل��ط��ة وف���ت���ح( ع��ل��ى اأك�����رث من 
���ص��خ�����ص��ي��ة م����ن امل���ت�������ص���ارع���ني على 

اخلالفة، 
القوى  ممثلي  م�صاركة  تو�صيع  م��ع 
اإطار املنظمة  ال�صيا�صية املن�صوية يف 
)ت���ي���ار ال��ي�����ص��ار ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي( اإىل 
منظمة  هيئات  يف  فتح  حركة  جانب 
الفل�صطينية  وال�����ص��ل��ط��ة  ال��ت��ح��ري��ر 

وموؤ�ص�صاتها كافة.
�صيغة  على  التفاق  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
يتطلب  اجلماعية  للقيادة  مقبولة 
واإنهاء  ف��ت��ح  اأو����ص���اع ح��رك��ة  ت��رت��ي��ب 
اخل��الف��ات ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي��ه��ا، واإع����ادة 
اإ�صالح اأطرها وهياكلها التنظيمية، 
ووق���ف الإج�����راءات وال��ع��ق��وب��ات التي 
ات��خ��ذت��ه��ا ق���ي���ادة احل���رك���ة م��ن��ذ عام 
قياداتها  م��ن  امل��ئ��ات  ���ص��د   ،2011
الغربية وقطاع  ال�صفة  وكوادرها يف 
غ�����زة، ف��م��ن ����ص���اأن ه����ذه الإج�������راءات 
امل�صوؤوليات  ت��ن��ازع  م�صاألة  تنهي  اأن 
انتقال  فر�س  وتعّزز  وال�صالحيات، 
قيادات  اأح��د  يتوىل  بحيث  ال�صلطة، 

وت��ت��ي��ح لآخرين  رئ��ا���ص��ت��ه��ا،  احل��رك��ة 
تويل رئا�صة املنظمة ورئا�صة ال�صلطة 

بتوافق جماعي.

الفو�ضى وال�ضراع الداخلي
واعتربت الدرا�صة البحثية احلديثة 
الداخلي”  وال�����ص��راع  “الفو�صى  اأن 
ما بعد الرئي�س الفل�صطيني حممود 
ال�صيناريوهات  اأح����د  ي��ع��دُّ  ع��ب��ا���س، 
مبينة  ت��رج��ي��ح��اً،  والأق�����ل  املحتملة 
ثالثة  املحتملة  الفو�صى  ل��ه��ذه  اأن 
ق����ي����ادات  ب�����ني  الأول،  اجت������اه������ات: 
ال�صلطة الفل�صطينية وقيادات حركة 
برتتيبات  ي��ق��ب��ل��وا  مل  ال���ذي���ن  ف��ت��ح، 
اإىل منظمة  ال�صلطة والعودة  انتقال 
موؤ�ص�صاتها،  اإىل  والحتكام  التحرير 
“القيادة  خ���ي���ار  ف�����ص��ل  ح����ال  يف  اأو 
حت���ول  ذل������ك  وم������ن  اجلماعية”، 
“فتح”  وتنظيم  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة 

للعمل ل�صالح قادة حمليني.
ال��ث��اين، ف��ه��و القتتال  اأم���ا الجت����اه 
و”حما�س”،  “فتح”  ح��رك��ت��ي  ب��ني 
الفو�صى  ال��ث��ال��ث،  الجت����اه  وي�صمل 
من  امل��دع��وم��ة  والع�صائرية  القبلية 

قوى �صيا�صية، 
والقتتال  ل��ل��ف��و���ص��ى  ام���ت���داد  وه���ي 
ال�صفة  مناطق  بع�س  ت�صهده  ال��ذي 
ال���غ���رب���ي���ة يف ال�������ص���ن���وات الأخ��������رية، 
وال�صراع  “الفو�صى  �صيناريو  ولكن 
عّدة  ب��ت��دخ��الت  حم��ك��وم  الداخلي” 
العربية  التدخالت  منها:  لتجنبه، 
حل��م��اي��ة ال�����ص��ل��ط��ة واحل����ف����اظ على 
ال�������ص���ل���م وال�����ص����ت����ق����رار يف الأر��������س 

الفل�صطينية.

•• بكني-اأ ف ب

لنواب  وي��ن  اإي��ن��ج  ت�صاي  ت��اي��وان  رئي�صة  قالت 
اأمريكيني زائرين اإن اجلزيرة توا�صل التعبري 
للمجتمع الدويل عن التزامها باحلفاظ على 

الو�صع الراهن امل�صتقر يف م�صيق تايوان.
الع�صكرية  ال��ت��دري��ب��ات  اأن  ت�����ص��اي  واأ����ص���اف���ت 
خطري  ب�صكل  ت��ه��دد  ت���اي���وان  ح���ول  ال�صينية 

ال�صتقرار وال�صالم الإقليميني.
هذا ونّفذت ال�صني مناورات ع�صكرية جديدة 
يف حم���ي���ط ت����اي����وان الث����ن����ني، ب��ي��ن��م��ا ن����ددت 
الكونغر�س  اأع�صاء من  اأجراها  بزيارة جديدة 
الأم����ريك����ي ل��ل��ج��زي��رة ب��ع��د اأي������ام ع��ل��ى زي����ارة 
م�����ص��اب��ه��ة ق��ام��ت ب��ه��ا رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����س النواب 

نان�صي بيلو�صي واأثارت ردا غا�صيا من بكني.
تكن  ومل  يومني  ت�صتمر  التي  الزيارة  ودفعت 
معلنة �صابقا، ال�صني اإىل التاأكيد جمددا باأنها 
تتمتع  التي  تايوان  ب�صاأن  حلرب”  “�صت�صتعد 
بها  ي��ط��ال��ب  بينما  دمي��وق��راط��ي  ذات���ي  بحكم 
القادة ال�صينيون وتعّهدوا ا�صتعادتها واإن كان 

بالقوة.
وال��ت��ق��ى ال��وف��د امل��ك��ّون م��ن خم�صة اأع�����ص��اء يف 
الذي  ماركي  اإد  ال�صناتور  بقيادة  الكونغر�س 

بالرئي�صة  م��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����س،  ولي�����ة  مي���ّث���ل 
بح�صب  الث��ن��ني،  اإن��غ-وي��ن  ت�صاي  التايوانية 
اأف��اد معهد يعّد مبثابة �صفارة وا�صنطن يف  ما 

تايبيه بحكم الأمر الواقع.
وقال اإن “الوفد حظي بفر�صة لتبادل وجهات 
النظر مع النظراء التايوانيني ب�صاأن جمموعة 
للوليات  بالن�صبة  املهمة  الق�صايا  من  وا�صعة 

املتحدة وتايوان على حد �صواء«.
من  �صخ�صيات  �صّمت  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  واأث����ارت 
حفيظة  والدميوقراطي  اجلمهوري  احلزبني 
للتاأهب  “دورية  تنظيم  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  ب��ك��ني 
البحر  يف  قتالية  وم���ن���اورات  م�صّلحة  مل��ع��ارك 

واملجال اجلوي حول تايوان” الثنني.
وو  ال�صينية  الدفاع  وزارة  با�صم  الناطق  وقال 
ال�صيني  ال�صعبي  التحرير  “جي�س  اإن  ك��ي��ان 
والدفاع  للحرب  وال�صتعداد  التدّرب  يوا�صل 
بحزم عن ال�صيادة الوطنية و�صالمة الأرا�صي 
و�صحق اأي �صكل من اأ�صكال +ا�صتقالل تايوان+ 
اخلارجية  ال��ت��دخ��ل  وحم�����اولت  الن��ف�����ص��ايل 
ب�صكل حازم«.واأ�صاف “نحّذر الوليات املتحدة 
التقدمي  ال��دمي��وق��راط��ي  احل����زب  و���ص��ل��ط��ات 
تايوان  “ا�صتخدام  ت����اي����وان(:  يف  )احل���اك���م 

لحتواء ال�صني” م�صريه الف�صل«.

وجاءت مناورات الثنني بعد تدريبات �صخمة 
ا���ص��ت��م��رت ع���دة اأي����ام يف حم��ي��ط ت���اي���وان غداة 
�صفنا  خاللها  بكني  واأر���ص��ل��ت  بيلو�صي،  زي���ارة 
حربية و�صواريخ وطائرات اإىل املياه والأجواء 

القريبة من اجلزيرة.
تايوان  ال�صيني  ال�صيوعي  احل��زب  يحكم  ومل 
ل�صتعادة  ال��ق��وة  با�صتخدام  يتوعد  لكنه  ق��ط 
اجلزيرة اذا لزم الأمر بينما يندد باأي خطوات 

اأنها  ت��ع��ام��ال م��ع اجل��زي��رة ع��ل��ى  ق��د يعتربها 
ال�صيوعي  �صيادة.ومل يحكم احل��زب  ذات  دول��ة 
ال�صيني تايوان قط لكنه ي�صري اإىل اأنه �صيلجاأ 
ل��زم الأمر  اذا  ال��ق��وة ل���ص��ت��ع��ادة اجل��زي��رة  اإىل 
بينما يندد باأي خطوات قد يعترب اأنها تنطوي 
اأنها دولة ذات  على التعامل مع اجلزيرة على 

�صيادة.
ن�صر  اأبي�س”  “كتاب  يف  ال�����ص��ني  و�����ص����ددت 
الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ه��دي��د القائم 
التايوانية  ال�����ص��وؤون  مكتب  ق��ال  اإذ  عقود  منذ 
“لن تتخلى عن ا�صتخدام  اإن بكني  يف ال�صني 
اّتخاذ  بخيار  وحتتفظ  جارتها(  )�صد  ال��ق��وة 

كافة الإجراءات الالزمة«.
ظل  يف  مبوقفها  ت��اي��وان  مت�ّصكت  جهتها،  من 
�صو  وزرائ��ه��ا  رئي�س  وق���ال  ال�صني  م��ع  التوتر 
ب�”جميع  ترحب  اجل��زي��رة  اإن  تي�صنغ-ت�صانغ 
الذين  البلدان والأ�صدقاء من حول العامل” 
من  نخاف  األ  “علينا  بدعمها.وقال  يرغبون 
زوار  ب��ق��دوم  ال�صماح  م��ن  اأو  �صيء  ب��اأي  القيام 
�صرير  ج��ار  لوجود  فقط  اأ�صدقائنا،  ق��دوم  اأو 
اجلزيرة  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأدىل  ل��دي��ن��ا«.ك��م��ا 
اجتماع  بعد  م�صابهة  بت�صريحات  وو  جوزيف 

مع الوفد الأمريكي الثنني.

لل�صني  مي���ك���ن  “ل  ت���غ���ري���دة  يف  وو  وق�������ال 
تقيم  كيف  تايوان  على  متلي  اأن  ال�صتبدادية 
ب���ال���دع���م وتبقى  ع���الق���ات ����ص���داق���ة وحت���ظ���ى 

�صامدة وت�صع ك�صعلة حرية«.
وداف���ع���ت ب��ي��ل��و���ص��ي ع���ن زي��ارت��ه��ا ال��ت��ي جعلت 
م�صتوى  اأعلى  يبلغ  ت��اي��وان  م�صيق  يف  التوتر 
ل��ه م��ن��ذ ع��ق��ود.وق��ال ال��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن اإن 
امل�صوؤولة  زي����ارة  ع��ار���س  الأم���ريك���ي  اجل��ي�����س 
يف  الثانية  ال�صخ�صية  وه��ي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة، 
�صغوره  بحال  الرئا�صة  من�صب  �صغل  تراتبية 

بعد نائبة الرئي�س.
مبوجب  احلكومة  م��ع  الكونغر�س  ويت�صاوى 
امل�صّرعون حرية  اإذ ميلك  الأمريكي  الد�صتور 
بدعم  ت��اي��وان  وحتظى  اأرادوا.  حيثما  ال�صفر 
حيال  وا�صنطن  يف  النق�صامات  رغم  احلزبني 
املتحدة  ال����ولي����ات  ع���دي���دة.ون���ق���ل���ت  ق�����ص��اي��ا 
بكني  اإىل  تايبيه  من  الدبلوما�صية  عالقاتها 
مهما  ح��ل��ي��ف��ا  ت�����زال  ل  ل��ك��ن��ه��ا   .1979 ع����ام 
لتايوان وتقيم عالقات دبلوما�صية مع تايبيه 

بحكم الأمر الواقع.
اإع�����الن تايوان  ت��ع��ار���س وا���ص��ن��ط��ن  ور���ص��م��ي��ا، 
ال�صني  تغيري  معار�صتها  ب��ق��در  ا�صتقاللها 

و�صع اجلزيرة بالقوة.

•• بغداد-وكاالت

العراق  الأعلى يف  الق�صاء  اإع��الن جمل�س  فتح 
الت�صعيد بني  ب��اب  ال��ربمل��ان  ع��دم تدخله حل��ل 
التن�صيقي”،  و”الإطار  ال�صدري”  “التيار 
ووج����ه الأن����ظ����ار ن��ح��و امل��رج��ع��ي��ة ال�����ص��ي��ع��ي��ة يف 
مفتاح  ي��ك��ون  ع��لَّ��ه  ال�صي�صتاين،  علي  ال��ن��ج��ف، 

احلل لالأزمة ال�صيا�صية التي تع�صف بالبالد.
الذي  ال�صدري”،  “التيار  اأت���ب���اع  وي��ع��ت�����ص��م 
اأكرث  منذ  ب��غ��داد  يف  ال�صدر،  مقتدى  يتزعمه 
النظام  ب��ت��غ��ي��ري  م��ط��ال��ب��ني  اأي��������ام،   10 م����ن 
واإجراء  الربملان  بحّل  بداية  القائم،  ال�صيا�صي 

انتخابات مبكرة.
ودعا ال�صدر جمل�س الق�صاء لإ�صدار اأمر بحّل 
باأن  بيان  الأخ��ري يف  رّد عليه  الربملان، وهو ما 

ذلك الإجراء لي�س من �صالحياته.
مطالب  التن�صيقي”  “الإطار  ق���وى  وت��ع��ت��رب 
كونها  ال�صرعية،  ال�صلطات  على  تعديا  ال�صدر 
باأن�صارها  ودفعت  منها،  الكثري  على  ت�صيطر 
اجلمعة  م����ن  ب����داي����ة  ال���������ص����ارع  يف  ل��ل��ت��ظ��اه��ر 
املن�صرمة، معتربة اأن احلل هو ت�صكيل حكومة 
خدمية وتعديل قانون النتخابات، ثم التجهيز 

لالنتخابات.
ال�صي�صتاين  اأن  �صيعية  �صيا�صية  ك��ت��ل  وت����ردد 
العراق،  تفجر  ملنع  الأم���ان  �صمامات  اأح��د  هو 
ل��ن�����ص��وب �صراع  اأي حم���اول���ة  ب��وج��ه  و���ص��ي��ق��ف 

م�صلح.
و�صبق اأن ح�صمت تدخالت ال�صي�صتاين، م�صائل 

خالفية، وعاجلت م�صكالت �صيا�صية �صائكة.
اأج�����واء املرجعية  واأ����ص���ار م�����ص��در م���ق���ّرب م���ن 

باأن  عربية”  ن��ي��وز  “�صكاي  مل��وق��ع  ال��دي��ن��ي��ة 
لكن  ك��ث��ب،  ع��ن  ال��و���ص��ع  “يراقب  ال�صي�صتاين 
واأن  خا�صة  حاليا،  م�صتبعدا  يكون  قد  تدخله 
ر�صائله  ي��و���ص��ل��ون  ب��ا���ص��م��ه  م��ت��ح��دث��ون  ه��ن��اك 

لل�صيا�صيني«.
اأن  ا�صمه،  ك�صف  رف�س  ال��ذي  امل�صدر  واأو���ص��ح 
ال�صيا�صي،  م�صتواه  يف  زال  م��ا  الآن  “ال�صراع 
رغ�����م ال���ت���ل���وي���ح ب���ال���ل���ج���وء ل���ل���ق���وة م����ن بع�س 
تتدخل يف حلظات  ع��ادة  واملرجعية  الأط���راف، 
متيل  ل  باعتبارها  اجل��م��ي��ع،  وت��راع��ي  مهمة، 

لأحد على ح�صاب الآخر«.
ولفت اإىل اأن “دعوات و�صلت من �صيوخ ع�صائر 
ووجهاء للمرجعية ب�صرورة التدخل، لكن هذا 

يعود لتقديرات املرجعية«.
ويف تقدير الباحث يف معهد “كارنيغي”، حارث 

لنقطة  بعد  ي�صال  مل  “الطرفني  ف��اإن  ح�صن، 
حم�صوب،  ال�����ص��ارع  حت�صيد  فحتى  ال���الع���ودة، 
لكنهم بالفعل يلعبون على حافة الهاوية، وكل 
اأو تدخل طرف  الآخ���ر،  ت��راج��ع  ينتظر  ط��رف 

ثالث على خط الأزمة«.
اإنه  عربية”  نيوز  “�صكاي  ملوقع  ح�صن  وق��ال 
�صنكون  ف��اإن��ن��ا  ال�����ص��ارع،  يف  ���ص��دام  ح�صل  “لو 
معتربا  اأمام حلظة يتدخل فيها ال�صي�صتاين”، 
م�صلحة  لديها  لي�صت  النجف  “مرجعية  اأن 
بانت�صار اأي من الطرفني، وتريد احلفاظ على 

قدر من التوازن«.
التدخل  “�صيغة  اأن  ال��ع��راق��ي  ال��ب��اح��ث  واأك����د 
توفيقية،  مب��ب��ادرة  �صتكون  ح�صلت،  ل��و  فيما 
وغالبا دعوة لنتخابات جديدة، مع اإ�صالحات 

وتغيريات«.

بعد بيان جمل�س الق�شاء..هل ينزع ال�شي�شتاين فتيل الأزمة بالعراق؟

اإينج وين: ملتزمون باحلفاظ على ا�ضتقرار م�ضيق اجلزيرة

تزامنًا مع زيارة الوفد الأمريكي.. مناورات �شينية جديدة حول تايوان 

اخلارجية ال�شورية: فرن�شا 
تاريخها زاخر باجلرائم

•• دم�صق-وكاالت

الكاملة يف دعم  “�صياق �صراكتها  داأبت يف  اأن احلكومة الفرن�صية  اأكدت �صوريا 
ال��راأي العام يف ما يخ�س الأو�صاع يف  الإره��اب على ترويج الأكاذيب وت�صليل 
عن   الثنني  اأم�س  )�صانا(  لالأنباء  ال�صورية  العربية  الوكالة  �صوريا«.ونقلت 
يكن  “مل  اإن���ه  ق��ول��ه  وامل��غ��رتب��ني  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م�����ص��وؤول يف  ر�صمي  م�صدر 
بخ�صو�س  م��وؤخ��راً  الفرن�صية  اخلارجية  وزارة  عن  ال�صادر  البيان  م�صتغرباً 
م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و م��ف��ربك��ة جم��ه��ول��ة امل�����ص��در وت��ف��ت��ق��د ب��ال��ت��ايل لأدن����ى درجات 
ال�صدقية وهي بالتاأكيد تكرار للكثري من املواد التي انت�صرت والتي تعترب من 

اأكرث الأدوات ت�صلياًل والتي ا�صتخدمت يف العدوان على �صوريا«.
دعمها  يف  ال��ك��ام��ل  ان��خ��راط��ه��ا  خ��الل  م��ن  الفرن�صية  “احلكومة  اأن  واأ���ص��اف 
يف  اأ�صا�صية  م�صوؤولية  تتحمل  �صوريا،  على  احل��رب  يف  ل��الإره��اب  ال��الحم��دود 
اإىل  ت�صل  والتي  ال�صوريني  بحق  ارتكبت  التي  واجلرائم  ال�صوري  ال��دم  �صفك 
م�صتوى جرائم احلرب واجلرائم �صد الإن�صانية، وت�صتوجب امل�صاءلة ال�صيا�صية 
الفرن�صية  احلكومة  تتنطح  اأن  مبكان  ال�صخرية  “ملن  اإن��ه  والقانونية«.وتابع 
اأماكن  يف  ارتكبت  التي  باجلرائم  زاخ��ر  وتاريخها  الإن�صان  حقوق  عن  للدفاع 
العامل، والتي لن ت�صتطيع اعرتافات واعتذارات الدولة الفرن�صية  كثرية من 
حمو هذا العار يف تاريخها الأ�صود اأو اإعفاءها من امل�صوؤولية، وهي بالتايل غري 

موؤهلة واآخر من يحق له احلديث عن قيم العدل والقانون الدويل«.
ذلياًل  ت��اب��ع��اً  ت��ك��ون  اأن  لنف�صها  ارت�����ص��ت  وال��ت��ي  فرن�صا،  “اإن  امل�����ص��در  واأ���ص��اف 
لل�صيا�صات الأمريكية وتفتقد لأدنى درجات ال�صتقاللية يف �صيا�صاتها، عليها اأن 
تدرك جيداً اأن عهد النتداب والو�صاية على الآخرين اأ�صبح يف مزابل التاريخ 
التي ترتنح  الزائفة  الكاذبة للدميقراطيات  واأن العامل مل يعد يخدع بالقيم 
وتتهاوى، وهي ت�صهد بداية ن�صوء نظام عاملي جديد يعري كذب ونفاق وجرائم 
وم�صادرة  ال�صعوب  م��ق��درات  على  هيمنته  على  لالإبقاء  ال�صتعماري  ال��غ��رب 

خياراتها الوطنية«.
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عربي ودويل
اجلي�س الإ�شرائيلي يقتل فل�شطينيًا �شمال القد�س 

•• القد�س-اأ ف ب

قتل �صاب فل�صطيني اأم�س الثنني بر�صا�س القوات 
بعد  القد�س  �صمال  عقب  كفر  بلدة  يف  الإ�صرائيلية 
الإ�صرائيلية  ال�صرطة  عنا�صر  اأحد  طعن  حماولته 

اأثناء عملية دهم ملنزله، على ما اأكدت يف بيان.
“عنا�صر  اإن  بيان  يف  الإ�صرائيلية  ال�صرطة  وقالت 
به  م�صتبه  بتحييد  ق��ام��ت  احل����دود  ح��ر���س  ���ص��رط��ة 
ح�����اول ط��ع��ن ع��ن��ا���ص��رن��ا خ����الل ع��م��ل��ي��ة ب��ح��ث عن 
ال��ع��الج يف  تلقيه  بعد  “تويف  اأن���ه  اأ���ص��ل��ح��ة«.واأك��دت 
حممد  هو  وال�صاب  الع�صكرية”.  امل�صت�صفيات  اأح��د 

ال�صحام )21 عاما( من بلدة كفر عقب.ولكن والده 
ب��ارد يف  ب��دم  “ُذبح  اأن حممد  اأك��د  ال�صحام  اإبراهيم 
واأ�صاف الأب “يف ال�صاعة الثالثة والن�صف  البيت”. 
اأول  كان حممد   ... الباب  �صمعنا طرقا على  فجرا 
النار  باإطالق  ي��ب��داأوا  اأن  قبل  الباب  اإىل  و�صل  من 
واأ�صابت الر�صا�صة الأوىل راأ�س حممد«.واأكد الأب 
احتجاز جثمان ابنه ملدة اأربعني دقيقة داخل املنزل، 
“و�صلوا  اإنهم  اأحد ال�صباط قال له  اأن  اإىل  م�صريا 
ال�صرطة  ت���ورد  اخل���ط���اأ«.ومل  ط��ري��ق  ع��ن  بيتنا  اإىل 
اأثناء  اأ�صلحة  على  عرثت  اإن  بيانها  يف  الإ�صرائيلية 
مداهمة املنزل يف كفر عقب.وتعد البلدة جزءا من 

العام  يف  اإ�صرائيل  احتلتها  التي  ال�صرقية  القد�س 
1967، وت�صبب اجلدار الأمني العازل الذي يطلق 
بداأت  الذي  الف�صل  ا�صم جدار  الفل�صطينيون  عليه 
اإ�صرائيل ببنائه يف العام 2002 بف�صلها عن املدينة.
ع�صو  و�صف  تويرت  على  ح�صابه  وع��رب  جهته  م��ن 
الفل�صطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
...ت�صتحق  “جرمية  ب��اأن��ه  احل��ادث��ة  ال�صيخ  ح�صني 
حتقيقا دوليا فورا وب�صكل عاجل«.فيما دانت وزارة 
الإلكرتوين  موقعها  عرب  الفل�صطينية  اخلارجية 
“طريقة  واعتربتها  الب�صعة”.  الإع���دام  “جرمية 
الغتيال  م��ن��ظ��م��ة يف مم��ار���ص��ة  وع�����ص��اب��ات  م��اف��ي��ا 

اأية  اأو  اعتقال  اأي  وخ���ارج  وتعمد  اإ���ص��رار  �صبق  ع��ن 
حماكمة«.من جانبه، اأكد نادي الأ�صري الفل�صطيني 
الفائتة  الليلة  الإ�صرائيلية  القوات  تنفيذ  بيان  يف 
حملة اعتقالت �صد فل�صطينيني يف اأجناء متفرقة 

من ال�صفة الغربية املحتلة طالت 27 �صخ�صا.
والأح�����د اأ���ص��ي��ب ث��م��ان��ي��ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني ب��ع��دم��ا فتح 
النار على حافلة كانت متر بالقرب من  فل�صطيني 
احلائط الغربي يف القد�س ال�صرقية املحتلة - حائط 
املبكى بالن�صبة لليهود وحائط الرباق بالن�صبة اإىل 
�صخ�س  توقيف  لحقا  ال�صرطة  امل�صلمني.واأعلنت 

ي�صتبه باأنه اأطلق النار.

•• عوا�صم-وكاالت

�صهدت التطورات الع�صكرية بني رو�صيا واأوكرانيا تقدماً، حيث 
ا�صتمر اجلي�س الرو�صي يف �صرب مواقع القوات والبنية التحتية 
الهجمات  ���ص��ن  كييف  وا���ص��ل��ت  فيما  الأوك���ران���ي���ة،  الع�صكرية 

الع�صكرية على املواقع التي ت�صيطر عليها مو�صكو.
اأن  اإىل  ال��دف��اع  جم���ال  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ني  ملحللني  تقييم  واأ����ص���ار 
اأوكرانية خا�صعة  �صعي مو�صكو، لت�صديد قب�صتها على مناطق 
ب�صرق  منطقة  يف  ا�صتفتاء  اإج���راء  الرو�صية،  ال��ق��وات  ل�صيطرة 

اأوكرانيا و�صل اإىل “مرحلة متقدمة«.
وقالت وزارة الدفاع الربيطانية يف لندن يف حتديث يومي اإنه 
رو�صيا يف مراحل  تكون  اأن  املرجح  من  دونيت�صك”  يف منطقة 
غري  اأن��ه  من  الرغم  على  ا�صتفتاء،  لإج���راء  متقدمة  تخطيط 

وا�صح اإذا كان قد مت اتخاذ القرار النهائي باإجراء الت�صويت«.
على  لل�صيطرة  ت�صعى  اإنها  البداية  يف  قالت  قد  رو�صيا  وكانت 
قامت  عندما  اأوكرانيا،  ب�صرق  ولوهان�صك  دونيت�صك  منطقتي 
بغزو البالد يف فرباير)�صباط( املا�صي. وت�صكل املنطقتان معا 
منطقة دونبا�س، التي كان ي�صيطر عليها يف ال�صابق انف�صاليون 

مو�صكو  ق��وات  اأن  من  الرغم  على  ذل��ك،  لرو�صيا.مع  م��وؤي��دون 
�صيطرت حتى الآن على لوهان�صك، فاإنها مل ت�صيطر بعد على 

دونيت�صك، حيث مازالت املعارك م�صتمرة.
اإخفاق اجلي�س  اأن يرى الكرملني  من املرجح  وقالت الوزارة” 
لأق�صى  �صربة  كليا مما ميثل  اوبال�صت  دونيت�صك  احتالل  يف 
اأهدافه يف اأوكرانيا«.من ناحية اأخرى، يف اإطار �صعي كييف ل�صد 
اليوم  اردي��رن  جا�صيندا  نيوزيلندا  وزراء  رئي�صة  اأعلنت  الغزو، 
العاملني يف جمال  120 من  تر�صل  �صوف  اأن بالدها  الثنني 
الدفاع اإىل بريطانيا للم�صاعدة يف تدريب اجلنود الأوكرانيني.

وت�����ص��م��ح ه����ذه اخل���ط���وة ل��ف��رق��ت��ني ل���ت���دري���ب امل�������ص���اة بتزويد 
اأدائهم  لتح�صني  الأ�صا�صية  باملهارات  الأوكرانيني  الع�صكريني 
يف القتال، مبا ي�صمل كيفية التعامل مع الأ�صلحة، والإ�صعافات 

الأولية القتالية، وقانون العمليات وغريها من املهارات.
وقالت احلكومة يف بيان اإن تدريب حوايل 800 جندي اأوكراين 
�صيجرى ح�صرياً يف واحد من اأربعة مواقع يف بريطانيا، م�صرية 

اإىل اأن الع�صكريني النيوزيلنديني لن ي�صافروا اإىل اأوكرانيا.
وقالت رئي�صة الوزراء غا�صيندا اأرديرن يف موؤمتر لالإعالن عن 
�صيادة  على  ال�صافر  الهجوم  اأن  “اأو�صحنا  الع�صكريني:  اإر�صال 

اأم��ر خاطئ  اأرواح الأب��ري��اء،  اأي دول��ة وما يعقبه من خ�صائر يف 
ول ميكن احتماله. و�صت�صتمر اإدانتنا لتتجاوز الكلمات وت�صمل 
و�صددت على اأن القوات النيوزيلندية مل ولن  الدعم احلا�صم”. 
غيمبل  ي��وري  انتقد  القابل  اأوك��ران��ي��ا.يف  يف  القتال  يف  ت�صارك 
يف  الأع���راق  بني  والعالقات  العامة  الدبلوما�صية  جلنة  رئي�س 
القرم  ج�صر  ل�صرب  خطط  عن  اأوكرانيا  اإع��الن  القرم،  برملان 
الثمالة،  حتى  “ليحلموا  الربملاين:  باملجنونة.وقال  وو�صفها 
جديد  م��ن  نقتنع  نحن  ج�صيم.  بخطر  حم��ف��وف  ذل��ك  ول��ك��ن 
اأوكرانيا.  يف  الر�صميون  امل�صوؤولون  منه  يعاين  ال��ذي  باجلنون 
هوؤلء  م��ن  اأح��د  اأي  ن�صيان  يتم  ل��ن  اأن��ه  يفهموا  اأن  لكن يجب 

املجرمني. �صرتتد على روؤو�صهم �صيا�صة النازية والكراهية«.
اأن اجلي�س والقوات البحرية الرو�صية، قادران على  اإىل  واأ�صار 

�صمان حماية ج�صر القرم والدفاع عن اأمن �صبه اجلزيرة.
يف وقت �صابق، قال ع�صو برملان اأوكرانيا األيك�صي غونت�صارينكو، 
اإن �صلطات كييف اأجرت حمادثات مع وزير الدفاع الربيطاين 
بن وال�س، خالل قمة الناتو يف يونيو)حزيران( املا�صي، حول 

خطة لتدمري ج�صر القرم.
بن  الربيطاين  ال��وزي��ر  م��ع  “ناق�صنا  غونت�صارينكو:  واأ���ص��اف 

وال�س، خطة تدمري ج�صر القرم يف يونيو املا�صي«.
و�صيا�صية  ع�صكرية  �صخ�صيات  اأع��ل��ن��ت  ال�صابقة،  ال��ف��رتات  يف 

اأوكرانية ب�صكل دوري عن رغبة �صلطات كييف يف �صرب ج�صر 
القرم.

ا�شتفتاء مرتقب على دونيت�شك.. وخماوف من ق�شف ج�شر القرم

ال��ق�����ص��ي��ة ���ص��ج��ة ع���رب املحيط  ت��ث��ري     
نقل  من  بدًل  وجيه:  ول�صبب  الأطل�صي 
الأر�صيف  اإىل  رئا�صته  اأر�صيفات  جميع 
ين�ّس  كما  الكونغر�س،  ملكتبة  ال��وط��ن��ي 
اخلام�س  ال��رئ��ي�����س  اح��ت��ف��ظ  ال���ق���ان���ون، 
والأرب�����ع�����ون ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة، على 
العك�س من ذلك، بعدد كبري من الوثائق 
م�صتويات  لثالثة  وفًقا  مرتبة  ال�صرية 
“�صري”،  “خا�س”،  م��ط��ل��ق��ة:  ���ص��ري��ة 
فتح  الث��ن��ني،  �صباح  للغاية”.  “�صرية 
الذي  )اللقب  “املكتب”  من  حمققون 
يطلق على مكتب التحقيقات الفدرايل( 
نيويورك  ترامب -كان يف  دونالد  خزنة 
من  ���ص��ن��دوًق��ا  ع�صر  خم�صة  -و����ص���ادروا 

امل�صتندات.
ب��ع�����ص��ه��ا ع��ل��ى ����ص���ور، بينما     ي��ح��ت��وي 
املمنوح يف  بالعفو  الآخ��ر  البع�س  يتعلق 
نهاية وليته لروجر �صتون، وهو �صديق 

وم�صت�صار �صيا�صي للرئي�س. 
حتتوي  اأن  مي��ك��ن  خ����ط����ورة:  والأك�������رث 
باأ�صرار  تتعلق  معلومات  على  ال�صناديق 
خزنة  يف  ملًفا  ان  غري  اأمريكية.  نووية 
ت���رام���ب ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام خ���ا����س لأن 
“رئي�س  اإىل:  ي�صري  كلمتني  م��ن  ا�صمه 

فرن�صا”.
امل�صتاأجر  ب��اأّن  اإىل العتقاد   ويدفع هذا 
بيته  يف  احتفظ  الأبي�س  للبيت  ال�صابق 
مبعلومات �صخ�صية ح�صا�صة عن نظريه 

الفرن�صي ال�صابق.

»ممار�ضة معتادة«
   »متلك اجهزة كل دولة ملفات عن كل 
حملل  يو�صح  الأجنبية،  ال��دول  روؤ���ص��اء 
ال�صتخبارات،  ب��ع��امل  مرتبط  اأم��ري��ك��ي 
توجد  اأن  ميكن  م��ع��ت��ادة.  ممار�صة  اإن��ه��ا 
هذا  ح��ول  �صخ�صية  معلومات  عنا�صر 
النظري اأو ذاك مفيدة ملمار�صة �صغط يف 
�صياق مفاو�صات ما، ال ان املثري للده�صة 
هنا هو اأن ترامب اأخذ معه ملًفا يتعلق 
باإميانويل ماكرون. وهو الوحيد يف هذه 
ل���دى ترامب  لي�س  اأن���ه  ي��ب��دو  احل���ال���ة: 
اأج��ن��ب��ي. على  ب��زع��ي��م  اآخ���ر يتعلق  م��ل��ف 
الرجلني  العالقة بني  تبدو  ال�صطح، ل 
���ص��ي��ئ��ة، ل��ك��ن ت���رام���ب مل ي��ك��ن اأب������ًدا، يف 
مباكرون...  املعجبني  اأ�صد  من  اأعماقه، 

كانت �صداقتهما جمرد واجهة.
يرام.  م��ا  الأم����ور على  ب���داأت  بينهما،     
ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���رتام���ب، م���ن خ����الل زي����ارة 
ال�صانزليزيه مبنا�صبة العر�س الع�صكري 

14 يوليو 2017، اأعقبها ع�صاء يف برج 
بالن�صبة  وبريجيت.  ميالنيا  م��ع  اإي��ف��ل 

ملاكرون، من خالل زيارة دولة لوا�صنطن 
اع���ت���ربه���ا اجل���م���ي���ع ن���اج���ح���ة. ك����ل هذا 

ا  اأي�صً ول��ك��ن  ذك��وري��ة  م�صافحات  زان��ت��ه 
الأمريكي  الن�صحاب  من  بدًء  خالفات، 

والتي  الإيرانية،  النووية  التفاقية  من 
الراأي  اأخ��رى يف  اإليها خالفات  اأ�صيفت 
-على �صبيل املثال، حول العالقة العابرة 
لالأطل�صي بني اأوروبا والوليات املتحدة 

يف اإطار حلف �صمال الأطل�صي.
اأ�صئلة  ه��ن��اك  امل��رح��ل��ة، تبقى     يف ه��ذه 
بدون جواب: هل اإميانويل ماكرون هو 
لرتامب  املعا�صر  الوحيد  الرئي�س  حًقا 

الذي مي�صك هذا الأخري ملفات عنه؟
م��ل��ف��ات خمفية  امل��ل��ي��اردي��ر   ه��ل ميتلك 
وف��ي��م��ا يتعلق  اآخ������ر؟  م���ك���ان  اأخ������رى يف 
مباكرون، هل لديه عنا�صر من املحتمل 
لدونالد  ال���ث���اب���ت:  ع��ل��ي��ه؟  ت�����ص��غ��ط  اأن 
ترامب �صيء ما يف راأ�صه يتعلق مب�صتاأجر 

الإليزيه.
التحقيقات  م��ك��ت��ب  ت��ف��ت��ي�����س  ي���ث���ري     
الفيدرايل اأ�صئلة اأخرى. فب�صرف النظر 
وبح�صب  فرن�صا”،  “رئي�س  م��ل��ف  ع��ن 
الفدرايل،  التحقيقات  مكتب  ت�صمية 

�صادر املحققون �صندوقني من ال�صور. 
بال�صور  م�صاومة  ال�صور؟  ه��ذه  ن��وع  ما 
ماذا  واأخ����رًيا:  ال�صيا�صيني؟  خل�صومه 
ي��ن��ت��ظ��ر رئ��ي�����س ال����دول����ة ال�������ص���اب���ق؟ اإذا 
ك��ان يخفي اأ���ص��راًرا ن��ووي��ة، ف��اإن ترامب 
الأ�صرار حممية  لأن مثل هذه  يجازف، 
“رفع  ميكن  ول  خا�س  قانون  مبوجب 
رئي�س.  ن��زوة  على  ب��ن��اًء  عنها”  ال�صرية 
لكن هذا هو خط دفاع حمامي ترامب: 
“رفع  ام���ك���ان���ي���ة  مي���ل���ك ه�����ذا الأخ��������ري 
رغبته،  ح�صب  ال��وث��ائ��ق  ع��ن  ال�صرية” 
اإىل منزله ل يرقى  وبالتايل فاإن نقلها 
اإىل م�صتوى اإخفاء اأ�صرار الدولة. اإل اأن 
هذا املنطق ل ي�صح فيما يتعلق بالأ�صرار 

النووية.
مالحظة  هناك  فرن�صا،  اإىل  بالعودة     
باري�س  اأن  ���ص��ح��ي��ح  ن��ف�����ص��ه��ا:  ت��ف��ر���س 
لوا�صنطن  ت��اري��خ��ي  ح��ل��ي��ف  اأق�����دم  ه���ي 
)اجلمهوريون والدميقراطيون يكررون 
الفرن�صيني(،  غ��رور  لإر�صاء  دائما  ذلك 
متناف�صتان  ال��ع��ا���ص��م��ت��ني  ه��ات��ني  ل��ك��ن 
وت�صدير  الأ�صلحة  عقود  �صوق  يف  ا  اأي�صً
خربتهما النووية – وق�صية الغوا�صات 
الأ�صرتالية قبل اأقل من عام اأثبتت هذا 

بو�صوح.
بوجود  املناف�صة  ه��ذه  رب��ط  فهل ميكن   
يف مكتب دونالد  “رئي�س فرن�صا”  ملف 
األ  ال��وارد  فلوريدا؟ من  بولية  ترامب 

نعرف اأبًدا.

حتقيق مكتب التحقيقات الفدرايل:

ملاذا يخفي ترامب »ملف ماكرون« يف خزنته...؟
•• الفجر -اأك�صل جيلدن 

–ترجمة خرية ال�صيباين

للغاية”  “ال�ضرية  امللفات     من بني 
دونالد  عند  عليها  العثور  مت  التي 
اأغ�ضط�س،   8 الثنني  يــوم  ترامب 

لباري�س.  خا�ضة  اأهمية  ذو  اأحدها 
الفيدرايل،  التحقيقات  ووفق مكتب 
“رئي�س  ـــول:  ـــق ت ــه  ــت ــالم ع فـــــاإن 

فرن�ضا«.
قابلة  املحتمل  ومـــن  حمــرجــة،     
حنق  الق�ضية  هذه  تثري  لالنفجار، 

حول  حتقيق  اإطـــار  ففي  بــاريــ�ــس. 
احتمال اإخفاء دونالد ترامب لأ�ضرار 
التحقيقات  مكتب  يجري  الــدولــة، 
اإىل  قاده  حتقيًقا  حالًيا  الفيدرايل 
اإجراء عملية تفتي�س، يوم الثنني، 
الغو، الإقامة  مار  يف  اأغ�ضط�س،   8

الفرعية الأوىل للرئي�س الأمريكي 
و�ضفتها  )فلوريدا(،  بيت�س  بامل  يف 
“نادي  باأنها  الفيدرالية  ال�ضرطة 
ق�ضًرا  يقابل  اإقامة،  ومقر  �ضاطئي 
حماًما  و33  غرفة   57 من  مكوًنا 

على اأر�س م�ضاحتها 7 هكتارات«.

- يبدو اأنه لي�س لدى ترامب ملف 
اآخر يتعلق بزعيم اأجنبي

- مل يكن ترامب اأبًدا من اأ�شد املعجبن 
مباكرون... وكانت �شداقتهما جمرد واجهة

ع�صاء يف برج اإيفل مع ميالنيا وبريجيت

اأمام مار الغو، مقر اإقامة ترامب، خالل تفتي�س مكتب التحقيقات الفيدرايل

دونالد ترامب واإميانويل ماكرون خالل ع�صاء يف البيت الأبي�س

�صّجل مطعم نادي مار الغو اخلا�س 13 انتهاًكا ل�صالمة الأغذية خالل عملية تفقد حديثة

- حيازة ملف عن روؤ�شاء الدول الأجنبية »ممار�شة معتادة«
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•• دونيت�صك-رويرتز

ل ي��ج��د اأن�������دري، ال��ط��ب��ي��ب ال����ذي ي��ع��م��ل يف 
منطقة دونيت�صك باأوكرانيا، اأي وقت تقريبا 
لأخذ ق�صط من الراحة اأثناء نوبات عمله يف 
اخلطوط  م��ن  ب��ال��ق��رب  ع�صكري  م�صت�صفى 

الأمامية للحرب �صد رو�صيا.
تاأتي �صيارات الإ�صعاف اإىل امل�صت�صفى حمملة 
ب��ج��ن��ود ج��رح��ى ج���راء ال��ق��ت��ال ال���ذي يجتاح 
ت�����ص��ي��ط��ر عليها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ال���ب���ل���دات يف 
الذي  اأن��دري،  اأوكرانيا يف دونيت�صك.ويلتقي 
طلب عدم الك�صف عن هويته اإل با�صمه الأول، 

اإح�����ص��اره��م بوا�صطة  ي��ت��م  ال��ذي��ن  ب��امل��ر���ص��ى 
�صيارات الإ�صعاف، ويخطو م�صرعا يف ممرات 
اجلدد.ول  الوافدين  وعالج  لفح�س  �صيقة 
اجلنود حتى  اأح��د  وف��اة  توقيت  ي�صجل  يكاد 
حمفة.اأندري  على  نقله  يتم  اآخ���ر  يفح�س 
هناك  يعمل  وك���ان  كييف،  م��ن  ع��ام��ا(   47(
حتى بداأ الغزو الرو�صي لأوكرانيا يف فرباير 
ويقول  املواجهة.  خط  اإىل  انتقل  ثم  �صباط 
اإن اأكرث من يعاجلهم خالل هذه احلرب من 
ال�صبان.وقال “اأنا اأقوم بعملي فقط. كل منا 

يفعل ما هو مطلوب، نقوم بواجبنا فقط«.
واأ�صاف “ما يهم هو وجود من ينفذ املهام... 

اإىل حد ما على الأقل. اأنا ل اأقول اإنني اأقوم 
بعمل ’اإ�صايف’، فقط كل �صخ�س يقوم بعمله، 

وكل هذا يخلق روح فريق العمل«.
العمل تكون بح�صب  اأع��ب��اء  اإن  اأن���دري  وق��ال 

م�صتجدات احلرب.
البداية  يف  ال���رو����ص���ي���ة  ال�����ق�����وات  خ��ط��ط��ت 
ل��ل��ت��ق��دم يف ال��ع��ا���ص��م��ة ك��ي��ي��ف ل��ك��ن��ه��ا غريت 
من  م��ق��اوم��ة  م��واج��ه��ة  بعد  ا�صرتاتيجيتها 

اجلي�س الأوكراين.
وق����ال ال��ك��رم��ل��ني اإن����ه ���ص��ريك��ز ع��ل��ى تاأمني 
اأوكرانيا  �صرق  يف  باأكملها  دونبا�س  منطقة 
ووكالوؤها  ال��رو���ص��ي��ة  ال��ق��وات  احتلت  وال��ت��ي 

اأجزاء منها يف عام 2014.
و���ص��ي��ط��رت ال����ق����وات ال���رو����ص���ي���ة ع��ل��ى كامل 
معارك  يف  ت���ق���ري���ب���ا  ل���وج���ان�������ص���ك  م��ن��ط��ق��ة 
من  الآلف  ملقتل  اأدت  ح��زي��ران  يونيو  حتى 
اجلانبني. وتتقدم القوات الآن بثبات جنوبا 

يف دونيت�صك.
الأوكرانيني  اأن��دري وزم��الوؤه اجلنود  يعالج 
مدة  وتبلغ  بالغة.  اإ�صابات  بهم  تلحق  ممن 
غالبا  لكنهم  �صاعة   12 نظريا  نوبة عملهم 
اإذا زاد عدد حالت  اأطول  ما يبقون لفرتات 

الطوارئ التي ت�صل اإىل امل�صت�صفى.
وق�����ال م��ي��خ��اي��ل��و، رئ��ي�����س ق�����ص��م اجل���راح���ة 

ن�صر  يف  اأي�صا  يرغب  مل  وال��ذي  بامل�صت�صفى 
لقبه، “اأ�صعب اللحظات تكون نف�صية«.

من  يبلغون  اأولد  ي�صل  “عندما  واأ����ص���اف 
بجروح  م�صابني  ع��ام��ا   22 اأو   20 ال��ع��م��ر 
خ����ط����رية، ع���ن���دم���ا ي���ف���ق���دون اأط����راف����ه����م اأو 

ب�صرهم، عندما ي�صبحون معاقني«.
تعامل ميخايلو مع التوتر باإن�صاء ناد للياقة 
البدنية مع بع�س زمالئه. لكن القلق ي�صيع 

يف كل مكان.
امل�صت�صفى مل�صق  اأحد ممرات  وعلى جدران 
مكان  يف  قنبلة  اإخ��ف��اء  يتم  “قد  عليه  ُك��ت��ب 

بعيد عن توقعاتك«.

•• عوا�صم-وكاالت

ممار�صة  ع��ن  الإخ�����وان  تنظيم  يتخل  مل 
العنف والإره��اب �صواء يف م�صر اأو الدول 
العربية الأخرى، ويفعل الإخوان اأي �صيء 
وال���ص��ت��م��رار فيه  اإىل احل��ك��م  ل��ل��و���ص��ول 
با�صتعمال و�صائل ت�صلطية واإرهابية بعيدة 

كل البعد عن الن�صال ال�صيا�صي ال�صلمي.
ووفق �صحف عربية �صادرة اأم�س الثنني، 
يرى مراقبون اأن الإخوان هم اأ�صا�س جميع 
التنظيمات الإرهابية يف العامل، وهم الآن 
ال�صراعات  بعد  للغاية  �صعب  موقف  يف 
ويف  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  ي�صهدها  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 
الإخ���واين  التنظيم  ي��وج��ه  نف�صه  ال��وق��ت 
رف�س �صعبي مينعهم من ممار�صة العمل 

ال�صيا�صي.

الإخوان يف و�ضعية �ضعبة
“مفهوم  اإن  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ص��ح��ف  وق���ال���ت 
ب���ن���اء فكر  اأ����ص���ا����ص���ي���ة يف  ال���ع���ن���ف رك����ي����زة 
ال�صيا�صي،  الإ���ص��الم  وج��م��اع��ات  الإخ����وان 
املحوري يف  املفهوم  تناول هذا  ينبغي  ول 
املتطّرفة  اجلماعات  ه��ذه  وممار�صة  فكر 
ف��ق��ط ب��امل��ع��ن��ى امل���ت���داول، اأي ك��اآل��ي��ة عنف 
وال�صتمرار  احُل��ْك��ِم  اإىل  للو�صول  م���اّدي 
واإرهابية  ت�صّلطية  و�صائل  با�صتعمال  فيه 
تناق�س  ويف  للقوانني  وخم��ال��ف��ة  اأح��ي��ان��اً 
واحلزبي  ال�صيا�صي  الن�صال  م��ع  وا���ص��ح 
دميقراطية  وُن����ُظ����ٍم  اأُط������ر  يف  ال�����ص��ل��م��ي 
ال�صلطة  اإىل  ال��و���ص��ول  ت�صمن  وت��ع��ّددي��ة 
وتوؤّمن عملية النتقال ال�صيا�صي يف كنف 

ا�صتقرار املجتمع وموؤ�ّص�صات الدولة«.
الإخ����وان  “فكر  اأن  ال�����ص��ح��ف  واأو���ص��ح��ت 
عودة  ه��و  ال�صيا�صي  الإ����ص���الم  وج��م��اع��ات 
امل���واج���ه���ات الأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي ب���ني قوات 
وعنا�صر  ال��ت��ون�����ص��ي  ال���وط���ن���ي  اجل��ي�����س 
مبحافظة  ال�������ص���ّل���وم  ج���ب���ل  يف  اإره����اب����ي����ة 
التون�صي،  بال�صرق  الداخلية  الق�صرين 
الق�صائية  املالحقات  مع  بالتوازي  وذلك 
احلركة  م��ن  ق��ي��ادي��ون  لها  يتعّر�س  التي 
ت�صتثن  مل  م��الح��ق��ات  وه���ي  الإخ���وان���ي���ة 

رئي�صها را�صد الغّنو�صي«.
حركة  كانت  “كّلما  اأّن��ه  ال�صحف  وتابعت 
و���ص��ع��ي��ة �صعبة  الإخ���وان���ي���ة يف  ال��ن��ه�����ص��ة 
وح��رج��ة، حت���ّرك ال��ت��ط��ّرف والإره�����اب يف 

حماولة ل�صرب ا�صتقرار املجتمع والدولة 
وهذا ال�صكل من ممار�صة العنف ُي�صتعمل 
�صمنيا  يعني  وه��و  للتخويف  ال��غ��ال��ب  يف 
اآمنة على  كانت هذه اجلماعات  كّلما  اأّن��ه 
و���ص��ع��ه��ا و���ص��ل��ط��ت��ه��ا وم�����ص��احل��ه��ا، غاب 
التطّرف وانعدمت الأعمال الإرهابية، واإّن 
العنف  ممار�صة  يف  التقليدي  ال�صكل  هذا 
لي�س �صوى اأحد مظاهر العنف الذي مّيز 
وميّيز �صلوكيات حركات الإ�صالم ال�صيا�صي 
اإىل مراحل  انطالقاً من الن�صاأة وو�صوًل 
حماولت ال�صيطرة على مفا�صل املجتمع 

والدولة فالتمكني«.
واأكدت ال�صحف اأن “جممل جتارب ُحْكِم 
الإخوان واأ�صا�صاً يف م�صر وتون�س، اأظهرت 
زيف �صلوك واأخالق هذه اجلماعات، فقد 
ال�صلطة  ع���ن  اإب���ع���اده���م  ع��م��ل��ي��ات  ك�����ص��ف��ت 
نتيجة النتخابات اأو اإثر مطالبات �صعبية 
اإذ  داخلهم،  الكامن  ال�صيطان  عن حقيقة 
الو�صائل  اأق��ذر  وي�صتعملون  ا�صتعملوا  هم 
وذل���ك من  الب�صر  م��ن قيمة  ال��ت��ي حت���ّط 
بالعنف  ب���دءاً  �صلطتهم،  ا���ص��رتج��اع  اأج���ل 
وت�صويه اخل�صوم وهتك الأعرا�س و�صوًل 
اإىل ت�صّول مواقف القوى الغربية، م�صريا 
يف  ال��زاوي��ة  حجر  ه��و  اإذن  العنف  اإّن  اإىل 
ممنهجة  ممار�صة  وه��ي  الإخ���واين  الفكر 
اأم  احُل��ْك��ِم  يف  اجلماعات  ه��ذه  كانت  �صواء 
خ���ارج���ه، ف��ا���ص��ت��ع��م��ال ال��دمي��ق��راط��ي��ة ثّم 

النقالب عليها ُعْنٌف«.

الأم الروؤوم
فيما حتدث ال�صحف عن عالقة “الإخوان 
اجلهاد”  “قاعدة  بتنظيم  امل�صلمني” 
واإنها ممتدة وم�صتمرة؛ فموؤ�ص�س التنظيم 
من  كان  لدن،  بن  اأ�صامة  الأول،  وزعيمه 
اأكرث  اع��رتف  وقد  امل�صلمني”،  “الإخوان 
من مرة بذلك، وعرّب عنه �صاعده الأمين 
اأمين  اآن��ذاك،  والرجل الثاين يف التنظيم 

الظواهري، يف اأكرث من منا�صبة.
نقله  م��ا  اإن  العربية”  ال�صحف  وق��ال��ت 
الذي توىل قيادة التنظيم  “الظواهري”، 
فيما بعد، يف ت�صجيل �صوتي اأن اأ�صامة بن 
واأنه  “الإخوان امل�صلمني”  لدن، كان من 
ال�صهادة  اأدىل بهذه  خرج عليهم. وعندما 
ب���ن لدن،  اأ���ص��ام��ة  ع���ن  ينقلها  اإن����ه  ق����ال، 
التنظيم  ح�صن  يف  تربى  ال��ذي  �صخ�صياً 

وتلقى تعاليمه يف داخله.
العربية لعلك تتعجب  ال�صحف  واأ�صافت 
الظواهري،  ك��ت��اب  ت���ق���راأ  ع��ن��دم��ا  ك���ث���رياً 
وال����ذي  النبي”،  راي�����ة  حت���ت  “فر�صان 
اأفغان�صتان بطلب  اإىل  �صافر  اأن��ه  فيه  اأك��د 
وعر�س من “الإخوان امل�صلمني” اأنف�صهم، 
الطبية  امل��راك��ز  اأح���د  يعمل يف  ك��ان  حيث 
التابعة لهم، ففي هذا الوقت كان ميتلك 
الطبية  باجلمعية  ي�صمى  ما  “الإخوان” 
فروعها  اأح��د  يف  يعمل  وك��ان  الإ�صالمية، 
ب��ح��ي ال�����ص��ي��دة زي��ن��ب يف ال���ق���اه���رة، حتى 
مل يذكر  هاتفه اأحد قياديي “الإخوان”، 
اأو لعله مل يتذكره،  اأ�صمه  “الظواهري” 
اأفغان�صتان  اإىل  ال�����ص��ف��ر  ع��ل��ي��ه  ع���ار����ص���اً 
العرب  “املجاهدين  من  اجلرحى  مل��داواة 

والأفغان«.
واأ�صارت اإىل اأن “الإخوان” انت�صروا داخل 
اأفغان�صتان وكانوا فاعلني يف هذه احلرب 
يف  “املقاتلني”  معاً،  وال��رج��ال  امل��ال  عرب 
هذا التوقيت، حتى اأن مر�صد “الإخوان” 
قيادي  اخلام�س، م�صطفى م�صهور ومعه 
التنظيم، كمال ال�صنانريي، زارا اأفغان�صتان 
“الإخوان”  م��ن  وف��د  م��ع  طويلة  ل��ف��رتة 
واأق���ام���ا ف��ي��ه��ا ف���رتة ط��وي��ل��ة. دلل����ة هذه 
ما  الوثيقة  بالعالقات  مرتبطة  الإق��ام��ة 
و”القاعدة”  “الإخوان”  ق���ي���ادات  ب��ني 
وكان  اأفغان�صتان،  يف  “املجاهدين”  وك��ل 

الهدف تقريب وجهات النظر بني جبهات 
املقاتلني التي حتاربت بعد اإنتهاء احلرب 
الأيديولوجيا  من  ج��زء  وه��ذا  الأفغانية، 

املتطرفة لهوؤلء املقاتلني.
الأم  مبثابة  ه��م   “ “الإخوان  اأن  واك���دت 
والتطرف،  العنف  تنظيمات  لكل  ال��روؤوم 
وهم الرحم التي اأخرجت هذه التنظيمات، 
وال������ث������دي ال���������ذي اأر�������ص������ع غ�����ريه�����ا من 
التنظيمات التي ن�صاأت بعيداً من العنف؛ 
مثال “اجلماعة الإ�صالمية” امل�صلحة يف 
قد  الإ�صالمي”،  “اجلهاد  وتنظيم  م�صر 
امل�صلمني”  “الإخوان  اأف��ك��ار،  على  ت��رب��وا 
وكتابات �صيد قطب، ع�صو مكتب الإر�صاد، 
املكتب  وم�صوؤول جلنة ن�صر الدعوة داخل 
قاعدة  ف����اأي  ل�”الإخوان”،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
م�صرتكة للعنف اإذاً جتمع بني “الإخوان” 

و”القاعدة”؟

هجمات التنظيم املمنهجة
هجمات  اإن  ال���ع���رب���ي���ة  ال�����ص��ح��ف  وق������ال 
موؤمتر  �صد  املمنهجة  ال�صر�صة  الإخ���وان 
وبعد  م�������ص���ر،  يف  الوطني”  “احلوار 
حمالت الطعن والت�صكيك يف اأعمال جلنة 
اأع�صاء  من  عدد  ب��داأ  الرئا�صي”،  “العفو 
وحلفائهم يف توجيه  “الإخوان”  جماعة 
ر�صائل اإىل اأهايل املحكوم عليهم يف ق�صايا 
اأع�صاء  بالتوا�صل مع  الإره��اب، تطالبهم 

اللتفات  وع��دم  الرئا�صي”  “العفو  جلنة 
اإىل كل ما يتم ترويجه من مزاعم يتحدث 
اأ�صحابها عن “ال�صمود والتم�صك بالبقاء 
وك�صف  داخل ال�صجون اإىل ما ل نهاية”، 
اأحد حلفاء التنظيم الإخواين اأن ما ي�صمى 
ب�”جلنة احلريات الأكادميية” طلبت من 
العمل  الوطني”  “احلوار  جلنة  اأع�صاء 
اأب��رز القيادات  على الإف���راج عن ع��دد من 
ظروًفا  يواجهون  اأنهم  بادعاء  الإخوانية 

�صحية �صيئة.
وت��اب��ع��ت ق��ائ��ل��ة ق���ائ���اًل “يف ال��ع��ا���ص��ر من 
حليف  ك��ت��ب   ،2022 )اآب(  اأغ�����ص��ط�����س 
التنظيم الإخواين “تقادم كمال ال�صغري” 
فيها  اأع��ل��ن  بوك”  “الفي�س  ع��رب  ر���ص��ال��ة 
بلجنة  ي�صمى  فيما  ع�����ص��واً  ب�صفته  اأن���ه 
يوؤكد اأن اللجنة  “احلريات الأكادميية”، 
اأر�صلت يوم التا�صع من اأغ�صط�س)اآب( عدة 
احلوار  للجنة  ال��ع��ام  املن�صق  اإىل  ر���ص��ائ��ل 
وكذلك  ر���ص��وان،  �صياء  الدكتور  الوطني 
عدد من اأع�صاء اللجنة ملطالبتهم بالعمل 
الأكادمييني  م��ن  ع��دد  ع��ن  الإف����راج  على 
ال�صجن  عقوبة  يق�صون  الذين  امل�صريني 
منذ �صنوات يف ق�صايا اإرهابية، وزعم اأنهم 
وت�صمن  �صيئة،  �صحية  ظ��روًف��ا  ي��ع��ان��ون 
اأب���رز قيادات  اأ���ص��م��اء ثالثة م��ن  اخل��ط��اب 

التنظيم الإخواين.
اأن  وامل��ده�����س  ال��ع��ج��ي��ب  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 

يدىل  ك��ان  نف�صه  ه��و  ال�صغري”  “تقادم 
اأ�صابيع  اأرب��ع��ة  قبل  �صحفية  بت�صريحات 
اأمناء  جم��ل�����س  اإىل  ر���ص��ائ��ل��ه  ت���اري���خ  م���ن 
دعوة  اأن  فيها  يزعم  الوطني”  “احلوار 
اأكرث ول  “مناورة �صيا�صية لي�س  احل��وار: 
الوقت،  من  مزيد  �صراء  منها  ُي��راد  اأق��ل، 
وكان يزعم اأن  من اأجل مترير الأزمات”، 
“جمل�س الأمناء معباأ بالنق�صام ال�صيا�صي 
خر” يف اإ�صارة اإىل  والإق�صاء وم�صادرة الآ
ا�صتبعاد جماعة “الإخوان” من “احلوار 

الوطني«.
مع  “بالتزامن  ق���ائ���اًل  ح��دي��ث��ه  وخ���ت���م 
“الإخوان”  �صفينة  من  القفز  حم��اولت 
الغارقة، يتجدد عراك املكا�صب واملنا�صب 
منري  “اإبراهيم  ج��ب��ه��ت��ي  ب���ني  وامل���غ���امن 
وحممود ح�صني” وب��داأت جبهة “منري” 
ولية  “ل  ف��ت��وى  با�صتخدام  التلويح  يف 
يف اعتبار املر�صد العام للجماعة  لأ�صري” 
الإرهابية “حممد بديع” معزوًل ولي�س 
له �صالحية اتخاذ اأي قرار يح�صم النزاع 
ال���دائ���ر ب��ني اجل��ب��ه��ت��ني، وب��ال��ت��ايل يجب 
مر�صد  ان��ت��خ��اب  اإىل  ب��ال��دع��وة  الإ�����ص����راع 
�صئون  اإدارة  ي���ت���وىل  ل��ل��ج��م��اع��ة  ج���دي���د 

التنظيم يف �صورته اجلديدة.

األعيب اإخوان اليمن
ربطت  اللندنية  “العرب”  �صحيفة  اأم��ا 
بني عنف الإخوان �صواء يف م�صر وتون�س 
ب��األع��ي��ب ح���زب الإ����ص���الح الإخ������واين يف 
ال�صرعية  م��ع  مك�صوفة  مل��واج��ه��ة  ال��ي��م��ن 
كانت  اأن  بعد  العربي،  والتحالف  اليمنية 
2006 على  ع����ام  م��ن��ذ  ت��ق��وم  ���ص��ي��ا���ص��ت��ه 
ملواجهة  �صيا�صية  تكتالت  خلف  الختباء 

خ�صومه؛ 
واجه  ع��ن��دم��ا   2011 ع���ام  ح���دث  مثلما 
نظام الرئي�س الأ�صبق علي عبداهلل �صالح 
امل�صرتك، كما وقف  اللقاء  من وراء تكتل 
الوطني  التحالف  تاأ�صي�س  خلف  احل��زب 
 2019 ع��ام  اليمنية  ال�صيا�صية  للقوى 
ملواجهة املجل�س النتقايل وجناح الرئي�س 
ال�����ص��ع��ب��ي العام  امل���وؤمت���ر  ���ص��ال��ح يف ح���زب 

املناه�س للحوثي.
وف�����ص��ل ح���زب الإ����ص���الح خ���الل مواجهته 
اجلديدة مع املجل�س الرئا�صي والتحالف 
ال��ع��رب��ي يف ج���ّر اأي ح���زب م���ن الأح�����زاب 

املن�صوية يف التحالف الوطني اإىل اإ�صدار 
وقع  دفعه -حت��ت  ما  وه��و  بيان م�صرتك، 
احلزب-  قواعد  مار�صتها  التي  ال�صغوط 
الذي  الوقت  بيان منفرد، يف  اإ���ص��دار  اإىل 
�صدرت فيه بيانات اأخرى عربت عن دعم 
البيانات  مثل  �صبوة،  يف  املحلية  ال�صلطة 
ال�صرتاكي  احل��زب  من  كل  عن  ال�صادرة 
اجلنوبي  الن���ت���ق���ايل  وامل��ج��ل�����س  ال��ي��م��ن��ي 
وال�صلطة املحلية يف حمافظَتْي ح�صرموت 

والبي�صاء
و�صن اإعالميون و�صيا�صيون تابعون حلزب 
رئي�س  على  الأعنف  هو  الإ�صالح هجوما 
العليمي،  ر�صاد  الرئا�صي  القيادة  جمل�س 
التمرد  م��ن  م��وق��ف��ه  خلفية  ع��ل��ى  وذل����ك 
�صبوة  حمافظة  �صهدته  ال��ذي  الع�صكري 
خالل الأيام املا�صية يف اأعقاب رف�س قادة 
قرارات  املحافظة  يف  وع�صكريني  اأمنيني 
����ص���ادرة ع��ن امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���ص��ي، بح�صب 

ال�صحيفة.
وح������ول خ����ي����ارات ال��ت�����ص��ع��ي��د الإخ�������واين 
الباحث  ق��ال  اليمني  امل�صهد  يف  املرتقبة 

ال�صيا�صي اليمني يعقوب ال�صفياين،
  “من الوا�صح اأن حزب الإ�صالح اليمني 
)فرع الإخوان يف اليمن( يعترب القرتاب 
من مراكز نفوذه، خ�صو�صاً املثلث النفطي 
– ح�صرموت( خطوطاً  – �صبوة  )م��اأرب 
الو�صائل  ب��ك��ل  ع��ل��ي��ه��ا  ���ص��ي��ق��ات��ل  ح���م���راء 

والطرق، 
�صبوة  الإخ���وان ما ح��دث يف  اعترب  ولهذا 
م��وؤ���ص��راً خ��ط��رياً ي��ه��دد نفوذهم ال���ذي مت 
تكري�صه منذ ما قبل حرب 2015 وتعزز 

خالل ال�صنوات املا�صية«.
ولفت ال�صفياين اإىل اأن “خيارات الإخوان 
اجلماعة  وب���داأت���ه���ا  م��ف��ت��وح��ة  ال��ي��م��ن  يف 
املجل�س  م����ن  ب���الن�������ص���ح���اب  ب���ال���ت���ل���وي���ح 
كانت  التي  اليمنية  وال�صرعية  الرئا�صي 
اإىل ما قبل ت�صكيل املجل�س الرئا�صي حكراً 
على اجلماعة ومغنما من مغامن احلرب 

بالن�صبة اإليهم”،
�صيوا�صلون  “الإخوان  اأن  اإىل  م�����ص��رياً   
املجل�س  ع��ل��ى  ه���ذا الجت�����اه  ال�����ص��غ��ط يف 
املجل�س،  رئ��ي�����س  خ�����ص��و���ص��اً  ال���رئ���ا����ص���ي، 
املوجهة  ال�صمنية  الر�صائل  مع  بالتوازي 
اإىل ال�صعودية، والتي حملها بيان الإ�صالح 

الأخري وهددت �صمنياً اأمن الريا�س«.

اأطباء: ل وقت للراحة يف م�شت�شفى ع�شكري ب�شرق اأوكرانيا 

•• عوا�صم-وكاالت

و���ص��ل وف���د م���ن ال��ك��ون��غ��ر���س الأم���ري���ك���ي اإىل 
الأح��د يف خطوة من  الأول  اأم�س  ي��وم  تايوان 
�صاأنها �صّب الزيت على النار، و�صط حتذيرات 
خ���رباء وت��ق��اري��ر غ��رب��ي��ة م��ن اح��ت��م��ال اندلع 

حرب مدمرة.
ل��ل�����ص��ف��ارة الأم��ريك��ي��ة يف تايوان،  ب��ي��ان  وق���ال 
تاأتي يف  تايبيه  اإىل  الكونغر�س  وفد  زي��ارة  اإن 
الهندي  املحيطني  ملنطقة  اأو���ص��ع  زي���ارة  اإط���ار 
وال�������ه�������ادي.ول ت������زال ال�������ص���ني م�����ص��ت��م��رة يف 
اأن  بعد  اجل��زي��رة  ق��رب  الع�صكرية  مناوراتها 
اأججت نان�صي بيلو�صي، رئي�صة جمل�س النواب 
تايوان  اإىل  بزيارتها  الت�صعيد  نار  الأمريكي، 

رغم الرف�س ال�صيني لها قبل 10 اأيام.
وردت تايوان مبناورات من جانبها بالذخرية 
احلية �صملت حماكاة للدفاع عن اجلزيرة من 

غزو �صيني حمتمل.
وو�صط هذه الأزم��ة، اأج��رى اآلف اجلنود من 
حليفة  ودول  املتحدة  وال��ولي��ات  اإندوني�صيا 
اإندوني�صيا يف  احل��ي��ة يف  ب��ال��ذخ��رية  ت��دري��ب��ات 
اإطار مناورات �صنوية، بينما رّدت ال�صني وبداأت 

مع تايالند، الأحد، مناورات م�صرتكة.
وحتذر تقارير غربية من اأن ا�صتمرار الت�صعيد 
قد يوؤدي حلرب بني اأول وثالث اأقوى جيو�س 

العامل، و�صتكون” الأ�صواأ يف تاريخ احلروب«.
ويف ذات ال�صياق، ا�صت�صهدت �صحيفة “التاميز” 
الربيطانية بتحليل اأمريكي، يوؤكد اأن اندلع 
ح����رب ب���ني ب��ك��ني ووا���ص��ن��ط��ن ح����ول ت���اي���وان، 

�صتوؤدي خل�صائر مدمرة للبلدين.
ال�صرتاتيجية  ال����درا�����ص����ات  م���رك���ز  وي�����ص��ع 
حلرب  حماكاة  �صيناريو  بوا�صنطن  والدولية 
فائز  هناك  يكون  “لن  اأن��ه  متوقعا  حمتملة، 

وا�صح بال�صراع اإن ن�صب«.
اأن ُتغرق ال�صواريخ البال�صتية للجي�س  ورّجح 

ال�صيني ن�صبة كبرية من الأ�صاطيل الأمريكية 
على  الطائرات  من  مئات  وتدمر  واليابانية، 
امل�صوؤول  ك��ان�����ص��ي��ان،  م����ارك  الأر�����س.وي����ق����ول 
ال��ك��ب��ري ال�����ص��اب��ق يف ال��ب��ن��ت��اغ��ون الأم���ريك���ي 
والبحرية  اجل��وي��ة  امل�����ص��ادة  “الهجمات  اإن: 
�صتدمر  وا���ص��ن��ط��ن  ���ص��ت��ق��وده  ال���ذي  للتحالف 
ال�صيني  وال�����ص��ط��ح��ي  ال��ربم��ائ��ي  الأ����ص���ط���ول 
امل��ك�����ص��وف، وت��غ��رق يف ال��ن��ه��اي��ة ح���وايل 150 

�صفينة«.
عك�صت  ال�صينية  املناورات  اأن  كان�صيان  ويرى 
قدرات يلزم اأخذها يف العتبار، حمذرا من اأنه 
ال�صني  “احتالل”  وا�صنطن  منعت  اإذا  حتى 
لتايوان، فاإن: “هذه احلرب، �صتعيد الوليات 
و  املتحدة �صنوات للوراء لإعادة بناء قواتها”، 

“قد ت�صتغل رو�صيا واإيران �صعف وا�صنطن«.
لعام  باور”  ف��اي��ر  “غلوبال  لت�صنيف  وف��ق��ا 

2022 يحتل اجلي�س الأمريكي املركز الأول 
بينهم  ج��ن��دي،  مليون   2.245 بعدد  عامليا، 

845.5 األف من قوات الحتياط.
وبجانب العدد ال�صخم للمعدات من مقاتالت 
اأمريكا  ودب��اب��ات وراج��م��ات ���ص��واري��خ، متتلك 
تبلغ  دفاعها  وميزانية  ن��ووي��ا،  راأ���ص��ا   3750

نحو 740 مليار دولر.
ال��ث��ال��ث عامليا،  ال�����ص��ي��ن��ي ف��ه��و  اأم�����ا اجل��ي�����س 
وت��ت��ج��اوز ق���وات���ه 3 م��الي��ني ج���ن���دي، ويحل 
وقواته  الأوىل،  املرتبة  يف  البحري  اأ�صطوله 
ال�صني  ومتتلك  الثالثة،  امل��رت��ب��ة  يف  اجل��وي��ة 
350 راأ�صا نوويا، مبا يف ذلك 204 �صواريخ 
العابرة  ال�������ص���واري���خ  واآلف  امل�����دى،  ط��وي��ل��ة 

للقارات، وميزانية تبلغ 230 مليار دولر.
واأمريكا،  ال�صني  بني  العالقات  توتر  وح��ول 
ي���ق���ول اخل���ب���ري ال��ع�����ص��ك��ري الأم����ريك����ي بيرت 

حممال  اآليك�س، اإنها” كارثة بكل املقايي�س”، 
اإ�صعال  الزيارات الأمريكية لتايوان م�صوؤولية 
نيوز  “�صكاي  ملوقع  اآليك�س  الأو�صاع.واأ�صاف 
عالقات  اأن  اأك���دت  ت��اي��وان  اأزم���ة  اأن  عربية”، 
عهدها،  ل�صابق  ت��ع��ود  “لن  وب��ك��ني  وا�صنطن 
من  األيك�س  العداء«.وحذر  تنامي  �صت�صهد  بل 
عر�صي  ح��ادث  حتى  اأو  تقدير  �صوء  “اأي  اأن: 
امل��ن��اورات ميكن  اأو ال�صني خ��الل  من ت��اي��وان 
اأن  خا�صة  وخيمة،  عواقبه  لت�صادم  ي��وؤدي  اأن 
ا�صتعادة  يف  حقها  ع��ن  تتحدث  ب���داأت  ال�صني 
الع�صكرية،  بالقوة  ول��و  ت��اي��وان  على  �صيادتها 
وحينها فدفاع وا�صنطن عن اجلزيرة �صتن�صب 

معه حرب، وهذا اأمر ل مفر منه«.
“لوبوان”  �صحيفة  تقول  نف�صه،  املنحى  ويف 
واأي  تت�صع،  البلدين  بني  الهوة  اإن  الفرن�صية 

خطاأ يف التقدير قد يتحول لكارثة عاملية.

�شيناريوهات املواجهة بن ال�شن واأمريكا.. هل ن�شهد حربا مدمرة؟
•• طوكيو-رويرتز

اأم�س  كي�صيدا  فوميو  ال��ي��اب��اين  ال����وزراء  رئي�س  تعهد 
الثنني بعدم �صن بالده حربا مرة اأخرى على الإطالق 
وذلك يف الوقت الذي زار فيه اأع�صاء يف حكومته ن�صبا 
اأث����ار غ�صب كوريا  احل���رب مم��ا  ي��ك��رم قتلى  ت��ذك��اري��ا 

اجلنوبية وال�صني.
ج����اء ت��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�������وزراء يف 
ذك�����رى ا���ص��ت�����ص��الم ال���ي���اب���ان يف 
احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة التي 

حتل اليوم.
ال�صريح  و���ص��ول  ب��ك��ني  وت��ع��ت��رب 
الع�صكري  ل�����ل�����ع�����دوان  رم��������زا 
توترت  وق��د  ال�صابق.  ال��ي��اب��اين 
ال�صني  م���ع  ال���ي���اب���ان  ع���الق���ات 
اأن  بعد  العام  هذا  خا�س  ب�صكل 
ع�صكرية  تدريبات  بكني  اأج��رت 
ت��اي��وان يف  غ��ري م�صبوقة ح��ول 
التي قامت بها  ال��زي��ارة  اأع��ق��اب 
رئي�صة جمل�س النواب الأمريكي 
ن��ان�����ص��ي ب��ي��ل��و���ص��ي ل��ل��ج��زي��رة يف 
ال�صهر.  ه���ذا  م���ن  ���ص��اب��ق  وق���ت 

وخالل التدريبات، �صقطت عدة �صواريخ يف املياه داخل 
املنطقة القت�صادية اخلال�صة لليابان.

وقال كي�صيدا اأمام جتمع يف طوكيو ح�صره الإمرباطور 
ناروهيتو “لن نكرر اأهوال احلرب مرة اأخرى. �صاأ�صتمر 

يف الوفاء بهذا الق�صم«.
واأ�صاف “وتعترب اليابان زعيمة فاعلة يف جمال ال�صالم 
يف عامل ل تزال فيه ال�صراعات م�صتمرة بال توقف«.
يابانيون يف  زع��م��اء  بها  ق��ام  لل�صريح  زي���ارات  واأث���ارت 
يكرم  لأن���ه  اجلنوبية  وك��وري��ا  ال�صني  غ�صب  امل��ا���ص��ي 
اإىل جانب قتلى احلرب 14 من زعماء اليابان الذين 

اأدانتهم حمكمة للحلفاء باعتبارهم جمرمي حرب.
واإحياء الذكرى عند ال�صريح يجعل كي�صيدا يف مواجهة 
عملية توازن �صعبة للغاية اإذ يتعني عليه من منطلق 

اجلانب املعتدل للحزب الليربايل الدميقراطي جتنب 
اإثارة غ�صب اجلريان وال�صركاء الدوليني، مع احلفاظ 
يف الوقت ذاته على ر�صا اأع�صاء احلزب الأكرث ت�صددا 
ال�صهر  اآب���ي  �صينزو  احل���زب  زع��ي��م  مقتل  ب��ع��د  خ��ا���ص��ة 

املا�صي.
اأر�صل قربانا  كي�صيدا  اأن  وذك��رت وكالة كيودو لالأنباء 
ي���زوره.  اأن  دون  ال�����ص��ري��ح  اإىل 
وك�����ان ق���د اأر����ص���ل ق���راب���ني اإىل 
احتفالت  خ����الل  ي��ا���ص��وك��وين 

العام املا�صي والربيع احلايل.
هيئة  بثتها  ل��ق��ط��ات  واأظ���ه���رت 
اليابانية  والتلفزيون  الإذاع���ة 
العديد  زي���ارة  )اإن.اإت�����س.ك��ي��ه( 
�صاعة  ال��وزراء لل�صريح يف  من 
مبكرة من �صباح اليوم الثنني 
وم������ن ب��ي��ن��ه��م وزي��������رة الأم������ن 

القت�صادي �صنا تاكاي�صي.
املوقع  زار  ����ص���اب���ق،  وق�����ت  ويف 
رئي�س  ه�����اج�����ي�����ودا  ك���وي�������ص���ي 
جم��ل�����س اأب���ح���اث ال�����ص��ي��ا���ص��ة يف 
احلزب الدميقراطي الليربايل 
لرئي�س  ال��رئ��ي�����ص��ي  واحل��ل��ي��ف 

الوزراء ال�صابق املقتول �صينزو اآبي.
ال��وزراء هريوكازو مات�صونو  اأمناء جمل�س  وقال كبري 
يف موؤمتر �صحفي اليوم الثنني “ل�صت على علم مبا 
اإذا كان رئي�س الوزراء �صيزور �صريح يا�صوكوين اأم ل، 

واأعتقد اأنه �صيتخذ القرار املنا�صب«.
دولة  اأي  حت��رتم  اأن  الطبيعي  “من  مات�صونو  وق���ال 
اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ���ص��ح��وا ب��اأرواح��ه��م م��ن اأج���ل بلدهم.. 
�صتوا�صل اليابان تعزيز عالقاتها مع جريانها مبا يف 

ذلك ال�صني وكوريا اجلنوبية«.
امل�صرعني  م��ن  ق��ال��ت جمموعة  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع  ويف 
الذين عادة ما يزورون ال�صريح ب�صكل جماعي يف 15 
الرتفاع  ب�صبب  ذل��ك  يفعلوا  ل��ن  اإن��ه��م  اآب،  اأغ�صط�س 

الأخري يف حالت الإ�صابة بفريو�س كورونا.

رئي�س وزراء اليابان يتعهد بعدم �شن بالده حربا اأخرى 

مفهوم العنف ركيزة اأ�ضا�ضية يف بناء فكرها

�شحف عربية: جماعة الإخوان.. اأم التنظيمات الإرهابية
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•• يريفان-اأ ف ب

الأحد  وقع  الذي  النفجار  ح�صيلة  ارتفعت 
الأرمينية  العا�صمة  يف  جت��اري��ة  منطقة  يف 
ومل حتّدد اأ�صبابه بعد اإىل �صتة قتلى، وفق ما 

اأعلنت وزارة احلالت الطارئة الثنني.
�صرح  ح�����ص��ب��م��ا  ج���ث���ث،  ����ص���ت  ان���ت�������ص���ال  ومّت 
وزي����ر احل�����الت ال��ط��ارئ��ة الأرم���ي���ن���ي اأرم���ن 

بامبوخت�صيان لل�صحافة.
اأ�صيبوا  �صخ�صا   60 م��ن  اأك���رث  ب���اأن  واأف����اد 
ه��م يف عداد  اآخ��ري��ن   15 واأن  الن��ف��ج��ار  يف 

املفقودين.
ورجح بح�صب تقديرات الوزارة، اأن النفجار 
مل يكن هجوًما، مو�صًحا اأن حريًقا ح�صل يف 

البداية، ثّم ح�صل انفجار بعد ذلك بقليل.
احلريق  م���ن  ���ص��غ��رية  ب������وؤًرا  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وال��دخ��ان ل ت��زال يف املوقع، م��وؤك��ًدا اأن ذلك 

قد ي�صتمّر �صبعة اأيام.
وتتوا�صل اأعمال التنظيف والإنقاذ يف املوقع 
اإنقاذ،  عن�صر   350 م��ن  اأك��رث  انت�صر  حيث 

بح�صب بامبوخت�صيان.
واأع���ل���ن���ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة الأرم���ي���ن���ي���ة فتح 

ان��ت��ه��اك قواعد  “يف  حت��ق��ي��ق م�����ص��اء الأح�����د 
ال�صتعال”  ����ص���ري���ع���ة  م���ن���ت���ج���ات  ت���خ���زي���ن 
احلرائق”،  م��ن  ال��وق��اي��ة  ق��واع��د  و”انتهاك 
وهي خمالفات ت�صببت يف وفاة عّدة اأ�صخا�س 

نتيجة “الإهمال«.
اأرمينيا  وزراء  رئي�س  زار  الث��ن��ني،  و���ص��ب��اح 
بح�صب  الن��ف��ج��ار،  م��وق��ع  با�صينيان  نيكول 
م��ك��ت��ب��ه الإع������الم������ي.ومل ُي��ك�����ص��ف ب��ع��د عن 
م��الب�����ص��ات ه���ذا الن��ف��ج��ار ال����ذي وق���ع بعد 
اجلملة.  ملبيعات  �صورمالو  �صوق  يف  الظهر 
وتلقى هذه ال�صوق عادة اإقبال كثيفا الأحد.

ارتفاع ح�شيلة القتلى اإىل 6 يف انفجار يريفان 
•• ولنجتون-رويرتز

قالت احلكومة يف نيوزيلندا الثنني اإنها �صرت�صل 
120 ع�صكريا اإىل بريطانيا للم�صاعدة يف تدريب 

الأوكرانيني على القتال يف اخلطوط الأمامية.
امل�صاة  لتدريب  لفرقتني  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت�صمح 
باملهارات  الأوك����ران����ي����ني  ال��ع�����ص��ك��ري��ني  ب���ت���زوي���د 
ي�صمل  القتال، مبا  اأدائهم يف  الأ�صا�صية لتح�صني 
كيفية التعامل مع الأ�صلحة، والإ�صعافات الأولية 
القتالية، وقانون العمليات وغريها من املهارات.

وقالت احلكومة يف بيان اإن تدريب حوايل 800 

ج���ن���دي اأوك�������راين ���ص��ي��ج��رى ح�����ص��ري��ا يف واح���د 
اأن  اإىل  م�صرية  بريطانيا،  يف  م��واق��ع  اأرب��ع��ة  م��ن 
ال��ع�����ص��ك��ري��ني ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ني ل��ن ي�����ص��اف��روا اإىل 
اأرديرن  الوزراء جا�صيندا  رئي�صة  اأوكرانيا.وقالت 
يف موؤمتر �صحفي لالإعالن عن اإر�صال الع�صكريني 
“اأو�صحنا اأن الهجوم ال�صافر على �صيادة اأي دولة 
وما يعقبه من خ�صائر يف اأرواح الأبرياء اأمر خطاأ 
لتتجاوز  اإدانتنا  و�صت�صتمر  احتماله.  ميكن  ول 

الكلمات وت�صمل الدعم احلا�صم«.
ولن  مل  النيوزيلندية  ال��ق��وات  اأن  على  و���ص��ددت 

ت�صارك يف القتال يف اأوكرانيا.

النيوزيلنديني  الع�صكريني  من  ثالثون  واأك��م��ل 
الع�صكريني  ل��ت��دري��ب  اأي����ار  م��اي��و  يف  ان��ت�����ص��اره��م 

الأوكرانيني على ت�صغيل املدفعية.
يف  التدريب  بغر�س  اجلنود  ن�صر  عمليات  وتاأتي 
اإطار �صل�صلة من الإج��راءات ردا على غزو رو�صيا 
يف 24 فرباير �صباط جلارتها اجلنوبية. و�صملت 
هذه الإجراءات تقدمي دعم مايل باأكرث من 40 
مليون دولر نيوزيلندي )25.70 مليون دولر( 

وفر�س عقوبات على 840 فردا وكيانا.
“عملية  باأنه  اأوكرانيا  يف  تدخلها  رو�صيا  وت�صف 

خا�صة” لنزع اأ�صلحتها.

نيوزيلندا تقرر ن�شر 120 ع�شكريا يف بريطانيا 

اأفغان�صتان قتلت  ع��ام على مغادرة  بعد   *    
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة زع���ي���م ال���ق���اع���دة اأمي���ن 
ال��ظ��واه��ري و�صط ك��اب��ول. ه��ل ه��ذا انت�صار 

لل�صيا�صة الأمريكية براأيك؟
    - يبدو اأن جو بايدن �صعيد ج��ًدا بنف�صه 
���ا. ل��ك��ن ب��ال��ن�����ص��ب��ة يل،  والأم���ري���ك���ي���ني اأي�������صً
ه���ذا ف�����ص��ل رم�����زي. ك���ان اجل��م��ي��ع ي��ع��ل��م اأن 
حقاين،  حكم  حت��ت  منطقة  يف  ال��ظ��واه��ري 
من  امل��ق��رب��ة  الأف��غ��ان��ي��ة  الإره��اب��ي��ة  ال�صبكة 
القاعدة. من ناحية اأخرى، مل نكن نعلم اأن 
زعيمها، �صراج الدين حقاين، وزير الداخلية 
اإن  ك��اب��ول.  اإىل ج��ان��ب��ه يف  ق��د نقله  ��ا،  اأي�����صً
حقيقة وجود الظواهري والزعيم حقاين يف 

اأفغان�صتان، تثبت هزمية الوليات املتحدة.
   ق��ب��ل ع���ام���ني، ت��ف��او���س الم���ري���ك���ان على 
الأمريكيون  واف����ق  ط��ال��ب��ان:  م��ع  ات��ف��اق��ي��ة 
عدم  �صرط  البالد  من  قواتهم  �صحب  على 
ا���ص��ت��خ��دام الأرا�����ص����ي الأف��غ��ان��ي��ة م���ن قبل 
م�صالح  �صد  الآن  بعد  الإرهابية  املنظمات 
الأمريكيني وحلفائهم. لقد �صلموا ال�صلطة 
اأن يح�صلوا على  بب�صاطة اإىل طالبان، دون 
يتعلق  فيما  �صيما  ل  ي���ري���دون،  م��ا  معظم 
اآخ��ر: الأمريكيون  الإن�صان.   مثال  بحقوق 
ائتالفية.  حكومة  ت�صكيل  ينتظرون  كانوا 
ومع ذلك، على امل�صتوى الداخلي، مل تنجح 
�صم  يف  ذل����ك(  يف  ت��رغ��ب  مل  )اأو  ط��ال��ب��ان 
�صخ�صيات �صيا�صية حكومية اأو من املجتمع 
املدين اأو حتى ذات نفوذ عرقي خمتلف عن 
فاإن معظمهم من  لذلك،  ونتيجة  طالبان. 
اإنها  ط��ال��ب��ان.  عنا�صر  ك��ل  مثل  الب�صتون، 
عام  بعد  الآن،  حتى  نهائية  حكومة  لي�صت 

من و�صولها اإىل ال�صلطة.
   *من وجهة نظرك، قدمت �صبكة حقاين 
لتعّقب  الأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م��ع��ل��وم��ات 

الظواهري يف حماولة لتح�صني عالقتهما. 
ملاذا يعترب العرتاف الدويل بهذه الأهمية 

بالن�صبة لطالبان؟
�صعت حركة طالبان  الأول،  اليوم  منذ   -    
والذي  دويل،  اع���رتاف  على  احل�����ص��ول  اىل 
مي��ر ع��رب اع����رتاف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة بها. 
هي تريد اإظهار اأنها متثل الأمة الأفغانية، 
فعلى  بلد.  اي  ب�صرعيتها  يعرتف  مل  ولكن 
عك�س الفرتة الأوىل يف ال�صلطة )1996-

اأو  ال��ق��ط��ري��ني  ح��ل��ف��ائ��ه��ا  ح��ت��ى   ،)2001
بال�صري  املجازفة  يريدون  ل  الباك�صتانيني 
ي�صطدموا  ل  ح��ت��ى  الع�����رتاف  ط��ري��ق  يف 
التي رف�صت طلب احلركة  ب��الأمم املتحدة، 
الراأي  معار�صة  جانب  اىل  بها،  الع���رتاف 
الوا�صعة. اما رو�صيا وال�صني،  الغربي  العام 
التعامل  رف�صهما  ع���دم  م��ن  ال��رغ��م  فعلى 
للحركة  تقدمان  ل  انهما  ال  طالبان،  م��ع 
اي���ة م�����ص��اع��دات م��ال��ي��ة. ل��ك��ن ب��ع��د �صقوط 
بع�س  راأي���ن���ا  اإذا  اأت���ف���اج���اأ  ل���ن  ال���ظ���واه���ري، 

جتاه  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�صيا�صات  يف  التغيريات 
طالبان يف الأ�صهر املقبلة.

   *ب���دون ال��ت��ب��ادلت م��ع ال���دول الأجنبية، 
كيف تدير اقت�صاد بلد يزيد عدد �صكانه عن 

38 مليون ن�صمة؟
   - اليوم، ل تتلقى حركة طالبان دعًما مالًيا 
على الإطالق ول ميكنها حتى الو�صول اإىل 
اأ�صولها  جتميد  مت  حيث  اخلا�صة،  اأموالها 
من قبل الوليات املتحدة. ميزانية احلكومة 
هذا العام 750 مليون دولر، اإنها اأقّل من 

مبلغ اليان�صيب الأمريكي. 
وهذه ماأ�صاة، وف�صل ذريع.

   قبل و�صول احل��رك��ة، مت متويل م�صاريع 
الأجانب،  قبل  بالكامل من  التحتية  البنية 
الدولة  م��ي��زان��ي��ة  م���ن  ب��امل��ائ��ة   70 وت���اأت���ي 
اليوم،  ال��دول��ي��ة.  امل�صاعدات  م��ن  الأفغانية 
ان��ت��ه��ى ك���ل ه�����ذا. ط���ال���ب���ان ت���ت���وىل ت�صيري 
ح�صاد  املثال،  �صبيل  على  اليومية.  ال�صوؤون 
جًدا،  جيد  العام  هذا  واخل�صروات  الفاكهة 

ت�صديره  ي�صتطيعون  ل  ال��ف��الح��ني  ل��ك��ن 
مل  ولئن  متاًما.  منظم  غري  القت�صاد  لأن 
ما�صيا  يكفي  مبا  قويا  القت�صاد  ه��ذا  يكن 
وحا�صرا، فانه الآن، وبدون م�صاعدة دولية، 
انتهى اأم��ره.  *اأعلنت حركة طالبان فر�س 
حظر على زراعة اخل�صخا�س، الذي ي�صتخرج 
م��ن��ه الأف���ي���ون وال���ه���ريوي���ن، ك��م��ا ف��ع��ل��ت يف 
مطلع العقد الأول من القرن احلايل. ومع 
مالية  مكا�صب  اإىل  بحاجة  اأنها  يبدو  ذل��ك، 
كبرية. وتقدر الأمم املتحدة اأن ثقل اقت�صاد 
الأفيون يعادل ما بني 6 باملائة و11 باملائة 
لأفغان�صتان.  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 

هل ميكن ان تفي بهذا الوعد؟
واأكتوبر،  �صبتمرب  بني  احل�صاد  موعد   -    
لذا فقد فات الأوان بالن�صبة هذا العام. الآن 
علينا اأن نرى ما اإذا كانت احلركة جادة كما 
يف  الن��ت��اج،  انخف�س  حيث  قبل  م��ن  فعلت 
اأ�صهر، اإىل ال�صفر. واإذا كانت تريد  غ�صون 
املخدرات،  اأم��وال  نف�صها من  اأن حت��رم  حًقا 

الذي  ال��ك��ارث��ي  الق��ت�����ص��ادي  للو�صع  ن��ظ��ًرا 
القول  الأق��ل  نف�صها فيه، فيمكن على  جتد 

اإنها ح�ّصنت الأو�صاع يف هذه النقطة.
   *فيما يتعلق بحقوق املراأة، وعدت طالبان 
لهن.  احل��ري��ة  م��ن  م�����ص��اح��ة معينة  ب���رتك 

واليوم يظهر الو�صع اأن كل �صيء ن�صبي ...
   - اإذا وعدت حركة طالبان بهذا العرتاف 
بحقوق املراأة، فذلك لأنها تعتقد اأنها بحاجة 
اإليهن يف جمالت معينة، ل �صيما يف ال�صحة 
على  اليوم، مت طردهن.  والإدارة.  والتعليم 
اإدارة  املا�صي، طلبت  ال�صهر  املثال، يف  �صبيل 
القدوم  ع���دم  امل��وظ��ف��ات  م��ن  امل��ال��ي��ة  وزارة 
من  رج��ل  على  وك���ان  الآن،  بعد  العمل  اإىل 

عائلتهن اأن يقدم نف�صه مكانهن.
كابول  ن�صائية يف  ح��رك��ات  ه��ن��اك  ك��ان��ت      
وامل��دن الكربى الأخ��رى، وكانت متثل اأماًل 
انه مت قمع  ال  الأفغانية،  معيًنا للمعار�صة 
و�صجنهن  طردهن  ومت  بق�صوة،  املظاهرات 
الأفغانيات  للن�صاء  ُي�صمح  ل  واإه��ان��ت��ه��ن. 

بال�صفر مبفردهن، مبا يف ذلك داخل البالد، 
ول ت����زال ب��ع�����س ال��ف��ت��ي��ات حم���روم���ات من 
الوعود  اإن  باخت�صار،  املدر�صة.  اإىل  الذهاب 
للح�صول  ط��ال��ب��ان  قطعتها  ال��ت��ي  القليلة 
على بع�س ال�صرعية الدولية مل يتم الوفاء 
بها لأن احلركة مل تغري اأي �صيء من حيث 

الأيديولوجية منذ فرتة حكمها الأخرية.
للمراأة  اأم����ل  ول  ت��ق��دم  اي  يتحقق  *مل     

الأفغانية؟
ا  ال��وظ��ائ��ف خ�صي�صً بع�س  اإح����داث  - مت     
لهن، مل تكن موجودة قبل 25 عاًما. اأول، 
املدار�س  يف  ال�����ص��غ��ريات  للفتيات  م��ع��ل��م��ات 
بتعليم  للرجل  ي�صمح  ل  حيث  الب��ت��دائ��ي��ة 
تعليم  املرة مل حتظر احلركة  الن�صاء. هذه 
الثانوية.  امل���دار����س  ف��ق��ط  ال��ف��ت��ي��ات مت��اًم��ا، 
للطبيبات  �صمحت  ��ا،  اأي�����صً امل�صت�صفيات  يف 
اجلن�صني.  ب��ني  الت�����ص��ال  لتجنب  بالعمل 
اأخرًيا، قامت طالبان بتجنيد ملي�صيات من 
تدابري  لفر�س  بالكامل  املحجبات  الن�صاء 

تعزيز الف�صيلة وال�صريعة.
تباهت  ال�����ص��ل��ط��ة،  اإىل  و���ص��ول��ه��ا  *ع���ن���د     
الأمن  ا�صتعادة  يف  برغبتها  طالبان  حركة 
يف البالد، وخا�صة للمدنيني. بعد عام، كيف 

هي الو�صاع؟
   - يف الأ���ص��ب��وع املا�صي وح���ده، ك��ان هناك 
كابول،  يف  املدنيني  ال�صكان  على  هجومان 
تبناهما تنظيم الدولة الإ�صالمية )داع�س(. 
ال���ق���اع���دة، احل��ل��ي��ف احلقيقي  ع��ك�����س  ع��ل��ى 
ل��ط��ال��ب��ان، ف���اإن داع�����س ع���دو. ع��ل��ى اجلبهة 
ك��اله��م��ا تطبيق  ي���دع���ي  الأي���دي���ول���وج���ي���ة، 
يف  خ�صو�صية  طالبان  لدى  لكن  ال�صريعة، 
الراديكالية:  الإ���ص��الم��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ع���امل 
ق��وم��ي��ة وع���رق���ي���ة. ومت���ث���ل احلكومة  ف��ه��ي 
للح�صول  وت�صعى  اأفغان�صتان  يف  الب�صتون 
يتعار�س مع  البالد. وهذا  ال�صلطة يف  على 
ع��امل��ي��ة داع�������س، ال��ت��ي ت��ري��د ف��ر���س حكومة 
اإ�صالمية عاملية.   لذلك، فاإن العنف مل ينته 
بعد، على الرغم من ادعاء طالبان اأنها اأنهت 

احلرب �صد الأمريكيني.
 ويف بع�س الأحيان تكون هي م�صدر انعدام 
الأمن. يف الآونة الأخرية، اندلعت ا�صتباكات 
اإن احل��رك��ة متار�س  ال���ه���زارة.  ���ص��د ط��ائ��ف��ة 
من  مناخ  على  احلفاظ  خالل  من  ال�صلطة 
ال��وح�����ص��ي. وحل�����ص��ن ح��ظ املدنيني،  ال��ق��م��ع 
امل�صاعدات  م��ن��ع  يف  ل��ط��ال��ب��ان  م�صلحة  ل 
الدولية  املنظمات  تقدمها  التي  الإن�صانية 
ذلك.  نتائج  حتمل  للحركة  ميكن  ل  لأن���ه 
ت���زود الأف��غ��ان بالزيت  امل�����ص��اع��دات  اإن ه��ذه 
حتى   ... وال���ن���ق���ود  والأدوي���������ة  وال���ط���ح���ني 
يف  طالبان  فيها  ت�صاعد  ���ص��وراً  راأي���ت  اإن��ن��ي 

اخلدمة.
--------------------------------

عن لك�ضربي�س

اأفغان�ضتان بعد ان�ضحاب الأمريكان:

بعد عام من توليها ال�شلطة: ف�شل ذريع لطالبان
•• الفجر -خرية ال�صيباين

لقد وعدت بال�ضالم والزدهار يف اأفغان�ضتان، وكذلك بت�ضكيل 
حركة  عـــادت  ــــراأة.  امل حــريــات  حتــرم  ائتالفية  حكومة 

طالبان اإىل ال�ضلطة يف 15 اأغ�ضط�س 2021، بعد اأن طردتها 
حوار  يف  عاًما.  ع�ضرين  قبل  وحلفاوؤها  املتحدة  الــوليــات 
ملجلة الك�ضربي�س الفرن�ضية، كرمي باكزاد، الباحث امل�ضارك 
يف  واملتخ�ض�س  وال�ضراتيجية  الدولية  العالقات  معهد  يف 

اأفغان�ضتان، يلقي نظرة على نتائج ال�ضنة الأوىل يف ال�ضلطة. 
تراجع  لالأمريكيني.  كما  لطالبان  قــولــه،  ح�ضب  هــزميــة، 
اإىل ل �ضيء، وعدم العراف باخلارج،  الن�ضاط القت�ضادي 

وقمع دائم ... مل تف احلركة باأي من وعودها.

قمع مظاهرة ن�صوية يف كابول

مل يتحقق المن كما وعدت طالبان

اإخالء مطار كابول باإ�صراف جنود اأمريكيني ، 21 اأغ�صط�س 2021

املراة الفغانية اخلا�صر الكرب

موت القت�صاد واخلال�س يف امل�صاعدة الن�صانية

- تركت الوليات املتحدة ال�شلطة لطالبان دون 
�شمان المتثال لالتفاق املربم بينهما

- بعد �شقوط الظواهري, ل مفاجاأة اإذا راأينا بع�س التغيريات 
يف ال�شيا�شات الأمريكية جتاه طالبان يف الأ�شهر املقبلة

- الوعود التي قطعتها طالبان للح�شول على بع�س ال�شرعية الدولية مل يتم الوفاء بها لأن احلركة مل تغرّي اأيديولوجيتها 

- اليوم, مل يتوفر الأمن املوعود, وتوقف اقت�شاد البالد

حوار
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عربي ودويل

•• نيودلهي-اأ ف ب

ناريندرا مودي الثنني  ال��وزراء  دعا رئي�س 
ل�صتقالل  وال�صبعني  اخلام�صة  الذكرى  يف 
�صناعية  دول������ة  ال���ه���ن���د  ج���ع���ل  اإىل  ب������الده 
اإطالق  ذات��ه��ا.ب��ع��د  على  معتمدة  متقدمة 
احلمراء  ال��ق��ل��ع��ة  يف  م��دف��ع��ي��ة  ط��ل��ق��ة   21
لهذه املنا�صبة، حث رئي�س احلكومة القومي 
علم  باألوان  ارت��دى عمامة  وقد  الهندو�صي 
الهند، مواطنيه على التخل�س “من اأي اأثر 
لال�صتعمار فينا اأو يف ما يحيط بنا«.واأ�صاف 
مودي، من على �صور احل�صن الأحمر الذي 

ُزين  وق��د  التاريخية  دلهي  معامل  من  يعد 
الذي  خطابه  يف  ال�صتقالل،  اأبطال  ب�صور 
على  املعتمدة  “الهند  دقيقة،   90 ا�صتمر 
ذاتها هي م�صوؤولية كل مواطن وكل حكومة 
على  املعتمدة  الهند  اجتماعية.  وحدة  وكل 
حكوميا.  برناجما  اأو  اأج��ن��دة  لي�صت  ذات��ه��ا 
اأن  علينا  للمجتمع  جماهريية  حركة  اإنها 

ندفعها قدما«.
بناء  اأج���ل  م��ن  م��ًع��ا  نعمل  اأن  “يجب  وق���ال 
“الهند ال�صناعية املتقدمة ... حان الوقت 
داعًيا اإىل  لبناء فدرالية تعاونية تناف�صية”، 
يف  للتقدم  ال��ولي��ات  بني  �صحية  “مناف�صة 

يبلغ  الذي  البلد  القطاعات«.�صهد  خمتلف 
ثالث  ويعد  ن�صمة  مليار   1،4 �صكانه  ع��دد 
اأك����رب اق��ت�����ص��اد يف اآ���ص��ي��ا ان��ت��ع��ا���ًص��ا ك��ب��رًيا يف 
 2021 عام  نهاية  يف  القت�صادي  الن�صاط 
بعد اأن عانى اأ�صواأ انكما�س منذ ال�صتقالل 

ب�صبب الأزمة ال�صحية.
لدى  ال��ه��ن��د  تق�صيم  اأدى   ،1947 ع���ام  يف 
الربيطانية  الإمرباطورية  عن  ا�صتقاللها 
يقرب  م��ا  �صملت  كثيفة  ه��ج��رة  ح��رك��ة  اإىل 
م���ن خ��م�����ص��ة ع�����ص��ر م��ل��ي��ون ���ص��خ�����س ارحتل 
الباك�صتانية  الأرا���ص��ي  اإىل  منهم  امل�صلمون 
الهند  اإىل  وال�صيخ  وال��ه��ن��دو���س  اجل��دي��دة، 

�صخ�س  مليون  نحو  حينها  وقتل  امل�صتقلة. 
يف ا�صتباكات طائفية.

ُف�����ص��م��ت ك��ذل��ك منطقة  اأث���ن���اء ال��ت��ق�����ص��ي��م، 
ال��ه��ن��د وب��اك�����ص��ت��ان. خا�صت  ب���ني  ك�����ص��م��ري 
ذلك  ح��روب منذ  النوويتان ثالث  القوتان 
احل����ني، اث��ن��ت��ان م��ن��ه��ا ح���ول ه���ذه املنطقة 
الواقعة يف جبال الهيماليا والتي تدعي كل 

منهما اأحقيتها بها.
واليوم ي�صتمر التوتر مع ت�صجيل مواجهات 
اإىل  اآخ��ره��ا  يعود  متكرر  ب�صكل  و���ص��دام��ات 
البلدان من �صفا  اق��رتب  2019 حني  عام 

احلرب.

حمامو جنيب عبد الرزاق ي�شعون مودي يدعو اإىل حتقيق التقدم يف ذكرى ا�شتقالل الهند
لإعادة حماكمته

•• كواالملبور-رويرتز

�صعى حمامو رئي�س الوزراء املاليزي ال�صابق جنيب عبد الرزاق اأم�س الثنني 
اأخ���رية لإل��غ��اء عقوبة  اأدل���ة ج��دي��دة لإع���ادة حماكمته يف حم��اول��ة  اإىل تقدمي 
للتنمية  حكومي  ب�صندوق  مرتبطة  ف�صاد  ق�صية  ب�صبب  عاما   12 بال�صجن 

تقدر مبليارات الدولرات.
املتعلقة بال�صرقة  باأنه غري مذنب يف ع�صرات التهم  ودفع جنيب )69 عاما( 
الذي  احلكومي  )1اإم.دي.بي(  �صندوق  من  دولر  مليار   4.5 ملبلغ  املزعومة 
الف�صيحة  ه��ذه  2009. وورط��ت  ع��ام  ل��ل��وزراء يف  تاأ�صي�صه كرئي�س  �صارك يف 

م�صوؤولني كبار وموؤ�ص�صات مالية حول العامل.

•• اخلرطوم-وكاالت

الذي  ال�صودان  اأه��ل  مبادرة  موؤمتر  مقررات  ن�صت 
الأحد  الأول  اأم�����س  ي��وم  باخلرطوم  اأعماله  اختتم 
العليا  ال�صيادية  ال�صلطات  اجلي�س جميع  منح  على 
يف البالد من خالل جمل�س اأعلى للدفاع؛ كما اأقر 
الإنقاذ  ن��ظ��ام  تفكيك  جلنة  ق����رارات  ب��اإن��ه��اء  �صمنا 
اأ����ص���ول واأرا�صي  وال��ت��ي مت��ت مب��وج��ب��ه��ا م�����ص��ادرة 
و�صركات واأم��وال تعود لنافذين يف تنظيم الإخوان 

وتقدر قيمتها مبليارات الدولرات.
وكان الالفت يف تو�صيات البيان اخلتامي للموؤمتر 
وواجهات  عنا�صر  من  وا�صعة  م�صاركة  �صهد  ال��ذي 
الإخ�����وان ه��و جت��اه��ل 3 ق�����ص��اي��ا اأ���ص��ا���ص��ي��ة يطالب 
ف�صاد  منظومة  تفكيك  وهي  ال�صوداين  ال�صارع  بها 
ومتكني الإخوان التي يعتقد على نطاق وا�صع، اأنها 
وف���رت للتنظيم ع�����ص��رات امل��ل��ي��ارات م��ن ال����دولرات 
امل��ن��ه��وب��ة؛ وم��ك��ن��ت ع��ن��ا���ص��ره م���ن م��ع��ظ��م مفا�صل 

موؤ�ص�صات الدولة املدنية والعدلية والمنية.
كما جتاهل مطلب حتقيق العدالة ل� 117 �صخ�صا 
 10 نحو  منذ  امل�صتمرة  الحتجاجات  اأث��ن��اء  قتلوا 
من  والع�صرين  اخل��ام�����س  لإج����راءات  رف�صا  اأ���ص��ه��ر 
اأكتوبر واملئات ممن قتلوا اأثناء ف�س اعت�صام القيادة 
العامة للقوات امل�صلحة يف الثالث من يونيو 2019؛ 
اي بعد اأقل من �صهرين من اإ�صقاط نظام الإنقاذ يف 
اأبريل من العام نف�صه؛ ومل تعالج التو�صيات ب�صكل 

وا�صح م�صاألة ت�صكيل املجل�س الت�صريعي.
 و���ص��ه��د امل���وؤمت���ر غ��ي��اب��ا ك��ام��ال ل��ل��ق��وى ال��ت��ي تقود 
احل���راك احل���ايل يف ال�����ص��ارع ال�����ص��وداين؛ مم��ا جعل 
مراقبني ي�صبهونه مببادرة “الوثبة” التي ابتدرها 
ال�صعبي  ال�صغط  عليه  ا�صتد  عندما  الإخ��وان  نظام 
يف العام 2015؛ والتي جمع لها واجهات واأحزاب 

�صغرية تدين له بالولء وتتقا�صم معه ال�صلطة.
امل��وؤمت��ر يف حال  ت��واج��ه تو�صيات  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
يف  الوا�صع  الرف�س  اأب��رزه��ا  كبرية  عقبات  تنفيذها 
ال�صارع املتم�صك مبطالب حمددة مل تتم خماطبتها؛ 

اإ�صافة اإىل املجتمع الدويل الذي اأعلن اأكرث من مرة 
اأنه لن يقبل باأي حكومة “غري توافقية«.

فاإن  العظيم،  عبد  �صويف  ال�صحفي  للكاتب  ووف��ق��ا 
اإذا م��ا اع��ت��م��دت م��ن ق��ب��ل ال�صق  ال��ت��و���ص��ي��ات  ه���ذه 
الع�صكري ف�صتوؤجج احلراك يف ال�صارع، كما �صتزيد 
العظيم  عبد  لل�صودان.واأو�صح  الدولية  العزلة  من 
مطالب  ال�����ص��ارع  “لدى  عربية  ن��ي��وز  �صكاي  مل��وق��ع 
وا�صحة وهو منذ البداية كان راف�صا لهذه املبادرة 
التي مل تفاجئ تو�صياتها املراقبني باعتبار اأن من 
يقودونها وي�صندونها هم اأ�صال من عنا�صر الإخوان 
تنفيذ مثل  اأن  الع�صكري«.واأ�صاف  لل�صق  واملوؤيدين 
هذه املقررات �صيعني مزيدا من العزلة الدولية لأن 
املجتمع الدويل كان وا�صحا وربط اأي عودة للتعاون 
ذات  مدنية  حلكومة  ال�صلطة  بت�صليم  ال�صودان  مع 
ال�صودان  يعي�س  اأ�صهر   10 نحو  م�صداقية.ومنذ 
التي  الإج��راءات  د�صتوريا كبريا على خلفية  فراغا 
اتخذها القائد العام للجي�س ال�صوداين الفريق اأول 
من  والع�صرين  اخلام�س  يف  ال��ربه��ان  الفتاح  عبد 
املدين  ال�صقني  ب��ني  ال�صراكة  اأن��ه��ت  وال��ت��ي  اأك��ت��وب��ر 
وال��ع�����ص��ك��ري وع��ط��ل��ت ب��ن��ود ج��وه��ري��ة م��ن الوثيقة 

اأغ�صط�س  منذ  البالد  كانت حتكم  التي  الد�صتورية 
2019.ومنذ نهاية العام املا�صي ظل ال�صودان بال 
حكومة تنفيذية وذلك بعد ا�صتقالة رئي�س الوزراء 
الرتويكا  دول  ح��م��دوك.وت��ق��ول  ع��ب��داهلل  ال�����ص��اب��ق 
املتحدة(  امل��ت��ح��دة وال���ولي���ات  )ال���رنوي���ج وامل��م��ل��ك��ة 
اأي رئي�س  اإنها لن تدعم  الأوروب���ي  وبلدان الحت��اد 
املدنيني؛  ال�صودان دون توافق  وزراء يتم تعيينه يف 
ال��د���ص��ت��وري��ة املوقعة  ل��ل��وث��ي��ق��ة  ب��ال��ع��ودة  وط��ال��ب��ت 
والوليات  الأوروب���ي���ة  ال��ب��ل��دان  2019.وترى  يف 
املتحدة المريكية ان اأ�صحاب امل�صلحة ال�صودانيون 
اأ����ص���ا����س الإع�����الن  ���ص��ي��ح��ت��اج��ون اإىل ال��ع��م��ل ع��ل��ى 
على  التغلب  كيفية  ح��ول   2019 لعام  الد�صتوري 
الأزمة ال�صيا�صية احلالية يف البالد؛ واختيار قيادة 
وا�صحة  زمنية  ج���داول  وحت��دي��د  ج��دي��دة؛  مدنية 
ذلك  يف  مب��ا   - املتبقية  النتقالية  امل��ه��ام  وعمليات 

اإن�صاء املوؤ�ص�صات الت�صريعية والعدلية.
اأح����ادي اجل��ان��ب لتعيني  اأي ع��م��ل  اأن  وت�����ص��دد ع��ل��ى 
اأن يقو�س م�صداقية  رئي�س وزراء جديد من �صاأنه 
تلك املوؤ�ص�صات ويخاطر باإدخال البالد يف املزيد من 

ال�صراع.

موؤمتر »اأهل ال�شودان« ينهي تفكيك »ف�شاد« الإخوان
•• تون�س-وكاالت

قيادات  اأن  تون�صية  م�صادر  ذك��رت 
النه�صة  ح��رك��ة  ع��ن  “من�صقة” 
ت�صتعد  ت���ون�������س،  يف  الإخ����وان����ي����ة 
لإط��الق حزب جديد تخو�س من 
خالله غمار النتخابات الربملانية 

املنتظرة يف دي�صمرب املقبل.
رئي�س  الغنو�صي  را���ص��د  وي��وا���ص��ل 
نف�صه  ت���ربئ���ة  ال��ن��ه�����ص��ة،  ح���رك���ة 
التحقيق  اجل����اري  ج��رائ��م��ه��ا  م��ن 

الق�صائي فيها، 
للتخلي  ال�����ص����ت����ع����داد  ب����اإع����الن����ه 
اإذا م��ا ت��ق��دم طرف  ع��ن رئ��ا���ص��ت��ه��ا 

ب�”ت�صوية” لأزمة تون�س.
قال  ���ص��ح��ف��ي��ة  ت�������ص���ري���ح���ات  ويف 
����ص���وؤال حول  ع��ل��ى  ردا  ال��غ��ن��و���ص��ي 
بابتعاده  �صيا�صية  ق���وى  م��ط��ال��ب 
عن حركة النه�صة ك�صرط للعمل 
معه يف املعار�صة: “رئا�صة احلركة 
اأي  اأو  )الربملان(،  املجل�س  ورئا�صة 
اأمر هني وقليل  اأخرى هي  رئا�صة 
ولذلك  ت���ون�������س،  م�����ص��ل��ح��ة  اأم������ام 
بت�صوية  ط���رف  اأي  ل��ن��ا  ت��ق��دم  ل���و 
هذه  تتطلب  التون�صية  للم�صكلة 
ي�صري،  اأم���ر  ف��ه��ذا  م��ن��ا  الت�صحية 
عن  بالتنازل  نحن  نبادر  اأن  ولكن 
ولرغبة  م��ن  فلم�صلحة  موقعنا 

من؟«.
الت�صوية  ه��ذه  طبيعة  يو�صح  ومل 
مع  ي���ق���ب���ل���ه���ا،  اأن  مي����ك����ن  ال�����ت�����ي 
ا���ص��ت��م��راره يف و�صف  ت��اأك��ي��ده على 

الإ�صالحات التي قام بها الرئي�س 
 25 م��ن��ذ  �صعيد  ق��ي�����س  ال��ت��ون�����ص��ي 
“انقالب”  ب��اأن��ه��ا   2021 ي��ول��ي��و 
والدميقراطية،  ال�����ص��رع��ي��ة  ع��ل��ى 
ورف���������س م����ا ت���رت���ب ع��ل��ي��ه��ا مثل 

ال�صتفتاء على الد�صتور.
وت����غ����رق احل����رك����ة الإخ����وان����ي����ة يف 
خ���الف���ات داخ��ل��ي��ة م��ن��ذ اأك����رث من 
قياداتها  من  ع�صرات  واأع��ل��ن  ع��ام، 
ا�صتقالتهم خالل الأ�صهر الأخرية، 
الغنو�صي  ا�صتمرار  على  اعرتا�صا 

يف رئا�صتها.
وبح�صب م�صادر حتدثت ل�”�صكاي 
القيادات  ف������اإن  عربية”،  ن���ي���وز 
املن�صقة عن حركة النه�صة ت�صتعد 
لتاأ�صي�س حزب وت�صكيل حتالفاتها 
واإع����الن����ه����ا ب���ع���د اإع��������الن ق���ان���ون 

النتخابات اجلديد.
وتتوقع امل�صادر اأن يتوىل القيادي 
ديلو  �صمري  امل�صتقيل،  الإخ����واين 
اإىل جانب  قيادة، احلزب اجلديد، 
النواب  جمل�س  اأع�����ص��اء  م��ن  ع��دد 

املنحل.
كما ترجح ذات امل�صادر اأن يحر�س 
احل��زب اجل��دي��د على ع��دم اجلهر 
لتجنب  وذل����ك  ب��اأي��دي��ول��وج��ي��ت��ه، 
ولتفادي  التون�صي،  ال�صارع  غ�صب 

حالة النفور الكبري �صدها.
ويرى اخلبري القانوين التون�صي، 
ت�صريح  اأن  ال���ق�������ص���وري،  ح������ازم 
الغنو�صي يف هذا التوقيت حماولة 
النه�صة  “�صفينة  م����ن  ل��ل��ق��ف��ز 

الغارقة«.
واأ�صاف الق�صوري يف حديث ملوقع 
“�صحيح  عربية”:  نيوز  “�صكاي 
بني  وال�������ص���راع���ات  اخل���الف���ات  اأن 
قيادات احلركة حقيقية، ول ميكن 

اإنكارها، 
اإخوانية  حم���اول���ة  اأم������ام  ول��ك��ن��ن��ا 
ل�صتغالل هذه احلالة، وت�صديرها 
للعلن، لتاأ�صي�س كيان �صيا�صي على 

خلفيتها،
 ب��دي��ل حل��رك��ة ال��ن��ه�����ص��ة، يحمل 
ي��ح��م��ل ثقل  اأف���ك���اره���ا، ول��ك��ن��ه ل 
اأمام احلركة  �صّدت  التي  جرائمها 

جمال العمل ال�صيا�صي«.
ويرجح الق�صوري اأن هذه القيادات 
لت�صكيل  الزمن  ت�صابق  الإخوانية 

الكيان اجلديد، 
النتخابات  غ���م���ار  ب���ه  ل��ت��خ��و���س 
بدي�صمرب  امل��ن��ت��ظ��رة  ال���ربمل���ان���ي���ة 
املقبل، والذي تقف عقبات قانونية 
للم�صاركة  النه�صة  ح��رك��ة  اأم����ام 
قيادات  مع  التحقيق  نتيجة  فيها، 
تتعلق  بتهم  الغنو�صي،  منهم  بها، 

بالإرهاب والغتيالت والف�صاد.
قانون  ع��ل��ى  ال���ق�������ص���وري  وي����ع����ّول 
جتهيزه  اجل��������اري  الن����ت����خ����اب����ات 
ل��ت��ن��ظ��ي��م �����ص����روط ال���رت����ص���ح مبا 
املتهمني  ت�������ص���ل���ل  م���ن���ع  ي�������ص���م���ن 
والتمويالت  وال��ف�����ص��اد  ب���الإره���اب 
النتخابات،  خو�س  من  الأجنبية 

مثل قيادات النه�صة وحلفاءها.
ال�صيا�صي  “الف�صاد  اأن  اإىل  ون��ّب��ه 

والق���ت�������ص���ادي ت���رك���ة ���ص��خ��م��ة ل 
ح�صمها  وح�����ده  ل��ل��ق�����ص��اء  مي��ك��ن 
ب��ج��رة ق��ل��م، ول��ك��ن الأم�����ر يحتاج 
ملوا�صلة  اأخالقيا  �صيا�صيا  التزاما 

دعم العدالة واملحا�صبة«.
ال��ت��ون�����ص��ي قي�س  ال��رئ��ي�����س  وب������داأ 
عميقة  اإ�صالحية  خطوات  �صعيد 
يوليو   25 م���ن  ب���داي���ة  ت��ون�����س  يف 
احلركة  خ��ط��ر  لإزاح�������ة   2021

الإخوانية عن البالد، 
بداأت بتجميد الربملان ذي الغالبية 
واإقالة  لحقا،  حّله  ثم  الإخوانية، 
يف  تغيريات  ذل��ك  وتبع  احلكومة، 
الدولة،  موؤ�ص�صات  وكافة  الق�صاء 
على  ال����ص���ت���ف���ت���اء  اإىل  وو����ص���ل���ت 
قانون  اإعداد  يتبعه  د�صتور جديد، 
لالنتخابات وتنظيم عمل الأحزاب 
متويلها،  و�����ص����روط  وامل���ن���ظ���م���ات 
ال�صيا�صية  اخل����ارط����ة  ت��خ��ت��م  ث���م 

بانتخابات برملانية مبكرة.

النه�شة يف عن العا�شفة..ومن�شقون عن الغنو�شي يح�شّرون حلزب جديد

•• عوا�صم-وكاالت

كتب توم ماكتاغ يف جملة “اأتالنتيك” 
الوليات  قوة  مع�صلة  عن  الأمريكية 
املتحدة واحلرية التي يبديها حلفاوؤها 

يف التعامل معها.
املتحدة  الوليات  بقيادة  الغربي  الرد 
ع��ل��ى ال��غ��زو ال��رو���ص��ي لأوك��ران��ي��ا ذكر 
ال���ع���امل ب�����اأن ال���ن���ظ���ام ال������دويل اأك���رث 
اعتماداً على القوة املالية والقت�صادية 
والع�صكرية للوليات املتحدة مما كان 
مع  وح�صب.  قليلة  �صنوات  منذ  عليه 
ذلك، اأينما نظر املرء ف�صيتلم�س �صعوراً 
باأن الوليات املتحدة هي يف �صكل من 
اأ�صكال النحدار النهائي. هي يف غاية 
النق�صام والعنف والختالل الوظيفي 
وان���ع���دام ال��ت��ن��ا���ص��ق ك���ي حت��اف��ظ على 
اأن  ويبدو  العاملي.  الأمريكي  ال�صالم 
التفكك  ب��اأن  تعتقدان  وبكني  مو�صكو 
ب�����داأ، بينما  ال��ع��ظ��ي��م ق���د  الأم���ري���ك���ي 
انهيار  من  اأوروبيون  م�صوؤولون  يقلق 

اأمريكي مفاجئ.

هذا ما اكت�ضفته اأوروبا
�صاأل الكاتب ال�صفري الفرن�صي الأ�صبق 
كان  اإذا  عما  دوكلو  مي�صال  �صوريا  يف 
يناق�صون  الأوروب�����ي�����ون  امل�������ص���وؤول���ون 
اأعلى  احتمال النهيار الأمريكي على 
اأبداً  نتوقف  “ل  ف��اأج��اب:  امل�صتويات 
وح�صل الكاتب  عن احلديث ب�صاأنه”. 
نف�صها حني حتدث مع  الر�صالة  على 
و�صيا�صيني  وديبلوما�صيني  م�صوؤولني 
وم�����ص��اع��دي��ن يف ب��ري��ط��ان��ي��ا واأوروب������ا 
من  املا�صية.  القليلة  الأ�صابيع  خالل 
خ��ارج ال��ولي��ات املتحدة، ي��رى كرث يف 

تلك ال��دول��ة ح���وادث اإط���الق ن��ار بال 
�صيا�صياً،  وظ��ي��ف��ي��اً  واخ���ت���الًل  ه����وادة، 
وانق�صاماً اجتماعياً وح�صوراً يف الأفق 
لدونالد ترامب. ي�صاف كل ذلك اإىل 
انطباع يف اخليال اجلماعي عن دولة 
على حافة الهاوية تلبي جميع �صروط 

النزلق اإىل ال�صطرابات املدنية.
الأوروبيني  من  العديد  اعترب  لطاملا 
ال����رتاج����ع الأم����ري����ك����ي ح��ت��م��ي��ة وقد 
هذا  ملثل  اأنف�صهم  تهيئة  اإىل  تطلعوا 
الح��ت��م��ال. ���ص��ع��ى الحت����اد الأوروب�����ي 
م���دف���وع���اً م���ن اأمل���ان���ي���ا وف��رن�����ص��ا اإىل 
القوى  مع  عالقات جتارية وطاقوية 
ف��ي��ه��ا رو�صيا  امل��ن��اف�����ص��ة مب���ا  ال��ع��امل��ي��ة 
بعدما  �صيء  ك��ل  تغري  لكن  وال�صني. 
اأ�صبحت  اأوكرانيا. فجاأة،  غزت رو�صيا 
ال�صرتاتيجية الكبرية لأوروبا يف حال 
يرثى لها وبدت القوة الأمريكية تعيد 
تاأكيد نف�صها. اكت�صفت اأوروبا اأنها مل 
الوليات  ع��ن  ا�صتقاللية  اأك���رث  ت��ع��د 
امل��ت��ح��دة ب��ل اأك���رث اع��ت��م��اداً عليها. يف 
ال���واق���ع، ك��ان��ت اأوروب�����ا م��ع��ت��م��دة على 
اجلميع: على رو�صيا من اأجل الطاقة، 
ال�صني من اأجل التجارة، واأمريكا من 

اأجل الأمن.

عار
يف ال�صعي اإىل فك ارتباط حذر وبطيء 
اأوروبا  وج��دت  املتحدة،  ال��ولي��ات  عن 
العوامل. ويف حماولة  اأ�صواأ  يف  نف�صها 
اأجربت  الفو�صى،  يائ�صة للخروج من 
العمالق  اأح�����ص��ان  اإىل  امل�صارعة  على 
قوته  ي��ف��ق��د  اأن������ه ل  ت��خ�����ص��ى  ال������ذي 
اأنه يواجه خطر  ببطء وح�صب بل يف 
القلق  ب�صبب  اأي�صاً.  املفاجئ  النهيار 

ت�صبث  املتحدة،  ال��ولي��ات  تراجع  من 
جزء كبري من العامل بوا�صنطن بقوة 
اأكرب من قبل. يف اآ�صيا، تبقى الوليات 
على  ال��ق��ادرة  الوحيدة  القوة  املتحدة 
ال�صني  م�صعى  م��واج��ه��ة  يف  امل���وازن���ة 
اأوروب����ا،  يف  الإق��ل��ي��م��ي��ة.  الهيمنة  اإىل 
قال  رو���ص��ي��ا.  م�صابه جت��اه  ���ص��يء  ثمة 
اإنه  للكاتب  ب���ارز  ب��ري��ط��اين  م�����ص��وؤول 
من العار الكبري على القارة اأن تكون 
الوليات املتحدة املنق�صمة واملرتاجعة 
واملختلة وظيفياً قد ا�صتطاعت اإر�صال 
لإنقاذ  الفتاكة  امل�صاعدات  من  املزيد 
دمي��وق��راط��ي��ة اأوروب���ي���ة اأك���رث م��ن اأي 

دولة اأطل�صية اأخرى.

لقاح اأمريكي ذاتي
هكذا هو ا�صتمرار الهيمنة الأمريكية 
ال���ع���امل بفكرة  ب�����ص��ك��ل ي��ج��ع��ل ه���و����س 
زوالها الو�صيك يبدو رد فعل مبالغاً به 
واأقل من الواجب يف اآن معاً. اإن عمق 
لأمريكا  ال�صناعي-الع�صكري  املجمع 
الإمربيالية  بريوقراطيتها  وح��ج��م 
ثقيالن للغاية مما يجعل من املتعذر 
الكونغر�س  على  اأو  واح��د  رئي�س  على 
درجة  اإىل  واح������دة.  دف��ع��ة  اإزال��ت��ه��م��ا 
ا�صتثنائية، مت تلقيح القوة الأمريكية 
على  اخل��ا���س،  ال�صيا�صي  خللها  �صد 
ت��رام��ب. ومع  ف��رتة حكم  اأظهرته  ما 
ذلك، اإن ثقل ال�صالم الأمريكي يعني 
اأنه لو توقفت فاعلية اللقاح ف�صتكون 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ت��اري��خ��ي��ة  ال��ت��داع��ي��ات 
تايوان  وال��ي��اب��ان،  بولونيا  يف  العاملي. 
واأوكرانيا، يعتمد اأ�صا�س النظام العاملي 
على التفوق الأمريكي. لكن با�صتثناء 
الأ�ص�س، ل  احلديث عن ه�صا�صة هذه 

اأحد يقوم باأي �صيء ل�صمان اأمنها.

حلقة مفرغة وفو�ضى
الرو�صي  ال��غ��زو  ك�صف  ماكتاغ،  ح�صب 
حجم �صعف اأوروبا، لكن هذا ال�صعف 
غالبية  اإىل  بالن�صبة  اأن��ه  يعني  نف�صه 
ال����دول ع��ل��ى ال���ق���ارة، الأم����ر املنطقي 
ال��وح��ي��د لفعله ه��و ت��ف��ادي ك��ل م��ا قد 
ي��ق��و���س الل����ت����زام الأم���ري���ك���ي. وهذا 
ب�������دوره ي���زي���د اع���ت���م���اد اأوروب���������ا على 
الوليات املتحدة وير�صخ �صعف القارة 
غ�صون  يف  م��ف��رغ��ة.  حلقة  ينتج  مم��ا 
ذل�����ك، ان�����ص��م��ت دول����ت����ان اأوروب���ي���ت���ان 
الأطل�صي  �صمال  حلف  اإىل  اإ�صافيتان 
تاريخه  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ذك���ر  ال���ذي 
ال�صني كتهديد اأمني لي�صمن اأهميته 

بالن�صبة اإىل وا�صنطن. 
ومنذ فرباير )�صباط(، زادت الوليات 
امل���ت���ح���دة ح�������ص���وره���ا ال���ع�������ص���ك���ري يف 
اأوروب���ا وب��داأت الأخ��رية ت�صتورد الغاز 

الأمريكي.
ال��ت��ج��اري املقرتح  ي��ظ��ه��ر الت���ف���اق  ل 
اأنه  اإىل  اإ�صارة  اأي  ال�صني  اأوروب��ي��اً مع 
ال�صيا�صية.  غ��ي��ب��وب��ت��ه  م���ن  ي�صتفيق 
بكني  ع��ن  نف�صها  بريطانيا  واأب��ع��دت 
وع�������اودت جم��م��وع��ة ال�����ص��ب��ع ال����ربوز 
اأ�صا�صي للعامل الغربي  كمنتدى دويل 
ي��ن�����ص��ق ج����ه����وده. ه��ب��ط��ت قيمة  ك����ي 
اليورو حتى ت�صاوت مع قيمة الدولر، 
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  وخ�صر 
وانهارت  الت�صريعية  غالبيته  ماكرون 
حكومة ماريو دراغي يف روما وبوري�س 
جون�صون يف طريقه اإىل اخلروج، كما 
تواجه اأملانيا �صتاء من ال�صتياء ب�صبب 

نق�س يف اإمدادات الطاقة.

حترك خيايل؟
اأوروب��ا منق�صمة حول  اأن  تابع الكاتب 
م��ن هذه  نف�صها  اإخ���راج  ���ص��وؤال كيفية 
اأولئك  ب��ني  منق�صمة  وه��ي  الفو�صى 
الأمريكي  النظام  اأن  يظنون  ال��ذي��ن 
لأوروبا  والوحيد  الأف�صل  الأم��ل  هو 
الكارثة  من  يحذرون  الذين  واأول��ئ��ك 
اأحد  اإق��ن��اع  على  ق��ادري��ن  غ��ري  لكنهم 
اأي �صيء حيالها. يعمل الحتاد  بفعل 
الأوروب�������ي ب���ه���دوء ع��ل��ى ب��ن��اء مرونة 
اأوروبية يف حال حدوث تفكك اأمريكي 
مفاجئ اأو غري مفاجئ اإىل هذا احلد. 
ي���ط���ور م�������ص���وؤول���و ال��ت��ك��ت��ل اإج�������راءات 
لأ�صباه  �صناعة  تاأ�صي�س  مثل  خمتلفة 
الأوروبية  للطاقة  و�صبكات  املو�صالت 
اأوروبية.  واإمكانات ع�صكرية-�صناعية 
خطوات  ع����ن  م�������ص���وؤول���ون  وحت������دث 
الإندو-با�صيفيك  ب���اجت���اه  اأوروب����ي����ة 
العاملي  النظام  حماية  يف  للم�صاعدة 
بالتعرث.  الأمريكية  بداأت اجلهود  اإذا 
م��ع��ق��وًل وبع�صه  ذل����ك  ب��ع�����س  ي���ب���دو 

الآخر خيالياً واأحياناً خطرياً.
�صناعية- ق���درة  لبناء  امل��ح��اولت  اإن 
غالباً  ت���ع���ن���ي  اأوروب�������ي�������ة  ع�������ص���ك���ري���ة 
على  اأ�صعب  الأم���ور  وجعل  احلمائية 
لناحية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���دف���اع  ���ص��رك��ات 
اإم��داد اجليو�س الأوروب��ي��ة. ل يحتاج 
اأن يكون ترامب رئي�صاً كي  اإىل  الأمر 
�صيا�صية تربز مع  املرء م�صكلة  يتوقع 
م��وا���ص��ل��ة اأوروب�����ا ط��ل��ب امل��ل��ي��ارات من 
امل�صاعدات الع�صكرية حلماية حدودها 
يف وقت تن�صب احلواجز اأمام ال�صركات 
ب�صكل  الكاتب  وا�صت�صخف  الأمريكية. 
كبري ف��ك��رة ت��دخ��ل الحت���اد الأوروب���ي 
اأقل  ع��ن حماية ج��ريان��ه، يف  ال��ع��اج��ز 

فراغ يرتكه غياب الهتمام الأمريكي 
يف منطقة الإندو-با�صيفيك.

خيال اأوروبا املريح
ث��م��ة ف��ه��م داخ�����ل الحت�����اد الأوروب������ي 
ملاكتاغ  م�صوؤول  قال  اخلا�س.  ل�صعفه 
الأوروب�����ي�����ة  ال���ص��ت��ق��الل��ي��ة  ب���ن���اء  اإن 
مثل  دول  ب�����ص��ب��ب  ل  اأ���ص��ع��ب  اأ���ص��ب��ح 
القريبة من مو�صكو، بل ب�صبب  املجر 
كرث  يراها  التي  اأملانيا”  “لعقالنية 
الآن ع��ل��ى اأن��ه��ا ع��ق��ب اأخ��ي��ل اأوروب�����ا. 
يبدو اأن برلني ل تريد �صيئاً با�صتثناء 
منتجاتها.  تبيعه  ك��ي  م��ف��ت��وح  ع���امل 
دول  على  اعتماداً  يعني  ذل��ك  ك��ان  اإذا 
اأخرى لطاقتها واأمنها فليكن. اليوم، 
ي�صعب روؤية وحدة اإرادة �صيا�صية على 
امتداد القارة لتغيري الأمور بطريقة 
م�����ص��وؤول بريطاين  وق����ال  ج��وه��ري��ة. 

بارز اإن الرتاجع الأمريكي هو “خيال 
تتفادى  يجعلها  لأن��ه  املريح”  اأوروب���ا 

اتخاذ اأي قرار بنف�صها.

ذعر اأوروبي وخطورة اأمريكية
رمب��ا ي��ك��ون ذل��ك م�صدر ذع��ر اأوروب���ا 
احل��ق��ي��ق��ي: ه���ي ت�����ص��ب��ح غ���ري مهمة. 
كما حذر ماكرون، قد يكون م�صتقبل 
اأوروب��ا قوة راك��دة ل ت�صتطيع تطوير 
اأقل  وت�����ص��ب��ح  ال��ذات��ي��ة  ا�صتقالليتها 
املعركة  يف  م���ت���زاي���د  ب�����ص��ك��ل  ت����اأث����رياً 
الوليات  ب��ني  التفوق  على  العظيمة 
�صيتوجب  ح��ي��ث  وال�������ص���ني  امل���ت���ح���دة 
ال�صريك  دور  داع���م،  دور  لعب  عليها 

الأ�صغر الأبدي لأمريكا. 
وحتذير  دونبا�س  يف  رو�صيا  اإبقاء  مع 
ال�������ص���ني م����ن ����ص���م ت�����اي�����وان وت���ف���وق 
الأمريكي  ال���ن���ظ���ام  ي���ب���دو  ال��������دولر، 

�صيء  ك��ل  اأن  ه��و  اخل��ط��ورة  مهيمناً. 
الوقت  يف  ���ص��ح��ي��ح��اً  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
الوليات  تبقى  الكاتب.  نف�صه، ح�صب 
لكن  ا�صتثنائي  ب�صكل  ق��وي��ة  امل��ت��ح��دة 
الوظيفي  خ��ل��ل��ه��ا  اأن  ي��ع��ن��ي  ل  ذل����ك 
الجتماعية  وا�صطراباتها  الداخلي 
ت�صتيت  ع���ل���ى  ق�������ادرة  غ����ري  ال��ع��ن��ي��ف��ة 

تركيزها عن قيادة العامل.
اأمريكا هي اليوم اأقوى مما كانت عليه 
منذ عقد واأك��رث عر�صة للعطب. هي 
�صامن النظام العاملي وامل�صدر الأعظم 
للفو�صى فيه. طاملا اأن هذه هي احلال، 
والديبلوما�صيون  امل�صوؤولون  �صيظل 
اأمريكا مهوو�صني  العام خارج  والراأي 
خوفاً  ذل��ك  �صبب  اأك���ان   – بانهيارها 
– ومن دون  اأو توقعاً هلو�صياً  حقيقاً 
اأي �صيء  اأي يكونوا قادرين على فعل 

حياله.

هذه هي مع�ضلة القوة الأمريكية.. وحرية حلفائها

اأتالنتيك: اأمريكا يف غاية النق�شام والعنف والختالل الوظيفي 

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

فى الدعوى الق�صائية رقم 2022/1572 – ا�صتئناف جزاء
 اإدارة اخلربة وت�صوية املنازعات

اإعالن للح�صور اأمام اخلبري املحا�صبي / د. اأحمد ال�صيد عالم
يتعني على ال�صادة / ريان بن علي بن �صالح العوي�س - افنان عبدالرحمن ال�صرحا 
- عبدالعزيز حمدان خلف ، جمهويل العنوان اأو من ميثلهم قانونيا احل�صور خالل 
�صاحب  بديوان  املنازعات  وت�صوية  اخل��ربة  اإدارة  مقر  اىل  الر�صمي  ال��دوام  �صاعات 
– املبنى  – �صارع الثاين من دي�صمرب  ال�صمو حاكم دبي مببنى احل�صيبة للجوائز 
C – طابق امليزانني وذلك ملقابلة اخلبري املحا�صبي املذكور واإح�صار الوثائق التي 
وذلك  ج��زاء  – ا�صتئناف   2022/1572 رق��م  الق�صائية  ال��دع��وى  فى  موقفكم  توؤيد 

خالل اأ�صبوع من ن�صر هذا العالن.
عن اإدارة اخلربة وت�ضوية املنازعات
اخلبري املحا�ضبي /   د. اأحمد عالم

مذكرة اإعالن بالن�شر

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 70197
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية املدنية

ق�شيه رقم:2022/4039 جتاري جزئي ال�شارقة 
املدعي:�صركة امل�صرق ال�صالمي للتمويل - م�صاهمة خا�صة

املدعي عليهما:الرمزية للمقاولت الفنية - جابراركال حممد ب�صفته مالك املوؤ�ص�صة
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  على  للح�صور  مدعو  حممد  ج��اب��رارك��ال  ال�صيد/  عليه  امل��دع��ي 
معتمد لجتماع اخلربة املقرر عقده ال�صاعة:12:00 يوم اخلمي�س املوافق:2022/8/18 �صيكون 
الجتماع عن بعد عن طريق مكاملة مرئيه عن طريق برنامج زووم مع الطراف برجاء ارفاق 
كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري مبوعد اأق�صاه تاريخ الجتماع على الربيد 

m_naqbi@hotmail.com:اللكرتوين
رابط الجتماع:

اخلبري امل�ضريف:موزة حممد النقبي
رقم التوا�ضل:0501271277

تكليف اعالن بالن�شر

70197

https://us04web.zoom.us/j/2266656988?pwd=L1pWUXBUT3ZFV0FKNkNEczhSdkx4QT09

فقدان �شهادات اأ�شهم العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

فقدت �ضهادات اأ�ضهم �ضادرة من م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي بال�ضماء التالية:

احمد حممد �ضلطان  - رقم ال�ضهادة:10124504 - عدد ال�ضهم:151

حممد �ضلطان حممد - رقم ال�ضهادة:10124502 - عدد ال�ضهم:151

�ضلطان حممد �ضلطان- رقم ال�ضهادة:10124505 - عدد ال�ضهم:150

ماجد حممد �ضلطان - رقم ال�ضهادة:10124507 - عدد ال�ضهم:151

عليا حممد �ضلطان - رقم ال�ضهادة:10124508 - عدد ال�ضهم:151

هند حممد �ضلطان - رقم ال�ضهادة:10124506 - عدد ال�ضهم:151

مرمي خليل اإبراهيم - رقم ال�ضهادة:10124503 - عدد ال�ضهم:151

التــ�ــضــال  او  اعــــاله  ـــذكـــور   امل لــلــمــ�ــضــرف  ت�ضليمها  عــلــيــه  يــجــدهــا  مــن 

بالرقم:0509111158.

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/7245
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

�ضينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ضاعة 
6:00 م�ضاءا يوم الثنني 2022/08/22 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده ارتي�ضتا 

اإفينت�س اورجانايزينج منطقه حره ذ.م.م + ملياء منهل و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم   الو�ضف      

 3،600 لوحات فنيه      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكروين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرا�س التقدم 

باعرا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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املال والأعمال
الإمارات دبي الوطني »ريت« تك�شف عن �شايف قيمة اأ�شولها للربع الأول 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت �صركة الإمارات دبي الوطني “ريت “ “الإمارات دبي الوطني ريت 
لل�صريعة  وفقاً  يعمل  عقاري  ا�صتثمار  �صندوق  وهي  “�صندوق”،  ال�  اأو 
الإ�صالمية وتديره �صركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأ�صول املحدودة، 
 30 املالية واملنتهي يف  اأ�صولها للربع الأول من �صنتها  عن �صايف قيمة 

يونيو 2022. 
“ريت”  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  �صركة  اأ���ص��ول  قيمة  ���ص��ايف  بلغت  حيث 
165.6 مليون دولر اأمريكي، مبا يعادل 0.66 دولر اأمريكي لل�صهم 
الواحد مقارنة ب� 166.9 مليون دولر اأمريكي يف الربع ال�صابق. وعند 
يوليو  يف  للم�صاهمني  امل�صتحقة  الأ���ص��ه��م  اأرب���اح  ���ص��رف  ت��اأث��ري  ا�صتبعاد 

بن�صبة  الأ���ص��ول  قيمة  �صايف  ارتفع  اأمريكي،  دولر  ماليني   5 والبالغة 
2.3%، مدعوًما باأول نتيجة ربع �صنوية اإيجابية للتقييمات منذ الربع 
الثاين لعام 2018، ما يعك�س منو ن�صاط التاأجري عرب كامل املحفظة 

وحت�صن ظروف ال�صوق العقاري. 
وقد وا�صل فريق الإدارة حت�صني اإ�صغال املحفظة بنجاح اإىل 83% مقارنة 
العام  م��ن  ال��ف��رتة  لنف�س  و%75  املا�صي  امل��ايل  ال��ع��ام  نهاية  80% يف  ب��� 

ال�صابق. 
ال�صكنية  الأ�صول  الن�صط لتحقيق بع�س  التاأجري  ا�صرتاتيجية  اأدت  كما 
لن�صبة اإ�صغال 100%، يف حني حت�صن اإ�صغال الأ�صول املكتبية اإىل %75 
 ،1 اأعمال جتديد برج الرثيا  اأخ��رى بعد النتهاء من  مع توقع زي��ادات 

اأكرب اأ�صول الإمارات دبي الوطني “ريت«. 

وتعليقاً على اإعالن ال�صركة عن �صايف قيمة الأ�صول، قال اأنتوين تايلور، 
رئي�س ق�صم العقارات ب�صركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأ�صول: 

اأرب��ع �صنوات،  اأول زي��ادة يف تقييم املحفظة خالل  »ي�صعدنا الإع��الن عن 
مما يربز التح�صن يف الإ�صغال العام وتعايف ظروف ال�صوق. 

يف  امل�صتاأجرين  م��ع  والتفاعل  الأ���ص��ول  اإدارة  حت�صني  جهود  ب���داأت  وق��د 
اأ�صولنا  حمفظة  ك��ام��ل  ع��رب  ث��م��اره��ا  ت��وؤت��ي  املا�صية  القليلة  ال�����ص��ن��وات 
لتقدمي املزيد من القيمة. والأهم من ذلك اأن التحديثات الرئي�صية التي 
اأجريناها على برج الرثيا 1 تلقى ا�صتح�صاًنا كبريا مع تقدم التاأجري فيه 

ب�صكل جيد.
عالمات  الآن  يظهر  العقارات  �صوق  اأن  نعتقد  امل�صتقبل،  اإىل  وبالنظر 
ثابتة على التعايف، كما قمنا بتخفيف وطاأة ارتفاع اأ�صعار الفائدة جزئًيا 

اأكرث  ب�صروط  بالكامل  الديون  ملرفق  الناجح  التمويل  اإع��ادة  من خالل 
اإعادة تدوير  2021. و�صنوا�صل مراجعة فر�س  اأواخر عام  مالءمة يف 
الأ�صول لتحقيق  املحتملة يف  الت�صرف  امل��ال، مبا يف ذلك عمليات  راأ���س 

القيمة العادلة.«
وقد حت�صن دخل الإيجار الإجمايل لالإمارات دبي الوطني “ريت” لهذه 
الفرتة ب�صكل طفيف اإىل 7.5 مليون دولر اأمريكي، مع و�صول متو�صط 
4.21 �صنوات. يف  اإىل  مدة الإيجار غري منتهية ال�صالحية للمحفظة 

حني بلغت ن�صبة القر�س اإىل القيمة 54.7%.
ورغم التاأثري املرتقب لدورة اأ�صعار الفائدة على تكاليف التمويل، تتوقع 
الإمارات دبي الوطني “ريت” تعوي�س ذلك جزئًيا من خالل الإيرادات 

الناجمة عن التح�صينات امل�صتمرة يف معدلت الإ�صغال.

�شراكة بالرمز بن طريان الإمارات و»اإيجيان« اليونانيةتراجع حاد يف اأ�شعار الذهب عامليا مع �شعود الدولر
•• عوا�صم-وام: 

ت��راج��ع��ت اأ����ص���ع���ار ال���ذه���ب ب��ن��ح��و ح����اد خالل 
تداولت اأم�س، مع �صعود الدولر الأمريكي.

انخف�صت  ال��ع��امل��ي��ة،  الأ����ص���واق  لبيانات  ووف��ق��ا 
اأ���ص��ع��ار امل��ع��دن الأ���ص��ف��ر يف امل��ع��ام��الت الفورية 
دولر   20.86 يعادل  ما  اأو   1.15% بن�صبة 
وذلك  ل���الأون�������ص���ة،  دولر   1782.86 اإىل 
بتوقيت  م�����ص��اًء   12:58 “ ال�����ص��اع��ة  ب��ح��ل��ول 

للذهب  الآج��ل��ة  العقود  الإم��ارات«.وت��راج��ع��ت 
 0.96% بلغت  بن�صبة  دي�صمرب  �صهر  ت�صليم 
 1797.95 اإىل  لت�صل  دولر   17.5 تعادل 

دولر لالأون�صة.
هبط  الأخ���رى،  النفي�صة  املعادن  �صعيد  وعلى 
 2190.77 اإىل   1.29% بن�صبة  البالديوم 
 941 اإىل   1.9% ال��ب��الت��ني  ون����زل  دولر، 
بن�صبة  ال��ف�����ص��ة  ان��خ��ف�����ص��ت  ح���ني  يف  دولرا، 

%1.22 اإىل 20.44 دولر لالأوقية.

•• دبي -وام:

وق����ع����ت ط�������ريان الإم������������ارات اأم�������س 
بالرمز  للم�صاركة  جديدة  اتفاقية 
“اإيجيان  ال��ي��ون��ان��ي��ة  ال��ن��اق��ل��ة  م���ع 
AEGEAN« ما يتيح لعمالئها 
م���وا����ص���ل���ة ال�����ص��ف��ر ب�����ص��ال���ص��ة اإىل 
ث��م��ان ن��ق��اط يف ال��ي��ون��ان ع��رب اأثينا 
و�صيا�صة  واح���دة  ت��ذك��رة  با�صتخدام 
الثماين  وال��وج��ه��ات  مت�صقة  اأمتعة 
 »Kerkyra “كريكايرا  ه����ي: 
 »Chania و”ت�صانيا 
 »Irakleion و”هرياكليون 
 »Mikonos و”ميكونو�س 
و”رودو�س   »Thira و”ثريا 
و”ثي�صالونيكي   »Rhodes
 »Th e s s a l o n i k i
�س  لو بو و ر ند ليك�صا اأ ” و

.Alexandropoulos
مبوجب  “اإيجيان”  �صت�صع  ك��م��ا 
الرحالت  ع��ل��ى  رم���زه���ا  الت��ف��اق��ي��ة 
ال���ت���ي ت�����ص��ريه��ا ط�����ريان الإم�������ارات 
لعمالئها  يوفر  ما  واأثينا  دب��ي  بني 
اإىل خمتلف وجهات  �صل�صة  رح��الت 

طريان الإمارات اإىل دبي وعربها.
و�����ص����ت����و�����ص����ع ط����������ريان الإم�������������ارات 

اأكتوبر  م��ن  اع��ت��ب��ارا  و”اإيجيان” 
امل�صمولة باتفاقية  املقبل �صبكتيهما 
ثمان  ل��ت��غ��ط��ي  امل�������ص���رتك  ال����رم����ز 
وجهات اإقليمية اأوروبية اأخرى عرب 
اأثينا مبا فيها بوخار�صت “رومانيا” 
ون����اب����ويل  “�صربيا”  وب����ل����غ����راد 
رحالت  اإىل  بالإ�صافة  “اإيطاليا” 
“نيويورك  اإىل  الإم������ارات  ط����ريان 
و”نيويورك  اأثينا  م��ن  نيووارك” 

وتخدم  من ميالنو  كيه”  اف  جيه 
ب�12  اأثينا حاليا  الإم���ارات  ط��ريان 
البوينج  ب��ط��ائ��رات  اأ�صبوعيا  رح��ل��ة 

.777
وت��ق��دم ط��ريان الإم����ارات لعمالئها 
القارات  عرب  مكثفا  عامليا  توا�صال 
اتفاقيات  ب��ف�����ص��ل  وذل������ك  ال�������ص���ت 
ناقلة   26 م����ع  امل�������ص���رتك  ال����رم����ز 
احلديد  ال�صكة  يف  و�صريكني  جوية 

�صركاء   110 اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة 
اإنرتلين يف جميع اأنحاء العامل.

“اإيجيان”  خطوط  �صبكة  وتغطي 
 29“ دول����ة   44 يف  وج��ه��ة   138
وجهة حملية داخل اليونان و109 
الناقلة  وت�����ص��غ��ل  دولية”  وج���ه���ات 
طائرة   64 م���ن  م��ك��ون��اً  اأ����ص���ط���وًل 
A320 و منها ط��رازا الإي��رب��ا���س 

اجلديدان.  A321 neo

•• اأبوظبي-وام:

“كوفيد  جائحة  فر�صتها  ال��ت��ي  التحديات  اأدت 
“بنوك  ب���  ي��ع��رف  م��ا  جن��م  ب���زوغ  اإىل   ،”19  –
علي  الع��ت��م��اد  نحو  ال��ت��وج��ه  ظ��ل  يف  امل�صتقبل” 
اجلديدة  التكنولوجيات  توفرها  التي  اخلدمات 
امل�صتقبل، يف وقت  ب��داأت متد ج�صورها نحو  التي 
ت�صعى البنوك حول العامل ملواكبة هذه التوجهات 
عملياتها  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت�����ص��اع��دة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

الت�صغيلية والرتقاء بخدماتها.
ال��ع��امل بداأت  البنوك ح��ول  اأن  ال��رغ��م م��ن  وعلى 
اأن  اإل  ال��رق��م��ي م��ن��ذ ع���ق���ود،  ال��ت��ح��ول  رح�����الت 
حتول  م����ن  ����ص���رع���ت  “كوفيد-19”  ج���ائ���ح���ة 
البنوك نحو امل�صتقبل عرب تطبيق ا�صرتاتيجيات 
لها مليارات  الرقمي خ�ص�صت  للتحول  مدرو�صة 
الأنظمة  حت���دي���ث  م���ع  ب���ال���ت���وازي  ال����������دولرات، 
التحتية  البني  وت��رق��ي��ة  والإ���ص��راف��ي��ة،  ال��رق��اب��ي��ة 
من�صات  وتطوير  والبيانات،  الأم���ان  وم�صتويات 
اخل��دم��ات امل�����ص��رف��ي��ة م��ن اأج���ل ت��وف��ري منتجات 
اأحدث  على  تعتمد  وخم�ص�صة،  اآم��ن��ة  وخ��دم��ات 
ت�صني”  “البلوك  ف��ي��ه��ا  مب��ا  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الأ�صياء.وتعمل  واإن��رتن��ت  ال�صحابية  واحلو�صبة 
العديد من البنوك حول العامل يف الوقت الراهن 
مبا  الرقمية  امل�صرفية  اخل��دم��ات  تطوير  على 
رقمية، يف ظل  بنوك  اإن�صاء  اإىل  التحول  ذلك  يف 
هذا  بت�صجيع  املركزية  البنوك  من  العديد  قيام 
التوجه بهدف مواكبة التطورات املالية الرقمية، 
وتطوير خدمات اأكرث تلبيًة لحتياجات العمالء، 
وزيادة معدلت ال�صمول املايل، اإ�صافة اإىل اإمكانية 
مراقبة الأموال التي تتم من حيث ال�صتقبال اأو 

التحويل داخل القطاع امل�صريف ب�صورة حلظية.
املالية  اأن حجم اخلدمات  اإىل  وت�صري التقديرات 
جتاوز  العامل  م�صتوى  على  الرقمية  وامل�صرفية 
من  و   ،2021 ع��ام  خ��الل  دولر  تريليونات   8
10 تريليونات دولر بحلول  اأن تتخطي  املتوقع 
اأكد  ال��ذي  العربي،  النقد  �صندوق  وفق   ،2027
باأكرث  ُق��در  الرقمية  البنوك  �صوق  اأن حجم  على 
املتوقع  2020 ومن  دولر يف  12.1 مليار  من 
30.1 مليار دولر بحلول  اأن يرتفع اإىل حوايل 

.2026
ول ي��خ��ت��ل��ف م���ا ت��ق��دم��ة ب���ن���وك امل�����ص��ت��ق��ب��ل عما 
ل��ك��ن��ه��ا تطلق  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة،  ن��ظ��ريت��ه��ا  ت���ق���دم���ه 
خ��دم��ات��ه��ا ع��ل��ى ���ص��وء ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات اجلديدة 
�صوء ب�صكل اإلكرتوين اأو افرتا�صي اأو رقمي عرب 

الذكاء  تقنيات  خ���الل  م��ن  اأو  الإن���رتن���ت،  �صبكة 
احلاجة  دون  وم���ن  وامل��ي��ت��اف��ري���س  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
خدماتها  ت�صمل  حيث  البنك،  مقر  اإىل  للتوجه 
جمموعة من املنتجات واحللول امل�صممة لتعزيز 
التجربة الرقمية للخدمات امل�صرفية، حيث تبداأ 
احل�صاب،  لفتح  �صريعة  واآل��ي��ات  �صل�صة  ب��اإج��راءات 
التلقائية  الرقمية  املوافقة  عمليات  اإىل  و�صوًل 

على القرو�س.
الرقمية  ال��ب��ن��وك  اأو  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ب��ن��وك  وت���واج���ه 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات ع��ل��ى راأ���ص��ه��ا ال��ت��و���ص��ع يف 
نطاق عملها ومدى ن�صوج التقنيات املُ�صتخدمة، 
والتنظيمية  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  الأط�����ر  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
احلاكمة، اإىل جانب �صرورة ال�صلطات الإ�صرافية 
التحديات مع و�صع  على مواءمة ومعاجلة هذه 
لتقدمي  املالئمة  والتنظيمية  الت�صريعية  الأط��ر 

خدمات البنوك الرقمية.
كذلك ي�صكل الأمن الإلكرتوين حتدياً كبرياً اأمام 
القواعد  غياب  ظل  يف  البنوك  من  النوعية  تلك 
وال��ت�����ص��ري��ع��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وم���ن ب��ي��ن��ه��ا قوانني 
للجرائم الإلكرتونية والأمن ال�صيرباين والذكاء 
اإىل �صيا�صات وا�صحة تنظم  اإ�صافة  ال�صطناعي، 
التطبيقات  وب��رجم��ة  ال�صحابية  امل��ن�����ص��ات  ع��م��ل 
املفتوحة وغريها، لذلك لبد من تكثيف اجلهود 
منا�صبة  و�صيا�صات  �صوابط  و�صع  اأجل  من  عاملياً 
للحد من خماطر الأمن الإلكرتوين وتخفي�س 
واأي�صا  الرقمية،  لل�صريفة  امل�صاحبة  املخاطر 
واكت�صاف  التنظيمي  الم��ت��ث��ال  اأدوات  اع��ت��م��اد 
ال�صطناعي  ال���ذك���اء  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  الح���ت���ي���ال 
وع��ل��ى نطاق  ���ص��ري��ع��اً  امل�����ص��ك��الت وح��ل��ه��ا  لتحديد 

وا�صع.
ومع التو�صع يف ال�صتثمار يف التكنولوجيا املالية 
والذكاء ال�صطناعي وامليتافري�س، كانت امل�صارف 
التحول  ت��ب��ّن��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ن��وك  اأول  الإم���ارات���ي���ة 
الرقمي منذ عدة �صنوات حيث اأطلق “بنك املارية 
بنك  ك����اأول  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  منت�صف  يف  املحلي” 
رقمي متخ�ص�س يقدم خدماته من خالل من�صة 
خدمات رقمية تقدم منتجات م�صرفية متكاملة 

تعمل �صمن اأف�صل معايري التكنولوجيا املالية.

كما ح�صل “زاند” موؤخراً على ترخي�س م�صرف 
الإمارات املركزي ملزاولة الأعمال امل�صرفية كبنك 
جتارياً  بنكاً  لي�صبح  بنك”،  “زاند  با�صم  جت��اري 
ح�صوله  عن  ف�صال  الدولة  يف  ومنظماً  مرخ�صاً 
“فرانكلني  ���ص��رك��ة  م���ن  ا���ص��ت��ث��م��اري  دع����م  ع��ل��ى 
ال�صتثمارية  امل��ج��م��وع��ات  م��ن  وع���دد  متبلتون” 
من�صة  ح�����ص��ل��ت  ب��ي��ن��م��ا  وال�����دول�����ي�����ة،  امل���ح���ل���ي���ة 
م�صرف  م��ن  ال��الزم��ة  الرتاخي�س  على  “ويو” 
ل���الن���ط���الق وه����ي مملوكة  امل����رك����زي  الإم���������ارات 
القاب�صة”  ظبي  و”األفا  “القاب�صة”  م��ن  لكل 
و”ات�صالت” وبنك اأبوظبي الأول براأ�صمال اأويل 

قدره 2.3 مليار درهم.

حتولت �ضريعة.
وق���ال ج��م��ال ���ص��ال��ح، م��دي��ر ع���ام احت���اد م�صارف 
الإمارات لوكالة اأنباء الإمارات “وام” اإن القطاع 
يف  تتمثل  �صريعة  حتولت  ي�صهد  العاملي  امل�صريف 
بكافة  القيام  يتيح  افرتا�صي  م��ايل  ع��امل  دخ��ول 

العمليات امل�صرفية يف اأي مكان وزمان.
واأ����ص���اف ���ص��ال��ح ان���ه م��ع ال��ق��ف��زة ال��ت��ي �صهدتها 
تقنيات الإنرتنت على مدار العقد املا�صي، مل تكن 
اأن تن�صاأ فكرة البنوك الرقمية اجلديدة  مفاجاأة 
كامل  ب�صكل  الفرتا�صي  الف�صاء  تعمل يف  والتي 
تطبيقات  خ��الل  م��ن  ال��و���ص��ول  ب�صهولة  وتتميز 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  زي���ارة  اأو  التطبيق  ال��ه��وات��ف 

واإجناز املطلوب خالل حلظات.
من  للمزيد  احل��اج��ة  اأن  �صك  “ل  �صالح:  وت��اب��ع 
اخل��دم��ات الل��ك��رتون��ي��ة ه��و ام��ر وا���ص��ح للعيان. 
وم���ن امل��وؤك��د ان��ت��ا ���ص��رنى ان��ت�����ص��ارا اأو���ص��ع لباقات 
فاأكرث.  اأك��رث  الإلكرتونية  اخلدمات  وتطبيقات 
ونعتقد اأن امل�صارف الرقمية �صت�صّرع من تطورها 
امل�صتقبل.”  يف  اأك��رث  اإلكرتونية  خدمات  لتقدمي 

خماطر تقنية.
ويري مدير عام احتاد م�صارف الإمارات، اأن بنوك 
امل�صتقبل اأو البنوك الرقمية تواجه عدة خماطر 
كاملخاطر  ف��ئ��ة  م���ن  اأك����رث  اإىل  تق�صيمها  مي��ك��ن 
التقنية التي حتدث من احتمال اخل�صارة الناجتة 
عن خلل يف �صمولية النظام اأو من اأخطاء العمالء، 

تقليد  يف  تتمثل  التي  الحتيال  خماطر  واأي�صا 
برامج احلوا�صب الإلكرتونية اأو تزوير معلومات 
بع�س  تعديل  اأو  الإلكرتونية،  للربامج  مطابقة 
الإلكرتونية،  الأم�������وال  ب��خ�����ص��و���س  امل��ع��ل��وم��ات 

وهنالك اأي�صا املخاطر القانونية.
ال�صبل  كافة  البنوك  توفر  اأن  اأهمية  على  و�صدد 
والأنظمة للحد من هذه املخاطر وحماية العمالء 
خالل ا�صتخدامهم لربامج وتطبيقات م�صارفهم، 
التقليدية  امل�صارف  بني  ما  ف��رق  ل  ان��ه  مو�صحاً 
والأنظمة  بالت�صريعات  الل���ت���زام  يف  وال��رق��م��ي��ة 
لديها  التقليدية  امل�صارف  معظم  اأن  اإذ  املطبقة، 
اإلكرتونيا،  خدماتها  لتقدمي  وتطبيقات  بوابات 
بينما تكون البنوك الرقمية متخ�ص�صة بتقدمي 
اأفرع  الإلكرتونية دون احلاجة لوجود  اخلدمات 

فعلية.

تكنولوجيا مالية.
الرئي�س  خياطة،  و�صيم  حممد  ق��ال  جانبه،  من 
رقمي  بنك  اأول  املحلي،  امل��اري��ة  لبنك  التنفيذي 
الإمارات  اأنباء  الإم��ارات لوكالة  متكامل يف دولة 
اأطلقت  امل��ا���ص��ي��ني،  العقدين  خ��الل  ان��ه  “وام”، 
ل�صاللة جديدة  ال��ع��ن��ان  امل��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف  ث���ورة 
من مزودي التكنولوجيا املالية لتغيري ال�صناعة 
امل�����ص��رف��ي��ة ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ق��ائ��م��ة على 
تطبيقات الهاتف املحمول، م�صرياً اإىل اإن و�صول 
تطبيقات  على  تعتمد  ج��دي��دة  م�صرفية  ح��ل��ول 
املالية  التكنولوجيا  و�صركات  املحمولة  الأجهزة 
اأن  التقليدية  البنوك  على  ال�صروري  جعلت من 

تختار التحول الرقمي.
متتلك  واللكرتونية  الرقمية  البنوك  اأن  وذك��ر 
البنوك  ت�صتطيع  ل  ال��ت��ي  امل���ي���زات  م��ن  ال��ع��دي��د 
الو�صول  اإمكانية  توفر  مع  تقدميها،  التقليدية 
ما  واجل��وال،  املكتب  �صطح  امل�صريف من  للح�صاب 
العمل  ب�صاعات  مرتبطاً  لي�س  العميل  اأن  يعني 

امل�صرفية لإدارة اأمواله.
امل�صرفية  اخل��دم��ات  اأنظمة  اأن  خياطة  واأ���ص��اف 
الرقمية تعد اأكرث مرونة وت�صمح للبنوك باإ�صافة 
ميزات وتو�صيعها ب�صكل اأ�صرع بكثري من الأنظمة 

امل�صرفية،  التقنيات  اأحدث  با�صتخدام  التقليدية 
م�صرياً اإىل اأن البنوك الرقمية ل ت�صمح للعمالء 
ف��ق��ط ب����اإج����راء ع��م��ل��ي��ات الإي�������داع وال��ت��ح��وي��ل يف 
اأي�����ص��ا الفر�صة  ت��وف��ر  ُب��ع��د؛ لكنها  احل�����ص��اب ع��ن 
القرو�س  على  للح�صول  اأك��رب  ب�صهولة  للتقدم 
ال�صخ�صية  الأم��وال  اإدارة  اإىل خدمات  والو�صول 
مبا يف ذلك التحويالت اخلارجية وال�صتثمارات 
والذهب  الأ�صهم  مثل  املختلفة  الأ�صول  فئات  يف 

و�صناديق ال�صتثمار امل�صرتكة.
الرقمية  امل�����ص��رف��ي��ة  اخل���دم���ات  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
والعمليات  امل��ن��ت��ج��ات  ج��م��ي��ع  رق��م��ن��ة  ت��ت�����ص��م��ن 
العمالء  خلدمة  التقليدية  امل�صرفية  والأن�صطة 
من خالل القنوات عرب الإنرتنت مثل احل�صول 
وال�صحوبات  ال��ب��ن��ك��ي��ة  احل�����ص��اب��ات  ك�����ص��وف  ع��ل��ى 
ال��ن��ق��دي��ة وحت��وي��الت الأم�����وال وال��ت��ح��ق��ق واإدارة 
واإدارة  ال��ودائ��ع  ح�صابات  وفتح  التوفري  ح�صابات 
القرو�س ودفع الفواتري واإدارة ال�صيكات ومراقبة 

�صجالت املعامالت.

خطوات �ضجاعة.
العامري،  رك��ا���س  �صلطان  علي  ق��ال  جهته،  م��ن 
اإن  ال���دويل،  التجاري  للبنك  التنفيذي  الرئي�س 
بع�س  يتخذ  اأن  بد  ل  امل�صرفية  اخلدمات  قطاع 
القت�صاد  ملواكبة  واملبتكرة،  ال�صجاعة  اخلطوات 
الرقمي واإعادة ابتكار جتربة العمالء من منظور 

رقمي.
واأ���ص��اف ال��ع��ام��ري ان��ه مل��واك��ب��ة ال��ت��ح��ول الرقمي 
امليتافري�س  جت���رب���ة  خ��ل��ق  ع��ل��ى  ع��م��ل��ن��ا  ال��ع��امل��ي 
اخل��ا���ص��ة ب��ن��ا ل��ن��ك��ون اأول ب��ن��ك اإم����ارات����ي واأح���د 
الأوائل يف ال�صرق الأو�صط بتقدمي هذه التجربة 
مبا يتما�صى مع التزام دولة الإمارات القوي لبناء 
تكنولوجيا  ا���ص��ت��خ��دام  يت�صمن  رق��م��ي  اق��ت�����ص��اد 
والذكاء  الف��رتا���ص��ي��ة  والأ����ص���ول  ت�صني  ال��ب��ل��وك 
من  ك��ل  يف  امل��ع��زز  ال��واق��ع  وتقنيات  ال�صطناعي، 

بيئة الأعمال واخلدمات اليومية لالأفراد.

-البنوك الرقمية..
العامل  الرقمية حول  اأول ظهور للبنوك  ويرجع 

و”اتوم  “مونزو”  بنكا  يعد  اإذ   ،2015 عام  اإىل 
الرقمية،  البنوك  اأوائ��ل  الربيطانيان من  بنك” 
بينما تعترب الوليات املتحدة اأكرب دولة ت�صهم يف 

منو �صوق اخلدمات امل�صرفية الرقمية.
والعمليات  ال��رق��م��ي��ة اخل��دم��ات  ال��ب��ن��وك  وت��ق��دم 
ول  ��ة،  خ��ا���صّ تطبيقات  ع��رب  ُب��ع��د  ع��ن  امل�صرفية 
تتطلب الإج��راءات مراجعة اأي فرع، حيث تعمل 
عن طريق �صبكة الإنرتنت. وتهدف هذه البنوك 
اإىل ت�صهيل العمليات البنكية واخلدمات للعمالء 
عليهم  وت�صهل  وم��رن��ة  فعالة  بطريقة  الأف����راد 
ف��ي��ه، كما  ي��رغ��ب��ون  وق��ت  اأي  اإن��ه��اء خدماتهم يف 
القطاعني  التطورات يف  اآخ��ر  اإىل مواكبة  تهدف 

املايل والتقني.
وتوزع البنوك الرقمية على ثالثة مناذج؛ الأول 
والتي  بالكامل،  امل�صتقلة  الرقمية  البنوك  ي�صمل 
اأو جتارة  ات�����ص��الت  ل�����ص��رك��ات  ال��غ��ال��ب  ت��ت��ب��ع يف 
اخلدمات  وح����دات  ي�صمل  وال���ث���اين  اإل��ك��رتون��ي��ة، 
النموذج  اأما  التقليدية،  للبنوك  التابعة  الرقمية 
ال��ث��ال��ث ف��ي��ب��ن��ى ع��ل��ى ال�����ص��راك��ة ب���ني ب��ن��ك قائم 
وموؤ�ص�صة رقمية ت�صكل واجهة اأمامية، بينما تقع 

م�صوؤوليات العمليات على البنك ذاته.

-بنوك امليتافري�س..
بداأت الكثري من البنوك حول العامل يف مواكبة 
تكنولوجيا امليتافري�س من خالل اإطالق عواملها 
الفرتا�صية  العوامل  من  �صل�صلة  �صمن  اخلا�صة 
التنقل  م��ن  امل�صتخدمني  متكن  ال��ت��ي  الرقمية، 
وحتى  امل�صرفية  اخل��دم��ات  واكت�صاف  والتفاعل 
�صخ�صيات  اأو  ���ص��ور  با�صتخدام  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ص��ول 
وعادة  “الآفاتار”،  ت�صمى  للمتعاملني  رم��زي��ة 
التقنيات  على  بالعتماد  ال��ع��وامل  ه��ذه  تبني  م��ا 
املتقدمة مثل الواقع املعزز، والفرتا�صي والبلوك 
ت�صني، وهي احللقة الرئي�صية التي تربط العامل 

املادي والرقمي معاً.
وي�صمح “امليتافري�س” للعمالء بزيارة افرتا�صية 
لبنكهم املف�صل والو�صول اإىل املعلومات امل�صرفية 
امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات املختلفة  وال���ص��ت��ف��ادة م��ن 
با�صتخدام  الوظائف  متعددة  جت��ارب  خ��الل  من 
احلقيقي  ال��ع��امل  ع��رب  خم�ص�صة  رم��زي��ة  ���ص��ور 
الفرتا�صي،  ال��واق��ع  وب��ي��ئ��ات  املختلط  وال���واق���ع 
ال��ق��ائ��م على  ال��رق��م��ي  ال��ت��ف��اع��ل  ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
املحفظة،  وحتليل  للعمالء،  ال�صطناعي  الذكاء 
امل�صرتك، واخلدمات  الرثوات، والإقرا�س  واإدارة 

امل�صرفية لل�صركات.

حجم تعامالتها جتاوز 8 تريليونات دولر عام 2021

بنوك امل�شتقبل.. تعامالت رقمية يف العوامل الفرتا�شية

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
تنازل/وبيع

اعالن بالن�شر
اجلن�صية   - احلمادي  يو�صف  �صالح  �صالح  ال�صيد:عبداملح�صن  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
المارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صادة:اأوريانا 
القاب�صة ذ.م.م يف الرخ�صة امل�صماه )�صيدلية اوريانا( تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة 

رقم:627154 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.
تعديالت اخرى:تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل/�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م - 
تغيري ال�صم التجاري من/�صيدليه اوريانا اىل/�صيدليه اوريانا �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

2013 يف   وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه عليه 

اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
 اخطار عديل

برقم املحرر 2022/0067327
املخطر:ال�صركة العربية امل�صرتكة للخدمات املالحية �س.ذ.م.م - العنوان:دبي - بردبي - ميناء را�صد - مكتب رقم 703 

- ملك مدينة دبي املالحية - الهاتف املتحرك:0502161731
بوكالة/حممد عاهد عبدالرحيم نا�صر

املخطر اليه:تراث �س.م.ح وميثلها ال�صيد/معتز م�صطفى �صيد ابراهيم الدكروري - اجلن�صية م�صر - ب�صفته مديرها
العنوان:عجمان - هيئة املنطقة احلرة )احلمرية( - الهاتف املتحرك:0503404173

مو�صوع الخطار:اخطار عديل بالوفاء مببلغ وقدره )42026.49( اثنان واربعون الفا و�صتة وع�صرون درهما وت�صعة 
واربعون فل�صا بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ املطالبة .

الوقائع:حيث انه بناء على تعامالت جتارية بني املخطر واملخطر اليه قام املخطر بتوريد ب�صاعة اىل املخطر اليه وبناء 
على ذلك قام بتحرير فواتري بياناتها كالتي:

درهم  28548.50 بقيمة  بتاريخ:2020/2/9  واملحررة   006683 رقم  فاتورة   -1
درهم  21714 بقيمة  بتاريخ:2020/2/16  واملحررة   006736 رقم  فاتورة   -2

قام املخطر اليه ب�صداد جزء من الفواتري امل�صتحقة ثم قام باملماطلة يف �صداد املبالغ املتبقية من اجمايل قيمة الفواتري مما 
دفع املخطر باملحاولة بالطرق الودية مرارا وتكرارا لتح�صيل املبلغ املبقي ال انه حذا دون جدوى - بناء على ذلك يعلن 
املخطر املخطر اليه ب�صرورة دفع قيمة الفواتري املتبقية بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ املطالبة 
القانونية لذلك - وعليه  باتخاذ الجراءات  ا�صتالمهم الخطار وال �صوف يقوم  تاريخ  ايام من  يف فرتة اق�صاها خم�صة 

يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اخطاركم بهذا ر�صميا
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
 اخطار عديل

برقم املحرر 2022/0064601
املخطر:را�صد �صعيد حممد حمدان الدرمكي - اماراتي اجلن�صيه - احمل هوية رقم 784198550380806 
ال�صارقة  القت�صادية  التنميه  دائرة  من  املرخ�صة  ال�صيارات(  لتاجري  )البيادر  التجاريه  الرخ�صة  مالك  ب�صفتي 
رقم:507415 وميثلهم بالوكالة ال�صيد/طارق بن في�صل بن ح�صني املنهايل مبوجب وكالة م�صدقه لدى كاتب 

العدل برقم:MOJAU-2022-0050756 - العنوان:دبي - املرقبات - هاتف رقم:0509435559
العنوان -  اليه:عبا�س مو�صى كوتى - هندي اجلن�صية يحمل هوية رقم:784196386505216 -  املخطر 

ال�صارقة - الغافيه - هاتف رقم:0506262453
املو�صوع/اخطار عديل للوفاء مببلغ 8192 درهم

املخطر اليه حرر ال�صيك للمخطر مببلغ 8192 درهم )ثمانيه الف ومائة واثنان وت�صعون درهم اماراتي( �صيك 
ايجار �صيارة وحيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك انه دون �صرف لغلق احل�صاب وبيانه 
كالتايل:ال�صيك 000055 مببلغ 8192 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2022/1/25 وامل�صحوب على بنك ال�صتثمار 
وحيث ان املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن 
وال  اخطاركم  تاريخ  من  ايام  خم�صة  خالل  املذكور  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  نخطركم  لذلك:فاننا   - جدوى   دون 
�صن�صطر لتخاذ الجراءات القانونية واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء 

به وهذا اخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 70533
 اخطار عديل

برقم املحرر 2022/0080219
املخطرة:�صمارت لل�صفريات ذ.م.م - العنوان:ال�صارقة - ام الطرافة - �صارع ابراهيم حممد املدفع - �صقة رقم 

0504644100  - املتحرك:0521999576  الهاتف   - امل�صعود  ملك   1 رقم  طابق   -  106
بوكالة/امري ميدين ميدين فابو ميدين

املخطر اليه:بور�صة خلدمات ال�صحن وال�صياحة وميثلها ال�صيد:خالد يو�صف عبدالعزيز حممد الن�صاري 
- اجلن�صية المارات العربية املتحدة - العنوان:ال�صارقة - مي�صلون - �صارع الزهراء - حمل رقم 5 - ملك 

حممود عي�صى عا�صور حممد - الهاتف املتحرك:0544424666 - 0581502458
مو�صوع الخطار:اخطار عديل للوفاء مببلغ 25.000 درهم

خم�صة   25.000 بقيمة   000103 رقم  �صيك  املخطر  ل�صالح  حرر  قد  اليه  املخطر  ان  الوقائع:حيث 
وع�صرون الف درهم فقط لغري واملح�صوب على بنك امل�صرق واملحرر بتاريخ:2022/6/7 حيث ان ال�صيك 
مت اعادته لغالق احل�صاب - حاول املخطر حت�صيل قيمة ال�صيك من املخطر اليه بالطرق الودية مرارا 
ال�صيك يف فرتة  اليه ب�صرورة دفع قيمة  املخطر  املخطر  بناء على ذلك يعلن   - وتكرارا لكن دون جدوى 
اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالمه الخطار وال �صوف يقوم باتخاذ الجرءات القانونية لذلك - وعليه 

يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اخطاركم بهذا ر�صميا
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
اعالن بيع  عقار بالن�شر   - للمنفذ �شده
يف التنفيذ رقم  601/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  �صدهم   املنفذ  ب��ال��زام  اداء  ام��ر  رقم:2020/2660  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 

)42772512( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع 

عنوانه :المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع البراج - مبنى 014 - الطابق 14 - مكاين:2563786091
وميثله:حبيب حممد �صريف عبداهلل املال 

املطلوب اإعالنه : مودلر كون�صبت�س �س.ذ.م.م 
عنوانه :عنوانه دبي - ديرة - الق�صي�س - ملك حمد حممد حمد عبداهلل بوا�صطة فاك�صون للعقارات - مكتب رقم 204 - رقم الر�س 599-
payable.accounts@modconsllc.com  -  040000000  -  0503987577  - مكاين:3881095004   -  484

مو�صوع الإعالن :املنفذ �صدهم:بافاجوتو راجورام �صيتي - مانوج تاندا�صريي دهارمان - كوكينادى براديب كومار راي
العقار  بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2022/8/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   
http://www. الإل���ك���رتوين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الإم�����ارات  )���ص��رك��ة  البيع  بها  اأن��ي��ط  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  ل��دى  اأدن����اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة 

املزايدة ولكل من لديه  20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول  ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
�صخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اأي��ام  وامل�صاريف خالل ع�صرة  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  الإج���راءات 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :حق منفعة ار�س وما عليها من بناء - املنطقة جبل علي 
ال�صناعية الوىل - رقم الر�س 699 - رقم البلدية 1997-599 - امل�صاحة 1950.03 مرت مربع - القيمة:28000000 درهم يباع 

لعلى عطاء
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70353 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ح�شن دروي�س احمد عمران حالمي
املرجتعة ال�شيكات    SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003665/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�صن دروي�س احمد عمران حالمي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح املدعي املنفذ:بني يا�س 
ملقاولت البناء ذ.م.م  ، يف الق�صية امل�صار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف :3292903.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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املال والأعمال

القت�شاد الياباين ي�شّجل منوا يف الف�شل الثاين بعد اإلغاء قيود كوفيد 
•• طوكيو-اأ ف ب:

الياباين منوا يف الأ�صهر الثالثة حتى  حقق القت�صاد 
اأم�س  ر�صمية   بيانات  اأظهرت  ما  وفق  حزيران/يونيو، 
الثنني، بعدما رفعت احلكومة قيود كوفيد التي كانت 

تفر�صها على الأعمال التجارية.
و���ص��ّج��ل ث���ال���ث اأك�����رب اق��ت�����ص��اد يف ال���ع���امل من����وا بلغت 
زيادة  بف�صل  ف�صلي  اأ�صا�س  على  املئة  يف   0،5 ن�صبته 
من  اأقل  كان  الرتفاع  لكن  وال�صتثمارات،  ال�صتهالك 
امل��ئ��ة.وب��ي��ن��م��ا مل  0،7 يف  ال��ت��ي بلغت  ال�����ص��وق  ت��وق��ع��ات 
اإج���راءات حجر �صحي خالل فرتة  اأي  الدولة  تفر�س 

املرتبطة  القيود  اآذار/مار�س  األغت احلكومة يف  الوباء، 
ا���ص��ت��ه��دف��ت ع��ل��ى وج����ه اخل�صو�س  ال��ت��ي  ب��ال��ف��ريو���س 
ال�صياحة  زال��ت  وامل��ت��اج��ر.وم��ا  ال�صركات  عمل  مواعيد 
ال�صياحية،  مقت�صرة على عدد حمدود من املجموعات 
لكن القت�صاد يواجه رياحا معاك�صة نتيجة اأزمة اأ�صعار 
الوقود واملخاوف من ركود عاملي يغّذيه ارتفاع معدلت 

الت�صخم.
وم����ن ن��ي�����ص��ان/اأب��ري��ل ح��ت��ى ح���زي���ران/ي���ون���ي���و، �صّجل 
 0،3 املئة مقارنة مع  1،1 يف  ال�صتهالك منوا ن�صبته 
ال��ث��اين/ ك��ان��ون  م��ن  املمتد  الف�صل  يف  �صّجلت  امل��ئ��ة  يف 
مكتب  ن�صرها  بيانات  بح�صب  اآذار/م��ار���س،  حتى  يناير 

املئة،  1،4 يف  بن�صبة  امل��ال  راأ���س  اإنفاق  احلكومة.وازداد 
الف�صل  يف  امل��ئ��ة  يف   0،3 ن�صبته  انكما�س  م��ع  م��ق��ارن��ة 

ال�صابق.
واأفاد م�صرف “بي اإن بي باريبا” يف مذكرة �صبقت ن�صر 
بيانات اإجمايل الناجت الداخلي “بعدما رفعت احلكومة 
ح��ال��ة ال���ط���وارئ اجل��زئ��ي��ة اأواخ����ر اآذار/م����ار�����س، اأظهر 
عاودت  بينما  ن�صبيا،  قويا  انتعا�صا  اخلدمات  ا�صتهالك 

ال�صتثمارات الراأ�صمالية النمو«.
تتم عادة مراجعتها  اإذ  اأولية  البيانات  باأن هذه  ويذكر 
يف الأ�صهر املقبلة.ويف اأيار/مايو، اأعلن مكتب احلكومة 
باأن القت�صاد �صّجل انكما�صا �صئيال يف الربع الأول من 

العام 2022، لكن متت مراجعة الن�صبة الثنني لتبلغ 
بعد  ي�صّجل  اأي تغيري مل  اأن  يعني ذلك  املئة.  �صفر يف 

انتعا�س حمدود يف الربع الأخري من العام 2021.
ت��رت��ف��ع اأ���ص��ع��ار امل�����واد ال���ص��ت��ه��الك��ي��ة يف ال���ي���اب���ان، لكن 
املتحدة  ال��ولي��ات  ت�صهده  ال��ذي  ال�صريع  باملعدل  لي�س 
باأن  ال��ي��اب��ان  بنك  اأخ���رى.وي���رى  رئي�صية  واق��ت�����ص��ادات 
ب�صيا�صات  متم�صكا  زال  وم���ا  م��وؤق��ت  الأ���ص��ع��ار  ارت���ف���اع 
يف  عليها  حافظ  لطاملا  التي  النقدية  القيود  تخفيف 
تراجع  اإىل  اأدى  ق��رار  لتحقيق منو م�صتقر، يف  م�صعى 
مقابل  عاما   24 منذ  م�صبوق  غري  م�صتوى  اإىل  ال��ني 

الدولر.

»اأغذية« تنفذ ا�شتحواذات ب��2.3 مليار درهم وتد�شن م�شنعها يف ال�شعودية 2023

مليار و156 مليون درهم �شادرات املنطقة احلرة بالفجرية يف الربع الثاين
•• الفجرية -وام: 

املنطقة  يف  ال�������ص���ادرات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت 
الثاين  ال���رب���ع  ب��ال��ف��ج��رية يف  احل����رة 
مليون   156 و  -مليارا   2022 من 
ب��ل��غ��ت قيمة  ق��ي��م��ة ..ف���ي���م���ا  دره������م 
م��ل��ي��ون دره���م وفقا   812 ال�����واردات 
ال��ف��ج��رية ل��الإح�����ص��اء بحكومة  مل��رك��ز 
احلرة  املنطقة  هيئة  وتقع  الفجرية. 
ال��ف��ج��رية ب���ج���وار م��ي��ن��اء ال��ف��ج��رية ، 
تاأ�صي�صها  مت  التي  ال�صركات  وتتميز 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ب�����ص��ه��ول��ة ال���و����ص���ول اإىل 
جميع موانئ اخلليج العربي والبحر 
بوا�صطة  وباك�صتان  والهند  الأح��م��ر، 

���ص��ف��ن احل����اوي����ات الأ����ص���ب���وع���ي���ة، كما 
الرئي�صية  اخل��ط��وط  خ��دم��ات  ت�صل 
من اأوروبا ال�صمالية والبحر الأبي�س 
واأمريكا  الأق�صى  وال�صرق  املتو�صط 

وت�صل  اأ�صبوعي،  نحو  على  ال�صمالية 
اخلدمات مرتني اأ�صبوعيا اإىل ال�صرق 
الأ�صبوع  يف  واح����دة  وم����رة  الأق�����ص��ى 

لأمريكا ال�صمالية.

•• دبي - وام: 

بلغ �صايف اأرباح ال�صركة الإ�صالمية 
العربية للتاأمني، املدرجة يف �صوق 
دب��ي امل���ايل حت��ت ا���ص��م “�صالمة” 
خالل   ، دره����م  م��ل��ي��ون   19.20
 2022 ع���ام  م��ن  الأول  الن�صف 

بح�صب بيانات ال�صركة.
ال�صركة تطوير قدراتها  ووا�صلت 
الرقمية، وتعزيز جوانب الأعمال 
الأخ����رى - مب��ا يف ذل��ك الكتتاب 
حمفظة  وت����ن����وي����ع  احل���������ص����ي����ف، 
اجلديدة،  وال�����ص��راك��ات  ال��ع��م��الء، 
وحت�����ص��ني ق��ن��وات ال��ت��وزي��ع - مبا 
يتيح �صهولة الو�صول اإىل منتجات 
من  متنوعة  �صرائح  عرب  ال�صركة 

العمالء.
ربحيتها  على  ال�صركة  وحافظت 
بينما جنحت  الإم�����ارات،  دول���ة  يف 
اجلزائر  يف  لها  التابعة  ال�صركات 
وم�����ص��ر ب��ت��خ��ط��ي ال��ت��وق��ع��ات مع 
بن�صبة  الربحية  يف  من��و  ت�صجيل 
64? باملقارنة مع الفرتة نف�صها 
اإجمايل  بلغ  فيما  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام 
لل�صركة  املكتتبة  التاأمني  اأق�صاط 
الن�صف  يف  دره����م  م��ل��ي��ون   574
التحديات  م���ن  ب���ال���رغ���م  الأول 

�صعيدي  على  ال�صوق  يف  امل�صتمرة 
الأ�صعار واملناف�صة.

وعقدت “�صالمة” خالل الن�صف 
�صراكات  اجل��اري  العام  من  الأول 
البنوك  مع  جديدة  ا�صرتاتيجية 
ل��ت��وف��ري ح��ل��ول تكافل  يف ال��دول��ة 
عمالئهم،  اإىل  ال��ق��ن��وات  م��ت��ع��ددة 
ال�صركة مع مزودي  حيث تعاونت 
تكنولوجيا التاأمني مثل “ويلك�س« 
�صراكة  وع���ق���دت   ،  /Wellx/

اأخرى مع “بولي�صي بازار«.
ول��ف��ت ج��ا���ص��م ال�����ص��دي��ق��ي، رئي�س 
احراز  اإىل  ال�صركة  اإدارة  جمل�س 
ت��وف��ري حلول  ت��ق��دم م��ل��م��و���س يف 
اأو�صع  ل�����ص��رائ��ح  مبتكرة  تكافلية 
م���ن ال��ع��م��الء ب��ف�����ص��ل ال��ن��ج��اح يف 
الرقمي،  التحول  مبادرات  تنفيذ 
ال��ق��وي بخلق قيمة  الل���ت���زام  م��ع 
امل�صاهمني  ت��وق��ع��ات  م��ع  تتما�صى 

وحملة الوثائق.
الرئي�س  ال�����ص��ح��ي،  ف���اه���م  وق�����ال 
اإن  “�صالمة”،  ل�صركة  التنفيذي 
الأداء القوي لل�صركة ي�صكل دليل 
ملمو�س على التقدم الذي اأحرزته 
يف تر�صيخ دعائم التحول الرقمي 
والبتكار والتعاون، والرتكيز على 

حت�صني اأعمال التاأمني.

»نيكاي« الياباين يغلق عند 
اأعلى م�شتوياته يف 7 اأ�شهر

•• عوا�صم- وام:

اليابانية  الأ�صهم  موؤ�صرات  ارتفعت 
�صعود  مع  اأم�����س،  تعامالت  ختام  يف 
لأعلى  ال����ي����اب����اين  ن���ي���ك���اي  م���وؤ����ص���ر 
م�صتوياته يف 7 اأ�صهر.واأغلق موؤ�صر 
ل���الأوراق  طوكيو  ب��ور���ص��ة  يف  نيكاي 
اأو   1.14% بن�صبة  مرتفعا  املالية 
لي�صل  ن��ق��ط��ة   324.8 ي���ع���ادل  م���ا 
نقطة.و�صعد   28871.78 اإىل 
موؤ�صر توبك�س الأو�صع نطاقا بن�صبة 
%0.6 توازي 11.78 نقطة ليغلق 
عند م�صتوى 1984.96 نقطة.يف 
موؤ�صرات  اأداء  تراجع  مت�صل،  �صياق 
انخفا�س  م���ع  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  الأ����ص���ه���م 
امل���رك���ب  اآي”  اإ��������س  “اإي  م���وؤ����ص���ر 
0.8 نقطة  ببور�صة �صنغهاي بنحو 
عند  ليقفل   0.02% ن�صبته  ما  اأو 
انخف�س  فيما  نقطة،   3276.09
بن�صبة  ال�صيني  �صينج  ه��اجن  موؤ�صر 
نقطة   123.37 ت��وازي   0.61%
 20052.25 م�صتوى  اإىل  لي�صل 

نقطة.

مليون درهم اأرباح »�شالمة   19.20
للتاأمن« للن�شف الأول من 2022

بنك دبي التجاري و »فينتك هايف« يختتمان 
حتدي بنك دبي التجاري لالبتكار

•• دبي- د.حممود علياء 

اختتم بنك دبي التجاري، اأحد البنوك الوطنية 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  ال��رائ��دة 
م���وؤخ���ًرا حت���دي الب��ت��ك��ار ال��ث��ال��ث، وال����ذي مت 
بالتعاون مع “فينتك هايف” التابع ملركز دبي 
املايل العاملي، وهو اأول واأكرب م�صّرع لالأعمال 
منطقة  يف  املالية  التكنولوجيا  ق��ط��اع  �صمن 

ال�صرق الأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا.
يف  الوحيدة  املنظومة  هايف”  “فينتك  ويعد 
منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا 
التكنولوجيا  على  القائمة  النا�صئة  لل�صركات 
املالية التي تتطلع اإىل ال�صتفادة من الفر�س 
وعر�س منتجاتها وحلولها للموؤ�ص�صات يف اأكرب 
الكثري  يحتاج  حيث  املنطقة،  يف  م��ايل  ن��ظ��ام 
املبتكرة.  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اإىل  ال��و���ص��ول  اإىل  م��ن��ه��ا 
مع  هايف”  “فينتك  روؤي������ة  ت��ت��م��ا���ص��ى  ك��م��ا 
 2030 العاملي  املايل  ا�صرتاتيجية مركز دبي 
من  لدبي  امل�صتدام  القت�صادي  النمو  لدعم 
و�صركات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�����ص��رك��ات  ج����ذب  خ����الل 
اإيجاد  على  وم�صاعدتها  املالية  التكنولوجيا 

ال�صركاء املنا�صبني لتحقيق النجاح.
ودع�����ا حت����دي الب���ت���ك���ار م��وظ��ف��ي ال��ب��ن��ك اإىل 
ت���ط���وي���ر امل���ن���ت���ج���ات واخل�����دم�����ات وامل�����ب�����ادرات 
ال��ت��ي ���ص��ت�����ص��اع��د ع��م��الء ال��ب��ن��ك ع��ل��ى حتقيق 
طموحاتهم املالية. وقد �صارك بالتحدي اأكرث 
والفروع  الأق�صام  90 فريًقا من خمتلف  من 
فرق،  ع�صرة  اأف�صل  اختيار  مت  حيث  بالبنك، 
مع  واإ�صراكها  هايف”  “فينتك  مع  بالتعاون 
والذين  النا�صئة،  املالية  التكنولوجيا  �صركات 
مناذج  لتطوير  اأ�صابيع  �صتة  م��دار  على  عملوا 
اإىل جل��ن��ة ت�صم  وت��ق��دمي��ه��ا  ل��الأف��ك��ار  اأول���ي���ة 

الإدارة التنفيذية للبنك.
وق��د ح��از اق��رتاح الدخ���ار الذكي على املرتبة 
على  ب��ال��ع��م��ل  ال��ف��ري��ق  ���ص��ي��ب��داأ  ح��ي��ث  الأوىل 
ملمو�س  واق���ع  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ال��ف��ك��رة  �صقل 

ق��ري��ب��اً.ت��ع��ل��ي��ًق��ا ع���ل���ى جن�����اح ال���ت���ح���دي، قال 
الدكتور بريند فان ليندر ، الرئي�س التنفيذي 
ركيزة  الب��ت��ك��ار  “يعد  ال��ت��ج��اري:  دب���ي  لبنك 
اأ���ص��ا���ص��ي��ةل��ن��ج��اح��ن��ا وم���ب���ادرات���ن���ا م��ث��ل حتدي 
�صدارة  يف  ب��ق��اءن��ا  ي�صمن  وال����ذي  الب��ت��ك��ار، 
القطاع امل�صريف. كما اننا �صعداء ب�صراكتنا مع 
“فينتك هايف” التابع ملركز دبي املايل العاملي 
فر�صة  ملوظفينا  اأت���اح  حيث  ال��ت��ح��دي  ه��ذا  يف 
مميزة للعمل مع اأف�صل اخلرباء يف ال�صناعة 
جانب  اإىل  املهني  وتطورهم  قدراتهم  وتعزيز 

دعم طموحاتنا ك�صركة.«

ك��م��ا ي��ع��ت��رب الب���ت���ك���ار ع��ن�����ص��راً اأ���ص��ا���ص��ًي��ا من 
اأف�صل  م��ن  ب��ع�����ص��اً  ان  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا، ح��ي��ث 
 CBD ب��ط��اق��ة  م��ث��ل  وخ��دم��ات��ن��ا،  منتجاتنا 
هي   ،CBD Investr وتطبيق   ONE
نتيجة الأفكار الإبداعية ملوظفينا. من خالل 
على  والنفتاح  البتكار  ثقافة  خلق  موا�صلة 
جتربة  توفري  على  قادرين  �صنكون   ، التغيري 
توقعاتهم،  تتجاوز  لعمالئنا  مميزة  م�صرفية 

اإىل جانب امل�صاهمة يف تعزيز تطور البنك«.
الرئي�س  نائب  امل��زروع��ي،  ب��دوره��ا قالت رج��اء 
التابعة  هايف”  “فينتك  ل�صركة  التنفيذي 

واأكرب  اأول  “ب�صفته  العاملي:  امل��ايل  دبي  ملركز 
برنامج لت�صريع التكنولوجيا املالية يف املنطقة، 
دبي  مل��رك��ز  ال��ت��اب��ع  هايف”  “فينتك  مي��ت��ل��ك 
اأفكار  لتحويل  واخل��ربة  املعرفة  العاملي  امل��ايل 
لقد  ملمو�س.  واق��ع  اإىل  املالية  التكنولوجيا 
كان من دواعي �صرورنا اأن نتعاون مع بنك دبي 
ملوظفيهم  البتكار  حتدي  تنظيم  يف  التجاري 
من  تتحول  وه��ي  الأف��ك��ار  روؤي���ة  اإىل  ونتطلع 
يتم طرحه  منتج م�صريف  اإىل  م��ب��ادرة  جم��رد 
وتقدميه للعمالء، والذي �صي�صاهم يف ت�صكيل 

م�صتقبل ال�صناعة امل�صرفية«.

•• اأبوظبي-وام:

ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ���ص��م��ي��ث،  اآلن  ق���ال 
ال�صتحواذ  لعمليات  الإجمالية  القيمة  اإن  اأغذية، 
درهم  مليار   2.3 جت��اوزت  املجموعة  نفذتها  التي 
العام املا�صي، فيما يجري العمل حالياً على �صفقة 
يف  التو�صع  اإيل  اإ�صافة  م�صر  يف  ج��دي��دة  ا�صتحواذ 
الهدف  مع  يتما�صى  ال�صعودية مبا  العربية  اململكة 
الأغذية  لقطاع  الإقليمية  ال�صوق  ري��ادة  يف  املتمثل 

وامل�صروبات بحلول 2025.
واأ�صاف �صميث يف – حوار مع وكالة اأنباء الإمارات 
اأن املجموعة اأمامها فر�صة كبرية لتعزيز  “وام” - 
واأ�صواق  ال�����ص��ع��ودي��ة  يف  �صيما  ل  ج��غ��راف��ي��اً،  من��وه��اً 
قدماً  من�صي  حيث  وم�صر،  باك�صتان  مثل  اأخ���رى 
نحو ال�صتحواذ على %60 من جمموعة اأبو عوف 
اإىل اأن تلك ال�صفقة �صرت�صخ من  امل�صرية، م�صرياً 

وجودنا يف ال�صوق امل�صرية.
 90 نحو  �صت�صتثمر  “اأغذية”  اأن  �صميث  واأو���ص��ح 
مليون درهم �صمن خططها التو�صعية يف ال�صعودية 
وذلك لت�صييد من�صاأة �صناعية جديدة �صمن �صركة 
النبيل لل�صناعات الغذائية مبدينة جدة، م�صرياً اإىل 
انه من امل�صتهدف بدء عمليات الإنفاق ال�صتثماري 
لت�صييد امل�صنع اجلديد خالل ال�صهور املقبلة، فيما 
من املتوقع الت�صغيل والبدء يف عمليات البيع خالل 

الن�صف الثاين من العام القادم 2023.
وذك����ر ان���ه م���ن امل���ق���رر ا���ص��ت��م��رار ع��م��ل��ي��ات الإنفاق 

ال�صتثماري على امل�صنع اجلديد يف ال�صعودية حتى 
عام 2025، حيث ُتقدر ال�صتثمارات الأولية يف تلك 
املرحلة ب��� 65 مليون درهم، م�صرياً اإىل اأن التو�صع 
اأكرب  يف  ا�صرتاتيجيا  ا�صتثمارا  يعد  ال�صعودية  يف 
�صوق بدول جمل�س التعاون اخلليجي، يف م�صعى من 
املجموعة لتعظيم الإنتاج حملياً وتر�صيخ تواجدها 

بال�صوق ال�صعودية.
بالقدرات  ت��ت��م��ت��ع  “اأغذية”  اأن  ���ص��م��ي��ث  واأك������د 
تتوافق  التي  ال�صتحواذ،  عمليات  ملبا�صرة  الكافية 
م���ع ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ط��وي��ل��ة امل������دى، ف�����ص��ال عن 
ق���درة امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى مت��وي��ل امل��زي��د م��ن عمليات 
ال�صتحواذ، التي من املمكن اأن تتم اإذا كانت تخدم 
نعكف  حيث  معها،  وتتالءم  ا�صرتاتيجيتها  معايري 
ال�صانحة  ال��ف��ر���س  جميع  درا���ص��ة  ع��ل��ى  ب��ا���ص��ت��م��رار 

بال�صوق لعمليات ال�صتحواذ.
واأ�صار اإىل اأن “اأغذية” تتمتع مب�صتويات منخف�صة 
املالية  قوائمنا  ت�صمن  كما  امل��دي��ون��ي��ة،  ���ص��ايف  م��ن 
ُيقدر  اإذ  ل��ل��م��ج��م��وع��ة،  ال��ق��وي  امل��رك��ز  ا���ص��ت��م��راري��ة 
وال�صرائب  الفوائد  قبل  الأرب���اح  اإىل  الدين  �صايف 

والإهالك وال�صتهالك بنحو 2.4 مرة.
الن�صف  يف  املجموعة  خطط  حول  �صوؤال  على  ورداً 
تركيزنا  “�صيظل  �صميث:  ق��ال  ال��ع��ام،  م��ن  ال��ث��اين 
ال�صركات، وتعزيز  اأعمال  التكامل بني  من�صباً على 
من  واملُثلى  الق�صوى  ال�صتفادة  وحتقيق  اأعمالها، 
خططاً  بع�صها  يت�صمن  قد  التي  ال��دم��ج،  عمليات 
ا�صتثمارية ثانوية، تهدف اإىل تعزيز كفاءة عمليات 
نحو  بوعودنا  الوفاء  يف  ما�صون  ونحن  املجموعة، 

تنويع اأعمالنا، وخلق فر�س النمو«.
ارتفعت  امل��ج��م��وع��ة  اأ����ص���ول  اأن  اإىل  �صميث  واأ����ص���ار 
من  الأول  الن�صف  بنهاية  دره���م  مليار   6.3 اإىل 
ق��وي يف  اإىل حتقيق منو  بالإ�صافة  اجل���اري،  العام 
الإي�������رادات، وزي����ادة ���ص��ايف الأرب�����اح ب��واق��ع 74%، 
يف  جنحنا  اأن  بعد  دره��م،  مليون   118 اإىل  لت�صل 
دم���ج اأع��م��ال ال�����ص��رك��ات ال��ت��ي ا���ص��ت��ح��وذن��ا عليها يف 
وتعزيز  امل���وح���دة،  امل��ال��ي��ة  ق��وائ��م��ن��ا  �صمن   2021

العائد ال�صتثماري من تلك ال�صركات.
وتوقع �صميث اأن حت�صد “اأغذية” يف عام 2022، 
مع  بالتما�صي  امل��ن��ف��ذة،  ال���ص��ت��ح��واذ  عمليات  ث��م��ار 

م�صيفا:   ،2025 ل��ع��ام  امل��ج��م��وع��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
“اأر�صينا اأ�ص�س حتويل املجموعة نحو منط الأعمال 
التجارية القائمة على املنتجات ال�صتهالكية، التي 
نتوقع اأن يكون لها عظيم الأثر على اأداء املجموعة 
اإي���رادات  حققنا  لقد  املقبلة،  �صهراً   12 ال���  خ��الل 
بقيمة ملياري درهم خالل الن�صف الأول من العام 
مماثلة  اإي����رادات  نحقق  اأن  املحتمل  وم��ن  اجل���اري 

خالل ما تبقى من العام اجلاري«.
زيادة  م��ن  املجموعة  تتمكن  اأن  �صميث  ت��وق��ع  كما 
ربحيتها، مع ا�صتمرار دمج اأعمال ال�صركات امل�صتحوذ 
عليها �صمن عمليات املجموعة، وال�صتفادة بفاعلية 
م��ن اأوج����ه خ��ف�����س ال��ت��ك��ال��ي��ف وت��ع��ظ��ي��م الإي�����رادات 
م�صيفا:  وال�صتحواذ،  الدمج  عمليات  من  املحققة 
التي  ال�����ص��رك��ات  يف  ق���وي  من��و  حت��ق��ي��ق  “ا�صتطعنا 
من  الأوىل  اأ���ص��ه��ر  ال�صتة  خ��الل  عليها  ا�صتحوذنا 
تنفيذ  كيفية  ح���ول  تقييمات  اأج��ري��ن��ا  ك��م��ا  ال��ع��ام، 
ا�صتثمارات ا�صرتاتيجية اأخرى، لزيادة فاعلية تلك 

ال�صركات، وحتفيز املزيد من النمو«.
وق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة اأغ���ذي���ة، اإن 

م�صتهل  يف  ك����ب����رياً  جن����اح����اً  ح���ق���ق���ت  امل���ج���م���وع���ة 
بقوة،  اأعمالها  من��و  م��ع  اخلم�صية،  ا�صرتاتيجيتها 
مزيج  بناء  نحو  وثبات  بنجاح  التحرك  عن  ف�صال 
من منتجات اأكرث تركيزاً على امل�صتهلك، م�صرياً اإىل 
الأهداف  ع��دد من  املجموعة جنحت يف حتقيق  اأن 
تنويع م�صادر  ف��رتة وج��ي��زة، مثل  ال��ك��ربى خ��الل 
التكاليف  فاعلية  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  اإي��رادات��ه��ا، 
 18 خ���الل  دره���م  م��ل��ي��ون   97 اإىل  و���ص��ل��ت  بقيمة 
امل�صتهدف  املعدل  اإج��م��ايل  من  وذل��ك  فقط،  �صهراً 

الذي يزيد على 200 مليون درهم.
حالياً  ت�صل  اأغذية  جمموعة  منتجات  اأن  واأ���ص��اف 
ال�صمالية،  اأم��ري��ك��ا  يف  ���ص��وق��اً   45 م���ن  اأك����رث  اإىل 
الأو�صط،  اأفريقيا، وال�صرق  واآ�صيا، و�صمال  واأوروبا، 
الأع����م����ال  ق���ط���اع  ������ص�����ادرات  م�����ص��اه��م��ة  زادت  ك���م���ا 
ال�صتهالكية، وقطاع الأعمال الدولية يف الإيرادات 
بواقع %84.5، و%4.9 على التوايل على اأ�صا�س 
ربع �صنوي، فيما اأ�صبح قطاع الأعمال ال�صتهالكية 
مبيعات  اإج���م���ايل  م���ن   73% مي��ث��ل  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 

املجموعة، البالغة 1.5 مليار درهم.

تعكف حالياً على و�صع وتنفيذ  “اأغذية”  اأن  واأكد 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول ال���رق���م���ي ط��وي��ل��ة امل����دى، 
ال�صطناعي،  ال���ذك���اء  م���ن  ال����ص���ت���ف���ادة  ت��ت�����ص��م��ن 
تب�صيط  ع��ل��ى  �صتعمل  ال��ت��ي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وه���ي 
م�صرياً  وال���ص��ت��ه��الك،  وال��ت��وزي��ع  الإن���ت���اج  عمليات 
جديدة  منتجات  لطرح  تخطط  املجموعة  اأن  اإىل 
والتمور،  ال�صحية،  الوجبات اخلفيفة  منها  قريباً، 
التي  امل��ي��اه  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  النباتية،  وال��ربوت��ي��ن��ات 
العامة،  ل��ل�����ص��ح��ة  اإ����ص���اف���ات م���ع���ززة  حت��ت��وي ع��ل��ى 
ب�صاأن  التفا�صيل  م��ن  م��زي��د  ع��ن  الإف�����ص��اح  و�صيتم 
تلك املنتجات، بعد احل�صول على موافقات اجلهات 

التنظيمية والرقابية.

- �ضفقة »اأبو عوف« تر�ضخ وجودنا يف م�ضر و�ضن�ضتثمر 90 مليون درهم لت�ضييد م�ضنع يف جدة 
- �ضنح�ضد خالل 2022 ثمار ال�ضتحواذات املنفذة ونعكف على و�ضع ا�ضراتيجية للتحول الرقمي 

- منتجاتنا ت�ضل لأكرث من 45 �ضوًقا من بينها اأمريكا ال�ضمالية واأوروبا واآ�ضيا وال�ضرق الأو�ضط 

Date 16/ 8/ 2022  Issue No : 13621
Dubai Courts of First Instance

Notification and Performance Order via Publishing
In Execution No.208/2022/1155-Civil Execution

Considered in:Seventh Execution Precinct No. 228
Execution Subject Matter:Execution of judgment issued in Case No. "4307/2021 
Performance Order" to pay the adjudged amount of (AED 186188.50), including the 
fees and expenses.
Judgment Creditor:ARUN KUMAR JOHAR,Address:Emirate of Sharjah - Khan 
Street - Khan Corniche Street-Asas Tower - Office No. 205
Represented by:JASSIM ALI ABDULLAH DELM AL RAESI
Notified Party:1. GEN DMCC, in its capacity as the Judgment Debtor.2. NISHA 
CHRISTINE MOORE HOGG GERALD MASCARENHAS, in his capacity as the 
Judgment Debtor.3. GEOFFREY TARSIUS MOORE, in his capacity as the Judgment 
Debtor
Notification Subject:The aforementioned Execution Case has been instituted against 
you, as well as obliging you to pay the adjudged amount of AED 186188.50, jointly, 
to the Judgment Creditor or the Court's Treasury.Accordingly, the Court will proceed 
with the execution proceedings against you, should you fail to comply with the said 
decision within 15 days from the publication of this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70533 Date 16/ 8/ 2022  Issue No : 13621
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. :211/2022/670-real estate execution 

Considered at: 4th execution department No. 186
Subject of execution: executing the judgment issued in the case No. 1072/2021 
partial real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 100.907), 
including the fees and expenses.
Execution Applicant: Aqaar Corporation,Address: Emirate of Dubai Airport 
St| Port Saeed areal Business Point Building Mezzanine Office No. 91 Tel: 
0504643947| Email: Execution1@omalc.ae Makkani: 3244594826) IBAN 
AE090500000000020106942
Notifiee:1- Damir Gazizianov, his capacity: Defendant
Subject of Notification has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 100.907) to the 
execution applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if 
you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the date of 
publishing this notification.        

GOVERNMENT OF DUBAI

DUBAI COURTS

70530 Date 16/ 8/ 2022  Issue No : 13621
Notification by publication order in the executive lawsuit

Notification by publication of a defendant
Sharjah Federal Court - civil Executive court - Hassan 
Darwish Ahmed Imran Halami Payment notice in lawsuit No. 

SHCEXCIBOUNCE2022/0003665- Bounced cheques
To The convicted: Hassan Darwish Ahmed Imran Halami,As dated the 
attached judgment has been issued against you in favor of the plaintiff
BANI YAS BLDG.CONT.LLC,In the aforementioned lawsuit and since 
the aforementioned plaintiff has submitted an application for the execution 
of the aforementioned judgment and the fee specified for that has been 
paid, and since the judgment requested to be executed is as follows:
Total amount including fees and expenses: 3292903.0 dirhams
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date 
of your announcement.
In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge/Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed
Sharjah federal court/civil executive court 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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املال والأعمال
لتقدمي خدمات تداول و»تقا�س« امل�ضتقات 

»دبي املايل« يفتح اأبوابه ل�شركات الو�شاطة العاملة يف بور�شة دبي للذهب وال�شلع 
•• دبي-وام: 

اأعلن �صوق دبي املايل اأم�س عن ح�صوله على موافقة 
ل�صركات  ال�صماح  على  وال�صلع  املالية  الأوراق  هيئة 
وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  يف  العاملة  الو�صاطة 
املايل،  دبي  �صوق  امل�صتقات يف  مبمار�صة مهام ع�صو 
ال�صركات تقدمي جمموعة  ُيتيح لتلك  الذي  الأم��ر 
متنوعة من اخلدمات يف �صوق دبي املايل لأول مرة.

وت��ل��ب��ي ه���ذه اخل��ط��وة اله��ت��م��ام امل��ت��زاي��د م��ن قبل 

الأوراق  هيئة  قبل  من  املعتمدة  الو�صاطة  �صركات 
امل��ال��ي��ة وال�����ص��ل��ع ك��و���ص��ط��اء يف ب��ور���ص��ة دب���ي للذهب 
بتقدمي  �صركة،   21 قرابة  عددها  والبالغ  وال�صلع، 
ال�صوق  امل����ايل. وق���د تلقى  دب���ي  ���ص��وق  خ��دم��ات��ه��ا يف 
ع�����دداً م���ن ال���ص��ت��ف�����ص��ارات ح���ول ك��ي��ف��ي��ة م��ن��ح هذه 
التنفيذي  الرئي�س  علي،  حامد  الرتاخي�س.ورحب 
ل�����ص��وق دب���ي امل����ايل ون���ا����ص���داك دب����ي، ب�����ص��دور قرار 
وال�صلع  املالية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
�صوابط  ب�������ص���اأن   2022 ل�����ص��ن��ة  /15ر.م/  رق����م 

مزاولة �صركات الو�صاطة لدى بور�صة دبي للذهب 
املايل،  دبي  �صوق  امل�صتقات لدى  ملهام ع�صو  وال�صلع 
�صوق  مع  الهيئة  قبل  من  الكبري  بالتعاون  ُم�صيداً 
دب��ي امل��ايل مم��ا اأ�صهم يف اإجن���از ه��ذه اخل��ط��وة غري 
يف  العاملة  الو�صاطة  ل�صركات  تتيح  التي  امل�صبوقة 
بور�صة دبي للذهب وال�صلع و�صوًل �صل�صاً ومبا�صراً 
تداول  فر�س  توفري  وبالتايل  امل��ايل  دبي  �صوق  اإىل 
ل��ق��رار ه��ي��ئ��ة الأوراق  ج��دي��دة ل��ع��م��الئ��ه��م. ووف���ق���اً 
املالية وال�صلع فقد اأ�صبح مبقدور �صركات الو�صاطة 

احل�صول  وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  يف  العاملة 
على جمموعة متنوعة من الرتاخي�س ذات ال�صلة 
املايل  دب��ي  �صوق  يف  امل�صتقات  ع�صو  مهام  مب��زاول��ة 
ت�����ص��م��ل ك���ال م����ن: و���ص��ي��ط ت������داول، و���ص��ي��ط ت����داول 
ت��داول وتقا�س ع��ام، وذل��ك مبا  اأو و�صيط  وتقا�س، 
دبي  بور�صة  لها يف  املمنوح  الرتخي�س  يتنا�صب مع 

للذهب وال�صلع.
دبي منظومة متكاملة  “متتلك  وق��ال حامد علي: 
من اأ�صواق املال وال�صلع، ونحن حري�صون على تعزيز 

تكامل كافة عنا�صر هذه املنظومة ومتكني خمتلف 
املتعاملني من اغتنام الفر�س املتنوعة التي يوفرها 
متنوعة،  اأ�صول  وفئات  مالية  منتجات  ال�صوق عرب 
اإذ يعد �صوق دبي املايل من بني اأكرث الأ�صواق املالية 
الإقليمية توفرياً لفئات اأ�صول متعددة مبا يف ذلك 
امل�صتقبلية  وال��ع��ق��ود  امل��وؤ���ص��رات  الأ���ص��ه��م و���ص��ن��ادي��ق 
لالأ�صهم والنفط وغريها مبا يواكب الطلب املتزايد 
من قاعدة ال�صوق املتنوعة من امل�صتثمرين املحليني 

والعامليني.” 

تناغم الأ�ضالة واحلداثة يتوج الإمارات وجهة اأوىل لل�ضياحة الثقافية يف املنطقة

نورة الكعبي: ال�شياحة الثقافية جتذب مالين ال�شائحن للدولة.. و�شنوا�شل دعم املبادرات العاملية
- نعمل على تعزيز جاذبية مواقعنا الراثية وتعميق مكانة الدولة وجهة ثقافية عاملية 

عرو�س ترويجية تواكب حركة التطور القت�شادي يف دبي
•• دبي- وام:

بالتزامن مع فرتة العطلة ال�صيفية 
املدار�س،  اإىل  ال��ع��ودة  مو�صم  وق��رب 
ت�صهد حملة “مفاجاآت �صيف دبي” 
حالة من النتعا�س مع تدفق الزوار 
واملت�صوقني على الباقات والعرو�س 
املراكز  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��رتوي��ج��ي��ة 

باقات  م���ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  ال��ت��ج��اري��ة 
ال�صيفية،  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ع��رو���س 
وُي���ع���ّد ق��ط��اع جت����ارة ال��ت��ج��زئ��ة من 
وتنّوع  ل��ن��م��و  ال��داع��م��ة  ال��ن�����ص��اط��ات 
اق���ت�������ص���اد دب������ي، ب��ح��ي��ث اأ����ص���ه���م يف 
القت�صادي  التطّور  حركة  مواكبة 

يف الإمارة.
اأم�س الن�صخة الأوىل من  واختتمت 

امل�صنع”،  ب�صعر  “خ�صومات  حملة 
اأي��ام من  ا�صتمرت ملدة ثالثة  والتي 
اجل����اري،  اأغ�����ص��ط�����س   14 اإىل   12
وال�صتفادة من اخل�صومات الكربى 
اأكرث  يف   80% اإىل  و���ص��ل��ت  ال��ت��ي 
من 280 عالمة جتارية فاخرة يف 

جميع املراكز التجارية امل�صاركة.
ور�صدت وكالة اأنباء الإمارات “وام” 
على  الزائرين  من  ملحوظاً  اإقباًل 
مراكز الت�صوق، فيما ت�صابقت املحال 
العرو�س  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة 
وا�صعة  واخل�صومات على جمموعة 
وجذبت  وامل���ن���ت���ج���ات،  ال�����ص��ل��ع  م����ن 
العائالت،  اأن���ظ���ار  ال���ع���رو����س  ت��ل��ك 
ل�صتك�صاف اأجندة من خيارات املتعة 

تنا�صب ال�صغار والكبار.
الرتويجية  العرو�س  تلك  وتعترب 
اقت�صادية”  “حمفزات  مب���ث���اب���ة 
للمعار�س واملراكز التجارية وحتفيزاً 
لعمليات ال�صراء خالل فرتة العطلة 
التخفي�صات  و���ص��م��ل��ت  ال�����ص��ي��ف��ي��ة، 
متنوعة  م���ن���ت���ج���ات  وال�����ع�����رو������س 
املنزلية  وامل��ف��رو���ص��ات  الأزي����اء  منها 
واخلارجية والعطور وم�صتح�صرات 
والذهب  وال��ب�����ص��ري��ات  ال��ت��ج��م��ي��ل 

فقط من املقيمني والزائرين، واإمنا 
مراكز  م��ن  تناف�صية  اأ�صعار  �صهدت 
الت�صوق وامل�صوقني اأنف�صهم من اأجل 
احلمالت  تلك  يف  الفعالة  امل�صاركة 
واملبادرات الرتويجية، منوهاً اإىل اأن 
الزيادة يف عدد الزوار التي �صهدتها 
املدينة خالل تلك العرو�س اأدت اإىل 
يف  التجزئة  قطاع  مبيعات  حت�صني 
الكربى  الرتويجية  العرو�س  ظ��ل 
املقدمة من قبل املتاجر والعالمات 
الإ�صغال  م���ع���دلت  ورف����ع  ال���ك���ربى 

الفندقي.
وت����ت����م����ي����ز ح������زم������ة الإج������������������راءات 
الدورة  فعاليات  �صمن  التحفيزية، 

الفرتة  الإم�����ارة.وخ�����الل  م�����ص��ت��وى 
البيع  م���ن���اف���ذ  ق����دم����ت  امل���ا����ص���ي���ة؛ 
بالتجزئة امل�صاركة عرو�صاً ح�صرية 

وامل��ج��وه��رات والإل��ك��رتون��ي��ات، كما 
املتاجر  اأه����م  ال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات  �صملت 

الكربى وال�صوبر ماركت.
وقال اأحمد اخلاجة املدير التنفيذي 
ملوؤ�ص�صة دبي للمهرجانات والتجزئة 
بدور  قامت  دبي  اإن مفاجاآت �صيف 
قطاعي  وت���ط���وي���ر  دع�����م  يف  م���ه���م 
التجزئة والرتفيه يف دبي على مدار 
اإىل جانب  املا�صية   25 ال�  ال�صنوات 
املدينة  مكانة  تعزيز  يف  م�صاهمتها 
كواحدة من اأف�صل وجهات الت�صوق 
اأن تلك احلمالت  يف العامل، موؤكداً 
ال����رتوي����ج����ي����ة ت�������ص���ت���ه���دف اإت����اح����ة 
وباأ�صعار  ك��ب��رية  بن�صب  تخفي�صات 
تناف�صية خالل مو�صم ال�صيف، كما 
ج����اري ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م جتربة 
احل����م����الت اجل�����دي�����دة خ���ا����ص���ة مع 
املواعيد  لتحديد  امللحوظ  القبال 

املنا�صبة لتكرارها العام املقبل.
جمل�س  رئي�س  الغرير  ماجد  وق��ال 
يف  الت�صوق  م��راك��ز  جمموعة  اإدارة 
 “ “ وام  ب��ه  ت�صريح خ�س  دب���ي، يف 
اإن حملة مفاجاآت �صيف دبي تدعم 
زخم الإقبال على مراكز الت�صوق يف 
لي�س  اقبال كبرياً  دب��ي، حيث لقت 

»م��ف��اج��اآت �صيف دبي«  م��ن   25 ال��� 
والأن�صطة  ال��ع��رو���س  م���ن  ال��ك��ث��ري 
واجلوائز  والتخفي�صات  الرتفيهية 
ال���ق���ي���م���ة، وك����ان����ت م���وؤ����ص�������ص���ة دب���ي 
اأعدت  قد  والتجزئة،  للمهرجانات 
بالبهجة  ح��اف��اًل  �صيفياً  ب��رن��اجم��اً 
واملرح يف اأنحاء املدينة يف الفرتة من 
 ،2022 �صبتمرب   4 يوليو حتى   1
جمموعة  ال���ع���ام  ه���ذا  دورة  وت���ق���دم 
م��ن ال��ب��اق��ات وع��رو���س الإق���ام���ة يف 
باأ�صعار  ب��دب��ي  وف���ن���ادق  م��ن��ت��ج��ع��ات 
ل�  الف�صي  اليوبيل  مبنا�صبة  رائ��ع��ة 
العديد  يف  دب���ي«،  �صيف  »م��ف��اج��اآت 
على  وامل���ولت  املختلفة  املناطق  من 

ما بني عرو�س اليوم الواحد واأخري 
3 اأيام خالل العطلة الأ�صبوعية، اأو 

مبادرات ت�صويقية .

•• اأبوظبي -وام:

ر�صمت دول��ة الإم��ارات خالل ن�صف قرن م�صهدا 
املبنية  الإن�صانية  ر�صالتها  م��ع  من�صجما  ثقافيا 
ب��ني الأ���ص��ال��ة واحل���داث���ة، م�صتفيدة  امل����زج  ع��ل��ى 
م���ن ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف وال����رتاث����ي، وح��ج��م الدعم 
ال�صروح  بناء  م�صتوى  على  الر�صمي  وال�صتثمار 
ودع���م امل���واه���ب، يف ت��ك��وي��ن ح��ال��ة خ��ا���ص��ة اأهلتها 
للتحول اإىل اأحد اأبرز وجهات ال�صياحة الثقافية 

يف املنطقة والعامل.
املن�صاآت  عدد  منو  عن  حديثة  اإح�صاءات  وك�صفت 
ال���ت���ي ي�����ص��م��ل��ه��ا قطاع  ال�������ص���غ���رية وامل���ت���و����ص���ط���ة 
ال�صناعات الثقافية والإبداعية يف الدولة والذي 

جتاوز 36 األف من�صاأة.
الكعبي وزيرة  بنت حممد  ن��ورة  واعتربت معايل 
ال�صاملة  الثقافية  ..النه�صة  وال�صباب  الثقافة 
تعزيز  يف  �صاهمت  الإم����ارات  دول��ة  حققتها  التي 
الثقافية  لل�صياحة  عاملية  كوجهة  الدولة  مكانة 

مبختلف اأمناطها.
اأنباء  لوكالة  خا�س  ت�صريح  يف  معاليها  واأ���ص��ارت 
الذي تتميز  الغنى والتنوع  اإىل  “وام”  الإم��ارات 
الإم��ارات بف�صل  الثقافية يف  ال�صياحة  به جتربة 
تكامل عنا�صرها بدءا من املعامل واملواقع الأثرية 
والفعاليات  الأن�صطة  بع�صرات  مرورا  والرتاثية، 
ال��ع��امل��ي التي  ال��ط��اب��ع  ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة ذات 
ع�صرات  اإىل  و�صول  �صنويا،  ال��دول��ة  ت�صت�صيفها 
اأر�صها  على  امل�صيدة  والفنية  املعرفية  ال�صروح 
كاملتاحف واملكتبات وامل�صارح ودور ال�صينما وغريها 

من حا�صنات اإنتاج املعرفة والإبداع.
وقالت معاليها ان ال�صياحة الثقافية ت�صكل اليوم 
اأحد القطاعات احليوية التي تعلق عليها الآمال 
ق��درت��ه��ا على  امل��ح��ل��ي بف�صل  يف دع���م الق��ت�����ص��اد 
العامل  دول  خمتلف  م��ن  ال�صياح  م��الي��ني  ج��ذب 
واملوؤثر  الفاعل  قوتها من احل�صور  ت�صتمد  فيما 
لالإمارات يف دعم الرتاث العاملي واإطالق املبادرات 

العاملية ذات ال�صلة.

على  ت��ع��م��ل  ال�������وزارة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ون���وه���ت 
هذا  ل��ت��ع��زي��ز  �صعيها  اإط����ار  يف  مهمني  حم��وري��ن 
الثاين  ي��رت��ب��ط  ف��ي��م��ا  ت���راث���ي  ..الأول  ال��ق��ط��اع 
الأول  امل��ح��ور  ال��ت��اري��خ��ي، ح��ي��ث يعني  ب��اجل��ان��ب 
بالهتمام باملواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية 
يف الدولة والعمل على ترميمها وت�صجيلها �صمن 
م�صرية  اليون�صكو،  ل���دى  امل����ادي  ال����رتاث  ق��وائ��م 
اأثرية مهمة يف  اأن الهتمام بالرتويج ملواقع  اإىل 
الدولة مثل جبل حفيت والهيلي وبدع بنت �صعود 
والأف�����الج وال���واح���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة يف ال��ع��ني على 
الثقافية  الأهمية  اإب���راز  يف  ي�صاهم  امل��ث��ال  �صبيل 
واحل�����ص��اري��ة ل��ه��ذه امل���واق���ع ت��ن��دم��ج ف��ي��ه��ا هوية 
اإن�����ص��اين خم��ل��د، وهذا  ت���راث  م��ع  ثقافية حملية 
ال��رتاث غري  لت�صجيل  ال�صعي  اأهمية عن  يقل  ل 
املادي للدولة مثل ال�صقارة، وال�صدو وفن العيالة 
وغريها، والعمل على التعريف بها بحيث ت�صبح 

حمط اهتمام عاملي.
حداثي  ه��و  ال��ث��اين  امل��ح��ور  اأن  معاليها  وت��اب��ع��ت 
والفعاليات  امل���واق���ع  ���ص��ي��اح��ة  وي�����ص��م��ل  م��ع��ا���ص��ر، 
والفعاليات  الفنية  امل��ه��رج��ان��ات  م��ث��ل  الثقافية 
الثقافية العاملية التي ت�صتقطب فنانني ومبدعني 
من جميع اأنحاء العامل مثل بينايل ال�صارقة وفن 
املختلفة،  الكتب  وم��ع��ار���س  دب���ي،  وف��ن  اأب��وظ��ب��ي 
اإ���ص��اف��ة اإىل ت��ن��وع امل��ت��اح��ف وت��ن��وع حم��ت��واه��ا وما 
تقدمه من جتارب اإن�صانية وثقافية للزوار، مثل 
م��ت��ح��ف ال��ل��وف��ر اأب��وظ��ب��ي ال����ذي ا���ص��ت��ق��ط��ب نحو 
خم�س  م��ن  اأق���ل  قبل  افتتاحه  منذ  زائ���ر  مليون 
مفهوما  ق��دم  ال���ذي  امل�صتقبل  ومتحف  ���ص��ن��وات، 
اإ���ص��اف��ة اإىل اأن العمل  ج��دي��داً يف ع��امل امل��ت��اح��ف، 
يجري على قدم و�صاق على جمموعة ً من املتاحف 

مثل غوغنهامي ومتحف زايد.
احلديثة  املكتبات  اأه��م��ي��ة  اإىل  معاليها  واأ����ص���ارت 
العامل  اأن��ح��اء  ال���زوار م��ن  باتت ت�صتقطب  وال��ت��ي 
ليتعرفوا على حمتواها وهويتها العمرانية، مثل 
بيت احلكمة يف ال�صارقة ومكتبة حممد بن را�صد 

يف دبي.

واأو�صحت معاليها اأن الوزارة ومن خالل منظومة 
تعمل  ع��دة،  حكومية  جهات  ت�صم  متكاملة  عمل 
على تنفيذ اأجندة وا�صرتاتيجيات وطنية وا�صحة 
بهذا الجتاه، كال�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعات 
الثقافية والإبداعية، وذلك لبناء اقت�صاد اإبداعي 
والإبداعية  الثقافية  القطاعات  يدعم  ع�صري، 
الثقافية  ال�����ص��ي��اح��ة  ع��ل��ى  وي�����ص��ج��ع  ال����دول����ة،  يف 
والرتاثية، وما ي�صاحب هذه ال�صرتاتيجية من 
اأنحاء  توفري بيئة مالئمة للمبدعني من جميع 
العامل، وقالت معاليها اإن عدد املن�صاآت ال�صغرية 
واملتو�صطة التي ي�صملها قطاع ال�صناعات الثقافية 
والإبداعية يف الدولة بلغ ح�صب اآخر الإح�صاءات 
روؤية  ان  اإىل  األ��ف من�صاأة، م�صرية   36 اأ كرث من 
اإىل رف��ع م�صاهمة  الإم���ارات ت�صعى  حكومة دول��ة 
هذا القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل من 4.3 

باملائة اإىل 5 باملائة يف امل�صتقبل القريب.
الثقافية  ال�صياحة  اإن م�صتقبل  واأ�صافت معاليها 
يف الإمارات مليء بالآمال وفر�س النمو الواعدة، 
خ��ا���ص��ة وان ال��ث��ق��اف��ة ب��ات��ت مت��ث��ل اإح�����دى اأب����رز 
عنا�صر القوة الناعمة للدولة وحتظى بكل اأ�صكال 
اإ���ص��اف��ة اإىل طبيعة  ال��رع��اي��ة وال��دع��م ال��ر���ص��م��ي، 
عاملية فريدة  ح��ال��ة  �صكلت  ال��ت��ي  الإم����ارات  دول���ة 
من نوعها يف الت�صامح واحت�صان خمتلف �صعوب 
التعاي�س  وثقافات العامل �صمن بيئة مثالية من 

وتقبل الآخر.
واأ�صكال  م��ق��وم��ات  اأغ��ل��ب  الإم������ارات  وت��ت��واف��ر يف 
الأثرية  املواقع  تت�صمن  التي  الثقافية  ال�صياحة 
املكتبات  املتاحف،  الرتاثية،  والقرى  والتاريخية 
من  طويلة  وقائمة  الفنية،  وامل��ع��ار���س  وامل�����ص��ارح 
املوؤمترات واملهرجانات الثقافية التي ت�صت�صيفها 

الدولة طوال العام.

مواقع تاريخية  
تزخر دولة الإم��ارات باملواقع الأثرية التي تنقل 
وح�صارات  متنوعة  تاريخية  مراحل  اإىل  الزائر 
متعددة، ففي منطقة العني تعد مواقع على غرار 

بدع بنت �صعود، وجبل حفيت، وهيلي، �صاهدا على 
�صكن الب�صر املتوا�صل يف هذه املنطقة ال�صحراوية 
من  فيها  ما  مع  احلديث  احلجري  الع�صر  منذ 

اآثار لثقافات عديدة تعود اإىل ما قبل التاريخ.
اكت�صافات  اأبوظبي  يف  النار  اأم  موقع  قدم  ب��دوره 
كبرية �صاعدت على اإلقاء ال�صوء على حياة �صكان 
ال���ربون���زي وثقافتهم  ال��ع�����ص��ر  الإم������ارات خ���الل 
الأثري،  جمريا  موقع  حياتهم.ويعترب  واأ�صلوب 
التي  الإ�صالمية  الأثرية  املواقع  اأه��م  من  واح��داً 
تعود للع�صر العبا�صي، ويقع يف اإمارة دبي بالقرب 
م���ن ���ص��اط��ئ ال��ب��ح��ر، وي�����ص��م ع�����ددا م���ن املباين 
ال�صارقة  اإمارة  املليحة يف  احلجرية.ويعود موقع 
وله  امل��ي��الد  قبل   300  -  300 ب��ني  م��ا  للفرتة 
دللة على توا�صل املنطقة مع باقي احل�صارات يف 
واجلزيرة  اآ�صيا،  وجنوب  املتو�صط،  البحر  حو�س 
اخليمة  راأ����س  ال��راف��دي��ن.ومت��ي��ز  ووادي  العربية 
وع���ج���م���ان ب��ق��الع��ه��ا وح�����ص��ون��ه��ا ال���ع���دي���دة ذات 
وتوا�صلها  عراقتها  توؤكد  التي  املختلفة  الإ�صكال 
التاريخ.اأما موقع جزيرة  وتوغلها يف  احل�صاري 
اإىل  ت��اري��خ��ه  ف��ي��ع��ود  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  الأك����ع����اب، يف 
حني  يف  امليالد،  قبل   5000 احلجرية  الع�صور 
يعود تاريخ م�صجد البدية يف الفجرية اإىل القرن 

اخلام�س ع�صر ميالدي.

املناطق الراثية
تنقل املناطق الرتاثية املنت�صرة يف دولة الإمارات 
زائريها عرب الأزمنة م�صتح�صرة تفا�صيل مادية 
ومعنوية تر�صم �صورة متكاملة مغرقة يف ت�صوير 
م�صاهد املا�صي بتفا�صيله الدقيقة، وميكن القول 
املادي  التاريخ  حولت  الرتاثية  وامل��دن  القرى  اإن 
واملعنوي يف الدولة من حالة اجلمود اإىل املعاي�صة 

الواقعية.
ول تخلو اإم���ارة م��ن اإم����ارات ال��دول��ة م��ن القرى 
وامل�����دن ال���رتاث���ي���ة اجل��ام��ع��ة ل��ل��ح��رف وال���ع���ادات 
والتقاليد القدمية واأمناط حياة الآباء والأجداد، 
امل��دي��ن��ة من  اأب��وظ��ب��ي ل تكتمل زي���ارة ه��ذه  ففي 

دون املرور بالقرية الرتاثية، ويف دبي ت�صتعر�س 
1997 يف  ال��ع��ام  اأن�صئت يف  ال��ت��ي  ال���رّتاث  ق��ري��ة 
حّي ال�ّصندغة الّتاريخّي اأمناط احلياة التقليدية 
اأكرب  ال�صارقة فتعد  اأما منطقة قلب  يف الإم��ارة، 
وتراث  تاريخ  على  باحلفاظ  الهتمام  على  دليل 
كورني�س  على  الرتاثية  القرية  الأ�صالف.ومتّثل 
للتعريف  كبرية  بوابة  اخليمة  راأ���س  يف  القوا�صم 
الأ�صيلة  وال�����ص��ع��ب��ي��ة  ال��ي��دوي��ة  احل����رف  ب��اأ���ص��رار 
لدولة  واحل�صاري  الثقايف  الر�صيد  متثل  والتي 
الإمارات، فيما تعزز القرية الرتاثية يف الفجرية 
ح�صورها على اخلارطة ال�صياحة حيث باتت من 
الأجانب  ال�صياح  يق�صدها  ال��ت��ي  الأم��اك��ن  اأب���رز 

القادمني لالإمارة.

املتاحف
 �صكلت املتاحف قيمة م�صافة للجاذبية ال�صياحية 
الذي  الكبري  التطور  بعد  خا�صة  ة  الإم����ارات  يف 
ثقافية  م��ن�����ص��ات  اإىل  م��ع��ه  وحت���ول���ت  ���ص��ه��دت��ه 

مرموقة على امل�صتويني الإقليمي والعاملي.
املناطق  ج��م��ي��ع  يف  امل��ن��ت�����ص��رة  امل���ت���اح���ف  وب����ات����ت 
ال�صياح  ج��دول  على  اأ�صا�صية  حمطة  الإم��ارات��ي��ة 
القادمني من خارج الدولة وداخلها، ففي اأبوظبي 
نوفمرب  يف  افتتاحه  منذ  اللوفر  متحف  اأع��ط��ى 
2017 دفعة قوية حلركة ال�صياحة على م�صتوى 
الدولة، فيما يرحب متحف امل�صتقبل بزّواره على 
امل�صتقبل  اإىل تخّيل  اأعمارهم ويدعوهم  اختالف 
القطع  اأن��در  عن  وللباحثني  وتنفيذه  وت�صميمه 
ال��ف��خ��اري��ة الأث���ري���ة وال��ت��م��اث��ي��ل احل��ي��وان��ي��ة فاإن 
متحف ال�صارقة يعترب الوجهة املثلى لهم خا�صة 
اأثرية تعود اإىل الع�صر  مع ما يحتويه من قطع 
احل���ج���ري ق��ب��ل ظ��ه��ور الإ�����ص����الم، يف ح���ني ميثل 
متحف عجمان ح�صنا �صاخما يخلد اآثار الأجداد 
املقتنيات  م���ن  ال���ع���دي���د  ع���رب  ���ص��ريه��م  وي������روي 

الأثرية.
ويقع يف اإمارة اأم القيوين واحد من اأعرق املتاحف 
اأك��رث من  اإىل  تاريخه  يعود  وال���ذي  الم����ارات  يف 

مئتي عام، ويف متحف راأ�س اخليمة الوطني يجد 
اآلف   5 اإىل  ميتد  تاريخ  خ�صم  يف  نف�صه  ال��زائ��ر 
الفجرية  متحف  اأم���ا  ال��دق��ي��ق��ة،  ب��اأح��داث��ه��ا  �صنة 
فيعد من الأب��رز يف الم��ارات، حيث يحتوي على 
ن�����ادرة، ترجع  اأث���ري���ة  2100 ق��ط��ع��ة  اأك����رث م��ن 
للع�صر  و���ص��وًل  وال�صالمية  القدمية  للع�صور 

احلديث.

الفعاليات والأن�ضطة 
ل تعرف الفعاليات والن�صاطات الثقافية يف دولة 
الإم��ارات ف�صاًل ول مو�صما؛ فهي متتد على كل 
اأيام ال�صنة، لت�صاهم يف �صياغة م�صهد ثقايف فريد 
عليه  لالطالع  العامل  ح��ول  من  اجلميع  يتطلع 

وامل�صاركة فيه.
وت�صت�صيف دولة الإمارات �صنويا مئات الأن�صطة 
الدولية  الكتب  معار�س  مثل  والفنية  الثقافية 
واملهرجانات  واأب���وظ���ب���ي،  ال�����ص��ارق��ة  ك��م��ع��ر���ص��ي 
الرتاثية يف خمتلف الإم��ارات، اإ�صافة اإىل القمم 
الثقافية واملعار�س الفنية وامل�صرحية، اإىل جانب 
من  طويلة  وقائمة  الت�صكيلية  الفنون  معار�س 

املنا�صبات والأحداث املجدولة

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : بي جي يف للمقاولت �س.ذ.م.م 
E1-27 ملك اخلياط لال�صتثمار - الثنيه الوىل - تيكوم   - E2-27 العنوان : مكتب رقم 
القيد  890273 رقم   : الرخ�صة  ،  رقم  القانوين :�صركة  ذات م�صوؤولية حم��دودة  ال�صكل    ،
بال�صجل التجاري : 1496465 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد 
، وذلك مبوجب قرار  اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  التاأ�صري يف  مت 
حماكم دبي بتاريخ 2022/6/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/6/1  
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ايه & ام الن�ضاري لتدقيق 
احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد بن �صلطان ال نهيان 
- املركز التجاري الول - هاتف:042955582 - فاك�س:042955598 م�صطحباً معه 

كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 70197
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : دت�س لتجارة اللحوم الطازجة واملربدة واملجمدة �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م 
العنوان :  ،  ال�صكل القانوين :�صركة  ذات م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�س الواحد ذ.م.م ،  رقم 
الرخ�صة : 962468 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1579621 مبوجب هذا تعلن دائرة 
الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة 
2022/8/3 واملوثق لدى كاتب  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  اأعاله  املذكورة 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/3  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني هول مارك انرنا�ضيونال لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 312-
ملك ال�صيخ را�صد بن خليفة بن �صعيد ال مكتوم - هور العنز �صرق - هاتف:042599055 
من  يوماً   )45( خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  فاك�س:،   -

تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197 العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ايه & ام الن�ضاري لتدقيق احل�ضابات
 العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد بن �صلطان ال نهيان - املركز 

التجاري الول - هاتف:042955582 - فاك�س:042955598   
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
ق��رار حماكم دبي  بي جي يف للمقاولت �ــس.ذ.م.م وذل��ك مبوجب  اأع��اله لت�صفية 
 2022/6/1 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/6/1 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 70197
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : هول مارك انرنا�ضيونال لتدقيق احل�ضابات 
العنز  ال مكتوم - هور  را�صد بن خليفة بن �صعيد  ال�صيخ  312-ملك  العنوان : مكتب رقم 

�صرق - هاتف:042599055 - فاك�س:   
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  تعلن  هذا  مبوجب 
الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة  واملجمدة  واملربدة  الطازجة  اللحوم  لتجارة  دت�س  لت�صفية  اأعاله 
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/8/3 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ذ.م.م 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/8/3 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل 
اأعاله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن  امل��ع��ني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم 
من  يوماً   )45( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

تاريخ ن�صر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70197

العدد 13621 بتاريخ 2022/8/16 

يف الدعوى رقم 262 ل�شنة 2022 تعين خربة - دبي 
املقامة من/ما�صرت �صكيب �صريفي�صيز �س.ذ.م.م

�صد/بيفر جلف للمقاولت �س.ذ.م.م
نعلن نحن اخلبري احل�صابي/احمد عبيد الطاير ، انه مت تعيينا من حمكمة دبي البتدائية 
املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية الواردة بقرار املحكمة ال�صادر بجل�صة 2022/6/15 يف 
الدعوى املذكورة اعاله - كما نعلن املتنازع �صدها )بيفر جلف للمقاولت ���س.ذ.م.م( اعاله 
حل�صور اجتماع اخلربة املقرر له جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2022/8/25 يف متام ال�صاعة 2:30 
 ZOOM م�صاء وذلك من خالل الت�صال املرئي بجميع اطراف النزاع عرب تطبيق زووم

بالدخول على الرابط ادناه ويف حال اي ا�صتف�صارات يرجي الت�صال على رقم:043413632.

خبري ح�ضابي/احمد عبيد الطاير - قيد حماكم دبي 163

اإعالن اجتماع اخلربة

70197

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/88433763179?pwd=akk3WGppdjdNZGZMR2hLbCtaTDB

xdz09 Meeting ID: 884 3376 3179
Passcode: k5x2KX
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•• اأبوظبي-وام: 

بلقب  "ليجيونري"  اجل������واد  ت����وج 
كاأ�س  ل��ب��ط��ول��ة  ال��رو���ص��ي��ة  امل��ح��ط��ة 
����ص���اح���ب ال�������ص���م���و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
بن�صختها  الأ�صيلة  العربية  للخيول 
م�صمار  يف  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي  ال�29، 
هيبودروم"  م��و���ص��ك��و  "�صنرتال 
املحطة  خ���ت���ام  يف  وذل�����ك  ال���رم���ل���ي، 
الكاأ�س  �صباقات  �صل�صلة  من  الثامنة 

الغالية.
مهرجان  �صمن  البطولة  واأق��ي��م��ت 
يعترب  وال��������ذي  م���و����ص���ك���و،  دي����رب����ي 
م��ن اأك���رب واأه����م ���ص��ب��اق��ات اخل��ي��ل يف 
احلدث  ليوا�صل  الحت��ادي��ة،  رو�صيا 
م�صريته الريادية وجناحاته املبهرة 

يف امل�صامري العاملية العريقة.
م�������ص���ارك���ة مميزة  ال�������ص���ب���اق  و����ص���ه���د 
اأف�صل  متثل  التي  النخبة  للخيول 
ال���رو����س بجانب  وامل�����الك  امل���راب���ط 
احل�صور اجلماهريي والدبلوما�صي 
الوا�صع،  الإعالمي  املميز والهتمام 
وما  احل��دث  ومكانة  قيمة  يوؤكد  ما 
ترحيبية  اأ�����ص����داء  م���ن  ب���ه  ي��ح��ظ��ى 
حمطاته  من  حمطة  كل  يف  وا�صعة 

العاملية املعتمدة.
وتقام �صل�صلة �صباقات الكاأ�س الغالية 
يف ظل اهتمام ومتابعة �صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ص��ور 
ديوان  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 

الرئا�صة، وحر�صه الكبري على تنمية 
امتداداً  عامليا  العربي  ورفعة اخليل 
زايد  ال�صيخ  له  املغفور  ونهج  لروؤية 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن 
ثراه"، لإعالء اإرث الإمارات الأ�صيل 
وت�صجيع  العاملية  امل�صامري  كافة  يف 
رعاية وتربية اخليول وامل�صاهمة يف 
التنمية  زيادة الإنتاج واإثراء خطط 

والتطوير مل�صرية اخليل العربي.
التفوق  وجنح اجل��واد ليجيونري يف 
امل�صاركة  اخل���ي���ول  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
بانطالقته املذهلة يف عمق امل�صتقيم 
الذي  ال�صباق  نهاية  منعطف  عند 

مب�صاركة  الأوىل  الفئة  �صمن  اأقيم 
نخبة اخليول العربية يف رو�صيا من 

عمر اأربع �صنوات فما فوق.
ن�صل  من  املنحدر  البطل  وا�صتطاع 
"كارميل دي فاو�صت × ليزيتا بنت 
بوختوياروف  للمالك  ديليجن�س" 
يور�صينكو  امل��درب  واإ�صراف  فالنتني 
كابو�صيف  الفار�س  وق��ي��ادة  فا�صيلي 
ال�صباق  م�����ص��اف��ة  ق��ط��ع  م��ي��زاب��ي��ك، 
زم���ن  يف  م�����رت   2000 ال���ب���ال���غ���ة 
يف  ح���ل  ف��ي��م��ا  دق��ي��ق��ة،   2:18:9
"�صاحر"  اجل�����واد  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة 
املنحدر من "نظام X جيزابيل بنت 

الثالث  باملركز  جاء  فيما  دورمان" 
من  امل����ن����ح����در  "توفيق"  اجل��������واد 
فالينا  بنت  بويل  X رويل  "جرنال 

دي�س فابري�س".
و�صهد ال�صباق وتوج الفائزين �صعادة 
ب��ن �صلطان  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور حممد 
اجلابر �صفري الدولة ومفو�س فوق 
العادة لدى رو�صيا الحتادية و�صعادة 
في�صل الرحماين م�صرف عام �صل�صلة 
�صباقات كاأ�س رئي�س الدولة للخيول 
امل���ه���ريي مدير  ال��ع��رب��ي��ة، و���ص��ع��ي��د 
جمل�س  يف  النوعية  الريا�صة  اإدارة 
املالك  بح�صور  الريا�صي،  اأبوظبي 

الهيئة  وممثلي  وال��ف��ار���س  وامل����درب 
العليا ل�صباقات اخليل يف رو�صيا.

الكاأ�س  درع  الرحماين  في�صل  وقدم 
ال��غ��ال��ي��ة ل�����ص��ع��ادة ال���دك���ت���ور حممد 
تقديرا  اجل��اب��ر،  �صلطان  ب��ن  اأح��م��د 
وت��ث��م��ي��ن��ا جل���ه���ود ����ص���ف���ارة ال���دول���ة 
الكبرية  وم�صاهمتها  رو���ص��ي��ا  ل���دى 
ل�صباق  النجاح  مقومات  حتقيق  يف 

الكاأ�س الغالية يف مو�صكو بكل عام.
اأحمد  حممد  الدكتور  �صعادة  وق��ال 
"ي�صعدنا  اجل�����اب�����ر:  ����ص���ل���ط���ان  ب����ن 
التواجد يف م�صمار مو�صكو الرملي 
اأك�����رب م�صامري  م���ن  ي��ع��د  وال������ذي 

العامل الذي يحت�صن كاأ�س �صاحب 
للخيول  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ال�����ص��م��و 
باهتمام  ال�صباق  ويحظى  العربية، 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  وم��ت��اب��ع��ة 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال���وزراء وزي��ر دي��وان الرئا�صة الذي 
ورفعة  مل�صرية  كبريا  اهتماما  ي��ويل 
العربي عامليا واحلفاظ على  اخليل 

الإرث التاريخي للدولة".
ح�صورا  ال�����ص��ب��اق  "�صهد  واأ����ص���اف: 
متميزا للجماهري املحبة والعا�صقة 
للخيل، كما حظي مبتابعة واهتمام 
م�صريته  ع��ل��ى  ال�������ص���وء  وت�����ص��ل��ي��ط 

الإعالم  و�صائل  قبل  من  التاريخية 
التوا�صل  وم���ن�������ص���ات  ال���رو����ص���ي���ة 
قيمته  ي��ج�����ص��د  م����ا  الج���ت���م���اع���ي، 
العامل،  دول  عند  الريادية  ومكانته 
ال�صمعة  ع���ل���ى  م���ه���م  دل����ي����ل  وه������و 

املرموقة وهو يطوف دول العامل".
ورو�صيا  الإم�������ارات  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
ا�صرتاتيجية  ����ص���راك���ة  ت��رب��ط��ه��م��ا 
وروابط قوية يف عدة جمالت ومنها 
ل�صتمرار  ونتطلع  الريا�صي  املجال 
وتو�صعها  ال�������ص���ب���اق���ات  ه�����ذه  م���ث���ل 
رو�صيا  يف  اأخ���رى  م�صامري  لي�صمل 

الحتادية.

الرحماين:  ف��ي�����ص��ل  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
مبوا�صلة الكاأ�س الغالية  "فخورون 
امللهمة  وجناحاتها  املبهرة  رحلتها 
ولعل  ال�����ع�����امل،  م�������ص���ام���ري  ب���ك���اف���ة 
املحطة  �صباق  حققه  ال��ذي  النجاح 
ال��رو���ص��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة م��ا ه��و اإل دليل 
قاطع على مكانة احلدث التاريخية 
موؤكدا  العامل"،  واأهميته لدى دول 
ال�صيخ  �صمو  ومتابعة  توجيهات  اأن 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ص��ور 
ديوان  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
اأعلى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت���ق���ودن���ا  ال���رئ���ا����ص���ة 
ال�صورة  وت��ق��دمي  ال��ع��امل��ي��ة  امل���رات���ب 
التي  الغالية  الكاأ�س  لريادة  املميزة 
اأهم ال�صباقات الكال�صيكية  تعد من 

يف العامل.
الرو�صية  املحطة  "حققت  واأ�صاف: 
بكافة  م���ب���ه���رة  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �����ص����ورة 
�صباقا  ���ص��ه��دن��ا  ح���ي���ث  امل���ق���اي���ي�������س، 
م��ث��ال��ي��اً ق��وي��ا ���ص��م��ن ال��ف��ئ��ة الأوىل 
بجانب احل�صور اجلماهريي املثايل 
الوا�صعة  الإع���الم���ي���ة  والأ������ص�����داء 
وامل�صاركة القوية من اأف�صل مرابط 
واحل�صور  رو�صيا  يف  العربي  اخليل 
م�صيدا  الرفيع"،  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي 
العليا  للهيئة  التنظيمية  باجلهود 
رو�صيا وم�صمار  ل�صباقات اخليل يف 
ومربي  م����الك  واه���ت���م���ام  م��و���ص��ك��و 
اخليول العربية يف رو�صيا وحر�صهم 

على ت�صجيل امل�صاركة الكبرية.

•• كوب�صكي�س -ليتوانيا-وام: 

اأ�صافت زوارق اأبوظبي اإجنازا جديدا 
الفوز  خ��الل  م��ن  الإم����ارات  لريا�صة 
بلقب اجلولة الثانية يف بطولة العامل 
اأقيمت  والتي   ، فورمول2-  ل���زوارق 

مبدينة كوب�صكي�س الليتوانية.
ال�صاعد  الإم���ارات���ي  النجم  ووا���ص��ل 
من�صور املن�صوري قائد زورق اأبوظبي 
البطولة  يف  الرائعة  انطالقته   36
ليتقدم  الثانية  اجلولة  لقب  واأح��رز 
للبطولة  العام  الرتتيب  �صدارة  اإىل 

بعد اأول جولتني.
واأهدى ال�صيخ حممد بن �صلطان بن 
خليفة اآل نهيان رئي�س احتاد الإمارات 
ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��ب��ح��ري��ة رئ��ي�����س نادي 
اإجناز  البحرية  للريا�صات  اأبوظبي 
الر�صيدة  القيادة  اإىل  اأبوظبي  فريق 

واإىل حكومة و�صعب الإمارات.

وح����ق����ق امل���ن�������ص���وري ل���ق���ب اجل���ول���ة 
 37 يف  ال�صباق  اأن��ه��ى  بعدما  الثانية 
م�صواره  يف  ل��ه  الأول  ليكون  دقيقة، 
ل�صباقات  ال����دول����ي����ة  ب���ال���ب���ط���ولت 
املن�صوري  وت�������ص���در  فورمول2-، 
الرتتيب العام للبطولة بر�صيد 35 

نقطة.
و�صنع املن�صوري لنف�صه تاريخا جيدا 
بتحقيق لقب اإحدى جولت البطولة 
ال��ع��ام يف مو�صمه  ال��رتت��ي��ب  وت�����ص��در 
اأبوظبي،  ف���ري���ق  م���ع  ف��ق��ط  ال���ث���اين 
اخلام�س  هو  ال�صباق  ه��ذا  اأن  خا�صة 

له مع فريق اأبوظبي.
الثاين باجلولة زورق  املركز  وحل يف 
وثالثا  �صيليو  �صامي  بقيادة  ال�صارقة 
فيما  ه��اج��ن،  �صتيفان  الأمل���اين  زورق 
را�صد  ال���ب���ط���ول���ة  ل���ق���ب  ح���ام���ل  ح����ل 
1 يف  اأب��وظ��ب��ي  ع��ل��ى زورق  ال��ق��م��زي 

املركز الرابع.

ب��داأت بت�صدر  ال�صباق  اأح��داث  وكانت 
حقق  بعدما  البداية  منذ  املن�صوري 
اجلولة  يف  الأف�������ص���ل  ال���زم���ن  ل��ق��ب 
..ومنذ الدورة الأوىل، متكن القمزي 
م���ن ال��ت��ق��دم ل��ل��م��رك��ز ال���راب���ع ولكن 
جوهان  ال�������ص���وي���دي  زورق  ان���ق���الب 
اأو����ص���ت���ب���ورج يف ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
النطالقة  اإع���ادة  يف  ت�صبب  ال�صباق 
البداية  ت��رت��ي��ب  وبنف�س  امل�����ص��ار  م��ن 
ال�صاد�س  للمركز  القمزي  ليرتاجع 
ال�صدارة  يف  امل���ن�������ص���وري  وي�����ص��ت��م��ر 

وبجدارة طيلة 45 دورة يف ال�صباق.
���ص��ت��ي��ف��ان هاجن  الأمل�������اين  وت����راج����ع 
العام  الرتتيب  يف  الثاين  املركز  اإىل 
وياأتي  نقطة،   32 بر�صيد  للبطولة 
�صامي  ب��ق��ي��ادة  ال�����ص��ارق��ة  زورق  ثالثا 

�صيليو بر�صيد 22 نقطة.
البطولة  م��ن  املقبلة  اجل��ول��ة  وت��ق��ام 
 9 الربتغالية، من  ريبادورو  مبدينة 

اإىل 11 �صبتمرب املقبل.
ووج����ه ���ص��امل ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س بعثة 

الفريق  بفوز  التهنئة  اأبوظبي  فريق 
اإىل اأحمد ثاين الرميثي نائب رئي�س 

جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للريا�صات 
البحرية الع�صو املنتدب.

هذه  يف  امل��ن�����ص��وري  ت���األ���ق  اأن  واأك�����د 
التفوق  م���ع  م�صتحقا  ك���ان  اجل���ول���ة 
ال����ذي ق��دم��ه م��ن��ذ ت�����ص��ف��ي��ات الزمن 
وو�صول لل�صباق الرئي�صي كي يت�صدر 

الرتتيب العام بجدارة.
وقال الرميثي: "ما قدمه املن�صوري 
من م�صتوى متميز هذا املو�صم يجعله 
موؤهال بقوة للمناف�صة على احلفاظ 
اأبوظبي  ف��ري��ق  ل�صالح  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى 
وهو  ال��ت��وايل،  على  ال��ث��اين  للمو�صم 
م�����ص��روع ب��ط��ل ق����ادم وب���ق���وة يف هذه 
امل��ن��اف�����ص��ة وخم��ت��ل��ف امل��ن��اف�����ص��ات التي 

ي�صارك من خاللها اأي�صا".
و����ص���دد ال��رم��ي��ث��ي ع��ل��ى ث��ب��ات النهج 
واخل������ط ال������ذي ي�����ص��ري ع��ل��ي��ه فريق 
اأبوظبي يف �صناعة الأجيال والكوادر 
ورايته  ال��وط��ن  علم  ل��رف��ع  الوطنية 
الريا�صية  امل���ن���اف�������ص���ات  يف  ع���ال���ي���ة 
ال���ب���ح���ري���ة ل ���ص��ي��م��ا اأن�������ه ����ص���ن���ع يف 

وا�صما قويا  تاريخا  املا�صية  ال�صنوات 
للفريق على م�صتوى كافة البطولت 

البحرية الدولية.
النهج  نف�س  على  "م�صتمرون  وق��ال: 
الألقاب  وح�صد  الأب��ط��ال  �صناعة  يف 
ولدينا مو�صم حافل هذا ال�صيف مع 
بطولت متعددة. ويف �صبتمرب املقبل، 
من  جولتني  مع  موعد  على  �صنكون 
اأخرى  وج��ول��ة  فورمول2-  ب��ط��ول��ة 
من جولت فورمول1- مع ا�صتمرار 
اجل����ولت وامل��ح��ط��ات ال��دول��ي��ة حتى 
نهاية دي�صمرب يف بطولت ومناف�صات 

اأخرى".
لبطولة  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة  و���ص��ه��دت 
يف  فورمول2-  ل����������زوارق  ال�����ع�����امل 
19 زورقا تناف�صوا  ليتوانيا م�صاركة 
 1660 طوله  بلغ  �صباق  م�صار  على 
م��رتا وام��ت��د ع��رب 6 ب��واب��ات هوائية 

خمتلفة.

اجلواد »ليجيونري« يتوج بطال لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف رو�شيا

املن�شوري مينح زوارق اأبوظبي لقب اجلولة الثانية يف بطولة العامل لفورمول-2 وال�شارقة يف املركز الثاين

•• دبي-وام:

يحمل 5 لعبني ولعبات طموحات نادي دبي لأ�صحاب الهمم يف 
بطولة مراك�س الدولية لألعاب القوى "اجلائزة الكربى"، املقرر 

اإقامتها من 11 اإىل 17 �صبتمرب املقبل.
وي�����ص��ارك ال��الع��ب��ون؛ وه���م ع��ب��اد خ��ال��د، وع��ل��ي ح�����ص��ني، وحممد 
م�صابقات  يف  النعيمي،  وان�����ص��اف  ال��ر���ص��ي��دي،  و���ص��ه��ام  البلو�صي، 
الرمح، والقر�س، وال�صوجلان ..ويتوجه الفريق اإىل بولندا غدا 

الثالثاء لإقاملة مع�صكره التدريبي هناك ا�صتعدادا للبطولة.

م�صكان،  جنيب  املدربني  وت�صم  ح�صن  اهلل  عبد  البعثة  وي��رتاأ���س 
اإ�صافة  فالح،  بكري  دكتور  النف�صي  والخت�صا�صي  �صعد،  و�صعيد 
لالعبني ال�5 وم�صاعد املهمات بالل حنيف. ويعد مع�صكر بولندا 
مراك�س"،  "دولية  حت��دي  خلو�س  الأخ��رية  التح�صريية  املرحلة 
التي ي�صعى خاللها الأبطال لر�صم �صورة طيبة عن "اأم الألعاب" 
بعد جناح  والنادي على وجه اخل�صو�س  عامة  ب�صفة  ب��الإم��ارات 
بطولت   3 يف  الفريق  ���ص��ارك  حيث  الت�صيك  يف  ال�صابق  املع�صكر 
اأحمد  واأو�صح  املرجوة.  الأه��داف  وحقق  دوليا  معتمدة  جتريبية 
حممد احلمادي مدير الإدارة الريا�صية بالنادي اأن بطولة مراك�س 

 ،/2023 /باري�س  ال��ع��امل  لبطولة  التاأهل  مفتاح  ه��ي  الدولية 
ال�صخ�صية  اأرق��ام��ه��م  لتح�صني  ي�صعون  ال��الع��ب��ني  اأن  مو�صحا 
وترتيبهم الدويل لعتماد اأرقامهم والتاأهل لبطولة العامل التي 
الهمم"  "اأ�صحاب  وق��ال:  الأهمية.  من  كبري  ق��در  على  ت�صتحوذ 
على قدر امل�صوؤولية امللقاة على عاتقهم حلجز مقاعدهم يف بطولة 
العامل؛ خا�صة اأنهم ميلكون ذلك ونتطلع اأن يقدم الالعبون كل 
املطلوبة وفق  ما عندهم يف"دولية مراك�س" لتحقيق طموحاتهم 
اأن البطولة موؤهلة و�صمن البطولت  النهج املر�صوم من منطلق 

التي ت�صرف عليها اللجنة الباراملبية الدولية.

الهمم«  لأ�شحاب  »دبي  ميثلون  لعبن   5
يف »دولية« مراك�س لألعاب القوى
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الفجر الريا�ضي

•• ال�س باملا�س-الفجر

ال�����ص��ع��ودي ُم�صعب  ال��الع��ب  مت��ك��ن 
و���ص��ف��ي، م��ن ك��ت��اب��ة ا���ص��م��ه بحروف 
من ذهب، حينما �صاهم ب�صكل كبري 
وموؤثر يف حتقيق لقب دوري برميريا 
اأورجينال الإ�صباين للدرجة الثالثة 
ل��ك��رة ال��ق��دم ه���ذا امل��و���ص��م م��ع نادي 
وت�صجيل  الإ���ص��ب��اين،  فيريا  اأون��ي��ون 
ا�صمه كاأول لعب �صعودي حمرتف 
خ����ارج الأرا�����ص����ي ال�����ص��ع��ودي يحقق 

لقب يف القارة الأوروبية.
اللعب  ����ص���ان���ع  رح����ل����ة  ت���ك���ن  ومل 
�صهلًة  و���ص��ف��ي،  ُم�صعب  ال�����ص��ع��ودي 
القدم  بداأ م�صواره لعب كرة  حينما 
م����ذ ال�������ص���غ���ر يف اأك����ادمي����ي����ة ن����ادي 
الإحتاد ومن ثم امل�صاركة يف املع�صكر 
مان�ص�صرت  لأك���ادمي���ي���ة  ال��ت��دري��ب��ي 
ليخو�س  الإجن����ل����ي����زي،  ي���ون���اي���ت���د 
جيدة  ميدانية  فنية  جتربة  بعدها 
الإ���ص��ب��اين مطلع  الكركون  ن��ادي  يف 
خاللها  اأظ�����ه�����ر  2020م،  ع������ام 
الفني  وم�صتواها  الكاملة  جاهزيته 
الفردية  امل��ه��ارات  العايل من خ��الل 
العالية  البدنية  وال��ل��ي��اق��ة  امل��ذه��ل��ة 
وال�����ص��رع��ة اجل��ي��دة، واإج���ادت���ه للعب 
ب���ن���ظ���ام امل���ج���م���وع���ة وق�����درت�����ه على 

ولكن  الإ�صبانية،  الكرة  مع  التكيف 
يف  ك��ورون��ا  جائحة  انت�صار  ب��دء  م��ع 
اإ�صبانيا والعامل عاد الالعب و�صفي 
بربنامج  خاللها  واألتزم  لل�صعودية 
عاٍل،  م�صتوى  على  ُمكثف  اإع���دادي 
عودته  2021م  ع��ام  نهاية  لي�صهد 
خالل  م���ن  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  اإىل  جُم�������دداً 
الإ���ص��ب��اين، وليوقع  ف��ي��ريا  اأون���ي���ون 

مل���دة مو�صم  اإح���رتاف���ي���اً  م��ع��ه ع���ق���داً 
كامل قابل للتجديد ينتهي يف �صهر 

فرباير املقبل.
القامة  ب���ط���ول  و����ص���ف���ي،  ومي����ت����از 
القدمني  ب��ك��ل��ت��ا  ل��ل��ع��ب  و���ص��ن��اع��ت��ه 
العالية وال�صرعة  الفردية  واملهارات 
والتمرير  ال��ت�����ص��دي��د  يف  وال����دق����ة 
الفريق،  م����ع  اجل���م���اع���ي  وال���ل���ع���ب 

الكروي  والفكر الح��رتايف والن�صج 
وتنفيذ  والُبنية اجل�صمانية اجليدة 
ال����رك����الت ال��ث��اب��ت��ة وال����ق����درة على 

الت�صديد من م�صافات بعيدة.

اأونيون  ن��ادي  مع  م�صاركته  وخ��الل 
ُيثبت  اأن  ا�صتطاع  الإ���ص��ب��اين،  فيريا 
الأ�صا�صية  ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ة  يف  اأق����دام����ه 

للفريق ويخو�س معه 10 مباريات 
يف دوري برميريا اأورجينال الإ�صباين 
�صاهم  القدم،  لكرة  الثالثة  للدرجة 
خ��الل��ه��ا يف حت��ق��ي��ق ل��ق��ب ال�����دوري 
الإ����ص���ب���اين ل��ل��درج��ة ال��ث��ال��ث��ة لكرة 
القدم هذا املو�صم قبل نهاية الدوري 
بثالث جولت وب�77 نقطة وبفارق 
املناف�صني فريق  اأقرب  9 نقاط عن 

بتحقيق  التاريخ  ولي�صهد  اأغ��اي��ت��ي، 
الالعب م�صعب و�صفي اإجناز جيد 
خ���الل ف���رتة زم��ن��ي��ة ق�����ص��رية بغ�س 
ال��ن��ظ��ر ع��ن درج����ة امل�����ص��اب��ق��ة، كونه 
خارج  حُم���رتف  �صعودي  لع��ب  اأول 
ال�����ص��ع��ودي��ة ُي��ح��ق��ق ل��ق��ب اأوروب�����ي يف 
ال�صعوديني  الالعبني  �صجل  تاريخ 
عنه  لتكتب  اأوروب�����ا،  يف  امل��ح��رتف��ني 

جناحه  وق�صة  الإ�صبانية  ال�صحف 
مع الفريق.

باأنه  اأك��د م�صعب و�صفي  من جهته 
الكروي،  م�����ص��واره  ب��داي��ة  م����ازال يف 
وقال: " اأ�صعى لبذل مزيد من اجلهد 
وال��ع��م��ل م���ع ن�����ادي اأون����ي����ون فيريا 
طموحاتي  اأح��ق��ق  ح��ت��ى  الإ���ص��ب��اين 
كاأحد  نف�صي  وتثبيت  القدم  ك��رة  يف 

على  املتاألقني  ال�صعوديني  النجوم 
الأوروب��ي��ة، ومن ثم  القارة  م�صتوى 
املنتخب  ل�����ص��رف مت��ث��ي��ل  ال��و���ص��ول 
ال�صعودي، يف ال�صتحقاقات القادمة، 
فاأنا اأثق متاماً يف قدراتي واإمكاناتي 
واأنتظر  الكاملة،  وجاهزيتي  الفنية 
ق��ب��ل اجلهاز  ف��ق��ط م���ن  ال��ف��ر���ص��ة 

الفني للمنتخب".

•• دبي – الفجر

"بالوح�صي" فتى منطقة  البلو�صي" امللقب  "دروي�س ح�صن عبا�س  اأعلن 
اأخ���رياً،  ي��ا���س  وب��ن��ي  �صابقاً  ال�صباب  ن���ادي  لع��ب  ب��دب��ي  العنز"  "هور 
اعتزال كرة اليد، بعد م�صرية ا�صتمرت 33 عاماً يف املالعب، اأم�صى 20 
عاماً منها يف نادي ال�صباب )�صابقاً(، وحقق خاللها الإجن��ازات الأهم يف 
م�صريته ب�صاحات اللعبة وخا�صة بقلعة اجلوارح، بجانب اللعب لكل من 

اأندية الو�صل والعني وال�صعب والوحدة وبني يا�س يف فرتات متعاقبة.

البداية
بنادي  )ال�صاملة(  باملدر�صة   1990 العام  "الوح�صي" يف  بداية  وج��اءت 
ال��رزاق يف خطوة  امل��درب حممد عبد  انتباه  اأن لفت  بعد  �صابقاً،  ال�صباب 
باملراحل  والتدرج  )�صابقاً(  ال�صباب  بنادي  اليد  لفرق  انتقاله  اإىل  مهدت 

ال�صنية وحتى الفريق الأول، ومن ثم النتقال بني اأندية الو�صل والعني 
اليد  كرة  اأخ��ر حمطاته مع  يا�س يف  بني  واأخرها مع  والوحدة  وال�صعب 
الفر�س  ومنحة  مهاراته  لتطوير  بالف�صل  الوح�صي  ويدين  الإماراتية، 
للم�صاركة والتاأهل ب�صاحات اللعبة للمدرب الوطني �صعيد غريب ومدرب 

العني التون�صي عدنان باحلارث.

بطولت واإجنازات
اإىل فريق الرجال يف نادي  "منذ ان�صمامي  واأو�صح دروي�س الوح�ص�س : 
ال�صباب، �صاهمت مع فريقي يف ح�صد لقب بطولة الدوري يف منا�صبتني 
1999، وكذلك بطولة كاأ�س �صاحب  ال�صباب عام  اأولها مع نادي  كانت 
ال�صمو رئي�س الدولة ملو�صمني، كما حققت مع فريقي كاأ�س ال�صوبر، هذا 
اإىل جانب ح�صد العديد من البطولت خالل م�صواري مع فرق املراحل 

ال�صنية بقلعة اجلوارح.

املدار�س 
وعن راأيه يف كرة اليد الإمارتية قال: "عدم ا�صتمرار الهتمام والتعاون 
ومتثل  املواهب  لكت�صاف  احلقيقي  املنجم  متثل  التي  وهي  املدار�س  مع 
نقطة البداية لأي لعب من�صود وواعد، جعل كرة اليد الإماراتية تفتقر 
تدريجياً اإىل الزاد الب�صري، خا�صة على �صعيد اكت�صاف املواهب، ما جعل 
ت�صهد  اللعبة  كانت  اأن  بعد  ناديني،  اأو  ن��اٍد  على  تقت�صر  املناف�صات  حالياً 
اأندية  ت�صمها  التي  العنا�صر  وف��رة  ك��رثة  من  ذهبياً  ع�صراً  م�صى  فيما 

الدولة".

طموح 
ويطمح الفتى الوح�صي ال�صقي واملقاتل ب�صاحات اللعبة حديثة اأن يوا�صل 
عالقته مع اللعبة من بوابة الإعالم كمحلل للعبة يف القنوات الريا�صية 
التي  التدريبية  ال��دورات  خالل  من  والتدريبية  العملية  خرباته  ليقدم 

الريا�صي  دبي  وخارجياً وجمل�س  اللعبة حملياً  اأروق��ة  عليها من  ح�صل 
يف الإدارة الريا�صية، هذا اىل جانب عملة كمدرب للمراحل ال�صنية خالل 

م�صريته التي امتدت اإىل 33 عاماً.

مغامرات
عملي  م��ن  التقاعد  على  ح�صلت  اأن  بعد  ق��ائ��اًل  حديثة  الوح�صي  وختم 
ال�صابق اجتهت اإىل تفعيل هوايتي اجلديدة بخو�س مغامرة يف ال�صو�صيل 
 darwis_alwahshi ���ص��ات  ���ص��ن��اب  يف  امل�����ص��اه��ري  ���ص��م��ن  م��ي��دي��ا 
ب�صكل  وح�صي" وم��ار���ص��ت��ه��ا  دروي�����س  ب��ل��وك��ر  "مغامر  يف  وح�����ص��ي  م��غ��ام��ر 
فعال وحققت جناحات كبرية ومميزة واحلمد هلل من خالل مغامراتي 
وادي  ومنها  والوديان  والكهوف  اجلبال  يف  واملظلي  ال�صراعي  بالطريان 
نزوة والعديد من املناطق ال�صاحلية واجلبلية يف �صلطنة عمان ال�صقيقة 

ودولتنا احلبيبة.  

•• كواالملبور-الفجر 

الآ�صيوي  الأومل��ب��ي  املجل�س  مع�صكر  ك��والمل��ب��ور  يف  الث��ن��ني  اأم�����س  انطلق 
 21 حتى  وي�صتمر  الغط�س  لريا�صة  العام  ه��ذا  خ�ص�س  ال��ذي  لل�صباب 

اأغ�صط�س اجلاري. 
ي�صارك يف املع�صكر 28 ريا�صيا �صابا ميثلون 15 جلنة اأوملبية وطنية من 

املناطق اجلغرافية اخلم�س يف القارة الآ�صيوية. 
وف�صال عن بناء اأ�ص�س متينة للريا�صيني ال�صباب يف الغط�س، فاإن املع�صكر 
الغط�س  يف  حكما  و17  مدربا   15 بني  ريا�صي  تعاون  خلق  اإىل  يهدف 

اأي�صا ي�صاركون يف املع�صكر. 
و�صتقام يف نهاية املع�صكر م�صابقة تركز على اجلوانب املختلفة للعنا�صر 

الفنية واجلمالية لريا�صة الغط�س. 
اإفتتحت نائبة رئي�س املجل�س الأوملبي يف ماليزيا داتو بادوكا ممتاز جعفر 
الغط�س يف  ريا�صة  ي�صاعد يف تطوير  باأن  اإعتقادها  املع�صكر، معربة عن 
اأنحاء القارة الآ�صيوية، وتقلي�س الفجوة التي تف�صل عن عمالق الغط�س 

ال�صيني. 

وقالت داتو بادوكا: اأود اأول اأن ا�صكر املجل�س الوملبي ال�صيوي حتت قيادة 
على  امل�صلم،  ح�صني  العام  والم��ني  �صينغ،  راندير  راج��ا  بالوكالة  رئي�صه 

اختيار كوالملبور ل�صت�صافة اأول مع�صكر ل�صباب اآ�صيا يف الغط�س. 
واعتربت اأن "الغط�س هو من اأكرث اأحداث فينا اأهمية ولها تاريخ طويل 

يف الألعاب الأوملبية والألعاب الآ�صيوية واألعاب جنوب �صرق اآ�صيا. 
وحتدثت عن قوة ال�صني والإجنازات التي حققتها يف مناف�صات الغط�س 
خالل الألعاب الأوملبية باإحرازها 47 ميدالية ذهبية و24 ف�صية و10 

برونزيات مبجموع 81 ميدالية فيها. 
وتعترب ماليزيا الدولة ال�صيوية الوحيدة فقط بعد ال�صني التي فازت 

مبيداليات يف الغط�س خالل اللعاب الوملبية، ف�صية وبرونزية. 
ح�صني  ال�صيد  وخا�صة  الآ�صيوي،  الأوملبي  املجل�س  ب��اأن  "اأعتقد  وتابعت 
امل�صلم كرئي�س للفيفا، يدرك وجود فجوة كبرية بني ال�صني وباقي دول 
م�صتوى  وحت�صني  لتطوير  لل�صباب  املع�صكر  ه��ذا  بالتايل  فنظم  اآ�صيا، 

الغط�س لدى جميع اللجان الأوملبية الوطنية. 
وامل�صاريع  التطوير  ق�صم  رئي�س  ط��راف  ت��وين  ال�صيد  �صكر  جهته،  م��ن 
الأوملبي  املجل�س  يف  امل�صوؤولني  الآ���ص��ي��وي  الأومل��ب��ي  املجل�س  يف  اخلا�صة 

هذا  لإ�صت�صافة  دعمهما  على  لل�صباحة  امل��ال��ي��زي  والحت����اد  مباليزيا 
"فر�صة رائعة" للريا�صيني واملدربني للتعلم  املع�صكر الذي و�صفه باأنه 
اإ�صراف املحا�صر الأ�صرتايل  من بع�صهم البع�س وتبادل اخلربات حتت 

�صانون روي. 
اأع��وام يف ريا�صات   10 اآ�صيا منذ  وقال ط��راف: ننظم مع�صكرات ل�صباب 
مثل املبارزة وكرة الطاولة وركوب الألواح وال�صباحة والتايكواندو، لكنها 
مميزا  �صيكون  ال��ذي  الغط�س  يف  مع�صكرا  فيها  ننظم  التي  الأوىل  امل��رة 
من  التعلم  جميعا  فيمكننا  ف��ي��ه.  وم��درب��ني  وح��ك��ام  ريا�صيني  مل�صاركة 

بع�صنا البع�س. 
 – كما �صكر طراف جلنة الت�صامن الأوملبي والحت��اد الدويل لل�صباحة 

فينا – على دعمهما لتنظيم هذا املع�صكر. 
الأوملبية  والقيم  املن�صطات  مكافحة  عن  جل�صات  اأي�صا  املع�صكر  يت�صمن 
والتعليم والعلوم الريا�صية، ف�صال عن ور�صة عمل عن تقييم التحكيم. 

الفائز  عاما،   45 روي،  �صانون  ال���ص��رتايل  امل��درب  املع�صكر  يف  يحا�صر 
بذهبية الغط�س عن ارتفاع 3 اأمتار يف دورة العاب الكومنولث 1998 يف 

ماليزيا، ويتوىل حاليا تدريب منتخب تايالند. 

الأ�ص�س  وامل���درب���ني  الغط�س  ري��ا���ص��ي��ي  اأم��ن��ح  اأن  ح��ق��ا  اآم���ل  روي:  وق���ال 
ال�صحيحة للتطوير وبناء اخلطوات الأف�صل للم�صتقبل. 

للغط�س  وفرقا  املناف�صات،  يف  ت�صارك  جديدة  دول  اأرى  اأن  اأري��د  وتابع: 
اأ�صجع واألهم الدول ال�صغرية يف الغط�س  اأن  اأريد  من لو�س وكمبوديا. 

لكي تتطور. 
واأ�صاف: اإحدى النقاط الرئي�صية اأن فينا واملجل�س الوملبي ال�صيوي واأنا 

نتطلع جلعل امل�صاركني يعملون معا. 
الحتاد  مع  بالتعاون  لل�صباب  الآ�صيوي  الأومل��ب��ي  املجل�س  مع�صكر  يقام 
الدويل لل�صباحة وجلنة الت�صامن الوملبي واملجل�س الوملبي يف ماليزيا 

والحتاد املاليزي لل�صباحة. 
تطوير  مع�صكرات  تنظيم  ع��ودة  اأعلن  ال�صيوي  الأومل��ب��ي  املجل�س  وك��ان 

ال�صباب بعد عامني من التوقف ب�صبب جائحة كوفيد 19. 
اللجان  اإىل  بالن�صبة  ال�صعبية  الأح��داث  من  ال�صباب  مع�صكرات  وتعترب 
اآ�صيا،  بقارة  الأوملبي اخلا�صة  الت�صامن  برامج  الوطنية �صمن  الأوملبية 
الريا�صات  بع�س  يف  املدربني  واأي�صا  املوهوبني  الريا�صيني  وت�صتهدف 

الأكرث اإنتاجية يف اآ�صيا على �صعيد الألعاب الآوملبية وبطولت العامل.

انطالق مع�شكر املجل�س الأوملبي الآ�شيوي لل�شباب يف ريا�شة الغط�س 

اأول لعب �ضعودي ُيحقق بطولة يف القارة العجوز:

م�شعب و�شفي.. لعب �شعودي كتب ا�شمه بحروف من ذهب يف اإ�شبانيا 

�ضاهم يف الدفاع عن األوان 6 اأندية ب�ضاحات الأقوياء 

»دروي�س الوح�شي« يعتزل كرة اليد بعد م�شرية 33 عاما
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لي�صبح  دياز  لوي�س  ليفربول  مدرب  كلوب  يورغن  �صاند 
الإجنليزي  ال��دوري  املناف�صني يف  تهديدا م�صتمرا ملرمى 
املمتاز لكرة القدم قائال اإن طريقة لعب الفريق �صت�صاعد 
الالعب الكولومبي على حماكاة حممد �صالح وتعوي�س 

املهاجم ال�صابق �صاديو ماين.
من  ليفربول  اإىل  ان�صمامه  منذ  �صريعا  دي��از  وان�صجم 
بورتو يف يناير املا�صي لكنه مل يتمكن بعد من م�صاهاة 

�صجله التهديفي خالل فرتة لعبه يف الربتغال.
واق����رتب ال��الع��ب ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 25 عاما 

من هز ال�صباك يف تعادل ليفربول 2-2 اأمام 
ارت��ط��م��ت يف  ت�صديدة  اأط��ل��ق  ف��ول��ه��ام حيث 

اإطار املرمى.
وردا على �صوؤال هل ي�صتطيع دياز ت�صجيل 
من 10 اإىل 15 هدفا يف املو�صم الواحد؟ 
"بالتاأكيد،  ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ني  ك���ل���وب  ق�����ال 
اإىل  بحاجة  نحن  ال��ق��درات.  ه��ذه  ميلك 
اإمكانات  ميلك  بالطبع  لكنه  م�صاهدتها 

كبرية".
قبل  ك�����ل�����وب  واأ���������ص��������اف 

�صيفه  مواجهة 

الفر�س  �صاهدمت  "كلكم  الث��ن��ني  ي��وم  ب��ال���س  كري�صتال 
اأمام فولهام. ح�صل على فر�س هائلة  التي لحت لدياز 
التي  الفرتات  �صابقا مثل هذه  واجه  لكن احلظ عانده. 
غاب فيها عنه احلظ لكنه يف حالة جيدة جدا. الأمر املهم 
بالن�صبة يل اأنه يح�صل على فر�س ويحاول ا�صتغاللها"، 

وفقما نقلت "رويرتز".
وتاألق الدويل امل�صري �صالح وال�صنغايل ماين، الذي ان�صم 
اإىل بايرن ميونيخ يف يونيو، مع ليفربول يف 
املوا�صم الأخرية وقال كلوب اإن طريقة 
خ�صي�صا  م�����ص��م��م��ة  ال����ن����ادي  ل��ع��ب 

لتطوير املواهب الهجومية.
هي  "هذه  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
نلعب  ال����ت����ي  ال���ط���ري���ق���ة 
ت�صاعد  طريقة  اإن��ه��ا  بها. 
التعر�س  ع���ل���ى  ال����الع����ب����ني 
الأمر  خمتلفة.  هجومية  ملواقف 
الالعبني  متركز  بطريقة  يتعلق 
وا�صتعادة الكرة عند فقدها خالل 
الأ�صياء.  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ل��ع��ب 
اأمامنا  ت��ل��وح  ال�صبب  ل��ه��ذا 
الفر�س  من  الكثري 

للت�صجيل".

اأول  ركلة حرة من  األب��ا هدفا من  ديفيد  البديل  �صجل 
تاأخره  لتحويل  م��دري��د  ري���ال  ل��ي��ق��ود  ن��زول��ه  ب��ع��د  مل�صة 
لالأ�صواء  ال�صاعد  اأمل��ريي��ا  م�صيفه  على   1-2 ف��وز  اإىل 
ال��درج��ة الأوىل  ال��دف��اع ع��ن لقب دوري  ب��داي��ة حملة  يف 

الإ�صباين لكرة القدم.
وك��ان��ت ال��ب��داي��ة حم��رج��ة لبطل اأوروب����ا حني 

ت����ق����دم اأ������ص�����ح�����اب ال�������ص���ي���اف���ة عرب 
ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي لرج�������ي رم������زاين 

ب��ع��د ه��روب��ه م��ن ال��رق��اب��ة يف 
الدقيقة ال�صاد�صة.

امل����درب كارلو  وع��ان��ى ف��ري��ق 
لوكا�س  جنح  حتى  اأن�صيلوتي 
التعادل  اإدراك  يف  ف��ا���ص��ك��ي��ز 

بعد مرور �صاعة قبل اأن يح�صم 
ركلة  م��ن  ال��ف��وز  األب���ا  النم�صاوي 

���ص��اع��ة من  ح���رة متقنة ق��ب��ل رب���ع 
ريال  ل��ي��ح�����ص��د  ال��ن��ه��اي��ة 

اأول ثالث نقاط باملو�صم اجلديد.
الت�صكيلة  ع��ل��ى  ت��غ��ي��ريات  خ��م�����ص��ة  اأن�����ص��ي��ل��وت��ي  واأج�����رى 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة ال��ف��ائ��زة ب��ك��اأ���س ال�����ص��وب��ر الأوروب���ي���ة موؤخرا 
اأب���ط���ال اأوروب�����ا وب����داأ ب��ال��واف��دي��ن اجلديدين  وب�����دوري 

اأنطونيو روديجر واأوريلني ت�صواميني.
بنتيجة عك�صية حني  اأت���ى  الإي��ط��ايل  امل���درب  ره���ان  لكن 
خلف  ت�صلل  اأن  بعد  لأمل��ريي��ا  الت�صجيل  رم���زاين  افتتح 
كرة  و���ص��دد  ك��ورت��وا  تيبو  باحلار�س  لينفرد  رودي��ج��ر 

منخف�صة يف ال�صباك.
ال���ص��رتاح��ة حني  بعد  ال�صغط  م��ن  ري��ال  وكثف 
دفع باملخ�صرمني لوكا مودريت�س واإيدن هازارد 

واألبا من مقاعد البدلء.
وتعادل فا�صكيز من متابعة لكرة و�صلته من كرمي 
بنزمية يف الدقيقة 61 قبل اأن ينتزع األبا الفوز 
بر�صلونة  غرميه  م�صري  ري��ال  ليتجنب 
بتعادل  املو�صم  افتتح  ال��ذي 
فايكانو  راي����و  م��ع 
ب���دون اأه���داف 

ال�صبت.

كلوب: طريقة لعبنا �شت�شاعد دياز 
على حماكاة �شالح وتعوي�س ماين

األبا ينقذ ريال مدريد 
بعد انتفا�شة يف اأملرييا

عقوبات تنتظر توخيل..  
و64 األف توقيع �شد احلكم

هاجم مدرب ت�صيل�صي توما�س توخيل، احلكم اأنطوين تيلور ونظام 
ح��ك��م ال��ف��ي��دي��و امل�����ص��اع��د ب�صبب ق����رارات خ���الل ال��ت��ع��ادل 2-2 مع 
توتنهام هوت�صبري يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم مما قد 

يعر�صه لعقوبات.
وب�صربة راأ�س هاري كني يف اللحظات الأخرية انتزع توتنهام نقطة 
ا�صتباك توخيل  �صتامفورد بريدج، �صهدت  اأج��واء متوترة يف  و�صط 
واأن��ط��ون��ي��و ك��ون��ت��ي م���درب ت��وت��ن��ه��ام، وت��ع��ر���ص��ا ل��ل��ط��رد ب��ع��د انتهاء 

اللقاء.
ويرى توخيل اأن كاي هافرت�س تعر�س ملخالفة خالل بناء الهجمة 
ريت�صارلي�صون  واأن  الأول،  التعادل  توتنهام هدف  منها  �صجل  التي 

كان مت�صلاًل وحجب الروؤية عن احلار�س اإدوار مندي.
ك��وك��وري��ا تعر�س للجذب من  ال��واف��د اجل��دي��د م���ارك  اأن  واأ���ص��اف 
ال�صعر من كري�صتيان رومريو مدافع توتنهام قبل هدف كني الذي 

ح�صم التعادل املثري.
يف  والبقاء  ال�صعر  م��ن  "ال�صد  ال�صحافيني  الأمل���اين  امل���درب  واأب��ل��غ 
امللعب والهجوم يف اآخر ركلة ركنية، هذا لي�س له تف�صري بالن�صبة يل 
"مل يجب احت�صاب الهدفني وكنا ن�صتحق  اأتقبل ذلك". وتابع  ول 

الفوز من وجهة نظري".
وان��ت�����ص��ر ط��ل��ب ع��رب الإن���رتن���ت ب��ع��دم تكليف احل��ك��م ت��ي��ل��ور ب����اإدارة 
مباريات ت�صيل�صي يف امل�صتقبل، وجمع اأكرث من 64 األف توقيع بعد 

وقت ق�صري من التعادل.
ورداً على هذه املطالبات قال توخيل "رمبا من الأف�صل ذلك".

القرارات  لت��خ��اذ  اأي�صاً  الفيديو  حكم  لدينا  "لكن  توخيل  وت��اب��ع 
ال�����ص��ائ��ب��ة، ل��ك��ن��ه مل ي�����ص��اه��د ذل����ك، ل األ����وم احل��ك��م، اأن����ا اأي�����ص��اً مل 
لفح�س  الفيديو  حكم  نظام  يديرون  اأ�صخا�س  هناك  لكن  اأ�صاهد، 

اللقطات".
ووا�صل "رمبا لن اأقود الفريق يف املباراة املقبلة )اأمام ليدز يونايتد 

يوم 21 هذا ال�صهر( لكن احلكم ميكنه اإدارة املباراة املقبلة".
وخطف املدربان الأملاين توما�س توخيل والإيطايل اأنطونيو كونتي 
جمعت  التي  الإجنليزي  بالدوري  الثانية  اجلولة  قمة  يف  الأنظار 
ت�صيل�صي مع توتنهام، بعدما ا�صتبكا بالأيدي وقام احلكم بطردهما 

عقب نهاية اللقاء.
التعادل  ه��دف  توتنهام  اأح��رز  بعدما  كبرية  اإث���ارة  امل��ب��اراة  و�صهدت 
بالتعادل  لتنتهي  ال�صائع،  ب��دل  الوقت  من  ال�صاد�صة  الدقيقة  يف 
2-2، بينما اكتملت الإثارة عندما ت�صاجر توخيل مع كونتي اأثناء 
الأملاين  امل��درب  وق��ام  اللقاء،  عقب  بع�صاً  لبع�صهما  م�صافحتهما 
الفريقني  لعبو  وتدخل  للجدل،  مثرية  بطريقة  مناف�صه  بجذب 

واجلهازين الفنيني لإنهاء ال�صجار.
اأن هذه  امل��ب��اراة  امل��وؤمت��ر ال�صحفي عقب  ورغ��م اع��رتاف توخيل يف 
ولكن  اأن حت���دث،  يكن يجب  ع��دوان��ي��ة مل  ت�صرفات  ك��ان��ت  الأزم���ة 
املدرب  مع  املعركة  اأن  عن  �صاخرة  بطريقة  ك�صف  ت�صيل�صي  م��درب 

الإيطايل مل تنته رغم انتهاء املباراة.
اإعجابه  املوؤمتر مبدياً  الأمل��اين ع�صالته خالل  امل��درب  وا�صتعر�س 
اإىل اأن الأخري كان يجب  بقوته وقدرته على جذب كونتي، م�صرياً 
عقب  بع�صاً  لبع�صهما  م�صافحتهما  اأثناء  عينيه  يف  اإليه  ينظر  اأن 

املباراة.
مقطع  اإن�صتغرام  يف  ح�صابه  على  كونتي  اأنطونيو  ن�صر  املقابل  يف 
يف  لت�صيل�صي  ال��ث��اين  بالهدف  توخيل  توما�س  لحتفالية  فيديو 
لأنني  "حمظوظ  قائاًل:  الإيطابي  امل��درب  وعلق  توتنهام،  مرمى 
وجوه  جانب  اإىل  بعرقلتك"  قمت  كنت  واإل  احتفالك  اأ�صاهد  مل 

تعبريية �صاخرة.

دوري  مل�صابقة  امل��ج��م��وع��ات  دور  اإىل  ال��ت��اأه��ل  م��اراث��ون  و���ص��ل 
اأب��ط��ال اأوروب����ا ل��ك��رة ال��ق��دم اىل العقبة الأخ����رية، م��ع وجود 
ثالثة اأندية �صبق لها اأن رفعت الكاأ�س الغالية يف ال�صراع على 
اإحدى البطاقات ال�صت املوؤهلة عن امللحق الفا�صل،  حق نيل 

وما يرتافق معها من مكافاآت مالية �صخمة.
الأوروبية  الأن��دي��ة  بكاأ�س  الفائز  الربتغايل،  بنفيكا  ويلتقي 
املباراة  واأح��د طريف  و1962   1961 عامي  البطلة مرتني 
مع   ،1990 ع���ام  اآخ��ره��ا  ذل���ك  ب��ع��د  م���رات  خم�س  النهائية 
اأك��رث من بطاقة  يدافع عن  ال��ذي  الأوك���راين  دينامو كييف 

امل�صاركة يف دور املجموعات.
وتقام مباراة الذهاب الأربعاء يف وودج البولندية حيث يخو�س 

دينامو مبارياته يف املنفى نتيجة الغزو الرو�صي لبالده.
على  الفوز  عقب  بولندا  يف  متارينه  اىل  الفريق  ع��اد  بعدما 
�صتورم غرات�س النم�صوي يف اأر�س الأخري 2-1 بعد التمديد 
يف اإي����اب ال����دور ال��ت��م��ه��ي��دي ال��ف��ا���ص��ل )ان��ت��ه��ى ل��ق��اء الذهاب 
باأن  وا�صحاً  كييف  لدينامو  الر�صمي  املوقع  كان  -1�صفر(، 

الأمر يتعلق باأكرث من مباراة يف كرة القدم.
وكتب املوقع اأن الالعبني "يدركون اأنهم يوا�صلون القتال من 
اأجل �صرف بلد من خالل اإ�صافة النقاط اىل ت�صنيف الحتاد 

الأوروبي لكرة القدم +ويفا+".
ويتطلعون  الوطن  اىل  م�صتاقون  الكييفيني  "جميع  وتابع 
للعودة اىل اأوكرانيا، لكن واقع اأنهم مينحون اأّمتنا ومقاتلينا 
م�صاعر اإيجابية، يجعلهم ين�صون �صعورهم ال�صخ�صي. لديهم 
اأبطال  ل����دوري  امل��ج��م��وع��ات  دور  ال��ت��اأه��ل اىل  واح����د،  ه���دف 
املا�صي  املو�صم  املجموعات  دور  يف  الفريقان  والتقى  اأوروبا". 
حيث تعادل �صلباً يف كييف يف اجلولة الأوىل حني نال الفريق 
اأن يفوز الفريق الربتغايل  الأوك��راين نقطته الوحيدة، قبل 

اإياباً -2�صفر على اأر�صه يف اجلولة الأخرية ما جعله يتفوق 
على بر�صلونة الإ�صباين وينال بطاقة املركز الثاين املوؤهلة اىل 

ثمن النهائي.
مكافاأة  معها  املو�صم  هذا  املجموعات  دور  اىل  العودة  وحتمل 
مالية �صخمة، اإذ �صي�صمن كل فريق احل�صول على 15.64 
مليون يورو، اإ�صافة اىل 2.8 مليون يورو عن كل انت�صار يف 

دور املجموعات و930 األف يورو عن كل تعادل.
التاأهل اىل دور املجموعات لدوري  التي تف�صل يف  الفرق  اأما 
الثانية  للم�صابقة  امل��ج��م��وع��ات  دور  اىل  فتنتقل  الأب���ط���ال، 

منها 3.63 مليون يورو. كل  �صينال  ليغ" حيث  "يوروبا 
 1988 لعام  امل�صابقة  بطل  الهولندي  اأيندهوفن  ويلتقي 
وال����ذي اح��ت��اج اىل ه���دف يف ال�����ص��وط الإ����ص���ايف ل��ك��ي يق�صي 
رينجرز  م���ع  ذه����اب����اً(،   1-1 ال��ت��ع��ادل  ب��ع��د   2-3( م��ون��اك��و 
ني�صتلروي  فان  رود  جتمع  مواجهة  يف  الثالثاء  ال�صكتلندي 
املعنّي يف اآذار/مار�س مدرباً للفريق الهولندي، بزميله ال�صابق 
يف املنتخب الوطني جوفاين فان برونكهور�صت الذي ي�صرف 

على الفريق اخل�صم منذ ت�صرين الثاين/نوفمرب 2021.
حني  اخل�صم  مع�صكر  يف  كان  الالعَبني  من  كل  اأن  واملفارقة 
الأبطال حيث فاز  الأخ��رية يف دوري  الفريقان للمرة  تواجه 
اأر�صه  على  الو�صط،  خط  يف  برونكهور�صت  فان  مع  رينجرز، 

وخارجها خالل دور املجموعات عام 1999.
يف  الوحيد  اأيندهوفن  ه��دف  ني�صتلروي  ف��ان  حينها  و�صجل 

اخل�صارة على ملعب "ايربوك�س" 4-1.
�صاينت  على  ال���دوري  يف  الفوز  بعد  برونكهور�صت  ف��ان  واأك��د 
"هناك  م�صيفاً  جاهزون"،  "اأننا  ال�صبت  جون�صتون -4�صفر 
ا�صتعادة  ع��ل��ى  وم�����ص��اع��دت��ه��م  ال��الع��ب��ني  ل��ت��ح�����ص��ري  ي���وم���ان 
عافيتهم بدنياً واحلر�س على اأن تكون خطة املباراة يف اأذهاننا 

واأن ننفذها باأف�صل طريقة ممكنة".
و�صدد على اأنها "مباراة كبرية بالن�صبة لنا".

اأما البطل ال�صابق الثالث الذي �صيقاتل من اأجل بطاقة دور 
الذي   1991 ال�صربي بطل  النجم الأحمر  املجموعات فهو 
وح�صم  الأرب��ع��اء.  الإ�صرائيلي  حيفا  ماكابي  على  �صيفاً  يحل 
ح�صاب  على  الفا�صل  ال���دور  اىل  تاأهله  الإ�صرائيلي  الفريق 
اأبولون ليما�صول القرب�صي رغم خ�صارته -2�صفر اإياًبا وذلك 

عطفاً على فوزه -4�صفر ذهاباً.
وحّذر مدرب النجم الأحمر ديان �صتانكوفيت�س، الفائز بلقب 
2010، من  الإيطايل عام  اإن��رت  الأبطال كالعب مع  دوري 
كافة  بالنوعية يف  يتمتع  "فريقاً  اعتربه  الذي  ماكابي حيفا 

النواحي. ل ميكنني ايجاد عيب فيهم".
يف  الأرب����ع����اء  الأول  ف�صلها  ي��ق��ام  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ة  اأن  وراأى 
دوري  يف  امل�صاركة  ال�صهل  من  لي�س  �صهلة.  تكون  "لن  حيفا، 

الأبطال".
- برنامج ذهاب الدور الفا�صل )بتوقيت غرينيت�س(:

الثالثاء 16 اآب-اأغ�صط�س
زغ����رب  دي���ن���ام���و   - )ال���������رنوج(  غ��ل��ي��م��ت  ب������ودو   )19:00(

)كرواتيا(
اف �صي كوبنهاغن )الدمنارك( - طرابزون �صبور )تركيا(

غال�صكو رينجرز )ا�صكتلندا( - اأيندهوفن )هولندا(
الأربعاء 17 اآب-اأغ�صط�س

)16:45( قره باغ )اأذربيجان( - فيكتوريا بلزن )اجلمهورية 
الت�صيكية(

)19:00( ماكابي حيفا )اإ�صرائيل( - النجم الأحمر بلغراد 
)�صربيا(

دينامو كييف )اأوكرانيا( - بنفيكا )الربتغال(

وايتمان لإنعا�س قوته يف �شباق 800 مرت يف بطولة اأوروبا اأندية كربى تت�شارع على دور املجموعات باأبطال اأوروبا 

القفز  يف  وال��ع��امل��ي  الأومل��ب��ي  البطل  دوبالنتي�س،  اأرم���ان  ال�صويدي  �صيكون 
اأب���رز ال��وج��وه امل�صاركة يف بطولة اأوروب���ا لأل��ع��اب ال��ق��وى التي  ب��ال��زان��ة، م��ن 
تنطلق ت�صتمر حتى الأحد يف ميونيخ، اىل جانب الرنوجي كار�صنت فارهومل 

والبطل الأوملبي يف �صباق 100 م اليطايل مار�صيل جاكوب�س.
الن�صخة  �صمن  البطولة  هذه  من  والع�صرون  اخلام�صة  الن�صخة  وتن�صوي 
اآب/ و21   11 املقامة يف ميونيخ بني  الأوروب��ي��ة  الألعاب  دورة  الثانية من 
اأغ�صط�س والتي ت�صم ريا�صات اأخرى مثل كرة الطائرة ال�صاطئية، اجلمباز، 

كرة الطاولة وغريها...
األعاب  يف  مناف�صة   50 يف  ب��ل��ًدا   47 م��ن  ولع��ب��ة  لع��ًب��ا   1540 وي�����ص��ارك 
القوى، بينهم 31 بطال من النخ�صة الخرية يف برلني 2018، مبن فيهم 
قيا�صًيا  توالًيا  �صاد�س  الذي تبحث عن لقب  �صاندرا بريكوفيت�س  الكرواتية 

يف رمي القر�س.
كما �صي�صارك يف ميونيخ البطال الوروبيون الع�صرة جميًعا الذين حققوا 
الذهب يف بطولة العامل الخرية ال�صهر الفائت يف مدينة يوجني المريكية، 

ب�صب   2020 باري�س  كانت مقررة يف  التي  القارية  البطولة  األغيت  اأن  بعد 
جائحة فريو�س كورونا.

اأن  بعد  اأمل��ان��ي��ا  اىل  ي�صل  ال��ذي  دوبالنتي�س  على  �صاخ�صة  العيون  �صتكون 
 6.21( العاملي  اللقب  اىل  طريقه  يف  يوجني  يف  قيا�صًيا  عاملًيا  رقًما  حقق 
اأوروب��ي اأول، �صي�صع ابن ال�22 عاًما ن�صب  م(. وبال�صافة اىل �صعيه للقب 
عينيه حتطيم الرقم القيا�صي يف البطولة الوروبية امل�صجل با�صم باأ�صطورة 
يبدو  م(. ول  بوبكا )6.05  ال�صابق �صريغي  واأوكرانيا  ال�صوفياتي  الحت��اد 
مرات  ثالث  القيا�صي  رقمه  حطم  اأن  بعد  ال�صويدي  على  م�صتحيال  الم��ر 

هذا العام فقط.
كان الرنوجي جايكوب اإينغربيغت�صن اأحد جنوم دورة برلني 2018 عندما 
الق�صر  امل�صافة  يف  ثانًيا  ح��ل  اأن  بعد  م.  و5000  م   1500 ثنائية  حقق 

خلف  اإينغربيغت�صن  �صي�صعى  وايتمان،  جايك  الربيطاين  خلف  يوجني  يف 
الثنائية ذاتها يف ميونيخ كون الربيطاين �صي�صارك يف 800 م.

التاريخ عندما  اأعظم العرو�س على امل�صمار الأوملبي يف  اأحد  قّدم فارهومل 
م   400 ب�صباق  ليفوز  عاًما   29 ال��ذي �صمد  العاملي  القيا�صي  الرقم  حطم 

حواجز يف اأوملبياد طوكيو العام املا�صي بزمن قدره 45.94 ثانية.
للفخذ  الع�صالت اخللفية  لإ�صابة يف  تعر�س  عاًما   26 البالغ  العداء  لكن 
يف حزيران/يونيو. وعلى الرغم من و�صوله اإىل النهائي يف بطولة العامل، 

اكتفى باملركز ال�صابع.
قال على هام�س البطولة "�صاأقّدم كل ما لدي يف بطولة اأوروبا واأحقق اأف�صل 
توقيت ممكن. متكنت من التدّرب من دون اأي قلق منذ بطولة العامل، بينما 
قبلها، كان الأمر مبثابة �صباق مع الوقت لأكون جاهًزا - اأ�صابني بالتوتر - 

الآن متكنت من اإعداد نف�صي بهدوء اأكرب وهو �صعور جيد جًدا".
قبل  لالن�صحاب  ا�صطر  اأن  بعد  يوجني  يف  خيبة  عانى  فقد  جاكوب�س،  اأم��ا 

ن�صف النهائي ب�صبب اإ�صابة يف الفخذ.
يف  املناف�صة  على  جاكوب�س  بقدرة  ثقته  عن  كامو�صي  باولو  مدربه  واأع���رب 
بارتياح  "يرك�س  ميونيخ  يف  تتابع  م   100 م���رات  واأرب���ع  م   100 �صباقي 
وميكنه  بخري  لأن��ه  ميونيخ  يف  نحن  واع���دة.  التدريبات  ب��ذل��ك.  وي�صتمتع 

املناف�صة".
بطلة  �صميث،  دينا-اآ�صر  الربيطانية  جهوزية  ب�صاأن  خم��اوف  هناك  اأن  كما 
اأوروبا يف �صباقي 100 م و200 م والتي غابت عن دورة األعاب كومنولث يف 

برمنغهام هذا ال�صهر بداعي ال�صابة.
م،   200 �صباق  يف   2019 ع��ام  ال��دوح��ة  يف  ال��ع��امل��ي  اللقب  حققت  اأن  بعد 
ح�صدت الربونزية يف يوجني يف امل�صافة ذاتها فيما حّلت رابعة يف 100 م، 
ومن املتوقع اأن تواجه مناف�صة قوية من ال�صوي�صرية موجينغا كامبوندجي 

ومواطنتها داريل نيتا.

األعاب القوى.. دوبالنتي�س وفارهومل وجاكوب�س لألقاب جديدة 

األعاب  مونديال  يف  ُتن�صى  ل  حلظات  وايتمان  جايك  ق��ّدم 
القوى ال�صهر املا�صي يف يوجني الأمريكية، حمرزاً ذهبية 
�صادمة يف 1500 م، عندما كان والده جيف يقوم بالتعليق 

على ال�صباق يف ال�صتاد.
ت��ف��ّوق واي��ت��م��ان ع��ل��ى امل��ر���ص��ح ال���رنوج���ي ح��ام��ل الذهبية 
دم والده  الأوملبية جاكوب اإينغربيغت�صن، ومبوازاة ذلك �صُ
)ومدربه( الذي كان واقفاً يف موقع التعليق ي�صاهد جنله 

يح�صم ال�صباق احلما�صي.
املُعّلق  �صرخ  ال�صديد  التاأثر  عليه  غلب  مرجتف  ب�صوت 
بطل  وه���و  اب��ن��ي  "اإنه  فيلد  ه���اي���وارد  ملعب  يف  ال��ر���ص��م��ي 
"اأنا  لل�صحافيني  بالقول  والده  وايتمان على  رّد  العامل". 
�صعيد لنه اظهر بع�س العاطفة!. اإنه مدّربي منذ ان بلغت 

الرابعة ع�صرة. هي حلظة مميزة بالن�صبة اإليه اأي�صاً".
"لقد ك��ان ج���زًءا م��ن رحلتي وو���ص��ويل اىل هذه  واأ���ص��اف 
املرحلة يف م�صريتي، وكان جزًءا من هذا ال�صباق وبالتايل 

انه امر فريد واآمل يف اأن يكون احتفل باأف�صل طريقة".
اأوروب��ا التي تنطلق على امللعب الأوملبي يف  لكن يف بطولة 
مدينة ميونيخ الأملانية، �صيكتفي جيف بدور املدرب، فيما 

ي�صارك جايك يف �صباق 800 م ولي�س 1500 م.
بالتعليق،  والدي  يقوم  "لن  عاماً   28 قال العداء البالغ 
يف الواقع يقوم بتدريبي. اأعتقد ان النا�س �صتكون �صعيدة 

لعدم �صماع �صوته يف ال�صتاد".
تابع "مل يكن قريباً مني يف منطقة الإحماء او الفندق من 

قبل... لقد راأيته اأكرث يف الآونة الأخرية".
واأّكد وايتمان م�صتواه اجلّيد بعد بطولة العامل، باإحرازه 
يف  تفّوقه  ث��م  برمنغهام،  يف  الكومنولث  األ��ع��اب  ب��رون��زي��ة 
لقاء  يف  م��رت   1000 م�صافة  على  امل�صتوى  رف��ي��ع  �صباق 
بامليدالية  اكتفائه  وبعد  املا�صي.  الأ�صبوع  املا�صي  موناكو 

اأمام  خ�صر  ان��ه  اإينغربيغت�صن  اأ���ص��ّر  ي��وج��ني،  يف  الف�صية 
عداء لي�س يف م�صتواه.

لكن وايتمان جتاهل ما �صدر عن الرنوجي "اأن يقول ذلك 
مل يكن �صيئاً جمياًل. لكن تعليقات مماثلة ل تزعجني".

تابع حامل برونزية �صباق 1500 م بطولة اأوروبا 2018 
اأح��رزت لقب بطولة  اأهتم كثرياً لأين  اأك��ن  "مل  يف برلني 

العامل. هذا ما يهّمني".
ان��ا كذلك  اأ���ص��واأ ع���ّداء، رمب��ا  اأين  "اإذا ك��ان يعتقد  اأ���ص��اف 
يف  بالتتويج  اأ�صتمر  اأن  يف  اآم��ل  لكني  ال�صنة...  معظم  يف 
عّداء  باأنه  ُيعرف  ان  وايتمان  ل  ويف�صّ العامل".  بطولت 
1500 م، يف وقت  م�صافات متو�صطة، ولي�س فقط �صباق 
ما  "نادراً  م   800 �صباق  يف  ميونيخ  يف  للم�صاركة  ي�صتعد 
ت�صنح يل فر�صة امل�صاركة يف 800 م... �صاأقوم بذلك بقدر 

ما ا�صتطيع".
�صباق  يف  ال�صكتلندي  ال��رق��م  يحطم  ان  واي��ت��م��ان  وي��اأم��ل 
1989 بزمن  ع���ام  م��اك��ني  ت���وم  ب��ا���ص��م  امل�����ص��ّج��ل  م   800

دقيقة.  1:43.88
"قبل  ك��ان �صعباً  اإجن��از يوجني  اأق��ّر ان حتفيز نف�صه بعد 
يوجني، اعتربت ان امل�صاركة يف ثالث بطولت �صيكون اأمراً 
م�صاركته يف  ان  كثرياً"، معترباً  الأم��ر �صعب  لكن  �صهاًل، 

األعاب الكومنولث كانت "الأقل اإثارة".
تابع "امل�صاركة يف �صباق 800 م هنا �صيكون اإنعا�صاً للقوة"، 
اإذا مل يكن جاهزاً  اإىل ميونيخ  لياأتي  يكن  انه مل  م��وؤّك��داً 
للم�صاركة يف �صباق 1500 م. وتن�صوي الن�صخة اخلام�صة 
من  الثانية  الن�صخة  �صمن  البطولة  هذه  من  والع�صرون 
11 و21  املقامة يف ميونيخ بني  الأوروبية  الألعاب  دورة 
اآب-اأغ�صط�س والتي ت�صم ريا�صات اأخرى مثل كرة الطائرة 

ال�صاطئية، اجلمباز، كرة الطاولة وغريها...



ت�شبط زوجها املفقود برفقة امراأة اأخرى 
مطار  يف  وع�صيقته  املخادع  زوجها  �صنغافورة  من  ام��راأة  �صبطت 
�صتة  مل��دة  به  الت�صال  وانقطاع  اختفائه  بعد  ب�صنغافورة،  �صانغي 
الإنرتنت،  على  وا�صع  نطاق  على  انت�صرت  لقطات  وتظهر  اأ�صهر. 
املراأة التي مل يذكر ا�صمها، وهي ت�صرخ يف وجه زوجها يف املطار، 
اأن ينطق الرجل باأي  وت�صاأله عن �صبب غيابه كل هذه املدة، دون 
لبنها  اأب��اً جيداً  اأن يكون  بالف�صل يف  امل��راأة زوجها  واتهمت  كلمة. 
البالغ من العمر اأربع �صنوات. وقالت يف من�صور على في�صبوك، اإنها 
فقدت الت�صال بزوجها منذ �صتة اأ�صهر بعدما غادر منزل العائلة 
2021 لإج��راء مقابلة عمل، ومنذ ذلك  يف ماليزيا يف نهاية عام 

احلني حاولت الت�صال به ولكن دون جدوى.
املطار،  اإىل  زوجها  و�صول  مبوعد  امل���راأة  عرفت  كيف  يت�صح  ومل 
تلميذة  كانت  باأنها  لحقاً  تبني  التي  حبيبته  مع  �صبطته  حيث 

عنده واأنه كان يعلمها العزف على الكمان.
على  للح�صول  زوج��ه��ا،  مقابلة  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف  الأم  وحت���اول 
اأوردت  ما  اإليه، وفق  الرجوع  اأن قررت عدم  بعد  ت�صوية للطالق، 

�صحيفة ديلي �صتار الربيطانية. 

ي�شاب ب�شرطان اجللد ل�شغفه بت�شمري نف�شه
تلقى �صاب بريطاين مهوو�س بت�صمري ب�صرته منذ اأن كان يف �صن 
املراهقة، �صدمة كبرية بعدما مت ت�صخي�س اإ�صابته ب�صرطان اجللد 
القاتل. بداأ جاك هاول باخل�صوع لت�صمري ب�صرته، عندما كان يبلغ 
من العمر 16 عاماً فقط، واأ�صبح ت�صمري الب�صرة بالن�صبة له عادة 
 100 م��ن  اأك��رث  ك��ان يق�صي  اأن��ه  ل��درج��ة  التخلي عنها،  ل ميكنه 

دقيقة يف الأ�صبوع حتت اأجهزة الت�صمري.
وتطورت عادة جاك لدرجة كبرية، حيث اعتاد على اإجراء جل�صات 
الت�صمري ملدة 20 دقيقة خم�س مرات يف الأ�صبوع، على الرغم من 

التحذيرات التي كان يتلقاها من امل�صرفني على هذه اجلل�صات.
ملدة  احل��ال  عاماً، على هذه   23 العمر  البالغ من  ال�صاب  وا�صتمر 
بقعة  لعالج  العام  اإىل طبيبه  اأن يذهب  قبل  تقريباً،  �صنوات  �صت 

ظهرت على ظهره وت�صببت له باحلكة ال�صديدة.
على الرغم من اعتقاد جاك اأنها لدغة ح�صرة، اأر�صله طبيبه العام 
البقعة وفح�صها.  اأخذ عينة من  امل�صت�صفى حيث مت  اإىل  مبا�صرة 
املرحلة  يف  امليالين  بالورم  م�صاب  ج��اك  ب��اأن  تبني  حظه،  ول�صوء 

الثالثة، مع توقعات باأنه لن يعي�س اأكرث من 12 �صهراً.

اجلفاف يك�شف عن قرية كانت مغمورة
اأن  بعد  للوجود  الظهور  اإىل  غ��ارق��ة  بريطانية  قرية  بقايا  ع��ادت 
خزان  يف  املياه  م�صتويات  انخفا�س  اإىل  احلالية  احل��ر  موجة  اأدت 
يورك�صاير. وكانت قرية “بيتينغز” ال�صغرية قد ُغمرت مبا يعرف 
بخزان بيتنغز يف وي�صت يروك�صاير يف اخلم�صينيات من القرن املا�صي. 
وتعود اأ�صول هذه القرية ال�صغرية، التي ت�صم ج�صراً عمره قرون، 
ويف  الو�صطى.  الع�صور  يف  لربيطانيا  الفايكنج  احتالل  حقبة  اإىل 
عام 1956، مت اإن�صاء اخلزان لتزويد منطقة ويكفيلد باملياه. وقبل 
اأيام قليلة انح�صرت املياه بفعل اجلفاف بدرجة كافية للك�صف عن 
اجل�صر القدمي. ووفقاً ل�صحيفة يروك�صاير بو�صت، فقد انخف�صت 
اأدى  1989 حيث  عام  اآخرها  كان  م��رات  بيتينغز عدة  خ��زان  ن�صبة 
املعدل  عن  م��رتاً   12 املياه مبقدرا  من�صوب  انخفا�س  اإىل  اجلفاف 
الطبيعي. اليوم تقول �صلطات يورك�صاير، اإن م�صتويات اخلزان قد 
انخف�صت اإىل اأقل من %50، لذا فقد فر�صت حظراً على ا�صتخدام 
خراطيم املياه لأول مرة منذ 27 عاماً، و�صيتعر�س كل من ينتهك 

هذا احلظر لغرامة ت�صل اإىل 1000 جنيه ا�صرتليني.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae
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اأردنية وابنها يتخرجان من نف�س اجلامعة ويف نف�س اليوم
بعدما انقطعت عن التعليم وهي بعمر 15 عام، حققت �صيدة اأردنية حلمها باإكمال تعليمها اجلامعي، وتخرجت مع 

جنلها يف اليوم نف�صه و بالتخ�ص�س ذاته واجلامعة عينها وبتقدير امتياز.
وا�صتطاعت �صمرية ن�صريات حتويل معاناتها مع الزواج املبكر، وانقطاعها عن الدرا�صة لق�صة جناح مثرية.

�صمرية التي انقطعت عن التعليم، وكانت ت�صاهد �صديقاتها وهن بطريقهن اإىل املدر�صة، وعلى الرغم من مرور 
�صنوات اإل اأنها مل تتخلى عن حلمها.

وبعدما اأجنبت 6 اأبناء، قررت العودة ملقاعد الدرا�صة، وبداأت تدر�س مع ابنها يف املرحلة الثانوية وكانت من الأوائل. 
بتخ�ص�س  ال��ريم��وك  جامعة  م��ن  وتخرجت  واملاج�صتري،  البكالوريو�س،  مرحلة  يف  جنلها  م��ع  درا�صتها  واأكملت 

ماج�صتري اإدارة تربوية بالتزامن مع تخرج جنلها بالتخ�ص�س نف�صه ويف اليوم ذاته .
وقالت �صمرية ملوقع "�صكاي نيوز عربية": "اإنها در�صت مع ابنها التخ�ص�س نف�صه واملواد نف�صها والتقيا يف عدد من 
املحا�صرات مع بع�صهما البع�س، وكانت احلياة اجلامعية جميلة جدا، حيث كانت تناف�س ابنها يف احل�صول على 

معدل اأعلى".
اأرادت والدته  اأمه كانت منذ اإخفاقه يف الثانوية العامة، حيث  اإن درا�صته مع  من جانبه قال ابنها معاذ الدعجة، 
والدته  وتفوقت  �صويا وجنحا  تقدما لالمتحان  اأم��ر هني، حيث  العامة  الثانوية  النجاح يف  اأن  واإثبات  ت�صجيعه، 

ودخال اجلامعة.
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يعرث على اآثار اأقدام دينا�شورات يف املطعم
اآثار  لتاأكيد  الأبعاد  ال�صوئية ثالثية  املا�صحات  ال�صني  ا�صتخدم اخلرباء يف 
يبلغ  �صوروبودات  ت�صمى  للنبات  اآكلة  دينا�صورات  اإىل  تنتمي  التي  الأق���دام 
طولها ثمانية اأمتار. ومت العثور على اآثار الأقدام املذهلة يف مدينة لي�صان 
مبقاطعة �صيت�صوان جنوب غرب ال�صني، واأ�صيب رجل بالذهول بعد العثور 
على اآثار اأقدام دينا�صور حتت طاولته يف املطعم. وُيعتقد اأن الكت�صاف املفاجئ 
يف وقت �صابق من هذا ال�صهر يف باحة مطعم يف جنوب غرب ال�صني يعود اإىل 
100 مليون عام. وارتاب اأحد العمالء ويدعى اأو هونغتاو عندما اكت�صف اآثار 
الدينا�صور على طول العديد من احلجارة الأر�صية يف املطعم مبدينة لي�صان 
يف مقاطعة �صيت�صوان. و�صرعان ما مت ا�صتدعاء خرباء الدينا�صورات واأكدوا 
اأن الآثار الكبرية كانت بالفعل لدينا�صورات اآكلة للحوم ت�صمى ال�صربوديات. 
وبا�صتخدام املا�صحات ال�صوئية ثالثية الأبعاد، قّدر الفريق اأن اآثار الأقدام 
تنتمي اإىل نوعني من الدينا�صورات، وحتديداً برونتو�صاورو�س يبلغ طولهما 
اأمتار. وعا�صت هذه الأنواع من الدينا�صورات خالل الع�صر  حوايل ثمانية 
الطبا�صريي املبكر، وهي فرتة جيولوجية ا�صتمرت من 145 اإىل 66 مليون 
�صنة تقريباً، وكان لها اأعناق طويلة جداً بروؤو�س �صغرية، وهي تعترب اأكرب 
اأن ال�صني متر  حيوان بري موجود على الإط��الق. ويعتقد بع�س اخل��رباء 
ب�صيء من "النه�صة الأحفورية" مع ظهور العديد من الكت�صافات "املثرية" 

اجلديدة، ول �صيما اآثار اأقدام الدينا�صورات.

مطالب باإنقاذ امل�شرح املغربي من الحت�شار
يعي�س امل�����ص��رح امل��غ��رب��ي على وق��ع اأزم���ة خ��ان��ق��ة، ظ��ه��رت اإره��ا���ص��ات��ه��ا الأوىل 
الإغالقات  �صل�صلة  بعد  ح��دة  الأم���ور  وازدادت  ك��ورون��ا،  جائحة  انت�صار  قبيل 
املغرب،  الثقافية يف  الأن�صطة  األقت بظاللها على  والتي  العامل  التي عرفها 
كغريه من بلدان العامل. وت�صعى احلكومة املغربية جاهدة لإعادة الروح اإىل 
امل�صرح املغربي، عرب جمموعة من املبادرات من بينها م�صاعفة القيمة املادية 
للجوائز املكونة للجائزة الوطنية للم�صرح، وهي خطوة �صادق عليها جمل�س 
عنوان  حتت  م��ب��ادرة  الثقافة  وزارة  اأطلقت  كما  املا�صي.  يونيو  يف  احلكومة 
"امل�صرح يتحرك"، لإعادة العتبار للفنون امل�صرحية، وزيادة الإقبال على "اأبي 
الفنون". وتهدف املبادرة اإىل ت�صوير 60 عمال م�صرحيا واقتناء حقوق بثها 
عرب قنوات ال�صركة الوطنية )حكومية( وعرب املن�صة الرقمية لقطاع الثقافة 
مقابل مبالغ ترتاوح بني 15 و20 األف دولر لكل عر�س م�صرحي، على اأن يتم 
بث هذه الأعمال يف اإطار هذه التظاهرة التي ت�صعى لت�صجيع اإحداث وتطوير 

ال�صناعات الثقافية والإبداعية الوطنية.
يف حوار مع "�صكاي نيوز عربية"، قال م�صعود بوح�صني، رئي�س النقابة املغربية 
ملهنيي الفنون الدرامية، اإن اأ�صكال النهو�س بامل�صرح والثقافة عموماً يرتبط 
باإعادة النظر يف اآليات تدبريه، لفتاً اإىل اأن القطاع الو�صي )وزارة الثقافة( ل 

بوليت تراين يحافظ على 
�شدارة �شباك التذاكر

حافظ فيلم احلركة بوليت تراين 
من اإنتاج �صركة �صوين على �صدارة 
�صباك التذاكر يف اأمريكا ال�صمالية 
لالأ�صبوع الثاين على التوايل، على 
ما اأفادت  اأم�س الأول  الأحد �صركة 

ريلي�صنز" املتخ�ص�صة. "اإكزبيرت 
ويتناول الفيلم املقتب�س من رواية 
قتلة  �صبعة  ق�صة  ناجحة،  يابانية 
بع�صاً  بع�صهم  ت�صفية  ي��ح��اول��ون 
يف قطار فائق ال�صرعة بني طوكيو 

وكيوتو.
الفيلم الذي توىل بطولته  وحقق 
تايلور-جون�صون  واآرون  بيت  ب��راد 
و���ص��ان��درا ب��ول��وك وُي��ع��ّد اآخ��ر عمل 
�صخم ي�صدر هذا ال�صيف اإيرادات 
بلغت 13،4 مليون دولر يف عطلة 
اأن  ومع  لعر�صه،  الثانية  الأ�صبوع 
ما  اأق��ل من ن�صف  ه��ذه احل�صيلة 
اإل  الفائت  الأ�صبوع  الفيلم  �صجله 
اأن��ه��ا ت��ب��ل��غ ن��ح��و ���ص��ع��ف م��ا حققه 
�صوبر  اأوف  ل��ي��غ  ���ص��ي  "دي  ف��ي��ل��م 

بيت�س" الذي حّل ثانياً.
وي��ت��ت��ّب��ع ف��ي��ل��م ال��ت��ح��ري��ك ال���ذي 
دواين  اأمثال  كبار، من  اأدى جنوم 
جون�صون وكيفني هارت، �صخ�صياته 
باأ�صواتهم، مغامرات كريبتو، كلب 
لنجدة  ي��ه��ّب  ال���ذي  "�صوبرمان" 
اأب��ط��ال خ��ارق��ني مب�����ص��اع��دة كالب 
 7،2 اإي���رادات بلغت  اأخ��رى. وحقق 

ماليني دولر.
وبعد 12 اأ�صبوعاً على بدء عر�صه 
يف �صالت اأمريكا ال�صمالية، تقدم 
اإىل  مافريك"  غ���ن:  "توب  فيلم 
الأ�صبوع  حّل  بعدما  الثالث  املركز 
الفائت �صاد�صاً حمققاً 7،1 ماليني 

دولر. 

وفاة رائدة الأدب 
ديويه غوروديه 

73 عاماً  ي��ن��اه��ز  ت��وف��ي��ت ع��ن ع��م��ر 
كانت  التي  غوروديه  ديويه  الكاتبة 
الكاناك  ���ص��ع��ب  م����ن  روائ����ي����ة  اأول 
اجلديدة  ك��ال��ي��دون��ي��ا  يف  الأ����ص���ل���ي 
ورائدة يف الن�صال من اأجل ا�صتقالل 
الأرخبيل، على ما اأعلنت احلكومة. 
واأف����������ادت احل���ك���وم���ة ب������اأن ددي���وي���ه 
ال��ذي كانت تعاين مر�س  غ��ورودي��ه 
توفيت يف  ���ص��ن��وات،  منذ  ال�����ص��رط��ان 

م�صت�صفى على ال�صاحل ال�صرقي.
الكاليدونية  احل��ك��وم��ة  وو���ص��ف��ت 
"�صيا�صية  باأنها  الراحلة  اجلماعية 
ا�صتقاللية وكاتبة ذات �صهرة عاملية، 
التنفيذية  ال�صلطة  ت��اري��خ  طبعت" 
ملدة  فيها  ع�صواً  كانت  التي  املحلية 
 ،2019 اإىل   1999 م��ن  ع��اًم��ا   20
اأبرزها  م�����ص��وؤول��ي��ات  خاللها  ت��ول��ت 
واملواطنة.  امل�����راأة  وو���ص��ع  ال��ث��ق��اف��ة 
ال�صرتاكية  الكاناك  جبهة  واأ�صادت 
التاريخي  التحالف  وهي  للتحرير، 
التي  ب�����امل�����راأة   ، ال���ك���ان���اك  ل��ن�����ص��ال 
حرية  اأج����ل  م���ن  دائ���م���اً  "نا�صلت 
لبلدها".  الكاملة  وال�صيادة  �صعبها 
وت���خ�������ص���ع ك���ال���ي���دون���ي���ا اجل����دي����دة 
لل�صيادة الفرن�صية منذ عام 1853، 
ع��ن��دم��ا ا���ص��ت��ع��م��رت ف��رن�����ص��ا يف عهد 
املنطقة من  ه���ذه  ال��ث��ال��ث  ن��اب��ل��ي��ون 
ديويه  ول�������دت  ال�����ه�����ادي.  امل���ح���ي���ط 
�صمال  يف   1949 ع�����ام  غ�����ورودي�����ه 
ودر�صت   ، اجلديدة  كاليدونيا  �صرق 
الأدب بني عامي 1969 و 1973 يف 
جامعة مونبلييه بول فالريي حيث 
 ، وال�صيا�صة  الكتابة  على  انفتحت 
اأيار-مايو  ح��رك��ة  اأف��ك��ار  وطبعتها 
يف  والتحررية  الحتجاجية   1968

فرن�صا.

اآن هيت�شي اأو�شت 
بالتربع باأع�شائها

اأعرب هومر ابن املمثلة الأمريكية  اآن هيت�صي 
املا�صية  ال�صاعات  يف  عاملنا  ع��ن  رح��ل��ت  ال��ت��ي   ،
نتيجة اإ�صابتها بحادث �صيارة الأ�صبوع املا�صي، 

عن حزنه البالغ اإثر فقد والدته.
وك�صف اأنها كانت قد اأو�صت بالترّبع باأع�صائها 
بعد وفاتها، لذلك مل يتم ف�صلها عن الأجهزة 
حالة  حتديد  على  الأط��ب��اء  يعمل  اإذ  الطبية، 

اأع�صائها قبل الت�صّرف بهم.
كذلك وجه هومر حتية تقدير لكل من اهتم 
امل�صت�صفى  ت��واج��د وال��دت��ه يف  لأم��ره��م خ��الل 
تلك  "خالل  وق����ال:  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع  طيلة 
الأ�صدقاء  م��ن  الآلف  اأع����رب  ال�����ص��ت��ة،  الأي����ام 
اأن��ا ممنت  والعائلة واملعجبني عن دعمهم يل، 
حلبهم، كما لدي دعم والدي ، كويل وزوجته 
ي��زال �صخرتي خ��الل هذا  ال��ل��ذان ل  األيك�صي 

الوقت، ارقدي يف �صالم يا اأمي.. اأحبك".

يتحول اإىل مليونري ب�شبب في�شان 
اإىل مليونري خالل �صنوات قليلة،  حتول �صاب بريطاين 
الفي�صانات،  املنازل من  اخلا�صة حلماية  �صركته  واأ�ص�س 
منزل  تعر�س  بعدما  والع�صرين،  الثامنة  عمر  يف  وه��و 

والديه للفي�صان عدة مرات خالل طفولته.
بداأ �صاميون كروثر “28 عاماً” العمل يف جمال حماية 
املنازل من الفي�صانات وهو ل يزال يف املدر�صة الثانوية. 
وكان ال�صاب قد اتخذ قراره بالعمل يف هذا املجال وهو يف 
�صن الثالثة ع�صرة، بعدما غمرت مياه الفي�صانات منزل 
ك��روث��ر يف  عائلته يف وودب����ورو خم�س م���رات. وق��د عمل 
م�صاعدة الآخرين الذين يتعر�صون لأ�صرار الفي�صانات، 
وبداأ بالبحث وتطوير العديد من الخرتاعات للم�صاعدة 
ي��زال يف اجلامعة،  الفي�صانات وهو ل  يف تقليل خماطر 
حيث �صمم م�صروعاً يراقب م�صتوى املجرى املائي وير�صل 
حدوث  احتمال  من  امل��ن��ازل  اأ�صحاب  تنبه  ن�صية  ر�صالة 
في�صان. واأدت اخرتاعات ال�صاب اإىل ح�صوله على منحة 
“اأرت رايت” الهند�صية املرموقة ومتثيل اململكة املتحدة 
لحقاً يف جائزة �صتوكهومل جونيور للمياه. وبعد اأن در�س 
الهند�صة يف اجلامعة وعمل يف جمال حماية املنازل لعدة 
�صركته  كروثر  اأ�ص�س  الكافية،  اخل��ربة  ليكت�صب  �صنوات 
اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي ت�����ص��اوي م��الي��ني ال�����دولرات وال��ت��ي تبيع 

منتجات خا�صة بحماية املنازل من الفي�صانات.

برملاين يبتلع نحلة باخلطاأ
اأثار الربملاين، دوغ فورد، املمثل ملقاطعة اأونتاريو الكندية، 
بعدما  الجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع  على  كبرية  �صجة 
اب��ت��ل��ع نحلة ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��اأ خ���الل م��وؤمت��ر �صحفي 
مبا�صر. وكان فورد، 57 عاما، يف موؤمتر �صحفي لالإجابة 
على اأ�صئلة املرا�صلني حول ق�صايا تتعلق مب�صاألة الرعاية 
مبا�صرة،  النحلة  ط���ارت  ع��ن��دم��ا  اأون��ت��اري��و،  يف  ال�صحية 
ال�صديد،  وال�صعال  بال�صراخ  ف��ورد  وب��دء  فمه.  ودخلت يف 
به.  اخلا�صة  امل��اء  زجاجة  اإىل  الو�صول  من  متكن  حلني 
اأنه بخري،  اأكد لهم  وقلق احل�صد على �صحة ف��ورد، لكنه 
ك��ث��ريون على م��ا ج��رى يل".   "�صي�صحك  وق���ال م��ازح��ا: 
واأ�صاف فورد �صاخرا: "ل زال �صوت النحلة يطّن يف اأذين 
وبطني"، وفقما نقلت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.

ميوت بلدغة اأفعى بعد وفاة �شقيقه بال�شبب نف�شه 
ب�صبب لدغة  22 عاماً  العمر  تويف �صاب هندي يبلغ من 
اأفعى بعد �صفره حل�صور جنازة �صقيقه، الذي ُقتل اأي�صاً 
يوم  ع��ام��اً(   38( مي�صرا  اأرف��ي��ن��د  وت��ويف  ثعبان.  ي��د  على 
للدغة  تعر�صه  بعد  )اآب(  اأغ�صط�س   2 املا�صي  الثالثاء 
اأف��ع��ى ق��ات��ل��ة، واأق��ي��م��ت ج��ن��ازت��ه بعد ي��وم واح���د يف قرية 
اأن   PTI اأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأف����ادت  حيث  بالهند،  بهاوانيبور 
اأفراد الأ�صرة، مبن فيهم �صقيق ال�صحية جوفيند مي�صرا 
القرية حل�صور  اإىل  �صافروا  عاماً   22 العمر  البالغ من 
اأ���ص��ب��وع بقليل،  اأك��رث م��ن  اجل��ن��ازة. وي��وم اخلمي�س، بعد 
اأكدت ال�صرطة وفاة مي�صرا بعد تعر�صه لهجوم قاتل من 
اأثناء نومه يف منزله يف لوديانا يف البنجاب،  قبل ثعبان 
مي�صرا  منزل  يف  يعي�س  ك��ان  اآخ��ر  قريب  ا�صتهداف  ومت 

يدعى �صاندرا�صكار باندي من قبل الثعابني.
"ُقتل  �صينغ  رام����ان  راده����ا  ال�����ص��رط��ة  �صابطة  و���ص��رح��ت 

غوفيند مي�صارا بعد اأن ع�صته اأفعى اأثناء نومه.

ق�شة �شاب اأنقذ اأرواحا من حريق الكني�شة امل�شرية
اأن  يحيى،  حممد  امل�صري  ال�صباب  ب��ال  ي�صغل  مل 
�صيفني  اأب��و  كني�صة  وق��ع يف  ال��ذي  الهائل  احلريق 
مبنطقة اإمبابة يف م�صر، كاد يودي بحياته، بعدما 
�صرخاتهم  دّوت  ال��ذي��ن  ال�صحايا  لإن��ق��اذ  خ��اط��ر 
وا�صتغاثاتهم مع ال�صاعات الأوىل من �صباح اأم�س 

الأول الأحد.
على  امل��ط��ّل��ة  غرفته  �صرفة  يف  يقف  يحيى  وك���ان 
الكني�صة، حينما راأى الأدخنة املت�صاعدة، ليجري 
ع��ل��ى ال���ف���ور اإىل ال�����ص��ارع يف حم���اول���ة لإن���ق���اذ ما 
كانوا  الذين  والعجائز  ال�صبية  من  اإنقاذه  مُيكن 

يح�صرون قدا�س الأحد.
حمل  م��ن  يحيى  متكن  ُم�صنية  حم���اولت  وب��ع��د 
عامال،  واأنقذ  النريان،  األ�صنة  بني  من  اأطفال   5

�صقط م�صابا جراء احلادث.
وحتدث ال�صاب امل�صري ملوقع "�صكاي نيوز عربية" 
احلكومي،  اإم��ب��اب��ة  مب�صت�صفى  غرفته  داخ���ل  م��ن 
واإنعا�صه  ك�����ص��وره،  ع��الج  الأط��ب��اء يف  ���ص��رع  بعدما 

بجل�صات الأوك�صجني العاجلة.
 8.30 "بداية احلادث كانت ال�صاعة  وقال يحيى: 

�صباحا، ووقتها كنت اأقف يف ال�صرفة وراأيت دخانا 
ثواٍن  وب��ع��د  بالكني�صة،  ال��راب��ع  ال���دور  م��ن  ي��خ��رج 
لكنه  واإن��ق��اذه،  م�صاعدته  ينتظر  عامال  �صاهدت 
حتت �صغط الدخان ال�صديد ونق�س الأوك�صجني 
�صرفات  اإح��دى  نف�صه من  لإلقاء  ا�صطر  بغرفته، 

الكني�صة ف�صقط �صريعا".
واأ�صاف ال�صاب امل�صري، اأنه نتيجة تخّوف العديد 
ق��ام بو�صع  للكني�صة،  ال��دخ��ول  م��ن  الأه����ايل  م��ن 
مالب�صه على وجهه و�صعد اإىل الدور الرابع حيث 
كان الأطفال ينتظرون، فحمل منهم خم�صة دون 
اأن يعرف اإن كانوا على قيد احلياة اأم ل، ثم دخل 

جمددا يف حماولة لإنقاذ اأ�صخا�س اآخرين".
العم جرج�س،  اأخ��رى لأنقذ  "دخلت مرة  واأكمل: 
وكان على و�صك املوت، حملته على كتفي، وم�صيت 
الرابع  الدور  اأمتار، لكننا �صقطنا �صويا من  لعدة 
نتيجة وج��ود مياه كثرية على  الثالث  ال��دور  اإىل 
اإغماء لنا �صويا، قبل  ال�صلم، ما ت�صبب يف حدوث 
م�صت�صفى  اإىل  نقلنا  ويجري  امل�صعفون  ُينقذنا  اأن 

اإمبابة".

اإميا فورمان لدى و�ضولها حل�ضور العر�س الأول لــــ خم�ضة اأيام يف الذاكرة  يف لو�س اأجنلو�س. ا ف ب

�شيلينا غوميز تق�شي 
اإجازة يف اإيطاليا 

مت�صي جنمة البوب العاملية  �صيلينا غوميز  اإجازة يف اأوروبا منذ اأ�صبوع اأو اأكرث، 
وهي �صاركت يوم اجلمعة املا�صي متابعيها على و�صائل التوا�صل الجتماعي �صوراً 
من اإجازتها يف اإيطاليا مع اأ�صدقائها املف�صلني بينهم اأخ�صائية التجميل بولينا 

�صار.
املدن  اإح���دى  ���ص��وارع  يف  تتم�صيان  م��ع �صديقتها  ن��رى غوميز  ال�صور  اإح���دى  يف 

الإيطالية، ويف �صورة ثانية نراهما ترق�صان اأمام نافورة تريفي وهي اأحد 
اأهم املعامل ال�صياحية يف روما.

ال�صياحية  اأن غوميز مل تتوقف عند تنويع ن�صاطاتها  ولكن يبدو 
الإي��ط��ايل   املنتج  مع  وقتاً  اأم�صت  بل  اإيطاليا  يف  اأ�صدقائها  مع 

اأندريا اإيرفولينو  الذي ي�صاع اأن عالقة حب تربط بينهما.


